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บทคัดยอ 
 
 การวิจัยเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมการตลาดและพฤติกรรมการใชบัตร
เครดิตของนักทองเที่ยวไทยในประเทศและตางประเทศ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา (1) คุณลักษณะ
ทางประชากรศาสตรของนักทองเที่ยวไทยที่ใชบัตรเครดิตในประเทศและตางประเทศ และ
พฤติกรรมการใชบัตรเครดิตในประเทศและตางประเทศ (2) ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวไทยตอ
สวนประสมการตลาดของบัตรเครดิต (3) เปรียบเทียบความคิดเห็นดานสวนประสมการตลาดของ
นักทองเที่ยวไทยที่มีลักษณะประชากรศาสตรตางกัน (4) ความสัมพันธของพฤติกรรมการใชบัตร
เครดิตของนักทองเที่ยวไทยในประเทศและตางประเทศ และ (5) เปรียบเทียบพฤติกรรมการใชบัตร
เครดิตของนักทองเที่ยวไทยที่มีลักษณะทางประชากรศาสตรตางกัน เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ทําการสุมตัวอยางจากนักทองเที่ยวไทยที่มี
บัตรเครดิตและเคยเดินทางไปตางประเทศ จํานวน 400 ราย ใชวิธีสุมตัวอยางแบบโควตา วิเคราะห
ขอมูลโดยใชการแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน
ดวยคา t-test และ F-test  การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวและการเปรียบเทียบรายคูในแตละ
ดานตามวิธีของเชฟเฟ  
 ผลการวิจัยพบวา  การใชบัตรเครดิตของนักทองเที่ยวมีจํานวนเพศหญิงมากกวาเพศชาย 
มีชวงอายุ 31-40 ปมากที่สุด    ชวงอายุ 51 ปขึ้นไปนอยที่สุด  เปนผูที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
มากที่สุด  และผูจบการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีนอยที่สุด  มีอาชีพเปนพนักงานเอกชนมากที่สุด  
นักทองเที่ยวใชบัตรเครดิตประเภท  VISA CARD  มากที่สุด  และใชบัตรประเภท  DINER CARD 
นอยที่สุด ไมใชบัตรเครดิตในประเทศมาเลเซียมากที่สุด     พฤติกรรมการใชบัตรเครดิตในประเทศ
เปนดังนี้คือสวนใหญ   ผูใชบริการถือบัตรเครดิตเปนระยะเวลามากกวา 3 ป  สถานที่ใชบัตรเครดิต
คือหางสรรพสินคามากที่สุด  รองลงมาคือที่สถานีบริการน้ํามัน โรงพยาบาลตามลําดับ   การใชบัตร
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เครดิตชําระคาสินคา/บริการ  มีมูลคามากกวา  1,000 บาทมากที่สุด   วงเงินบัตรเครดิตรวมทุกบัตรที่
ถือครองอยูมีวงเงินอยูในชวง 5,000-10,000 บาท มากที่สุด   ใชบัตรซื้อสินคาฟุมเฟอยประเภท
แฟชั่นมากที่สุด  คาใชจายผานบัตรเครดิตตอเดือนต่ํากวา 30% ของรายไดตอเดือน  สวนพฤติกรรม
การใชบัตรเครดิตในตางประเทศเปนดังนี้คือ เหตุผลที่ใชบัตรเครดิตเพราะไมตองพกเงินสด   การ
ใชบัตรเครดิตซ้ือสินคาฟุมเฟอยไดแก ของที่ระลึกมากที่สุด  รองลงมาคือสินคาแฟชั่น ใชเงินผาน
บัตรเครดิตในการเดินทางไปตางประเทศครั้งลาสุด  จํานวน 10,000-30,000 บาทมากที่สุด   ผูใช
บัตรเครดิตใหความสําคัญของสวนประสมการตลาด  อยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาสวนประสม
ทางการตลาด  ทั้ง 4 ดาน คือดานผลิตภัณฑ  ดานราคา  ดานการจัดจําหนาย และดานการสงเสริม
การตลาด    การใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมการตลาดระหวางเพศชายกับหญิง  ไมแตกตาง
กันในดานผลิตภัณฑ  ดานราคา  ดานการจัดจําหนาย  สวนดานการสงเสริมการตลาด เพศหญิงให
ความสําคัญมากกวาเพศชาย อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05     การใหความสําคัญในปจจัยสวนประสม
การตลาดในดานราคาของผูมีระดับการศึกษาตางกัน  มีความแตกตางกัน  ยกเวนดานการจัด
จําหนาย  และดานสงเสริมการตลาด     การใหความสําคัญในปจจัยสวนประสมการตลาดในดาน
ผลิตภัณฑและดานการสงเสริมการตลาดของผูมีอาชีพตางกัน   มีความแตกตางกัน   พฤติกรรมการ
ใชบัตรเครดิตของนักทองเที่ยวไทยในประเทศมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตใน
ตางประเทศ   การใชบัตรในประเทศและตางประเทศของเพศหญิง  มากกวาเพศชายอยางมีนยัสําคญั
ทางสถิติที่ระดับ  .05 
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ABSTRACT 
 The study aimed to determine the extent to which the tourists’ personal factors and the 
different perceptions on marketing mix affected their behavior of credit card usage inside and 
outside the country.  The study measured the extent of consideration, the differences in 
perception, and correlation between and among theses variables.  The study was confined to a 
small group of Thai tourist who carried credit card and used to travel overseas.  The 400 
researcher-made questionnaires were utilized to gather data.  The extent of consideration 
regarding credit card usage and the test of significant difference in the perception of the 
respondents in terms of the marketing mix were measured with SPSS program for Windows using 
frequency, percentages, means, average, standard deviation, t-test, F-test, one-way ANOVA and 
Scheffe’s test method.   
 The findings on the demographic data showed that at the time of the study there were 
more female tourists than male tourists who belonged to the age in the range between 31 - 40 
years, holding bachelor’s degree while the least proportion of the respondents were in the age of 
51 years and above having less than the bachelor’s degree.  Most of the tourist worked as 
employee in a private business enterprise, and carrying VISA card.  Diner card was the least 
popular card and Malaysia was the place  where most travelers avoided using credit card. 
 Based on the findings of the study, the following conclusions on credit card usage 
inside the country were drawn:  Most of the Thai tourists carried the credit card longer than 3 
years and the places where credit card was most frequently used were department stores followed, 
respectively, by gas stations and hospitals.  The tourist most often paid for each retail/service 
purchase of higher than Baht. 1,000. Most of them received a total credit line in the range 
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between Baht. 5,000 – 10,000 and used mainly to buy luxurious goods like fashion items.  Their 
credit card spending represented 30% of the monthly income.  Furthermore the finding revealed 
the following facts on the Thai tourists’ behavior of credit card usage outside the country:  The 
reason why the travelers used the credit card was mainly due to the fact that they did not need to 
carry much cash with them while traveling abroad. Most of them used the credit card to buy 
luxurious goods like souvenir and fashion items, and paid with credit card in the range between 
Baht. 10,000 – 30,000 during their last trip.  With regards to the marketing mix which comprised 
of Product; Price; Place; and Promotion, the Thai tourists considered these elements to a great 
extent.  There was no significant difference between male tourists and female tourists in the 
perception of marketing mix elements except in Promotion element which female tourists paid 
higher attention than male tourists at a significant level of .05.  There was no significant 
difference in the perception of the tourists with different education levels on Place and Promotion.  
On the other hand, there was a significant difference in the perception of tourists with different 
professions on Product and Promotion.  The empirical findings showed a correlation between 
Thai tourists’ behavior in using credit card inside the country and outside the country.  In 
addition, the credit card usage by female tourist was higher than male tourist at a significant level 
of .05. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 บัตรเครดิตเปนสื่อการชําระเงินที่มีบทบาทสําคัญในการชวยลดการใชเงินสด และ
ไดรับความนิยมสูงอยางตอเนื่อง เพราะบัตรเครดิตชวยอํานวยความสะดวกในการซื้อสินคาที่
ตองการไดทันทีโดยผูอุปโภคสามารถเลือกชําระคาสินคาเมื่อครบกําหนดรอบระยะบัญชี หรือจะ
เลือกผอนชําระขั้นต่ําใหกับธนาคารผูออกบัตรเครดิต การเลือกผอนชําระคาสินคาซ่ึงจายดวยบัตร
เครดิตทําใหพฤติกรรมในการบริโภคเปลี่ยนไป ผูบริโภคจะซื้อสินคางายขึ้นและบางครั้งอาจจะซื้อ
สินคาทั้ง ๆ ที่ยังไมมีความจําเปน ในขณะเดียวกัน รานคาก็ไดรับผลประโยชนจากการรับชําระคา
สินคาดวยบัตรเครดิต จากการสํารวจของบริษัท Ernst and Young เมื่อป 1996 พบวารานคาใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาจํานวนรอยละ 83 คิดวายอดขายของตนเพิ่มขึ้น และรอยละ 56 คิดวาไดกําไร
มากขึ้นจากการรับชําระคาสินคาดวยบัตรเครดิต รานคาจะไดผลประโยชนจากผูบริโภคซึ่งมีปญหา
เร่ืองเงินและไมสามารถซื้อสินคาไดทันทีถาหากไมมีบัตรเครดิต ปกติรานคาจะเรียกเก็บเงินจาก
ธนาคารผูออกบัตรเครดิตไดภายในเวลา 3 วันทําการ ปจจุบันรานคาที่ไมรับบัตรเครดิตหรือรับบัตร
เครดิตเพียงบางยี่หอจะเสียธุรกิจใหกับคูแขงซ่ึงพรอมที่จะรับบัตรเครดิตทุกยี่หอ   
 บริษัทบัตรเครดิตมีกําเนิดที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยในป พ.ศ. 2493 นายแฟรงค แมค
นามารา นักธุรกิจชาวนิวยอรคกับเพื่อนไดกอตั้งบริษัท Diners Club ขึ้นเพื่อออกบัตร Diners Club 
ใหแกลูกคา ซ่ึงลูกคาสามารถนําบัตรดังกลาวไปใชในการชําระคาบริการโรงแรมและภัตตาคารใน
นิวยอรกได การชําระเงินจะชําระตอนสิ้นเดือนและสามารถใชไดไมจํากัดวงเงิน สมาชิกทั้งหลายจะ
ไดรับรายชื่อรานคา โรงแรม ภัตตาคารตาง ๆ ที่สามารถใชบัตรไดโดยไมตองพกเงินสด ทั้งนี้ 
Diners Club จะเปนผูชําระเงินแทนลูกคาผูใชบริการ และจะไปเรียกเก็บเงินจากผูใชบริการใน
ภายหลังและจัดทําลําดับความนาเชื่อถือของลูกคาผูใชบริการ 
 ธุรกิจ Diners Club ไดรับความนิยมแพรหลายไปทั่วสหรัฐอเมริกาและตอมาไดขยายไป
เปดสาขาตางประเทศอีกหลายประเทศ กิจการรานคาผูรับบัตรมีแทบทุกประเภท ตั้งแตภัตตาคาร 
บริการน้ํามัน สายการบิน โรงแรม ธุรกิจทองเที่ยว และรานคาพาณิชยทั่วไป นับเปนจุดเริ่มตนของ
บัตรเครดิตชนิดเพื่อการเดินทางและการรับรอง หรือท่ีเรียกวา “Charge Card” โดย Diners Club ทํา
หนาที่เปนตัวกลางในการใหบริการ และอํานวยความสะดวกแกผูถือบัตรและรานคาที่มีขอตกลงรับ
บัตรเครดิตของ Diners Club เมื่อสมาชิกไปซื้อสินคาหรือบริการ 
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บัตรเครดิตที่ออกโดยสถาบันการเงินถือกําเนิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2502 โดยธนาคารแหง
อเมริกา (Bank of America) ในรัฐแคลิฟอรเนียไดออกบัตรของตนเองชื่อ Bank Americard ซ่ึงไดรับ
ความนิยมจากประชาชนมากถึง 1 ลานคนใน 2 ปแรก และขยายเพิ่มเกือบ 3 ลานคนในป 2510 
ตอมาธนาคารไดจัดตั้ง Bank of Americard Service Corporation เพื่อทําหนาที่ออกบัตรใหความ
สะดวกแกผูถือบัตรและดูแลเก็บคาบริการตาง ๆ ตลอดจนขยายความรวมมือกับสถาบันการเงิน ตาง 
ๆ ในการออกบัตรเครดิต ในป 2513 มีสถาบันการเงินตาง ๆ เขารวมมากกวา 3,000 แหง บัตรเครดิต
ดังกลาวไดรับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งในประเทศและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา จนตองตั้ง
องคกรอิสระระหวางประเทศชื่อ IBANCO เพื่อดูแลและขยายบัตรเครดิตไปทั่วโลก ซ่ึงตอมาองคกร 
IBANCO นี้ไดเปลี่ยนชื่อเปน VISA International ออกบัตรเครดิต VISA เปนที่นิยมทั่วไปในขณะนี้ 
 บัตรเครดิตไดแพรหลายไปสูประเทศตาง ๆ ในยุโรปและเอเซีย และไดรับความนิยม
อยางมาก  บัตรเครดิตมีบทบาทและผลกระทบตอพฤติกรรมการจับจายใชสอยของผูถือบัตรและ
ความสงบสุขของสังคม เชน ปญหาหนี้คางชําระที่เกิดขึ้นในหลายประเทศในแถบเอเซีย เชน เกาหลี
ใต และประเทศไทย อาชญากรรมการลักขโมยบัตรเครดิต และการปลอมแปลงบัตรเครดิต เปนตน 
George Ritzer ศาสตราจารยดานสังคมวิทยาแหงมหาวิทยาลัยแมรี่แลนด สหรัฐอเมริกาไดเขียนไว
ในหนังสือเร่ือง Expressing America: A Critique of the Global Credit Card Service (1995) วา 
ระบบบัตรเครดิตไดกอใหเกิดวัฒนธรรมการซื้อกอนแลวจายทีหลัง ซ่ึงมีอิทธิพลมากตอพฤติกรรม
การซื้อสินคาและบริการ ผูไดประโยชนจริง ๆ คือเจาของสินคาและบริการ ผูถือบัตรกลายเปนลูกคา
มือเติบ ใชจายเงินผานบัตรเครดิตอยางฟุมเฟอย ขาดความระมัดระวัง กอใหเกิดผลกระทบอื่น
ตามมา อาทิ เร่ืองของการถอนเงินสดเพื่ออนาคตและเพื่อเหตุฉุกเฉิน เชน อุบัติเหตุ ความเจ็บไขได
ปวย                                                                                       
 ในประเทศไทย สภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาหลังวิกฤตการณ IMF เมื่อปลายป พ.ศ. 2540 
เปนเหตุใหธนาคารพาณิชยเกือบทุกแหงตองลดจํานวนพนักงานและสาขาลง ธนาคารจึงไดนํา
อุปกรณตาง ๆ เขามาใชอํานวยความสะดวกใหแกลูกคาแทนพนักงานเพื่อประหยัดคาใชจาย และลด
งานธุรการลง ทางเลือกที่ธนาคารนิยมใชคือ เครื่องเอทีเอ็ม เพราะประหยัดคาใชจายของธนาคาร
มาก ซ่ึงก็ไดรับการตอบสนองอยางดีจากตลาด เพราะสามารถอํานวยความสะดวกดานการเงินใหแก
ผูถือบัตรในหลายดาน อยางไรก็ตาม ในป พ.ศ. 2544 ผูประกอบการธุรกิจบัตรเครดิตไดเร่ิมโหมรุก
และทําตลาดอยางจริงจัง ธนาคารกรุงเทพไดรุกตลาดบัตรเครดิตโดยใหผูถือบัตรเครดิตของธนาคาร
อ่ืน ๆ มารีไฟแนนซเปนบัตรเครดิตอเมริกันเอ็กซเพรสดวยเงื่อนไขพิเศษ คือ ธนาคารจะคิดดอกเบี้ย
เพียงรอยละ 1 ตอเดือน หรือรอยละ 12 ตอปจากทั่วไปซึ่งคิดในอัตรดอกเบี้ยรอยละ 25 – 27 ตอป 
ทําใหยอดลูกคาเพิ่มขึ้น 6 – 70,000 บัตร หลังจากนั้น ธนาคารอื่น ๆ เชน ธนาคารกสิกรไทย และ
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ธนาคารตางประเทศที่เขามาถือหุนหรือทําการตลาดในประเทศไทยไดโหมทําตลาดบัตรเครดิตเพื่อ
ขยายฐานบัตรของแตละธนาคาร ไมวาจะเปนธนาคารยูโอบีรัตนสินซึ่งรับรีไฟแนนซบัตรเครดิตใน
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 1 ตอเดือน ธนาคารกรุงศรีอยุธยาออกโปรโมชั่นฟรีคาธรรมเนียมตลอดชีวิต 
ซ่ึงทําใหตลาดบัตรเครดิตมีการแขงขันที่รุนแรงมาก นอกจากนี้แลว ยังมีบัตรเครดิตที่ออกโดย
บริษัทที่ไมใชธนาคารพาณิชย (Non-Bank) ณ ส้ินป 2547 กลุมธนาคารพาณิชยไดออกบัตรรวมทั้ง
ส้ิน 4.12 ลานบัตร และบัตรที่ออกโดยบริษัทที่ไมใชธนาคารพาณิชย (Non Bank) จํานวน 4.52 ลาน
บัตร เมื่อรวมกันแลวทั้งระบบ มีจํานวนบัตรเครดิต 8,648,100 บัตร สําหรับบัตรที่ออกโดยธนาคาร
พาณิชยประมาณรอยละ 92 เปนบัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารพาณิชยออกรวมกับนิติบุคคลอื่น 
(บัตรรวม) เชนบัตร Visa และบัตร Master ในขณะที่รอยละ 8 ที่เหลือเปนบัตรเครดิตที่ออกเองโดย
ธนาคารพาณิชย (ธนาคารประเทศไทย 2547) สวนปริมาณการใชจายของคนไทยผานบัตรเครดิต ณ 
ส้ินป 2547 เฉลี่ยตอเดือน 8,460 บาทตอบัตร หรือจํานวนประมาณ 73,163 ลานบาทตอเดือน จาก
ตัวเลขดังกลาว แสดงใหเห็นพฤติกรรมการใชบัตรของคนไทยวามีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 
รายงานของธนาคาร ณ ส้ินเดือนมีนาคม 2548 พบวา จํานวนบัตรเครดิตมีทั้งสิ้น 8,896,235 บัตร 
เปนบัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารพาณิชยไทย 3,290,675 บัตร สาขาธนาคารพาณิชยตางประเทศใน
ไทย 992,861 บัตร และบริษัทประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใชสถาบันการเงิน 4,612,699 บัตร โดย
มียอดคงคางสินเชื่อจํานวน 118,581 ลานบาท (ชนิยา ชัยพฤกษ, 2545) ลักษณะเชนนี้แสดงถึง
แนวโนมในการขยายตัวของธุรกิจบัตรเครดิตยังมีอีกมาก แตสถานการณการแขงขันเพื่อแยงชิงสวน
แบงตลาดของผูถือบัตรเครดิตก็เร่ิมรุนแรงขึ้นเชนกัน เนื่องจากธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงิน
ตาง ๆ ตางประสบปญหาในดานรายไดและกําไรที่ลดลงซึ่งเกิดสวนตางอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง ดังนั้น
จึงเริ่มหันมามองหารายไดจากธุรกิจบัตรเครดิต 
  จากผลสํารวจพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตที่ออกมาจากศูนยพยากรณเศรษฐกิจและ
ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย แสดงถึงปจจัยหลายดานที่นําไปสู “สังคมแหงการบริโภคเกินตัว” 
ผลการสํารวจพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตพบวา ปจจุบันคนไทยสวนใหญ ประมาณรอยละ 47 ซ่ึงมี
บัตรเครดิตจะพกบัตรเครดิตประมาณ 1-3 ใบตอคน และประมาณรอยละ 39 ของผูมีบัตรเครดิต จะ
พกบัตร 4-6 ใบตอคน เหตุผลที่ผูถือบัตรเครดิตสวนใหญนิยมใชจายผานบัตรคือ 

 1. ใชบัตรแทนเงินสด รอยละ 49.5 
 2. ใชผอนชําระสินคา รอยละ 31.6 
 3. ใชเบิกเงินสดมาใชจายลวงหนา รอยละ 18.8 (ผูจัดการรายสัปดาห ,21 พฤษภาคม 
2547) 
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 ในสวนของการเดินทางออกนอกประเทศของคนไทยไมวาจะเพื่อธุรกิจหรือการ
ทองเที่ยวก็ตาม ขอมูลที่ไดจากสํานักงานตรวจคนเขาเมือง พบวา ณ ส้ินป 2546 มีคนไทยออก
เดินทางออกนอกประเทศจํานวน 2,151,709 ลานคน ลดลงจากป 2545 ซ่ึงมีจํานวน 2,249,639 คน 
(สํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย) 

 การเดินทางไปตางประเทศไมวาจะไปในฐานะนักทองเที่ยวหรือนักธุรกิจ ถาหากเงิน
สดเปนสื่อการชําระคาสินคาเพียงอยางเดียว นักทองเที่ยวคงตองพกเงินเปนจํานวนมากเพื่อจายคาที่
พัก คาอาหาร คาพาหนะ คาจับจายสินคา และ ฯลฯ ความยุงยากจะมีมากเปนทวีคูณ ถาหาก
นักทองเที่ยวตองเดินทางไปหลายประเทศ เพราะสกุลเงินที่ใชในแตละประเทศอาจจะไมเหมือนกัน 
นักทองเที่ยวอาจจะตองเตรียมแลกเงินหลายสกุล ทําใหตองเสียคาธรรมเนียมการแลกเปลี่ยน
เงินตราโดยไมจําเปน นอกจากนี้แลว การพกเงินสดเปนจํานวนมากยังเสี่ยงตอความไมปลอดภัยใน
ระหวางเดินทางเพราะอาจจะศูนยหายหรือถูกขโมย นักทองเที่ยวอาจจะประสบกับปญหามีเงินสด
ไมพอในการซื้อสินคาบางชนิดที่ตนพอใจ เพราะมูลคาของสินคามีมากกวาเงินสดที่ตนพกติดตัวไป 
 ความไมสะดวกและความไมปลอดภัยในการพกพาเงินสดเปนจํานวนมากเวลาเดินทาง
ไปตางประเทศ ทําใหธุรกิจตาง ๆ หันไปหาสิ่งที่มีคุณสมบัติคลายกับเงินและมีสภาพคลองสูง บัตร
เครดิตจึงไดถูกคิดคนขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกและสงเสริมการซื้อขายของผูซ้ือและผูขายให
สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น พอคาที่ไดรับการชําระดวยบัตรเครดิตไดรับความสะดวกและความมั่นคง
ในการชําระราคาสินคา เพราะไมตองคอยติดตามทวงหนี้จากลูกคาซ่ึงมีภูมิลําเนาอยูอีกประเทศหนึ่ง 
เพราะธนาคารหรือผูออกบัตรเครดิตจะเปนผูรับภาระคาใชจาย ทําใหบัตรเครดิตไดรับความนิยม 
เปนที่แพรหลายและกลายเปนสวนหนึ่งของการประกอบธุรกิจ บัตรเครดิตจึงมีสวนทําใหธุรกิจ
ระหวางประเทศไมวาจะเปนสินคาหรือบริการขยายมากยิ่งขึ้น 
 ปริมาณการใชจายผานบัตรเครดิตของนักทองเที่ยวไทยในตางประเทศมีจํานวนเงินไตร
มาสละประมาณ 3 พันลานบาท หรือปละกวา 12,000 ลานบาท  นักทองเที่ยวไทยที่ใชจายเงินใน
ตางประเทศผานบัตรเคริดตอาจจะไมไดสนใจตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนที่บริษัทบัตรเครดิตในใน
การเรียกเก็บเงิน และอาจจะไมทราบวาบริษัทบัตรเครดิตแทบทุกแหงไดบวกคาใชจายในการ
แลกเปลี่ยนเงินตรา (Currency Conversion Fee) ทุกครั้งเพราะบริษัทบัตรเครดิตรวมคาใชจายเหลานี้
ในจํานวนเงินของสินคาที่บริษัทเรียกเก็บ จากการโทรศัพทสอบถามธนาคารที่ออกบัตรเครดิตหลาย
แหงซ่ึงออกบัตรวีซาและมาสเตอร และบริษัทอเมริกันเอ็กซเพรสซึ่งออกบัตรเอเม็กซ พบวาบริษัท
บัตรเครดิตทุกแหงคิดคาใชจายในการแลกเปลี่ยนในอัตรา 1-2% คาใชจายนี้ยังไมรวมดอกเบี้ยที่
ธนาคารเรียกเก็บในกรณีที่นักทองเที่ยวเบิกเงินสดจากตูเอทีเอ็มโดยใชบัตรเครดิต วิทยานิพนธฉบับ
นี้จึงมุงศึกษาพฤติกรรมในการใชบัตรเครดิตของนักทองเที่ยวไทยในตางประเทศซึ่งมีมากกวา 1 
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ลานคนตอป นักทองเที่ยวเหลานี้มีทั้งเพศชายและเพศหญิง ซ่ึงมีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายไดแตกตางกันไป การวิจัยคร้ังนี้จึงมุงคึกษาถึงคุณลักษณะทางประชากรศาสตรของนักทองเที่ยว
ที่แตกตางกันวาจะมีผลทําใหพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตในตางประเทศแตกตางกันหรือไม และ
อยางไร เพื่อจะไดเปนประโยชนในการวางแผนการตลาดของธนาคารหรือบริษัทซ่ึงใหบริการบัตร
เครดิต และการวางแผนการขายของพนักงานขายบัตรเครดิตและเปนประโยชนตอหนวยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวของในการวางแผนแกไขหรือปองกันการใชจายอยางฟุมเฟอยของนักทองเที่ยวไทยใน
ตางประเทศเพื่อปองกันการรั่วไหลของเงินตราตางประเทศ 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะทางประชากรศาสตรของนักทองเที่ยวไทยที่ใชบัตรเครดิตใน
ประเทศและตางประเทศ    และพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของนักทองเที่ยวไทยในประเทศและ
ในตางประเทศ 
 2.เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักทองเที่ยวไทยตอสวนประสมการตลาดของบัตรเครดิต 
 3.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นดานสวนประสมการตลาดของนักทองเที่ยวท่ีมี
ลักษณะทางประชากรศาสตรตางกัน 
 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธของพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของนักทองเที่ยวไทยใน
ประเทศและตางประเทศ 
  5.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของนักทองเที่ยวไทยที่มีลักษณะ
ทางประชากรศาสตรตางกัน 
 
สมมุติฐานของการวิจัย 
 1. ความคิดเห็นตอสวนประสมการตลาด  ของนักทองเที่ยวไทยท่ีมีลักษณะทาง
ประชากรศาสตรตางกัน   มีความแตกตางกัน 
 2.  พฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของนักทองเที่ยวไทยภายในประเทศกับตางประเทศมี
ความสัมพันธกัน 

 3. พฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของนักทองเที่ยวไทย ที่มีลักษณะประชากรศาสตร
ตางกันมีความแตกตางกัน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตประชากร 
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 ประชากรเปนนักทองเที่ยวที่มีสัญชาติไทยทั้งเพศชายและเพศหญิงซ่ึงมีบัตรเครดิต และ
เคยใชบัตรเครดิตเพื่อการซื้อสินคา/บริการในประเทศและในตางประเทศ และเคยเปนนักทองเที่ยว
ที่เดินทางโดยสายการบินระหวางประเทศจากสนามบินดอนเมืองไปตางประเทศ ซ่ึงมีจํานวนเกิน 1 
ลานคนตอป  
 2. ขอบเขตเนื้อหา 
 การศึกษาครั้งนี้เนนเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคและสวนประสมการตลาด 
 3. ขอบเขตเวลา 
 เปนการศึกษาภายในป 2548 
 4. ตัวแปรที่ศึกษาประกอบดวย ลักษณะทางประชากรศาสตร พฤติกรรมการใชบัตร 
      4.1 ตัวแปรตน ไดแกสถานที่ที่ใชบัตรเครดิต 
                                  4.1.1 ในประเทศ 
                                  4.1.2 ในตางประเทศ 
      4.2 ตัวแปรตาม ไดแก ความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมการตลาดของบัตรเครดิต 
             4.2.1 ความคิดเห็นตอสวนประสมการตลาดของบัตรเครดิต 
             4.2.2  พฤติกรรมการใชบตัรเครดิต 
        
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 เปนขอมูลสําหรับธนาคารพาณิชยหรือบริษัทซึ่งใหบริการบัตรเครดิต ในการวางแผน
พัฒนาการตลาด และการสงเสริมการขาย 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 เพื่อใหการวิจัยคร้ังนี้มีความเขาใจที่ตรงกัน ผูวิจัยจึงนิยามศัพทที่ใชสําหรับการวิจัยคร้ัง
นี้ ไดแก 
 1. บัตรเครดิต หมายถึงบัตรพลาสติคซ่ึงออกโดยธนาคารพาณิชยหรือบริษัทที่ใหบริการ
บัตรเครดิต ทําหนาที่เปนสื่อการชําระเงินในลักษณะซื้อกอนจายที่หลัง โดยผูออกบัตรจะกําหนด
คุณสมบัติ และวงเงินการใชจายของผูถือบัตรไวลวงหนา ผูถือบัตรเครดิตจะไดรับผลประโยชนจาก
การนําบัตรไปใช 
 2. พฤติกรรมการใชบัตรเครดิต หมายถึง การที่ผูบริโภคเลือกบัตรเครดิตในการนําไปใช
แทนเงินสด มีพฤติกรรมตั้งแต การเลือกใชบัตร วิธีการใช เหตุผลในการใช และการเห็นคุณคาของ
บัตร 
 3. การเลือกบัตรเครดิต หมายถึง การพิจารณาในเรื่องของยี่หอบัตรที่เลือกใช 
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 4 การใชบัตรเครดิต หมายถึง การซื้อสินคาและบริการดวยบัตรเครดิต แหลงที่ใช วิธี
ชําระหนี้ดวยบัตรเครดิต โอกาสที่ใชบัตรเครดิต รวมถึงการตัดสินใจในการใชบัตรเครดิต 
 5. เหตุผลท่ีใชบัตรเครดิต หมายถึง ความคิดหรือขอตัดสินใจที่ทําใหผูบริโภคซ้ือสินคา
หรือบริการโดยการใชบัตรเครดิตชําระแทนเงินสด ซ่ึงอาจจะเกิดจากสาเหตุที่ผูบริโภคไมมีเงินสด
เพียงพอที่จะซื้อสินคาหรือบริการในขณะนั้น หรืออาจจะเกิดจากเหตุจูงใจอื่น ๆ เชน คะแนนสะสม  
เปนตน 
 6. สวนประสมการตลาดแบบเฉพาะ หมายถึงสิ่งกระตุนทางการตลาดที่ทําใหผูบริโภค
เลือกบัตรเครดิต ซ่ึงประกอบดวย ผลิตภัณฑ (Product) คาสมาชิกบัตรและธรรมเนียมตาง ๆ (Price) 
การจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริมการตลาด  
 7. นักทองเที่ยวไทยในประเทศ หมายถึง นักทองเที่ยวไทยที่ใชบัตรเครดิตในการซี้อสิน
คาหรือบริการในประเทศ 
 8. นักทองเที่ยวไทยในตางประเทศ หมายถึง นักทองเที่ยวไทยที่ใชบัตรเครดิตในการ 
ซ้ือสินคาหรือบริการในตางประเทศ 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานที่เกี่ยวของ 

 
 การศึกษาพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของนักทองเที่ยวไทยในตางประเทศ ผูวิจัยได
ทําการศึกษาโดยนําแนวคิด ทฤษฎี และผลงานที่มีสวนเกี่ยวของมาเปนแนวทางในการศึกษา
ตามลําดับดังตอไปนี้ 
 1.  วิวัฒนาการและแนวคิดเรื่องบัตรเครดิต 
 2.  แนวคิดดานกลยุทธการตลาด 
 3.  ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค 
 4.  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
1.  วิวัฒนาการบัตรเครดิต 
 บริษัทไดเนอรคลับ (ประเทศไทย) จํากัดไดออกบัตรเครดิต (Diners Card) ใบแรกเมื่อป 
พ.ศ. 2511 โดยพิจารณาออกบัตรใหเฉพาะกับนักธุรกิจที่มีรายไดคอนขางสูง การใชบัตรเครดิตใน
ยุคนั้นจึงจํากัดอยูในวงแคบ แตหลังจากนั้น ธนาคารพาณิชยของไทยและสาขาของธนาคารพาณิชย
ตางประเทศไดเริ่มใหบริการบัตรเครดิตกับประชาชน นอกจากนี้แลว ยังมีบัตรเครดิตที่ออกโดย
บริษัทที่ไมใชธนาคารพาณิชย (Non-Bank) ณ ส้ินป 2547 กลุมธนาคารพาณิชยไดออกบัตรรวมทั้ง
ส้ิน 4.12 ลานบัตร และบัตรที่ออกโดยบริษัทที่ไมใชธนาคารพาณิชย จํานวน 4.52 ลานบัตร เมื่อ
รวมกันแลวทั้งระบบ มีจํานวนบัตรเครดิต 8,648,100 บัตร สําหรับบัตรที่ออกโดยธนาคารพาณิชย
ประมาณรอยละ 92 เปนบัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารพาณิชยที่ออกรวมกับนิติบุคคลอื่น (บัตรรวม) 
เชนบัตร VISA และบัตร MASTER ในขณะที่รอยละ 8 ที่เหลือเปนบัตรเครดิตที่ออกเองโดย
ธนาคารพาณิชย  (ชนิยา ชัยพฤกษ, 2547) พฤติกรรมการใชบัตรที่นาวิตกของคนไทย และยอด
สินเชื่อคงคางที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทําใหธนาคารแหงประเทศไทยตองประกาศหลักเกณฑเพิ่มเติมใน
การดูแลผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิต เชน การกําหนดคุณสมบัตรของผูถือบัตรตองมีรายไดไมนอย
กวา 15,000 บาทตอเดือน หรือมีเงินฝากที่ธนาคารพาณิชยนั้นเปนหลักประกันเต็มวงเงินของบัตร
เครดิตที่อนุมัติ หรือมีกระแสเงินสดหมุนเวียนในบัญชีเงินฝากเปนระยะเวลาไมนอยกวา 6 เดือน 
สวนการผอนชําระหนี้บัตรเครดิตนั้น ธนาคารแหงประเทศไดกําหนดใหผานชําระขั้นต่ํารอยละ 10 
ของยอดคงคาง มีผลตั้งแต 1 เมษายน 2547 สําหรับผูถือบัตรรายใหม และมีผลตั้งแต 1 เมษายน 
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2550 สําหรับผูถือบัตรรายเกา และใหยกเลิกการใชบัตรเครดิตกรณีผูถือบัตรผิดนัดชําระหนี้เกินกวา 
3 เดือน สวนวงเงินที่จะใหแกผูถือบัตรแตละราย ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดใหไมเกิน 5 เทา
ของรายไดเฉล่ียตอเดือน (ชนิยา ชัยพฤกษ, 2547) 
 อยางไรก็ตาม ธุรกิจบัตรเครดิตมีการแขงขันที่สูงมาก ธนาคารพาณิชยและสถาบัน
การเงินที่มิใชธนาคารพาณิชยตางสรางแรงจูงใจใหลูกคาเปดบัญชีใหมดวยการแจกของกํานัล เนน
รายการสงเสริมการใชจายผานบัตร เชน การเพิ่มรายการคะแนนสะสมเพื่อแลกของกํานัล หรือการ
ยกเวนคาธรรมเนียมรายปหากมีการใชจายผานบัตรตามที่สถาบันการเงินผูออกบัตรกําหนด เปนตน  
 จากการสํารวจของมหาวิทยาลัยหอการคาไทยรวมกับหอการคาไทยระหวางวันที่ 1-12 
ธันวาคม 2546 พบวา ผูตอบแบบสอบถามโดยเฉลี่ยจะถือบัตรเครดิตจํานวน 4 ใบ/คน การพิจารณา
เลือกสมัครบัตรเครดิตไดแกการไมคิดคาธรรมเนียมแรกเขาและการไมคิดคาธรรมเนียมรายป 
ผูตอบแบบสอบถามเกือบคร่ึงใชบัตรเครดิตเพื่อทดแทนเงินสด (หนังสือพิมพผูจัดการ, 21 
พฤษภาคม 2547) 
 ในดานของรานคาที่รับบัตรเครดิต บริษัทวีซาซึ่งเปนผูนําดานบัตรเครดิตไดรายงานเมื่อ
เดือนพฤษภาคม  2547 วา ณ ส้ินป 2546 รานคาที่รับบัตรวีซามีจํานวน 153,829 แหงสูงกวาปที่ผาน
มารอยละ 7 (The Credit Card Report, May 2004) และมีแนวโนมสูงขึ้นทุกป 
 ในประเทศไทย กลุมผูออกบัตรแบงออกเปนกลุมใหญ ๆ ไดดังนี้ 
 1. บัตรเครดิตที่ออกโดยบริษัทบัตรเครดิต เชน บัตรไดเนอรสคลับ บัตรอเมริกันเอ็ก
เพรส ฯลฯ ผูออกบัตรจะมีตัวแทนใหบริการขาวสารและติดตอสถาบัน พรอมทั้งสถานที่บริการรับ
บัตรกระจายอยูตามประเทศตาง ๆ ทั่วโลกเพื่ออํานวยความสะดวกแกสมาชิก 
 2. บัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารทั้งในประเทศและสาขาธนาคารตางประเทศที่มี
ตัวแทนอยูในประเทศไทย ในกรณีนี้ อาจเปนการออกบัตรสากลที่ใชระหวางประเทศ เชน บัตร
เครดิตวีซา หรืออาจเปนการออกบัตรการใชสอยเฉพาะในประเทศ เชน บัตรเครดิตธนาคารกสิกร
ไทย เปนตน 
 3. บัตรเครดิตที่ออกโดยธุรกิจอื่น ๆ เชน หางสรรพสินคา โรงแรม และภัตตาคารตาง ๆ 
ขอบเขตของการใชบัตรเครดิตจะจํากัดเพียงเพื่อการชําระสินคา และคาบริการในหางรานของผูออก
บัตรเทานั้น โดยการหักเงินจากบัญชีธนาคารตามกําหนดเวลาที่ตกลงกัน เชน บัตรเซ็นทรัลการด 
บัตรอิออน เปนตน 
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แนวคิดเรื่องบัตรเครดิต 
 บัตรเครดิตไดถูกคิดคนขึ้นเพื่อสงเสริมการซี้อขายของผูซ้ือและผูขายใหสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น ประกอบกับความไมสะดวกและความไมปลอดภัยในการพกพาเงินสดเปนจํานวน
มาก ทําใหธุรกิจตาง ๆ หันไปหาสิ่งที่มีคุณสมบัติคลายกับเงินและมีสภาพคลองมากกวา พอคาก็
ไดรับความสะดวกและความมั่นคงในการชําระราคาสินคา เพราะไมตองคอยติดตามทวงหนี้จาก
ลูกคาโดยตรงอีกตอไป เพราะธนาคารหรือผูออกบัตรเครดิตจะเปนผูรับภาระคาใชจาย ทําใหบัตร
เครดิตไดรับความนิยมและเปนที่แพรหลาย และกลายเปนสวนหนึ่งของการประกอบธุรกิจในเวลา
อันรวดเร็ว 
การใชบัตรเครดิตในตางประเทศ 
 การนําบัตรเครดิตติดตัวเมื่อเดินทางไปตางประเทศ กอนเดินทาง ผูเดินทางควร
ตรวจสอบขอมูลตาง ๆ ที่จําเปนจากธนาคารหรือบริษัทผูออกบัตรเพื่อประโยชนของผูเดินทาง เชน 
 1. ความรับผิดชอบของผูถือบัตร 
 ในกรณีที่ผูถือบัตรทําบัตรหายหรือถูกขโมยในระหวางเดินทาง ผูเดินทางอาจจะไม
ทราบวาบัตรที่ตนถือหายหรือถูกขโมยและมิไดทําการแจงใหธนาคารหรือบริษัทผูออกบัตรเครดิต
ทราบทันที ถามีผูนําบัตรไปใชโดยการปลอมลายเซ็นต ผูเดินทางจะตองรับผิดชอบหรือไม อยางไร 
ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีกฎหมายคุมครองผูบริโภค (The Fair Credit Billing Act) ซ่ึงกําหนดให
ผูถือบัตรตองรับผิดชอบไมเกิน 50 เหรียญสหรัฐ ในประเทศไทย ผูถือบัตรไมตองรับผิดชอบถาหาก
พิสูจนไดวาลายเซ็นตที่ปรากฎในใบสลิปซื้อสินคาเปนลายเซ็นตปลอม 
 2. สิทธิ์ของผูถือบัตร 
 ผูเดินทางควรจะตรวจสอบกับธนาคารหรือบริษัทผูออกบัตรเครดิตวา ตนมีสิทธิ์ที่จะ
ขอใหธนาคารหรือบริษัทผูออกบัตรเครดิตระงับการจายเงินใหกับรานคาสําหรับคาสินคาหรือ
บริการ ถาหากผูเดินทางพบวาสินคาที่ตนไดรับมีคุณภาพหรือขนาดที่ไมตรงกับที่ตนซื้อ หรือ
จํานวนเงินที่ปรากฎอยูในใบแจงหนี้ไมตรงกับราคาของคาสินคาหรือบริการ จนกวาธนาคารหรือ
บริษัทผูออกบัตรไดตรวจสอบจะเปนที่พอใจของเจาของบัตรหรือผูเดินทาง ในบางกรณี ผูเดินทาง
อาจจะสั่งสินคาโดยใหรานคาสงทางไปรษณียแตผูขายไมไดจัดสงตามสั่งและไดเรียกเก็บเงินคา
สินคาเรียบรอยแลว ผูเดินทางหรือเจาของบัตรมีสิทธิ์ที่จะขอใหธนาคารหรือบริษัทผูออกบัตร
เครดิตเรียกเงินคืน (Refund) จากเจาของสินคา 
 3. คาธรรมเนียมในการใชบัตรเครดิตในตางประเทศ 
 เมื่อทานซื้อสินคาหรือบริการในตางประเทศ รานคาจะเรียกเก็บเงินจากทานตามสกุล
เงินของประเทศของตน เชน ถาซื้อสินคาในสหภาพยุโรป รานคาจะเรียกเก็บในสกุลเงินยูโร ถาซ้ือ
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สินคาในประเทศสหรัฐอเมริกา รานคาจะเรียกเก็บในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ แตในบางกรณี เชน ใน
ประเทศรัสเซีย และในประเทศจีน แทนที่รานคาจะเรียกเก็บในสกุลเงินรูเบิ้ล หรือเงินหยวน รานคา
กลับเรียกเก็บในสกุลเงินสหรัฐ ผูเดินทางควรจะตรวจสอบกับธนาคารหรือบริษัทผูออกบัตรเครดิต
เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารจะเรียกเก็บจากลูกคา และคาธรรมเนียมอื่น ๆ ปกติ ธนาคารหรือ
บริษัทผูออกบัตรเครดิตจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนเงินตรา (Conversion Fee) อีก 1% 
ของคาสินคา/บริการ 
 4. จํานวนบัตรเครดิตที่ผูเดินทางควรพกติดตัว 
 ผูเดินทางไมควรนําบัตรเครดิตที่ไมสามารถใชในตางประเทศติดตัวไปดวย ปกติ การ
พกบัตรเครดิต 2 ใบนาจะเพียงพอสําหรับการเดินทางแตละครั้ง แตถาหากทานตองเดินทางเปน
เวลานาน การพกบัตรหลายใบติดตัวจะเปนประโยชนตอผูเดินทาง กอนเดินทาง เจาของบัตรควรจะ
จดรายละเอียดของบัตร เชน หมายเลขบัตรของบัตรเครดิตแตละใบ หมายเลขโทรศัพทใน
ตางประเทศของธนาคาร/บริษัทผูออกบัตรเครดิตแตละใบเพื่อติดตอในกรณีที่บัตรหายหรือมีเหตุ
ฉุกเฉิน 
 5. การซื้อตั๋วเครื่องบิน การเชารถ  
 บัตรเครดิตสวนมากไดรวมการประกันชีวิตใหกับผูเดินทางซึ่งชําระคาตั๋วเครื่องบิน คา
รถไฟ หรือคาเชารถดวยบัตรเครดิต โดยไมคิดคาธรรมเนียมเพิ่มเติม เพราะฉะนั้น การชําระคา
เดินทางดวยบัตรเครดิตจะไดประโยชนมากกวาการชําระดวยเงินสด โดยเฉพาะอยางยิ่ง การชําระคา
เชารถดวยบัตรเครดิต ธนาคาร/บริษัทผูออกบัตรเครดิตยังรวมการประกันภัยจากอุบัติเหตุและ
ประกันภัยบุคคลที่สามดวย 
 6. ขอมูลเกี่ยวกับโรงแรม/ที่พัก 
 บริษัทผูออกบัตรเครดิตเกือบทุกแหงสามารถใหขอมูลเกี่ยวกับโรงแรมหรือที่พักในแต
ละประเทศ และใหบริการแกผูถือบัตรในการจองโรงแรมหรือที่พักกอนเดินทาง 
 ขอมูลขางตนเปนขอมูลสวนหนึ่งซ่ึงผูเดินทางหรือนักทองเที่ยวควรจะตรวจสอบกับ
ธนาคาร/บริษัทผูออกบัตรเครดิตกอนเดินทาง นอกจากขอมูลเหลานี้แลว นักทองเที่ยวควรจะ
ตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับประเทศที่ตนกําลังจะเดินทางไปเยือน เพราะแตละประเทศมีวัฒนธรรม
และประเพณีแตกตางกัน แตละประเทศมีวิธีการปฏิบัติตอการชําระคาสินคา/บริการดวยบัตรเครดิต
แตกตางกัน นักทองเที่ยวจึงจําเปนตองศึกษาขอมูลเหลานี้กอนออกเดินทางเพื่อไมใหเกิดปญหา
ขลุกขลักในระหวางการเดินทาง 
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ขอมูลของประเทศตาง ๆ 
ประเทศจีน 
 ประเทศจีนเริ่มใชบัตรพลาสติคตั้งแตป พ.ศ. 2529 และมีคนจีนที่ถือบัตรพลาสติค ณ 
ส้ินป พ.ศ. 2547 จํานวนประมาณ 560 ลานคน (China’s First Steps on the Plastic Path, June 2005) 
แตเกือบทั้งหมดเปนบัตรเดบิต (Debit Card) ในจํานวนนี้มีบัตรเครดิตเพียง 25 ลานบัตรเทานั้น และ
บัตรสวนมากจะใชในพื้นที่จํากัดภายในประเทศ จะนําออกไปใชตางประเทศไมได มีเพียงบัตร 
CPU (China Union Pay Corporation) เทานั้นที่ใชไดทั่วประเทศและที่ฮองกง  
 อยางไรก็ตาม หลังจากที่ประเทศจีนไดเขาเปนสมาชิกองคการคาโลก (WTO) เมื่อป 
พ.ศ. 2544 ประเทศจีนไดทําสัตยาบรรณวาจะใหตลาดการเงินเปนตลาดเสรีและธนาคารตางชาติ
สามารถเขาไปดําเนินธุรกิจได ภายในป พ.ศ. 2550 กอนจัดงานโอลิมปค 1 ป ทั้ง 2 เหตุการณทําให
ประเทศจีนตองใหความสนใจเปนพิเศษกับการสรางเครือขายรองรับบัตรเครดิต เพราะในปที่
ประเทศจีนจัดงานโอลิมปค จะมีชาวตางประเทศเขามารวมงานนับแสนคน และนักทองเที่ยว
ตางประเทศเหลานี้สวนใหญจะใชจายเงินดวยบัตรเครดิต 
 เมื่อตนป พ.ศ. 2548 ประเทศจีนไดอนุญาตใหธนาคารซิติแบงค   และธนาคารฮองกง
เซ่ียงไฮออกบัตรเครดิตรวมกับธนาคารในประเทศจีน นับเปนธนาคารตางชาติ 2 แหงแรกที่เร่ิมทํา
บัตรเครดิตในประเทศจีน โดยธนาคารซิติแบงคไดรวมกับธนาคารเซี่ยงไฮพูดองดิเวลลอปเมนต 
และธนาคารฮองกง เซ่ียงไฮรวมกับธนาคารเซี่ยงไฮ ออกบัตรเครดิตซ่ึงชําระดวยเงิน 2 สกุล คือเงิน
เหรินหมิงปหรือเงินหยวนของจีน และเงินสกุลดอลลาสหรัฐ คนจีนที่ใชจายเงินดวยบัตรเครดิตจะ
ถูกเรียกเก็บดวยเงินทองถ่ินหรือเงินหยวน ในขณะที่นักทองเที่ยวที่ใชจายเงินดวยบัตรเครดิตจะถูก
เรียกเก็บดวยเงินสกุลดอลลาสหรัฐ 
 ดวยเหตุที่บัตรเครดิตยังมิไดมีการใชอยางแพรหลายในประเทศจีน นักทองเที่ยวที่ไป
ประเทศจีนจึงควรพกเงินติดตัวเสมอ เพราะโรงแรมหรือรานคาสวนมากในในเมืองเล็ก ๆ จะปฏิเสธ
การชําระเงินดวยบัตรเครดิต นักทองเที่ยวที่มีนิสัยเบิกเงินสดจากเครื่องเอทีเอ็มดวยบัตรเครดิตจะมี
ปญหาในประเทศจีนเพราะหาเครื่องเอทีเอ็มยาก และเครื่องสวนมากปฏิเสธที่จะรับบัตรเครดิตจาก
ตางประเทศ (ผูจัดการ, 24 มกราคม 2548) โรงแรมหรือรานคาบางแหงที่ยอมรับบัตรเครดิตอาจจะ
ขอเก็บคาบริการเพิ่มอีก 3-5 % ทําใหนักทองเที่ยวตองเสียคาใชจายเพิ่มขึ้น 
ประเทศญี่ปุน 
 โรงแรมหรือรานคาในกรุงโตเกียวและเมืองใหญ ๆ รับบัตรเครดิตเกือบทุกยี่หอไมวาจะ
เปนบัตรวีซา บัตรมาสเตอร บัตรไดเนอร หรือบัตรเอเม็กซ แตนักทองเที่ยวจะประสบปญหามากกับ
การเบิกเงินสดจากเครื่องเอทีเอ็มดวยบัตรเครดิตจากตางประเทศ เครื่องสวนมากยอมรับเฉพาะบัตร
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ทองถ่ินเทานั้น ในเมืองเล็ก ๆ หลายแหงเชน เมืองชินจูกุ เมืองโกฟูซ่ึงมีประชาชนอยูกวา 2 แสนคน 
หรือแมแตเมืองทองเที่ยวอยางเมืองกามากุระ แทบจะหาเครื่องเอทีเอ็มไมไดแมแตเครื่องเดียว และ
รานคาสวนมากไมยอมรับบัตรเครดิต เพราะบริษัทเครดิตจะคิดคาบริการถึง 7% ในขณะที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกาจะคิดคาบริการจากรานคาเพียง 1-3 % เทานั้น 
สหภาพยุโรป 
 ณ ส้ินเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2548 สหภาพยุโรปมีประเทศสมาชิก 25 ประเทศ โรงแรม
และรานคาใหญ ๆ สวนมากรับบัตรเครดิตทุกยี่หอ แตในชนบทหรือเมืองเล็ก ๆ ซ่ึงไมใชแหลง
ทองเที่ยว นักทองเที่ยวควรพกเงินสดติดตัว เนื่องจากรานคาสวนมากอาจจะปฏิเสธไมรับบัตร
เครดิต การใชบัตรเครดิตซ้ือของตามรานคาตาง ๆ ใหสังเกตุปายยี่หอของบัตรเครดิตซ่ึงรานคามักจะ
ติดไวที่กระจกหนาราน การเบิกเงินจากเครื่องเอทีเอ็มในสหภาพยุโรปคอนขางสดวกเพราะเครื่อง
เอทีเอ็มแทบทุกเครื่องรับบัตรเครดิตแทบทุกยี่หอ ในการเบิกเงินสด เครื่องจะใหเบิกดวยเงินยูโร แต
จะเรียกเก็บเปนเงินสกุลดอลลา อัตราแลกเปลี่ยนและคาบริการจะไมเหมือนกันทุกธนาคารและทุก
ประเทศ บางแหงจะคิดอัตราแลกเปลี่ยนดีกวาการแลกดวยเช็คเดินทาง แตอาจจะคิดคาบริการเบิก
เงินสดตั้งแต 2.5 – 4 % ซ่ึงเปนอัตราที่สูงมาก 
 นักทองเที่ยวตองระมัดระวังในการใชบัตรเครดิตเพื่อซ้ือสินคาหรือแลกเงินในสหภาพยุ
โรป ตองระวังมิใหบัตรถูกขโมยหรือทําบัตรหาย เพราะไดเกิดคดีทุจริตจํานวนมาก เชน ในประเทศ
ฝร่ังเศส บัตรที่นักทองเที่ยวที่ทําบัตรหายพบวา มีผูปลอมลายเซ็นตนําไปใชซ้ือของจํานวนมาก 
รานคาบางแหงทุจริตใชบัตรของนักทองเที่ยวไปทําบัตรปลอม (Cloned Card) หรือนําแถบแมเหล็ก
ไปอานขอมูลดวยเครื่องอานบัตรมือถือ (Handheld Card Reader) เพื่อนําไปทําบัตรใบใหม 
(Skimmed Card) และแมแตการเบิกเงินจากเครื่องเอทีเอ็มของธนาคาร บอยครั้งที่นักทองเที่ยวพบวา
เงินที่เบิกจากเครื่องมีเงินปลอมปะปนมาดวย ซึ่งธนาคารเจาของเครื่องมักปฏิเสธความรับผิดชอบ 
สหรัฐอเมริกา 
 นักทองเที่ยวสามารถใชบัตรเครดิตทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแตการใชเพื่อจายคา
โทรศัพท คาแท็กซี่ คาอาหาร คาโรงแรม และแมวาบางครั้งจํานวนเงินที่ใชจะเพียงไมกี่เหรียญก็ตาม 
การพกเงินจํานวนมากติดตัวเปนเรื่องผิดปกติของคนอเมริกัน และการชําระเงินคาสินคาจํานวนมาก
ดวยเงินสดจึงเปนเรื่องแปลก ในขณะที่คนเอเซียจะนิยมรับการชําระเงินดวยเงินสดมากกวา 
เพราะฉะนั้น บัตรเครดิตจึงเปนส่ิงจําเปนส่ิงหนึ่งในชีวิตของคนอเมริกันซ่ึงตองพกติดตัวทุกครั้งที่
ออกนอกบาน 
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2. แนวคิดดานกลยุทธการตลาด  
 การตัดสินใจนําเสนอผลิตภัณฑสูตลาด โดยทั่วไปแลว บริษัทไมสามารถนําเสนอ
ผลิตภัณฑที่มีความเหมาะสมหรือตรงกับความตองการของลูกคาในทุกตลาดได เนื่องจากลูกคามี
จํานวนมาก และมีพฤติกรรมการบริโภคที่ตางกัน เพราะฉะนั้นเพื่อใหบรรลุถึงวัตถุประสงคทาง
การตลาด บริษัทจึงตองนํากลยุทธการตลาดมาใช กลยุทธการตลาดคือการจัดผลิตภัณฑและสวน
ประสมการตลาด (Marketing Mix) ที่แตกตางกันเพื่อสนองความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีลักษณะ 
ความชอบ ความตองการ และพฤติกรรมในการบริโภคที่แตกตางกัน โดยทั่วไป การวางแผน
ทางดานตลาดมักจะมีขั้นตอนงาย ๆ เรียกวา STP&4P’s ซ่ึงไดแก Segmentation (การแบงสวน
ตลาด) Targeting (การเลือกตลาดเปาหมาย) Positioning (การวางตําแหนงผลิตภัณฑในตลาด) 
Product (ผลิตภัณฑ) Price (ราคา) Place (การจัดจําหนาย) และ Promotion (การสงเสริมการตลาด) 
การตลาดตามเปาหมาย (STP Marketing) 
 1. การแบงสวนตลาด (Market Segmentation) 
 หมายถึงการแบงตลาดของผลิตภัณฑชนิดใดชนิดหนึ่งออกตามลักษณะความตองการที่
คลายคลึงกันออกเปนตลาดยอย (Submarket) หรือสวนตลาด (Market Segment) เพื่อที่จะเลือกตลาด
ใดตลาดหนึ่งหรือหลายตลาดเปนเปาหมายตอไป การแบงสวนตลาดไมไดเริ่มตนที่ความแตกตาง
กันของผลิตภัณฑ แตเปนการแบงกลุมลูกคา และความตองการของลูกคาที่แตกตางกัน การแบง
สวนตลาดสามารถจัดออกเปน 2 กลุม คือ ลักษณะของผูบริโภค (Consumer Characteristic) และการ
ตอบสนองของผูบริโภค (Consumer Response) ตัวแปรที่ใชในการแบงสวนตลาดมีดังนี้ 
 1.1 แบงตามภูมิศาสตร (Geographic Segmentation) คือการแบงตลาดออกเปนสถานที่ที่
แตกตางกัน เชน จังหวัด อําเภอ ทองถ่ิน หรือหมูบาน ในกรณืบัตรเครดิต อาจจะแบงตลาดออกเปน
จังหวัดและมุงเนนเฉพาะอําเภอเมือง 
 1.2  แบงตามประชากรศาสตร (Demographic Segmentation) คือการแบงตลาดตาม
ปจจัยทางประชากรศาสตร ไดแก อายุ เพศ รายได การศึกษา เชน ธนาคารแหงประเทศไทยได
กําหนดใหผูขอบัตรเครดิตตองมีรายไดไมต่ํากวา 15,000 บาท และบริษัทผูออกบัตรเครดิตสวนมาก
จะไมพิจารณาผูขอบัตรที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป เปนตน 
 1.3 แบงตามหลักจิตวิทยา (Psychographic Segmentation) คือการแบงตลาดตามความ
แตกตางของการดํารงชีวิต หรือความแตกตางของบุคลิกลักษณะ  
 1.4 แบงตามพฤติกรรม (Behavioristic Segmentation) คือการแบงตลาดโดยใช
หลักเกณฑความรู ทัศนคติ การใชผลิตภัณฑ หรือกาตอบสนองตอคุณสมบัติของผลิตภัณฑ หรือ
โอกาสในการซื้อผลิตภัณฑ  
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 2. การเลือกตลาดเปาหมาย (Market Targeting) 
 หมายถึงการประเมินและเลือกสวนใดสวนหนึ่งหรือหลายสวนของตลาดเปนเปาหมาย 
การเลือกตลาดเปาหมายมี 2 ขั้นตอนดังนี้ 
 2.1 การประเมินสวนตลาด (Evaluating the Market Segment) ไดแกการศึกษาสวน
ตลาดแตละสวนเพื่อนํามาประเมินและเลือกสวนที่เหมาะสมกับกิจการของตนมากที่สุด การศึกษา
สวนตลาดจะตองพิจารณาถึง ขนาดและความเจริญเติบโตของสวนตลาดแตละสวน ความสามารถ
ของตนในการจูงใจหรือเขาถึงสวนตลาดนั้นไดหรือไม สอดคลองกับวัตถุประสงคของบริษัทและมี
อุปสรรคดานทรัพยากรบุคคลหรือไม 
 2.2 การเลือกสวนตลาด (Selecting the Market Segment) หลังจากที่ไดประเมินสวน
ตลาดตามขอ 2.1 แลว บริษัทอาจเลือกสวนหนึ่งสวนใดหรือหลายสวนของตลาดเปนเปาหมาย โดย
อาจจะเลือกตลาดหลายสวนที่มีความตองการที่เหมือนกัน เปนการงายตอบริษัทในการทําตลาด 
หรืออาจจะเลือกสวนตลาดหลายสวนซ่ึงมีความตองการที่แตกตางกัน หรือเลีอกสวนตลาดเพียง
สวนเดียว 
 3. การวางตําแหนงผลิตภัณฑ (Product Positioning) 
 หมายถึงการสรางภาพลักษณในใจของกลุมลูกคาเปาหมาย โดยสรางการรับรูของ
ผลิตภัณฑของตนเมื่อเทียบกับคูแขง การวางตําแหนผลิตภัณฑมีความจําเปนอยางยิ่ง เพราะเปน
เกณฑเบื้องตนในการสื่อสารไปยังผูบริโภค ในการกําหนดตรายี่หอ การโฆษณา และการสงเสริม
การตลาด การใชพนักงานขาย และการประชาสัมพันธ การวางตําแหนงผลิตภัณฑที่ชัดเจนเพียงจุด
เดียวจะทําใหการสื่อความหมายทุกรูปแบบออกมาในความหมายเดียวกัน และตอกย้ําจนเกิด
ภาพลักษณที่โดดเดน ซ่ึงเปนผลจากการลงทุนและความพยายามทางการตลาดที่สะสมมา การวางตํา
หแนงผลิตภัณฑควรเนนจุดเดนเพียงจุดเดียว เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการสื่อถึงผูบริโภค และจะ
ไมทําใหผูบริโภคสับสน 
สวนประสมการตลาด (Marketing Mix) 
 สวนประสมการตลาดเกี่ยวของกับเครื่องมือ 4 อยางที่เรียกวาวา 4 P ไดแก Product ซ่ึง
เปน P ตัวแรกหมายถึงบัตรเครดิตและการบริการผานบัตรเครดิต P ตัวที่สองคือ Price Structure 
หรือโครงสรางของราคา หมายถึงคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่สถาบันผูออกบัตรเรียกเก็บจากลูกคาหรือผู
ถือบัตร P ตัวที่สามคือ Place หรือการจัดจําหนาย และ P ตัวสุดทายคือ Promotion Activities หรือ
กิจกรรมสงเสริมการตลาด 
 สถาบันผูออกบัตรจะตองพยายามสรางความพึงพอใจใหแกผูถือบัตรโดยใชเครื่องมือ 4 
อยางนี้อยางกลมกลืนกัน การเลือกใชเครื่องมือตัวใดตัวหนึ่ง หรือเครื่องมือทุกตัวตลอดจนถึง
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น้ําหนักในการใชเครื่องมือแตละตัว ขึ้นอยูกับสถานะการณของสถาบันออกบัตรแตละแหง หรือ
ความจําเปนในการเลือกใชเครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งซึ่งขึ้นอยูกับสภาพของตลาด และสภาพการ
แขงขัน  
 1. กลยุทธดานผลิตภัณฑ/บริการ (Product Strategy) 
      1.1 การสรางคุณประโยชนเพิ่มเติม ในอดีต บัตรเครดิตมีไวใชแทนเงินสดในการซื้อ
สินคาหรือบริการเทานั้น แตหลังจากที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีตาง ๆ โดยเฉพาะเทคโลโลยีทางการ
ส่ือสาร เจาของยี่หอและธนาคารผูออกบัตรจึงไดพยายามเพิ่มคุณคาในตัวบัตรมากยิ่งขึ้น เชน 
สามารถใชบัตรเบิกเงินสดจากเครื่องเอทีเอ็มไดทั่วโลก การใชบัตรเครดิตในการโทรศัพทระหวาง
ประเทศตามสนามบิน สถานีรถไฟเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกนักเดินทางที่ไมตองคอยหาเหรียญ
หยอดเครื่องโทรศัพท  
      1.2 การสรางจุดเดนของสินคาใหเหนือคูแขง เชน บัตร Master รวมกับ
หางสรรพสินคาเซ็นทรัลออกบัตรมาสเตอรเซ็นทรัลการด ซ่ึงผูถือบัตรสามารถใชบัตรเครดิตทุก
แหงที่รับบัตร Master และถาใชซ้ือสินคาในหางเซ็นทรัลจะไดรับสวนลด 5% นอกจากนี้แลว ผูถือ
บัตรนี้จะมีสิทธิ์ใชบริการในหอง Lounge ของหางเซ็นทรัลโดยไมคิดคาใชจาย เชนเดียวกับบัตร
เมอรเซเดสวีซาการดซ่ึงผูถือบัตรสามารถใชบัตรเครดิตนี้ไดทุกแหงที่รับบัตร VISA แตจะไดรับ
สวนลด 15% สําหรับคาซอมและคาอะไหลของรถเบนซทุกรุน 
      1.3 การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ เปนการเปลี่ยนแปลงลักษณะภายนอกของ
บัตรเครดิตเพื่อสรางความดึงดูดใจใหกับผูบริโภค เชน บัตรเครดิตแบงกเคลียรที่มีลักษณะเปนบัตร
เครดิตใส ลวดลายบนบัตรและสีบนแถบแมเหล็กของบัตรเครดิตกรุงศรีวีซา บัตรเครดิตมินิของ
กรุงไทยซึ่งมีขนาดเล็กกวาบัตรเครดิตเล็กนอย หรือลาสุดบัตร Side Card ของธนาคารกรุงเทพซึ่งมี
ขนาดเพียงครึ่งเดียวของขนาดปกติ 
      1.4 การปรับปรุงดานเทคโนโลยี ซ่ึงพัฒนาตลอดเวลาทั้งตัวบัตรเครดิตเองและการ
บริการผูถือบัตรเครดิต โดยตัวบัตรนั้นเริ่มแรกเปนบัตรพลาสติกที่ไมมีรูปถายติดบนบัตรจนเริ่มมี
การติดรูปถายบนบัตรไวเพื่อเปนการปองกันการขโมยการใชบัตร รวมทั้งการพัฒนาการเก็บขอมูลผู
ถือบัตรไวบนบัตรเครดิต ซ่ึงอยูบนแถบแมเหล็กหลังบัตรไปเปนการใชบัตรไมโครชิพแทน ซ่ึง
สามารถเก็บขอมูลไวไดมากกวาเดิม สําหรับการบริการนั้น ไดมีการพัฒนาใชเครื่องรูดบัตรเครดิต
เครดิตอัตโนมัติ EDC (Electronic Data Capture) ทดแทนเครื่องรูดแบบไปกลับซึ่งมีความ
สะดวกสบายในการใชงานมากกวา แตในสหรัฐอเมริกา บริษัท J.P. Morgan & Co. ซ่ึงเปนผูออก
บัตรเครดิตรายใหญที่สุดของอเมริกาไดประดิษฐเครื่องรูดบัตรแบบใหมซ่ึงเริ่มใชในราน 7-Eleven 
หรือโรงภาพยนตบางแหง ผูที่จะจายดวยบัตรชนิดนี้ไมตองใชลายเซ็นตอีกตอไป แตใหนําบัตรของ
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ตนโบกผานเครื่องอานซึ่งจะบันทึกขอมูลจากแผน Micro Chip ที่ติดอยูที่ตัวบัตร บัตรวีซาและ
มาสเตอรเริ่มใชบัตรชนิดนี้ตอนตนป  พ .ศ . 2548 และอเมริกันเอ็กซเพรสไดเ ร่ิมออกบัตร 
“ExpressPay” เมื่อตนเดือนมิถุนายน 2548 (CNN Money, 19 May 2005)  
 2. กลยุทธดานราคา (Price Strategy)  
 ธุรกิจบัตรเครดิตเปนธุรกิจที่อยูภายใตการกํากับการดูแลของธนาคารแหงประเทศไทย 
การกําหนดอัตราดอกเบี้ยหรือคาธรรมเนียมตาง ๆ หรือคาปรับการผิดนัดชําระหนี้อยูภายใตการ
ควบคุมของธนาคารแหงประเทศไทย อยางไรก็ตาม ผูประกอบการบัตรเครดิตไดยกเลิก
คาธรรมเนียมแรกเขาและคาธรรมเนียมรายป เปนกลยุทธทางการตลาดอยางหนึ่งเพื่อจูงใจให
ผูบริโภคหันมาใชบัตรเครดิตของตน 
 3. กลยุทธดานการจัดจําหนาย  (Place Strategy) 
 ชองทางการจําหนายบัตรเครดิตมี 3 ระดับคือ  
      3.1 บริษัทเจาของยี่หอบัตรเครดิต เชน VISA Master หรือ Diners บริษัทเจาของยี่หอ
จะทําสัญญาการคากับธนาคารตาง ๆ และไดผลตอบแทนจากคาธรรมเนียมจากยอดคาใชจายของผู
ถือบัตร ในขณะเดียวกันบริษัทเจาของยี่หอจะตองพยายามสรางความตองการใหมีผูมาถือบัตรมาก
และใชจายบัตรมากขึ้นซึ่งจะเปนผลประโยชนตอธนาคารผูออกบัตรเชนกัน เพราะฉะนั้น การ
บริการสมาชิกดวยขอมูลดานการตลาดของบัตรเครดิต และการรวมกันทําตลาดในดานรายการ
สงเสริมการตลาด จะทําใหบัตรยี่หอของตนแพรหลายเปนที่นิยมของผูบริโภค 
     3.2 ธนาคารผูออกบัตร เชน ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย 
ซิตี้แบงก เปนตน ธนาคารผูออกบัตรสรางตัวแทนจําหนายบัตรเครดิต ซ่ึงอาจจะเปนหนวยงานใน
ธนาคารของตน โดยการใหเปาหมายและผลตอบแทนแกพนักงาน หรือการแตงตั้งบริษัทตัวแทน
จําหนายบัตรเครดิต โดยบริษัทตัวแทนจําหนายจะมีพนักงานที่ทําหนาที่หาผูสมัครบัตรเครดิต ซ่ึง
อาจจะนําเสนอบัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารของหลาย ๆ ธนาคารในคราวเดียวกันก็ได ผูบริโภคจึง
มักจะไดรับการเสนอจากพนักงานขายบัตรเครดิตใหสมัครบัตรเครดิตครั้งละ 6-7 ใบในคราวเดียว 
สวนใหญแลวพบวา การใชบริษัทตัวแทนจําหนายนั้นใชกับบัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคาร
ตางประเทศ เชน ซิตี้แบงก ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮ ธนาคารยูโอบี เปนตน โดยธนาคารเหลานีจ้ะ
มีเปาหมายตอเดือนในการทํางานหรือการจําหนายบัตรเครดิตใหกับบริษัทดังกลาว 
     3.3 บริษัทตัวแทนจําหนาย  
 4. กลยุทธดานการสงเสริมการตลาด (Promotion Strategy) 
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     4.1 โฆษณา เปนรายการสงเสริมการขายที่บัตรเครดิตใชนอยที่สุด ไมวาจะเปนการ
โฆษณาผานสื่อหนังสือพิมพ วิทยุ หรือโทรทัศน ซ่ึงอาจจะเปนเพราะวาคาใชจายคอนขางสูงและไม
คอยไดผลเทาที่ควร 
     4.2 การขายโดยบุคคล โดยผานพนักงานขายซึ่งจะไดสวนแบงจากการขาย วิธีที่
พนักงานขายเหลานี้มักใชเปนประจําคือการขอใหผูถือบัตรเดิมแนะนําผูสมัครใหมให ซ่ึงเรียกอีก
อยางหนึ่งวา Members Get Members โดยพนักงานขายจะมีของที่ระลึกมอบให ธนาคารผูออกบัตร
บางแหงใชวิธีนี้ดวยการเสนอเพิ่มคะแนนในรายการสะสมคะแนน ซ่ึงวิธีนี้เปนการหาสมาชิกใหม
โดยเสียคาใชจายคอนขางนอย ธนาคารบางแหงมีนโยบายใหพนักงานพยายามหาสมาชิกใหมซ่ึง
สวนใหญก็เปนลูกคาของธนาคารอยูแลว เชน ธนาคารเอเซียในโครงการ Staff Get Members เปน
ตน 
     4.3 สงเสริมการขาย คือ รายการที่เพิ่มความนาสนใจใหแกบัตรเครดิตซ่ึงจะนําไปสู
จํานวนบัตรที่เพิ่มขึ้นหรือการใชจายผานบัตรมากขึ้น เชน การแจกกระเปา นาฬิกา วิทยุแบบพกพา 
คาธรรมเนียมฟรีแรกเขาและรายป ฯลฯ สําหรับสมาชิกใหม การเพิ่มคะแนนสะสม การไดสวนลด
จากภัตตาคารหรือรานคาที่ผูถือบัตรซื้อสินคา/บริการ 
     4.4 การเขารวมสนับสนุนโครงการตาง ๆ ที่ไดรับความสนใจจากบุคคลทั่วไป เชน 
การเปนสปอนเซอรรวมของวีซาในการแขงขันโอลิมปคที่ประเทศจีนป 2008 หรือการเขารวมกับ
กิจการอื่นในการจัดรายการสงเสริมการตลาด เชน ธนาคารกรุงศรีอยุธยารวมมือกับสถานีน้ํามันคาล
เท็กซ หรือธนาคารกรุงไทยรวมกับสถานีน้ํามัน ปตท เสนอสวนลด 1%ใหกับลูกคาที่ชําระคาน้ํามัน
ผานบัตรเครดิตกรุงศรีอยุธยา หรือบัตรเครดิตธนาคารกรุงไทย เปนตน  
        
3. ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค 
 นักวิชาการตลาดไดใหความหมายของคําวา “พฤติกรรมผูบริโภค” ไวหลายความหมาย
ดังนี้ 
 สมาคมการตลาดแหงสหรัฐอเมริกา (J. Paul Peter and Jerry C. Olsen, 1990) ไดให
ความหมายของพฤติกรรมผูบริโภควา “การกระทําซึ่งสงผลตอกันและกันตลอดเวลาของความรู 
ความเขาใจ พฤติกรรม และเหตุการณภายใตส่ิงแวดลอมที่มนุษยไดกระทําขึ้นในเรื่องการ
แลกเปลี่ยนสําหรับการดําเนินชีวิตมนุษย” 
 Leon G. Schiffman and Leslie Lazar Kanuk (Consumer Behavior, 1991) ไดให
ความหมายของพฤติกรรมผูบริโภควา “พฤติกรรมที่ผูบริโภคแสดงออกในการแสวงหาสําหรับการ
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ซ้ือ การใช การประเมินการและการจับจายใชสอย ซ่ึงสินคาและบริการที่เขาคาดหวังวาจะทําให
ความตองการของเขาไดรับความพอใจ 
 จากความหมายทั้งหมดพอสรุปไดวา พฤติกรรมผูบริโภคหมายถึง พฤติกรรมของบุคคล
ที่เกี่ยวของกับการซื้อ หรือการใชสินคาและบริการ โดยผานกระบวนการแลกเปลี่ยนที่บุคคลตอง
ตัดสินใจทั้งกอนและหลังการกระทําดังกลาว พฤติกรรมของผูบริโภคมีการปรับเปลี่ยนอยู
ตลอดเวลา เพราะผูบริโภคสามารถรับขอมูลตาง ๆ ไดอยางกวางขวาง และมีความเขาใจในเรื่องบัตร
เครดิตมากขึ้น เพราะบริษัทผูออกบัตรเครดิตตางใหขอมูลของสิทธิประโยชนตาง ๆ ที่ผูบริโภค
สามารถเปรียบเทียบ และนํามาพิจารณาเลือกใชเพื่อประโยชนสูงสุดของตน 
 โมเดลพฤติกรรมผูบริโภคของฟลิป คอทเลอร (Philip Kotler) เปนการศึกษาถึงเหตุจูง
ใจที่ทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑหรือเลือกใชบริการ โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้ 
 1. ส่ิงกระตุนทางการตลาด (Marketing Stimuli) 
 ประกอบดวยสวนประสมการตลาดอันไดแก ผลิตภัณฑ/บริการ (Product) ราคา/
คาบริการ (Price) ชองทางการตลาด/การใหบริการ (Place) และการสงเสริมการตลาด (Promotion) 
ตามรายละเอียดที่ไดเขียนไวในแนวคิดกลยุทธดานการตลาด 
 2. ส่ิงกระตุนอื่น ๆ (Other Stimuli) 
 นอกจากสิ่งกระตุนทางการตลาดแลว ยังมีปจจัยอ่ืน ๆ ภายนอกผูประกอบการบัตร
เครดิต ซ่ึงกระตุนความตองการของผูบริโภค เชน 
 2.1 ส่ิงกระตุนทางเศรษฐกิจ (Economics) เชน การขาดสภาพคลองทางการเงินทําให
ผูบริโภคตองหาเครดิตหรือสินเชื่อจากแหลงอื่น บัตรเครดิตเปนเครื่องมือในการซื้อสินคาดวยเงิน
ผอนหรือเบิกเงินสดลวงหนาที่หางายที่สุด ความอยากไดสินคาหรือเบิกเงินลวงหนาทําใหผูบริโภค
มีบัตรเครดิตมากกวา 1 ใบ และสิ่งซึ่งยืนยันไดวาบัตรเครดิตทําใหผูบริโภคมีพฤติกรรมที่อยากได
สินคามากขึ้นดูไดจากการที่หางรานซึ่งรับบัตรเครดิตยอมใหธนาคารผูออกบัตรเครดิตหักคาบริการ
ถึง 3 % ของยอดขายที่ชําระดวยบัตรเครดิต และจํานวนของหางรานที่รับบัตรเครดิตสูงขึ้นทุกป 
 2.2 ส่ิงกระตุนทางเทคโนโลยี (Technological) ประกอบดวยนวตกรรมของเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวของกับบัตรเครดิต ซ่ึงพัฒนาอยูตลอดเวลา เชน การเบิกเงินสดดวยบัตรเครดิตผานเครื่อง
เอทีเอ็ม การใชบัตรเครดิตกับเครื่องโทรศัพททําใหผูบริโภคไมตองเสียเวลาหาเหรียญหยอด
โทรศัพท การซื้อสินคา/บริการผานอินเตอรเน็ต เปนตน 
 2.3 ส่ิงกระตุนทางดานการเมือง (Political) ความมีเสถียรภาพของรัฐบาล นโยบาย
สนับสนุนการคาเสรี และเศรษฐกิจของประเทศที่ดีขึ้นมีผลใหประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น ธนาคาร
พยายามขยายวงเงินสินเชื่อผานบัตรเครดิตเพื่อเพิ่มรายได ความตองการบริโภคสินคาของประชาชน
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สูงขึ้นเปนเงาตามตัว ในชวงที่เศรษฐกิจของประเทศไทยตกต่ําตอนตนป พ.ศ. 2541 จํานวนผูขอ
บัตรเครดิตลดนอยลงอยางเห็นไดชัด 
 2.4 ส่ิงกระตุนทางวัฒนธรรม (Cultural) การเปลี่ยนแปลงและแนวโนมของสังคมและ
วัฒนธรรมสงผลกระทบที่สําคัญตอพฤติกรรมผูบริโภค เนื่องจากมีผลตอการดํารงชีวิต การทํางาน 
ขนบธรรมเนียมประเพณี บรรทัดฐาน ทัศนคติ ตลอดจนถึงความตองการของผูบริโภค ยกตัวอยาง
เชน คนจีนคอนขางระมัดระวังในเรื่องการยืมเงินจากคนแปลกหนาเพราะถือวาเปนเรื่องเสื่อมเสีย
วงศตระกูล ถาจําเปนก็จะยืมจากญาติสนิท การซื้อสินคาจึงมักจะจายดวยเงินสด ในชวงแรกที่
ธนาคารซิตี้แบงคไปเปดตลาดบัตรเครดิตที่ประเทศจีน จึงพบปญหาในการหาลูกคามากพอสมควร
เพราะการใชบัตรเครดิตในการจับจายสินคาเปนเรื่องใหม ที่ขัดกับวัฒนธรรมเดิมของตน 
 3. คุณลักษณะของผูบริโภค (Consumers’ Characteristics) 
 หลังจากที่ผูบริโภคไดรับการจูงใจดวยส่ิงกระตุนทางการตลาดและสิ่งกระตุนอ่ืน ๆ 
แลว ผูบริโภคจะเริ่มประมวลสิ่งจูงใจตาง ๆ โดยใชคุณลักษณะของตัวเองในการพิจารณา 
คุณลักษณะของผูบริโภคจะประกอบดวยปจจัยทางวัฒนธรรม (Cultural) ปจจัยดานสังคม (Social) 
ปจจัยสวนบุคคล (personal) และปจจัยทางจิตวิทยา (Psychological) ปจจัยเหลานี้จะนําผูบริโภค
ไปสูขั้นตอนตอไปคือ ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ 
 3.1 ปจจัยทางวัฒนธรรมเปนปจจัยข้ันพื้นฐานที่สุดในการกําหนดความตองการและ
พฤติกรรมของมนุษย ประกอบดวยการศึกษา ความเชื่อ รวมถึงพฤติกรรมสวนใหญที่ไดรับการ
ยอมรับภายในสังคมใดสังคมหนึ่งโดยเฉพาะ เชน ในประเทศสหรัฐอเมริกา บัตรเครดิตไดถูกนํามา
เปนเครื่องมือในการชําระคาสินคาแทนการใชเงินสด เพราะรัฐบาลและธนาคารกลางมีความคิดวา 
การใชธนบัตรหรือเหรียญมีตนทุนที่สูงเกินไป เพราะฉะนั้น คนอเมริกันในยุคตั้งแตทศวรรต 19 
เปนตนมาจะเห็นพอแมของตนจับจายซ้ือของโดยจายคาสินคาดวยบัตรเครดิตมาตั้งแตเด็ก การใช
บัตรเครดิตจึงเสมือนหนึ่งเปนวัฒนธรรมตกทอดที่คนอเมริกันคุนเคย ในทางตรงกันขาม ประเทศ
ญี่ปุนเปนประเทศที่มีระบบควมปลอดภัยสูง คนญี่ปุนสามารถพกเงินสดติดตัวจํานวนมากโดยไม
ตองเกรงวาจะถูกดักปลนชิงทรัพย คนญี่ปุนยังไมคอยเชื่อใจกับการใชบัตรเครดิต แตจะรูสึกอุนใจ
ถาพกเงินสดติดตัว การซื้อสินคาตาง ๆ มักจะชําระดวยเงินสด แมวาการชําระดวยบัตรเครดิตจะเริ่ม
มีมากขึ้น แตถาหากเทียบกับประชาชนในประเทศตะวันตกอ่ืน ๆ แลวยังอยูในอัตราที่ต่ํามาก 
นอกจากนี้แลว ประเทศญี่ปุนยังไดขึ้นชื่อวาเปนประเทศที่พลเมืองมีอัตราออมสูงสุดประเทศหนึ่ง
ของโลก ทั้งนี้อาจจะเกิดจากการที่บรรพบุรุษหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ซ่ึงพบกับความลําบาก
ยากจนขนแคน ทําใหคนญี่ปุนเปนคนที่เก็บออมเงินไวใชในยามฉุกเฉิน การใชบัตรเครดิตเพื่อซ้ือ
สินคาแลวคอย ๆ ผอนทีหลังจึงไมแพรหลายในญี่ปุน เชนเดียวกับประเทศจีน คนจีนสวนมากจะไม
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เที่ยวหยิบยืมเงินกับคนนอก เพราะเห็นวาเปนพฤติกรรมที่ทําใหอับอายขายหนา การจับจายซ้ือ
สินคาจึงมักจายดวยเงินสด หรือถาใชบัตรเครดิต ก็จะชําระหนี้ทั้งกอนโดยไมผอนจาย วัฒนธรรม
ของแตละประเทศจึงทําใหคุณลักษณะของผูบริโภคแตกตางกัน 
 3.2 ปจจัยทางสังคมเปนปจจัยที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวัน และมีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การซื้อซ่ึงประกอบดวยกลุมคนที่มีความเกี่ยวของหรือมีความสัมพันธระหวางกัน เชน ครอบครัว 
เพื่อนสนิท หรือเพื่อนรวมงาน ครอบครัวจะมีอิทธิพลตอผูบริโภคมากที่สุด ผูบริโภคจะเลียนแบบ
การบริโภคสินคาของหัวหนาครอบครัวหรือผูมีอิทธิพลที่สุดของครอบครัวโดยไมรูตัว เชน การ
เลือกยี่หอบัตรเครดิต วิธีการซื้อสินคา ฯลฯ นอกจากนี้แลว บทบาทและสถานะของผูซ้ือก็เปนสวน
หนึ่งของปจจัยทางสังคม เชน ผูบริโภคซึ่งมีตําแหนงงานเปนหัวหนาขององคกร การพกบัตรเครดิต
เกินกวา 1 ใบ หรือพกบัตรทองเปนเรื่องปกติ ผูประกอบการบัตรเครดิตมักใชบุคคลที่สังคมรูจักดี 
ซ่ึงอาจจะมาจากวงการธุรกิจ วงการกีฬา ในการโฆษณาบัตรเครดิตของตน 
 3.3 ปจจัยสวนบุคคลประกอบดวย อายุ อาชีพ สภาวการณทางเศรษฐกิจ การศึกษา 
รูปแบบการดําเนินชีวิต (Life Styles) และวัฎจักรชีวิตครอบครัว ลวนมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ 
เชน ผูบริโภคซึ่งเพิ่งจบการศึกษาอายุระหวาง 25 – 45 ปจะมีความตองการบัตรเครดิตมากกวากลุม
อ่ืน รายไดเปนปจจัยหลักที่กําหนดวาผูบริโภคมีสิทธ์ิที่จะสมัครบัตรเครดิตไดหรือไม เพราะ
ธนาคารแหงประเทศไทยไดกําหนดเงินเดือนขั้นต่ําที่ 15,000 บาทตอเดือน รูปแบบการดําเนินชีวิต 
ซ่ึงประกอบดวยกิจกรรมที่ตนชอบ (Activity) ความสนใจสวนตัว (Interest) และความคิดเห็น
สวนตัว (Opinion) ลวนมีสวนตอพฤติกรรมการซื้อหรือการบริโภค 
 3.4 ปจจัยทางจิตวิทยา การสมัครบัตรเครดิตหรือการเลือกยี่หอบัตรเครดิตไดรับอิทธิพล
จากปจจัยทางจิตวิทยา ซ่ึงมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อและใชสินคาหรือบริการ ปจจัยทาง
จิตวิทยาประกอบดวยการจูงใจ (Motivations) ความเชื่อและทัศนคติ (Belief and Attitude) 
บุคลิกภาพ (Personalities) และแนวความคิดหรือมุมมองของตนเอง (Perspectives)  
 4.  กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค (Consumers’ Decision Process) 
 บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ ( 2538)ไดใหความหมายของกระบวนการตัดสินใจของ
ผูบริโภคไววา กระบวนการตัดสินใจซื้อหรือการรับบริการของผูบริโภคหมายถึงขั้นตอนการ
ตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการของผูบริโภคกลุมใดกลุมหนึ่งประกอบดวย ขั้นตอนสําคัญที่
เรียงลําดับกอนหลังคือ การรับรูปญหา การแสวงหาขอมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจและ
กระทําการซื้อ การรูสึกพอใจหรือไมพอใจในสินคาหรือบริการที่ซ้ือนั้น 
 การศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคจึงหมายถึง การศึกษาพฤติกรรมของ
ผูบริโภคในขั้นตอนตาง ๆ 
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 4.1  การรับรูปญหา/ความตองการ จุดเริ่มตนของกระบวนการตัดสินใจซื้อเร่ิมจากการที่
ผูบริโภคเกิดความตองการสินคาหรือบริการ ผูบริโภคจะกําหนดคุณภาพของสินคาหรือบริการไว
ในใจ และจะเปรียบเทียบคุณภาพของสินคาหรือบริการที่ผูขายนําเสนอ ถาคุณภาพของสินคาหรือ
บริการที่ถูกนําเสนอดีกวาคุณภาพที่ผูบริโภคกําหนดอยูในใจ กระบวนการซื้อก็จะเริ่มขึ้น อยางไรก็
ตามคุณภาพของสินคาที่ผูบริโภคกําหนดอยูในใจยังขึ้นอยูกับปจจัยอ่ืนประกอบ เชน ความสามารถ
ที่จะซื้อ (Ability to buy) ซ่ึงมีความหมายงาย ๆ วาผูบริโภคมีเงินพอที่จะซื้อสินคาตามซึ่งมีคุณภาพ
ตามที่ตนตองการหรือไม ถาหากผูบริโภคมีเงินนอยกวาราคาของสินคาหรือบริการที่ถูกนําเสนอ 
ผูบริโภคอาจจะตัดสินใจไมซ้ือ หรือยอมลดคุณภาพที่ตนกําหนดไวในใจเพื่อสามารถซื้อสินคาใน
ราคาที่ถูกลง บัตรเครดิตจึงมีบทบาทสําคัญในขั้นตอนนี้ ที่ทําใหผูบริโภคสามารถซื้อสินคาที่ตน
ตองการไดโดยชําระเงินในภายหลังหรือผอนชําระเปนงวด ๆ กับธนาคารผูออกบัตร 
 4.2  การแสวงหาขอมูล หลังจากที่ผูบริโภครับรูถึงความตองการแลว ผูบริโภคจะเริ่ม
เสาะหาขอมูลขาวสารที่สนองความตองการของตน ( อดุลย จาตุรงคกุล และ ดลยา จาตุรงคกุล) ได
แบงประเภทของการเสาะแสวงหาขาวสารไวดังนี้ 
       4.2.1 การเสาะหาขาวสารกอนการซื้อ เปนรูปแบบของการเสาะแสวงหาขาวสารที่
เกี่ยวพันกับการตัดสินใจซื้อ ผูบริโภครูถึงความตองการและเสาะหาขาวสารเพื่อใชในกระบวนการ
ตัดสินใจ 
       4.2.2  การเสาะหาขาวสารแบบไมมีจุดหมาย ผูบริโภคเสาะหาขาวสารที่ไมเกี่ยวพัน
กับการตัดสินใจหรือความตองการอยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะ แตเปนการหาขาวสารเพื่อใหตน
ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงหรือวิวัฒนาการของสินคาหรือบริการเพื่อใหตนเปนคนทันสมัยอยูเสมอ 
 สําหรับแหลงขาวสาร ผูบริโภคอาจหาขาวสารไดจากแหลงตาง ๆ เชน แหลงขาวสวน
บุคคลไดแก ครอบครัว เพื่อน ผูคุนเคย แหลงพาณิชย ไดแก งานแสดงสินคา พนักงานขาย ตัวแทน
จําหนาย หรือ โฆษณา เชน แผนพับหรือเอกสารโฆษณาจากบริษัทบัตรเครดิตที่สงใหกับผูถือบัตร
ทุก ๆ เดือน แหลงสาธารณะ ไดแก สือมวลชน หรือองคการเพื่อผูบริโภค เปนตน 
 การเสาะหาขอมูล นอกจากขอมูลของสินคาแลว ผูบริโภคยังอาจจะหาขอมูลอ่ืน ๆ ที่ใช
ในการประกอบการตัดสินใจ เชน ราคาของสินคาหรือบริการ วิธีการชําระเงิน เชน สามารถชําระ
ดวยบัตรเครดิตหรือไม หรือ รับบัตรเครดิตของธนาคารไหน เปนตน  
 4.3  การประเมินทางเลือก หลังจากไดขอมูลตามขั้นตอนที่ 2 แลว ผูบริโภคก็จะ
รวบรวมขอมูลตาง ๆ เพื่อศึกษาวามีทางเลือกกี่วิธี และทางเลือกไหนดีที่สุด เชน คุณภาพของสินคา 
ผูบริโภคสามารถเปรียบเทียบคุณภาพ ขนาด ราคา รูปลักษณของสินคายี่หอตาง ๆ  บริการหลังการ
ขายของแตละยี่หอ เปนตน หลังจากทําการเปรียบเทียบสวนประกอบตาง ๆ แลว ผูบริโภคจะ
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ตระหนักไดวา สวนประกอบไหนเปนจุดสําคัญที่สุดที่ตนตองการ ผูบริโภคก็จะสามารถคัดสรร
สินคาที่ตนเห็นวาเหมาะกับความตองการของตนใหเหลือยี่หอนอยลงเพื่อเปรียบเทียบอีกครั้ง ซ่ึง
การเปรียบเทียบในครั้งหลังนี้ ผูบริโภคจะตองพิจารณาวาสินคาที่ตนคัดเหลือนอยยี่หอนี้ ตนมีกําลัง
ทรัพยพอที่จะซื้อหรือไม และตนสามารถชําระดวยบัตรเครดิตหรือไม บัตรเครดิตจึงมีสวนชวย
ผูบริโภคใหสามารถทําการเลือกสินคาที่ตนอยากได (Desire) 
 4.4 การซื้อ การซื้อเปนขั้นตอนที่สําคัญอยางยิ่งในกระบวนการตัดสินใจซื้อของ
ผูบริโภค เนื่องจากเปนขั้นตอนที่ผูบริโภคลงมือกระทําการซื้อ หลังจากผานขั้นตอนตาง ๆ 
ตามลําดับ การซื้อแบงออกไดเปน 2 ลักษณะ คือ การตั้งใจซื้อ และการซื้อโดยไมตั้งใจ 
 การตั้งใจซื้อหมายถึงการที่ผูบริโภควางแผนวาจะซื้อสินคาหรือบริการที่ไหน อยางไร 
และเมื่อใด ผูบริโภคจะวางแผนซื้ออยางรอบคอบหรือไมขึ้นอยูกับขนาดของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
จากการซื้อสินคานั้นวามีมากนอยเพียงใด  
 ในบางครั้ง ผูบริโภคจะซื้อสินคาหรือบริการโดยไมตั้งใจหรือไมมีการวางแผนไว
ลวงหนา กลาวคือ ผูบริโภคเห็นสินคาหรือบริการที่ตนถูกใจ หรือมีเหตุการณที่คาดไมถึง เชน ลด
ราคา ผูซ้ือก็อาจจะตัดสินใจซื้อทันทีโดยไมไดตั้งใจหรือไมไดวางแผนมากอน การตัดสินใจซื้อโดย
ไมไดตั้งใจหรือไมไดวางแผนมากอน มักเกิดกับผูบริโภคที่มีบัตรเครดิตติดตัวเพราะผูบริโภค
สามารถซื้อสินคาโดยไมตองพะวงวาตนมีเงินชําระหรือไม 
 5. การตัดสินใจของผูบริโภค (Consumers’ Decision) หลังจากผานกระบวนการ
ตัดสินใจตามขอ 4 แลว ผูบริโภคจะตัดสินใจซื้อสินคา ผูบริโภคอาจจะตัดสินใจเลือกสินคาที่ตน
พิจารณาวาดีที่สุด (Product Choice) เชน การเลือกสมัครบัตรเครดิตแทนที่จะเปนบัตรเดบิต เมื่อ
ตัดสินใจเลือกบัตรเครดิตแลว ผูบริโภคอาจจะเลือกสมัครบัตรเครดิตวีซาของธนาคารกรุงเทพ 
(Brand Choice) ที่ตนเห็นวานาจะใหการบริการแกตนดีกวาบัตรยี่หออ่ืน การสมัครบัตรเครดิต
อาจจะสมัครผานตัวแทนขายตรงแทนที่จะสมัครที่เคาเตอรธนาคาร (Dealer Choice) เพราะเวลามี
ปญหาเราอาจจติดตอตัวแทนใหมาบริการไดทันที การสมัครบัตรเครดิต ผูบริโภคอาจจะสมัคร
ในชวงที่ตนเห็นวาเหมาะสมที่สุด (Purchase Timing) เชนกอนเดินทางไปตางประเทศ และตน
อาจจะขอสมัครบัตรเครดิตเกินกวา 1 ใบตามที่ตัวแทนเสนอ (Purchase Amount) เพื่อสํารองในกรณี
ที่วงเงินของบัตรใบหนึ่งเต็ม  
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 Marketing Other 

 
 

 
ภาพที่ 2.1 Model of Buyer Behavior 
ที่มา : Kotler, Philip.(2003).  Marketing Management (11 th ed.).   p. 184 
 
3.  ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 หทัยรัตน ฐิติปญโยภาส (2542) ไดทําวิจัยเร่ือง “พฤติกรรมการบริโภคของผูถือครอง
บัตรเครดิตธนาคารพาณิชยในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม”  ผลการวิจัยพบวา ผูถือครองบัตร
เครดิตสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 26 – 40 ป มีสถานภาพโสด ระดับการศึกษาของผูถือ
ครองบัตรเครดิตอยูในระดับปริญญาตรีมีอัตรารอยละมากที่สุด อาชีพสวนใหญเปนพนักงาน
บริษัทเอกชน มีรายไดอยูระหวาง 1 – 20,000 บาทตอเดือน จํานวนบัตรเครดิตที่ถือครองประมาณ 2 
บัตรตอคน เหตุผลที่ถือครองบัตรเครดิตมากกวา 1 บัตร เพราะทําใหมีสภาพคลองมากขึ้น บัตร
เครดิตที่มีการถือครองมากที่สุด คือ บัตรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) รองลงมา
ไดแกบัตรเครดิตของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ผูถือครองบัตรเครดิตสวนใหญมีวงเงิน
บัตรเครดิตประมาณ 1-50,000 บาท การชําระหนี้คืนธนาคารขั้นต่ํา 10% ไมนอยกวา 1,000 บาท 
มูลคาการใชจายเฉลี่ย 3-5,000 บาท สถานที่ที่นิยมใชจายดวยบัตรเครดิต คือ หางสรรพสินคาที่นิยม
ใชจายดวยบัตรเครดิต คือ เสื้อผาและเครื่องแตงกาย เหตุผลที่ใชบัตรเครดิตคือ ไมตองจายเงินสด
ทันที เนื่องจากมีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย ผลการศึกษาระหวางตัวแปรที่มีผลตอพฤติกรรมการ
บริโภคของผูถือครองบัตรเครดิต พบวา อาชีพของผูถือครองบัตรเครดิตมีความสัมพันธกับวงเงิน
เครดิต มูลคาใชจายดวยบัตรเครดิตเฉลี่ยตอเดือน สวนกลุมอาชีพที่มีปญหาในการคางชําระหนี้คืน
ธนาคาร คือกลุมพนักงานบริษัทเอกชน และกลุมขาราชการ โดยมีเหตุผลในการคางชําระหนี้คือ มี
เหตุฉุกเฉิน ในดานสถานภาพของผูถือครองบัตรเครดิตพบวา คนโสดจะมีการใชจายบัตรเครดิต
นอยกวาคนที่มีครอบครัวแลว ปญหาของธนาคารที่ผูถือครองบัตรเครดิตใหความสําคัญมากที่สุด 

Stimuli Stimuli 
Buyers’ 

Product 
Price 
Place 
Promotion 

Economic 
Technological 
Political 
Cultural 

Buyers’ 
Characteristics 

Buyers’ 
Decision Process Decisions 

Product Choice 
Brand Choice 
Dealer Choice 
Purchase Timing 

Cultural 
Social 
Personal 

Problem 
Recognition 
Information Search 
Evaluation of  
Alternatives 
Purchase Decision 
Post-purchase 

Psychological 

Behavior 

Purchase Amount 
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คือ  คาธรรมเนียมในการเบิกเงินสดแพง  รานคาบางแหงไมยอมรับบัตรเครดิต  รานคาคิด
คาธรรมเนียมเพิ่ม ธนาคารแจงยอดไมตรงกับจํานวนที่ใชจริง และการแจงยอดไมชัดเจน 
 ธนันชัย อดุลยกิตติชัย (2542) ไดเขียนงานวิจัยเร่ือง “การสํารวจความคิดเห็นผูถือบัตร
เครดิตตอบริการบัตรเครดิตของธนาคารกรุงเทพจํากัด (มหาชน) ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม ในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ป 2540 – 2541”  ผลการวิจัยพบวา ดานพฤติกรรมการใชบตัร
เครดิตของธนาคารกรุงเทพ สวนใหญใชบัตรภายในประเทศ มีระยะการใชบัตรมากกวา 5 ป วงเงิน 
1 - 20,000 บาท ยอดคาใชจายเฉลี่ยตอเดือน 1 – 3,000 บาท ใชเงื่อนไขการชําระหนี้เปนรายเดือน
จํานวนเงินรอยละ 10 ของยอดหนี้คงคางแตไมนอยกวา 1,000 บาท และชําระหนี้เต็มจํานวนยอด
คาใชจายเทา ๆ กัน และใชวิธีการชําระเงินสดที่เคาทเตอรธนาคาร การใชบัตรเครดิตจะใชเพื่อ
ทดแทนเงินสดในการซื้อสินคาและบริการทั่วไป สถานที่ใชบัตรจะเปนหางสรรพสินคาและ
ซุปเปอรมารเก็ต ดานความคิดเห็นพบวา เหตุผลการใชบัตรเครดิตเพราะมีเผ่ือไวใชในกรณีฉุกเฉิน 
และเพื่อความคลองตัวสะดวกในการซื้อสินคาและบริการ ความพึงพอใจตอบริการบัตรเครดิตของ
ธนาคารกรุงเทพ พบวามีความพึงพอใจอันดับแรกในเรื่องของระยะเวลาเรียกเก็บเงินปลอดดอกเบี้ย 
45 วัน รองลงมาไดแกความถูกตองของใบแจงยอดหนี้ บริการรับชําระเงินที่เคาทเตอรของธนาคาร 
สําหรับคาธรรมเนียมการชําระเงินชากวากําหนด 100 บาทตอคร้ัง การระงับการใชบัตรเครดิตเมื่อ
ชําระเงินชากวากําหนด และอัตราดอกเบี้ยหนี้บัตรเครดิต ผูถือบัตรมีความพึงพอใจในระดับนอย 
การใชบัตรเครดิตในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจพบวา ผูถือบัตรเครดิตสวนใหญใชบัตรเครดิตเพื่อซ้ือ
สินคาและบริการที่มีราคาสูงลดลง และการเบิกเงินสดจากบัตรเครดิตลดลง แตการใชเพื่อซ้ือสินคา
และบริการทั่วไปและการชําระหนี้เปนไปตามปกติไมมีผลและยังคงถือบัตรเครดิตทั้งของธนาคาร
กรุงเทพและบัตรเครดิตยี่หออ่ืนที่มีอยูตอไป ปจจัยที่เปนปญหากระทบตอการใชบัตรเครดิตไดแก
อัตราดอกเบี้ยหนี้บัตรเครดิตที่เพิ่มสูงขึ้น การเก็บคาธรรมเนียมชําระเงินชากวากําหนดและการ
ระงับการใชบัตรเครดิตเมื่อชําระหนี้ชากวากําหนด สวนความสามารถในการชําระหนี้ลดลงและ
วงเงินบัตรเครดิตที่ลดลงมีผลกระทบนอย ผูถือบัตรเครดิตจะตออายุบัตรเมื่อบัตรหมดอายุ เพราะ
เผ่ือไวใชฉุกเฉิน ใชแทนเงินสดและมีควาสะดวกในการใชบัตร ขอเสนอแนะของผุถือบัตรเครดิต
คือใหลดอัตราดอกเบี้ยหนี้บัตรเครดิต 
 โอภาส สุภอมรพันธ และคณะ (2542) ไดทําการศึกษา “พฤติกรรมการใชบัตรเครดิตใน
ยุค IMF ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครในชวงอายุ 22-49 ป” ผลการศึกษาพบวา ผูถือบัตร
เกือบครึ่งหนึ่งมีบัตรเครดิตในครอบครองเพียง 1 ใบและอีกประมาณ 1 ใน 3 มีบัตรเครดิตใน
ครอบครอง 2 ใบ นอกนั้นจะมีบัตรเครดิตมากกวา 2 ใบ ผูถือบัตรสวนใหญใหเหตุผลวาการมีบัตร
เครดิตเนื่องจากตองการความสะดวกสบาย เมื่อมีความตองการซื้อสินคาและบริการ และยังสามารถ

DPU



     26 

ยืดระยะเวลาการชําระเงินได ทั้งนี้ผูถือบัตรเครดิตมีความพึงพอใจในบริการบัตรเครดิต เนื่องจาก
ความสะดวกในการชําระคาสินคาและบริการมากที่สุด โดยผูถือบัตรสวนมากใชบัตรเครดิตเพื่อซ้ือ
สินคาและบริการมากกวาเพื่อเบิกเงินสดลวงหนา สินคาอุปโภคเปนสินคาที่ผูถือบัตรเครดิตชําระ
คาใชจายมากที่สุด ขณะที่ปญหาสวนใหญที่ผูถือบัตรประสบก็คือ รานคาบางแหงไมยอมรับบัตร
เครดิตและรานคาเรียกเก็บคาธรรมเนียมเพิ่มจากลูกคาในการซื้อสินคาและบริการแตละครั้ง ความ
สะดวกในการซื้อสินคา โปรโมชั่นตาง ๆ เชนการไมเก็บคาธรรมเนียมแรกเขาและคาสมาชิกรายป 
การสะสมคะแนนเพื่อแลกของรางวัล และการยืดระยะเวลาการชําระเงินหลังจากการใชบัตรเครดิต
ใหยาวขึ้นเปนสิ่งจูงใจที่ทําใหผูถือบัตรสนใจสมัครบัตรเครดิตมากกวา 1 ใบ สวนการยกเลิกบัตร
เครดิตที่เคยถืออยูนั้น มีสาเหตุเนื่องมากจากหลาย ๆ ปจจัย อาทิ คาธรรมเนียมสูงเกินไป ไมมี
โปรโมชั่นที่จูงใจ และการที่ผูถือบัตรตองการจํากัดคาใชจาย เปนตน ดังนั้น หากสถาบันผูออกบัตร
ใหบริการใหม และโปรโมชั่นที่จูงใจ เชน การลดคาธรรมเนียมตาง ๆ หรือการยกเวนคาสมาชิกราย
ป ก็สามารถโนมนาวใหผูถือบัตรหันมาสนใจสมัครสมาชิกบัตรเครดิตใบใหมไดเชนกัน 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 การวิจัยพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของนักทองเที่ยวไทยในตางประเทศไดใชรูปแบบ
การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมีลําดับขั้นตอนดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 2.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 3.  การทดสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 
 4.  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 5.  การวิเคราะหและนําเสนอขอมูล 
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรเปนนักทองเที่ยวที่มีสัญชาติไทยทั้งเพศชายและเพศหญิงซึ่งมีบัตรเครดิต และ
เคยใชบัตรเครดิตเพื่อการซื้อสินคา/บริการในประเทศและในตางประเทศ 
 กลุมตัวอยางเปนนักทองเที่ยวที่มีสัญชาติไทยที่เดินทางโดยสายการบินระหวางประเทศ
จากสนามบินดอนเมืองไปตางประเทศ ซ่ึงมีจํานวนเกิน 1 ลานคนตอป การหาขนาดตัวอยางใน
การศึกษาครั้งนี้ใชตารางสําเร็จรูปของ Taro Yamane ซ่ึงขนาดของประชากรที่มีจํานวนมากกวา 1 
ลานคนจะไดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยจํานวน 400 ตัวอยาง โดยมีความคลาดเคลื่อนไมเกินรอย
ละ 5 ระดับความเชื่อมั่นเทากับ 0.95 การเก็บขอมูลจะสุมตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) 
จากผูโดยสารซึ่งเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินละ 20 คน ทั้งหมด 20 เที่ยว ณ เคาเตอรของ
สายการบินระหวางประเทศ ภายในอาคารผูโดยสารระหวางประเทศ อาคาร 1 และอาคาร 2 ทา
อากาศยานดอนเมือง ระหวางวันที่  25  พฤศจิกายน- 10 ธันวาคม  2548 
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พฤติกรรมการใชบัตรเครดติของ 
นักทองเที่ยวไทย 

 

 

นักทองเที่ยวไทย 
 
 
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร 
    1.1  เพศ 
    1.2  อายุ 
    1.3  ระดับการศึกษา 
    1.4  อาชีพ 
    1.5  รายได 
    1.6  ความถี่ในการเดินทางไป  
           ตางประเทศ 
2. สถานที่ใชบัตรเครดิต 
    2.1 ในประเทศ 
    2.2 ตางประเทศ 

 

สวนประสมการตลาด 
 
1.  สินคา/บริการ (Product) 
2.  ราคา (Price) 
3.  การจําหนาย (Place) 
4.  การสงเสริมการตลาด (Promotion) 

 
ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดการวิจัย  
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ แบบสอบถาม ผูวิจัยใชวิธีการเก็บขอมูลจาก
แบบสอบถามมาวิเคราะห แบบสอบถามออกแบบจากการศึกษา คนควาขอมูลทางเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัย แบบสอบถามแบงออกเปน 4 สวน 
ดังนี้ 
 สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล โดยลักษณะคําถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
รวมจํานวน 7 ขอ 
 สวนที่ 2 และสวนที่ 3 ประกอบดวยคําถาม 17 ขอ และ 12 ขอตามลําดับ สอบถาม
พฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของนักทองเที่ยวไทยภายในประเทศและในตางประเทศ ลักษณะ
คําถามแบงออกเปน 2 แบบ แบบแรกเปนขอความซึ่งเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของ
ผูตอบแบบสอบถามโดยคําตอบที่ไดแบงเปนระดับตาง ๆ ลักษณะคําถามเปนแบบปลายปด แบบที่
สองเปนลักษณะคําถามแบบตรวจสอบรายการ  
 การตรวจใหคะแนน ไดกําหนดคาของแตละคําตอบเปนคะแนน ลักษณะเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 6 ระดับดังนี้ 
 พฤติกรรมที่เปนความถี่ในการใชบัตรเครดิตระดับมากทีสุ่ด   = 5 คะแนน           
 พฤติกรรมที่เปนความถี่ในการใชบัตรเครดิตระดับมาก  = 4 คะแนน 
 พฤติกรรมที่เปนความถี่ในการใชบัตรเครดิตระดับปานกลาง           = 3 คะแนน 
 พฤติกรรมที่เปนความถี่ในการใชบัตรเครดิตระดับนอย                  = 2 คะแนน 
 พฤติกรรมที่เปนความถี่ในการใชบัตรเครดิตระดับนอยทีสุ่ด  = 1 คะแนน 
 พฤติกรรมระดับที่ไมใชบตัรเครดิต    = 0 คะแนน 
 สวนที่ 4 ประกอบดวยคําถาม 18 ขอ เปนขอมูลสวนประสมการตลาดของบัตรเครดิตที่
มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกของนักทองเที่ยวไทย ลักษณะของคําถามเปนแบบปลายปด กําหนด
วิธีใหคะแนน ดังนี้ 
 ระดับความสําคัญมากที่สุด   5 คะแนน 
 ระดับความสําคัญมาก   4 คะแนน 
 ระดับความสําคัญปานกลาง   3 คะแนน 
 ระดับความสําคัญนอย   2 คะแนน 
 ระดับความสําคัญนอยที่สุด   1 คะแนน 
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การทดสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 
 การวิจัยคร้ังนี้ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือสําคัญในการเก็บขอมูล โดยมีขั้นตอนการ
สรางแบบสอบถามดังนี้ 
 1.  คนควาและศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมในการใชบัตรเครดิต
ของนักทองเที่ยวไทยในตางประเทศ 
 2.  ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามจากเอกสารและงานวิจัยตาง  ๆ  และสราง
แบบสอบถาม โดยตั้งคําถามตามกรอบแนวความคิดเพื่อใหไดคําตอบตามวัตถุประสงค 
 3.  นําแบบสอบถามที่ไดในขอ 2 ไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คนตรวจแกไขความตรง
ทางดานเนื้อหา (Content Validity) เพื่อใหไดแบบสอบถามที่มีความเที่ยงตรง ถูกตองและครบถวน 
 4.  นําแบบสอบถามที่ไดให ผู เชี่ยวชาญตรวจแกไขแลวนํามาปรับปรุงให เปน
แบบสอบถามเพื่อนําไปทดลอง 
 5.  นําแบบสอบถามที่ไดไปทําการทดลอง (Try Out) เก็บขอมูลกับกลุมที่มีลักษณะ
คลายกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน เพื่อหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดย
คํานวณคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นแบบแอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) 
 6.  ปรับปรุงแกไขตามที่ทําการทดลอง เพื่อใหเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณสําหรับ
นําไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางจริง 
 
เกณฑการแปลความของคาเฉล่ีย 
 นําคําตอบในสวนที่ 2 สวนที่ 3 และสวนที่ 4 ของผูตอบแบบสอบถามมาหาคาเฉลี่ยและ
กําหนดเกณฑในการแปลผลโดยใชหลักเกณฑตามแบบของไลเคิรต (Likert Scale) เกณฑการ
ประเมินคาระดับความสําคัญพิจารณาจากคะแนน ดังนี้ 
 คะแนน                            ระดับการใหความสําคัญ                    พฤติกรรมการใชบัตร
เครดิต                                                                                                                                   
 4.50 – 5.00                              สําคัญมากที่สุด   มากที่สุด 
 3.50 – 4.49                                  สําคัญมาก                         มาก 
 2.50 – 3.49                               สําคัญปานกลาง                                         ปานกลาง 
 1.50 – 2.49                                   สําคัญนอย       นอย 
 1.00 – 1.49                                สําคัญนอยท่ีสุด                                          นอยที่สุด 
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วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 การศึกษาพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของนักทองเที่ยวไทยในตางประเทศนี้ ไดใช
แบบแผนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) และไดกําหนดแนวทางในการวิจัยเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคการวิจัยดังกลาวขางตน โดยจะเริ่มทําการรวบรวมขอมูลจากนักทองเที่ยวไทยที่กําลัง
จะเดินทางไปตางประเทศที่ทาอากาศยานดอนเมืองในระหวางเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2548 
ดวยวิธีตอไปนี้ 
 1. ทําหนังสือในนามของมหาวิทยาลัยถึงผูอํานวยการบริษัททาอากาศยานกรุงเทพ 
(มหาชน) จํากัด เพื่อขออนุญาตแจกแบบสอบถามใหนักทองเที่ยวไทยที่กําลังจะเดินทางไป
ตางประเทศ ณ ทาอากาศยานดอนเมืองระหวางเดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2548 
 2. เมื่อไดรับอนุญาตแลว จะเริ่มทําการแจกแบบสอบถามใหกับผูกําลังเดินทางออกนอก
ประเทศโดยสายการบินไทยเที่ยวละ 20 คน ทั้งหมด 20 เที่ยว ณ เคาเตอรสายการบินตาง ๆ ภายใน
อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ อาคาร 1 และอาคาร 2 ทาอากาศยานดอนเมือง ผูโดยสารที่จะตอบ
แบบสอบถามจะตองมีสัญชาติไทย เคยเดินทางไปตางประเทศ  และมีบัตรเครดิต การแจก
แบบสอบถามจะแจกใหกับทุกคนที่มีคุณสมบัติขางตนเปนกลุม และจะรอเก็บแบบสอบถามคืน
หลังจากที่ผูเดินทางไดกรอกแบบสอบถามเรียบรอยแลว 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 หลังจากที่ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลไดครบตามที่กําหนดแลว ผูวิจัยจะนําขอมูลจาก
แบบสอบถามมาลงรหัส (Coding) แลวทําการวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมวิเคราะหขอมูล 
SPSS for Window ดําเนินการวิเคราะหขอมูลซ่ึงใชคาทางสถิติโดยพิจารณาความเหมาะสมของ
ขอมูลดังนี้ 
 1. การศึกษาพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของนักทองเที่ยวไทยในประเทศและใน
ตางประเทศ วิเคราะหดวยขอเปนจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 2. การศึกษาคุณลักษณะทางประชากรศาสตรของนักทองเที่ยวไทยที่ใชบัตรเครดิตใน
ประเทศและในตางประเทศ วิเคราะหเปนจํานวน และรอยละ  
 3. การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของพฤติกรรมของนักทองเที่ยวไทยที่มีคุณลักษณะทาง
ประชากรศาสตรทดสอบความแตกตางกันของคาเฉลี่ยโดยใชสถิติทีและสถิติเอฟ (T-test และ F-
test) 

DPU
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 4. การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความคิดเห็นดานสวนประสมการตลาดของนักทองเที่ยวไทย
ที่มีลักษณะประชากรศาสตรทดสอบความแตกตางกันของคาเฉลี่ย โดยใชสถิติทีและสถิติเอฟ (T-
test และ F-test) 

DPU



 
 

 บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 การศึกษาวิจัยเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมการตลาด  และพฤติกรรม   การใช
บัตรเครดิตของนักทองเที่ยวไทย  ในประเทศและตางประเทศ  นําเสนอผลการวิจัยดังนี้ 
 
 ตอนที่ 1 การศึกษาคุณลักษณะทางประชากรศาสตรของนักทองเที่ยวไทยที่ใชบัตรเครดิต
ในประเทศและตางประเทศ   และพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของนักทองเที่ยวไทยในประเทศและใน
ตางประเทศ 
 ตอนที่ 2 การศึกษาความคิดเห็นของนักทองเที่ยวไทยตอสวนประสมการตลาดของบัตร
เครดิต 
   ตอนที่ 3 การศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นดานสวนประสมการตลาดของนักทองเที่ยว
ที่มีลักษณะทางประชากรศาสตรตางกัน 
 ตอนท่ี 4 การศึกษาความสัมพันธของพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของนักทองเที่ยวไทย
ระหวางในประเทศและตางประเทศ 
 ตอนที่ 5 การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของนักทองเที่ยวไทยที่มี
ลักษณะทางประชากรศาสตรแตกตางกัน 
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ตอนที่ 1 การศึกษาคุณลักษณะทางประชากรศาสตรและสวนประสมทางการตลาดของนักทองเที่ยว
ไทยท่ีใชบัตรเครดิตในประเทศและตางประเทศ 
ตารางที่ 4.1 จํานวนและรอยละของการใชบัตรเครดิตของนักทองเที่ยวไทยในประเทศและ

ตางประเทศ 

คุณลักษณะสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

เพศ 400 100.00 
       ชาย 155 38.75 
       หญิง 245 61.25 
อายุ 400 100.00 
       ไมเกิน 30 ป       94 23.50 
       31-40 ป 179 44.75 
       41-50 ป 86 21.50 
       51 ป ขึ้นไป 41 10.25 
การศึกษา 400 100.00 
       ต่ํากวาปรญิญาตรี 26 6.50 
       ปริญญาตรี 241 60.25 
       สูงกวาปริญญาตรี 133 33.25 
อาชีพ 400 100.00 
       พนักงานบริษัทเอกชน 220 55.00 
       ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 138 34.50 
       เจาของกิจการ 33 8.25 
       อาจารยสถาบันการศึกษา 4 1.00 
       นักศึกษา 2 0.50 
       พนักงานมหาวิทยาลัย 1 0.25 
       แมบาน 1 0.25 
       พนักงานบํานาญ 1 0.25 
รายไดตอเดือน 400 100.00 
       15,000-20,000 บาท 93 23.25 
       20,001-40,000 บาท 161 40.25 
       40,001-60,000 บาท 74 18.50 
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ตารางที่ 4.1 (ตอ)   

คุณลักษณะสวนบุคคล จํานวน รอยละ 
       สูงกวา 60,000 บาท 72 18.00 
ประเภทบัตรเครดิตท่ีใช 400 100.00 
       VISA Card 368 92.25 
       MASTER Card 202 50.50 
       American Express 75 18.75 
       Diners Card 25 6.25 
การไมใชบัตรเครดิตในประเทศตางๆ  400 100.00 
       มาเลเซีย 209 52.25 
       จีน 184 46.00 
       สหภาพยโุรป 112 28.00 
       ญี่ปุน 94 23.50 
      สหรัฐอเมริกา 89 22.25 
      ฮองกง 88 22.00 
      ใชทุกประเทศ 7 1.75 
      อินโดนีเซยี 4 0.10 
      ลาว 2 0.50 
      เวียดนาม 1 0.25 
      ฟลิปนส 1 0.25 
      เกาหล ี 1 0.25 
     รัสเซีย 1 0.25 

 
 ตารางที่ 4.1 พบวา การใชบัตรเครดิตของนักทองเที่ยวจํานวนเพศหญิงมากกวาเพศชาย คดิ
เปนรอยละ 61.25 และ 38.75 ตามลําดับ อายุของนักทองเที่ยวจะอยูในชวงอายุ 31-40 ป ใชบัตรเครดิต 
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 44.75 และ ชวงอายุ51 ป ขึ้นไป นอยที่สุด คิดเปนรอยละ 10.25 ระดับ
การศึกษาของนักทองเที่ยวเปนผูที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุดคิดเปนรอยละ60.25และผูจบ
การศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรีนอยที่สุด คิดเปนรอยละ6.50 อาชีพของนักทองเที่ยวเปนผูมีอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน มากที่สุด คิดเปนรอยละ55.00 และพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานบํานาญ 
และแมบาน นอยที่สุดเทากัน คิดเปนรอยละ 0.25 รายไดตอเดือนของนักทองเที่ยวเปนผูมีรายไดตอ
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เดือนอยูในชวง 20,001-40,000 บาท มากที่สุด รายไดตอเดือนของนักทองเที่ยวเปนผูมีรายไดตอเดือน
อยูในชวง 60,000 บาท นอยที่สุด คิดเปนรอยละ 18.00 ตามลําดับ ประเภทบัตรเครดิตที่ใชของ
นักทองเที่ยวใชบัตรเครดิตประเภท VISA Card มากที่สุด คิดเปนรอยละ 92.25 และใชบัตรเครดิต
ประเภท Diners Card นอยที่สุด คิดเปนรอยละ6.00 การใชบัตรเครดิตในประเทศมาเลเซีย อยูในระดับ
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 52.25 และใชบัตรครดิตในประเทศ เวียดนาม  ฟลิปปนส  รัสเซีย  และเกาหลี   
อยูในระดับนอยที่สุดเทากันคิดเปนรอยละ 0.25 
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ตารางที่ 4.2 ศึกษาคุณลักษณะทางประชากรศาสตรของนักทองเที่ยวไทยและพฤตกิรรมการใชบัตรเครดิตในประเทศและในตางประเทศ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด  ลําดบั พฤติกรรมการใชบัตร 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

Mean SD. ระดับ 

1 จายค าบริโภค  อุปโภคที่ จํ า เปน 
รวมทั้งคาสาธารณูปโภค เชน คาไฟ 
คาประปา คาโทรศัพท เปนตน 

24 7.21 57 17.12 67 20.12 92 27.63 93 27.93 3.52 1.26 มาก 

2 จายคาอาหารนอกบาน คาบริการ
ตามสถานบริการ  หรือที่พักผอน
หยอนใจ 

15 3.87 19 4.90 103 26.55 97 25.00 154 39.69 3.92 1.10 มาก 

3 ซื้อสินคาฟุมเฟอย เชนเครื่องสําอางค
เสื้อผา และเครื่องประดับตามแฟชั่น
เครื่องแตงกาย เหลา/เบียร ฯลฯ 

23 5.84 38 9.64 121 30.71 82 20.81 130 32.99 3.65 1.20 มาก 

4  เบิกเงินสด 51 23.72 70 32.56 36 16.74 33 15.35 25 11.63 2.59 1.32 ปานกลาง 

5 ชําระหนี้บัตรเครดิตโดยการผอน
ชําระ 

54 21.18 67 26.27 61 23.92 38 14.90 35 13.73 2.74 1.32 ปานกลาง 

6 เบิกเงินสดจากบัตรเครดิตใบหนึ่ง
เพื่อชําระหนี้บัตรเครดิตอีกใบหนึ่ง 

49 32.03 37 24.18 37 24.18 22 14.38 8 5.23 2.37 1.22 นอย 

7 ถูกปรับเพราะชําระหนี้บัตรเครดิต
ชากวากําหนด 

107 49.54 51 23.61 36 16.67 15 6.94 7 3.24 1.91 1.11 นอย 

 รวม 323 11.54 339 12.11 461 16.46 379 13.54 452 16.14 3.15 1.39 ปานกลาง 
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 ตารางที่ 4.2  พฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของนักทองเที่ยวไทยในประเทศ อยูในระดับ
ปานกลาง เปนดังนี้ คือ เมื่อพิจารณารายการของพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตในประเทศอยูในระดับ
มาก เรียงตามลําดับดังนี้  การจายคาอาหารนอกบาน คาบริการตามสถานบริการหรือที่พักผอนหยอน
ใจ การซื้อสินคาฟุมเฟอย เชน เครื่องสําอาง เส้ือผา และเครื่องประดับตามแฟชั่นเครื่องแตงกาย เหลา/
เบียร และการจายคาบริโภค อุปโภคที่จําเปน รวมทั้งคาสาธารณูปโภค  เชนคาไฟ คาประปา คา
โทรศัพท เปนตน พฤติกรรมการใชบัตรเครดิตในประเทศอยูในระดับปานกลาง เรียงตามลําดับดังนี้  
การชําระหนี้บัตรเครดิตโดยการผอนชําระ และการเบิกเงินสด และพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตใน
ประเทศอยูในระดับนอย เรียงตามลําดับดังนี้ การเบิกเงินสดจากบัตรเครดิตใบหนึ่งเพื่อชําระหนี้บัตร
เครดิตอีกใบหนึ่ง และถูกปรับเพราะชําระบัตรเครดิตชากวากําหนด  DPU
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ตารางที่4.3 จํานวนรอยละคาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดับของพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของนักทองเที่ยวไทยในตางประเทศจําแนกตามพฤติกรรม
การใช 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด ลําดบั พฤติกรรมการใชบัตร 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

Mean SD. ระดับ 

1 จายคาที่พัก คาอาหาร/เครื่องดื่ม คา
พาหนะ 

42 11.17 41 10.90 116 30.85 91 24.20 86 22.87 3.37 1.26 ปาน
กลาง 

2 จายคาอาหารตามภัตตาคาร คาบริการ คา
ทัศนาจรและคาเขาชมสถานที่ทองเที่ยว 

47 12.91 64 17.58 113 31.04 85 23.35 55 15.11 3.10 1.23 ปาน 
กลาง 

3 ซื้อสินคาฟุมเฟอย เครื่องสําอางค เสื้อผา
และสิ่งประดับตามแฟชั่น เครื่องไฟฟา 
โทรศัพทมือถือ เครื่องแตงกาย ฯลฯ 

39 10.21 44 11.52 127 33.25 89 23.30 83 21.73 3.35 1.23 ปาน 
กลาง 

4 เบิกเงินสด 57 32.76 50 28.74 37 21.26 22 12.64 8 4.60 2.28 1.18 นอย 
5 หลังกลับจากตางประเทศ ทานชําระหนี้

บัตรเครดิตโดยการผอนชําระ 
59 27.19 43 19.82 66 30.41 27 12.44 22 10.14 2.59 1.29 ปาน 

กลาง 
6 เบิกเงินสดจากบัตรเครดิตใบหนึ่งเพื่อ

ชําระบัตรเครดิตอีกใบหนึ่ง 
60 41.96 38 26.57 21 14.69 18 12.59 6 4.20 2.10 1.20 นอย 

7 ถูกปรับเพราะชําระหนี้บัตรเครดิตชากวา
กําหนด 

93 51.10 44 24.18 31 17.03 9 4.95 5 2.75 1.84 1.05 นอย 

 
รวม 397 14.18 324 11.57 511 18.25 341 12.18 265 9.46 2.87 1.34 

ปาน 
กลาง 
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 ตารางที่ 4.3 พบวาพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของนักทองเที่ยวไทยในตางประเทศ อยูใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายการของพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตในตางประเทศอยูในระดับปาน
กลาง เรียงตามลําดับดังนี้  การจายคาที่พัก คาอาหาร/เครื่องดื่ม คาพาหนะ การซื้อสินคาฟุมเฟอย เชน 
เครื่องสําอางค เส้ือผาและสิ่งประดับตามแฟชั่น เครื่องไฟฟา โทรศัพทมือถือ เครื่องแตงกาย ฯลฯ การ
จายคาอาหารตามภัตตาคาร คาบริการ คาทัศนาจรและคาเขาชมสถานที่ทองเที่ยว  และการชําระหนี้
บัตรเครดิตโดยการผอนชําระ หลังกลับจากตางประเทศ   อยูในระดับปานกลาง พฤติกรรมการใชบัตร
เครดิตในตางประเทศอยูในระดับนอย   เรียงตามลําดับดังนี้  การเบิกเงินสด  การเบิกเงินสดจากบัตร
เครดิตใบหนึ่งเพื่อชําระบัตรเครดิตอีกใบหนึ่ง และการถูกปรับเพราะชําระหนี้บัตรเครดิตชากวา
กําหนด อยูในระดับนอย 
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ตารางที่ 4.4 จํานวนและรอยละของการใช  บัตรเครดิตของนักทองเที่ยวไทย 

ลําดับ พฤติกรรมการใชบัตรเครดติ จํานวน รอยละ 

1 ระยะเวลาที่ถือบัตรเครดิต 400 100.00 
       1.1. ต่ํากวา 1 ป   29 7.25 
       1.1. 1 – 3 ป  111 27.75 
       1.3. มากกวา 3 ป 260 65.00 
2 สถานที่ท่ีทานใชบัตรบอย  400 100.00 
       2.1. หางสรรพสินคา 370 92.50 
       2.2. สถานีบริการน้ํามัน  275 68.75 
       2.3. โรงพยาบาล  215 53.75 
       2.4. รานอาหาร/สถานบันเทิง 148 37.00 
       2.5. สถานที่ชําระคาบริการตาง ๆ 117 29.25 
       2.6. บริษัทจําหนายตั๋วเครื่องบิน  78 19.50 
       2.7. รานสะดวกซื้อ 44 11.00 
       2.8. สถานที่ตั้งเครื่องเอทีเอ็ม  37 9.25 
3 มูลคาสินคา/บริการที่ใชบัตรเครดิตชําระ 400 100.00 
         3.1. มากกวา 300 บาท    136 34.00 
        3.2. มากกวา 1,000 บาท  158 39.50 
        3.3. มากกวา 3,000 บาท 62 15.50 
        3.4. ทุกครั้ง 44 11.00 
4 วงเงินบตัรเครดิต (รวมทุกบัตรท่ีถือครองอยู) 400 100.00 
        4.1. ต่ํากวา 30,000 บาท  34 8.50 
       4.2. 30,000 – 50,000 บาท  116 29.00 
       4.3. 50,001 – 100,000 บาท 98 24.50 
       4.4. สูงกวา 100,000 บาท 152 38.00 
5 ยอดคาใชจายบัตรเครดิต (ทุกใบ) ตอเดือน 400 100.00 
        5.1. ต่ํากวา 5,000 บาท 92 23.00 
       5.2. 5,000 – 10,000 บาท  138 34.50 
       5.3. 10,001 – 30,000 บาท 129 32.25 
       5.4. 30,001 – 50,000 บาท   30 7.50 
       5.5. สูงกวา 50,000 บาท 11 2.75 
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ตารางที่ 4.4 (ตอ) 

ลําดับ พฤติกรรมการใชบัตรเครดติ จํานวน รอยละ 

6 เหตุผลท่ีใชบตัรเครดิต 400 100.00 
       6.1. ไมตองพกเงินสดตดิตัวจํานวนมาก  206 51.50 
       6.2. ไดสวนลด/มีรายการสงเสริมการขาย 104 26.00 
       6.3. ผอนชําระได   62 15.50 
       6.4. เงินสดขาดมือ   28 7.00 
7 การใชบัตรเครดิตซื้อสินคาฟุมเฟอยประเภทตางๆ 400 100.00 
       7.1. สินคาแฟชั่น 155 38.75 
       7.2. เครื่องสําอาง 78 19.50 
       7.3. เครื่องใชไฟฟา/โทรศัพทมือถือ  66 16.50 
       7.4. ไมเคยซื้อเลย 49 12.25 
       7.5. นาฬิกา/เครื่องประดบั 33 8.25 
       7.6. เหลา/ไวน  19 4.75 
8 ผูมีสวนรวม/มีผลในการตัดสินใจใชบัตรเครดิต 400 100.00 
       8.1. ตัดสินใจดวยตนเอง  352 88.44 
       8.2. คนในครอบครัว  25 6.28 
       8.3. เพื่อน  21 5.28 
9 คาใชจายผานบัตรเครดิตตอเดือน (โดยเฉลี่ย) 400 100.00 
       9.1.  ต่ํากวา 30% ของรายไดตอเดือน  232 58.00 
       9.2. 30% - 60% 144 36.00 
       9.3. 60% - 100%  20 5.00 
       9.4. สูงกวารายไดตอเดือน 4 1.00 

10 วิธีการเดินทางภายในประเทศ  400 100.00 
        10.1. ดวยตนเอง     320 80.00 
       10.2. กับบริษัททัวร 80 20.00 
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 ตารางที่ 4.4 พบวา  ผูใชบริการถือบัตรเครดิตเปนระยะเวลามากกวา 3 ป มากที่สุด คิดเปน
รอยละ 65 และผูใชบริการถือบัตรเปนระยะเวลานอยกวา 1 ป   นอยที่สุด   คิดเปนรอยละ 7.25 สถานที่
ใชบัตรเครดิตมีการใชที่หางสรรพสินคา มากที่สุด  คิดเปนรอยละ   92.5  รองมาคือใชบัตรเครดิตที่
สถานีบริการน้ํามัน คิดเปนรอยละ 68.75  และมีการใช สถานที่ตั้งเครื่องเอทีเอ็มนอยที่สุด   คิดเปน
รอยละ 9.25   การใชบัตรเครดิตชําระคาสินคา/บริการ     ที่มีมูลคามากกวา  1,000  บาท  มากที่สุด   
รองมาคือใชบัตรเครดิตชําระคาสินคา/บริการ  ที่มีมูลคามากกวา  300  บาท  และชําระคาสินคา/
บริการทุกครั้ง นอยที่สุด คิดเปนรอยละ 11.00 วงเงินบัตรเครดิตรวมทุกบัตรที่ถือครองอยูมีวงเงินอยู
ในชวงสูงกวา 100,000 บาท คิดเปนรอยละ 38.00 มากที่สุด รองมาคือวงเงินบัตรเครดิตรวมทุกบัตรที่
ถือครองอยูมีวงเงินอยูในชวง 30,000-50,000 คิดเปนรอยละ 29.00 และวงเงินบัตรเครดิตรวมทุกบัตรที่
ถือครองอยูในชวง ต่ํากวา 30,000 บาท นอยที่สุด คิดเปนรอยละ8.50 ยอดคาใชจายบัตรเครดิตทุกใบ
ตอเดือน มียอดคาใชจายอยูในชวง 5,000-10,000 บาท มากที่สุด คิดเปนรอยละ 34.50 รองมาคือยอด
คาใชจายบัตรเครดิตทุกใบตอเดือน มียอดคาใชจายอยูในชวง 10,001-30,000 บาท คิดเปนรอยละ 
32.25 และยอดคาใชจายบัตรเครดิตทุกใบตอเดือน มียอดคาใชจายอยูในชวง สูงกวา 50,000 บาท นอย
ที่สุด คิดเปนรอยละ 2.75 เหตุผลที่ใชบัตรเครดิตเพื่อไมตองพกเงินสดติดตัว มากที่สุด คิดเปนรอยละ 
51.50รองมาคือเหตุผลที่ใชบัตรเครดิตเพราะไดสวนลด มีรายการสงเสริมการขาย คิดเปนรอยละ 
26.00 และเหตุผลที่ใชบัตรเครดิตเพราะเงินสดขาดมือ นอยที่สุดคิดเปนรอยละ 7.00 ก า ร ใ ช บั ต ร
เครดิตซ้ือสินคาฟุมเฟอยประเภทแฟชั่นมากที่สุด คิดเปนรอยละ 38.75 รองมาคือการใชบัตรเครดิตซื้อ
เครื่องสําอาง คิดเปนรอยละ 19.50  และใชบัตรเครดิตซื้อเหลาไวนนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 4.75  ผูมี
สวนรวม/มีผลในการตัดสินใจใชบัตรเครดิต มีการตัดสินใจดวยตัวเองมากที่สุด คิดเปนรอยละ 88.00 
และเพื่อนผลในการตัดสินใจใชบัตรเครดิต นอยที่สุด คิดเปนรอยละ 5.28 คาใชจายผานบัตรเครดิตตอ
เดือน(โดยเฉลี่ย) มีคาใชจายผานบัตรตอเดอืนต่ํากวา 30% ของรายไดตอเดือนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 
58.00 รองมาคือ  มีคาใชจายผานบัตรตอเดือนอยูระหวาง 30%-60% คิดเปนรอยละ 36.00 และ มี
คาใชจายผานบัตรตอเดือนสูงกวารายไดตอเดือน นอยที่สุด คิดเปนรอยละ 1  และวิ ธี ก า ร เ ดิ นท า ง
ภายในประเทศ มีการเดนิทางดวยตนเองมากที่สุด คิดเปนรอยละ 80.00 และเดินทางกับบริษัททัวร คิด
เปนรอยละ 20.00  
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ตารางที่ 4.5 จํานวนและรอยละของเหตุผลที่ไมใชบัตรเครดิตภายในประเทศของนักทองเที่ยวไทยจํานกตามพฤติกรรมการใช 
เหตุผลที่ไมใช ใช ไมใช 

จํานวนเงินนอย
เกินไป 

รานคาไมรับ 
บัตรเครดิต 

สถานที่ชําระ
ไกล/ไมสะดวก 

ตองเสีย
คาธรรมเนียม 

ไมไวใจ กลัว
ทุจริต 

ไมจําเปนตองใช ชําระตามกําหนด
เต็มจํานนวน 

ไมอยากเปนหนี้ 
ลํา 
ดับ 

พฤติกรรมการใช 

  จํานวน   รอยละ   จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1 จายคาบริโภค อุปโภคที่จําเปน 
รวมทั้งคาสาธารณูปโภค เชน คา
ไฟ คาประปา คาโทรศัพท เปนตน 

333 83.25 67 16.75 20 29.85 7 10.45 7 10.45 15 22.39 2 2.99 5 7.46 11 16.42 - - 

2 จายคาอาหารนอกบาน คาบริการ
ตามสถานบริการ หรือที่พักผอน
หยอนใจ 

388 97.00 12 3.00 3 25.00 4 33.33 2 16.67 1 8.33 2 16.67 - - - - - - 

3 ซื้อสินคาฟุมเฟอย เชน เครื่องสําอางค 
เสื้อผา และเครื่องประดับตามแฟชั่น 
เครื่องแตงกาย เหลา/เบียร ฯลฯ 

394 98.50 6 1.50 1 16.67 2 33.33 - -- 2 33.33 1 16.67 - - - - - - 

4  เบิกเงินสด 215 53.75 185 46.25 7 3.78 - - 2 1.08 142 76.76 - - 30 16.22 - - 4 2.16 

5 ชําระหนี้บัตรเครดิตโดยการผอน
ชําระ 

255 63.75 145 36.25 4 2.76 1 0.69 4 2.76 103 71.03 - - 18 12.41 6 4.14 9 6.21 

6 เบิกเงินสดจากบัตรเครดิตใบหนึ่ง
เพื่อชําระหนี้บัตรเครดิตอีกใบหนึ่ง 

153 38.25 247 61.75 13 5.26 2 0.81 4 1.62 163 65.99 - - 47 19.03 - - 18 7.29 

7 ถูกปรับเพราะชําระหนี้บัตรเครดิต
ชากวากําหนด 

216 54.00 184 46.00 6 3.26 4 2.17 - - 111 60.33 - - 26 14.13 28 15.22 9 4.89 
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 ตารางที่ 4.5 พบวาการไมใชบัตรเครดิตในเรื่องเบิกเงินสด จากบัตรเครดิตใบหนึ่งเพื่อ
ชําระหนี้บัตรเครดิตอีกใบหนึ่ง  มีจํานวนมากที่สุด   คิดเปนรอยละ 61.75   และใชบัตรเครดิตมากที่สุด
ในเรื่องซื้อสินคาฟุมเฟอย  เชน เครื่องสําอางค  เสื้อผา และเครื่องประดับตามแฟชั่น  เครื่องแตงกาย 
เหลา/เบียร   สวนเหตุผลในการไมใชบัตรเครดิตเพราะจํานวนนอยเกินไป   ในเรื่องจายคาบริโภค   
อุปโภคที่จําเปนรวมทั้งคาสาธารณูปโภค เชน คาไฟ คาประปา  คาโทรศัพท  เปนตน   และเหตุผลที่ไม
ใชในเร่ืองเบิกเงินสด   ชําระหนี้บัตรเครดิตโดยการผอนชําระ   เบิกเงินสดจากบตัรเครดิตใบหนึ่งเพื่อ
ชําระหนี้บัตรเครดิตอีกใบหนึ่ง  
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ตารางที่4.6 จํานวนและรอยละของเหตุผลที่ไมใชบัตรเครดิตภายในตางประเทศของนักทองเที่ยว จําแนกตามพฤติกรรมการใช 
เหตุผลที่ไมใช ใช ไมใช 

จํานวนเงินนอย
เกินไป 

รานคาไมรับ 
บัตรเครดิต 

สถานที่ชําระ
ไกล/ไมสะดวก 

ตองเสีย
คาธรรมเนียม 

ไมไวใจ กลัว
ทุจริต 

ไมจําเปน/เตรียม
เงินสดไปดวย 

ชําระตามกําหนด
เต็มจํานนวน 

ไมอนากเปนหนี้ จายผานบริษัท
ทัวร 

ลํา 
ดับ 

พฤติกรรมการใช 

  จํานวน   รอยละ   จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1 จายคาที่พัก คาอาหาร/เครื่องดื่ม คา
พาหนะ 

376   94.00 24   6.00 2 8.33 1 4.17 2 8.33 7 29.17 - - - - - - - - 12 50.00 

2 จายคาอาหารตามภัตตาคาร คาบริการ 
คาทัศนาจรและคาเขาชมสถานที่
ทองเที่ยว 

364   91.00 36   9.00 10 27.78 1 2.78 2 5.56 7 19.44 2 5.56 - - - - - - 14 38.89 

3 ซื้อสินคาฟุมเฟอย เชน เครื่องสําอางค 
เสื้อผาและสิ่งประดับตามแฟชั่น 
เครื่องไฟฟา โทรศัพทมือถือ เครื่อง
แตงกาย ฯลฯ 

382   95.50 18    4.50 6 33.33 3 16.67 - - 7 38.89 - - 2 11.11 - - - - - - 

4 เบิกเงินสด 174   43.50 226   56.50 10 4.42 3 1.33 3 1.33 159 70.35 2 0.88 43 19.03 - - 6 2.65 - - 

5 หลังกลับจากตางประเทศ ทานชําระ
หนี้บัตรเครดิตโดยการผอนชําระ 

217   54.25 183   45.75 6 3.28 1 6.55 1 0.55 130 71.04 - - 29 15.85 16 8.74 - - - - 

6 เบิกเงินสดจากบัตรเครดิตใบหนึ่งเพื่อ
ชําระบัตรเครดิตอีกใบหนึ่ง 

143   35.75 257   64.25 7 2.72 3 1.17 4 1.56 162 63.04 4 1.56 29 22.96 5 1.95 13 5.06 - - 

7 ถูกปรับเพราะชําระหนี้บัตรเครดิตชา
กวากําหนด 

182   45.50 218   54.50 5 2.29 1 0.46 2 0.92 139 63.76 - - 59 13.30 31 14.22 11 5.05 - - 
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 ตารางที่ 4.6 พบวาการไมใชบัตรเครดิตในเรื่องการเบิกเงินสด การเบิกเงินสดจากบัตร
เครดิตใบหนึ่งเพื่อชําระบัตรเครดิตอีกใบหนึ่ง การถูกปรับเพราะชําระหนี้บัตรเครดิดิตชากวากําหนด 
ไมใชบัตรเครดิตในตางประเทศมีจํานวนมากถึงรอยละ 45.75 ขึ้นไป สวนการใชบัตรเครดติเพื่อจายที่
พัก คาอาหาร/เครื่องดื่ม คาพาหนะ การจายคาอาหารตามภัตตาคาร คาบริการ คาทัศนาจรและคาเขาชม
สถานที่ทองเที่ยว การซี้อสินคาฟุมเฟอย จะมีการใชรอยละ 91.0 ขึ้นไป สวนเหตุผลการไมใชในเรื่อง
การเบิกเงินสด การชําระหนี้บัตรเครดิตโดยผอนชําระหลังกลับจากตางประเทศ การเบิกเงินสดจาก
บัตรเครดิตใบหนึ่งเพื่อชําระบัตรเครดิตอีกใบหนึ่ง การถูกปรับเพราะชําระหนี้บัตรเครดิตชากวา
กําหนดเพราะตองเสียคาธรรมเนียม  
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ตารางที่ 4.7 จํานวนและรอยละของการใชบัตรเครดิต ของนักทองเที่ยวไทยในตางประเทศ 

ลําดับ พฤติกรรมการใชบัตรเครดติ จํานวน รอยละ 

1 เหตุผลท่ีใชบัตรเครดิต  400 100.00 
       1.1. ไมตองพกเงินสดจํานวนมากติดตวั  217 54.25 
       1.2. เงินสํารองคาใชจายไมเพียงพอ  66 16.50 
       1.3. ไดสวนลด/มีรายการสงเสริมการขาย 60 15.00 
       1.4. ผอนชําระได   57 14.25 
2 การใชบัตรเครดิตซื้อสินคาฟุมเฟอยประเภทตางๆ 400 100.00 
       2.1. ของที่ระลึก 113 28.25 
        2.2. สินคาแฟชั่น 106 26.50 
       2.3. เครื่องสําอาง 87 21.75 
       2.4. นาฬิกา/เครื่องประดบั 72 18.00 
       2.5. เหลา/ไวน  22 5.50 
3 ผูมีสวนรวม/มีผลในการตัดสินใจใชบัตรเครดิต 400 100.00 
       3.1. ตัดสินใจดวยตนเอง  363 90.75 
       3.2. คนในครอบครัว  25 6.25 
       3.3. เพื่อน  12 3.00 
4 ใชเงินผานบัตรเครดิต ในการเดินทางไปตางประเทศครั้งลาสุด  400 100.00 
       4.1. 10,000 – 30,000บาท  184 46.00 
       4.2. ต่ํากวา 10,000 บาท    84 21.00 
       4.3. 30,001 – 50,000 บาท  61 15.25 
       4.4. สูงกวา 50,000 บาท 45 11.25 
        4.5. ไมไดใชเลย 26 6.50 
5 วิธีการเดินทางไปตางประเทศ  400 100.00 
        5.1. ดวยตนเอง     208 52.00 
       5.2. กับบริษัททัวร 188 47.00 
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 ตารางที่ 4.7  พบวา  เหตุผลที่ผูถือบัตรใชบัตรเครดิตเพื่อไมตองพกเงินสดติดตัวจํานวน
มาก มากที่สุด คิดเปนรอยละ 54.25 รองมาคือเหตุผลที่ผูถือบัตรใชบัตรเครดิตเพราะเปนเงินสํารอง
คาใชจายไมเพียงพอ คิดเปนรอยละ 16.50 และเหตุผลที่ใชบัตรเครดิตเพื่อผอนชําระได นอยที่สุด คิด
เปนรอยละ 14.25 การใชบัตรเครดิตซื้อสินคาฟุมเฟอยประเภทของที่ระลึกที่สุด คิดเปนรอยละ 28.25 
รองมาคือใชบัตรเครดิตซ้ือสินคาฟุมเฟอยประเภทสินคาแฟชั่น   คิดเปนรอยละ 26.50  และใชบัตร
เครดิตซื้อเหลาไวนนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 5.50  ผูมีสวนรวม/มีผลในการตัดสินใจใชบัตรเครดิต มี
การตัดสินใจดวยตัวเอง มากที่สุด คิดเปนรอยละ 90.75 และเพื่อนผลในการตัดสินใจใชบัตรเครดิต 
นอยที่สุด คิดเปนรอยละ 3.00 การใชเงินผานบัตรเครดิต ในการเดินทางไปตางประเทศครั้งลาสุด  มี
ยอดคาใชจายอยูในชวง 10,000-30,000 บาท บาท มากที่สุด คิดเปนรอยละ 46.00 รองมาคือมียอด
คาใชจายอยูในชวงต่ํากวา 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 21.00 และไมไดใชจายเลยนอยที่สุด คิดเปนรอย
ละ 6.5 วิธีการเดินทางไปตางประเทศ มีการเดินทางดวยตนเองมากที่สุด คิดเปนรอยละ 52.00 และ
เดินทางกับบริษัททัวร คิดเปนรอยละ 47.00 
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ตอนที่ 2 การศึกษาความคดิเห็นของนักทองเท่ียวไทยตอสวนประสมการตลาดของบตัรเครดิต 
               นําเสนอผลการวิเคราะหในตาราง  4.8-4.12 
ตารางที่ 4.8 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับเกี่ยวกับสวนประสมการตลาดของการใชบตัร
        เครดิตของนักทองเที่ยวไทย 

ลําดับ สวนประสมการตลาด คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
 

1 ผลิตภัณฑ 3.77 1.14 มาก 
2 ราคา 4.22 1.09 มาก 
3 d   การจัดจําหนาย 4.35 0.80 มาก 
4 การสงเสริมการตลาด 4.12 1.01 มาก 
 รวม 4.07 1.07 มาก 

 
 ตารางที่ 4.8 พบวา ผูใชบัตรเครดิตใหความสําคัญของสวนประสมการตลาด อยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาสวนประสมการตลาดทั้ง 4 ดาน คือ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย 
และดานการสงเสริมการตลาด พบวาอยูในระดับมาก เชนเดียวกัน 
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ตารางที่ 4.9 คาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบนมาตรฐานและระดับของสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ 
 

ลําดับ ผลิตภณัฑ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
 

1 ช่ือเสียงของสถาบันที่ออกบัตร 4.11 0.89 มาก 
2 รูปลักษณของบัตร 3.25 1.10 ปานกลาง 
3 วงเงินใชจาย/เบิกถอนเงินสดลวงหนา              3.46 1.22 ปานกลาง 
4 ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย 3.86 1.19 มาก 
5 เครือขายการเบิกถอนเงินสด (ทั่วโลก) 3.64 1.24 มาก 
6 จํานวนรานคาที่รับบัตร 4.33 0.78 มาก 
 รวม 3.77 1.14 มาก 

 
 ตารางที่ 4.9 พบวา ผูใชบริการใหความสําคัญของสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ
โดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายการตางๆของดานผลิตภัณฑ พบวารายการที่มี
ความสําคัญอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับไดแก ชื่อเสียงของสถาบันที่ออกบัตร ระยะเวลาปลอด
ดอกเบี้ย   อยูในระดับมาก และรายการที่มีความสําคัญระดับปานกลางไดแก   ดานรูปลักษณของบัตร 
และวงเงินใชจาย/เบิกถอนเงินสดลวงหนา อยูในระดับปานกลาง          
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ตารางที่ 4.10 คาเฉลี่ย   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของสวนประสมการตลาดดานราคา 
 

ลําดับ ราคา คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
 

1 คาธรรมเนียมแรกเขา 4.58 0.75 มากที่สุด 
2 คาธรรมเนียมรายป 4.57 0.75 มากที่สุด 
3 ดอกเบี้ย 4.23 1.05 มาก 
4 คาปรับกรณีชําระชากวากําหนด 3.99 1.19 มาก 
5 คาธรรมเนียมการเบิกเงินสด 3.74 1.35 มาก 
 รวม 4.22 1.09 มาก 

 
 ตารางที่ 4.10 พบวา ผูใชบริการใหความสําคัญของสวนประสมการตลาดดานราคา
โดยรวม อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายการตางๆของดานราคา พบวา รายการที่มีความสาํคญัอยู
ในระดับมากที่สุด เรียงตามลําดับไดแก คาธรรมเนียมการแรกเขา และคาธรรมเนียมรายป และรายการ
ที่มีความสําคัญระดับมากไดแก   ดอกเบี้ย คาปรับกรณีชําระชากวากําหนด และคาธรรมเนียมการเบิก
เงินสด  
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ตารางที่ 4.11 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของสวนประสมการตลาดดานการจัดจําหนาย 

ลําดับ การจัดจําหนาย คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
 

1 ความสะดวกในการสมัครเปนสมาชิก 4.29 0.83 มาก 
2 มีตัวแทนใหบริการตาง ๆ ทั่วโลก 4.23 0.87 มาก 
3 ความสะดวกในการชําระเงิน 4.53 0.66 มากที่สุด 
 รวม 4.35 0.80 มาก 

 
 ตารางที่ 4.11 พบวา ผูใชบริการใหความสําคัญกับสวนประสมการตลาดดานการจัด
จําหนายโดยรวม อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายการตางๆของดานการจัดจําหนาย พบวา 
รายการที่มีความสําคัญอยูในระดับมากที่สุดไดแก ความสะดวกในการชําระเงิน และรายการที่มี
ความสําคัญอยูในระะดับมาก เรียงตามลําดับไดแก ความสะดวกในการสมัครเปนสมาชิก และมี
ตัวแทนใหบริการตาง ๆ ทั่วโลก  
 
ตารางที่ 4.12 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของสวนประสมการตลาดดานการสงเสริม      
                      การตลาด 

ลําดับ การสงเสริมการตลาด คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
 

1 มีสวนลดจากรานคาที่รับบัตร 4.34 0.83 มาก 
2 มีแตมสะสมเพื่อแลกของกํานัล 4.22 0.90 มาก 
3 มีขาวสารจัดสงใหลูกคาเปนประจํา 3.76 1.06 มาก 
4 งดคาธรรมเนียมแรกเขา/รายป 4.64 0.68 มาก 
5 จัดสงบัตรอวยพรวันเกิดพรอมคูปองของขวัญ 3.65 1.16 มาก 
 รวม 4.12 1.01 มาก 

 
 ตารางที่ 4.12 พบวา ผูใชบริการใหความสําคัญกับสวนประสมการตลาดดานการสงเสริม
การตลาดโดยรวม อยูในระดับมาก พบวา รายการที่มีความสําคัญอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับไดแก 
คาธรรมเนียมแรกเขา/รายป มีสวนลดจากรานคาที่รับบัตร มีแตมสะสมเพื่อแลกของกํานัล มีขาวสาร
จัดสงใหลูกคาเปนประจํา จัดสงบัตรอวยพรวันเกิดพรอมคูปองของขวัญ 
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ตอนที่ 3 การศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นตอสวนประสมการตลาดของนักทองเท่ียวท่ี มีลักษณะ
ทางประชากรศาสตรตางกัน 
สมมติฐาน   นักทองเที่ยวทีมีลักษณะทางประชากรศาสนตางกันมีความคิดเห็นตอสวนประสม
การตลาดของบัตรเครดิตแตกตางกัน นําเสนอผลดังตารางที่ 4.13 
 

ตารางที่  4.13 การเปรียบเทียบการใหความสําคัญในปจจัยสวนประสมทางการตลาดสําหรับผูใชบัตร      
                      เครดิตในประเทศและตางประเทศเปนรายดาน 
 
 

                     น้ําหนักการใหความสําคัญ                         คาสถิติที่ใช  
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด x  S.D 

 ชาย หญิง ชาย หญิง 
t 
 

P-Value 

      ดานผลิตภัณฑ 4.02 4.16 0.95 0.85 1.57 0.11 

      ดานราคา 4.56 4.59 0.76 0.74 0.34 0.73 
      ดานการจัดจําหนาย 4.21 4.34 0.82 0.83 1.52 0.12 
      ดานการสงเสริมการตลาด 4.24 4.41 0.92 0.77 1.99 0.04* 

 
 ตารางที่ 4.13 พบวาการใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดระหวางเพศชาย
กับหญิงไมแตกตางกันในดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย สวนดานการสงเสรมิการตลาด 
เพศหญิงใหความสําคัญมากกวาเพศชายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่ 4.14 การเปรียบเทยีบความแปรปรวนของการใหความสําคัญในปจจยัสวนประสมการตลาด
         สําหรับผูใชบัตรเครดิตที่มีอายุแตกตางกันจําแนกเปนรายดาน 
 
 

สวนประสมการตลาด Source of Variation SS df MS F-test P-value 
ดานผลิตภัณฑ ระหวางกลุม 2.08 3 0.69 0.87 0.45 

 ภายในกลุม 314.29 396 0.79   

 รวม 316.37 399    

ดานราคา ระหวางกลุม 1.59 3 0.53 0.94 0.41 

 ภายในกลุม 222.00 396 0.56   

 รวม 223.59 399    

ดานการจัดจําหนาย ระหวางกลุม 9.31 3 3.10 4.63 0.00* 

 ภายในกลุม 265.46 396 0.67   

 รวม 274.77 399    

ดานการสงเสริมการตลาด ระหวางกลุม 10.07 3 3.35 5.00 0.00* 

 ภายในกลุม 266.00 396 0.67   

 รวม 276.07 399    
 

 ตารางที่ 4.14 พบวาการใหความสําคัญในปจจัยสวนประสมทางการตลาดในดานการจัด
จําหนายและสงเสริมการตลาดของผูมีอายุตางกันมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 สวนปจจัยดานผลิตภัณฑและดานราคาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในการ
วิเคราะหความแตกตางกันของการใหปจจัยการจัดจําหนาย กับการสงเสริมการตลาดในระดับอายุ
แตกตางกันใหความสําคัญแตกตางกันหรือไม ไดทดสอบโดยใชการจับคูทดสอบนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยวิธี เชฟเฟ  (Scheff’s  Method)  ปรากฏดังตารางที่   4.15 , 4.16 
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ตารางที่ 4.15  การทดสอบความแตกตางของการใหความสําคัญดานการจัดจําหนาย  ของผูใชบัตร 
                      เครดิต  ที่มีอายแุตกตางกัน 
 

      30 - 40 ป          ไมเกิน 30 ป        41 - 50 ป           51 ขึ้นไป 
อายุ 

 

x  4.40 4.30 4.26 3.88 
     31-40  ป 4.40 - .10 0.15 0.52* 
     ไมเกิน 30 ป 4.30  - 4.21 0.42 
     41-50 ป 4.26   - 0.38 
     51 ป 3.88    - 

                
 ตารางที่  4.15  พบวาผูที่มีอายุ 31-40 ป  ใหความสําคัญดานการจัดจําหนายสูงกวากลุมที่มี
อายุ 51 ปขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนระดับอายุอ่ืนไมมีความแตกตางกัน 
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ตารางที่ 4.16 การทดสอบความแตกตางของการใหความสําคัญดานการสงเสริมการตลาด  ของผูใช     
                     บัตรเครดิต  ที่มีอายุแตกตางกัน 
 

 30 - 40 ป          ไมเกิน 30 ป          41 - 50 ป            51 ขึ้นไป 
อายุ x  4.46 4.44 4.12 4.10 

   31-40  ป 4.46 - - 0.34* 0.36 
   ไมเกิน 30 ป 4.44  -2.19 0.32 0.34 
   41-50 ป 4.12   - 1.87 
   51 ป 4.10    - 

 
 ตารางที่ 4.16  พบวาผูที่มีอายุ 31-40ป ใหความสําคัญดานการสงเสริมการตลาดสูงกวา
กลุมที่มีอายุ 41-50 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนระดับอายุอ่ืนไมมีความแตกตางกัน 
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ตารางที่ 4.17  การเปรียบเทยีบความแปรปรวนของการใหความสําคัญในปจจยัสวนประสมทาง     
                      การตลาดสําหรับผูใชบัตรเครดิตที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันจําแนกเปนรายดาน 
 
 

สวนประสมการตลาด Source of Variation SS df MS F-test P-value 

ดานผลิตภัณฑ ระหวางกลุม 3.38 2 1.69 2.14 0.11 

 ภายในกลุม 312.99 397 0.78   

 รวม 316.37 399    

ดานราคา ระหวางกลุม 4.20 2 2.10 3.80 0.02* 

 ภายในกลุม 219.39 397 0.55   

 รวม 223.59 399    

ดานการจัดจําหนาย ระหวางกลุม 3.09 2 1.54 2.26 0.10 

 ภายในกลุม 271.68 397 0.68   

 รวม 274.77 399    

ดานการสงเสริมการตลาด ระหวางกลุม 3.38 2 1.69 2.46 0.08 

 ภายในกลุม 272.69 397 0.68   

 รวม 276.07 399    

 
 ตารางที่ 4.17 พบวาการใหความสําคัญในปจจัยสวนประสมทางการตลาดในดานราคาของ
ผูมีระดับการศึกษาตางกัน มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ ดานการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ.05 ในการวิเคราะหความแตกตางกันของการใหปจจัยดานราคาในระดับการศึกษา    แตกตาง
กันใหความแตกตางกันหรือไม ไดทดสอบโดยใชการจับคูทดสอบนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 โดย
วิธีเชฟเฟ  (Scheffe’s Method) 
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ตารางที่ 4.18 การทดสอบความแตกตางของการใหความสําคัญดานราคาของผูใชบัตรเครดิต  ที่มี   
                      การศึกษาแตกตางกัน 
 

สูงกวาปริญญาตรี                  ปริญญาตรี              ตํ่ากวาปริญญาตรี 
วุฒิการศึกษา 

 

x  4.62 4.59 4.19 

   สูงกวาปริญญาตรี 4.62 - 3.07 .43* 
   ปริญญาตรี 4.59  - .40* 
   ต่ํากวาปริญญาตรี 4.19   - 

 
 ตารางที่ 4.18   พบวากลุมที่มีวุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี    ใหความสําคัญดานราคาต่ํา
กวากลุมที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ   
.05  สวนวุฒิการศึกษาระดับอื่นไมมีความแตกตางกัน 
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ตารางที่ 4.19 การเปรียบเทยีบความแปรปรวนของการใหความสําคัญในปจจยัสวนประสมทาง         
                      การตลาดสําหรับผูใชบัตรเครดิตที่มีอาชีพแตกตางกันจําแนกเปนรายดาน 
 
 

 Source of Variation SS df MS F-test P-value 

ดานผลิตภัณฑ ระหวางกลุม 7.82 3 2.60 3.34 0.01* 

 ภายในกลุม 308.55 396 0.77   

 รวม 316.37 399    

ดานราคา ระหวางกลุม 0.84 3 0.28 0.50 0.68 

 ภายในกลุม 222.75 396 0.56   

 รวม 223.59 399    

ดานการจัดจําหนาย ระหวางกลุม 1.74 3 0.58 0.84 0.47 

 ภายในกลุม 273.02 396 0.68   

 รวม 274.77 399    

ดานการสงเสริมการตลาด ระหวางกลุม 7.07 3 2.35 3.47 0.01* 

 ภายในกลุม 269.00 396 0.67   

 รวม 276.07 399    

 
 ตารางที่ 4.19 พบวาการใหความสําคัญในปจจัยสวนประสมทางการตลาดในดาน
ผลิตภัณฑและดานการสงเสริมการตลาดของผูมีอาชีพตางกัน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ .05 สวนปจจัยดานราคา และดานการจัดจําหนาย แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 ในการวิเคราะหความแตกตางกันของการใหปจจัยดานผลิตภัณฑและการสงเสริมการตลาดใน
ระดับอาชีพแตกตางกัน ใหความสําคัญแตกตางกันหรือไม ไดทดสอบโดยใชการจับคูทดสอบ
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยวิธี เชฟเฟ  (Scheffe’s Method)  
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ตารางที่ 4.20  การทดสอบความแตกตางของการใหความสําคัญดานผลิตภัณฑ  ของผูใชบัตร 
                      เครดิต  ที่มีอาชีพแตกตางกัน 
 

     เจาของกิจการ                     อื่น ๆ                  พนักงาน            ขาราชการ/ 
                                                                        บริษัทเอกชน        รัฐวิสาหกิจ      อาชีพ 

 

x  
4.56 4.30 4.07 4.04 

เจาของกิจการ 4.56 - .26 .49* .52* 
อื่นๆ 4.30  - .23 .26 
พนักงานบริษัทเอกชน 4.07   - 2.92 
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 4.04    - 

 
 ตารางที่ 4.20 พบวา พนักงานบริษัทเอกชนและขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ ใหความสําคัญดาน
ผลิตภัณฑต่ํากวาเจาของกจิการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนอาชีพอ่ืนไมมีความแตกตาง
กัน 
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ตารางที่ 4.21  การทดสอบความแตกตางของการใหความสําคัญดานการสงเสริมการตลาด  ของผูใช    
                      บัตรเครดิต  ที่มีอาชีพแตกตางกัน 
 

        พนักงาน                 เจาของกิจการ                   อื่นๆ                ขาราชการ/     
    บริษัทเอกชน                                                                         รัฐวิสาหกิจ อาชีพ x  

4.44 4.44 4.40 4.16 
พนักงาน/บริษัทเอกชน 4.44 - 3.41 4.09 .28* 
เจาของกิจการ 4.44  - 3.75 .28 
อื่นๆ 4.40   - .24 
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 4.16    - 

 
 ตารางที่ 4.21 พบวา พนักงานบริษัทเอกชน ใหความสําคัญดานการสงเสริมการตลาดสูง
กวาขาราชการ/รัฐวิสาหกจิ อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 สวนอาชีพอ่ืนไมมีความแตกตางกัน 
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ตารางที่ 4.22 การเปรียบเทยีบความแปรปรวนของการใหความสําคัญในปจจยัสวนประสมทาง   
         การตลาดสําหรับผูใชบัตรเครดิตที่มีรายไดแตกตางกันจําแนกเปนรายดาน 
 
 

 Source of Variation SS df MS F-test P-value 

ดานผลิตภัณฑ ระหวางกลุม 2.49 3 0.83 1.05 0.37 

 ภายในกลุม 313.88 396 0.79   

 รวม 316.37 399    

ดานราคา ระหวางกลุม 0.96 3 0.32 0.57 0.63 

 ภายในกลุม 222.63 396 0.56   

 รวม 223.59 399    

ดานการจัดจําหนาย ระหวางกลุม 0.26 3 8.94 0.12 0.94 

 ภายในกลุม 274.50 396 0.69   

 รวม 274.77 399    

ดานการสงเสริมการตลาด ระหวางกลุม 0.14 3 4.83 0.06 0.97 

 ภายในกลุม 275.93 396 0.69   

 รวม 276.07 399    

 
 ตารางที่ 4.22 พบวาการใหความสําคัญในปจจัยสวนประสมทางการตลาดทุกดาน ของผูมี
รายไดตางกัน ไมมีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  (Scheffe’s Method) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 
   

        64 

ตอนที่ 4 การศึกษาความสัมพันธของพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของนักทองเที่ยวไทยระหวางใน
ประเทศและตางประเทศ 
สมมติฐาน   พฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของนักทองเที่ยวไทยในประเทศกับตางประเทศมี 
ความสัมพันธกัน 
ตารางที่ 4.23 เปรียบเทียบความสัมพันธของพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของนักทองเที่ยวไทยที่ใช       
                      บัตรเครดิตในประเทศกับตางประเทศ 
 

พฤติกรรมการใชบัตรเครดติ ในประเทศ ตางประเทศ r P-value 
 x  S.D. x  S.D.   
จายคาอาหาร  คาบริการตามสถานบริการ  3.92 1.10 3.10 1.23 0.34 0.00 
ซื้อสินคาฟุมเฟอย  3.65 1.20 3.35 1.23 0.44 0.00 
 เบิกเงินสด 2.59 1.32 2.28 1.18 0.48 0.00 
ชําระหนี้โดยการผอนชําระ 2.74 1.32 2.59 1.29 0.68 0.00 
เบิกเงินสดจากบัตรเครดิตใบหนึ่งเพื่อชําระหนี้
บัตรเครดิตอีกใบหนึ่ง 

2.37 1.22 2.10 1.20 0.64 0.00 

ถูกปรับเพราะชําระหนี้บัตรเครดิตชากวากําหนด 1.91 1.11 1.05 1.05 0.67 0.00 

 
 ตารางที่ 4.23 พบวาพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของนักทองเที่ยวไทยในประเทศมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตในตางประเทศ   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ซ่ึง
เปนไปตามสมมติฐานที่วา พฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของนักทองเที่ยวไทยในประเทศกับ
ตางประเทศมีความสัมพันธกัน 
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ตอนที่ 5 การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของนักทองเท่ียวไทยท่ีมีลักษณะทาง
ประชากรศาสตรแตกตางกัน  
สมมติฐาน  พฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของนักทองเที่ยวไทยท่ีมีลักษณะประชากรแตกตางกันมี
ความแตกตางกัน 
ตารางที่ 4.24 เปรียบเทียบพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของนักทองเที่ยวไทยในประเทศและ   
                      ตางประเทศระหวางเพศชายกับหญิง 
 

เพศ พฤติกรรมการใชบัตรเครดิตในประเทศ พฤติกรรมการใชบัตรเครดิตในตางประเทศ 

 x  S.D. t-test p-value x  S.D. t-test p-value 

ชาย 3.03 1.37 2.736 1.325 
หญิง 3.23 1.39 

-3.04 0.00* 
2.953 1.337 

-3.41 0.00* 

 
 ตารางที่ 4.24 พบวา พฤติกรรมการใชบัตรเครดิตในประเทศและตางประเทศของเพศหญิง 
มีพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตมากกวาเพศชายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในระดับ.05 
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ตารางที่ 4.25 เปรียบเทียบความแปรปรวนของพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของนักทองเที่ยวไทยในประเทศและตางประเทศจําแนกตามอายุ ระดับการศกึษา 
อาชีพ และรายได 

ลักษณะทาง
ประชากร 

พฤติกรรมการใชบัตรเครดิตในประเทศ พฤติกรรมการใชบัตรเครดิตในตางประเทศ 

 Source SS df. MS F-test P-
value 

Source SS df. MS F-test P-value 

อายุ ระหวางกลุม 13.044 3 4.348 2.255 0.080 ระหวางกลุม 2.159 3 0.720 0.403 0.751 
 ภายในกลุม 3759.509 1950 1.928   ภายในกลุม 3277.648 1834 1.787   
 รวม 3772.553 1953    รวม 3279.807 1837    

ระดับการศึกษา ระหวางกลุม 11.272 2 5.636 2.924 0.054 ระหวางกลุม 25.252 2 12.626 6.544 0.002* 
 ภายในกลุม 3761.280 1951 1.928   ภายในกลุม 3254.555 1835 1.774   
 รวม 3772.553 1953    รวม 3279.807 1837    

อาชีพ ระหวางกลุม 12.111 3 4.037 2.093 0.099 ระหวางกลุม 10.923 3 3.641 2.043 0.106 
 ภายในกลุม 3760.442 1950 1.928   ภายในกลุม 3268.884 1834 1.782   
 รวม 3772.553 1953    รวม 3279.807 1837    

รายได ระหวางกลุม 5.830 3 1.943 2.556 0.055 ระหวางกลุม 57.102 3 19.034 10.832 0.000* 
 ภายในกลุม 301.047 396 0.760   ภายในกลุม 3222.705 1834 1.757   
 รวม 306.877 399    รวม 3279.807 1837    
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 ตารางที่ 4.25 พบวา พฤติกรรมการใชบัตรเครดิตในประเทศ ผูที่มีอายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได แตกตางกัน ไมมีความแตกตางกัน  และพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตในตางประเทศของ
ผูมีอายุ และอาชีพตางกัน ไมมีความแตกตางกัน แตผูที่มีระดับการศึกษาและรายไดแตกตางกนั มคีวาม
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ไดทําการทดสอบความแตกตางของ
พฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของผูมีระดับการศึกษาและรายไดที่แตกตางกัน ทําการทดสอบเปนรายคู
ดังตารางที่ 4.26 และ 4.27 
 
ตารางที่ 4.26 ผลการทดสอบความแตกตางของการใหความสําคัญพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตใน

ตางประเทศ ที่มีการศึกษาแตกตางกัน 
 

สูงกวาปริญญาตรี           ปริญญาตรี               ต่ํากวาปริญญาตร ี
วุฒิการศึกษา x  3.13 2.78 2.68 

    สูงกวาปริญญาตรี 3.13 - -.35* .45 
    ปริญญาตรี 2.78   .10 
    ต่ํากวาปริญญาตรี 2.68    

 
 ตารางที่ 4.26 พบวา ผูที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ใหความสําคัญตอพฤติกรรมการ
ใชบัตรเครดิตในตางประเทศต่ํากวาระดับสูงกวาปริญญาตรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
สวนระดับการศึกษาอื่นไมแตกตางกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 
   

        68

ตารางที่ 4.27   ผลการทดสอบความแตกตางของการใหความสําคัญพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตใน
ตางประเทศ  ที่มีรายไดแตกตางกัน 

 

สูงกวา 60,000 
บาท 

40,001 – 60,000 
บาท 

20,001 – 40,000 
บาท 

15,000 – 20,000 
บาท รายได 

 
 

x  3.34 2.86 2.79 2.76 
 สูงกวา 60,000  บาท 3.34 - 0.47* 0.55* 0.57* 
40,001-60,000  บาท 2.86  - 7.34 0.10 
20,001-40,000  บาท 2.79   - 2.72 
15,000-20,000  บาท     2.76    - 

 
 ตารางที่ 4.27 พบวาผูที่มีรายไดสูงกวา 60,000 บาท ใหความสําคัญตอพฤติกรรมการใช
บัตรเครดิตในตางประเทศ สูงกวากลุมที่มีรายได 15,000 – 20,000 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05  
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บทที่ 5 
สรุปผลวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมการตลาดและพฤติกรรมการใชบัตรเครดิต
ของนักทองเที่ยวไทยในประเทศและตางประเทศ มีผลสรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะดังนี้ 
 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะทางประชากรศาสตรของนักทองเที่ยวไทยที่ใชบัตรเครดิตใน
ประเทศและตางประเทศ และพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของนักทองเที่ยวไทยในประเทศและใน
ตางประเทศ 
 2. เพือ่ศึกษาความคิดเห็นของนักทองเที่ยวไทยตอสวนประสมการตลาดของบัตรเครดิต 
 3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นตอสวนประสมการตลาดของนักทองเที่ยวไทยที่มี
ลักษณะประชากรศาสตรตางกัน 
 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธของพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของนักทองเที่ยวไทยใน
ประเทศและในตางประเทศ 
 5. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของนักทองเที่ยวไทยท่ีมีลักษณะทาง
ประชากรตางกัน 
 การวิจัยไดประยุกตทฤษฎีสวนประสมการตลาด ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค เพื่อ
อธิบายถึงพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของนักทองเที่ยวไทยในประเทศและตางประเทศ ลักษณะการ
วิจัยเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยสํารวจจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยสุมตัวอยาง 400 ตัวอยางแบบโควตา (Quota 
Sampling) จากผูโดยสารซึ่งกําลังเดินทางไปตางประเทศโดยสายการบินไทย จํานวน 15 เที่ยวบิน 
เที่ยวบินละ 20 คน รวม 300 คน ณ เคาเตอรสายการบินระหวางประเทศ ภายในอาคารผูโดยสาร
ระหวางประเทศ อาคาร 1 และอาคาร 2 ทาอากาศยานดอนเมือง และจากกลุมตัวอยางซึ่งมีบัตรเครดิต
และเคยเดินทางไปตางประเทศตามบริษัทตาง ๆ อีก 100 คน รวมทั้งหมด 400 คน โดยใชสถิติเพื่อการ
บรรยาย คือ การแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดวยคา t-
test  F-test และ P-value   และเมื่อพบความแตกตางจึงทําการเปรียบเทียบรายคูในแตละดาน (Multiple 
Comparison) ตามวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’s Method) กําหนดคาสถิติที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 
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สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิจัย สามารถสรุปผลที่สําคัญตามวัตถุประสงคไดดังนี้ 
 1.  คุณลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม สรุปไดวา นักทองเที่ยวไทยเปนเพศ
หญิงมากกวาเพศชาย คิดเปนรอยละ 61.25 และ 38.75 ตามลําดับ มีชวงอายุ 31-40 ปมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 44.75 การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 60.25 อาชีพเปนพนักงาน
บริษัทเอกชนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 55.0 มีรายไดตอเดือนอยูในชวง 20,001-40,000 บาทมากที่สุด 
คิดเปนรอยละ 40.25 ใชบัตรเครดิต VISA Card มากที่สุด คิดเปนรอยละ 92.25 และไมใชจายดวยบัตร
เครดิตในประเทศมาเลเซียมากที่สุด คิดเปนรอยละ 52.25 
 2.  การใชบัตรเครดิตของนักทองเที่ยวไทยในประเทศอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
รายละเอียด พบวา นักทองเที่ยวไทยใชบัตรเครดิตเพื่อชําระคาอาหารนอกบาน เพื่อซ้ือสินคาฟุมเฟอย 
และคาบริโภค อุปโภคที่จําเปนอยูในระดับมาก ใชบัตรเครดิตเพื่อเบิกเงินสด และพฤติกรรมการผอน
ชําระหนี้บัตรเครดิตเมื่อถูกเรียกเก็บอยูในระดับปานกลาง ในขณะที่พฤติกรรมการเบิกเงินสดจากบัตร
เครดิตใบหนึ่งเพื่อชําระบัตรเครดิตอีกใบหนึ่ง และการถูกปรับเพราะชําระหนี้บัตรเครดิตชากวากําหนด
อยูในระดับนอย 
 3.  การใชบัตรเครดิตของนักทองเที่ยวไทยในตางประเทศอยูในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณารายละเอียด พบวา ใชบัตรเครดิตเพื่อชําระคาที่พัก เพื่อซ้ือสินคาฟุมเฟอย เพื่อชําระคาอาหาร
ตามภัตตาคาร และชําระหนี้บัตรเครดิตโดยผอนชําระเมื่อถูกเรียกเก็บ อยูในระดับปานกลาง ขณะที่
พฤติกรรมการใชบัตรเครดิตดวยการเบิกเงินสดจากบัตรเครดิตใบหนึ่งเพื่อชําระหนี้บัตรเครดิตอีกใบ
หนึ่ง ถูกปรับเพราะชําระหนี้บัตรเครดิตชากวากําหนด และเบิกเงินสดอยูในระดับนอย 
 4.  พฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของนักทองเที่ยวไทยในประเทศพบวา นักทองเที่ยวไทย
ถือบัตรเครดิตเปนระยะเวลามากกวา 3 ปมีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 65.0 สวนมากจะใชบัตร
เครดิตตามหางสรรพสินคา และสถานบริการน้ํามัน ใชบัตรเครดิตเพื่อชําระสินคามูลคาระหวาง 300 – 
3,000 บาทมากที่สุด ไดรับวงเงินบัตรเครดิตรวมทุกบัตร สูงกวา 100,000 บาทมากที่สุด ยอดเงินในการ
ใชบัตรเครดิตตอเดือนอยูในระหวาง 5,000 – 30,000 บาทมากที่สุด ใชบัตรเครดิตเพราะไมตองการพก
เงินสดติดตัวจํานวนมากมีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 51.5 ใชบัตรเครดิตเพื่อซ้ือสินคาแฟชั่นมี
จํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 38.75 ตัดสินใจใชบัตรเครดิตดวยตนเองโดยไมมีผูใดมีสวนรวมมี
จํานวนมากที่สุดคิดเปนรอยละ 88.44 ใชจายบัตรเครดิตคิดเปนยอดเงินต่ํากวา 30% ของรายไดมีจํานวน
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 58.0 การเดินทางภายในประเทศจะไปดวยตนเองโดยไมใชบริการของบริษัท
ทัวรมีจํานวนมากที่สุดคิดเปนรอยละ 80.0 
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 5.  เหตุผลของนักทองเที่ยวไทยที่ไมใชบัตรเครดิตในประเทศ พบวา การไมใชบัตรเครดิต
เพื่อชําระคาบริโภคและอุปโภคเพราะจํานวนเงินคาใชจายนอยเกินไปมีจํานวนมากที่สุดคิดเปนรอยละ 
29.85 การไมชําระคาอาหารนอกบาน และคาสินคาฟุมเฟอยดวยบัตรเครดิตเพราะรานคาไมรับบัตร
เครดิตมีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 33.33 การไมใชบัตรเครดิตเพื่อเบิกเงินสดเพราะตองเสีย
คาธรรมเนียมมีจํานวนมากที่สุดคิดเปนรอยละ 76.76 การไมผอนชําระหนี้บัตรเครดิตเพราะตองเสีย
คาธรรมเนียมมีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 71.03 การไมใชบัตรเครดิตเพื่อเบิกเงินสดไปชําระหนี้
บัตรเครดิตอีกใบหนึ่งเพราะตองเสียคาธรรมเนียม มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 65.99 และไมเคย
ถูกปรับหากชําระหนี้บัตรเครดิตชากวากําหนดเพราะตองเสียคาธรรมเนียมมีจํานวนมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 60.33 
 6.  เหตุผลของนักทองเที่ยวไทยที่ไมใชบัตรเครดิตในตางประเทศ พบวา การไมใชบัตร
เครดิตเพื่อชําระคาอาหารตามภัตตาคารเพราะจํานวนเงินนอยเกินไป มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 
27.78 สวนปจจัยอ่ืน ๆ เชน คาที่พัก การซื้อสินคาฟุมเฟอย การเบิกเงินสด การผอนชําระหนี้บัตรเครดิต 
การเบิกเงินสดจากบัตรเครดิตใบหนึ่งเพื่อชําระหนี้บัตรเครดิตอีกใบหนึ่ง การถูกปรับเพราะชําระหนี้
บัตรเครดิตชากวากําหนด นักทองเที่ยวไทยไมใชบัตรเครดิตเพราะเหตุผลเดียวกันคือตองเสีย
คาธรรมเนียมมีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 29.17 38.89 70.35 71.04 63.04 และ 63.76 ตามลําดับ 
 7.  พฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของนักทองเที่ยวไทยในตางประเทศ พบวา เหตุผลที่ใช
บัตรเครดิตเพราะไมตองพกเงินสดจํานวนมากที่สุด มีจํานวนมากที่สุดคิดเปนรอยละ 54.25 ใชซ้ือ
สินคาฟุมเฟอยประเภทของที่ระลึกมีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 28.25 ตัดสินใจใชบัตรดวยตนเอง
มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 90.75 ใชบัตรเครดิตในการเดินทางไปตางประเทศครั้งลาสุดจํานวน 
10,000 – 30,000 บาทมีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 46.3 เดินทางไปตางประเทศโดยไมใชบริการ
ของบริษัททัวรมีจํานวนมากที่สุดคิดเปนรอยละ 52.0 
 8.  นักทองเที่ยวไทยใหความสําคัญของสวนประสมการตลาดในทุกปจจัย อยูในระดับมาก 
โดยใหความสําคัญของสวนประสมทางการตลาดของบัตรเครดิต พอสรุปไดดังนี้ 
       8.1 ดานผลิตภัณฑ นักทองเที่ยวไทยใหความสําคัญในภาพรวมอยูในระดับมาก สวน
ในรายละเอียดยอย พบวานักทองเที่ยวไทยใหความสําคัญตอรูปลักษณของบัตร และวงเงินใชจายใน
ระดับปานกลาง สวนปจจัยอ่ืน ๆ ไดแก ช่ือเสียงของสถาบันที่ออกบัตร ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย 
เครือขายการเบิกถอนเงินสด และจํานวนรานคาที่รับบัตรอยูในระดับมาก 
       8.2 ดานราคา นักทองเที่ยวไทยใหความสําคัญในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยให
ความสําคัญตอคาธรรมเนียมแรกเขา และคาธรรมเนียมรายปในระดับมากที่สุด สวนปจจัยอ่ืน ๆ ไดแก 
ดอกเบี้ย คาปรับกรณีชําระชากวากําหนด และคาธรรมเนียการเบิกเงินสดอยูในระดับมาก 
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       8.3 ดานการจัดจําหนาย นักทองเที่ยวไทยใหความสําคัญในภาพรวมอยูในระดับมาก 
ในรายละเอียด พบวา นักทองเที่ยวใหความสําคัญตอความสะดวกในการสมัครเปนสมาชิก และการมี
ตัวแทนใหบริการตาง ๆ ทั่วโลกในระดับมากและความสะดวกในการชําระเงิน นักทองเที่ยวไทยให
ความสําคัญในระดับมากที่สุด 
       8.4 ดานการสงเสริมการตลาด นักทองเที่ยวไทยใหความสําคัญในภาพรวมอยูในระดับ
มาก ในรายละเอียดพบวา นักทองเที่ยวไทยใหความสําคัญตอทุกปจจัยยอยในดับมากเชนกัน 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานในการวิจัยไว 3 ขอ คือ 
 1 .   ความคิด เห็นต อส วนประสมการตลาดของนักทอง เที่ ย วไทยที่ มี ลั กษณะ
ประชากรศาสตรตางกัน มีความแตกตางกัน 
 2.  พฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของนักทองเที่ยวไทยภายในประเทศกับตางประเทศ มี
ความสัมพันธกัน 
 3.  พฤติกรรมการใชบัรตรเครดิตของนักทองเที่ยวไทยที่มีลักษณะประชากรศาสตร
แตกตางกันมีความแตกตางกัน 
 จากการทดสอบสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา 
 1.  คณุลักษณะสวนบุคคลของนักทองเที่ยวไทยที่แตกตางกัน คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได สงผลตอความคิดเห็นในสวนประสมการตลาดของนักทองเที่ยวไทย โดย 
       1.1 เพศ  มีผลตอความคิดเห็นในสวนประสมการตลาด โดยเพศหญิงใหความสําคัญ
ดานการสงเสริมการตลาดมากกวาเพศชาย  
       1.2  อายุ มีผลตอความคิดเห็นในสวนประสมการตลาด ดานการจัดจําหนาย และดาน
การสงเสริมการตลาด  โดยนักทองเที่ยวไทยที่มีอายุ 31-40 ป ใหความสําคัญดานการจัดจําหนายและ
ดานการสงเสริมการตลาดมากกวานักทองเที่ยวในวัยอ่ืน  
       1.3 ระดับการศึกษา มีผลตอความคิดเห็นในสวนประสมการตลาด ดานราคา โดย
นักทองเที่ยวไทยที่มีความรูต่ํากวาระดับปริญญาตรีจะใหความสําคัญดานราคานอยกวานักทองเที่ยว
ไทยที่มีความรูระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
       1.4  อาชีพ  มีผลตอความคิดเห็นในสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ  โดย
นักทองเที่ยวไทยที่ทํางานเปนพนักงานบริษัทเอกชน และขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ ใหความสําคัญดาน
ผลิตภัณฑนอยกวานักทองเที่ยวไทยที่เปนเจาของกิจการ และอ่ืน ๆ 
       1.5 รายได ไมมีผลตอความคิดเห็นในสวนประสมการตลาด โดยนักทองเที่ยวไทยที่มี
รายไดตางกัน ใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมการตลาดทุกดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ 
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 2.  พฤติกรรมการใชบัตรทองเที่ยวของนักทองเที่ยวไทยในประเทศมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของนักทองเที่ยวไทยในตางประเทศอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
 3.  พฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของนักทองเที่ยวไทยที่มีลักษณะประชากรแตกตางกันมี
ความแตกตางกัน ดังนี้ 
       3.1 เพศมีผลตอพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของนักทองเที่ยวไทยโดยเพศหญิงใชบัตร
เครดิตในประเทศและตางประเทศมากกวาเพศชาย 
       3.2 อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพของนักทองเที่ยวไทยไมมีผลตอพฤติกรรมการใช
บัตรเครดิตในประเทศและตางประเทศ โดยนักทองเที่ยวไทยที่มีอายุ ระดับการศึกษาและอาชีพตางกัน
มีพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
       3.3 รายไดมีผลตอพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของนักทองเที่ยวไทยโดยนักทองเที่ยว
ไทยที่มีรายไดระหวาง 15,000-20,00 บาทมีพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตในประเทศสูงกวานักทองเที่ยว
ที่มีรายไดในระดับอื่น ในขณะที่นักทองเที่ยวไทยที่มีรายไดสูงกวา 60,000 บาทมีพฤติกรรมการใชบัตร
เครดิตในตางประเทศสูงกวานักทองเที่ยวไทยที่มีรายไดในระดับอื่น 
 
การอภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมการตลาดและพฤติกรรมการใชบัตรเครดิต
ของนักทองเที่ยวไทยในประเทศและตางประเทศ สามารถอภิปรายไดดังนี้ 
 1.  จากการวิจัยพบวา คุณลักษณะสวนบุคคลของนักทองเที่ยวไทยซึ่งประกอบดวยเพศ  
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดที่แตกตางกันมีผลตอความคิดเห็นของนักทองเที่ยวไทยตอสวน
ประสมการตลาดแตกตางกัน เนื่องจากผูถือบัตรมีอายุในชวง 31-40 ป  และเปนวัยทํางาน  เพราะมกีาํลัง
ซ้ือมาก  อีกทั้งตองมีสังคมพบปะสังสรรค     ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของวชินทร  ภูวพิทยานนท 
(2536) ซ่ึงศึกษาพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา 
ผูบริโภคซึ่งมีอาชีพแตกตางกันจะเลือกยี่หอของบัตรเครดิต (ผลิตภัณฑ) แตกตางกัน โดยขาราชการจะ
เลือกใชบัตรเครดิตของธนาคารกรุงไทย ในขณะที่พนักงานรัฐวิสาหกิจจะเลือกใชบัตรเครดิตของ
ธนาคารกสิกรไทย และเอกชนจะเลือกใชบัตรเครดิตของธนาคารไทยพาณิชย และยังสอดคลองกับผล
การศึกษาของรัชนา กิตติบุญญา (2546) ซ่ึงศึกษาการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริโภคที่มีตอการ
ตัดสินใจเปนสมาชิกและตออายุสมาชิกระหวางบัตรเครดิตซิตี้แบงควีซา และบัตรอเมริกันเอกเพรสใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบวา เพศชายจะคํานึงถึงสิทธิผลประโยชนมากกวาเพศหญิง อายุของผูถือบัตร
เครดิตที่แตกตางกันจะมีความคิดเห็นแตกตางกันในดานรูปลักษณ คุณสมบัติ และดานสิทธิประโยชน
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ของบัตรเครดิต ระดับการศึกษา และอาชีพของผูถือบัตรที่แตกตางกันจะมีความคิดเห็นดานสิทธิ
ประโยชนของบัตรเครดิตแตกตางกัน 
 2.  ผลการวิจัยพบวา  พฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของนักทองเที่ยวในประเทศมี
ความสัมพันธกับการพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตในตางประเทศ   อันเนื่องมาจาก ผูถือบัตรถา
พฤติกรรมเปนคนฟุมเฟอย  การใชบัตรเครดิตไมวาอยูในประเทศหรือไปเที่ยวตางประเทศ  จะใชจาย
โดยไมรูสึกสิ้นเปลืองและสอดคลองกับผลการศึกษาของโอภาส  สุภอมรพันธุและคณะ (2542) ซ่ึง
ศึกษาพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตในยุค IMF ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครในชวงอายุ 22-49 
ป พบวา ผูถือบัตรสวนใหญนิยมใชบัตรเครดิตในประเทศเพื่อซ้ือสินคาอุปโภคและบริโภคเปนหลัก 
สําหรับวัตถุประสงคอ่ืนที่รองลงมาไดแก การใชจายผานบัตรเครดิตเพื่อซ้ือสินคาพิเศษ เติมน้ํามัน
รถยนต และการเดินทางทองเที่ยว ตามลําดับ ในขณะที่นิยมใชบัตรเครดิตนอกประเทศ เพื่อซ้ือสินคา
บริโภค และคาที่พัก สําหรับวัตถุประสงคอ่ืนที่รองลงมาไดแก การใชจายผานบัตรเครดิตเพื่อซ้ือสินคา
พิเศษ เชนการเดินทางทองเที่ยว ของที่ระลึก ตามลําดับ  
 3.  ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของนักทองเที่ยวที่มีลักษณะประชากร
แตกตางกันมีความแตกตางกัน  เชนพฤติกรรมของผูถือบัตรเพศหญิงมักใชจายผานบัตรมากกวาเพศ
ชาย   แลอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนก็มีพฤติกรรมการใชจายผานบัตรจํานวนมาก    และสอดคลองกับ
ผลการศึกษาของหทัยรัตน   ฐิติปญโยภาส (2543) ซ่ึงศึกษาเรื่องพฤติกรรมการบริโภคของผูถือครอง
บัตรเครดิตธนาคารพาณิชยในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา อาชีพและสถานสมรสของผูถือ
บัตรเครดิตที่ตางกันมีพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตตางกัน โดยผูที่มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน
และกลุมขาราชการจะมีปญหาในเรื่องการคางชําระหนี้บัตรเครดิตมากกวาอาชีพอ่ืน และผูถือบัตรที่
เปนโสดจะใชจายผานบัตรเครดิตนอยกวาผูที่มีครอบครัวแลว แตขัดแยงกับผลการศึกษาของกฤติมา 
ไผทพฤกษ (2539) ซ่ึงศึกษาเรื่องคนไทยกับบัตรเครดิต ความสะดวกสบายหรือความฟุมเฟอย 
กรณีศึกษาเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา เพศ และสถานภาพสมรสที่ตางกันมีพฤติกรรมการใช
จายผานบัตรเครดิตแตกตางกัน ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 
ขอเสนอแนะ 
 การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมการตลาดและพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของ
นักทองเที่ยวไทยในประเทศและตางประเทศ สามารถนําผลการวิจัยที่ไดมาใชเปนขอเสนอแนะไดดังนี้ 
 ขอเสนอแนะทั่วไป 
 1.  จากการศึกษาพบวา นักทองเที่ยวไทยใหความสําคัญตอรายละเอียดทุกปจจัยของสวน
ประสมการตลาดในระดับสูง ผูออกบัตรบางแหงใหความสําคัญทางดานผลิตภัณฑ เชน ธนาคารไทย
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พาณิชย ไดออกบัตรแพลทตินั่ม เพื่อใหผูถือบัตรมีความรูสึกวาอยูในกลุมชั้นสูง (Upper class) หรือผูมี
ฐานะดี เพราะบัตรเครดิตยี่หออ่ืนไดออกบัตรชนิดนี้เพื่อใหลูกคาฐานะดีหรือผูที่ใชจายสูงเทานั้น หรือ
อยางกรณีที่บัตรวีซาเปนบัตรที่มีรานคารับมากที่สุด (Place) เพราะฉะนั้น ถาหากเราเปนพนักงานขาย
บัตรเครดิต การจะเสนอขายบัตรเครดิตของเรา เราจึงควรเนนจุดแข็งของบัตรใหกับลูกคา ในกรณีที่
เปนรานคา มีรานคาหลายแหงปฏิเสธรับบัตรเครดิต Amex หรือ Diners เพราะผูออกบัตรคิด
คาธรรมเนียมสูงกวาบัตรเครดิตยี่หออ่ืน เจาของกิจการควรเรียนรูถึงพฤติกรรมผูบริโภความีผูบริโภค
จํานวนมากยกเลิกการซื้อสินคาเนื่องจากรานคาปฏิเสธที่จะรับบัตร Amex ทําใหเจาของกิจการเสีย
โอกาส และอาจจะเสียลูกคารายนั้นไป  
 2.  จากการศึกษาพบวา นักทองเที่ยวไทยที่มีอาชีพพนักงานเอกชนเปนสมาชิกบัตรเครดิต
มากกวาบุคคลในอาชีพอ่ืน เพราะฉะนั้น บริษัทบัตรเครดิต หรือพนักงานขายบัตรเครดิตจึงควรมุงหา
ตลาดใหมจากบุคคลที่มีอาชีพอ่ืน เชน ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อาชีพอิสระ เชน แพทย เปนตน 
เพราะจะมีโอกาสหาลูกคาใหมไดมากและงายกวามุงไปที่บุคคลซึ่งมีอาชีพเปนพนักงานเอกชน 
 3.  นักทองเที่ยวไทยมีพฤติกรรมการใชบัตรเพื่อซ้ือสินคาฟุมเฟอยมากที่สุด เพราะฉะนั้น 
บริษัทบัตรเครดิตจึงควรรวมมือกับหางสรรพสินคาเพื่อจัดรายการสงเสริมการขายโดยมีจุดมุงหมายให
ผูถือบัตรเครดิตซ้ือสินคามากขึ้น เชนบัตรมาสเตอรการดรวมมือกับหางสรรพสินคาเสนอสวนลด 5% 
ใหกับผู ถือบัตรธรรมดาและบัตรทอง  และ  10% ใหกับผู ถือบัตรแพทตินั่มเมื่อ ซ้ือสินคาใน
หางสรรพสินคาเซ็นทรัลทุกแหงทั่วประเทศ เปนตน 
 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 จากการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยพบวา มีผูทําการศึกษาและวิจัยพฤติกรรมของผูบริโภคในการใช
บัตรเครดิตภายประเทศเปนสวนมาก โดยมีผูวิจัยพฤติกรรมของผูบริโภคในการใชบัตรเครดิตใน
ตางประเทศอาจไมเพียงพอ      จึงควรที่จะมีการวิจัยซํ้าในเรื่องที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการใชบัตรเครดิต
ในตางประเทศโดยเฉพาะ 
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