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บทคัดย่อ 

 
การวิจยัครั7 งนี7 มีวตัถุประสงคเ์พื�อ 1) เพื�อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล

กบัการตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิตธนาคารพาณิชย ์ของประชาชนในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดั
สมุทรปราการ 2) เพื�อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการตดัสินใจเลือกถือบตัร
เครดิตธนาคารพาณิชย ์ของประชาชนในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 3) เพื�อศึกษาปัญหา
และอุปสรรคในการเลือกถือบตัรเครดิตธนาคารพาณิชย ์ของประชาชนในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดั
สมุทรปราการ 

วิธีการวิจยันี7 เป็นการวิจยัเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) รูปแบบการ
วิจยัเชิงสํารวจ (Survey research method) โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื�องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล สามารถเก็บข้อมูลที� มีคุณภาพสมบูรณ์ได้ จากประชากรในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ แบบสอบถามที�ใชว้ิเคราะห์มี จาํนวน 400 ชุด โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for 
Window สถิติที�ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ค่าเฉลี�ย (Mean) ค่าความถี� (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) ใช้สําหรับวิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคล ของกลุ่มตวัอย่าง การวิเคราะห์ปัจจยั
ดา้นส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการเลือกใชบ้ตัรเครดิต ปัญหาและอุปสรรคในการตดัสินใจ
เลือกใช้บตัรเครดิต ของประชาชนในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ โดยใช้ค่าสถิติ (Chi-
Square Test) 

ผลการศึกษาพบวา่ ขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถามผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
เป็นเพศหญิง มีอายุ ^1-_0 ปี สถานภาพสมรส มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพขา้ราชการ/
รัฐวิสาหกิจ/ลูกจา้งหรือพนักงานของรัฐ มีตาํแหน่งหน้าที�การงานในระดบัหัวหน้างานหรือ 
พนกังาน/เจา้หน้าที�เทียบเท่าระดบัชาํนาญการ/ชาํนาญการพิเศษ มีรายไดต่้อเดือน ab,bbd-^b,bbb 
บาท มีบตัรเครดิต คิดเป็นร้อยละ 60.75 ผลการตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิตส่วนใหญ่ถือบตัรเครดิต
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ของบมจ.ธนาคารกรุงไทย เหตุผลผูต้อบแบบสอบถามเลือกถือบตัรเครดิตเพราะขนาดบตัรกะทดัรัด 
ออกแบบสวยงาม และมีให้เลือกหลายประเภท บตัรเครดิตที�ถือครองในปัจจุบนัและที�ใชบ้่อยที�สุด
คือ บตัรเครดิตมาสเตอร์การ์ด การใชบ้ริการผา่นบตัรสัปดาห์ละครั7 งในรอบ d เดือน คิดเป็นร้อยละ 
42.75 ใชบ้ตัรเครดิตเพื�อถอนเงินสดมาใชล่้วงหนา้ คิดเป็นร้อยละ 20.75 รับรู้ขอ้มูลข่าวสารเกี�ยวกบั
การบตัรเครดิตจากบุคคล/พนกังานธนาคารพาณิชย ์ คิดเป็นร้อยละ 39.00 ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดที�มีผลต่อการเลือกถือบตัรเครดิต พบว่า ปัจจยัที�มีผลต่อการเลือกถือบตัรเครดิตธนาคาร
พาณิชย ์ของประชาชนในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ ในภาพรวมทั7ง 4 ดา้น คือดา้น
ผลิตภณัฑ์ ดา้นราคาดา้นช่องทางจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ในภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ดา้นที�มีค่าเฉลี�ยมากสุดไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ค่าเฉลี�ยนอ้ยสุดไดแ้ก่ ดา้น
ราคา ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิต พบวา่ ปัจจยัที�มีผลต่อการเลือก
ถือบตัรเครดิตธนาคารพาณิชย ์ของประชาชนในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ ในภาพรวม
อยู่ในระดับน้อย เมื�อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลาํดับค่าเฉลี�ยมากสุด ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ ์
ค่าเฉลี�ยนอ้ยสุดไดแ้ก่ ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
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ABSTRACT 

 
A Study of Factors Affecting Siam Commercial Bank Credit Card Selection: Case 

Study of People in Amphoe Muang, Samutprakarn Province” is aimed to investigate the 
relationship between the demographical factors of the residents of Amphoe Muang, Samutprakarn 
Province and their decisions to use Siam Commercial Bank (SCB) credit card; the marketing 
mixes that affect those decisions were also examined. Besides, researcher studied the problems 
that hinder those residents from selecting the SCB credit cards. 

This study is a quantitative research, using the survey research method. The four 
hundred sets of questionnaires were administered as a tool to gather the information from the 
research sample. The Statistical Package for Social Science (SPSS) was used to process and 
analyze the data. The descriptive statistic used to enumerate the demographical factors are Mean 
score, Frequency and Percentage, and the inferential statistic used to analyze the marketing mixes 
and the factors that impact the decision to use SCB credit card is Chi-Square test.  

From the study, it was discovered that the majority of the populating samples are 
female aged 31-40 years old. They possess the bachelor degree and are the government or 
company employees. They currently are either the supervisor or on the expertise rank, or 
equivalent; their earnings per month are 20,000-30,000 Baht.  

About 60.75 percent of the populating sample had at least one credit card, and 
majority of these credit card holders are using Krungthai credit card. The reasons why the 
samples decided to carry the credit card are the compact size of the card, the attractive design of 
the card, and the variety of credit card category. In term of usage, the mostly used credit card was 
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the Master Card. The 42.75 percent of sample who are credit card holders averagely used their 
credit card once a week (based on the usage over the latest month).  The use of cash withdrawal 
from credit card was found at the rate of 20.75 percent. For credit card information and its 
communication, the sample revealed that the credit card related information and its promotion 
were mostly communicated by the bank employees or acquaintances at the figure of 39 percent. 

From the data analysis, it was able to conclude that the marketing mix, as a whole, 
had a strong impact on the samples’ decisions to select the SCB credit card. Considering each 
individual marketing mix, the product mix provided the most effect, while the price mix provided 
the least. Having realized that the poor marketing mixes may serve as the interfering factors, 
researcher, on the other hand, assumed the marketing mixed as the factors that impeded the 
decision of the residents of Amphoe Muang, Samutprakarn Province to select SCB credit card. It 
was discovered that the marketing mixes, as a whole, slightly hindered the decision to select SCB 
credit card at the statistically low rate. Considering each individual marketing mix, the product 
mix was the factor which mostly interfere the decision to select the credit card, and the promotion 
mix was the least. 
  
 

 
 

DPU



ช 

 

กติติกรรมประกาศ 

 
วทิยานิพนธ์ฉบบันี�สาํเร็จไดด้ว้ยความกรุณาจาก ดร. วษิณุ วงศสิ์นศิริกุล ท่านอาจารยที์&

ปรึกษาผูค้อยใหค้าํแนะนาํ ชี� แนะตลอดการทาํใหว้ทิยานิพนธ์นี�จนสาํเร็จลุล่วง ผูว้จิยักราบ
ขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ที&นี�  

ขอขอบคุณ คุณอรรภพนัธ์ สุภคัพิสุทธิกุล สามีของผูว้จิยัที&คอยช่วยสนบัสนุนช่วยเหลือ
ในการจดัหาและจดัทาํขอ้มูลและคอยช่วยเป็นกาํลงัใจใหก้บัผูว้จิยั จนทาํใหก้ารทาํวจิยันี�สาํเร็จลุล่วง
ดว้ยดี 

 ขอขอบพระคุณ พี&เบียร์ ผูช่้วยอาจารยที์&ปรึกษาที&คอยใหค้าํแนะนาํในขั�นตอนการ
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บทที� 1 

บทนํา 
 


.
  ความเป็นมาของปัญหา 
ในยุคปัจจุบนัเป็นการเปลี�ยนผ่านของโลกโลกาภิวตัน์ (Globalization) เขา้สู่โลกแห่ง

เทคโนโลยี (IT) ที�เนน้การเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ย่างรวดเร็ว การใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยีสมยัใหม่
เพื�อตอบสนองต่อความต้องการที�มากขึ; น และรุนแรงขึ; น เพื�อก้าวให้ทันกับสภาพสังคมที�
เปลี�ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สะทอ้นไดจ้ากการกระจายความเจริญของกรุงเทพมหานครสู่พื;นที�
ต่างๆ การขยายตวัของหวัเมืองในภูมิภาค เช่น เชียงใหม่ ขอนแก่น และปริมณฑล ที�ปัจจุบนัมีสภาพ
ใกลเ้คียงกบักรุงเทพมหานครมากขึ;นทุกขณะ โดยเฉพาะอย่างยิ�งปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร
อยา่งสมุทรปราการ นนทบุรี และปทุมธานีนั;นที�ปัจจุบนัไม่สามารถหารอยต่อระหวา่งกนัของเมือง
ไดอี้กต่อไป ความเจริญเติบโตของเมืองดงักล่าวมีที�มาจากการใช้มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของ
รัฐบาลตลอดช่วงหลายปีที�ผา่นมาซึ� งวธีิการที�นิยมใชก้นัมากที�สุดก็คือการกระตุน้ให้เกิดการบริโภค
จนกลายสภาพเป็นสังคมบริโภคนิยม ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู ้คนในพื;นที� เกิดการ
เปลี�ยนแปลง ปรับตวั เพื�อใหท้นักบัสภาพแวดลอ้ม โดยมีค่านิยมการใชชี้วติที�เนน้ให้ความสําคญักบั
ความทนัสมยั สะดวกสบาย และรวดเร็ว  

ตามที�ไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ที�วา่สภาพสังคมบริโภคนิยมนั;นยอ่มมีการปฏิสัมพนัธ์กนั
ของการซื;อขายแลกเปลี�ยนระหวา่งผูซื้;อและผูข้ายตามหลกักลไกตลาด (อุปสงค-์อุปทาน) ที�เงินตรา
ยงัคงทาํหนา้ที�สื�อกลางของการซื;อขายแลกเปลี�ยนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยา่งยิ�งเงินสด
ยงัคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื�อง แต่ในขณะเดียวกนับตัรพลาสติกหรือบตัรเครดิตนั;นก็ได้รับ
ความนิยมและแพร่หลายเพิ�มมากขึ;น ทั;งนี; เนื�องจากบตัรเครดิตมีคุณสมบติัใกลเ้คียงเงินสดอยา่งมาก 
อาจเปรียบไดว้า่ บตัรเครดิตคือเงินพลาสติก ขณะเดียวกนับตัรเครดิตมิไดเ้ป็นเพียงสิ�งที�ใชท้ดแทน
เงินสดเท่านั;น แต่ยงัหมายถึงการได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆจากการเป็นผูถื้อบตัรเครดิตนั;นๆ 
ตามแต่ละประเภทของบตัรเครดิต โดยความนิยมและแพร่หลายของบตัรเครดิตดงักล่าวสะทอ้นได้
จากตวัเลขจาํนวนบตัรเครดิตทั;งระบบในปี 2554 จะมีประมาณ 14,815,000-14,960,000 บตัร 
ขยายตวัร้อยละ 4.5-5.5 ขยายตวัในกรอบที�ใกลเ้คียงกบัที�คาดวา่จะขยายตวัประมาณร้อยละ 5.1 ในปี 
2553  โดยแนวโนม้การใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตในปี 2554 นี;  (ไม่รวมการใชจ่้ายของชาวต่างประเทศ
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ที�ถือบตัรเครดิตต่างประเทศ และการเบิกเงินสดล่วงหน้า) ศูนยว์ิจยักสิกรไทย คาดว่า จะมีมูลค่า
ประมาณ 817,550-825,000 ลา้นบาท ขยายตวัร้อยละ 13.9-14.9 จากที�คาดวา่จะขยายตวัประมาณ
ร้อยละ 15.9 ในปี 2553 การเพิ�มขึ;นของยอดคงคา้งสินเชื�อบตัรเครดิต คาดวา่ ยอดสินเชื�อคงคา้งบตัร
เครดิตในปี 2554 จะมีมูลค่าประมาณ 221,950-225,250 ลา้นบาท ขยายตวัร้อยละ 6.0-7.5 เพิ�มขึ;น
จากที�คาดวา่จะขยายตวัร้อยละ 6.5 ในปี 2553 และคาดวา่ ปริมาณการเบิกเงินสดล่วงหนา้จากบตัร
เครดิต ณ ปี 2554 จะอยูที่�ประมาณ 214,510-216,690 ลา้นบาท ขยายตวัร้อยละ 3.9-4.9 เพิ�มขึ;นจากที�
คาดวา่จะขยายตวัประมาณร้อยละ 3.5 ในปี 2552 (ศูนยว์จิยัธนาคารกสิกรไทย : 2554) 

ความนิยมและแพร่หลายที�มากขึ;นของผูต้อ้งการถือครองบตัรเครดิต ก่อให้เกิดการขยาย
ตวัอยา่งรวดเร็วทั;งในดา้นการให้บริการและการใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิต ซึ� งแต่เดิมการให้บริการจะ
จาํกดัเฉพาะกลุ่มธนาคารพาณิชย ์แต่ในปัจจุบนัสถาบนัการเงินและธนาคารของต่างประเทศ หนัมา
ใหค้วามสนใจดาํเนินธุรกิจดา้นบตัรเครดิตกนัเพิ�มมากขึ;นทาํให้การแข่งขนัในการให้บริการเป็นไป
อยา่งรุนแรง ไม่วา่จะเป็นการเพิ�มความหลากหลายในประเภทของบตัรเครดิต การปลอดความธรรม
เนียมในการเลือกถือบตัรในประเภทต่างๆ ฯลฯ โดยอาจศึกษาไดจ้ากจาํนวนบตัรเครดิตและมูลค่า
การใชจ่้ายของภาพรวมธุรกิจบตัรเครดิต ตั;งแต่มีนาคม VWWW – มีนาคม VWWY (ตาราง Z.Z) 
 
ตารางที� 
.
  แสดงจาํนวนบตัรเครดิตและมูลค่าการใชจ่้ายของภาพรวมธุรกิจบตัรเครดิต 
 
 จํานวน

บัญชี 

ทั�งหมด 

ปริมาณการใช้

จ่าย 

ในประเทศของ

บัตรที�ออกใน

ประเทศ 

(หน่วย : ล้าน

บาท) 

ปริมาณการใช้

จ่ายในประเทศ

ของบัตรที�ออก

จาก

ต่างประเทศ 

(หน่วย :  

ล้านบาท) 

รวม

ปริมาณ

การใช้จ่าย

ในประเทศ 

(หน่วย : 

ล้านบาท) 

ปริมาณการ

ใช้จ่ายใน

ต่างประเทศ 

(หน่วย :  

ล้านบาท) 

การเบิก

เงนิสด

ล่วงหน้า 

(หน่วย : 

ล้านบาท) 

ปริมาณ

การใช้จ่าย

รวม 

(หน่วย :  

ล้านบาท) 

Z. ธนาคารพาณิชย ์
 Z.Z บตัรเครดิตธนาคาร 
 Z.V ตวัแทนออกบตัร 
V. บริษทัประกอบธุรกิจบตัร
เครดิตที�มิใช่สถาบนัการเงิน 
 V.Z บตัรเครดิตบริษทั 
 V.V ตวัแทนออกบตัร 
รวม 

9,151,312 
227,[Y\ 

\,]V^,[^_ 
],YY\,\Y^ 

 
]^\,^[Y 

\,\_`,W`[ 
Z\,]^`,Z\W 

61,\_^.VV 
V,WWW.V_ 

W],V\Y.]\ 
V\,\[[.WW 

 
Z,\`Z.VY 

VY,`[W.V\ 
]`,Y`].YY 

ZW,]V]._] 
 
 

WVZ.Y_ 
 
 
 

Z[,_WZ.V^ 

YY,YYV.YZ 
V,WWW.V_ 

W],V\Y.]\ 
V],^\\.V] 

 
Z,\`Z.VY 

VY,`[W.V\ 
Z`Y,Z[Z 

W,][Y.Y[ 
` 

W,][Y.Y[ 
V,_W[.`\ 

 
\V\.W 

Z,[VY.W\ 
\,_V^.\_ 

Z`,][^.Y\ 
` 

W,WY_.[\ 
_,^Y[.^ 

 
_].YV 

_,^VW.[[ 
ZW,^_`.`\ 

]_,Y`_.VW 
V,WWW.V_ 

Y`,\^`._V 
^[,VV`.[[ 

 
V,[Y]._] 

^^,`Z\.WV 
Z^`,]V_.]Z 

 
ที�มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย มีนาคม VWWW – มีนาคม VWWY 
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ทั;งนี;  การใช้บตัรเครดิตในปัจจุบนัไม่จาํกดัเฉพาะเป็นการใช้แทนเงินสดในการชาํระ
เงินเท่านั;น แต่มีการพฒันารูปแบบของการให้บริการทั;งการใช้เพื�อเบิกเงินสดล่วงหน้าผ่านทางตู้
เอทีเอ็มของสถาบนัการเงิน การสะสมคะแนนจากการใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตเพื�อแลกรับสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ เป็นต้น สิ� งต่างๆเหล่านี;  ถือเป็นส่วนสําคญัที�ผูใ้ห้บริการบตัรเครดิตที�นอกจาก
ธนาคารพาณิชยแ์ลว้ยงัมีสถาบนัการเงินที�ไม่ใช่ธนาคารพาณิชยเ์ล็งเห็นประโยชน์ทางด้านธุรกิจ
บตัรเครดิตเพิ�มมากขึ;น จากหลายปีที�ผา่นมาจนถึงปี 2557 ปริมาณการขยายตวัของผูใ้ห้บริการบตัร
เครดิตของธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงินที�ไม่ใช่ธนาคารพาณิชยย์งัคงมีการขยายตวัของ
ธนาคารพาณิชยห์ลกัและการเกิดขึ;นของสถาบนัการเงินใหม่ๆ (ตาราง Z.V)  

 
ตารางที� 
.,  แสดงสถาบนัการเงินที�ใหบ้ริการบตัรเครดิต 
 

ธนาคารพาณิชย ์ สถาบนัการเงินที�ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย ์
Z.  ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย 
Z.Z ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 
Z.V ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 
Z.^ ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
Z._ ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
Z.W ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 
Z.[ ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 
Z.Y ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) 
Z.\ ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 
Z.] ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั 
Z.Z` ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
Z.ZZ ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 
Z.ZV ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
Z.Z^ ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 
�.�� ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

Z. บริษทักรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 
V. บริษทั ซิตี;  คอนซูเมอร์ โปรดกัส์ (ประเทศ
ไทย) จาํกดั 
^. บริษทัอยธุยา แคปปิตอล เซอร์วสิเซส จาํกดั 
_. บริษทั อเมริกนั เอก็ซ์เพรส (ไทย) จาํกดั 
W. บริษทั บตัรกรุงศรีอยธุยา จาํกดั 
[. บริษัทอิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) 
จาํกดั 
Y. บริษทั เจเนรัล คาร์ด เซอร์วสิเซส จาํกดั 
\. บริษทั เทสโก ้คาร์ด เซอร์วสิเซล 
]. บริษทั แคปปิตอล โอเค จาํกดั 
Z`. บริษทั อีซี� บาย จาํกดั (มหาชน) 
 

 
ที�มา: http://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/WebsiteFI/Pages/instList.aspx ,2557 
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ตามที�ได้กล่าวในข้างต้นแล้วว่าสภาพแวดล้อมของจังหวดัในหัวเมืองใหญ่ๆและ
ปริมณฑลนั;นมีความใกลเ้คียงกบักรุงเทพมหานครเป็นอยา่งมาก โดยการเจริญเติบโตของเมืองได้
สะทอ้นให้เห็นถึงศกัยภาพในการแข่งขนั การใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในเชิงภูมิศาสตร์เพื�อสร้าง
ผลผลิตของจังหวดัอันทาํให้เกิดรายได้นํามาพฒันาจังหวดัอย่างต่อเนื�อง ในส่วนของจังหวดั
สมุทรปราการก็เช่นเดียวกนัที�อาศยัขอ้ไดเ้ปรียบในเชิงพื;นที� ศกัยภาพของการคา้ การลงทุน ทกัษะ
ความสามารถของประชากรที�สามารถยกระดบัตนเองในการสร้างรายไดใ้ห้แก่ประเทศเป็นมูลค่า
จาํนวนมหาศาล ดงัจะเห็นไดจ้ากการที�จงัหวดัสมุทรปราการเป็นที�ตั;งของนิคมอุตสาหกรรมหลาย
แห่ง เป็นเขตส่งเสริมการลงทุน  (BOI)  และที�สําคญัยงัเป็นที�ตั;งของสนามบินสุวรรณภูมิที�ถือเป็น
จุดเชื�อมโยงกบัประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียน  (HUB)  ส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจในส่วนของ
จงัหวดัสมุทรปราการขยายตวัมากขึ;นเป็นทวีคูณ จากขอ้มูลของสํานกังานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พบว่า ผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดัสมุทรปราการ (Gross 
provincial product) ปี 2555 มีมูลค่าถึง 694,254 ลา้นบาท สูงเป็นอนัดบัสองของประเทศรองจาก
กรุงเทพมหานคร ในขณะที�รายได้เฉลี�ยต่อหัวของประชาชนในจงัหวดัสมุทรปราการเท่ากับ 
364,721 บาท (รายไดเ้ฉลี�ยต่อหัวของประชากร จาํแนกตามภาคและจงัหวดั 2555, สํานักงาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สาํนกันายกรัฐมนตรี)  

จากการเจริญเติบโตและขยายตวัทางเศรษฐกิจทาํให้เกิดการอพยพเขา้มาอยู่ในอาํเภอ
เมืองสมุทรปราการจาํนวนมาก ทาํใหจ้าํนวนประชากรในเขตอาํเภอเมืองสมุทรปราการ เพิ�มขึ;นเป็น 
498,186 คน ยงัไม่นบัรวมประชากรแฝงอีกกว่า 100,000 คน (ขอ้มูล ณ.เดือนมิถุนายน 2553 
ประชากรตามทะเบียนราษฎร์แผนปฏิบติัราชการประจาํปีของจงัหวดัสมุทรปราการ ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555) ซึ� งการเจริญเติบโตของเมืองผา่นตวัเลขเศรษฐกิจของจงัหวดัสมุทรปราการ
รวมถึงการอพยพของประชากรก่อให้เกิดการอุปโภคและบริโภคที�เพิ�มสูงขึ;นตามสภาพแวดลอ้มที�
เปลี�ยนไปในลกัษณะสังคมเมืองเน้นความสะดวก รวดเร็ว ทนัสมยั โดยที�สื�อกลางในการซื;อขาย
แลกเปลี�ยนในการอุปโภค บริโภคไม่จาํกดัเฉพาะเงินสด หากแต่บตัรเครดิตยงัคงไดรั้บความนิยม
เพิ�มขึ; นอย่างต่อเนื�องอันสะท้อนได้ว่าค่านิยม ทัศนคติ ของประชากรในอาํเภอเมือง จังหวดั
สมุทรปราการ  เปลี�ยนแปลงไปตามสภาพสังคม จึงเป็นที�มาที�ผูศึ้กษามีความสนใจที�จะศึกษาปัจจยั
ที�มีผลต่อการเลือกถือบตัรเครดิตของธนาคารพานิชย์ กรณีศึกษา ประชาชนในเขตอาํเภอเมือง 
จงัหวดัสมุทรปราการ ทั;งนี;  เพื�อใชเ้ป็นแนวทางในการแกไ้ขปรับปรุงและพฒันาการเลือกถือบตัร
เครดิตของประชาชนผูใ้ชบ้ริการใหมี้ประสิทธิภาพดียิ�งขึ;น 
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.,  วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

      Z.  เพื�อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัการตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิตธนาคาร
พาณิชย ์ของประชาชนในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ  
      V.  เพื�อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิตธนาคาร
พาณิชย ์ของประชาชนในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ  
      ^. เพื�อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการเลือกถือบตัรเครดิตธนาคารพาณิชย ์ของประชาชนใน
เขตอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ  
 


.0  สมมติฐานของการวจัิย 

      1. ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ ตาํแหน่งหน้าที�การงาน 
และรายไดต่้อเดือน มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิตของธนาคารพาณิชย ์
      V. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ดา้นช่องทางการจาํหน่าย 
และดา้นส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิตของธนาคารพาณิชย ์
 


.2  ขอบเขตของการศึกษา 

      Z. ขอบเขตดา้นพื;นที� 
การศึกษาครั; งนี; เป็นการศึกษาปัจจยัที�มีผลต่อการเลือกถือบตัรเครดิตธนาคารพาณิชย ์

ของประชาชนในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ โดยทาํการศึกษาพื;นที�ในเขตอาํเภอเมือง 
จงัหวดัสมุทรปราการ ซึ� งจะครอบคลุมถึงลกัษณะส่วนบุคคลและส่วนประสมทางการตลาด 
      V. ขอบเขตดา้นเนื;อหา 
          2.Z  ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแ้ก่ 
                 2.1.1  ตวัแปรดา้นประชากร ประชากรกลุ่มเป้าหมายที�ใชใ้นการศึกษาครั; งนี; คือ ประชา 
ชนผูที้�ถือบตัรเครดิตธนาคารพาณิชย ์ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 
                 2.1.2  ตวัแปรส่วนประสมทางการตลาดไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ
จาํหน่าย และดา้นส่งเสริมการตลาด  
          V.V  ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ 
                 2.2.1  การตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิตธนาคารพาณิชย ์ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดั 
สมุทรปราการ 
      ^.  ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
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การศึกษาครั; งนี; ใชร้ะยะเวลาในการศึกษา ตั;งแต่เดือนมิถุนายน VWW7 ถึง เดือนธนัวาคม 
VWW7 
 

.5  ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 

      Z. เพื�อทราบถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล กบัการตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิต
ธนาคารพาณิชย ์ของประชาชนในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 
      V. เพื�อทราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการเลือกถือบตัรเครดิตธนาคารพาณิชย์
ของประชาชนในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 
      3. เพื�อทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการเลือกถือบตัรเครดิตธนาคารพาณิชยข์องประชาชนใน
เขตอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 
 

.8  นิยามศัพท์ที�ใช้ในงานวจัิย 

ผู้ถือบัตรเครดิต หมายถึง ประชาชนผูมี้บตัรเครดิตของธนาคารพาณิชย ์ในเขตอาํเภอ
เมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 

บัตรเครดิต (Credit Card) หมายถึง บตัรที�ธนาคารพาณิชยห์รือสถาบนัผูอ้อกบตัรเครดิต
ออกให้แก่ผูถื้อบตัรเครดิต เพื�อใชช้าํระค่าสินคา้และบริการหรือค่าอื�นใดแทนการชาํระดว้ยเงินสด 
และผูที้�ถือบตัรเครดิตยงัสามารถถอนเงินสดจากธนาคารพาณิชยที์�เป็นสมาชิกของบตัรเครดิตได้
ภายในวงเงินที�กาํหนดไว ้รวมทั;งการไดรั้บสิทธิประโยชน์จากการถือบตัรเครดิตนั;น 

การเลือกถือ หมายถึง กระบวนการตดัสินใจเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ� ง เพื�อให้
บรรลุถึงวตัถุประสงคห์รือเป้าหมาย 

ธนาคารพาณิชย์ หมายถึง ธนาคารที�ไดรั้บอนุญาต ให้ประกอบธุรกิจดา้นการธนาคาร
พาณิชยแ์ละรวมถึงสาขาธนาคารต่างประเทศที�ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบการธนาคารพาณิชยด์ว้ย 

ปัจจัยด้านการตลาด 4Ps หมายถึง สิ�งจูงใจที�มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บตัรเครดิต
ธนาคารพาณิชย ์ของประชาชนในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ ซึ� งประกอบดว้ย 

ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง หมายถึงบตัรเครดิตที�ผูรั้บบริการจะได้รับในรูปแบบ
ต่างๆกนั ไดแ้ก่รูปลกัษณ์บตัรเครดิต ประเภทบตัรเครดิต คุณสมบติัของบตัรเครดิต และลกัษณะการ
ใชบ้ตัรเครดิต 

ราคา (Price) หมายถึง ค่าธรรมเนียมรายปี และค่าธรรมเนียมที�ธนาคารเรียกเก็บจากผูถื้อ
บตัร 
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การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง สิทธิพิ เศษและความสะดวก การ
ประชาสัมพนัธ์ การให้บริการบตัรเครดิตธนาคารพาณิชย์ และสถาบนัการเงินที�ไม่ใช่ธนาคาร
พาณิชย ์

ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) หมายถึง การบริการ สถานที�ใช้บริการ สถานที�สมคัร
สมาชิก และความสะดวกในการใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารพาณิชย ์และสถาบนัการเงินที�ไม่ใช่
ธนาคารพาณิชย ์DPU
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บทที� � 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัที�เกี�ยวข้อง 
 

2.1  แนวคิด ทฤษฎทีี�ใช้ในการศึกษา 
การศึกษาปัจจัยที�มีผลต่อการเลือกถือบัตรเครดิตของธนาคารพานิชย์ กรณีศึกษา 

ประชาชนในเขตอาํเภอเมือง จังหวดัสมุทรปราการ  โดยได้นําแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที�
เกี�ยวขอ้งมาใชใ้นการศึกษา ดงัต่อไปนี3  
 2.1.1  แนวคิดเกี�ยวกบับตัรเครดิต 

ความหมายของบตัรเครดิต 
อาํนวย ลียาทิพยก์ุล (89:;) กล่าววา่ บตัรเครดิต คือ บตัรเล็กๆ ที�ทาํดว้ยพลาสติกใชเ้พื�อ

แสดงหลกัฐานว่าเป็นผูมี้สิทธิในการใช้บตัรเพื�อซื3อสินคา้หรือบริการต่างๆ เพื�อเป็นสินเชื�อ บตัรนี3
จะระบุชื�อบริษทัผูอ้อกบตัร เลขที�บตัร ชื�อ และลายเซ็นของผูถื้อบตัร บางบริษทัจะมีรูปถ่ายของผูถื้อ
บตัรเครดิตอยูด่ว้ย เพื�อป้องกนัการปลอมแปลงหรือการทุจริต 

สุดชีวนิ ชมเสวก (8948) กล่าววา่ บตัรเครดิต หมายถึงเอกสาร หรือวตัถุอื�นใดซึ� งผูอ้อก
บตัรให้แก่ผูถื้อบตัร โดยให้บนัทึกขอ้มูลไวด้ว้ยกรรมวิธีเชิงกล หรือวิธีการอย่างอื�น ทาํให้ปรากฏ
ความหมายดว้ยตวัอกัษร ตวัเลข รหัส หรือสัญลกัษณ์อื�นใด ทั3งนี3 จะมีกาํหนดระยะเวลาการใช้ไว้
ดว้ยหรือไม่ก็ตาม เพื�อใหผู้ถื้อบตัรใชช้าํระราคาค่าสินคา้หรือบริการ หรือใชใ้นการเบิกถอนเงินตาม
ร่างพระราชบญัญติํ 

ธนาคารแห่งประเทศไทย (2553) กล่าววา่ บตัรเครดิต คือบตัรที�ผูใ้ห้บริการออกให้แก่ผู ้
ถือบตัร หรือผูบ้ริโภคตามหลกัเกณฑ์ที�ผูใ้ห้บริการบตัรเครดิตกาํหนด เพื�อใชซื้3อสินคา้และบริการ
แทนการชาํระดว้ยเงินสดหรือเพื�อใช้เบิกเงินสด โดยมีการกาํหนดวงเงิน การใช้จ่ายผ่านบตัรและ
ระยะเวลาปลอดดอกเบี3ย เมื�อถึงเวลาชาํระหนี3 ตามระยะเวลาที�ตกลงกนัไว ้ผูถื้อบตัรสามารถชาํระ
เตม็จาํนวน หรือเป็นจาํนวนขั3นตํ�าตามที�ไดก้าํหนดไวใ้นแต่ละรอบบญัชี และจะคิดดอกเบี3ยสําหรับ
ยอดเงินที�ยงัมิไดช้าํระตามเงื�อนไขการใชบ้ตัร ทั3งนี3 ไม่รวมถึงบตัรที�ไดมี้การชาํระค่าสินคา้ค่าบริการ
หรือค่าอื�นใดไวล่้วงหนา้ 

โดยสรุปแลว้ บตัรเครดิต (Credit Card) หมายความถึงบตัรที�ธนาคารพาณิชยห์รือ
สถาบนัผูอ้อกบตัรออกให้แก่ผูถื้อบตัรหรือผูบ้ริโภคตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการที�ธนาคารพาณิชย์
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หรือสถาบนัผูอ้อกบตัรกาํหนด เพื�อใชช้าํระค่าสินคา้และบริการหรือค่าอื�นใดแทนการชาํระดว้ยเงิน
สด โดยไม่ต้องจ่ายเงินสดทนัทีกับร้านค้าหรือสถานบริการที�เป็นสมาชิกของบตัรเครดิตนั3น 
นอกจากนี3 ผูถื้อบตัรยงัสามารถเบิกถอนเงินสดจากธนาคารพาณิชยที์�เป็นสมาชิกของบตัรเครดิตได้
ภายในวงเงินที�กาํหนดไว ้

ประวติัและความเป็นมาของบตัรเครดิต 
ประเทศที�คิดคน้และนาํบตัรเครดิตมาใช้เป็นประเทศแรกๆ คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ในปี ค.ศ. ;P;Q (พ.ศ. 8Q9R) โดยบริษทั เยอเนอรัลปิโตรเลียม คอร์เปเรชั�น ออฟแคลิฟอร์เนีย 
(ปัจจุบนัคือ บริษทั โมบิลออยส์ จาํกดั) ไดอ้อกบตัรเครดิตชนิดหนึ� งแก่พนักงานของบริษทัและ
ลูกคา้ของตน บางรายที�ไดรั้บเลือกสรรแลว้ ให้ใชบ้ตัรดงักล่าวแทนเงินสดได ้โดยสามารถนาํไปใช้
ชาํระค่านํ3 ามนัเชื3อเพลิง แต่ใชไ้ดเ้ฉพาะในกลุ่มของตนเองเท่านั3น นาํไปใช้กบับุคคลอื�นไม่ได ้และ
บตัรเครดิตฉบบัแรกนี3  มีลกัษณะเป็นเหรียญโลหะ 

ต่อมา ในปี ค.ศ. ;P8U บริษทัที�จาํหน่ายนํ3ามนั ก็ไดอ้อกบตัรในทาํนองนี3 ให้แก่ลูกคา้เพื�อ
เป็นการอาํนวยความสะดวก และไดรั้บความนิยมมากขึ3น จึงมีการขยายตวัของการออกบตัรเครดิต
ไปใช้ซื3อสินคา้และบริการในสินคา้อื�นๆ มากขึ3น ต่อมา ในปี ค.ศ. ;P9U (พ.ศ. 8QP:) นายแฟรงค ์
แมคนามารา (Frank Mc.Namara) นกัธุรกิจชาวนิวยอร์ค ไดรั้บประทานอาหารเยน็ที�ภตัตาคารแห่ง
หนึ�ง แลว้ลืมพวกกระเป๋าเงินติดตวัไป จึงไม่มีเงินชาํระค่าอาหาร ตอ้งโทรศพัทใ์ห้ภรรยานาํเงินไป
ให ้จากเหตุการณ์นี3 เอง ทาํให้เขาคิดวา่น่าจะมีบตัรพิเศษใชแ้ทนเงินได ้เขาจึงนาํความคิดนี3 ไปหารือ
กบันายราล์ฟ ชไนเดอร์ (Ralph schncider) และในที�สุด ทั3งสองจึงไดจ้ดัตั3ง บริษทั ไดเนอร์ส คลบั 
(Diners Club) ออกบตัรเครดิต Diners Club เพื�อใชใ้นการซื3อสินคา้และบริการแทนการชาํระดว้ย
เงิน ซึ� งคาํวา่ Diners นั3นก็มาจากคาํวา่ Dinner ที�แปลวา่ อาหารเยน็นั3นเอง 

หลงัจากนั3นได้มีบริษทัเอกชนอีกหลายบริษทัไดอ้อกบตัรเครดิต โดยในปี พ.ศ. 89U; 
บริษทั อเมริกันเอ็กซ์เพรส จาํกัดได้ออกบตัรเครดิต อเมริกัน เอ็กซ์เพรส และในปี พ.ศ. 89U8 
ธนาคาร อเมริกนั จาํกดั (Bank of America) ไดอ้อกบตัรเครดิต ชื�อ Bank America Card ซึ� งต่อมา
เปลี�ยนชื�อเป็น Visa Card และต่อมาปี พ.ศ. 89UP กลุ่ม Inter Bank ในสหรัฐอเมริกา ไดอ้อกบตัร
เครดิตชื�อ Master-Charge ซึ� งต่อมา เปลี�ยนเป็นชื�อเป็น Master Card (อา้งถึงใน เมลดา วงษว์ิกิจการ, 
89QR : 9) 

สําหรับประเทศไทย เริ�มมีการใช้บตัรเครดิตครั3 งแรก เมื�อปี พ.ศ. 89;8 โดยผูอ้อกบตัร
คือ บริษทั บตัรไดเนอร์ส คลบั (ประเทศไทย) จาํกดั แต่ไม่ไดรั้บความสนใจในขณะนั3นเท่าที�ควร 
(สุรเชษฐ ์ชีวินิจ, 89Q;) ต่อมาในปี พ.ศ. 89;: ธนาคารแห่งอเมริกา ไดน้าํบตัรเครดิตต่างประเทศ ที�
เรียกวา่ Bank America card หรือที�รู้จกักนัในขณะนี3วา่ วีซ่า เขา้มาใชใ้นประเทศไทย และในปี พ.ศ. 
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89;9 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด ได้ร่วมกับธนาคารศรีนคร จํากัด ออกบัตรชื�อ บัตรเครดิต
เอนกประสงค์ซึ� งถือว่าเป็นบตัรเครดิตบตัรแรกที�เป็นของตน โดยธนาคารของไทยเป็นผูอ้อก
หลงัจากนั3นปี พ.ศ. 89;R ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั ไดรั้บสิทธิให้เป็นตวัแทน (Franchisee) ในการ
ออกบตัรมาสเตอร์ คาร์ด (Master Card) ซึ� งเป็นบตัรเครดิตต่างประเทศให้เผยแพร่ในประเทศไทย 
ต่อมาในปี พ.ศ. 898; ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั ไดอ้อกบตัรเครดิตของตนเอง เรียกชื�อ บตัรเครดิต 
ธนาคารกสิกรไทย 

จนกระทั�งในปี พ.ศ. 8988 ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั ไดเ้ขา้เป็นสมาชิกของวีซ่าอินเตอร์
เนชั�นแนล (Visa International) และเป็นผูไ้ดรั้บสิทธิในการเป็นผูแ้ทน (Franchisee) ออกบตัรเครดิต 
วซ่ีา (Visa) ในประเทศไทย และนบัตั3งแต่ปี 89:U เป็นตน้ไป ธนาคารพาณิชยต์่างๆ ในประเทศไทย
ไดเ้ริ�มทยอยจดัทาํบตัรเครดิตของตนขึ3นไม่วา่จะเป็น ธนาคารไทยพาณิชย ์ธนาคารกรุงเทพ เป็นตน้ 
นอกจากนี3ยงัมีธนาคารพาณิชยต่์างประเทศที�ไดอ้อกบตัรเครดิตดว้ย เช่น ธนาคารซิตี3แบงค ์ธนาคาร
ฮ่องกงและเซี�ยงไฮ ้แบงกกิ์3ง คอร์ปอเรชนั จาํกดั เป็นตน้ 

สําหรับปัจจุบนัขอ้มูลในปี 899: นั3น ประเทศไทยได้มีจาํนวนบตัรเครดิตรวมทั3งสิ3น 
;Q,;rR,r;9 ใบ และมีปริมาณการใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตรวมมูลค่าทั3งสิ3นประมาณ ;,U9;,:9U.8Q 
ลา้นบาท 

ประเภทของบตัรเครดิต 
การแบ่งประเภทของบตัรเครดิตสามารถแบ่งไดห้ลายประเภท ทั3งนี3 แลว้แต่จะพิจารณา

ว่าจะใช้ปัจจยัอะไรเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง โดยทั�วไปนั3นนิยมแบ่งประเภทของบตัรเครดิตตาม
ลกัษณะของผูอ้อกบตัรเป็นเกณฑ์ นอกจากนี3 ยงัมีการแบ่งตามลกัษณะการใช้บตัรเครดิต และการ
แบ่งตามขอบเขตพื3นที�ของการใช้บตัรเครดิตตามที�ฝ่ายวิชาการธนาคารกสิกรไทย ไดจ้ดัประเภท
ของบตัรเครดิตตามลกัษณะต่างๆ ดงัรายละเอียดต่อไปนี3  

;. แบ่งตามลกัษณะของผูอ้อกบตัรเครดิต แบ่งได ้: ประเภท คือ 
    ;.; บตัรเครดิตของธนาคาร (Bank Card) ธนาคารหรือกลุ่มของธนาคารเป็นผูอ้อก

บตัรเครดิต เช่น บตัรเครดิตของธนาคารกสิกรไทย และบตัรเครดิตธนาคารกรุงเทพ เป็นตน้ สําหรับ
บตัรเครดิตบางบตัรมีสาขาหรือตวัแทนที�ใหบ้ริการบตัรเครดิตกระจายอยูท่ ั�วโลก เช่น บตัรวีซ่า และ
บตัรมาสเตอร์คาร์ด เป็นตน้ 

    ;.8 บตัรเครดิตของบริษทัที�ประกอบธุรกิจบตัรเครดิต (Company Card) ไดแ้ก่ บตัร
อเมริกนัเอ็กซเพรส บตัรไดเนอร์สคลบั และซิตี3แบงค์วีซ่า ซึ� งแต่ละบตัรมีตวัแทนและสถานที�รับ
บตัรเครดิตอยูใ่นประเทศต่างๆ เพื�อใหบ้ริการและอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่สมาชิกผูถื้อบตัร 
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    ;.: บตัรเครดิตของธุรกิจอื�นๆ (Private House Credit) เช่น บตัรเครดิตของโรงแรม 
โรงพยาบาลเอกชน ภตัตาคารและห้างสรรพสินคา้ บตัรเครดิตประเภทนี3 มีขอบเขตค่อนขา้งจาํกดั 
เนื�องจากสมาชิกสามารถใช้บริการได้เฉพาะที�เท่านั3น เช่น บตัรเครดิตดุสิต ซึ� งเป็นการร่วมมือ
ระหว่างโรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตธานีกบัธนาคารไทยพาณิชย ์จะสามารถใช้บริการจาก
โรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตธานีและโรงแรมรอยลัปริxนเซส และสถานบริการแจง้ข่าวสาร
รายการสินคา้ราคาพิเศษที�มีใหเ้ฉพาะสมาชิกไดเ้ลือกสรร 

8. แบ่งตามลกัษณะการใหเ้ครดิต แบ่งไดเ้ป็น 8 ประเภท คือ 
    8.; เครดิตคาร์ด (Credit Card) คือ บตัรที�ออกโดยธนาคารพาณิชยต์่างๆ ให้กบัลูกคา้

ที�ทาํคาํขอสมคัรเป็นผูถื้อบตัรเครดิตโดยผา่นกระบวนการกลั�นกรองตามระเบียบของแต่ละธนาคาร
การที�ลูกคา้จะสามารถถือบตัรเครดิตประเภทนี3 ไดถื้อว่าธนาคารไดใ้ห้ความไวว้างใจโดยให้วงเงิน
สินเชื�อ (Credit Line) กบัผูถื้อบตัรเครดิตในการนาํไปใชซื้3อสินคา้และบริการ และผูถื้อบตัรเครดิต
ยินยอมให้ธนาคารหรือผูอ้อกบตัรเครดิตหักเงินจากบญัชี หรือผูถื้อบตัรเครดิตตอ้งนาํเงินมาชาํระ
เมื�อธนาคารแจง้ใหช้าํระ โดยการออกใบแจง้หนี3  โดยปกติแลว้จะอยูร่ะหวา่ง :U-Q9 วนั และบางครั3 ง
ธนาคารให้โอกาสกบัผูถื้อบตัรเครดิตในการแบ่งชาํระเป็นงวดๆ โดยกาํหนดวงเงินขั3นตํ�าที�จะตอ้ง
ชาํระ ถา้ผูถื้อบตัรเครดิตไม่ชาํระตามกาํหนดเวลา หรือเงื�อนไขของผูอ้อกบตัรเครดิต ผูอ้อกบตัรเคด
ริตจะคิดดอกเบี3ยและค่าธรรมเนียมการผดินดัชาํระหนี3  (เบี3ยปรับ) บตัรเครดิตชนิดนี3 มีทั3งบตัรเครดิต
ที�ใช้เฉพาะในประเทศไทย หรือที�เรียกวา่ “Local Card” และบตัรเครดิตที�ใชไ้ดท้ั3งภายในประเทศ
และต่างประเทศที�เป็นสมาชิก ไดแ้ก่ บตัรวซ่ีา และบตัรมาสเตอร์คาร์ด 

    8.8 ชาร์จคาร์ด (Charge Card) มีลกัษณะการทาํงานเหมือนกบับตัรเครดิต แต่ต่างกนั
ตรงที�ผูถื้อบตัรเครดิตเป็นบริษทัที�จดัตั3งขึ3นมาเพื�อประกอบธุรกิจเครดิตโดยเฉพาะ เช่น บริษทัได
เนอร์ สคลบั (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัอเมริกนัเอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จาํกดั เป็นตน้ บตัรชนิด
นี3 เรียกวา่ บตัรซื3อเชื�อ (Charge Card) ซึ� งเป็นบตัรเครดิตที�ไม่มีการตั3งวงเงินจาํกดัไวแ้ต่อยา่งใด ผูถื้อ
บตัรเครดิตสามารถนาํบตัรเครดิตไปชาํระค่าสินคา้และบริการตามสถานที�ต่างๆ ที�รับบตัรเครดิต
ประเภทนี3  เมื�อผูอ้อกบตัรไดช้าํระราคาตามที�ผูรั้บบตัรเครดิตส่งมาเรียกเก็บแลว้ ผูอ้อกบตัรเครดิตจะ
รวบรวมใบบนัทึกรายการขาย (Sale Slip) และกาํหนดวนัที�ตอ้งชาํระเต็มจาํนวนทั3งหมดให้กบัผูถื้อ
บตัรเครดิต โดยไม่มีการแบ่งชาํระเป็นงวด ซึ� งระยะเวลาประมาณ :U-Q9 วนั หากผูถื้อบตัรผิดชาํระ
หนี3  ผูอ้อกบตัรจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการผดินดัชาํระหนี3จากผูถื้อบตัรเครดิต 

:. แบ่งตามขอบเขตพื3นที�ของการใชบ้ตัร (Area of Usage) แบ่งไดเ้ป็น 8 ประเภท 
    :.; ประเภทที�ใช้ได้เฉพาะในประเทศไทย (Domestic Card) ได้แก่ บตัรเครดิต

ธนาคารกสิกรไทย บตัรไดเนอร์สคลบั (ประเทศไทย) บตัรเครดิตธนาคารกรุงเทพและธนาคารอื�น 
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    :.8 ประเภทที�ใชไ้ดท้ั3งในประเทศและต่างประเทศ (International Card) ไดแ้ก่ บตัรวี
ซ่า บตัรมาสเตอร์คาร์ด บตัรอเมริกนัเอก็ซ์เพรส บตัรไดเนอร์สคลบั (สากล) บตัรซิตี3แบงคว์ซ่ีา 

 
การแข่งขนัธุรกิจบตัรเครดิต 
ธุรกิจบตัรเครดิตนบัเป็นธุรกิจที�มีการแข่งขนักนัสูงมาก โดยผูป้ระกอบการบตัรเครดิต

ต่างพากนัคิดหากลยุทธ์เพื�อดึงดูดลูกคา้ ซึ� งสามารถสรุปลกัษณะการแข่งขนัของสถาบนัออกบตัร
เครดิตได ้ดงันี3  

;. แข่งขนักนัไม่คิดค่าธรรมเนียมการถือบตัรเครดิต 
จากการเริ� มต้นแข่งขันทางการตลาดของธนาคารพาณิชย์ด้วยการเริ� มลดเก็บ

ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ และค่าธรรมเนียมการถือบตัรในปีแรก ไดเ้พิ�มระดบัความรุนแรงดว้ยการงด
เก็บค่าธรรมเนียม ต่อมามีการเพิ�มระดบัความรุนแรงของการแข่งขนัดว้ยการงดคิดค่าธรรมเนียม
แรกเขา้ และค่าธรรมเนียมการถือบตัรเมื�อขอต่ออายบุตัรเครดิตในปีถดัมา (ถา้ลูกคา้รายนั3นมีการร้อง
ของดการคิดค่าธรรมเนียมดงักล่าว) สําหรับผูไ้ม่ร้องขอธนาคารยงัคิดเก็บค่าธรรมเนียมในปีถดัมา 
โดยในปัจจุบนัไดมี้บางธนาคารเสนองดค่าธรรมเนียมตลอดชีพ เพื�อรักษาใหลู้กคา้ถือบตัรต่อไป 

2.  แข่งขนักนัลดเงื�อนไขความยุง่ยากใหก้บัลูกคา้ 
แต่เดิมการสมคัรบตัรเครดิตนั3น ทางสถาบนัผูอ้อกบตัรเครดิตได้ตั3 งเงื�อนไขการขอ

เอกสารเพื�อเป็นหลกัฐานจากผูส้มคัรบตัรเครดิตอยา่งมากมาย แต่ดว้ยการแข่งขนัที�รุนแรงขึ3น ทาํให้
สถาบนัผูอ้อกบตัรเครดิตพยายามปรับลดเงื�อนไขความยุง่ยากดา้นเอกสารลง โดยเฉพาะกบัลูกคา้ที�มี
ฐานะการเงินที�ไวใ้จได ้เช่น การลดเวลาการขอ Statement ยอ้นหลงัให้นอ้ยลง นอกจากนี3 ยงัอาํนวย
ความสะดวกใหลู้กคา้ในดา้นอื�นๆ เช่น การส่งบตัรเครดิตที�ต่ออายใุหท้างไปรษณียโ์ดยลูกคา้ไม่ตอ้ง
เสียเวลามารับด้วยตนเองที�สํานักงานธนาคาร หรือการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขการชําระหนี3 ทาง
โทรศพัทไ์ด ้เป็นตน้ 

:. แข่งขนักนัลดแลกแจกแถม 
สถาบนัผูอ้อกบตัรเครดิตต่างคิดคน้หากกลยุทธ์ทางการตลาดเพื�อตอบสนองผูบ้ริโภค

อย่าง มากม าย  ซึ� งโดย ส่วนใ หญ่เ ป็ นการออก บัตรเครดิต ร่วมกับผู ้จ ํา หน่าย สินค้า  เ ช่น 
ห้างสรรพสินคา้หรือบริษทัผูผ้ลิต ดว้ยการให้ส่วนลดพิเศษในการซื3อสินคา้หรือบริการจากผูผ้ลิต 
นอกจากนี3  ยงัมีการให้คะแนนสะสมในการใช้บตัรเครดิต เพื�อแลกรับของรางวลัตามที�สถาบนัผู ้
ออกบตัรเครดิตกาํหนดไว ้โดยไดย้กตวัอยา่งโปรโมชั�นของบตัรเครดิต  

ตน้ทุนและผลประโยชน์จากการออกบตัรเครดิต 
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ธุรกิจบตัรเครดิตไดก้ลายมาเป็นธุรกิจที�สําคญัที�สามารถสร้างรายไดจ้าํนวนมากให้แก่
สถาบนัผูอ้อกบตัรเครดิต อยา่งไรก็ตาม แมว้า่ธุรกิจบตัรเครดิตจะมีผลประโยชน์ต่อสถาบนัผูอ้อก
บตัรเครดิตสูง แต่ในขณะเดียวกัน สถาบนัผูอ้อกบตัรเครดิตก็จะตอ้งเสียตน้ทุนมากมายในการ
ดาํเนินธุรกิจเช่นกนั โดยรายละเอียดของตน้ทุนและผลประโยชน์ที�สถาบนัผูอ้อกบตัรเครดิตจะ
ไดรั้บสามารถแจกแจงได ้ดงันี3  

 

ตารางที� 3.1  ตน้ทุนและผลประโยชน์จากการออกบตัรเครดิต 
 

ต้นทุน 
;. ดา้นการจดัทาํบตัร 
 - ค่าใชจ่้ายสาํหรับบตัรเปล่า 
 - ค่าใชจ่้ายในการพิมพต์วันูนและใส่ขอ้มูล 
  ลงในแถบแม่เหล็ก 
 - ค่าใชจ่้ายในการจดัส่งบตัรให้ลูกคา้ 
8. ดา้นการตลาด 
 - ของกาํนลัสาํหรับลูกคา้ใหม่เมื�อใชย้อด 
  ถึงตามที�กาํหนด 
 - โปรโมชั�นส่วนลดร้านคา้ 
 - ค่าโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 
 - ของรางวลัที�แลกจากคะแนนสะสม 
:. ดา้นการบริหารจดัการ 
 - พนกังานสาํหรับปฏิบติัการดา้นบตัร 
  เครดิต 
 - พนกังานขาย (Sale) 
 - พนกังาน Call Center 
 - พนกังานติดตามทวงหนี3  
Q. อื�นๆ 
 - การจดัทาํและจดัส่งใบแจง้หนี3  
 - ค่าวจิยัและพฒันาบตัรเครดิต 

ผลประโยชน์ 
;. ช่วยเพิ�มรายไดท้างดา้นค่าธรรมเนียม 
 - ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 
 - ค่าธรรมเนียมรายปี 
 - ค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงหนี3  
 - ค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนเงินสด 
 - ค่าธรรมเนียมที�เรียกเก็บจากร้านคา้ที�รับ 
  บตัรเครดิต ประมาณ ;-:% ของจาํนวน 
  เงินในสลิปการขาย (Sale Slip) 
2. ช่วยเพิ�มรายไดท้างดา้นอตัราดอกเบี3ย 
 - ดอกเบี3ยจากการชาํระเงินบตัรเครดิต 
  ล่าชา้ 
 - ดอกเบี3ยจากการใชบ้ตัรเครดิตกดเงินสด 
:. ช่วยเพิ�มภาพลกัษณ์ของสถาบนัในการที�มี
บริการครบทุกประเภท ทาํใหลู้กคา้สามารถ
เลือกใชบ้ริการไดต้ามความตอ้งการ เพื�อเพิ�ม
ความพึงพอใจของลูกคา้ไดอ้ยา่งสูงสุด 

 

หมายเหตุ: ในปัจจุบนัสถาบนัผูอ้อกบตัรเครดิตส่วนใหญ่มกัยกเวน้ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 

DPU



14 
 

เนื�องดว้ยสถานการณ์การแข่งขนัที�ทวีความรุนแรงมากขึ3น ส่งผลให้สถาบนัผูอ้อกบตัร
เครดิตตอ้งมีตน้ทุนค่าใช้จ่ายทางการตลาดเพิ�มมากขึ3น ไดแ้ก่ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา และจดัหา
โปรโมชั�นใหม่ๆ เพื�อดึงดูดและตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้ไดม้ากสุด และดอกเบี3ยจาก
การกดเงินสดดว้ยบตัรเครดิต นอกจากนี3ธนาคารผูอ้อกบตัรเครดิตที�สามารถสร้างความเชื�อมั�นหรือ
ความภกัดีให้เกิดแก่ลูกคา้ไดน้ั3น ยงัมีโอกาสในการขยายฐานลูกคา้ไปยงัผลิตภณัฑ์อื�นของธนาคาร
ได้ง่ายมากขึ3น กล่าวคือ เมื�อลูกคา้มีความเชื�อมั�น ความคุน้เคย หรือความภกัดี (Loyalty) แล้วอาจ
นาํไปสู่การขยายไปใช้ผลิตภณัฑ์อื�นๆ ของธนาคารร่วมด้วย ซึ� งถือเป็นผลประโยชน์ทางออ้มที�
ธนาคารจะไดรั้บจากการออกบตัรเครดิต 

อย่างไรก็ดีหากพิจารณาถึงตน้ทุนของการออกบตัรเครดิต พบว่าสถาบนัผูอ้อกบตัร
เครดิต จะมีตน้ทุนสําหรับลูกคา้รายใหม่มากกว่าลูกคา้รายเก่า กล่าวคือจะตอ้งเสียตน้ทุนในการ
จดัทาํบตัรใหม่และตน้ทุนสําหรับของกาํนลัเพื�อเชิญชวนให้ใชบ้ตัรเครดิตตามยอดที�กาํหนด ดงันั3น 
หากสถาบนัผูอ้อกบตัรเครดิตสามารถรักษาฐานลูกคา้เก่าให้เกิดความภกัดีได ้จะทาํให้สามารถลด
ตน้ทุนเหล่านี3ลงได ้อีกทั3งยงัสามารถนาํงบเหล่านั3นไปใชใ้นดา้นการตลาดอื�นๆ เพื�อสร้างความภกัดี
ใหเ้กิดแก่ลูกคา้ อนัจะนาํมาซึ� งความมีประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจมากยิ�งขึ3นต่อไป 
 2.1.2  แนวคิดทฤษฎีอุปสงค ์

ประพนัธ์ เศวตนนัท ์และไพศาล เล็กอุทยั (2544, น.19) กล่าววา่คาํวา่ อุปสงค ์(demand) 
ไม่ไดห้มายความถึงความตอ้งการ (want) เพราะใครๆตอ้งการอะไรก็ได ้แต่ความตอ้งการสินคา้ที�จะ
กลายเป็นอุปสงคใ์นทางเศรษฐศาสตร์ไดจ้ะตอ้งเป็นความตอ้งการซื3อสินคา้ที�มีความเต็มใจที�จะซื3อ 
(willingness to buy) และมีความสามารถที�จะซื3อได ้(ability to pay) 

ปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อการเปลี�ยนแปลงอุปสงคต่์อสินคา้มีหลายอยา่ง เช่นราคาสินคา้ชนิด
นั3น ราคาสินคา้ชนิดอื�นที�เกี�ยวขอ้ง รสนิยมของผูบ้ริโภค รายไดข้องผูบ้ริโภค เป็นตน้ การจะทราบ
วา่ ปัจจยัตวัใดมีบทบาทอุปสงคต่์อสินคา้มากนอ้ยเพียงใด จะตอ้งกาํหนดใหปั้จจยัตวัอื�นๆคงที�
เสียก่อน ดงันั3นจึงแบ่งอุปสงคข์องผูบ้ริโภคออกเป็น 3 ประเภท คือ (เดช กาญจนางกรู, 89:P) 

;. อุปสงคต่์อราคา 
อุปสงคต่์อราคา หมายถึง ปริมาณการเสนอซื3อสินคา้และบริการชนิดใดชนิดหนึ�งใน

ระยะเวลาใดเวลาหนึ�ง ณ. ระดบัราคาต่างๆของสินคา้และบริการชนิดนั3น หากระดบัราคาสินคะ้ละ
บริการชนิดใดเปลี�ยนแปลงแลว้ ก็จะทาํใหป้ริมาณการเสนอซื3อสินคา้และบริการชนิดนั3น
เปลี�ยนแปลงไปดว้ย เมื�อกาํหนดใหสิ้�งอื�นๆคงที� อุปสงคต่์อราคา สามารถแยกเป็นอุปสงคข์องแต่ละ
บุคคล และอุปสงคข์องตลาด 
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เดช กาญจนางกรู (2539, น.64) ไดอ้ธิบายกฎของอุปสงคไ์วว้า่ “ณ ตลาดแห่งใดแห่ง
หนึ�งในเวลาใดเวลาหนึ�ง ถา้กาํหนดใหสิ้�งอื�นๆ อยูค่งที�แลว้ ปริมาณการซื3อสินคา้และบริการชนิดใด
ชนิดหนึ�ง จะเปลี�ยนแปลงผกผนักบัระดบัราคาสินคา้ และบริการชนิดนั3นเสมอ และไดก้ล่าวถึง
ทฤษฎีอุปสงคต่์อราคาสินคา้ของแคมเบลล ์อาร์ แมคคอนเนอลล ์(Campbell R MC. Connell) วา่เมื�อ
กาํหนดใหสิ้�งอื�นๆ อยูค่งที� (Otherthing Being Equal) แลว้ ถา้ระดบัราคาสินคา้ และบริการชนิดใด
ลดลง ผูบ้ริโภคจะซื3อสินคา้และบริการชนิดนั3นเพิ�มขึ3นและถา้ระดบัราคาสินคา้และบริการชนิดใด
สูงขึ3น ผูบ้ริโภคจะซื3อสินคา้และบริการชนิดนั3นนอ้ยลงเสมอ 

อุปสงคต่์อราคาสินคา้ หมายถึง ปริมาณการเสนอซื3อสินคา้และบริการชนิดใดชนิดหนึ�ง
ในระยะเวลาใดเวลาหนึ�ง ณ ระดบัราคาต่างๆ ของสินคา้และบริการนั3นๆ เมื�อกาํหนดสิ�งอื�นๆ อยู่
คงที� ความสัมพนัธ์ระหวา่งปริมาณการเสนอซื3อสินคา้และบริการชนิดใดชนิดหนึ�งกบัระดบัราคา
ของสินคา้ และบริการชนิดนั3น เขียนแสดงในรูปฟังกช์ั�น (Function) ทางคณิตศาสตร์ไดด้งันี3  

Qx  = F(Px) 
 โดย Qx  = ปริมาณการเสนอซื3อสินคา้ X 
   Px  = ระดบัราคาสินคา้ X 
   Qx  = F(Px) เรียกวา่ Demand Function 

แสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณการเสนอซื3อสินคา้ และบริการชนิดหนึ� ง (Ox) 
กบัระดบัราคาของสินคา้และบริการนั3น (Px) 

ถา้ระดบัราคาสินคา้และบริการชนิดใด (Px) เปลี�ยนแปลงแล้วก็จะทาํให้ปริมาณการ
เสนอซื3อสินคา้และบริการชนิดนั3น (Qx) เปลี�ยนแปลงตามไปดว้ย 

เนื�องจากผูบ้ริโภคทุกคนมีรายได้จาํกัด การที�เขาจะมีโอกาสได้บริโภคสินค้า และ
บริการชนิดใดเป็นปริมาณมากหรือนอ้ยนั3น ยอ่มขึ3นอยูก่บัราคาของสินคา้ และบริการชนิดนั3นเป็น
สาํคญัและยงัขึ3นอยูก่บัราคาสินคา้และบริการชนิดอื�นๆ ดว้ย ทั3งนี3 เพราะสินคา้และบริการที�ผูบ้ริโภค
จะเลือกบริโภคนั3นมีมากมายหลายชนิด ซึ� งบางชนิดอาจใชท้ดแทนหรือใชร่้วมกนัได ้

8. อุปสงคต่์อรายได ้(Income Demand) หมายถึงปริมาณการเสนอซื3อสินคา้ และบริการ
ชนิดใดชนิดหนึ�ง ในระยะเวลาใดเวลาหนึ�ง ณ.ระดบัรายไดต่้างๆของผูบ้ริโภค หากระดบัรายไดข้อง
ผูบ้ริโภคเพิ�มขึ3นแลว้ มีผลทาํใหป้ริมาณการเสนอซื3อสินคา้และบริการชนิดใดเพิ�มขึ3น เรียกวา่ สินคา้
และบริการชนิดนั3นวา่สินคา้ปกติ (Normal goods) 

:. อุปสงค์ต่อราคาและสินคา้บริการชนิดอื�น (Cross Demand) หมายถึง ปริมาณการ
เสนอซื3อสินคา้และบริการชนิดใดชนิดหนึ�งในระยะเวลาใดเวลาหนึ�ง ณ. ระดบัราคาต่างๆของสินคา้
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หรือบริการชนิดอื�น เมื�อกาํหนดให้สิ�งอื�นๆคงที�สินคา้หรือบริการชนิดอื�นมีความหมายสองประการ 
คือ ประการแรก หมายถึง สินคา้ และบริการที�นาํมาใชท้ดแทน (Substitution) กนัได ้

ภราดร ปรีดาศกัดิ�  (2550, น.41-45) ไดอ้ธิบายเกี�ยวกบักฎของอุปสงค ์(Law of Demand) 
ไวว้า่ ปริมาณซื3อของสินคา้หรือบริการชนิดใดชนิดหนึ�ง ยอ่มผนัแปรเป็นปฏิภาคส่วนกลบักบัระดบั
ราคาของสินคา้หรือบริการชนิดนั3นเสมอ นั�นคือ ปริมาณซื3อยอ่มผกผนักบัราคา ทั3งนี3 เป็นเพราะเมื�อ
ราคาเปลี�ยนแปลงไปจะก่อใหเ้กิดผล 8 ประการ ไดแ้ก่ 

ผลทางรายได ้(Income Effect) เมื�อราคาสินคา้เปลี�ยนแปลง เช่น ราคาสินคา้ลดลง โดย
ที�รายไดที้�เป็นตวัเงินและราคาสินคา้อื�นยงัเท่าเดิม จะทาํใหผู้บ้ริโภคมีรายไดที้�แทจ้ริง (Real Income) 
สูงขึ3น ส่งผลใหผู้บ้ริโภคหนัมาซื3อสินคา้ชนิดนี3มากขึ3น 

ผลทางการทดแทน (Substitution Effect) เมื�อราคาสินคา้ชนิดหนึ�งเปลี�ยนแปลงไป โดย
ที�ราคาสินคา้ชนิดอื�นคงเดิม จะทาํให้ราคาสัมพทัธ์ (Relative Price) เปลี�ยนแปลงไปจากเดิม ส่งผล
ใหผู้บ้ริโภคหนัไปซื3อสินคา้ชนิดที�มีราคาตํ�าลงแทนชนิดที�มีราคาสูงขึ3น 

สําหรับการศึกษาครั3 งนี3  จะพิจารณาอุปสงค์ของบตัรเครดิตของผูที้�มีบตัรเครดิต ซึ� ง
หมายถึง การมีมูลค่าการใชบ้ตัรเครดิต โดยปริมาณการใชบ้ตัรเครดิตในช่วงเวลาหนึ�งๆ จะมากหรือ
นอ้ย ขึ3นอยูก่บัปัจจยัหลายประการ ซึ� งสามารถสรุปรายละเอียดไดด้งันี3  

;. ระดบัราคาของสินคา้หรือบริการชนิดนั3น 
เมื�อระดบัราคาของสินคา้หรือบริการชนิดนั3นเปลี�ยนแปลงไป โดยที�ปัจจยัอื�นๆ คงที�จะ

ส่งต่อปริมาณซื3 อ ในกรณีของบัตรเครดิต เช่น การเปลี�ยนแปลงของค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
ค่าธรรมเนียมรายปี อตัราดอกเบี3ยของบตัรเครดิต รวมถึงการไดรั้บสิทธิพิเศษส่วนลดจากร้านคา้ที�
รับบตัร โดยที�ปัจจยัอื�นๆ คงที� อาจมีผลกระทบต่อมูลค่าการใชบ้ตัรเครดิต ตวัอยา่งเช่น เมื�อผูบ้ริโภค
ได้รับส่วนลดพิเศษจากการใช้บตัรเครดิต จะส่งผลให้มูลค่าการใช้บตัรเครดิตนั3นๆ เพิ�มสูงขึ3 น 
เนื�องจากสินคา้ที�ซื3อผา่นบตัรเครดิตมีราคาลดลง 

8. ระดบัรายไดข้องผูบ้ริโภค 
เมื�อระดบัรายไดข้องผูบ้ริโภคเปลี�ยนแปลงไป โดยที�ปัจจยัอื�นๆ คงที� จะส่งต่อปริมาณ

ซื3อ โดยสําหรับสินคา้ปกติ (Normal Goods) เมื�อรายได้เปลี�ยนแปลงอุปสงค์สําหรับสินคา้ที�จะ
เปลี�ยนแปลงในทิศทางเดียวกนักบัรายได ้ในกรณีของบตัรเครดิตนั3น วงเงินของบตัรเครดิตจะขึ3นอยู่
กบัรายไดข้องผูบ้ริโภค เมื�อระดบัรายไดข้องผูบ้ริโภคสูงขึ3น จะทาํให้ผูบ้ริโภคไดรั้บวงเงินการใช้
บตัรเครดิตที�สูงขึ3นดว้ย ดงันั3นมูลค่าการใชบ้ตัรเครดิตจึงสามารถปรับตวัไดเ้พิ�มขึ3นตามระดบัรายได้
ของผูบ้ริโภค 
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:. ระดบัราคาของสินคา้อื�นที�เกี�ยวขอ้ง 
เมื�อระดบัราคาของสินคา้อื�นที�เกี�ยวขอ้งเปลี�ยนแปลงไป โดยที�ปัจจยัอื�นๆ คงที� จะส่งต่อ

ปริมาณซื3อ ในกรณีบตัรเครดิตหมายถึง มูลค่าการใช้บตัรเครดิตใบหนึ� งอาจเปลี�ยนแปลงไป เมื�อ
บตัรเครดิตของผูอ้อกบตัรรายอื�นมีโปรโมชั�นดึงดูดลูกคา้เกิดขึ3น เช่น บตัรเครดิตอื�นมีโปรโมชั�นลด
ราคา หรือแถมของ ทาํใหผู้บ้ริโภครู้สึกวา่ราคาโดยเปรียบเทียบเมื�อใชบ้ตัรเครดิตนั3นตํ�าลง ซึ� งถือได้
วา่บตัรเครดิตเป็นสินคา้ที�มีลกัษณะใชท้ดแทนกนัได ้(Substitute Goods) ดงันั3น มูลค่าการใชบ้ตัร
เครดิตจะมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกันกับมูลค่าการใช้บัตรเครดิตของผูอ้อกบัตรรายอื�น 
ตวัอยา่งเช่น เมื�อสถาบนัผูอ้อกบตัรเครดิต ก. จดัรายการส่งเสริมการขายโดยการให้ส่วนลดแก่ผูที้�ใช้
จ่ายผ่านบตัรกบัร้านคา้ที�ร่วมรายการ จะส่งผลให้มูลค่าการใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิต ข ลดลง เพราะ
ผูบ้ริโภคจะหนัไปใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิต ก. มากขึ3น เป็นตน้ 

Q. รสนิยมของผูบ้ริโภค 
เมื�อผูบ้ริโภคมีความนิยมชื�นชอบสินคา้ประเภทใดมากขึ3น อุปสงคส์ําหรับสินคา้นั3นจะ

เพิ�มขึ3น ดงันั3นผูอ้อกบตัรเครดิตจึงตอ้งพฒันาผลิตภณัฑ์และรูปแบบการส่งเสริมการขาย เพื�อให้ตรง
ตามรสนิยมของผูบ้ริโภคใหม้ากที�สุด 

9. จาํนวนผูบ้ริโภค 
อุปสงค์ตลาดจะเปลี�ยนแปลงในทิศทางเดียวกนักบัจาํนวนผูบ้ริโภค ในกรณีของบตัร

เครดิตนั3น กลุ่มประชากรผูถื้อบตัรเครดิต ถูกกาํหนดคุณสมบติัโดยธนาคารแห่งประเทศไทย เช่น ผู ้
ถือบตัรหลกัจะตอ้งมีอายุ 8U ปีขึ3นไป และมีรายไดต่้อเดือนไม่นอ้ยกวา่ ;9,UUU บาท เป็นตน้ ดงันั3น 
หากจาํนวนประชากรที�มีคุณสมบติัดงักล่าวมีจาํนวนเพิ�มขึ3น จะส่งผลให้มูลค่าการใช้จ่ายผ่านบตัร
เครดิตรวมทั3งตลาดสูงขึ3นดว้ย 
 8.;.:  ทฤษฎีความพอใจเท่ากนั (Indifference Preference Theory) 

เป็นทฤษฎีที�ใช้วิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภคเพื�อพิจารณาว่าผูบ้ริโภคจะบรรลุ
อรรถประโยชน์สูงสุดภายใตง้บประมาณที�มีอยู่อย่างจาํกดัได้อย่างไร โดยมีเครื�องมือสําคญัที�จะ
นาํมาใช้ในการวิเคราะห์ คือ เส้นความพอใจเท่ากนั (Indifference Curve) จะบอกถึงระดบัของ
อรรถประโยชน์หรือความพอใจที�สะทอ้นในรูปของปริมาณสินคา้ที�ไดบ้ริโภค และเส้นงบประมาณ 
(Budget Line) จะบอกถึงขีดความสามารถหรือขอ้จาํกดัของรายไดห้รืองบประมาณที�ผูบ้ริโภคมีอยู่
ในช่วงเวลานั3น (ภราดร ปรีดาศกัดิ� , 2550, น.114) โดยในการพิจารณาจุดดุลยภาพของผูบ้ริโภค 
(Consumer Equilibrium) นั3 นจะพิจารณา ณ จุดสัมผสัของเส้นความพอใจเท่ากันและเส้น
งบประมาณ ดงัแสดงตามภาพที� 2.1 
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ภาพที� �.0  ดุลยภาพของผูบ้ริโภค 
 

จากภาพที� ;  จะเห็นไดว้่าจุดดุลยภาพของผูบ้ริโภคจะเกิดขึ3น ณ จุดที�เส้นความพอใจ
เท่ากนั สัมผสักบัเส้นงบประมาณ คือจุด C ซึ� งสะทอ้นถึงจุดการเลือกบริโภคของผูบ้ริโภคกล่าวคือ 
ณ จุดดลุยภาพ C ผูบ้ริโภคจะเลือกบริโภคสินคา้ X จาํนวน UX หน่วย และบริโภคสินคา้ Y จาํนวน 
0Y หน่วย ซึ� งจะทาํใหผู้บ้ริโภคไดรั้บความพอใจสูงสุด 

อยา่งไรก็ดี จุดดุลยภาพของผูบ้ริโภคอาจเปลี�ยนแปลงไปได ้เนื�องจาก 8 สาเหตุ คือ เมื�อ
ระดบัรายไดเ้ปลี�ยนแปลงหรือระดบัราคาเปลี�ยนแปลง 

จากทฤษฎีดงักล่าว สามารถนาํมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกถือ
บตัรเครดิตของผูบ้ริโภค โดยมีรายละเอียด ดงันี3  (ภราดร ปรีดาศกัดิ� , 2550, น.114-165) 

;. การเปลี�ยนแปลงดุลยภาพเมื�อระดบัรายไดเ้ปลี�ยน 
ในกรณีของบตัรเครดิตนั3น เมื�อระดบัรายไดข้องผูบ้ริโภคเปลี�ยนแปลงไป จะส่งผลต่อ

ระดบัวงเงินบตัรเครดิตที�ไดรั้บอนุมติั เช่น เมื�อระดบัรายไดสู้งขึ3น ยอ่มทาํให้สามารถไดรั้บอนุมติั
วงเงินจากบตัรเครดิตเพิ�มขึ3นดว้ย และจากกลุ่มตวัอยา่งของการศึกษาคือ ผูที้�มีบตัรเครดิตมากกวา่ ; 
ใบขึ3นไป จะสามารถแบ่งพิจารณากลุ่มผูบ้ริโภคออกเป็น 8 กลุ่ม ดงันี3  

    ;.; ผูบ้ริโภคที�ใชบ้ตัรเครดิตหลายใบในหนึ�งช่วงเวลา 
สาํหรับผูบ้ริโภคบางกลุ่มที�ยงัมีความรู้สึกวา่บตัรเครดิตแต่ละใบสามารถใชท้ดแทนกนั

ไดแ้ต่ไม่สมบูรณ์นั3น ผูบ้ริโภคอาจตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิตมากกวา่หนึ�งใบในหนึ�งช่วงเวลา เช่น 
ในหนึ�งเดือนใชบ้ตัรเครดิตในการใชจ่้ายสองใบ เป็นตน้ โดยในการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิตใน
แต่ละครั3 งนั3น ผูบ้ริโภคจะเลือกบตัรเครดิตใบที�สร้างความพอใจสูงสุด ทั3งนี3 การตดัสินใจเลือกใช้
บตัรเครดิตใบใดขึ3นอยูก่บัรสนิยมและความพึงพอใจของผูบ้ริโภคแต่ละคน 
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ภาพที� �.�  เส้นความพอใจเท่ากนักรณีผูบ้ริโภคใชบ้ตัรเครดิตหลายใบในหนึ�งช่วงเวลา 
 

จากภาพที� 8.8  สมมติใหผู้บ้ริโภค ; คน ถือบตัรเครดิต 8 ใบ คือบตัรเครดิต A และบตัร
เครดิต B โดยกาํหนดให้บตัรเครดิตทั3ง 8 ใบ ไดรั้บอนุมติัวงเงินบตัรเครดิตเป็นจาํนวนเงินเท่ากนั 
คือ สามารถใชบ้ตัรเครดิต A ในการซื3อสินคา้ไดสู้งสุดจาํนวน C หน่วย และใชบ้ตัรเครดิต B ในการ
ซื3อสินคา้ไดสู้งสุดจาํนวน D หน่วย (C=D) ดงัแสดงตามเส้นงบประมาณ CD ซึ� งสัมผสักบัเส้นความ
พอใจ IC1 ไดดุ้ลยภาพที�จุด E1 โดยในแต่ละเดือนผูบ้ริโภคจะใชบ้ตัรเครดิต A เพื�อซื3อสินคา้จาํนวน 
Y1 หน่วย และใช้บตัรเครดิต B เพื�อซื3อสินคา้จาํนวน X1 หน่วย ซึ� งในที�นี3 ถือว่าบตัรเครดิตถือเป็น
สินคา้ดี (Goods) สําหรับผูบ้ริโภค นั�นคือ ผูบ้ริโภคจะไดรั้บความพอใจสูงขึ3นเมื�อไดใ้ชบ้ตัรเครดิต
มากขึ3น 

ต่อมา กาํหนดให้ผูบ้ริโภคมีระดบัรายไดสู้งขึ3น ทาํให้ผูบ้ริโภคไดรั้บการอนุมติัวงเงิน
จากบตัรเครดิต A และบตัรเครดิต B เพิ�มขึ3น ส่งผลให้เส้นงบประมาณขยายพื3นที�ออกไปจาก CD 
เป็น FG สัมผสัเส้นความพอใจ IC2 และไดดุ้ลยภาพใหม่ที�จุด E2 โดยในแต่ละเดือนผูบ้ริโภคจะมี
การใชบ้ตัรเครดิตทั3งสองเพิ�มขึ3น คือใชบ้ตัรเครดิต A ซื3อสินคา้จาํนวน Y2 หน่วย และใชบ้ตัรเครดิต 
B ซื3อสินคา้จาํนวน X2 หน่วย ส่งผลใหผู้บ้ริโภคไดรั้บความพึงพอใจสูงขึ3น 

นอกจากนี3  อตัราการทดแทนส่วนเพิ�ม หรือค่า MRS จะมีค่าเท่ากบั (Y2-Y1)/(X3-X2) 
กล่าวคือ หากผูบ้ริโภคไดใ้ชบ้ตัรเครดิต B เพื�อซื3อสินคา้เพิ�มขึ3น ; หน่วย ผูบ้ริโภคจะยินดีลดการใช้
บตัรเครดิต A ลง เท่ากบัค่า MRS ซึ� งก็คือค่า Slope ของเส้น IC นั�นเอง โดยค่า MRS นี3 จะมีค่าลดลง
เรื�อยๆ ตามกฎแห่งการลดนอ้ยถอ้ยลงของอตัราการทดแทนส่วนเพิ�ม 

    ;.8 ผูบ้ริโภคที�ใชบ้ตัรเครดิตเพียงใบเดียวในหนึ�งช่วงเวลา 

จาํนวนสินคา้ (กรณีถือบตัรเครดิต B) 

จาํนวนสินคา้ (กรณีถือบตัรเครดิต A) 
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หรือกล่าวได้ว่า ผูบ้ริโภคกลุ่มนี3 เป็นกลุ่มที�มีความจงรักภกัดีสูง โดยจะมีความยึดมั�น
หรือจงรักภกัดีต่อบตัรเครดิตใบใดใบหนึ�งเพียงใบเดียว เพราะรู้สึกวา่บตัรเครดิตใบนี3 เพียงใบเดียวก็
สามารถทดแทนบตัรเครดิตอื�นไดอ้ย่างสมบูรณ์ กล่าวคือ จะใชบ้ตัรเครดิตที�ตนจงรักภกัดีเพียงใบ
เดียว โดยไม่สนใจที�จะเปลี�ยนไปใชบ้ตัรเครดิตอื�น ดงัแสดงตามภาพที� : 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที� �.1  เส้นความพอใจเท่ากนักรณีผูบ้ริโภคใชบ้ตัรเครดิตใบเดียวในหนึ�งช่วงเวลา 
 
จากภาพที� 8.: สมมติใหผู้บ้ริโภค ; คน ถือบตัรเครดิต 8 ใบ คือ บตัรเครดิต A และบตัร

เครดิต B โดยกาํหนดให้บตัรเครดิตทั3ง 8 ใบ ไดรั้บอนุมติัวงเงินบตัรเครดิตเท่ากนั คือ สามารถใช้
บตัรเครดิต A ในการซื3อสินคา้ไดสู้งสุดจาํนวน Y1 หน่วย และใชบ้ตัรเครดิต B ในการซื3อสินคา้ได้
สูงสุดจาํนวน X1 หน่วย (Y1 = X1) ดงัแสดงตามเส้นงบประมาณ Y1X1 ซึ� งสัมผสักบัเส้นความพอใจ 
IC2 ไดดุ้ลยภาพใหม่ที�จุด E2 (เกิด Corner Solution) โดยผูบ้ริโภคจะไดรั้บความพอใจสูงขึ3น แต่ยงัคง
เลือกใชแ้ต่บตัรเครดิต A เพียงใบเดียวและซื3อสินคา้ในจาํนวนที�มากขึ3น เท่ากบั Y2 หน่วย 

ดงันั3น สะทอ้นให้เห็นวา่ถา้ผูบ้ริโภคไดรั้บอนุมติัวงเงินจาํนวนหนึ�งจากบตัรเครดิต A 
ซึ� งเป็นบตัรที�ผูบ้ริโภคชื�นชอบและมีความภกัดีแลว้ ผูบ้ริโภคจะไม่สนใจวงเงินของบตัรเครดิต B 
โดยไม่วา่ผูบ้ริโภคจะไดรั้บอนุมติัวงเงินจากบตัรเครดิต B มากนอ้ยเพียงใด ความพอใจของผูบ้ริโภค
จะยงัคงเท่าเดิม เนื�องจากบตัรเครดิต B ไม่มีผลต่อระดบัความพอใจของผูบ้ริโภค หรือกล่าวไดว้่า 
บตัรเครดิต B ไม่สามารถนาํมาทดแทนบตัรเครดิต A ได้ ซึ� งกรณีนี3 จะเป็นไปตามนิยามความ
จงรักภกัดีของการศึกษาที�กาํหนดวา่ ผูใ้ชบ้ตัรเครดิตจะมีความยดึมั�นหรือเชื�อมั�นต่อบตัรเครดิตใบใด
ใบหนึ� งที�ถือครองอยู ่ทาํให้มีพฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิตใบนั3นอย่างต่อเนื�อง แมว้า่บตัรเครดิตอื�น
จะมีข้อเสนอที�ดีกว่า แต่ปริมาณการใช้บริการก็ไม่เปลี�ยนแปลงมากนัก กล่าวคือ ผูที้� มีความ
จงรักภกัดีจะมีความยดึมั�นในการใชบ้ตัรเครดิตใบเดิม 

จาํนวนสินคา้ (กรณีถือบตัรเครดิต B) 

จาํนวนสินคา้ (กรณีถือบตัรเครดิต A) DPU



21 
 

ทั3งนี3  การพิจารณาความสามารถในการทดแทนกนันี3  มิไดพ้ิจารณาจากการทดแทนกนั
ในการใช้สอยทางกายภาพ แต่หมายถึง ความสามารถในการทดแทนความพึงพอใจของผูบ้ริโภค
จากการที�ตอ้งใชบ้ตัรเครดิตอีกยี�หอ้หนึ�งลดลง 

8. การเปลี�ยนแปลงดุลยภาพเมื�อระดบัราคาเปลี�ยน 
ในกรณีของบตัรเครดิตนั3น ระดบัราคาที�เปลี�ยนแปลงหมายถึง ระดบัราคาที�ใช้บตัร

เครดิตใบนั3นในการซื3อสินคา้เปลี�ยนแปลงไปเมื�อเทียบกบัการใชบ้ตัรเครดิตใบอื�น เช่น บตัรเครดิตมี
การเขา้ร่วมโปรโมชั�น รายการส่งเสริมการขายต่างๆ โดยในที�นี3 จะยกตวัอยา่งรายการส่งเสริมการ
ขายที�มีผลในการดึงดูดลูกคา้ให้หันมาใชบ้ตัรเครดิตมากขึ3น ดว้ยกลยุทธ์การให้ส่วนลดร้านคา้ ดงั
แสดงตามภาพที� Q 
 

 
 

ภาพที� �.2  เส้นความพอใจเท่ากนักรณีไดรั้บส่วนลดร้านคา้จากการใชบ้ตัรเครดิต A 
 
จากภาพที� 8.Q สมมติใหผู้บ้ริโภค ; คน ถือบตัรเครดิต 8 ใบ คือ บตัรเครดิต A และบตัร

เครดิต B โดยกาํหนดให้บตัรเครดิตทั3ง 8 ใบ ไดรั้บอนุมติัวงเงินบตัรเครดิตเท่ากนั คือ ในหนึ�งเดือน
สามารถใชบ้ตัรเครดิต A ในการซื3อสินคา้ไดสู้งสุดจาํนวน Y1 หน่วย และใชบ้ตัรเครดิต B ในการ
ซื3อสินคา้ไดสู้งสุดจาํนวน X3 หน่วย (Y1 = X3) ดงัแสดงตามเส้นงบประมาณ Y1X3 ซึ� งสัมผสักบัเส้น
ความพอใจ IC1 ได้ดุลยภาพที�จุด E1 ในกรณีนี3 เส้น IC ค่อนขา้งลาด สะทอ้นให้เห็นว่า โดยปกติ
ผูบ้ริโภคมีแนวโนม้ชอบใชบ้ตัรเครดิต A มากกวา่บตัรเครดิต B คือ ใช ้ A เพื�อซื3อสินคา้จาํนวน Y0 
หน่วยต่อเดือน และใช ้B เพื�อซื3อสินคา้จาํนวน X1 หน่วยต่อเดือน 

ต่อมาสมมติให้บตัรเครดิต A เขา้ร่วมโปรโมชั�นกบัห้างสรรพสินคา้ในการให้ส่วนลด
สาํหรับสินคา้ที�ร่วมรายการ ในขณะที�บตัรเครดิต B ไม่ไดเ้ขา้ร่วมโปรโมชั�นใดๆ ดงันั3น การใชบ้ตัร

DPU
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เครดิต A ในการซื3อสินคา้ที�หา้งสรรพสินคา้นี3 จะไดรั้บส่วนลดจากร้านคา้ ทาํให้ราคาสินคา้ชนิดนี3 ที�
ซื3อผา่นบตัรเครดิต A มีราคาถูกลงเมื�อเทียบกบัการใชบ้ตัรเครดิตใบอื�น และผูบ้ริโภคสามารถนาํเงิน
ส่วนนั3นไปใชป้ระโยชน์อื�นๆ ได ้ส่งผลให้เส้นงบประมาณขยายกวา้งออกจาก Y1X3 เป็น Y3X3 โดย
ผูบ้ริโภคยงัคงใชบ้ตัรเครดิต B ในการซื3อสินคา้ไดจ้าํนวนสูงสุดเท่าเดิม และเส้นงบประมาณ Y3X3 
จะสัมผสักบัเส้นความพอใจ IC2 ไดดุ้ลยภาพใหม่ที�จุด E2 โดยผูบ้ริโภคจะใชบ้ตัรเครดิต A มากขึ3น
เป็น Y2 หน่วยต่อเดือน และใชบ้ตัรเครดิต B เพิ�มขึ3นเป็น X2 หน่วยต่อเดือน ซึ� งทาํให้ผูบ้ริโภคไดรั้บ
ความพอใจสูงขึ3น โดยสาเหตุที�ผูบ้ริโภคยงัใชบ้ตัรเครดิต B อยูท่ ั3งๆ ที�ไม่ไดเ้ขา้ร่วมโปรโมชั�นดว้ย
นั3น เนื�องจากผูบ้ริโภคอาจจะมีเงื�อนไขหรือเหตุผลบางประการที�ยงัคงตอ้งการใชบ้ตัรเครดิต B เช่น 
ใชเ้พื�อตดัรายการสาธารณูปโภค หรือใชใ้นการซื3อสินคา้ที�อื�น (ทั3งนี3  จาํนวนการใชบ้ตัรเครดิต B จะ
มากหรือนอ้ย ขึ3นอยูก่บัความชนัของเส้นความพอใจเท่ากนั 

ดงันั3น จะเห็นได้ว่าหากผูป้ระกอบการสามารถออกกลยุทธ์ที�ตรงใจ และสร้างความ
พอใจสูงสุดให้แก่ผูบ้ริโภคได ้จะส่งผลให้ผูบ้ริโภคมียอดการใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตนั3นมากขึ3น ซึ� ง
จะเป็นอีกกลยทุธ์หนึ�งที�จะสามารถสร้างทางเลือกการถือบตัรเครดิตใหเ้กิดแก่ผูบ้ริโภคต่อไป 
 2.1.4  แนวคิดเกี�ยวกบัส่วนประสมการตลาด 

ส่วนประสมการตลาด (Marketing mix) หมายถึง ตวัแปรทางการตลาด ซึ� งบริษทัใช้
ร่วมกันเพื�อสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 89Q:) หรือ
เครื�องมือทางการตลาดที�บริษทันาํมาใช ้เพื�อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์างการตลาดของบริษทัในตลาด
เป้าหมาย (Kotler and Armstorng, 2004) หรือเป็นปัจจยัทางการตลาดที�ควบคุมได ้ซึ� งบริษทัตอ้งใช้
ร่วมกนัเพื�อสนองความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย McCarthy and Perreault (อา้งถึงใน  ศิริวรรณ 
เสรีรัตน์ และคณะ, 89Q:) 

อนิวชั แกว้จาํนงค ์ (2551, น.158) ให้ความหมายของส่วนประสมการตลาดไวว้่า คือ
กิจกรรมซึ� งเป็นเครื�องมือที�ใชใ้นการจดัการตลาดเพื�อสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้และสามารถ
ทาํให้องค์การบรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงค์ในการดาํเนินงานด้านการตลาดได้ประกอบด้วย
กิจกรรมดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา การจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 

Kothler (อา้งถึงใน อดุลย ์จาตรงคกุล, 2543) ไดก้ล่าววา่ส่วนประสมทางการตลาดหรือ 
(4P) ที�สามารคควบคุมได ้ซึ� งธุรกิจตอ้งนาํมาใชร่้วมกนัเพื�อความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย 

สรุปไดว้่า ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดที�สามารถควบคุม
ไดป้ระกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด โดยใชร่้วมกนั
เพื�อสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย โดยมีรายละเอียดดงันี3  
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;. ผลิตภณัฑ ์(Products) 
เป็นสิ�งที�สนองความจาํเป็นและความตอ้งการของมนุษยไ์ด ้ผลิตภณัฑ์อาจเป็นซึ� งแตะ

ตอ้งไดแ้ละแตะตอ้งไม่ได ้ผลิตภณัฑเ์ป็นสิ�งสาํคญัที�สุดของส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ย 
ผลิตภณัฑ ์ชื�อผลิตภณัฑ ์การบรรจุหีบห่อ ความภาคภูมิใจ การนาํกลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ์ตอ้งคาํนึงถึง
ปัจจัยในด้านความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ ด้านบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคลากร และด้าน
ภาพลกัษณ์ พิจาณาจากองค์ประกอบ (คุณสมบติั) ของผลิตภณัฑ์เช่น ประโยชน์พื3นฐาน รูปร่าง
ลกัษณะ คุณภาพ การบรรจุหีบห่อ ตราสินคา้ เป็นตน้  

ซึ� งลกัษณะของบตัรเครดิต จาํเป็นตอ้งออกแบบให้สอดคล้องกบัทกัษะการขายของ
พนักงานธนาคารเป็นสําคญั ไม่ยุ่งยากซับซ้อนผูป้ระกอบการธุรกิจบตัรเครดิตตอ้งมีการกาํหนด
ลกัษณะของผลิตภณัฑ์ของตนเองให้ความแตกต่าง น่าสนใจ และมีลกัษณะเด่นของผลิตภณัฑ์ เช่น 
ขนาดของบตัรเครดิตตอ้งมีขนาดพอดีไม่เล็กหรือใหญ่เกินไป มีลกัษณะการออกแบบที�สวยงาม มี
รูปแบบหลากหลาย สีสันสวยงาม น่าใช้ บตัรเครดิตที�ทาํขึ3 นสามารถเบิกถอนเงินสดจากเครื�อง
เอทีเอ็มไดทุ้กแห่งทั�วประเทศ บตัรเครดิตที�มีการคุม้ครองอุบติัเหตุแก่ผูถื้อบตัร หรือเจา้ของบตัร
เครดิตสามารถทาํบตัรเสริมให้แก่บุคคลอื�นไดต้ามความตอ้งการของผูถื้อบตัรเอง และบตัรเครดิต
สามารถใช้เป็นส่วนลดพิเศษจากร้านคา้ ภตัตาคาร โรงแรม หรือสถานบริการทุกแห่งที�เขา้ร่วม
รายการ 

การบริการเป็นผลิตภณัฑ์ ซึ� งครอบคลุมทุกอย่างของสินคา้และบริการที�จดัเตรียมไว้
บริการลูกคา้ ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ Q ระดบั ดงันี3  

;) บริการหลกัหรือบริการทั�วไป (The Core or Generic Product) บริการหลกัหรือ
บริการทั�วไปประกอบดว้ย บริการพื3นฐานที�เตรียมนาํเสนอไวใ้ห้บริการลูกคา้ โดยทั�วไปการบริการ
พื3นฐานจะสามารถตอบสนองความตอ้งการที�แทจ้ริงของลูกคา้ 

8) บริการที�ลูกคา้คาดหวงั (The Expected Product) บริการที�ลูกคา้คาดหวงั นอกจากจะ
ประกอบดว้ยบริการพื3นฐานแลว้ ยงัรวมถึงในการซื3อที�มูลค่าตํ�าที�สุด ซึ� งลูกคา้โดยทั�วไปคิดไปวา่มี
ความจาํเป็นสาํหรับเขา และคาดหวงัวา่จะไดรั้บเมื�อใชบ้ริการ 

:) บริการที�เพิ�มพนูจากเดิม (The Augmented Product) หมายถึง สิ�งที�ทาํให้บริการของผู ้
ให้บริการรายหนึ� งมีความแตกต่างจากบริการของผูใ้ห้บริการรายอื�นๆ เรียกว่าเป็นการเพิ�มคุณค่า
ใหก้บัการบริการ ซึ� งถือวา่เป็นการบริการที�เสริมจากบริการหลกั โดยอยูใ่นรูปแบบของความเชื�อถือ
และการยอมรับจากผูใ้ชบ้ริการ 
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Q) บริการที�สามารถเพิ�มคุณค่าพิเศษ (The Potential Product) หมายถึง คุณประโยชน์ที�
นักการตลาดสามารถที�จะเพิ�มเข้าไปได้ในอนาคตเพื�อให้การบริการสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ในลกัษณะที�เกินความคาดหวงัของลูกคา้และบริการนั3นเหนือกวา่คู่แข่งขนั 

8. ราคา (Price) 
เป็นสิ�งกาํหนดมูลค่าในการแลกเปลี�ยนสินคา้หรือบริการในรูปของเงินตรา เป็นส่วนที�

เกี�ยวกบัวิธีการกาํหนดราคา นโยบาย และกลยุทธ์ต่างๆในการกาํหนดราคา ดงันั3นในการกาํหนด
วงเงินสินเชื�อบตัรเครดิตควรตอ้งคาํนึงถึง ;) การยอมรับของลูกคา้ในมูลค่าของผลิตภณัฑ์ 8) ตน้ทุน
สินคา้และค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้ง และ :) สภาวะการแข่งขนัและรวมถึงขอ้กาํหนดของอตัราดอกเบี3ย
บตัรเครดิตจากทางธนาคารและสถาบนัการเงิน เป็นตน้ 

ธุรกิจบตัรเครดิตเป็นธุรกิจที�อยู่ภายใต้การกาํกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ดงันั3นการกาํหนดอตัราดอกเบี3ย ค่าธรรมเนียมในการใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิต และการผิดนดัชาํระหนี3
หนี3 ต่างๆ ผูป้ระกอบธุรกิจบตัรเครดิตจะตอ้งคาํนึงถึงนโยบายการตั3งราคาให้สามารถแข่งขนักบั
คู่แข่งขนัรายอื�นๆ ทั3งในตลาดของธนาคารพาณิชย์ด้วยกันหรือผูป้ระกอบธุรกิจที�มิใช่สถาบัน
การเงินทั3งหลายแลว้ อีกปัจจยัหนึ�งที�ธุรกิจบตัรเครดิตจะตอ้งพิจารณา คือ อตัราควบคุมของธนาคาร
แห่งประเทศไทยในฐานะผู ้ก ํากับดูแลที�ห้ามมิให้มีการกําหนดอัตราดอกเบี3 ยและการเก็บ
ค่าธรรมเนียมเกินกวา่ที�ไดก้าํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัการประกอบธุรกิจขอ้มูลบตัรเครดิต 

:. การจดัจาํหน่าย (Place หรือ Distribution) 
เป็นกิจกรรมการนาํผลิตภณัฑ์ที�กาํหนดไวอ้อกสู่ตลาดเป้าหมายในส่วนประสมนี3ไม่ได้

หมายถึงเฉพาะสถานที�จาํหน่ายอย่างเดียวแต่เป็นการพิจารณาว่าจะจาํหน่ายผ่านคนกลางต่างๆ
อยา่งไร และมีการเคลื�อนยา้ยสินคา้อย่างไร ส่วนประสมการในการจาํหน่ายประกอบดว้ย 1.) ช่อง
ทางการจาํหน่าย คือกลุ่มของสถาบนัหรือบุคคลที�ทาํหน้าที�หรือกิจกรรมอนัจะนาํผลิตภณัฑ์จาก
ผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค 2.) การกระจายตวัสินคา้ คือกิจกรรมทั3งสิ�งที�เกี�ยวขอ้งกบัการเคลื�อนยา้ยตวั
สินคา้ที�มีปริมาณถูกตอ้งไปยงัสถานที�ที�ตอ้งการและเวลาที�เหมาะสม 

ผูป้ระกอบการต้องมีการกําหนดช่องทางในการจัดจาํหน่ายผลิตภัณฑ์ของตนให้
น่าสนใจและสามารถอาํนวยความสะดวกให้แก่ผูใ้ช้บริการดว้ย เช่น การให้บริการดา้นการสมคัร
บัตรเครดิต โดยลูกค้าสามารถสมัครได้ที� เคาน์เตอร์ธนาคาร ผ่านตัวแทนจําหน่าย หรือทาง
อินเตอร์เน็ต ซึ� งในปัจจุบนัการสมคัรทางอินเตอร์เน็ตทางศูนยข์อ้มูลบตัรเครดิตสามารถออนไลน์ 
ตลอด 8Q ชั�วโมง ทาํให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั3งสิ3น และยงัสามารถ
ติดตามผลและสอบถามขอ้มูลต่างๆ ผา่นทางเวบ็ไซต ์
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ในการประกอบธุรกิจให้บริการทั�วไป การผลิตและการบริโภคการบริการส่วนใหญ่
มกัจะเกิดพร้อมๆ กนั ดงันั3นการตดัสินใจเกี�ยวกบัช่องทางการจดัจาํหน่าย จึงมีความเกี�ยวขอ้งกบั
บรรยากาศสิ�งแวดลอ้ม ในการสเนอบริการให้แก่ลูกคา้ มีผลต่อการรับรู้ของลูกคา้ในคุณค่าและ
ประโยชน์ของการบริการที�นาํเสนอ โดยการตดัสินใจดา้นสถานที�ให้บริการในส่วนแรก คือ การ
เลือกทาํเลที�ตั3ง (Location) การเลือกทาํเลที�ตั3งของธุรกิจบริการมีความสําคญัมาก โดยเฉพาะธุรกิจ
บริการที�มีการจดัสถานที�ให้ลูกคา้ตอ้งไปรับบริการจากผูใ้ห้บริการในสถานที�ที�ผูใ้ห้บริการจดัให้
เพราะทาํเลที�ตั3งเลือกเป็นตวักาํหนดกลุ่มของผูบ้ริโภคที�จะเขา้มารับบริการ ดงันั3นสถานที�ให้บริการ
ตอ้งครอบคลุมพื3นที�ให้บริการกลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดม้ากที�สุดและยิ�งไปกว่านั3น จะตอ้งคาํนึงถึง
ทาํเลที�ตั3งของคู่แข่งขนัดว้ยเพื�อนาํมาวิเคราะห์และสร้างแผนการตลาดให้สอดคล้องกบัส่วนผสม
การตลาดในส่วนอื�นๆ ความสําคญัของแหล่งที�ตั3งของสถานที�ให้บริการ จะขึ3นอยู่กบัประเภทของ
บริการ ระหวา่งผูใ้หบ้ริการและกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ซึ� งแบ่งออกได ้: ลกัษณะ ดงันี3  

:.; ผูบ้ริโภคตอ้งไปรับบริการในสถานที�ที�ผูใ้ห้บริการจดัเตรียมไว ้เช่น การเลือกใช้
บริการ ธนาคาร โรงแรม โรงพยาบาล และการเลือกซื3อกรมธรรมป์ระกนัภยั ทาํเลที�ตั3งมีความสําคญั
มากเป็นอยา่งยิ�ง ผูป้ระกอบการที�ใหบ้ริการ ตอ้งคาํนึงถึงความสะดวกของลูกคา้ในการมารับบริการ
เป็นหลกัสถานที�รับบริการสะอาดปลอดภยั และตอ้งเปรียบเทียบกบัสถานที�ตั3งของคู่แข่งขนัดว้ย 

:.8 ผูใ้หบ้ริการเดินทางไปใหบ้ริการแก่ลูกคา้ถึงที�ทาํงานของลูกคา้ กรณีนี3ทาํเลที�ตั3งและ
การจดัสถานที�มีความสําคญันอ้ยลงเพราะผูใ้ห้บริการไม่จาํเป็นตอ้งจดัสถานที�และสิ�งอาํนวยความ
สะดวกอื�นๆ เช่น บริการรักษาความปลอดภยั บริการทาํความสะอาด และบริการส่งมอบสินคา้ถึง
บา้น 

:.: ผูใ้ห้บริการและลูกคา้นดัพบกนั ณ สถานที�แห่งใดแห่งหนึ� ง เพื�อให้บริการและรับ
บริการ ณ สถานที�แห่งนั3น ในกรณีนี3ทาํเลที�ตั3งไม่เกี�ยวขอ้งโดยตรงและมีความสาํคญันอ้ยมาก เพราะ
ผูใ้ห้บริการไม่จาํเป็นต้องจดัเตรียมสถานที�และสิ� งอาํนวยความสะดวกอื�นๆ กลยุทธ์ในการจดั
จาํหน่ายในการให้บริการลกัษณะนี3ก็คือ พยายามนาํเครื�องมือและอุปกรณ์ต่างๆ มาประกอบเพื�อทาํ
ใหลู้กคา้ไดใ้ชบ้ริการไดส้ะดวก เช่น การให้บริการธนาคารทางโทรศพัท ์(Phone Banking Service) 
การให้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต (Internet Banking) และเครื�องฝาก-ถอนเงินอตัโนมติัของ
ธนาคาร (ATM) 

การกาํหนดช่องทางการจดัจาํหน่าย ประกอบด้วย : ส่วน คือ (;) ผูใ้ห้บริการ (The 
Service Providers) หรือลกัษณะของการบริการ (8) คนกลางในการจดัจาํหน่าย (Intermediaries) 
และ (:) ผูบ้ริโภคหรือกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ทางเลือกของช่องทางการจดัจาํหน่ายของธุรกิจบริการ
นั3นสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น Q ช่องทางการจดัจาํหน่าย ดงันี3  
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;. การใหบ้ริการโดยตรง (Direct Sale) การใหบ้ริการในลกัษณะนี3  จะเป็นการให้บริการ
โดยที�ผูใ้หบ้ริการแก่ลูกคา้โดยตรงไม่ผา่นคนกลาง 

8. การให้บริการโดยผ่านตวัแทนหรือนายหน้า (Agent or Broker) การให้บริการ
ลกัษณะนี3  จะเป็นการให้บริการโดยผา่นคนกลางซึ� งเป็นตวัแทนของผูใ้ห้บริการหรือนายหน้าที�จะ
ติดต่อกบัลูกคา้แทน 

:. การให้บริการโดยผ่านตวัแทนของผูซื้3อและผูข้าย (Seller’s and Buyer’ Agent or 
Broker) การใหบ้ริการในลกัษณะนี3  จะเป็นการให้บริการโดยทั3งผูใ้ห้บริการและลูกคา้ต่างมีตวัแทน
หรือคนกลางของตวัเอง ทาํหนา้ที�ติดต่อแทนและคนกลางของทั3งสองฝ่ายตกลงกนัแทน 

Q. ระบบการขายสินคา้หรือบริการ การใหบ้ริการในลกัษณะนี3  จะเป็นการให้บริการโดย
ผูใ้หบ้ริการรับสัญญาบริการหรือซื3อสิทธิ� ในการใหบ้ริการจากบริษทัแม่ (Franchises and Contracted 
Service Deliverers) โดยลูกคา้สามารถติดต่อผ่านธุรกิจบริการอื�นๆ ที�ได้รับสิทธิและมีสัญญา
ใหบ้ริการจากบริษทัแม่ 

Q. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
เป็นการติดต่อสื�อสารระหวา่งผูจ้ดัจาํหน่ายและตลาดเป้าหมายเกี�ยวกบัผลิตภณัฑ์ โดยมี

วตัถุประสงค์ที�แจง้ข่าวสารหรือชกัจูงให้เกิดทศันคติและพฤติกรรมการซื3อ หรือเพื�อติดต่อสื�อสาร
กบัผูบ้ริโภค หรือกลุ่มลูกคา้ของธนาคาร ดว้ยการติดต่อสื�อสารที�ใช ้พนกังานขาย/พนกังานธนาคาร
ทาํการขาย (Personal selling) และการติดต่อสื�อสารโดยไม่ใชบุ้คคล (Non personal selling) โดยมี
เครื�องมือในการส่งเสริมการตลาดที�สําคญั คือ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การให้ข่าวและ
ประชาสัมพนัธ์ การขายโดยใช้พนักงาน และการขายตรง เป็นการติดต่อสื�อสารเกี�ยวกบัขอ้มูล
ระหว่างผูข้ายกบัผูซื้3อ โดยผูป้ระกอบการตอ้งนาํกลยุทธ์ทางการตลาดใหม่ๆ มาใช้ในการส่งเสริม
การตลาดเพื�อเกิดการจูงใจ เช่น การออกโปรโมชั�นในการคืนเงินให้แก่ลูกคา้เมื�อใช้จ่ายผ่านบตัร
เครดิตตามเงื�อนไขที�ทางธนาคารไดก้าํหนดไว ้หรือใชว้ิธีการสะสมแตม้หรือคะแนนจากการใชจ่้าย
ผา่นบตัรเครดิตและนาํแตม้ที�สะสมมาแลกซื3อสินคา้ในราคาพิเศษหรือแลกซื3อสินคา้ในร้านคา้ที�ร่วม
รายการกบัทางธนาคาร หรือทางผูป้ระกอบการบตัรเครดิตอาจมีการยกเวน้ค่าธรรมเนียมรายปี หรือ
ค่าธรรมเนียมในการใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิต ฟรีค่าธรรมเนียมตลอดชีพ ซึ� งการนาํกลยุทธ์เหล่านี3มาใช้
ในการส่งเสริมการขาย จะทาํให้ผูป้ระกอบการธุรกิจบตัรเครดิตสามารถขยายฐานจาํนวนของผูถื้อ
บัตรเครดิตให้มีจ ํานวนมากขึ3 น และทางผู ้ประกอบการสามารถนํากลยุทธ์ต่างๆ เหล่านี3 มา
ประยกุตใ์ชเ้พื�อควบคุมให้ลูกคา้ชาํระเงินค่าสินคา้และบริการไดต้รงตามเวลาที�กาํหนดไว ้ทาํให้ลด
ภาระเรื� องการติดตามหนี3 และตวัเลขหนี3 ที�ไม่ก่อให้เกิดรายได้น้อยไปด้วย ปัจจยัสําคญัของการ
ส่งเสริมการตลาด อาจจะใชห้รือไม่ใชพ้นกังานขายทาํการขาย และติดต่อสื�อสาร เครื�องมือในการ
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ติดต่อสื�อสารมีหลายประเภท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกบัลูกคา้ ผลิตภณัฑคู์่แข่งขนั เครื�องมือ
สาํคญัของการส่งเสริมการตลาดที�สาํคญั มีดงันี3  

Q.; การโฆษณา (Advertising) เป็นรูปแบบหนึ� งในการติดต่อสื�อสารเพื�อสร้างการรับรู้
ในการบริการโดยวธีิการที�ทาํใหลู้กคา้มองเห็นถึงความแตกต่างระหวา่งบริการของกิจการกบับริการ
ของคู่แข่งขนั และทาํใหลู้กคา้รู้จกัสินคา้และบริการ การโฆษณาเป็นการติดต่อสื�อสารกบัลูกคา้โดย
ไม่ตอ้งมีการใช้บุคคล ดงันั3นนักการตลาดต้องเลือกวิธีที�เหมาะสมที�สุดของการโฆษณาในการ
โฆษณาจะตอ้งคาํนึงถึงวตัถุประสงค์ในการโฆษณา การกาํหนดเป้าหมายมีดงันี3  โทรทศัน์ วิทย ุ
หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร สื�อโฆษณากลางแจง้ 

Q.8 การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) เป็นการติดต่อสื� อสารจากผู ้
ให้บริการไปยงัลูกคา้โดยตรง ซึ� งเรียกไดว้่าเป็นการติดต่อสื�อสารระหวา่งบุคคล โดยมีปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างผูใ้ห้บริการกบัลูกคา้ เป็นส่วนสําคญั ซึ� งช่วยให้การเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั 
แสดงวา่เป็นส่วนหนึ�งของบริการ การขายโดยใชพ้นกังานขายนี3 จะเกี�ยวขอ้งกบักลยุทธ์การขายโดย
ใช้พนักงานและการจดัจาํหน่ายงาน Q ประเภท คือ การเสนอขายจะรับคาํสั�งซื3อ พนักงานขายที�
เสนอขายสินคา้ อธิบาย ชกัจูงใหลู้กคา้เกิดการใชบ้ริการ พนกังานสนบัสนุนการขายเป็นพนกังานที�
ไม่ได้ขายโดยตรงแต่ทาํการส่งเสริมการขาย และ Telemarketing เป็นการเสนอขายผ่านอุปกรณ์
สื�อสารยคุใหม่แทนการส่งตวับุคคลไปติดต่ออาจจะกระทาํโดยผา่นโทรศพัทแ์ละแผน่พบั 

Q.: การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) เป็นเครื�องมือที�ใชร้ะยะเวลาสั3นเพื�อกระตุน้
การตอบสนองความตอ้งการ คือ ใช้เสริมกบัการโฆษณา และการขาย การส่งเสริมการขายอาจทาํ
โดยวธีิทางไปรษณีย ์สิ�งพิมพต่์างๆ โดยมีจุดมุ่งหมาย คือ เพิ�มความพยายามในการขายของพนกังาน
ขาย ผูจ้าํหน่าย และผูข้ายให้ขายผลิตภณัฑ์และเพื�อให้ลูกคา้ซื3อผลิตภณัฑ์ชนิดนั3นๆ ทาํให้การขาย
โดยให้พนักงานขายและการโฆษณาสามารถใช้เป็นการส่งเสริมการขายเพื�อสร้างสิ� งจูงใจแก่
ผูใ้ชบ้ริการได ้

Q.Q การให้ข่าวและประชาสัมพนัธ์ (Publicity and Public Relations) การให้ข่าวสารที�
เป็นการเสนอความคิดเกี�ยวกบัสินคา้ บริการ และนโยบายของบริษทั โดยผ่านสื�อที�สามารถทาํได้
โดยไม่ตอ้งจ่ายเงินหรือไม่ก็ได ้บางครั3 งอาจจะช่วยแกไ้ขปัญหาวิกฤตต่างๆ ดงันั3นผูใ้ห้ขอ้มูลตอ้งให้
ขอ้มูลข่าวสารและการประชาสัมพนัธ์ที�สอดคลอ้งกนั 

Q.9 การบอกกล่าวปากต่อปาก (Word of Mouth) เป็นแหล่งอา้งอิงที�มีความสําคญัอีก
แหล่งหนึ� ง โดยเฉพาะอย่างยิ�งในธุรกิจบริการ เป็นหัวขอ้ที�มีความสําคญัอย่างยิ�ง เพราะขอ้มูลที�
ไดรั้บการเผยแพร่ดว้ยวิธีนี3  เป็นไปไดท้ั3งในแง่บวกและแง่ลบ หากผูที้�เคยใชบ้ริการมีความรู้สึกที�ดี
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ประทบัใจในการให้บริการ ก็จะบอกต่อๆ กันไปเรื� อย และแนะนําให้มาใช้บริการด้วย ซึ� งจะ
สามารถลดค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการตลาดและการติดต่อสื�อสารอีกวธีิหนึ�งดว้ย 

Q.� การตลาดทางตรง (Direct Marketing) เป็นการติดต่อสื�อสารกบักลุ่มเป้าหมายเพื�อให้
เกิดการตอบสนองโดยตรง หรือหมายถึงวิธีการต่างๆ ที�นกัการตลาดใช้ส่งเสริมผลิตภณัฑ์โดยตรง
กบัผูซื้3อและทาํใหเ้กิดการตอบสนองไดท้นัที ซึ� งในปัจจุบนัการตลาดทางตรงไดเ้ขา้มามีบทบาทใน
วิถีชีวิตของผู ้บริโภคมากขึ3 น เนื�องจากการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสื� อสาร และโทรคมนาคม
โดยเฉพาะอยา่งยิ�งการเกิดขึ3นของสื�ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เพื�อตอบสนองวิถีชีวิตที�เปลี�ยนแปลงไป 
การตลาดทางตรงประกอบดว้ย (;) การขายทางโทรศพัท์ (8) การขายโดยใช้จดหมายตรง (:) การ
ขายทางหนงัสือพิมพ์ โทรทศัน์หรือวิทยุ และ (Q) การขายโดยแคตตาล็อค (9) การขายโดยใช้สื�อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

สรุปไดว้า่ การใช้เครื�องมือ ส่วนประสมทางการตลาด สามารถช่วยให้องค์การจดัวาง
กลยทุธ์ในดา้นต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยทุกองคป์ระกอบของส่วนประสมทางการตลาด จะเป็น
เครื�องมือในการสร้างกิจกรรม เพื�อสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย มุ่งเน้นให้เกิดความพึง
พอใจสูงสุด อนัจะส่งผลให้การดาํเนินธุรกิจขององค์การประสบความสําเร็จและอยู่รอดไดอ้ย่าง
ย ั�งยนื 
 8.;.5  แนวความคิดเกี�ยวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
               ;. ความหมายของผูบ้ริโภค 

เสรี วงษ์มณฑา (89Q8) ได้ให้ความหมายของผูบ้ริโภค (Consumer) คือผูที้� มีความ
ตอ้งการซื3อ (Need) มีอาํนาจซื3อ (Purchasing Power) ทาํให้เกิดพฤติกรรมการซื3อ (Purchasing 
behavior) และพฤติกรรมการใช ้(Using behavior) 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (89Q:) ให้ความหมาย ผูบ้ริโภค (Consumer) หมายถึง 
บุคคลที�ทาํการซื3อจริงในกระบวนการซื3อ ดงันั3นผูบ้ริโภคก็คือบุคคลที�มีบทบาทเป็นผูซื้3อสินคา้ ผูใ้ช้
ผลิตภณัฑ ์หรือใชบ้ริการขั3นสุดทา้ย หรืออาจหมายถึงผูซื้3อสินคา้ไปเพื�อใชส่้วนตวัและครอบครัว 
               8. ความหมายพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

Loudon (1993) ให้ความหมายว่าพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer behavior) คือ 
กระบวนการตัดสินใจ และกิจกรรมทางกายภาพที� บุคคลกระทําเพื�อประเมิน (Evaluating) 
ครอบครอง (Acquiring) หรือบริโภค (Consume) สินคา้และบริการ (Goods and service) 

Schiffman and Kanuk (2000) ให้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง 
พฤติกรรมของบุคคลในการคน้หา (Searching) การซื3อ (Purchase) การใช ้ (Using) การประเมินผล 
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(Evaluation) ในผลิตภณัฑแ์ละบริการทั3งในปัจจุบนัและอนาคต โดยมีความคาดหวงัวา่ สิ�งเหล่านั3น
จะสามารถตอบสนองความตอ้งการของตนได ้

Etzel, Walker and Stanton (2004) ให้ความหมายพฤติกรรมของผูบ้ริโภค วา่หมายถึง 
กิจกรรมและกระบวนการการตดัสินใจของบุคคลที�เกี�ยวกบัการใชสิ้นคา้และบริการ 
               :. บทบาทของผูบ้ริโภคที�เกี�ยวขอ้งกบัการตดัสินใจซื3อ แบ่งออกเป็น 9 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
                   :.; ผูริ้เริ�ม (Initiator) หมายถึง บุคคลผูซื้3อรับรู้ถึงความจาํเป็นหรือความตอ้งการและ
ริเริ�มความคิดเกี�ยวกบัการซื3อและความตอ้งการสินคา้ 
                   :.8 ผูมี้อิทธิพล (Influencer) หมายถึง ผูที้�มีบทบาทสําคญัที�จะให้คาํแนะนาํว่าควรซื3อ
หรือไม่ซื3อสินคา้ 
                   :.: ผูต้ดัสินใจ (Decider) หมายถึง ผูที้�จะตดัสินใจขั3นสุดทา้ยวา่จะซื3อ หรือไม่ซื3อสินคา้ 
                   :.Q ผูซื้3อ (Buyer) หมายถึง บุคคลผูซึ้� งดาํเนินการซื3อจริงอาจไม่ใช่ผูจ่้ายเงิน แต่ทาํหนา้ที�
ซื3อเท่านั3น 
                   :.9 ผูใ้ช้ (User) หมายถึง บุคคลผูซึ้� งเกี�ยวขอ้งกบัการใชสิ้นคา้หรือบริการโดยตรง ซึ� ง
อาจจะเป็นผูบ้ริโภคคนสุดทา้ยหรือผูใ้ชใ้นอุตสาหกรรม และจะเป็นผูท้าํการประเมินการใช้สินคา้
และบริการนั3นๆ ดว้ย 
               Q. การวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Analyzing consumer behavior) 

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีผลต่อกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจ และมีผลทาํให้ธุรกิจ
ประสบความสาํเร็จ ดว้ยเหตุนี3 จึงจาํเป็นตอ้งศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค เพื�อจดัสิ�งกระตุน้ หรือกลยุทธ์
การตลาดที�สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคได ้เพื�อให้ทราบถึงลกัษณะความตอ้งการ
และพฤติกรรมการซื3อ การบริโภค การเลือกบริการ โดยคาํตอบที�ไดจ้ะช่วยให้สามารถจดักลยุทธ์
การตลาด (Marketing Strategies) ที�สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคได้อย่าง
เหมาะสม 

คาํถามที�ใชใ้นการวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภค คือ �Ws และ ;H ซึ� งประกอบดว้ย 
ใคร (Who) อะไร (What) ทาํไม (Why) โดยใคร (Who) เมื�อไร (When) ที�ไหน (Where) และ 
อย่างไร (How) เพื�อหาคาํตอบ R ประการ (ROs) ประกอบดว้ย ลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย (Occupants) 
สิ�งที�ผูบ้ริโภคตอ้งการซื3อ (Objects) วตัถุประสงคใ์นการซื3อ (Objectives) บทบาทของผูมี้อิทธิพลใน
การตดัสินใจซื3อ (Organizations) โอกาสในการซื3อ (Occasions) แหล่งที�ผูบ้ริโภคไปซื3อ (Outlets) 
ขั3นตอนในการตดัสินใจซื3อ (Operations) ซึ� งการใช้คาํถาม R คาํถาม เพื�อหาคาํตอบ R ประการ
เกี�ยวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นดงันี3  (ปณิศา ลญัชานนท,์ 89Qr) 
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;. ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?) เป็นคาํถามเพื�อหาคาํตอบ
เกี�ยวกบักลุ่มเป้าหมาย (Occupants) ดา้นประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวทิยา พฤติกรรมศาสตร์ 

8. ผูบ้ริโภคซื3ออะไร (What dose the consumer buy?) เป็นคาํถามเพื�อหาคาํตอบเกี�ยวกบั
สิ�งที�ผูบ้ริโภคตอ้งการซื3อ (Objects) คือ คุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ และความแตกต่างที�เหนือกว่าคู่
แข่งขนั 

:. ทาํไมผูบ้ริโภคจึงซื3อ (Why does the consumer buy?) เป็นคาํถามเพื�อหาคาํตอบ
เกี�ยวกบัวตัถุประสงคที์�ตอ้งการซื3อ เพื�อตอบสนองความตอ้งการดา้นร่างกายและจิตวทิยา 

Q. ใครมีส่วนร่วมในการซื3อ (Who participates in the buying?) เป็นคาํถามเพื�อหา
คาํตอบเกี�ยวกบับทบาทของกลุ่มต่างๆ ที�มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซื3อ (Organizations) ประกอบดว้ย
ผูริ้เริ�มผูมี้อิทธิพล ผูต้ดัสินใจซื3อ ผูซื้3อและผูใ้ช ้

9. ผูบ้ริโภคซื3อเมื�อใด (When does the consumer buy?) เป็นคาํถามเพื�อหาคาํตอบ
เกี�ยวกบัโอกาสในการซื3อสินคา้และบริการอื�นๆ (Occasions) 

6. ผูบ้ริโภคซื3อที�ไหน (Where does the market buy?) เป็นคาํถามเพื�อหาคาํตอบเกี�ยวกบั
แหล่งหรือช่องทางที�ผูบ้ริโภคจะไปซื3อ (Outlets) บะหมี�กึ� งสําเร็จรูป เช่น ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้าน
สะดวกซื3อ 

R. ผูบ้ริโภคซื3ออย่างไร (How does the market buy?) เป็นคาํถามที�ตอ้งหาคาํตอบ
เกี�ยวกบัขั3นตอนการตดัสินใจซื3อสินคา้ (Operations) ประกอบดว้ยการรับรู้ 

สามารถสรุปการวิเคราะห์แนวคิดพฤติกรรมผูบ้ริโภค 6Ws 1H เพื�อให้ได้คาํตอบที�
ตอ้งการตามหลกั ROs ดงันี3  

 

ตารางที� 2.2  แนวคิดพฤติกรรมผูบ้ริโภค 6Ws 1H สู่ ROs 
 

คําถาม (6Ws และ 0H) คําตอบที�ต้องการทราบ (7Os) 
1. ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?) 
2. ผูบ้ริโภคซื3ออะไร (What does the consumer buy?) 
3. ทาํไมผูบ้ริโภคจึงซื3อ (Why does the consumer buy?) 
4. ใครมีส่วนร่วมในการซื3อ (Who participates in the buying?) 
5. ผูบ้ริโภคซื3อเมื�อใด (When does the consumer buy?) 
6. ผูบ้ริโภคซื3อที�ไหน (Where does the consumer buy?) 
7. ผูบ้ริโภคซื3ออยา่งไร (How does the consumer buy?) 

กลุ่มเป้าหมาย (Occupants) 
สิ�งที�ผูบ้ริโภคตอ้งการซื3อ (Objects) 
วตัถุประสงคใ์นการซื3อ (Objectives) 
กลุ่มอิทธิพล (Organizations) 
โอกาสในการซื3อ (Occasions) 
แหล่งที�ผูบ้ริโภคทาํการซื3อ (Outlets) 
ขั3นตอน/วธีิการซื3อ (Operations) 

 

ที�มา: ปณิศา ลญัชานนท ์(2548) 
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เนื�องจากผลิตภณัฑ์บตัรเครดิต ถือว่าเป็นผลิตภณัฑ์ที�ตอ้งใช้จิตวิทยาและตอ้งอาศยั
ความพยายามของ พนักงานธนาคาร หรือตวัแทนสถาบนัการเงิน ในการกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเกิด
ความตอ้งการผลิตภณัฑ์ ซึ� งอาจเกิดจากการใชเ้หตุจูงใจซื3อดา้นเหตุผล หรือใชเ้หตุจูงใจให้ซื3อดา้น
จิตวทิยา (อารมณ์) ดงันั3นเพื�อใหเ้ห็นภาพที�ชดัเจนขึ3นเกี�ยวกบัผูบ้ริโภค การศึกษาถึงเหตุจูงใจที�ทาํให้
เกิดการตดัสินใจซื3อผลิตภณัฑ ์โดยมีจุดเริ�มตน้จากการที�เกิดสิ�งกระตุน้ (Stimulus) ที�ทาํให้เกิดความ
ตอ้งการผา่นเขา้มาในความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภค (Buyer’s black box) ซึ� งเปรียบเสมือนกล่องสีดาํ
ที�ผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถคาดคะเนได้ ความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภคจะได้รับอิทธิพลจาก
ลกัษณะต่างๆ ของผูบ้ริโภค แลว้ส่งผลให้มีการตอบสนองของผูบ้ริโภค (Buyer’s response) หรือ
การตดัสินใจของผูบ้ริโภค (Buyer’s purchase decision) ฉะนั3นการวิจยัเพื�อให้ทราบถึงพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคจึงเกี�ยวขอ้งกบักระบวนการตดัสินใจซื3อและปัจจยัดา้นต่างๆ ที�มีอิทธิพลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจ ตามทฤษฎี S-R Theory Kotler and Armstorng (อา้งถึงใน ปณิศา ลญัชานนท,์ 2548) ดงั
แสดงในภาพที� 2.5 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที� 2.5  รูปแบบพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
ที�มา: Kotler Armstorng (อา้งถึงใน ปณิศา ลญัชานนท,์ 2548) 

สิ�งกระตุ้น(s) 
 
การตลาด                            สิ�งกระตุน้ 
อื�นๆ 
ผลิตภณัฑ ์                          เศรษฐกิจ 
ราคา                                   เทคโนโลย ี
ช่องทางการจดัจาํหน่าย     การเมือง 

กล่องดาํของผู้บริโภค 
 
หรือความรู้สึกนึกคิดของผูซื้3อ 
(Buyer’s Black Box) 

การตอบสนองของผู้บริโภค(R) 
 
การตดัสินซื3อ 
พฤติกรรมหลงัการซื3อ 

ลกัษณะของผู้บริโภค 
 

- ปัจจยัทางดา้นวฒันธรรม 

- ปัจจยัดา้นสงัคม 

- ปัจจยัส่วนบุคคล 

- ปัจจยัดา้นจิตวิทยา 

กระบวนการตดัสินใจของผู้บริโภค 
 

- การรับรู้ปัญหา 

- การคน้หาขอ้มูล 

- การประเมินผลทางเลือก 

- การตดัสินใจซื3อ 

- พฤติกรรมหลงัการซื3อ 
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9. ปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
การตดัสินใจซื3ออาจจะเกิดขึ3นจากอิทธิพลที�ไดรั้บจากปัจจยัต่างๆ ร่วมกบักระบวนการ

ต่างๆ ภายในความคิดของผูบ้ริโภคเอง อย่างไรก็ตามการซื3อสินคา้อาจจะไม่เกิดขึ3นก็ได ้ถึงแมว้่า
ผูบ้ริโภคจะไดต้ดัสินใจเลือกซื3อสินคา้ดงักล่าวไปแลว้ ดงันั3นการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคจึงควรมุ่ง
ที�จะทาํความเขา้ใจตวัแปรต่างๆ ทางสังคม ตวับุคคล และอื�นๆ ที�มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซื3อของ
ผูบ้ริโภค เพื�อให้ทราบถึงลักษณะความตอ้งการของผูบ้ริโภคทางด้านต่างๆ และเพื�อที�จะจดัสิ� ง
กระตุน้ทางการตลาดให้เหมาะสม สนองตอบความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดถู้กตอ้ง (ศิ
ริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 89Q:) ซึ� งสามารถจาํแนก ไดด้งันี3  

    9.; ปัจจยัทางดา้นวฒันธรรม  (Culture factors) เป็นปัจจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัค่านิยม
ความคิด และทศันคติ ที�เกิดจากการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมระหว่างสมาชิกของกลุ่ม ปัจจยั
ทางดา้นวฒันธรรม จึงมีบทบาทในการตดัสินใจซื3อของผูบ้ริโภคเป็นอย่างมาก ดงันั3นการทราบถึง
ลกัษณะความตอ้งการของผูบ้ริโภคทางดา้นวฒันธรรมของแต่ละสังคม จะช่วยให้การจดัสิ�งกระตุน้
ทางการตลาดใหเ้หมาะสมกบัผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย 

    9.8 ปัจจัยทางสังคม (Social factors) ปัจจัยทางสังคมเป็นปัจจยัที� เกี�ยวข้องกับ
ชีวติประจาํวนั และมีอิทธิพลทั3งทางตรงและทางออ้มต่อพฤติกรรมการซื3อ คือ 

           ;. กลุ่มอา้งอิง (Reference group) เป็นกลุ่มที�บุคคลเขา้ไปเกี�ยวขอ้งดว้ย ทั3งที�มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคโดยทางตรงหรือทางออ้ม และส่งผลต่อทศันคติ ความคิดเห็น 
และค่านิยมของบุคคล ผูบ้ริโภคจึงมกัได้รับอิทธิพลจากกลุ่มอ้างอิงที�ตนไม่ได้อยู่ในกลุ่ม ซึ� ง
ผูบ้ริโภคมกัจะปฏิบติัตามกลุ่มอา้งอิงเพื�อใหเ้กิดการยอมรับทางสังคม 

           8. ครอบครัว (Family) หมายถึง สมาชิกในครอบครัว โดยสมาชิกในครอบครัวมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื3อของผูบ้ริโภค และถือไดว้่าครอบครัวซึ� งเป็นกลุ่มปฐมภูมิที�มีอิทธิพล
มากที�สุด ต่อทศันคติ ความคิดเห็น และค่านิยมส่วนบุคคล 

           :. บทบาทและสถานะของบุคคล (Role and Statuses) บุคคลมีความเกี�ยวขอ้งกบั
หลายกลุ่ม โดยบุคคลจะมีบทบาทและสถานะ ที�แตกต่างกนัไปในแต่ละกลุ่ม โดยสถานภาพเป็นสิ�ง
ที�สมาชิกในสังคมหนึ� งๆ กาํหนดขึ3นเป็นมาตรฐานสําหรับกระจายอาํนาจหน้าที�ความรับผิดชอบ 
เป็นตน้ 

    9.: ปัจจยัส่วนบุคคล (Personal factors) คือลกัษณะทั�วไปของประชากร ซึ� งจดัเป็น
ลกัษณะ ขอ้มูลปฐมภูมิที�ผูว้ิจยัให้ความสนใจ คือเพศ อายุ สถานภาพการสมรส การศึกษา อาชีพ 
รายได้ ตาํแหน่งหน้าที�การงาน เนื�องจากเป็นปัจจยัพื3นฐานที�มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการ
บริโภคในธุรกิจบัตรเครดิต โดยลักษณะประชากรต่างๆ นี3  เป็นปัจจัยด้านบุคคลมีอิทธิพลต่อ
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พฤติกรรมการบริโภคที�แตกต่างกนั (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 89Q:) สาํหรับการศึกษาวิจยัครั3 งนี3  
ผูว้ิจยัจึงได้ตั3งสมมุติฐานที�เกี�ยวกบัปัจจยัส่วนบุคคล มีผลต่อการเลือกถือบตัรเครดิตของธนาคาร
พาณิชย ์โดยมีรายละเอียดดงันี3  

           ;. อายุ (Age) อายุเป็นปัจจยัหนึ� งที�ทาํให้คนมีความเหมือนหรือแตกต่างกนัใน
เรื�องความคิดและพฤติกรรม นอกจากนี3 อายุยงัเป็นสิ�งที�กาํหนดความแตกต่างในเรื�องความยากง่าย
ในการชกัจูงใจ คนมีอายุมากขึ3น โอกาสที�คนจะเปลี�ยนใจหรือถูกชกัจูงใจจะน้อยลง และคนที�ต่าง
รุ่นกนัยงัมีประสบการณ์ที�แตกต่างกนัไปทาํให้ทศันคติและความรู้สึกนึกคิดของคนต่างรุ่นต่างวนั
นั3นไม่เหมือนกนั นอกจากนั3นคนที�มีวยัต่างกนัมกัจะมีความตอ้งการในสิ�งต่างๆ แตกต่างกนัไปดว้ย 
เช่น คนวยักลางคนและคนสูงอายุมกัจะคิดถึงเรื� องความปลอดภยัในชีวิต และทรัพย์สิน การ
รักษาพยาบาล เป็นตน้ 

           8. การศึกษา (Education) ระดับการศึกษามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู ้บริโภค 
เนื�องจากการศึกษาทาํให้บุคคลมีมุมมอง มีความรู้สึกนึกคิด ระดบัความมีเหตุผลที�แตกต่างกนัไป 
นอกจากนี3การศึกษาหรือระดบัความรู้ของผูบ้ริโภคยงัมีความสําคญัในฐานะที�เป็นปัจจยัก่อให้เกิด
ความคิดร่วมกนัระหวา่งเจา้ของสินคา้กบัผูบ้ริโภค (เพญ็จมาส ศิริกิจวฒันา, 89Q:) 

           :. สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social-economic status) ครอบคลุมถึงปัจจยั
ดา้นอาชีพ (Occupation) รายได ้(Income) รูปแบบการดาํเนินชีวิต (Lifestyle) ซึ� งเป็นส่วนหนึ�งของ
ปัจจยัส่วนบุคคลที�มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภค อนัส่งผลต่อความคิดเห็นและความนิยม
ชมชอบที�แตกต่างกนัไป ส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคที�แตกต่างกนัไปดว้ยเช่นกนั ส่วนรูปแบบ
การดาํเนินชีวติ เป็นวธีิการดาํรงชีวติซึ� งบุคคลใชเ้วลาและทรัพยากรเพื�อทาํกิจกรรมโดยพิจารณาจาก
สิ�งที�สนใจ และความคิดเห็นต่อสิ�งต่างๆ โดยรูปแบบการดาํเนินชีวิตจะแสดงออกถึงตวับุคคลนั3นๆ 
ที�มีปฏิสัมพนัธ์กบัสิ� งแวดลอ้มทั3งหมด รูปแบบการดาํเนินชีวิตมีความเกี�ยวขอ้งสัมพนัธ์กบัคุณค่า
และบุคลิกภาพของผูบ้ริโภค (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 89Q:) ในส่วนปัจจยัดา้นอาชีพ อาชีพจะ
มีอิทธิพลต่อบุคคลที�มีอาชีพแตกต่างกนัไป การมองโลกมีแนวความคิดมีอุดมการณ์มีค่านิยมต่อสิ�ง
ต่างๆ แตกต่างกนัไป (เพ็ญจมาส ศิรกิจวฒันา, 89Q:) ประเด็นสุดทา้ยคือรายได ้เป็นปัจจยัสําคญัที�
กาํหนดความรู้สึกนึกคิด และความตอ้งการของคนเกี�ยวกบัสิ�งต่างๆ (สุวฒันา วงษก์ะพนัธ์, 89:;) 

           Q. ปัจจยัทางด้านจิตวิทยา (Psychological factors) เป็นปัจจยัที�เกี�ยวข้องกับ
ความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภค ในการเลือกซื3อสินคา้หรือบริการของบุคคล ประกอบดว้ย การจูงใจ 
การรับรู้ การเรียนรู้ ความน่าเชื�อถือ ทศันคติ และบุคลิกภาพ 

กล่าวโดยสรุป พฤติกรรมในการเลือกถือบตัรเครดิต จะขึ3นอยูก่บัสถานการณ์ต่างๆ ทั3ง
ภายในตัวบุคคลและสิ� งเร้าต่างๆ รอบข้าง ซึ� งจะมีผลต่อการเลือกซื3 อสินค้าของผูบ้ริโภค ใน
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กระบวนการเลือกถือบตัรเครดิตของผูบ้ริโภค ผูป้ระกอบการจึงจาํเป็นที�ตอ้งคน้หาปัจจยัที�เป็น
องคป์ระกอบสาํคญัที�ส่งผลต่อการตดัสินใจซื3อสินคา้หรือบริการใหม้ากที�สุด เพื�อดาํเนินการกระตุน้
ใหเ้กิดความตอ้งการของผูบ้ริโภคต่อไป 

�. กระบวนการตดัสินใจซื3อของผูบ้ริโภค (Consumer buying decision) 
พฤติกรรมผูบ้ริโภค มีลกัษณะเป็นกระบวนการที�ตอ้งใช้เวลาและความพยายาม โดย

ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกที�กล่าวมา จะเป็นสิ�งที�มีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซื3อของ
ผูบ้ริโภคซึ�งประกอบดว้ย 9 ขั3นตอน ดงัภาพที� 2.6 มีรายละเอียดดงันี3  
 
 

 

 

 

 

ภาพที� 2.6  กระบวนการตดัสินใจซื3อของผูบ้ริโภค 
ที�มา : Kotler and Armstorng (2004) อา้งถึงใน ปณิศา ลญัชานนท ์(89Qr) 
 

    �.; การตระหนักถึงความต้องการ (Need recognition) หรือการรับรู้ปัญหา อาจ
เกิดขึ3นเองหรือเกิดจากสิ�งกระตุน้จากภายใน และภายนอก รวมถึงความตอ้งการทางร่างกาย และ
ความตอ้งการที�เป็นความปรารถนา ซึ� งเป็นความตอ้งการดา้นจิตวทิยา 

    �.8 การคน้หาขอ้มูล (Information search) ถา้ความตอ้งการถูกกระตุน้มากพอ และสิ�ง
ที�สามารถตอบสนองความตอ้งการอยูใ่กลก้บัผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคจะพยายามหาขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบั
ผลิตภณัฑ์ให้มากที�สุด เพื�อนํามาใช้ในการตดัสินใจ โดยจะทาํการหารายละเอียดเกี�ยวกับสิ� งที�
ตอ้งการ เพื�อใหไ้ดข้อ้มูลเกี�ยวกบัสิ�งที�ตอ้งการที�คาดวา่จะเหมาะสมกบัตนเอง 

    �.: การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of alternatives) เมื�อผูบ้ริโภคไดรั้บขอ้มูล
มาแลว้จากขั3นที�สอง ผูบ้ริโภคจะเกิดความเขา้ใจและประเมินผลทางเลือกต่างๆ เพื�อหาทางเลือกที�ดี
ที�สุด และเหมาะสมกบัตนเองที�สุด โดยขอ้มูลที�ไดจ้ะนาํมาทาํการเปรียบเทียบคุณสมบติัเพื�อหาทาง
เลือกที�ดีและเหมาะสมที�สุดในการใชง้านและความสามารถที�จะจ่ายไดข้องผูบ้ริโภค 

    �.Q การตดัสินใจซื3อ (Purchase decision) เป็นการที�ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจวา่พร้อมจะ
ซื3อหรือไม่ เมื�อตดัสินใจซื3อจริง ผูบ้ริโภคตอ้งตดัสินใจเกี�ยวกับผลิตภณัฑ์ที�ตอ้งการ เพื�อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการซื3อในแต่ละครั3 ง 

การตระหนกัถึง
ความตอ้งการ 

การคน้หาขอ้มูล การประเมินผล
ทางเลือก 

การตดัสินใจ
ซื3อ 

พฤติกรรม 
หลงัการซื3อ 
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    �.9 พฤติกรรมหลงัการซื3อ (Post purchase behavior) หลงัจากที�มีการซื3อและใชสิ้นคา้
แลว้ ผูบ้ริโภคจะประเมินความพึงพอใจในตวัผลิตภณัฑ ์ซึ� งความพึงพอใจในของผูบ้ริโภคขึ3นอยูก่บั
ความสัมพนัธ์ระหวา่งความคาดหวงัของผูบ้ริโภค กบัการรับรู้ถึงผลการปฏิบติังานของสินคา้ ถา้ผล
การปฏิบติังานของสินคา้เท่ากบัหรือสูงกวา่ความคาดหวงั ผูบ้ริโภคจะเกิดความพึงพอใจ ถา้ผลการ
ปฏิบติังานของสินคา้นอ้ยกวา่ความคาดหวงั ผูบ้ริโภคจะเกิดความไม่พึงพอใจ 

จากรูปแบบพฤติกรรมผูบ้ริโภคที�ไดอ้ธิบายขา้งตน้ จะเห็นไดว้่า การศึกษาพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคเป็นสิ�งที�มีความสําคญั ต่อการกาํหนดทิศทางในการดาํเนินงานธุรกิจ ดงันั3นการศึกษาวิจยั
เพื�อใหไ้ดข้อ้มูลของผูบ้ริโภค และแบบพฤติกรรมผูบ้ริโภคในรูปแบบต่างๆ จะทาํให้สามารถเขา้ถึง
กลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 8.;.6 แนวคิดเกี�ยวกบัการบริการ 

Kotler and Bloom (;PrQ) ให้ความหมายว่า การบริการ (Service) คือกิจกรรมหรือ
ผลประโยชน์ใดๆ ก็ตามที�บุคคลหนึ� งสามารถเสนอให้อีกบุคคลบุคคลหนึ� ง ซึ� งเป็นสิ�งที�ไม่อาจจบั
ต้องได้ และไม่ทาํให้เกิดความเป็นเจ้าของใดๆ ทั3 งสิ3น การผลิตบริการนี3 อาจเกี�ยวข้องหรือไม่
เกี�ยวขอ้งกบัการผลิตสินคา้ก็ได ้

สมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกา (The American Marketing Association :AMA) ให้
ความหมายวา่ บริการ คือ กิจกรรมซึ� งส่วนใหญ่เป็นสิ�งที�จบัตอ้งไม่ได ้แต่สามารถสร้างความพอใจ
ใหแ้ก่ผูรั้บได ้การบริการไม่จาํเป็นตอ้งเชื�อมโยงอยูก่บัการขายสินคา้หรือการบริการอื�น การบริการ
อาจจะใช้สินคา้หรือไม่ใชสิ้นคา้เป็นองค์ประกอบก็ได ้ และหากมีการใชสิ้นคา้เป็นองค์ประกอบก็
จะไม่มีการโอนกรรมสิทธิ� ในสินคา้นั3นไปใหผู้ใ้ชบ้ริการ (สุมนา อยูโ่พธิ� , 89QQ) 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (89Q;) ให้คาํจาํกดัความเกี�ยวกบัการบริการว่า หมายถึง 
การกระทาํกิจกรรม ผลประโยชน์ หรือความพึงพอใจที�ผูป้ระกอบการมอบให้หรือตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคในสิ�งที�สัมผสัไม่ได ้

ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์ (89Q;) ให้คาํจาํกัดความเกี�ยวกับ ธุรกิจบริการ (Service 
business) หมายถึง องค์กรหรือหน่วยงานที�จัดตั3 ง ขึ3 นเพื�อให้หรือขายบริการ โดยปกติจะมี
วตัถุประสงค์เพื�อแสวงหากาํไร ซึ� งการให้หรือขายบริการดังกล่าวอาจจะเป็นการให้หรือขาย
โดยตรงสู่ลูกคา้ หรือโดยทางออ้ม 

สรุปได้ว่า การบริการเป็นกิจกรรม ผลประโยชน์หรือความพึงพอใจที�สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการใหแ้ก่ลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนั 

;. ลกัษณะของธุรกิจบริการ 
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ลักษณะทั�วไปของการบริการ มีลักษณะเฉพาะที�แตกต่างไปจากผลิตภัณฑ์ทั�วไป
ดงัต่อไปนี3  

    ;.; บริการไม่สามารถจับต้องได้ (Intangibility) บริการไม่สามารถมองเห็น ไม่
สามารถจบัตอ้งได ้ไม่สามารถทดลองใชก่้อนได ้ส่งผลทาํให้ยากต่อการประเมินคุณภาพก่อนการ
ตดัสินใจซื3อ จึงเกิดรู้สึกวา่ตนเองกาํลงัเสี�ยงกบัสิ�งที�ไม่สามารถจบัตอ้งได ้

    ;.8 บริการไม่สามารถแบ่งแยกได ้(Service inseparability) การให้บริการและการรับ
บริการตอ้งเกิดขึ3นพร้อมๆ กนั ไม่สามารถแยกกระบวนการผลิตและการบริโภคออกจากกนัได ้
ดงันั3น จึงเป็นขอ้จาํกดัในดา้นผูใ้หบ้ริการที�เป็นบุคคลและขอ้จาํกดัดา้นเวลา 

    ;.: บริการจดัทาํมาตรฐานไดย้าก (Heterogeneous) ปัจจยัหลกัที�จะช่วยในการใหบ้ริ 
การคือ “คน” โดยคุณภาพในการให้บริการขึ3 นอยู่กับทกัษะ ความสามารถ และอธัยาศยัของผู ้
ใหบ้ริการแต่ละคน สิ�งนี3 เองที�ทาํใหผู้ใ้หบ้ริการที�มีฝีมือ ประสบความสาํเร็จไดเ้ฉพาะบุคคล 

    ;.Q บริการไม่สามารถเก็บไวไ้ด ้(Perishability) การบริการจะเกิดขึ3นไดก้็ต่อเมื�อเกิด
การซื3อและรับบริการในขณะเดียวกนั ไม่สามารถผลิตเก็บไวร้อได ้

8. องคป์ระกอบของงานบริการ 
การบริการให้ไดดี้เป็นที�พอใจของผูบ้ริโภค ผูใ้ห้บริการจะตอ้งคาํนึงถึงองค์ประกอบ

ต่อไปนี3  
    8.; ความน่าเชื�อถือ (Reliability) คือความสามารถที�จะดาํเนินการให้บริการตามที�

สัญญาไวอ้ยา่งมีคุณภาพและถูกตอ้งแม่นยาํ 
    8.8 การตอบสนองที� ดี  (Responsiveness) คือความเต็มใจที�จะช่วยเหลือและ

ใหบ้ริการแก่ผูใ้ชบ้ริการอยา่งทนัท่วงที มีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ 
    8.: การใหค้วามมั�นใจ (Assurance) พนกังานบริการจะตอ้งมีความรู้เป็นอยา่งดีและ

แสดงออกถึงความมีนํ3าใจ ความเอาใจใส่ถึงความตอ้งการของลูกคา้ดว้ยการ 
    8.Q ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) คือการดูแลเอาใจใส่ และความสนใจที�ผู ้

ใหบ้ริการมีต่อผูใ้ชบ้ริการ 
    8.9 บริการที�สัมผสัได ้(Tangibles) คือลกัษณะที�ปรากฏให้เห็น หรือสิ�งที�สามารถ

จบัตอ้งได ้เช่น วสัดุ อุปกรณ์ เครื�องมือ อาคารสถานที� ขอ้มูลการบริการ 
:. องคป์ระกอบของความสาํเร็จในการใหบ้ริการ 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, (89Q;) กล่าวว่า องค์ประกอบของความสําเร็จในการ

ใหบ้ริการคือ 
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    :.; ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ (Satisfaction) การให้บริการที�ดีตอ้งมีเป้าหมาย
ที�ผูรั้บบริการเป็นหลกั โดยผูใ้หบ้ริการจะตอ้งถือวา่เป็นหนา้ที�โดยตรงที�จะตอ้งพยายามกระทาํอยา่ง
ใดอยา่งหนึ�งใหผู้รั้บบริการเกิดความพึงพอใจมากที�สุด 

    :.8 ความคาดหวงัของผูรั้บบริการ (Expectation) ผูใ้ห้บริการจาํเป็นจะต้องรับรู้ 
และเรียนรู้ เกี�ยวกบัความคาดหวงัพื3นฐาน ตลอดจนสาํรวจความคาดหวงัเฉพาะของผูรั้บบริการ เพื�อ
สนองบริการที�ตรงกบัความคาดหวงั ซึ� งจะทาํใหผู้รั้บบริการเกิดความพึงพอใจ 

    :.: ความพร้อมในการให้บริการ (Readiness) ประสิทธิภาพของการให้บริการ
ขึ3นอยูก่บัความพร้อมที�จะใหบ้ริการ ในสิ�งที�ผูรั้บบริการตอ้งการภายในเวลาและรูปแบบที�ตอ้งการ 

    :.Q ค วา ม มี คุ ณ ค่ า ข อง ก า รบ ริก า ร  (Values) คุ ณ ภา พ ข อง ก า รใ ห้บ ริก า ร ที�
ตรงไปตรงมาไม่เอาเปรียบผูรั้บบริการรวมทั3งความพยายามที�จะทาํให้ผูรั้บบริการชอบ และพอใจ
กบับริการที�ไดรั้บยอ่มแสดงถึงคุณค่าของการบริการที�คุม้ค่าสาํหรับผูรั้บบริการ 

    :.9 ความสนใจต่อการให้บริการ (Interest) การให้ความสนใจอย่างจริงใจของ
ผูรั้บบริการทุกระดับและทุกคนอย่างยุติธรรมหรือเท่าเทียมกันนับเป็นสิ� งสําคัญที�สุด เพราะ
ผูรั้บบริการทุกคนต่างก็ตอ้งการไดรั้บบริการที�ดีดว้ยกนัทั3งสิ3น 

    :.� ความสุภาพในการให้บริการ (Courtesy) การต้อนรับและให้บริการด้วยใน
หน้าที�ยิ3มแยม้แจ่มใส และท่าทีสุภาพอ่อนโยนของผูใ้ห้บริการ แสดงถึงความมีอธัยาศยัของการ
ใหบ้ริการที�เป็นมิตร อบอุ่นและเป็นกนัเอง ซึ� งจะส่งผลให้ผูรั้บบริการเกิดความพึงพอใจต่อบริการที�
ไดรั้บ 

    :.R ความมีประสิทธิภาพในการให้บริการ (Efficiency) ความสําเร็จของการ
ใหบ้ริการขึ3นอยูก่บัความเป็นระบบมีขั3นตอนในการใหบ้ริการที�ชดัเจน 

กล่าวโดยสรุป ในการตัดสินใจเลือกถือบัตรเครดิต จะแตกต่างจากเกณฑ์ในการ
ตดัสินใจซื3อสินคา้ที�มีตวัตน ดงันั3นการรักษาระดบัของการให้บริการให้เหนือกวา่คู่แข่งขนั ดว้ยการ
เสนอคุณภาพการให้บริการ โดยกาํหนดเป็นเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ว่าลูกคา้มีความพึงพอใจ
หลงัการรับมอบบริการ จะส่งผลดีต่อภาพลกัษณ์ของธนาคาร และสถาบนัการเงินเป็นอยา่งยิ�ง 
 
2.2 งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 

ในการวิจยัครั3 งนี3 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้ผลงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการวิเคราะห์การเลือก
ถือบตัรเครดิตของประชาชนในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ ไดแ้ก่ 

กรกฎ กุฎีศรี (89Q6) ได้ศึกษาเรื� องปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บตัรเครดิตของ
นกัศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจรุ่น 2 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อ (1) 
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เพื�อศึกษาลกัษณะของนกัศึกษาปริญญาโทบริหารธุรกิจ รุ่น 2 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ที�ใช้
บตัรเครดิต (2) เพื�อศึกษาพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตของนกัศึกษาปริญญาโทบริหารธุรกิจ รุ่น 2 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (3) เพื�อศึกษาปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บตัรเครดิตของ
นักศึกษาปริญญาโทบริหารธุรกิจ รุ่น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช กลุ่มตวัอย่างที�ใช้
ประกอบดว้ยนกัศึกษาปริญญาโทบริหารธุรกิจ รุ่น 2 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช จาํนวน 182 
คน เครื� องมือที�ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่าที�เกี�ยวกับปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อการ
เลือกใช้บตัรเครดิตที�ผูศึ้กษาสร้างขึ3นมามีค่าความเชื�อมั�นเท่ากบั 0.95 สถิติที�ใช้ในการวิเคราะห์
ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ค่าไคสแควร์ และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one – way 
Anowa) ที�ระดบันัยสําคญัทางสถิติ .05 โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป SPSS/PC ผล
การศึกษาพบวา่ (1) ลกัษณะของประชากรไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายได ้ที�แตกต่าง
กนัจะมีพฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิตทั3งที�ไม่แตกต่างกนัและแตกต่างกนั (2) พฤติกรรมการใชบ้ตัร
เครดิตของนกัศึกษาปริญญาโทบริหารธุรกิจ รุ่น 2 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ที�ใชบ้ตัรเครดิต
ที�นิยมมากที�สุดคือ การใช้บตัรเครดิตในการชาํระสินคา้และบริการในห้างสรรพสินคา้ เป็นบตัร
เครดิตที�ออกโดยธนาคารกรุงไทย วงเงินต่อเดือนที�ใช้ผ่านบตัรเครดิตตํ�ากว่า 5,000 บาทต่อเดือน
โดยประเภทสินค้าที�ใช้ผ่านบัตรเครดิต คือสินค้าอุปโภค บริโภค ซึ� งนักศึกษาปริญญาโท
บริหารธุรกิจ รุ่น 2 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชที�ใช้บตัรเครดิตจะมีระยะเวลาในการใชบ้ตัร
เครดิตมาแลว้มากกวา่ 2 ปี ซึ� งแต่ละเดือนจะมีจาํนวนครั3 งในการใชบ้ตัรเครดิต 1-5 ครั3 งและจะใช้
เวลาช่วงบ่าย คือ 12.01 – 18.00 (3) ปัจจยัทางการตลาดที�มีผลจูงใจนกัศึกษาปริญญาโทบริหารธุรกิจ
รุ่น 2 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ที�ใช้บตัรเครดิตเลือกใช้บตัรเครดิตไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นราคา 
สถานที� 

ธีระ วงศ์คาํกิจการ (89QR) ไดศึ้กษาเรื�องปัจจยัที�มีอิทธิพลต่ออุปสงค์ของบตัรเครดิตที�
ไม่ไดอ้อกโดยธนาคาร ในอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษาโครงสร้าง 
ลกัษณะทั�วไป และอุปสงคข์องผูถื้อบตัร ประเภทของบตัรเครดิตที�ไม่ไดอ้อกโดยธนาคาร ปัจจยัที�มี
อิทธิพลต่ออุปสงค์และความสัมพนัธ์ของปัจจยัที�มีอิทธิพลต่ออุปสงค์ของผูถื้อบตัรเครดิตที�ไม่ได้
ออกโดยธนาคาร ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ การศึกษาครั3 งนี3  รวบรวมข้อมูล โดยใช้
แบบสอบถามแบบปลายปิด จากผูถื้อบตัรเครดิตที�ไม่ได้ออกโดยธนาคาร ที�เขา้มาใช้บริการตาม
ห้างสรรพสินคา้ จาํนวน � แห่ง โดยวิธีการสุ่มแบบบงัเอิญ (Accidental sampling) จาํนวน :RU ราย 
ผลกการศึกษาพบว่า ไม่มีความแตกต่างในด้านเพศของผูถื้อบัตร มีอายุระหว่าง 8U ถึง :9 ปี 
การศึกษาอยู่ในระดบัอนุปริญญาถึงปริญญาตรี มีอาชีพเป็นลูกจา้งและพนักงานบริษทัเอกชน มี
รายไดอ้ยูร่ะหวา่ง Q,UU; ถึง ;8,UUU บาท สมาชิกในครอบครัวประมาณ : คน และส่วนใหญ่จะถือ
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บตัรจาํนวน 8 ใบขึ3 นไป ส่วนปัจจยัที�มีอิทธิพลต่ออุปสงค์ของผูถื้อบัตร พบว่า ผูถื้อบัตรให้
ความสําคญักบัระยะเวลาในการอนุมติัที�รวดเร็ว ขั3นตอนที�ไม่ยุง่ยาก มีบริการรับฝาก-ถอนเงินจาก
เครื� องอตัโนมติั อตัราดอกเบี3 ยตํ�า การคิดเบี3 ยปรับในอตัราที�ไม่สูง การมีส่วนลดเมื�อชําระก่อน
กาํหนด เกณฑ์การพิจารณารายได้ขั3นตํ�าของผูส้มคัร การได้รับส่วนลดจากการแสดงบตัร การมี
เคาน์เตอร์ที�จ่ายชาํระเงินไดส้ะดวก การให้ของสมนาคุณแก่สมาชิกใหม่ การโฆษณาทางวิทยุและ
หนงัสือพิมพ ์รวมทั3งการแนะนาํจากเพื�อนร่วมงาน 

เมลดา วงษว์กิิจการ (89QR) ไดศึ้กษาเรื�องเหตุผลในการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิตของ
พนกังานธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษาเหตุผลในการตดัสินใจ
เลือกใช้บตัรเครดิต และปัจจยัที�มีความสัมพนัธ์กบัเหตุผลในการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิต ของ
พนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เครื� องมือที� ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื� องคอมพิวเตอร์ สถิติที�ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ร้อยละ 
ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานและการหาค่าความสัมพนัธ์แบบไคสแควร์ โดยกาํหนดระดับ
นยัสําคญัไวที้� .U9 ผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัที�มีความสัมพนัธ์กบัเหตุผลในการตดัสินใจเลือกใช้
บตัรเครดิตของพนกังานธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายจ่าย 
และสถานภาพสมรส ส่วนรายได้ ตาํแหน่งงาน และระยะเวลาการทาํงานไม่มีความสัมพนัธ์กบั
เหตุผลในการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิต พนกังานธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) มีปัญหาเรื�อง
เก็บเงินเพิ�มเมื�อใช้บตัรเครดิตจ่ายค่าสินคา้และบริการอีก ;% หรือ :% ดงันั3นผูที้�มีส่วนเกี�ยวขอ้ง
น่าจะพิจารณาในการช่วยผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชบ้ตัร เช่น ลดการเก็บค่าบริการลดลง หรือเพิ�มระยะเวลา
ในการผอ่นชาํระใหย้าวนานขึ3น ขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขปัญหาจากการใชบ้ตัรเครดิตคือ ตอ้งการ
ให้ทางธนาคารเพิ�มร้านคา้ที�รับบตัรเครดิตให้มากขึ3นกว่าเดิม ดงันั3นผูที้�มีส่วนเกี�ยวขอ้งน่าจะมีการ
สาํรวจขอ้มูลทางการตลาด เพื�อทราบความตอ้งการที�แทจ้ริงของลูกคา้ในดา้นต่างๆ 

บงกช นนทสิทธิ�  (89Qr) ไดศึ้กษาเรื�องปัจจยักาํหนดการเลือกใชบ้ตัรเครดิตที�ออกโดย
สถาบนัการเงินที�ไม่ใช่ธนาคารของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษา
ถึงเหตุผลและปัจจยัที�กาํหนดการเลือกใชบ้ตัรเครดิตที�ออกโดยสถาบนัการเงินที�ไม่ใช่ธนาคาร และ
ศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในเชิงเปรียบเทียบก่อนและหลงัมีบตัรเครดิตโดยการเก็บตวัอยา่ง
จากแบบสอบถาม จาํนวน 8UU ตวัอย่าง จากผูถื้อบตัรเครดิตที�ออกโดยสถาบนัการเงินที�ไม่ใช่
ธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสถิติที�ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าความถี� 
โดยไดท้าํการวิเคราะห์เชิงพรรณนาและเชิงปริมาณ และใช้ทดสอบแบบไคสแควร์ (Chi-square) 
เพื�อวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปร ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี
อายุระหว่าง :U-:P ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสโสด ด้านการศึกษา และรายได้ พบว่า จบ
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การศึกษาระดบัปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่และมีรายได้เฉลี�ยประมาณ ;U,UUU-8U,UUU บาท และมี
อาชีพเป็นพนกังานลูกจา้ง จากการศึกษาปัจจยัทาํให้เลือกถือบตัรเครดิตของผูบ้ริโภค พบวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีเหตุผลในการเลือกถือบตัรเครดิต คือ การรับสิทธิประโยชน์จากการเป็น
สมาชิก และปัจจยัที�เลือกถือบตัรเครดิตคือโปรโมชั�นหรือสิทธิพิเศษ อตัราค่าธรรมเนียมแรกเขา้
และรายปีเป็นปัจจยัสําคญัที�ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คาํนึงถึงเมื�อตอ้งการเลือกใช้บตัรเครดิต
ในปีถดัไป ผลการวิเคราะห์ปัจจยัทางดา้นโปรโมชั�นหรือสิทธิพิเศษของบตัร อตัราค่าธรรมเนียม
แรกเขา้และรายปีกบัความถี�ในการใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิต พบวา่ ปัจจยัเหล่านั3นไม่มีผลต่อความถี�ใน
การใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิต ผลวเิคราะห์ถึงปัจจยัที�มีผลต่อการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคเมื�อ
มีบตัรเครดิต พบวา่ ปัจจยัดา้นอายุมีผลต่อการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคเมื�อมีบตัรเครดิต
ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลอื�นๆ ไม่มีผลต่อการเปลี�ยนพฤติกรรมการบริโภคเมื�อมีบตัรเครดิตและจาก
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ พบวา่ การมีบตัรเครดิตไม่ไดท้าํใหก้ารใชจ่้ายเพิ�มขึ3น 

วนัวิสา แจง้สาร (899U)ได้ศึกษาปัจจยัที�มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการบตัรเครดิต
ธนาคารพาณิชยข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร การศึกษาครั3 งนี3 มีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษา
ขอ้มูลทางดา้นประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิตของผูบ้ริโภค ที�มีผลต่อการ
ใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารพาณิชยข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการ
วิจยัครั3 งนี3  คือ ผูใ้ช้บริการบตัรเครดิตธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน QUU คน 
เครื�องมือที�ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถาม สถิติที�ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 
ความถี� ร้อยละ ค่าเฉลี�ย และค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบเชิงอนุมานใชท้ดสอบค่าที (t-
test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test)และการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient) ที�ระดบัความเชื�อมั�นร้อยละ P9 ผลการวิเคราะห์พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุตั3งแต่ 8U ปี- :Uปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี
สถานภาพโสด ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน รับจา้งและมีรายไดป้ระจาํต่อเดือนตั3งแต่ 
;9,UUU – 8U,UUU บาท โดยผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญักบัปัจจยัทางดา้นการตลาดในระดบั
มากที�สุด ในดา้นสถานที�ใหบ้ริการของธนาคารผูอ้อกบตัร ดา้นราคาดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้น
บุคลากร และดา้นกระบวนการ และใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัทางดา้นการตลาดในระดบัมาก ในดา้น
ผลิตภณัฑ์ และด้านสภาพแวดล้อมสถานที�ของธนาคาร ส่วนการทดสอบความแตกต่างพบว่า 
ผูบ้ริโภคที�มีปัจจยัส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ และรายได้ประจาํต่อเดือนที�แตกต่างกนัมีการให้
ความสําคญักบัปัจจยัทางดา้นการตลาดที�ใชป้ระกอบการตดัสินใจใชบ้ริการบตัรเครดิตแตกต่างกนั
ในดา้นผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาดดา้นบุคลากร และด้านกระบวนการ และ
ผูบ้ริโภคที�มีปัจจยัส่วนบุคคลที�แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารพาณิชยใ์น
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ดา้นจาํนวนบตัรเครดิตที�ใชใ้นปัจจุบนั และดา้นจาํนวนเงินที�ใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตต่อเดือนแตกต่าง
กนัยกเวน้ด้านเพศ และในส่วนของการทดสอบแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการบตัรเครดิตใน
อนาคตพบวา่ ผูบ้ริโภคที�มีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อายุ และรายไดป้ระจาํต่อเดือนที�แตกต่างกนัมี
แนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการบตัรเครดิตในอนาคตแตกต่างกนั และการให้ความสําคญัของ
ปัจจยัทางดา้นการตลาดที�ใชป้ระกอบการตดัสินใจใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารพาณิชย ์

ภมรินทร์  นิโรจน์ (8998)ไดศึ้กษาเรื�องปัจจยัที�มีผลต่อการตดัสินใจสมคัรและใชบ้ริการ
บตัรเครดิตระหวา่งธนาคารในประเทศ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการ
สมคัรและใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิต และศึกษาเปรียบเทียบระดบัความสําคญัของส่วนประสมทาง
การตลาดในด้านต่างๆที�มีผลต่อการสมคัรและใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิต ในการศึกษาครั3 งนี3 ได้ใช้
แบบสอบถามเป็นเครื�องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน QUU คน ซึ� งเป็นผูที้�
สมคัรและใช้บตัรเครดิตในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร ทาํการเก็บขอ้มูลพื3นฐานและพฤติกรรม
การใช้บตัรเครดิต  ผลการศึกษาพบว่าดา้นการใช้ประโยชน์จากบตัรเครดิต : อนัดบัแรกที�สําคญั
ของกลุ่มตวัอยา่ง คือดา้นความสะดวกปลอดภยัทาํให้ไม่ตอ้งพกพาเงินสดจาํนวนมาก รองลงมา คือ
เพื�อใช้ซื3อสินคา้ก่อนแลว้ชาํระเงินเมื�อเรียกเก็บและสามารถ โยกลุ่มตวัอย่างร้อยละ 9r.89 สมคัร
บตัรเครดิตที�ออกโดยธนาคารในประเทศ เละกลุ่มตวัอย่างร้อยละ �8.89 เลือกชาํระค่าสินคา้และ
บริการผ่านบตัรเครดิตที�ออกโดยธนาคารในประเทศมากกว่าธนาคารต่างประเทศ ผลการศึกษา
เปรียบเทียบระดับความสําคัญของส่วนประสมทางการตลาดของธนาคารทั3 งในประเทศและ
ต่างประเทศ พบว่าส่วนใหญ่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของธนาคารในประเทศจะมีค่าเฉลี�ย
มากกว่าธนาคารต่างประเทศ ทั3งในเรื�องของการตดัสินใจสมคัรและการเลือกชาํระค่าสินคา้และ
บริการผ่านบตัรเครดิต ดงันั3นหากธนาคารต่างประเทศตอ้งการจะขยายฐานของลูกคา้ให้ใชบ้ริการ
มากขึ3น จะตอ้งหากลยทุธ์ทางการตลาดดา้นต่างๆที�จะสามารถแข่งขนัเพื�อให้อยูใ่นธุรกิจบตัรเครดิต
ให้ได้ และธนาคารในประเทศก็ตอ้งหาวิธีที�เหมาะสมที�จะรักษาลูกคา้เดิม สําหรับการแข่งขนัใน
ธุรกิจนี3 ต่อไป 

 
2.3 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

การศึกษาปัจจัยที�มีผลต่อการเลือกถือบัตรเครดิตของธนาคารพานิชย์ กรณีศึกษา 
ประชาชนในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ นั3น ทาํให้ทราบถึงขอ้มูลทั�วไปของผูเ้ลือกถือ
บตัรเครดิต ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการการตลาด และปัญหาอุปสรรคที�มีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ตัรเครดิต โดยกาํหนดเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลได ้ดงัภาพที� 2.7 
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          ตัวแปรต้น                ตัวแปรตาม 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 2.7  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

2.4 บทสรุป  
เป็นที�ทราบกนัดีว่าตั3 งแต่ปี 8998 เป็นต้นมาผูบ้ริโภคกาํลงัเผชิญกบัภาวะวิกฤตทาง

เศรษฐกิจทั3งภายในประเทศและต่างประเทศ ที�ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเชื�อมั�นของผูบ้ริโภค
และกาํลงัการซื3อสินคา้และบริการของผูบ้ริโภคมีอตัราลดลง รวมถึงอตัราการเพิ�มสูงขึ3นของการ
ผอ่นชาํระหนี3จากการใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตที�ทาํให้เกิดยอดสินเชื�อคงคา้ง โดยผูป้ระกอบธุรกิจบตัร
เครดิตในปี 8997 ถือว่าเป็นปีที�ผูป้ระกอบการดา้นนี3 ตอ้งดาํเนินธุรกิจบตัรเครดิตบนพื3นฐานของ
ความระมดัระวงัมากขึ3น ไม่ว่าจะเป็นการขยายฐานบตัรเครดิตที�ผูป้ระกอบการบางรายมีการเพิ�ม
คุณสมบติัของผูส้มคัรบตัรเครดิต รวมไปถึงแนวโน้มการจา้งงานที�ลดลง ส่งผลต่อการขยายฐาน

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- สถานภาพสมรส 
- ระดบัการศึกษา 
- อาชีพ 
- ตาํแหน่งหนา้ที�การงาน 
- รายไดต่้อเดือน 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
- ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
- ดา้นผลิตภณัฑ์ 
- ดา้นราคา 
- ดา้นช่องทางการจาํหน่าย 
- ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 

 
 
 
การศึกษาปัจจยัที�มีผลต่อการเลือก
ถือบตัรเครดิตของธนาคารพานิชย ์ 
กรณีศึกษา ประชาชนในเขตอาํเภอ
เมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 
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บตัรเครดิตที�ลดลงดว้ย โดยผูป้ระกอบการดา้นบตัรเครดิตตอ้งกระตุน้การใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตให้
เพิ�มมากขึ3น ถึงแมว้า่กาํลงัซื3อของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัจะลดลง 

จากงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง แนวคิดและทฤษฎี ที�มีความเกี�ยวขอ้งกบัการศึกษาปัจจยัที�มีผล
ต่อการเลือกถือบตัรเครดิตของธนาคารพานิชย ์กรณีศึกษา ประชาชนในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดั
สมุทรปราการ  นั3น กระบวนการตดัสินใจเป็นขั3นตอนในการเลือกพิจารณาของผูบ้ริโภคมีส่วน
เกี�ยวขอ้งทั3งด้านความรู้สึกนึกคิด การตอบสนองความตอ้งการทางด้านร่างกายและจิตใจ ซึ� งจะ
ส่งผลต่อการตดัสินใจในการเลือกซื3อสินคา้และบริการต่างๆ ในการที�จะตอบสนองความตอ้งการ
ของตนเองเป็นสําคญั โดยการตดัสินใจเลือกซื3อสินคา้และบริการต่างๆ นั3นตั3งอยู่บนพื3นฐานของ
ขั3นตอนในกระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย การรับรู้ถึงปัญหา การคน้หาขอ้มูล 
การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซื3อสินคา้และบริการ จะมีการส่งผลไปถึงพฤติกรรมหลงัการซื3อ
สินคา้และบริการของผูบ้ริโภคที�เกิดขึ3นภายหลงัที�ไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการนั3นแลว้ ถ้า
เป็นไปตามที�คาดหวงัไว ้ผลลพัธ์ที�ไดถื้อว่าผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจ แต่ถา้ผลลพัธ์ที�ไดต้ ํ�ากว่าที�
คาดหวงัไว ้ผลคือความไม่พึงพอใจของผูบ้ริโภคนั�นเอง โดยธนาคารพาณิชยที์�ประกอบธุรกิจดา้น
บตัรเครดิตตอ้งหากลยุทธ์ต่างๆ เพื�อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผูบ้ริโภคอย่างมากที�สุด อนันาํไปสู่
การขยายฐานลูกคา้ ขณะเดียวกนัการกระตุน้การใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตก็เป็นสิ�งสําคญัที�มีผลต่อการ
ตดัสินใจของผูบ้ริโภค ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ของบตัรเครดิต ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการ
ส่งเสริมการตลาด ตลอดจนการศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที�เกิดขึ3 นกับผูบ้ริโภคที�ใช้บตัร
เครดิต มาใชใ้นการปรับปรุงผลิดตภณัฑ์ ซึ� งทา้ยสุดเมื�อมีการนาํปัจจยัต่างๆ ปัญหาและอุปสรรค ที�
ไดจ้ากการศึกษามาแลว้นั3นนาํมากาํหนดยทุธศาสตร์ การกาํหนดกลยทุธ์ในการแข่งขนัในธุรกิจบตัร
เครดิตต่อไป  
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บทที� � 

วธีิดาํเนินการวจิยั 
 
การศึกษาปัจจัยที�มีผลต่อการเลือกถือบัตรเครดิตของธนาคารพานิชย์ กรณีศึกษา 

ประชาชนในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ มีการดาํเนินการดงันี-  
..0 วธีิการวจิยั 
..1 ประชากรในการวจิยัและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
... เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั 
..4 การสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื�องมือ 
..5 วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
..8 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

�.�  วธีิการวจัิย 

การศึกษาปัจจัยที�มีผลต่อการเลือกถือบัตรเครดิตของธนาคารพานิชย์ กรณีศึกษา 
ประชาชนในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) 
รูปแบบการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey research method) จากการใชแ้บบสอบถามเป็นเครื�องมือในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล โดยมีระเบียบวธีิวจิยัดงันี-  

0. ศึกษาคน้ควา้เอกสาร ทฤษฎี และงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการเลือกถือบตัรเครดิต 
1. กาํหนดปัญหางานวิจยั ความเป็นมา และความสําคญัของปัญหา และนาํเสนอต่อ

อาจารยที์�ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
.. กาํหนดวตัถุประสงคข์องงานวจิยัที�สอดคลอ้งกบัชื�อเรื�อง และประเด็นปัญหา 
4. กาํหนดสมมุติฐาน เพื�อเป็นแนวทางของการตอบปัญหา และวตัถุประสงค ์
5. กาํหนดขอบเขตของการศึกษา ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง และสถานที�ในการศึกษาวจิยั 
8. ออกแบบและพฒันาเครื�องมือที�ใชใ้นงานวิจยั และหาประสิทธิภาพของ เครื�องมือที�

ใชใ้นงานวจิยั 
R. เก็บรวบรวมขอ้มูล แลว้นาํขอ้มูลที�รวบรวมไดไ้ปทาํการวเิคราะห์ผล 
T. สรุปผลการวจิยัที�ไดจ้ากการวเิคราะห์ผลขอ้มูล พร้อมขอ้เสนอแนะต่างๆ 
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�.�  ประชากรในการวจัิย และการเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 

        ..1.0  ประชากร 
ประชากรในการศึกษาครั- งนี-  คือ ประชากรในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 

รวม 0WT,54R คน (รายงานสถิติจาํนวนประชากร ประจาํปี 1558  
http://stat.bora.dopa.go.th/stat/ 
statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=��&statType=�&year

=��) 
        ..1.1  กลุ่มตวัอยา่ง 

กลุ่มตวัอยา่ง คือ ตวัแทนประชากร จะเลือกจาํนวนประชากร และกาํหนดขนาดตวัอยา่ง
โดยใชสู้ตรของ Taro Yamane (Yamane, 1967) และเนื�องจากกลุ่มตวัอยา่งของประชากรในเขต
อาํเภอเมือง จังหวดัสมุทรปราการ ทาํการศึกษาในครั- งนี- มีจาํนวนมาก และระยะเวลาในการ
ศึกษาวิจยัในครั- งนี- มีค่อนขา้งจาํกดั ผูว้ิจยัจึงไม่สามารถทาํการสอบขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งไดอ้ยา่ง
ทั�วถึง ดงันั-นจึงตอ้งทาํการกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งในการเก็บขอ้มูลในครั- งนี-  ดงัตวัอยา่งการคาํนวณได้
ดงัต่อไปนี-  คือ 
 

    n    =  
2NeI

N
+

 

    n   =  จาํนวนตวัอยา่ง 
    N   =  จาํนวนประชากร 
    e   =  ความผดิพลาดที�ยอมรับได ้5% หรือ W.W5 
 
แทนค่าจากสูตรจะได ้  
 

    n   =  
2.05(108,547)01

108,547
+

   

     =  399.06 หรือ 4WW 
 
ขนาดของกลุ่มตวัอย่างที�คาํนวณได ้เท่ากบั 4WW คน โดยความคลาดเคลื�อนที�สามารถ

ยอมรับไดใ้นการเลือกตวัอยา่งไม่เกินร้อยละ 5% หรือ W.W5 โดยจะทาํการแจกแบบสอบถามในเขต
อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 
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�.�  เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

เครื�องมือในการวิจยัครั- งนี-  ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ที�สร้างขึ-นโดยศึกษาจาก
เอกสาร แนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง จึงครอบคลุมเนื-อหาและวตัถุประสงคใ์น
การศึกษา โดยมีส่วนประกอบ 4  ส่วน ดงัต่อไปนี-  

ส่วนที� 0 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ ตาํแหน่งหนา้ที�การงาน และรายไดต่้อเดือน จาํนวน R ขอ้ ซึ� งเป็น
แบบสอบถามแบบปิด (Closed ended question) แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 

ส่วนที� 1  แบบสอบถามข้อมูลเกี�ยวกับการตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิตของผูต้อบ
แบบสอบถามของผูต้อบแบบสอบถาม มี 6 ขอ้ เป็นแบบสอบถามแบบปิด (Closed ended question) 
แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 

ส่วนที� .  แบบสอบถามปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการเลือกถือบตัร
เครดิต จาํนวน 20 ขอ้ 

แบบสอบถามส่วนที� 3 เป็นแบบ Rating Scale โดยมีการแสดงความคิดเห็นและการให้
คะแนน 5 ระดบัดงันี-  
    คะแนนความสําคัญ ระดับการให้คะแนน 

     มากที�สุด   5 
     มาก    4 
     ปานกลาง   . 
     นอ้ย    1 
     นอ้ยที�สุด   0 
 

การแปลผลคะแนนแบบสอบถาม ไดแ้บ่งระดบัเพื�อวดัความสําคญัแต่ละปัจจยัที�ใชใ้น
การพิจารณาของผูบ้ริโภคออกเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาระดับการให้คะแนนเฉลี�ยในแต่ละ
ระดบัชั-น จากสูตรความกวา้งของชั-นดงันี-  (นราศรี ไววนิชกุล และชูศกัดิo  อุดมศรี, 154T) 

อนัตรภาคชั-น  =   ค่าพิสัย / จาํนวนชั-น 
แทนค่า     =  (5 – 0) / 5   =  0.80 
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เกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนนเฉลี�ย โดยกาํหนดความหมาย ดงันี-  
    ช่วงคะแนนเฉลี�ย        ระดับความสําคัญ 

     0.WW – 0.TW   นอ้ยที�สุด 
     0.T0 – 1.8W   นอ้ย 
     1.80 – ..4W   ปานกลาง 
     ..40 – 4.1W   มาก 
     4.10 – 5.WW   มากที�สุด 

ส่วนที� 4  ขอ้มูลเกี�ยวกบัปัญหาและอุปสรรคในการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิตจาํนวน 
12 ขอ้ เป็นแบบ Rating Scale โดยมีการแสดงความคิดเห็นและการใหค้ะแนน 5 ระดบั 
 
3.4 การสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื�องมือ 

       ..4.0  การสร้างเครื�องมือที�เป็นแบบสอบถาม มีขั-นตอนการดาํเนินงานวจิยัดงันี-  
        ..4.0.1  ศึกษาคน้ควา้เอกสาร งานวิจยั แนวคิด และทฤษฎี เกี�ยวกบัปัจจยัที�มีผลต่อ
การศึกษาปัจจยัที�มีผลต่อการเลือกถือบตัรเครดิตของธนาคารพานิชย ์กรณีศึกษา ประชาชนในเขต
อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 
   ..4.0.1  สร้างและปรับปรุงแบบสอบถาม ร่างแบบสอบถามของแต่ละปัจจยั โดยคาํนึงถึง
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการวจิยั เรียงลาํดบัคาํถามแยกหมวดหมู่ และตามประเภทของคาํถาม 
   ..4.0..  ตรวจสอบและปรับปรุงร่างแบบสอบถาม ตรวจสอบถอ้ยคาํและสํานวนต่างๆ 
ของประโยคที�ใชใ้หมี้ความชดัเจน 
   ..4.0.4  นาํแบบสอบถามที�ปรับปรุงแลว้ไปทดสอบ (Pre-test) กบักลุ่มประชากรที�ไม่ใช่
กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน .W คน และหาความสอดคลอ้งภายใน (Internal Consistency Method) โดยใช้
สูตรสัมประสิทธิo แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) 
   3.4.1.5  ทาํการทดสอบหาประสิทธิภาพของแบบสอบถาม เมื�อแบบสอบถามยงัไม่ได้
ประสิทธิภาพ จากนั-นไดมี้การปรับปรุงแลว้นาํเสนอต่ออาจารยที์�ปรึกษาเพื�อพิจารณาตรวจสอบและ
ใหข้อ้แนะนาํ ในการปรับปรุงแบบสอบถาม แลว้นาํไปทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่ง และนาํไปจดัพิมพ์
ฉบบัสมบูรณ์ เพื�อนาํไปใชเ้ก็บขอ้มูลต่อไป 
       ..4.1  การหาประสิทธิภาพของเครื�องมือ มีขั-นตอนดงันี-  
   ..4.1.0  การหาความเที�ยงตรง (Validity) โดยการนาํแบบสอบถามที�สร้างขึ-นไปทดสอบ
ความเที�ยงตรงเชิงเนื-อหา (Content validity) เพื�อตรวจสอบความครอบคลุมของเนื-อหาและภาษาที�
ใชโ้ดย 
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0. นําแบบสอบถามที�สร้างขึ- นให้อาจารย์ที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู ้เชี� ยวชาญ
ตรวจสอบความถูกตอ้งในการใชภ้าษา ความครอบคลุมของเนื-อหา และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
ของการวจิยั 

1. รวบรวมข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที�ปรึกษาและผูเ้ชี�ยวชาญ เพื�อปรับปรุงแก้ไข
แบบสอบถามก่อนนาํไปทดสอบ (Pre-test) 
   ..4.1.1 การหาความเชื�อมั�น (Reliability) นาํแบบสอบถามที�ปรับปรุงแล้วไปทดสอบ 
(Pre-test) กับกลุ่มประชากรที�ไม่ใช้กลุ่มตัวอย่าง จาํนวน .W คน แล้ววิเคราะห์หาความเชื�อมั�น 
(Reliability) ของแบบสอบถามเป็นรายดา้น ใชสู้ตรสัมประสิทธิo แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 

alpha-coefficient) ซึ� งเกณฑที์�ยอมรับไดคื้อ ค่า α ≥ W.RW (Nunnally and Bensterin, 1994) 
 

 จากสูตร   α  =  ]
S

S
[1

1n
n

2
t

2
t∑

−
−

 

 
  เมื�อ   

    α     =  ค่าสัมประสิทธิo ความเชื�อมั�น 
    n     =  จาํนวนขอ้ของคาํถาม 

    ∑
2
tS =  ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละขอ้คาํถาม 

    2
tS      =  ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

 
�./  วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การวิจยัเรื�องการวิเคราะห์ปัจจยัที�มีผลต่อการเลือกถือบตัรเครดิตของประชาชนในเขต
อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ ไดมี้การเก็บรวบรวมขอ้มูลซึ� งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงันี-  

0) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที�ได้จากการออก
แบบสอบถามที�สร้างขึ-น โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง ในเขต
อาํเภอเมือง จังหวดัสมุทรปราการตามพื-นที� เป้าหมายแบบที�กําหนดไวเ้พื�อให้สอดคล้องกับ
วตัถุประสงคข์องผูว้จิยั 

1)  ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลที�ไดจ้ากหน่วยงานภาครัฐ 
และภาคเอกชนต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง ไดแ้ก่ สื�ออินเตอร์เน็ต ตลอดจนการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร 
(Documentary study) ที�เกี�ยวขอ้งกบังานวจิยัเช่น วทิยานิพนธ์ หนงัสืออา้งอิง หนงัสือทั�วไป รายงาน
การวจิยั บทความทางวชิาการ วารสาร จุลสาร และหนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ 
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�.6  การวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการวิจัยการศึกษาปัจจัยที� มีผลต่อการเลือกถือบัตรเครดิตของธนาคารพานิชย ์
กรณีศึกษา ประชาชนในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ จะใช้วิธีวิเคราะห์เชิงพรรณนา 
(Descriptive method) โดยมีรูปแบบสถิติที�ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลดงันี-  

0. ค่าเฉลี�ย (Mean) ค่าความถี� (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ใช้สําหรับ
วเิคราะห์ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคล ของกลุ่มตวัอยา่ง 

1. การวิเคราะห์ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการเลือกใช้บตัรเครดิต 
ปัญหาและอุปสรรคในการตดัสินใจเลือกใช้บตัรเครดิต ของประชาชนในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดั
สมุทรปราการ โดยกาํหนดระดบัคะแนนเป็น 5 ระดบั เรียงจากมากไปหานอ้ย คือ 5, 4, 3, 2, 1 แทน
คาํตอบจากระดบัมากที�สุด ระดบัมาก ระดบัปานกลาง ระดบัน้อย และระดบัน้อยที�สุดตามลาํดบั 
โดยใชค้่าสถิติ (Chi-Square Test) การทดสอบหาความสัมพนัธ์ ไค-สแควร์ (Chi-square) เป็นการ
ทดสอบความสอดคลอ้งของขอ้มูล เพื�อหาความเป็นอิสระต่อกนัของขอ้มูลหรือทดสอบวา่ตวัแปร
ทั-งสองมีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่ ซึ� งเป็นการทดสอบหาความสัมพนัธ์กนัระหวา่งการเลือกใชบ้ตัร
เครดิตกบัปัจจยัส่วนบุคคล และทดสอบหาความสัมพนัธ์กนัระหว่างการเลือกถือบตัรเครดิตกบั
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ซึ� งเป็นการทดสอบสมมติฐานเกี�ยวกบัความเป็นอิสระระหวา่งตวั
แปรในตารางไขวมี้สมมติฐานวา่ตวัแปรดา้นแถวกบัดา้นคอลมัน์มีอิสระจากกนั 

ไค-สแควร์ (Chi-square) เป็นสถิติที�ใชใ้นกรณีที�ตอ้งการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ตวัแปรตน้กบัตวัแปรตามหรือตวัแปรที�มีระดบัการวดัแบบกลุ่มหรือแบบอนัดบั และเสนอขอ้มูลใน
รูปตารางแสดงดว้ยความถี� สัดส่วน หรือร้อยละก็ตาม โดยที�ตวัแปรแต่ละตวัหรือขอ้มูลแต่ละชุด
แบ่งออกเป็นประเภทหรือกลุ่มย่อยตั-งแต่สองกลุ่มขึ-นไป โดยมีขอ้สมมติฐานว่าแต่ละกลุ่มชั-นของ
ตวัแปรอิสระ ไม่มีผลแตกต่างกนัต่อตวัแปรตาม การทดสอบไค-สแควร์แบบสองตวัแปรนี-  เป็นการ
ทดสอบที�มุ่งตรวจสอบดูวา่ตวัแปรทั-งสองตวันั-นเป็นอิสระจากกนัหรือไม่ ดงันั-นการทดสอบนี- จึงมี
ชื�อเรียกอีกอยา่งหนึ� งว่า การทดสอบความเป็นอิสระต่อกนั วิธีการทดสอบใช้หลกัการเดียวกนักบั
การทดสอบสมมติฐานทั�วไป ดงันี-  

2.1 ตั-งสมมติฐานเพื�อการทดสอบ 
H0 : ลกัษณะของขอ้มูลไม่มีความสัมพนัธ์ต่อกนั 
H1 : ลกัษณะของขอ้มูลมีความสัมพนัธ์ต่อกนั 
1.1 กาํหนดขอบเขตการตดัสินใจ ขอบเขตนี-กาํหนดขึ-นภายใตเ้ส้นโคง้ของการแจกแจง

ความน่าจะเป็นแบบไค-สแควร์ และในการเปิดค่าจากตารางไค-สแควร์นั-นค่า Degree of Freedom 
(df) = (r-1) (c-1) 
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โดยที� 
r  = จาํนวนแถวของขอ้มูล 
c  = จาํนวนสดมภข์องขอ้มูล 
ในการเปรียบเทียบจะตอ้งมีการกาํหนดว่าจะเปรียบเทียบค่าที�มีนัยสําคญัในระดบัใด

หรือในการทดสอบครั- งนี-กาํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติ a = 0.05 
2.3 คาํนวณค่าสถิติเพื�อใชท้ดสอบ ซึ� งจะใชค้่าสถิติไค-สแควร์ตามสูตรการคาํนวณ ดงันี-  

(Yamane’ อา้งถึงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ,  155W, หนา้ 1W4-1W5) 

    X2 =  
ij

r

i

e

j
ijij

E

EO∑∑
= =

−
1 1

)(
 

 โดยที� 
X2  =  สัญลกัษณ์ไค-สแควร์ 

Σ  =  สัญลกัษณ์แสดงการรวมผลตั-งแต่ช่องแรกถึงช่องสุดทา้ย 
Oij  =  ความถี�ที�ไดจ้ากการสังเกต (ขอ้มูลจริง) ในแถวที� i และสดมภที์� j 
Eij = ความถี�ที�คาดหวงั (ขอ้มูลสมมติ) ในแถวที� i และสดมภที์� j คาํนวณไดจ้ากสูตร 

 

    Eij =  
N

))(c(r ii  

 
 เมื�อ 

ri  =  ผลรวมของความถี�ในแถวที� i 
cj =  ผลรวมของความถี�ในสดมภที์� j 
N  =  ผลรวมทั-งหมดของความถี� 

 
ในส่วนของการทดสอบสมมติฐานในการทดสอบหาความสัมพนัธ์โดยใช้ค่า Chi-

square เพื�อทดสอบสมมติฐานว่าตัวแปรอิสระมีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยสําคัญต่อตวัแปรตาม
หรือไม่ ทั-งนี- โดยกาํหนดให้มีระดบัความเชื�อมั�นของผลการวิเคราะห์ขอ้มูลที�ระดบัร้อยละ �5 อยา่ง
มีนยัสําคญัที� W.W5 โดยมีหลกัเกณฑ์การตดัสินใจ คือ เปรียบเทียบระดบันยัสําคญัที�ตอ้งการ ถา้ค่า 
Sig. ที�คาํนวณได้มีค่ามากกว่าที�กาํหนด คือ W.W5 จะปฏิเสธสมมติฐาน ซึ� งหมายถึง ตวัแปรอิสระ 
(เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ ตาํแหน่งหน้าที�การงาน และรายได้ต่อเดือน) ไม่มี
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ความสัมพนัธ์กบัการเป็นสมาชิกและการใชจ้่ายผา่นบตัรเครดิตธนาคารพาณิชยใ์นทางตรงกนัขา้ม 
ถา้ค่า Sig. คาํนวณไดมี้ค่านอ้ยกวา่ที�กาํหนด คือ W.W5 จะยอมรับสมมติฐาน 

1.4  สรุปผลการทดสอบ โดยการตดัสินจากค่าสถิติที�คาํนวณไดว้า่จะอยูใ่นระดบัยอมรับ
หรือปฏิเสธสมมติฐานที�ตอ้งการทดสอบ (H0) 

2.5 ขอ้จาํกดัของ ไค-สแควร์ ถา้ขนาดตวัอยา่งใหญ่ จะทาํให้ ไค-สแควร์ มีค่ามากขึ-น
ดว้ย โอกาสที�จะปฏิเสธ Ho มากขึ-น และมีค่าตํ�าสุดคือ 0 แต่ไม่มีค่าสูงสุด ทาํให้สรุปผลการทดสอบ
ทราบแต่เพียงวา่ตวัแปรมีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่   
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บทที� � 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การวจิยัเรื�อง ปัจจยัที�มีผลต่อการเลือกถือบตัรเครดิตธนาคารพาณิชย ์ของประชาชนใน
เขตอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ ผูว้จิยัเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการวจิยัครั- งนี-  ดงันี-  

.. สัญลกัษณ์ที�ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
2. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
3. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
สัญลกัษณ์ที�ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

เพื�อความเขา้ใจที�ตรงกนัในการแปลความหมาย ผูว้ิจยัขอกาํหนดสัญลกัษณ์ที�ใชใ้นการ
วเิคราะห์ขอ้มูล ดงันี-   

X   แทน ค่าเฉลี�ย (mean) 
S.D.  แทน ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
n  แทน ขนาดของตวัอยา่ง (sample size) 
*  แทน มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .JK 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

  
ตอนที� 1 ขอ้มูลเกี�ยวกบัขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจกแจง

ความถี� (frequency) และค่าร้อยละ (percentage) 
ตอนที� 2 ข้อมูลเกี�ยวกับการตดัสินใจเลือกถือบัตรเครดิตของผูต้อบแบบสอบถาม 

วเิคราะห์โดยการแจกแจงความถี� (frequency) และค่าร้อยละ (percentage) 
ตอนที� 3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการเลือกถือบตัรเครดิต วิเคราะห์

โดยใชส้ถิติพื-นฐาน คือ การหาค่าเฉลี�ย (mean) และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
ตอนที� U ปัญหาและอุปสรรคในการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิต วิเคราะห์โดยใชส้ถิติ

พื-นฐาน คือ การหาค่าเฉลี�ย (mean) และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
ตอนที� K การทดสอบสมมติฐาน 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  

ตอนที� . ขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
ตารางที� �.�  จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพ 
จาํนวน 

(n = 400 คน) 
ร้อยละ 

1.  เพศ   
   (..) ชาย 158 39.50 
   (2.) หญิง 242 60.50 
2.  อาย ุ   
   (..) 2J-3J ปี 79 19.75 
   (2.) 31-U0 ปี 156 39.00 
   (3.) U1-K0 ปี 109 27.25 
   (U.) 51 ปีขึ-นไป 56 14.00 
3. สถานภาพ    
   (..) โสด 104 26.00 
   (2.) สมรส 250 62.50 
   (3.) หยา่/หมา้ย/แยกกนัอยู ่ 46 11.50 
4. ระดบัการศึกษา   
   (..) ตํ�ากวา่ปริญญาตรี 39 9.75 
   (2.) ปริญญาตรี 287 71.75 
   (3.) ปริญญาโท 47 11.75 
   (U.) สูงกวา่ปริญญาโท 27 6.75 
K.  อาชีพ   
   (..) เจา้ของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั 73 18.25 
   (2.) ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ/ลูกจา้งหรือ
พนกังานของรัฐ 

156 39.00 

   (3.) ลูกจา้งหรือพนกังานเอกชน 116 29.00 
   (U.) อื�นๆ (โปรดระบุ)....................... 55 13.75 
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ตารางที� �.�  (ต่อ) 
 

สถานภาพ 
จาํนวน 

(n = 400 คน) 
ร้อยละ 

6.  ตาํแหน่งหนา้ที�การงาน   
   (..) พนกังาน/เจา้หนา้ที� ต ํ�ากวา่หรือเทียบเท่า
ระดบัปฏิบติัการ 

49 12.25 

   (2.) หวัหนา้งานหรือ พนกังาน/เจา้หนา้ที�
เทียบเท่าระดบัชาํนาญการ/ชาํนาญการพิเศษ 

179 44.75 

   (3.) ผูบ้ริหารระดบักลางหรือผูอ้าํนวยการ 105 26.25 
   (U.) ผูบ้ริหารระดบัสูง/เจา้ของกิจการ 67 16.75 
7.  รายไดต่้อเดือน   
   (..) นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 2J,JJJ บาท 70 17.50 
   (2.) 2J,JJ.-3J,JJJ บาท 158 39.50 
   (3.) 3J,JJ.-UJ,JJJ บาท 105 26.25 
   (U.) มากกวา่ 40,JJ0 บาท 67 16.75 
e.  ปัจจุบนัท่านมีบตัรเครดิตหรือไม่   
   (..)  มี 243 60.75 
   (2.) ไม่มี  157 39.25 

 
จากตารางที� U.. พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.50 

อายุ 31-U0 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.00 สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 62.50 การศึกษาระดบัปริญญา
ตรี คิดเป็นร้อยละ 71.75 อาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ลูกจา้งหรือพนกังานของรัฐ คิดเป็นร้อยละ 
39.00 ตาํแหน่งหนา้ที�การงานในระดบัหวัหน้างานหรือ พนกังาน/เจา้หนา้ที�เทียบเท่าระดบัชาํนาญ
การ/ชาํนาญการพิเศษ คิดเป็นร้อยละ 44.75 รายไดต้่อเดือน 2J,JJ.-3J,JJJ บาท คิดเป็นร้อยละ 
39.50 ปัจจุบนัมีบตัรเครดิต คิดเป็นร้อยละ 60.75 

 
ตอนที� 2 การตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิตของผูต้อบแบบสอบถาม 
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ตารางที� �.�  จาํนวนและร้อยละของการตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิตของผูต้อบแบบสอบถาม  
 

สถานภาพ 
จาํนวน 

(n = 400 คน) 
ร้อยละ 

1.  ท่านถือบตัรเครดิตของธนาคารพาณิชยใ์ด   
   (..)  บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 161 40.25 
   (2.)  บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์    127 31.75 
   (3.)  บมจ.ธนาคารกรุงไทย          162 40.50 
   (U.)  บมจ.ธนาคารกสิกรไทย          122 30.50 
   (K.)  ธนาคารกรุงศรีอยธุยาจาํกดั (มหาชน)  62 15.50 
   (g.)  ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)     139 34.75 
   (h.)  ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 23 5.75 
   (8.)  ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 5 1.25 
   (9).  อื�นๆ (โปรดระบุ)........................ 6 1.50 
2.  เหตุผลใดที�ท่านเลือกถือบตัรเครดิต    
    ไม่มีบตัร 152 38.00 
   (..)  ขนาดบตัรกะทดัรัด ออกแบบสวยงาม 
และมีใหเ้ลือกหลายประเภท 

90 22.50 

   (2.)  ฟรีค่าธรรมแรกเขา้และค่าธรรมเนียม
รายปี สามารถเบิกถอนเงินสดล่วงหนา้ได ้

86 21.50 

   (3.)  สมคัรง่าย มีพนกังานใหค้าํแนะนาํ และ
มีสาขาบริการทั�วโลก 

38 9.50 

   (U.) มีกลยทุธ์ทางการตลาดเช่นสะสมคะแนน 
ใชเ้ป็นส่วนลด ใชจ่้ายไม่เสียค่าธรรมเนียม 

13 3.25 

   (5.)  อนุมติัเร็ว และสามารถตรวจสอบ
ค่าใชจ่้ายไดจ้ากระบบอตัโนมติั 

15 3.75 

   (6.)  อื�นๆ  6 1.50 
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ตารางที� �.�  (ต่อ) 
 

สถานภาพ 
จาํนวน 

(n = 400 คน) 
ร้อยละ 

3.  บตัรเครดิตที�ท่านถือครองในปัจจุบนัใดที�
ใชบ้่อยที�สุด 

  

    ไม่มีบตัร 152 38.00 
   (..)  บตัรเครดิตวซ่ีา 48 12.00 
   (2.)  บตัรเครดิตมาสเตอร์การ์ด 74 18.50 
   (3.)  บตัรเครดิตอเมริกนัเอ็กซ์เพรส 61 15.25 
   (U.)  บตัรเครดิตไดเนอร์ส คลบั 63 15.75 
   (K.)  อื�นๆ  2 .50 
4.  ท่านใชบ้ริการผา่นบตัรกี�ครั- งในรอบ . 
เดือน 

  

    ไม่มีบตัร 152 38.00 
   (..)  ทุกวนั 20 5.00 
   (2.)  มากกวา่ . ครั- งต่อสัปดาห์ 25 6.25 
   (3.)  สัปดาห์ละครั- ง 171 42.75 
   (U.)  เดือนละครั- ง 27 6.75 
   (K.)  อื�นๆ  5 1.25 
5.  ท่านใชบ้ตัรเครดิตเพื�อวตัถุประสงคใ์ด   
    ไม่มีบตัร 152 38.00 
   (..)  ถอนเงินสดมาใชล่้วงหนา้ 83 20.75 
   (2.)  ชาํระค่าอาหาร ค่าสินคา้และบริการที�
หา้งสรรพสินคา้  

53 13.25 

   (3.)  ชาํระค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่า
นํ-าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศพัท ์

53 13.25 

   (4.)  ชาํระค่ารักษาพยาบาล และค่าประกนั 46 11.50 
   (5.)  อื�นๆ   13 3.25 
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ตารางที� �.�  (ต่อ) 
 

สถานภาพ 
จาํนวน 

(n = 400 คน) 
ร้อยละ 

6.  ท่านรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเกี�ยวกบัการบตัร
เครดิตจากแหล่งขอ้มูลใด 

  

    ไม่มีบตัร 152 38.00 
   (..)  บุคคล/พนกังานธนาคารพาณิชย ์ 156 39.00 
   (2.)  วทิย/ุโทรทศัน์ 35 8.75 
   (3.)  อินเตอร์เน็ต 20 5.00 
   (U.)  วารสาร/นิตยสาร/หนงัสือพิมพ ์ 27 6.75 
   (5.)  อื�นๆ   10 2.50 

 
จากตารางที�  U.2 พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ถือบัตรเครดิตของบมจ.

ธนาคารกรุงไทย คิดเป็นร้อยละ 40.50 เหตุผลท่านเลือกถือบตัรเครดิตเพราะขนาดบตัรกะทดัรัด 
ออกแบบสวยงาม และมีให้เลือกหลายประเภท คิดเป็นร้อยละ 22.50 บตัรเครดิตที�ถือครองใน
ปัจจุบนัและที�ใช้บ่อยที�สุดคือบตัรเครดิตมาสเตอร์การ์ด คิดเป็นร้อยละ 18.50 ท่านใชบ้ริการผา่น
บตัรสัปดาห์ละครั- งในรอบ . เดือน คิดเป็นร้อยละ 42.75 ใช้บตัรเครดิตเพื�อถอนเงินสดมาใช้
ล่วงหน้า คิดเป็นร้อยละ 20.75 รับรู้ขอ้มูลข่าวสารเกี�ยวกบัการบตัรเครดิตจากบุคคล/พนกังาน
ธนาคารพาณิชย ์คิดเป็นร้อยละ 39.00 

ตอนที� 3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการเลือกถือบตัรเครดิต วิเคราะห์
โดยใชส้ถิติพื-นฐาน คือ การหาค่าเฉลี�ย (X ) และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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ตารางที� �.�  ระดบัปัจจยัที�มีผลต่อการเลือกถือบตัรเครดิตธนาคารพาณิชย ์ของประชาชนในเขต
อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ  

 

การเลือกถือบตัรเครดิตธนาคารพาณิชย ์
ระดบัปัจจยั 

X  S.D. ความหมาย 
ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์    

.. มีบตัรหลกัและบตัรเสริม 4.05 .79 มาก 
2. บตัรเครดิตมีขนาดเล็ก กะทดัรัด สวยงาม 3.95 .82 มาก 
3.  มีรูปแบบบตัรเครดิตที�หลากหลาย 4.14 .83 มาก 
4. มีบตัรเครดิตใหเ้ลือกหลายประเภท 4.02 .90 มาก 
5. บตัรมีความทนทาน ไม่ชาํรุดเสียหายง่าย 4.09 .79 มาก 
รวมเฉลี�ย 4.06 .69 มาก 

ปัจจัยด้านราคา    
.. อตัราดอกเบี-ยตํ�า 3.11 1.27 ปานกลาง 
2. ค่าธรรมเนียมการใชบ้ริการตํ�า 2.94 1.37 ปานกลาง 
3. วงเงินการอนุมติับตัรเครดิตสูง 3.84 .91 มาก 
4. ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเขา้และรายปี 4.03 .79 มาก 
5. เบิกเงินสดล่วงหนา้ โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม 3.63 1.08 มาก 
รวมเฉลี�ย 3.53 .90 มาก 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย    
1. มีบริการรับสมคัรบตัรเครดิตนอกสถานที� 3.93 .96 มาก 
2. มีพนกังานและตวัแทนติดต่อโดยตรง 4.20 .79 มาก 
3. มีสถานที�ใหบ้ริการรับชาํระเงินทั�วโลก 3.29 1.22 มาก 
4. มีบริการแนะนาํและแกไ้ขปัญหาบตัรเครดิต 4.05 .78 มาก 
5. มีการใหบ้ริการสอบถามขอ้มูลทางโทรศพัท ์
 และทางอินเตอร์เน็ต 4.00 .87 มาก 
รวมเฉลี�ย 3.93 .68 มาก 
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ตารางที� �.�  (ต่อ) 
 

การเลือกถือบตัรเครดิตธนาคารพาณิชย ์
ระดบัปัจจยั 

X  S.D. ความหมาย 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด    

1. ยกเวน้ค่าธรรมเนียมการใชบ้ตัรเครดิต 3.82 1.13 มาก 
2. มีการโฆษณาเพื�อดึงดูดความสนใจ 3.94 .73 มาก 
3. ใชเ้ป็นส่วนลดร้านคา้และสถานบริการต่างๆ 3.76 .71 มาก 
4. ใหบ้ริการในการสมคัรบตัรเสริม 3.43 .88 ปานกลาง 
5. มีบริการผอ่นชาํระสินคา้ และบริการอื�นๆ 3.69 .87 มาก 
รวมเฉลี�ย 3.71 .75 มาก 

ภาพรวม 3.80 .67 มาก 

 
จากตารางที� 4.3 พบว่า ปัจจยัที�มีผลต่อการเลือกถือบตัรเครดิตธนาคารพาณิชย ์ของ

ประชาชนในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.eJ, S.D. = 
0.67) เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมาก ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ( X  =4.06, S.D. 
=.69) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (X  =3.93, S.D. =.68) ดา้นการส่งเสริมการตลาด ( X  =3.71, S.D. 
=.75) ดา้นราคา (X  =3.53, S.D. =.90)  

ตอนที� U ปัญหาและอุปสรรคในการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิต วิเคราะห์โดยใชส้ถิติ
พื-นฐาน คือ การหาค่าเฉลี�ย (X ) และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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ตารางที� �.�  ระดบัปัญหาและอุปสรรคในการตดัสินใจเลือกใช้บตัรเครดิต ของประชาชนในเขต
อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ  

 

การเลือกถือบตัรเครดิตธนาคารพาณิชย ์
ระดบัปัญหา 

X  S.D. ความหมาย 
ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์    

.. บตัรเครดิตมีขนาดใหญ่และชาํรุดง่าย 3.08 1.14 ปานกลาง 
2. บตัรเครดิตมีหลายประเภททาํใหผู้ใ้ชเ้กิดความสับสน 2.54 1.06 นอ้ย 
3. บตัรเครดิตถูกปลอมแปลงและลอกเลียนแบบไดง่้าย 2.51 1.03 นอ้ย 
รวมเฉลี�ย 2.71 .97 ปานกลาง 

ปัจจัยด้านราคา    
.. ค่าธรรมเนียมในการเบิกเงินสดล่วงหนา้สูง 2.11 .99 นอ้ย 
2. มีการกาํหนดรายไดผู้ส้มคัรบตัรเครดิตสูง 1.99 .98 นอ้ย 
3. คิดอตัราดอกเบี-ยจากการผิดนดัชาํระหนี-ในอตัราที�สูง 2.72 1.08 ปานกลาง 
รวมเฉลี�ย 2.27 .90 น้อย 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย    
.. ร้านคา้ที�ใชบ้ริการประจาํไม่รับบตัรเครดิต 2.37 .95 นอ้ย 
2. ร้านคา้และสถานบริการที�รับชาํระเงินผา่นบตัรเครดิตมี

จาํนวนจาํกดั 
2.00 .99 นอ้ย 

3. มีการจาํกดัวงเงินบตัรเครดิตทาํใหไ้ม่สะดวกในการใชจ่้าย
ผา่นบตัรเครดิต 

1.90 .98 นอ้ย 

รวมเฉลี�ย 2.07 .90 น้อย 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด    
.. ผลประโยชน์ที�ลูกคา้ไดรั้บ ไมคุ่ม้ค่ากบัค่าธรรมเนียมที�ตอ้งเสีย 1.77 .92 นอ้ย 
2. ร้านคา้และสถานบริการไม่รับเงื�อนไขหรือโปรโมชั�นที�

เสนอไว ้
2.08 1.01 นอ้ย 

3. ระยะเวลาในการส่งเสริมการขายมีเป็น บางช่วง และมี
ขอ้จาํกดัดา้นระยะเวลา 

2.05 .97 นอ้ย 

รวมเฉลี�ย 1.96 .88 น้อย 

ภาพรวม 2.23 .82 นอ้ย 
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จากตารางที�  4 พบว่า ปัจจยัที�มีผลต่อการเลือกถือบตัรเครดิตธนาคารพาณิชย์ ของ
ประชาชนในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ ในภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ย ( X  = 2.23, S.D. = 
0.82) เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ (X  
=2.71, S.D. =.97) ดา้นราคา ( X  =2.27, S.D. =.90) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ( X  =2.07, S.D. 
=.90) ดา้นการส่งเสริมการตลาด (X  =1.96, S.D. =.88)  

ตอนที� K การทดสอบสมมติฐาน 
1. ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ ตาํแหน่งหน้าที�

การงาน และรายได้ต่อเดือน มีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิตของธนาคาร
พาณิชย ์
 

ตารางที� �.6  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศกบัการตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิต
ของธนาคารพาณิชย ์ในรายการเหตุผลที�เลือกถือบตัรเครดิต  

 
สาเหตุ 

 
รวม 

ไม่มีบตัร ขนาดบตัร
กะทดัรัด 

ฟรีค่า
ธรรมแรก

เขา้ 

สมคัรง่าย มีกลยทุธ์
ทาง

การตลาด 

อนุมติัเร็ว อื�นๆ  

เพศ ชาย 65 35 35 13 4 4 2 158 
16.3% 8.8% 8.8% 3.3% 1.0% 1.0% .5% 39.5% 

หญิง 87 55 51 25 9 11 4 242 
21.8% 13.8% 12.8% 6.3% 2.3% 2.8% 1.0% 60.5% 

รวม 152 90 86 38 13 15 6 400 
38.0% 22.5% 21.5% 9.5% 3.3% 3.8% 1.5% 100.0% 

Chi-Square Tests 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 2.732 6 .842 
 
จากตารางที� U.K พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศกบัการตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิต

ของธนาคารพาณิชย ์ในรายการเหตุผลที�เลือกถือบตัรเครดิตไม่มีความสัมพนัธ์กนั โดยปัจจยัส่วน
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บุคคลดา้นเพศไม่มีผลในการในการตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิตของผูต้อบแบบสอบถามในรายการ
เหตุผลเลือกถือบตัรเครดิต  

 
ตารางที� 4.6  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายกุบัการตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิต

ของธนาคารพาณิชย ์ในรายการบตัรเครดิตที�ถือครองในปัจจุบนัและใชบ่้อยที�สุด  

 
  บตัรเครดิตที�ใชบ่้อย รวม 

  ไม่มีบตัร 
บตัร

เครดิตวซ่ีา 

บตัร
เครดิต

มาสเตอร์
การ์ด 

บตัร
เครดิต

อเมริกนัเอ็
กซ์เพรส 

บตัร
เครดิตได
เนอร์ส 
คลบั 

อื�นๆ  

อาย ุ

20-30 ปี 
34 14 11 7 13  79 

8.5% 3.5% 2.8% 1.8% 3.3%  19.8% 

31-40 ปี 
63 16 30 22 23 2 156 

15.8% 4.0% 7.5% 5.5% 5.8% .5% 39.0% 

41-50 ปี 
33 13 29 17 17  109 

8.3% 3.3% 7.3% 4.3% 4.3%  27.3% 

51 ปีขึ-นไป 
22 5 4 15 10  56 

5.5% 1.3% 1.0% 3.8% 2.5%  14.0% 
รวม  152 48 74 61 63 2 400 

  38.0% 12.0% 18.5% 15.3% 15.8% .5% 100.0% 
Chi-Square Tests 

Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 24.760 15 .053 

 

จากตารางที� 4.6 ปัจจยัส่วนบุคคลด้านอายุกับการตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิตของ
ธนาคารพาณิชย ์ในรายการบตัรเครดิตที�ถือครองในปัจจุบนัและใชบ่้อยที�สุดไม่มีความสัมพนัธ์ โดย
ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุไม่มีผลในการตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิตของผูต้อบแบบสอบถามใน
รายการบตัรเครดิตที�ท่านถือครองในปัจจุบนัและใชบ่้อยที�สุด 
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ตารางที� 4.7  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพกบัการตดัสินใจเลือกถือบตัร
เครดิตของธนาคารพาณิชย ์ในรายการบริการผา่นบตัรในรอบ . เดือน  

 
  กี�ครั- งในรอบ 1 เดือน รวม 

  ไม่มีบตัร ทุกวนั 
มากกวา่ 1 

ครั- งต่อ
สัปดาห์ 

สัปดาห์ละ
ครั- ง 

เดือนละ
ครั- ง 

อื�นๆ  

สถานภาพ 

โสด 
37 9 10 34 12 2 104 

9.3% 2.3% 2.5% 8.5% 3.0% .5% 26.0% 

สมรส 
94 8 10 123 12 3 250 

23.5% 2.0% 2.5% 30.8% 3.0% .8% 62.5% 
หยา่/หมา้ย/
แยกกนัอยู ่

21 3 5 14 3  46 
5.3% .8% 1.3% 3.5% .8%  11.5% 

รวม  152 20 25 171 27 5 400 
  38.0% 5.0% 6.3% 42.8% 6.8% 1.3% 100.0% 

Chi-Square Tests 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 23.398 10 .009* 
 
จากตารางที� 4.7 ปัจจยัส่วนบุคคลด้านสถานภาพกบัการตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิต

ของธนาคารพาณิชย ์ในรายการบริการผา่นบตัรในรอบ . เดือนมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติ โดยปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพมีผลในการตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิตของผูต้อบ
แบบสอบถามในรายการบริการผา่นบตัรในรอบ . เดือน 
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ตารางที� 4.8  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษากบัการตดัสินใจเลือกถือ
บตัรเครดิตของธนาคารพาณิชย ์ในรายการใชบ้ตัรเครดิตเพื�อวตัถุประสงค ์

 
  วตัถุประสงค ์ รวม 

  ไม่มีบตัร 
ถอนเงินสด

มาใช้
ล่วงหนา้ 

ชาํระ
ค่าอาหาร 
ค่าสินคา้

และบริการ
ที�

หา้งสรรพสิ
นคา้ 

ชาํระค่า
รักษาพยาบ
าล และค่า

ประกนั 

ชาํระค่า
รักษาพยาบ
าล และค่า

ประกนั 

อื�นๆ  

ระดบั
การศึกษา 

ตํ�ากวา่
ปริญญาตรี 

20 6 10 1 1 1 39 
5.0% 1.5% 2.5% .3% .3% .3% 9.8% 

ปริญญาตรี 
131 53 25 36 36 6 287 

32.8% 13.3% 6.3% 9.0% 9.0% 1.5% 71.8% 

ปริญญาโท 
1 13 12 8 8 5 47 

.3% 3.3% 3.0% 2.0% 2.0% 1.3% 11.8% 
สูงกวา่

ปริญญาโท 
 11 6 8 1 1 27 
 2.8% 1.5% 2.0% .3% .3% 6.8% 

รวม  152 83 53 53 46 13 400 
  38.0% 20.8% 13.3% 13.3% 11.5% 3.3% 100.0% 

Chi-Square Tests 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 80.165 15 .000* 
 
จากตารางที� 4.8 ปัจจยัส่วนบุคคลด้านระดบัการศึกษากับการตดัสินใจเลือกถือบตัร

เครดิตของธนาคารพาณิชย ์ในรายการใช้บตัรเครดิตเพื�อวตัถุประสงค์มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติ โดยปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษามีผลในการตดัสินใจเลือกถือบตัร
เครดิตของผูต้อบแบบสอบถามในรายการใชบ้ตัรเครดิตเพื�อวตัถุประสงค ์  
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ตารางที� 4.9  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพกบัการตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิต
ของธนาคารพาณิชย ์ในรายการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเกี�ยวกบัการบตัรเครดิต 

 
 

 แหล่งขอ้มูล รวม 

  ไม่มีบตัร 

บุคคล/
พนกังาน
ธนาคาร
พาณิชย ์

วทิย/ุ
โทรทศัน์ 

อินเตอร์เน็
ต 

วารสาร/
นิตยสาร/

หนงัสือพิม
พ ์

อื�นๆ  

อาชีพ 

เจา้ของกิจการ/
ธุรกิจส่วนตวั 

51 9 5 3 5  73 
12.8% 2.3% 1.3% .8% 1.3%  18.3% 

ขา้ราชการ/
รัฐวสิาหกิจ/
ลูกจา้งหรือ

พนกังานของ
รัฐ 

101 34 10 8 3  156 

25.3% 8.5% 2.5% 2.0% .8%  39.0% 

ลูกจา้งหรือ
พนกังาน
เอกชน 

 82 9 7 10 8 116 

 20.5% 2.3% 1.8% 2.5% 2.0% 29.0% 

อื�นๆ 
 31 11 2 9 2 55 
 7.8% 2.8% .5% 2.3% .5% 13.8% 

รวม  152 156 35 20 27 10 400 
  38.0% 39.0% 8.8% 5.0% 6.8% 2.5% 100.0% 

Chi-Square Tests 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 211.555 15 .000* 
 
จากตารางที� 4.9 ปัจจยัส่วนบุคคลด้านอาชีพกบัการตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิตของ

ธนาคารพาณิชย ์ในรายการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเกี�ยวกบัการบตัรเครดิตมีความสัมพนัธ์กนัอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติ โดยปัจจยัส่วนบุคคลด้านอาชีพมีผลในการตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิตของ
ผูต้อบแบบสอบถามในรายการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเกี�ยวกบัการบตัรเครดิต 
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ตารางที� 4.10  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นตาํแหน่งหนา้ที�การงานกบัการตดัสินใจ
เลือกถือบตัรเครดิตของธนาคารพาณิชย ์ในรายการเหตุผลที�เลือกถือบตัรเครดิต  

 

  สาเหต รวม 

  ไม่มีบตัร 
ขนาดบตัร
กระทดัรัด 

ฟรีค่า
ธรรมแรก

เขา้ 

สมคัร
ง่าย 

มีกลยทุธ์
ทาง

การตลาด 

อนุมติั
เร็ว 

อื�นๆ  

ตาํแหน่ง
หนา้ที�การ

งาน 

พนกังาน/เจา้หนา้ที� 
ต ํ�ากวา่หรือเทียบเท่า

ระดบัปฏิบติัการ 

 18 15 9 2 3 2 49 

 4.5% 3.8% 2.3% .5% .8% .5% 12.3% 

หวัหนา้งานหรือ 
พนกังาน/เจา้หนา้ที�

เทียบเท่าระดบั
ชาํนาญการ/ชาํน 

101 31 23 13 5 4 2 179 

25.3% 7.8% 5.8% 3.3% 1.3% 1.0% .5% 44.8% 

ผูบ้ริหารระดบักลาง
หรือผูอ้าํนวยการ 

 32 44 15 6 7 1 105 
 8.0% 11.0% 3.8% 1.5% 1.8% .3% 26.3% 

ผูบ้ริหารระดบัสูง/
เจา้ของกิจการ 

51 9 4 1  1 1 67 
12.8% 2.3% 1.0% .3%  .3% .3% 16.8% 

รวม  152 90 86 38 13 15 6 400 
  38.0% 22.5% 21.5% 9.5% 3.3% 3.8% 1.5% 100.0% 

Chi-Square Tests 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 172.166 18 .000* 
 
จากตารางที� 4.10 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นตาํแหน่งหนา้ที�การงานกบัการตดัสินใจเลือกถือ

บตัรเครดิตของธนาคารพาณิชย ์ในรายการเหตุผลที�เลือกถือบตัรเครดิตมีความสัมพนัธ์กนัอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติ โดยปัจจยัส่วนบุคคลดา้นตาํแหน่งหน้าที�การงานมีผลในการตดัสินใจเลือกถือ
บตัรเครดิตของผูต้อบแบบสอบถามในรายการเหตุผลที�เลือกถือบตัรเครดิต 
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ตารางที� 4.11  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดต่้อเดือนกบัการตดัสินใจเลือกถือ
บตัรเครดิตของธนาคารพาณิชย ์ในรายการบตัรเครดิตที�ถือครองในปัจจุบนัและใชบ่้อย
ที�สุด  

 
 

 บตัรเครดิตที�ใชบ่้อย รวม 

  ไม่มีบตัร 
บตัร

เครดิตวซ่ีา 

บตัร
เครดิต

มาสเตอร์
การ์ด 

บตัร
เครดิต

อเมริกนัเอ็
กซ์เพรส 

บตัร
เครดิตได
เนอร์ส 
คลบั 

อื�นๆ  

รายได้
ต่อเดือน 

มากกวา่ 
40,000 บาท 

14 19 15 9 13  70 
3.5% 4.8% 3.8% 2.3% 3.3%  17.5% 

20,001-30,000 
บาท 

87 11 30 21 8 1 158 
21.8% 2.8% 7.5% 5.3% 2.0% .3% 39.5% 

30,001-40,000 
บาท 

 11 25 28 40 1 105 
 2.8% 6.3% 7.0% 10.0% .3% 26.3% 

มากกวา่ 
40,000 บาท 

51 7 4 3 2  67 
12.8% 1.8% 1.0% .8% .5%  16.8% 

รวม  152 48 74 61 63 2 400 
  38.0% 12.0% 18.5% 15.3% 15.8% .5% 100.0% 

Chi-Square Tests 
Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 176.214 15 .000* 
 
จากตารางที� 4.11 ปัจจยัส่วนบุคคลด้านรายได้ต่อเดือนกบัการตดัสินใจเลือกถือบตัร

เครดิตของธนาคารพาณิชย์ ในรายการบัตรเครดิตที� ถือครองในปัจจุบันและใช้บ่อยที� สุดมี
ความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ โดยปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดต่้อเดือนมีผลในการ
ตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิตของผูต้อบแบบสอบถามในรายการบตัรเครดิตที�ถือครองในปัจจุบนั
และใชบ้่อยที�สุด 
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2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ด้านช่องทางการ
จาํหน่าย และดา้นส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิตของธนาคารพาณิชย ์
 

ตารางที� 4.12  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑก์บัการตดัสินใจ
เลือกถือบตัรเครดิตของธนาคารพาณิชย ์ในรายการเหตุผลที�เลือกถือบตัรเครดิต  

 

  สาเหตุ รวม 

  ไม่มีบตัร 
ขนาด
บตัร

กะทดัรัด 

ฟรีค่า
ธรรมแรก

เขา้ 
สมคัรง่าย 

มีกลยทุธ์
ทาง

การตลาด 
อนุมติัเร็ว อื�นๆ  

ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ์ 

นอ้ย 2 1  1    4 
 .5% .3%  .3%    1.0% 

ปานกลาง 31 18 13 5  1 3 71 
 7.8% 4.5% 3.3% 1.3%  .3% .8% 17.8% 

มาก 75 52 55 18 10 12 1 223 
 18.8% 13.0% 13.8% 4.5% 2.5% 3.0% .3% 55.8% 

มากที�สุด 44 19 18 14 3 2 2 102 
 11.0% 4.8% 4.5% 3.5% .8% .5% .5% 25.5% 

รวม  152 90 86 38 13 15 6 400 
  38.0% 22.5% 21.5% 9.5% 3.3% 3.8% 1.5% 100.0% 

Chi-Square Tests 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 22.908 18 .194 
 
จากตารางที� 4.12 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์กบัการตดัสินใจเลือก

ถือบตัรเครดิตของธนาคารพาณิชย ์ในรายการเหตุผลที�เลือกถือบตัรเครดิต ไม่มีความสัมพนัธ์ โดย
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ไม่มีผลในการตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิตของ
ผูต้อบแบบสอบถามในรายการเหตุผลที�เลือกถือบตัรเครดิต 
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ตารางที� 4.13  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคากบัการตดัสินใจเลือก
ถือบตัรเครดิตของธนาคารพาณิชย ์ในรายการบตัรเครดิตที�ถือครองในปัจจุบนัและใช้
บ่อยที�สุด  

 
 

 บตัรเครดิตที�ใชบ่้อย รวม 

  ไม่มีบตัร 
บตัร

เครดิตวซ่ีา 

บตัร
เครดิต

มาสเตอร์
การ์ด 

บตัร
เครดิต

อเมริกนัเอ็
กซ์เพรส 

บตัร
เครดิตได
เนอร์ส 
คลบั 

อื�นๆ  

ปัจจยัดา้น
ราคา 

นอ้ย    1 2  3 
    .3% .5%  .8% 

ปานกลาง 44 13 17 14 12  100 
 11.0% 3.3% 4.3% 3.5% 3.0%  25.0% 

มาก 79 29 35 40 35 2 220 
 19.8% 7.3% 8.8% 10.0% 8.8% .5% 55.0% 

มากที�สุด 29 6 22 6 14  77 
 7.3% 1.5% 5.5% 1.5% 3.5%  19.3% 

รวม  152 48 74 61 63 2 400 
  38.0% 12.0% 18.5% 15.3% 15.8% .5% 100.0% 

Chi-Square Tests 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 22.429 15 .097 
 
จากตารางที� 4.13 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านราคากบัการตดัสินใจเลือกถือ

บตัรเครดิตของธนาคารพาณิชย ์ในรายการบตัรเครดิตที�ถือครองในปัจจุบนัและใช้บ่อยที�สุดไม่มี
ความสัมพนัธ์ โดยปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาไม่มีผลในการตดัสินใจเลือกถือบตัร
เครดิตของผูต้อบแบบสอบถามในรายการบตัรเครดิตที�ถือครองในปัจจุบนัและใชบ่้อยที�สุด 
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ตารางที� 4.14  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจาํหน่ายกบั
การตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิตของธนาคารพาณิชย ์ในรายการบริการผา่นบตัรในรอบ . 
เดือน  

 
 

 กี�ครั- งในรอบ 1 เดือน รวม 

  ไม่มีบตัร ทุกวนั 
มากกวา่ 1 

ครั- งต่อ
สัปดาห์ 

สัปดาห์ละ
ครั- ง 

เดือนละ
ครั- ง 

อื�นๆ  

ปัจจยัดา้น
ช่อง

ทางการจดั
จาํหน่าย 

นอ้ยที�สุด    2   2 
    .5%   .5% 

นอ้ย 15 1 5 22  1 44 
 3.8% .3% 1.3% 5.5%  .3% 11.0% 

ปานกลาง 58 5 3 73 14 3 156 
 14.5% 1.3% .8% 18.3% 3.5% .8% 39.0% 

มาก 52 9 14 49 10 1 135 
 13.0% 2.3% 3.5% 12.3% 2.5% .3% 33.8% 

มากที�สุด 27 5 3 25 3  63 
 6.8% 1.3% .8% 6.3% .8%  15.8% 

รวม  152 20 25 171 27 5 400 
  38.0% 5.0% 6.3% 42.8% 6.8% 1.3% 100.0% 

Chi-Square Tests 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 26.346 20 .155 
 
จากตารางที� 4.14 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจาํหน่ายกับการ

ตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิตของธนาคารพาณิชย ์ในรายการบริการผา่นบตัรในรอบ . เดือน ไม่มี
ความสัมพนัธ์ โดยปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจาํหน่ายไม่มีผลในการตดัสินใจ
เลือกถือบตัรเครดิตของผูต้อบแบบสอบถามในรายการบริการผา่นบตัรในรอบ . เดือน 
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ตารางที� 4.15  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นส่งเสริมการตลาดกบัการ
ตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิตของธนาคารพาณิชย ์ในรายการใชบ้ตัรเครดิตเพื�อ
วตัถุประสงค ์

 
 

 วตัถุประสงค ์ รวม 

  ไม่มีบตัร 
ถอนเงิน
สดมาใช้
ล่วงหนา้ 

ชาํระค่าอาหาร 
ค่าสินคา้และ

บริการที�
หา้งสรรพสินคา้ 

ชาํระค่า
รักษาพยาบาล 
และค่าประกนั 

ชาํระค่า
รักษาพยาบาล 
และค่าประกนั 

อื�นๆ  

ปัจจยั
ดา้นการ
ส่งเสริม
การตลา

ด 

นอ้ย 7 4 1  1 1 14 
 1.8% 1.0% .3%  .3% .3% 3.5% 

ปานกลาง 52 32 19 18 18 3 142 
 13.0% 8.0% 4.8% 4.5% 4.5% .8% 35.5% 

มาก 68 34 28 33 22 3 188 
 17.0% 8.5% 7.0% 8.3% 5.5% .8% 47.0% 

มากที�สุด 25 13 5 2 5 6 56 
 6.3% 3.3% 1.3% .5% 1.3% 1.5% 14.0% 

รวม  152 83 53 53 46 13 400 
  38.0% 20.8% 13.3% 13.3% 11.5% 3.3% 100.0% 

Chi-Square Tests 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 26.033 15 .038* 
 
จากตารางที�  4.15 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านส่งเสริมการตลาดกับการ

ตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ ในรายการใช้บตัรเครดิตเพื�อวตัถุประสงค์มี
ความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ โดยปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านส่งเสริม
การตลาดมีผลในการตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิตของผูต้อบแบบสอบถามในรายการใชบ้ตัรเครดิต
เพื�อวตัถุประสงค ์
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บทที� � 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาปัจจยัที�มีผลต่อการเลือกถือบตัรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ กรณีศึกษา : 
ประชาชนในเขตอํา เภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นการศึกษาในเชิงปริมาณโดยใช้
แบบสอบถามในการเก็บขอ้มูล โดยมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษา ดงันี4  

5. เพื�อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัการตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิต
ธนาคารพาณิชย ์ของประชาชนในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 

7. เพื�อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิต
ธนาคารพาณิชย ์ของประชาชนในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 

8. เพื�อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการเลือกถือบัตรเครดิตธนาคารพาณิชย์ ของ
ประชาชนในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ  

กลุ่มประชากรในการศึกษาครั4 งนี4  จาํนวน :;; คน คือ ประชาชนในเขตอาํเภอเมือง 
จงัหวดัสมุทรปราการ สมุทรปราการ รวม 5;<,>:? คน โดยใชสู้ตรการหากลุ่มตวัอยา่งของ ยามาเน่ 
(Yamane, 1967) การเก็บขอ้มูลครั4 งนี4  ผูศึ้กษาไดท้าํการสร้างเครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยั โดยการออก
แบบสอบถาม (Questionnaire) ที�ได้จากการรวบรวมข้อมูลทั4 งทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที�
เกี�ยวข้อง และดําเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากร จาํนวน :;; คนในอาํเภอเมือง จงัหวดั
สมุทรปราการ และนาํผลแบบสอบถามที�ไดม้าทาํการประมวล โดยผลการศึกษาแยกไดด้งันี4  

5. สรุปผล 
7. อภิปรายผล 
8. ขอ้เสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

ผลการศึกษาการตดัสินใจเลือกใช้บตัรเครดิตธนาคารพาณิชยข์องประชาชนในอาํเภอ
เมือง จงัหวดัเสมุทรปราการ สรุปผลไดด้งันี4  

1. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถามผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
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เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.50 อาย ุ81-:0 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.00 สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อย
ละ 62.50 การศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 71.75 อาชีพขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ/ลูกจา้งหรือ
พนกังานของรัฐ คิดเป็นร้อยละ 39.00 ตาํแหน่งหนา้ที�การงานในระดบัหวัหนา้งานหรือ พนกังาน/
เจา้หนา้ที�เทียบเท่าระดบัชาํนาญการ/ชาํนาญการพิเศษ คิดเป็นร้อยละ 44.75 รายไดต้่อเดือน 7;,;;5-
8;,;;; บาท คิดเป็นร้อยละ 39.50 ปัจจุบนัมีบตัรเครดิต คิดเป็นร้อยละ 60.75 

2. ผลการตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิตของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ พบวา่จะเลือก 
ถือบตัรเครดิตของบมจ.ธนาคารกรุงไทย คิดเป็นร้อยละ 40.50 เหตุผลผูต้อบแบบสอบถามเลือกถือ
บตัรเครดิตเพราะขนาดบตัรกะทดัรัด ออกแบบสวยงาม และมีให้เลือกหลายประเภท คิดเป็นร้อยละ 
22.50 บตัรเครดิตที�ถือครองในปัจจุบนัและที�ใชบ่้อยที�สุดคือ บตัรเครดิตมาสเตอร์การ์ด คิดเป็นร้อย
ละ 18.50 การใชบ้ริการผา่นบตัรสัปดาห์ละครั4 งในรอบ 5 เดือน คิดเป็นร้อยละ 42.75 ใชบ้ตัรเครดิต
เพื�อถอนเงินสดมาใชล่้วงหนา้ คิดเป็นร้อยละ 20.75 รับรู้ขอ้มูลข่าวสารเกี�ยวกบัการบตัรเครดิตจาก
บุคคล/พนกังานธนาคารพาณิชย ์คิดเป็นร้อยละ 39.00 

3. ผลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการเลือกถือบตัรเครดิต พบวา่ ปัจจยัที�มี 
ผลต่อการเลือกถือบตัรเครดิตธนาคารพาณิชย ์ ของประชาชนในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดั
สมุทรปราการ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 8.<;) เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ โดยเรียงลาํดบั
ค่าเฉลี�ยจากมาก ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์(X  =4.06) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ( X  =3.93) ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด (X  =3.71) ดา้นราคา (X  =3.53)  

4. ปัญหาและอุปสรรคในการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิต พบวา่ ปัจจยัที�มีผลต่อการ 
เลือกถือบตัรเครดิตธนาคารพาณิชย ์ของประชาชนในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัน้อย ( X  = 7.78) เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมากไป
นอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์(X  =2.71) ดา้นราคา (X  =2.27) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ( X  =2.07) 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด (X  =1.96)  

5. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
    5.1 ปัจจยัส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ ตาํแหน่ง

หนา้ที�การงาน และรายไดต่้อเดือน มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิตของธนาคาร
พาณิชย ์  

          5.1.1 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศกบัการตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิตของธนาคาร
พาณิชย์ ในรายการบัตรเครดิตที�ถือครองในปัจจุบันและใช้บ่อยที�สุด มีความสัมพนัธ์อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติ ส่วนรายการเหตุผลที�เลือกถือบตัรเครดิต, รายการบริการผ่านบตัรในรอบ 5 
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เดือน, รายการใช้บตัรเครดิตเพื�อวตัถุประสงค์ และรายการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเกี�ยวกบัการบตัร
เครดิต ไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  

          5.1.2 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายกุบัการตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิตของธนาคาร 
พาณิชย ์ในรายการบริการผา่นบตัรในรอบ 5 เดือนและรายการรายการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเกี�ยวกบั
การบตัรเครดิตมีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญัส่วนบตัรเครดิต ส่วนรายการเหตุผลที�เลือกถือบตัร
เครดิต รายการบตัรเครดิตที�ถือครองในปัจจุบนัและใชบ่้อยที�สุด และรายการใชบ้ตัรเครดิตเพื�อ
วตัถุประสงค ์ไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  

                           5.1.3 ปัจจยัส่วนบุคคลด้านสถานภาพกบัการตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิตของ
ธนาคารพาณิชย ์รายการบริการผา่นบตัรในรอบ 5 เดือนมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ 
ส่วนรายการเหตุผลที�เลือกถือบตัรเครดิต,  รายการบตัรเครดิตที�ถือครองในปัจจุบนัและใชบ่้อยที�สุด
, รายการใชบ้ตัรเครดิตเพื�อวตัถุประสงค,์ และรายการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเกี�ยวกบัการบตัรเครดิตไม่มี
ความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  
                           5.1.4 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษากบัการตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิตของ
ธนาคารพาณิชย ์ในรายการเหตุผลที�เลือกถือบตัรเครดิต รายการบตัรเครดิตที�ถือครองในปัจจุบนั
และใชบ้่อยที�สุด, รายการบริการผา่นบตัรในรอบ 5 เดือน, รายการใชบ้ตัรเครดิตเพื�อวตัถุประสงค ์
และรายการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเกี�ยวกบัการบตัรเครดิตมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  
                           5.1.5 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพกบัการตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิตของธนาคาร
พาณิชย ์ในรายการเหตุผลที�เลือกถือบตัรเครดิต, รายการบตัรเครดิตที�ถือครองในปัจจุบนัและใช้
บ่อยที�สุด, รายการบริการผ่านบตัรในรอบ 5 เดือน, รายการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเกี�ยวกบัการบตัร
เครดิต และรายการใชบ้ตัรเครดิตเพื�อวตัถุประสงคมี์ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ สถิติ  
                           5.1.6 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นตาํแหน่งหนา้ที�การงานกบัการตดัสินใจเลือกถือบตัร
เครดิตของธนาคารพาณิชย ์ในรายการเหตุผลที�เลือกถือบตัรเครดิต, รายการบตัรเครดิตที�ถือครองใน
ปัจจุบนัและใช้บ่อยที�สุด, รายการบริการผ่านบตัรในรอบ 5 เดือน, รายการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร
เกี�ยวกับการบตัรเครดิต และรายการใช้บตัรเครดิตเพื�อวตัถุประสงค์มีความสัมพนัธ์กันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ  
                           5.1.7 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดต่้อเดือนกบัการตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิต 
ของธนาคารพาณิชย ์ในรายการเหตุผลที�เลือกถือบตัรเครดิต, รายการบตัรเครดิตที�ถือครองใน
ปัจจุบนัและใชบ่้อยที�สุด, รายการบริการผา่นบตัรในรอบ 5 เดือน, รายการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร
เกี�ยวกบัการบตัรเครดิต และรายการใชบ้ตัรเครดิตเพื�อวตัถุประสงคมี์ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติ 

DPU



75 
 

                     5.2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ 
จาํหน่าย  และดา้นส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิตของธนาคารพาณิชย ์
                              5.2.1 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑก์บัการตดัสินใจเลือกถือ
บตัรเครดิตของธนาคารพาณิชย ์ในรายการเหตุผลที�เลือกถือบตัรเครดิต รายการบตัรเครดิตที�ถือ
ครองในปัจจุบนัและใชบ่้อยที�สุด รายการบริการผา่นบตัรในรอบ 5 เดือน รายการใชบ้ตัรเครดิตเพื�อ
วตัถุประสงค ์และรายการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเกี�ยวกบัการบตัรเครดิตไม่มีความสัมพนัธ์ 

                              5.2.2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคากบัการตดัสินใจเลือกถือบตัร
เครดิตของธนาคารพาณิชย ์ในรายการเหตุผลที�เลือกถือบตัรเครดิต มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติ ส่วนรายการบตัรเครดิตที�ถือครองในปัจจุบนัและใชบ่้อยที�สุด รายการบริการ
ผา่นบตัรในรอบ 5 เดือน รายการใชบ้ตัรเครดิตเพื�อวตัถุประสงค ์รายการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเกี�ยวกบั
การบตัรเครดิตไม่มีความสัมพนัธ์ 

                              5.2.3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางจาํหน่ายกบัการตดัสินใจเลือก
ถือบตัรเครดิตของธนาคารพาณิชย ์ในรายการใชบ้ตัรเครดิตเพื�อวตัถุประสงคมี์ความสัมพนัธ์กนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ส่วนรายการเหตุผลที�เลือกถือบตัรเครดิต รายการบตัรเครดิตที�ถือครองใน
ปัจจุบนัและใชบ่้อยที�สุด รายการบริการผา่นบตัรในรอบ 5 เดือน และรายการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร
เกี�ยวกบัการบตัรเครดิต ไม่มีความสัมพนัธ์ 

                              5.2.4 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดกบัการตดัสินใจ
เลือกถือบตัรเครดิตของธนาคารพาณิชย ์ในรายการใชบ้ตัรเครดิตเพื�อวตัถุประสงค ์และรายการรับรู้
ขอ้มูลข่าวสารมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ส่วนรายการเหตุผลที�เลือกถือบตัรเครดิต 
รายการบตัรเครดิตที�ถือครองในปัจจุบนัและใชบ่้อยที�สุด รายการบริการผา่นบตัรในรอบ 5 เดือน 
ไม่มีความสัมพนัธ์ 

 

5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

จากผลการศึกษา การตดัสินใจเลือกใช้บตัรเครดิตธนาคารพาณิชยข์องประชาชนใน
อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ สามารถนาํผลการศึกษามาวิเคราะห์ความตอ้งการของประชาชน
ในการตดัสินใจเลือกใช้บตัรเครดิตของธนาคารพาณิชย ์โดยมีเหตุผลในการตดัสินใจเลือกใช้บตัร
เครดิต มีวตัถุประสงค์ในการใช้บตัรเครดิต ตลอดจนปัจจยัการตลาดในด้านต่างๆ ที�มีผลต่อการ
ตดัสินใจและปัญหา อุปสรรคในการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิตของผูบ้ริโภค ดงันี4  
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1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม คือ เพศ อายุ การศึกษา 
สถานภาพ อาชีพ ตาํแหน่งหนา้ที�การงาน และรายได ้พบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยูร่ะหวา่ง 
31-40 ปี สถานภาพสมรส ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพรับราชการ รัฐวิสาหกิจ
ลูกจา้งหรือพนกังานของรัฐ มีตาํแหน่งหนา้ที�การงานในระดบัหวัหนา้งาน หรือพนกังาน เจา้หนา้ที�
เทียบเท่าระดบัชาํนาญการ ชาํนาญการพิเศษ และมีรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ซึ� งใน
ประเด็นเกี�ยวกบัเพศ อายุ สถานภาพ และการศึกษา นั4นผลการศึกษาพบว่าสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ บงกช นนทสิทธิa  (2548) ที�ไดศึ้กษาเรื�องปัจจยักาํหนดการเลือกใชบ้ตัรเครดิตที�ออกโดยสถาบนั
การเงินที�ไม่ใช่ธนาคารของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 8;-8b ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส ดา้นการศึกษา จบการศึกษา
ระดบัปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ ส่วนในดา้นรายไดแ้ละดา้นอาชีพไม่มีความสอดคลอ้งมีรายไดเ้ฉลี�ย
ประมาณ 5;,;;;-7;,;;; บาท และมีอาชีพเป็นพนกังานลูกจา้ง 

2. การตัดสินใจเลือกถือบัตรเครดิตของผูต้อบแบบสอบถาม ซึ� งพบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ถือบตัรเครดิตของบมจ.ธนาคารกรุงไทย สอดคลอ้งกบักรกฎ กุฎีศรี (7>:6) 
ไดศึ้กษาเรื�องปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ตัรเครดิตของนกัศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจรุ่น 2 
มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช ผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตของนักศึกษา
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ รุ่น 2 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ที�ใชบ้ตัรเครดิตที�นิยมมากที�สุดคือ 
การใช้บตัรเครดิตในการชําระสินคา้และบริการในห้างสรรพสินค้า เป็นบตัรเครดิตที�ออกโดย
ธนาคารกรุงไทย ส่วนในประเด็นเหตุผลในการเลือกถือบตัรเครดิตไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยับงกช 
นนทสิทธิa  (2548) ที�ไดศึ้กษาเรื�องปัจจยักาํหนดการเลือกใชบ้ตัรเครดิตที�ออกโดยสถาบนัการเงินที�
ไม่ใช่ธนาคารของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ที�ผลการศึกษาพบวา่จากการศึกษาปัจจยัทาํให้
เลือกถือบตัรเครดิตของผูบ้ริโภค พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเหตุผลในการเลือกถือบตัร
เครดิต คือ การรับสิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิก  

3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิต ของ
ธนาคารพาณิชย ์ในภาพรวมที�มีค่าเฉลี�ยมากที�สุด คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ซึ� งสอดคลอ้งกบั Kothler (อา้ง
ถึงใน อดุลย ์จาตรงคกุล, 2543, น.155) ไดก้ล่าววา่ส่วนประสมทางการตลาดหรือ (4P) ไดก้ล่าววา่
ผลิตภณัฑ์เป็นสิ�งสําคญัที�สุดของส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ ชื�อผลิตภณัฑ ์
การบรรจุหีบห่อ ความภาคภูมิใจ การนาํกลยุทธ์ด้านผลิตภณัฑ์ตอ้งคาํนึงถึงปัจจยัในด้านความ
แตกต่างของผลิตภณัฑ์ ดา้นบริการ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นบุคลากร และดา้นภาพลกัษณ์ พิจาณาจาก
องคป์ระกอบ (คุณสมบติั) ของผลิตภณัฑ์เช่น ประโยชน์พื4นฐาน รูปร่างลกัษณะ คุณภาพ การบรรจุ
หีบห่อ ตราสินคา้ เป็นตน้ เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้สามารถอภิปรายผลดงันี4  
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                     3.1 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ในขอ้ที�มีค่าเฉลี�ยมากที�สุด คือ มีรูปบตัรเครดิตที�หลากหลาย 
ซึ� งสอดคลอ้งงานวิจยัของ ธีระ วงศค์าํกิจการ (2547) ไดศึ้กษาเรื�องปัจจยัที�มีอิทธิพลต่ออุปสงคข์อง
บตัรเครดิตที�ไม่ไดอ้อกโดยธนาคาร ในอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาปัจจยัที�มีอิทธิพล
ต่ออุปสงค์ของผูถื้อบัตร พบว่า ผูถื้อบัตรให้ความสําคัญกับระยะเวลาในการอนุมติัที�รวดเร็ว 
ขั4นตอนที�ไม่ยุง่ยาก มีบริการรับฝาก-ถอนเงินจากเครื�องอตัโนมติั อตัราดอกเบี4ยตํ�า การคิดเบี4ยปรับ
ในอตัราที�ไม่สูง การมีส่วนลดเมื�อชาํระก่อนกาํหนด เกณฑ์การพิจารณารายไดข้ั4นตํ�าของผูส้มคัร 
การไดรั้บส่วนลดจากการแสดงบตัร การมีเคาน์เตอร์ที�จ่ายชาํระเงินไดส้ะดวก การให้ของสมนาคุณ
แก่สมาชิกใหม่ การโฆษณาทางวทิยแุละหนงัสือพิมพ ์รวมทั4งการแนะนาํจากเพื�อนร่วมงาน 
                     3.2 ปัจจยัดา้นราคา ในขอ้ที�มีค่าเฉลี�ยมากที�สุด คือ ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเขา้และรายปี 
ซึ� งสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ภราดร ปรีดาศกัดิa  (2550, น.41-45) ไดอ้ธิบายเกี�ยวกบักฎของอุปสงค ์
(Law of Demand) ไวว้า่ ปริมาณซื4อของสินคา้หรือบริการชนิดใดชนิดหนึ�ง ยอ่มผนัแปรเป็นปฏิภาค
ส่วนกลับกับระดับราคาของสินค้าหรือบริการชนิดนั4นเสมอ โดยปริมาณการใช้บตัรเครดิตใน
ช่วงเวลาหนึ� งๆ จะมากหรือนอ้ย ขึ4นอยู่กบัระดบัราคาของสินคา้หรือบริการชนิดนั4น ตวัอย่างเช่น 
เมื�อผูบ้ริโภคไดรั้บส่วนลดพิเศษจากการใชบ้ตัรเครดิต จะส่งผลใหมู้ลค่าการใชบ้ตัรเครดิตนั4นๆ เพิ�ม
สูงขึ4น เนื�องจากสินคา้ที�ซื4อผา่นบตัรเครดิตมีราคาลดลง 
                     3.3 ปัจจยัดา้นช่องทางการจาํหน่าย ในขอ้ที�มีค่าเฉลี�ยมากที�สุด คือ มีพนกังานและ
ตวัแทนติดต่อโดยตรง ซึ� งสอดคลอ้งกบัแนวคิดพฤติกรรมผูบ้ริโภคของ ปณิศา ลญัชานนท ์(2548) 
กล่าววา่ผลิตภณัฑบ์ตัรเครดิต ถือวา่เป็นผลิตภณัฑที์�ตอ้งใชจิ้ตวิทยาและตอ้งอาศยัความพยายามของ 
พนักงานธนาคาร หรือตัวแทนสถาบันการเงิน ในการกระตุ้นให้ผูบ้ริโภคเกิดความต้องการ
ผลิตภณัฑ์ ซึ� งอาจเกิดจากการใช้เหตุจูงใจซื4อด้านเหตุผล หรือใช้เหตุจูงใจให้ซื4 อด้านจิตวิทยา 
(อารมณ์) 
                     3.4 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ในขอ้ที�มีค่าเฉลี�ยมากที�สุด คือ มีการโฆษณาเพื�อ 
ดึงดูดความสนใจ ซึ� งสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ภราดร ปรีดาศกัดิa  (2550, น.114) ที�กล่าวในทฤษฎี
ความพอใจเท่ากนัวา่ในกรณีของบตัรเครดิตนั4น ระดบัราคาที�เปลี�ยนแปลงหมายถึง ระดบัราคาที�ใช้
บตัรเครดิตใบนั4นในการซื4อสินคา้เปลี�ยนแปลงไปเมื�อเทียบกบัการใช้บตัรเครดิตใบอื�น เช่น บตัร
เครดิตมีการเข้าร่วมโปรโมชั�น รายการส่งเสริมการขายต่างๆ โดยในที�นี4 จะยกตวัอย่างรายการ
ส่งเสริมการขายที�มีผลในการดึงดูดลูกคา้ให้หนัมาใชบ้ตัรเครดิตมากขึ4น ดว้ยกลยุทธ์การให้ส่วนลด
ร้านคา้ หากผูป้ระกอบการสามารถออกกลยุทธ์ที�ตรงใจ และสร้างความพอใจสูงสุดให้แก่ผูบ้ริโภค
ได ้จะส่งผลให้ผูบ้ริโภคมียอดการใชจ่้ายผ่านบตัรเครดิตนั4นมากขึ4น ซึ� งจะเป็นอีกกลยุทธ์หนึ�งที�จะ
สามารถสร้างทางเลือกการถือบตัรเครดิตใหเ้กิดแก่ผูบ้ริโภคต่อไป 
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4. จากการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นเพศ อาย ุสถานภาพ ระดบั 
การศึกษา อาชีพ ตาํแหน่งหนา้ที�การงานและรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน ที�แตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์กบั
เหตุผลในการตดัสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตของผูบ้ริโภคในอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 
อภิปรายผลการศึกษาไดด้งันี4  

จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ด้านการศึกษา อาชีพ ตาํแหน่ง
หน้าที�การงานและรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน ที�แตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์กบัเหตุผลในการตดัสินใจ
เลือกใช้บัตรเครดิตของประชาชนในอาํเภอเมือง จังหวดัสมุทรปราการในทุกรายการ ซึ� งไม่
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของเมลดา วงษว์ิกิจการ (2547) ไดศึ้กษาเรื�องเหตุผลในการตดัสินใจเลือกใช้
บตัรเครดิตของพนกังานธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) พบวา่ ปัจจยัที�มีความสัมพนัธ์กบัเหตุผล
ในการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิตของพนกังานธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา รายจ่าย และสถานภาพสมรส ส่วนรายได ้ตาํแหน่งงาน และระยะเวลาการทาํงาน
ไม่มีความสัมพนัธ์กบัเหตุผลในการตดัสินใจเลือกใช้บตัรเครดิต ส่วนเพศ อายุ และสถานภาพ มี
ความสัมพนัธ์กบัเหตุผลในการตดัสินใจเลือกใช้บตัรเครดิตของประชาชนในอาํเภอเมือง จงัหวดั
สมุทรปราการในบางรายการ และผลจากการศึกษาวิจยัครั4 งนี4  สรุปว่าปัจจยัส่วนบุคคล มีผลต่อการ
เลือกถือบตัรเครดิตของธนาคารพาณิชย ์ซึ� งสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 
(2543) กล่าวว่าปัจจยัส่วนบุคคล (Personal factors) คือลกัษณะทั�วไปของประชากร ซึ� งจดัเป็น
ลกัษณะขอ้มูลปฐมภูมิที�ผูว้ิจยัให้ความสนใจ คือเพศ อายุ สถานภาพการสมรส การศึกษา อาชีพ 
รายได้ ตาํแหน่งหน้าที�การงาน เนื�องจากเป็นปัจจยัพื4นฐานที�มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการ
บริโภคในธุรกิจบัตรเครดิต โดยลักษณะประชากรต่างๆ นี4  เป็นปัจจัยด้านบุคคลมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคที�แตกต่างกนั 

5. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทาง 
การจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิตของธนาคาร
พาณิชย ์ จากการวิจยัพบว่าปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจาํหน่ายและ
ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิตของธนาคารพาณิชย ์ ในบาง
รายการ ซึ� งสอดคลอ้งกบั Kotler (1997) ไดก้ล่าวว่าผลกระทบจากการใชเ้ครื�องมือการตลาดของ
นกัการตลาดหรือส่วนประสมทางการตลาดนั4นจะควบคุมการรับรู้ของผูบ้ริโภค และจะส่งผลต่อ
การตดัสินใจของผูบ้ริโภคต่อไป และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกรกฎ กุฎีศรี (2546) ไดศึ้กษาเรื�อง
ปัจจัยที� มี อิทธิพลต่อการเลือกใช้บัตรเครดิตของนักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจรุ่น 2 
มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัทางการตลาดที�มีผลจูงใจนักศึกษา
ปริญญาโทบริหารธุรกิจรุ่น 2 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ที�ใชบ้ตัรเครดิตเลือกใชบ้ตัรเครดิต
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ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นราคา สถานที� ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในทุกรายการไม่มีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิตของธนาคารพาณิชย ์ซึ� งไม่สอดคลอ้งกบั อนิวชั แกว้จาํนงค ์ (2551, น.
158) ที�ไดใ้ห้ความหมายของส่วนประสมการตลาดไวว้่า คือกิจกรรมซึ� งเป็นเครื�องมือที�ใช้ในการ
จดัการตลาดเพื�อสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้และสามารถทาํให้องค์การบรรลุเป้าหมายและ
วตัถุประสงคใ์นการดาํเนินงานดา้นการตลาดไดป้ระกอบดว้ยกิจกรรมดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา การจดั
จาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 
 
5.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษา 

การศึกษาเรื�อง การตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิตธนาคารพาณิชยข์องประชาชนในอาํเภอ
เมือง จงัหวดัสมุทรปราการ พบว่าผูใ้ช้บริการบตัรเครดิต มีความตอ้งการในปัจจยัต่างๆ ที�มีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกใช้บตัรเครดิต ดงันั4นผูท้าํการวิจยัมีขอ้เสนอแนะเพื�อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
ในครั4 งต่อไปดงันี4  

5. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ พบว่า ในรายการเหตุผลที�เลือกถือ
บตัรเครดิต รายการบตัรเครดิตที�ถือครองในปัจจุบนัและใชบ่้อยที�สุด รายการบริการผ่านบตัรใน
รอบ 5 เดือน รายการใชบ้ตัรเครดิตเพื�อวตัถุประสงค์ และรายการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเกี�ยวกบัการ
บตัรเครดิตไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บตัรเครดิต ดงันั4นผูป้ระกอบธุรกิจบตัรเครดิต ควรเน้น 
การสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัลกัษณะของบตัรเครดิต โดยผูป้ระกอบการธุรกิจบตัรเครดิต
ตอ้งมีการกาํหนดลกัษณะของผลิตภณัฑ์ของตนเองให้ความแตกต่าง น่าสนใจ และมีลกัษณะเด่น
ของผลิตภณัฑ์ เช่น ขนาดของบตัรเครดิตตอ้งมีขนาดพอดีไม่เล็กหรือใหญ่เกินไป มีลกัษณะการ
ออกแบบที�สวยงาม มีรูปแบบหลากหลาย สีสันสวยงาม น่าใช ้บตัรเครดิตที�ทาํขึ4นสามารถเบิกถอน
เงินสดจากเครื�องเอทีเอ็มไดทุ้กแห่งทั�วประเทศ บตัรเครดิตที�มีการคุม้ครองอุบติัเหตุแก่ผูถื้อบตัร 
หรือเจา้ของบตัรเครดิตสามารถทาํบตัรเสริมให้แก่บุคคลอื�นไดต้ามความตอ้งการของผูถื้อบตัรเอง 
และบตัรเครดิตสามารถใช้เป็นส่วนลดพิเศษจากร้านคา้ ภตัตาคาร โรงแรม หรือสถานบริการทุก
แห่งที�เขา้ร่วมรายการ 

7. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา พบว่า ในรายการเหตุผลที�เลือกถือบตัร
เครดิต เพียง 1 รายการที�มีผลต่อการตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิต ดงันั4นผูป้ระกอบธุรกิจบตัรเครดิต 
ควรเน้นกลุ่มลูกคา้รายย่อยมาก โดยมีปรับเปลี�ยนรูปแบบของการให้บริการดา้นบตัรเครดิต มีการ
เพิ�มประโยชน์ในการใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิต ทั4งในส่วนของสินเชื�อเงินสด และสินเชื�อบตัรเครดิต 
เพื�อให้กลุ่มลูกคา้เกิดความตอ้งการและใช้บริการบตัรเครดิตเพิ�มมากขึ4น และหากลยุทธ์ดา้นราคา 
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คือ มีการเพิ�มสิทธิประโยชน์ในดา้นการใชบ้ริการบตัรเครดิต โดยการหาพนัธมิตรใหม่เขา้มาร่วมให้
มีความครอบคลุมและหลากหลายประเภท 

8. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจาํหน่าย พบว่า รายการใช้บตัร
เครดิตเพื�อวตัถุประสงค ์เพียง 1 รายการเท่านั4นที�มีผลต่อการตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิต ดงันั4นผู ้
ประกอบธุรกิจบตัรเครดิต ควรเนน้การยกเวน้ค่าธรรมเนียมการใชบ้ตัรเครดิตใชเ้ป็นส่วนลดร้านคา้
และสถานบริการต่างๆ มีบริการผ่อนชาํระสินคา้และบริการอื�น ให้บริการในการสมคัรบตัรเสริม
และมีการโฆษณาเพื�อดึงดูดความสนใจ โดยผูป้ระกอบธุรกิจบตัรเครดิตต้องมีการปรับเปลี�ยน
รูปแบบของการให้บริการ และมีการส่งเสริมการขายให้เพิ�มมากขึ4น เช่น ใช้เป็นส่วนลดในการซื4อ
สินคา้ ใช้เป็นส่วนลดในการเติมนํ4 ามนั และเมื�อมีการใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิต ผูใ้ช้สามารถสะสม
คะแนนจากการใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตเพื�อนาํมาแลกของรางวลัหรือใช้เป็นส่วนลดในครั4 งต่อไป 
โดยทั4งนี4 การแข่งขนัทางธุรกิจบตัรเครดิตระหว่างธนาคารพาณิชย์และสถาบนัการเงินที�ไม่ใช่
ธนาคารพาณิชยท์าํให้ผูบ้ริโภคเขา้ถึงสินเชื�อบตัรเครดิตไดง่้ายและยงัมีส่วนทาํให้เกิดกระแสความ
นิยมในการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตแทนการชําระด้วยเงินสด ตลอดจนมีการเน้นส่งเสริม
ประชาสัมพนัธ์เพื�อสร้างภาพพจน์ในดา้นจุดเด่นของบตัรเครดิตและเนน้รูปลกัษณ์ของบตัรเครดิต
และมีการใช้การโฆษณาเพื�อสร้างการรู้จกัและสร้างความคุน้เคยของผลิตภณัฑ์ให้กบัผูบ้ริโภคให้
มากขึ4น โดยอาศยัการประชาสัมพนัธ์แจง้ข่าวสารความเคลื�อนไหวต่างๆ โดยผ่านสารบตัรเครดิต
เอกสารแผน่พบั 

:. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า รายการใช้บตัร
เครดิตเพื�อวตัถุประสงค ์และรายการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร เท่านั4นที�มีผลต่อการตดัสินใจเลือกถือบตัร
เครดิต ดงันั4นผูป้ระกอบธุรกิจบตัรเครดิต ตอ้งมีการปรับเปลี�ยนรูปแบบของการให้บริการ และมี
การส่งเสริมการขายให้เพิ�มมากขึ4น เช่น ใช้เป็นส่วนลดในการซื4อสินคา้ ใชเ้ป็นส่วนลดในการเติม
นํ4 ามนั และเมื�อมีการใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิต ผูใ้ช้สามารถสะสมคะแนนจากการใช้จ่ายผ่านบตัร
เครดิตเพื�อนาํมาแลกของรางวลัหรือใชเ้ป็นส่วนลดในครั4 งต่อไป โดยทั4งนี4การแข่งขนัทางธุรกิจบตัร
เครดิตระหว่างธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงินที�ไม่ใช่ธนาคารพาณิชยท์าํให้ผูบ้ริโภคเขา้ถึง
สินเชื�อบตัรเครดิตไดง่้ายและยงัมีส่วนทาํใหเ้กิดกระแสความนิยมในการใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตแทน
การชาํระดว้ยเงินสด ตลอดจนมีการเน้นส่งเสริมประชาสัมพนัธ์เพื�อสร้างภาพพจน์ในดา้นจุดเด่น
ของบตัรเครดิตและเน้นรูปลกัษณ์ของบตัรเครดิตและมีการใช้การโฆษณาเพื�อสร้างการรู้จกัและ
สร้างความคุน้เคยของผลิตภณัฑใ์หก้บัผูบ้ริโภคใหม้ากขึ4น โดยอาศยัการประชาสัมพนัธ์แจง้ข่าวสาร
ความเคลื�อนไหวต่างๆ โดยผา่นสารบตัรเครดิตเอกสารแผน่พบั 
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5.4 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั$งต่อไป 

5. ควรมีการศึกษากลุ่มผูบ้ริโภคในเขตและจงัหวดัอื�นๆ ที�มีสภาพแตกต่างไปจากอาํเภอ
เมือง จงัหวดัสมุทรปราการ เพื�อทราบถึงขอ้มูลที�แทจ้ริงและความแตกต่างกนัของแต่ละพื4นที�ที�มีผล
ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิตได ้

7. ศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคที�เกิดขึ4นจากการใชบ้ตัรเครดิตเพิ�มเติม เพื�อให้ทราบ
ถึงปัญหาที�แทจ้ริงและนาํผลที�ไดรั้บมาปรับปรุง แกไ้ข และพฒันาให้มีประสิทธิภาพตรงตามความ
ตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภค 

8. ควรมีการศึกษาถึงปัจจยัด้านอื�นๆ ที�มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บตัรเครดิต เช่น 
พฤติกรรมการใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิต ความพึงพอใจต่อการใชบ้ตัรเครดิต วงเงินการใชจ่้ายผา่นบตัร
เครดิต เพื�อใหท้ราบถึงเหตุผลและวตัถุประสงคใ์นการเลือกใชบ้ตัรเครดิตต่อไป 

:. ควรมีการศึกษาข้อมูลในเชิงคุณภาพเพื�อให้ได้ขอ้มูลที�แทจ้ริง และนาํเอาขอ้มูลที�
ไดรั้บไปปรับปรุงและพฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้ความเหมาะสมตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
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แบบสอบถาม 

 
เรื�อง “ การศึกษาปัจจยัที�มีผลต่อการเลือกถือบตัรเครดิตของธนาคารพาณิชย ์กรณีศึกษา 

ประชาชนในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ” 
แบบสอบถามนี0  เป็นส่วนหนึ� งของงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท 

สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อการศึกษาถึงปัจจยัที�มีผล
ต่อการเลือกถือบตัรเครดิตของธนาคารพาณิชย ์ กรณีศึกษา ประชาชนในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดั
สมุทรปราการ ซึ� งขอ้มูลสารสนเทศที�ไดจ้ากการวิจยัจะเป็นประโยชน์ต่อการใชเ้ป็นแนวทางในการ
พฒันาผลิตภณัฑ์ และการบริการให้สามารถตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าได้มากขึ0 น 
รวมถึงประโยชน์ต่อผูที้�มีความสนใจทั�วไป ซึ� งในแต่ละคาํตอบของท่านนั0นมีคุณค่าอย่างยิ�งต่อ
งานวจิยันี0  ผูว้จิยัมีความปราถนาในความคิดเห็นที�เกิดจากการดุลยพินิจอยา่งรอบคอบของท่าน และ
ขอความอนุเคราะห์ท่านโปรดตอบแบบสอบถามใหค้รบทุกขอ้ 

อนึ� งขอ้มูลที�ท่านตอบในแบบสอบถามครั0 งนี0  จะไม่นาํเสนอหรือเปิดเผยเป็นรายบุคคล 
การนาํเสนอจะเสนอผลในภาพรวม คาํตอบในแบบสอบถามจะถือเป็นความลบัเพื�อการประมวลผล
สาํหรับการศึกษาครั0 งนี0 เท่านั0น 
 
คําชี�แจง แบบสอบถามฉบบันี0  แบ่งออกเป็น < ส่วนคือ 

ส่วนที� �  ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนที� �  ขอ้มูลเกี�ยวกบัการตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิตของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนที� �  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการเลือกถือบตัรเครดิต 
ส่วนที� �  ขอ้มูลเกี�ยวกบัปัญหาและอุปสรรคในการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิต 
ขอขอบคุณทุกท่านที�ให้ความร่วมมืออยา่งดียิ�งไว ้ณ โอกาสนี0  คาํตอบของท่านจะเป็น

ประโยชน์ต่อการพฒันาธุรกิจบตัรเครดิตต่อไป 
 

นางสาว รัตนาภรณ์ บุญแต่ง 
หลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต 

มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
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ส่วนที� 1  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คําชี�แจง โปรดใส่เครื�องหมาย � ลงในช่อง � หนา้ขอ้ความที�ตรงกบัความเป็นจริงของท่าน 
1.  เพศ 
 � (A.) ชาย � (C.) หญิง 
2.  อาย ุ
 � (A.) CE-GE ปี � (C.) G1-<0 ปี 
 � (G.) <1-I0 ปี � (<.) 51 ปีขึ0นไป 
3. สถานภาพ  
 � (A.) โสด � (C.) สมรส 
 � (G.) หยา่/หมา้ย/แยกกนัอยู ่
4. ระดบัการศึกษา 
 � (A.) ตํ�ากวา่ปริญญาตรี � (C.) ปริญญาตรี 
 � (G.) ปริญญาโท � (<.) สูงกวา่ปริญญาโท 
I.  อาชีพ 
 � (A.) เจา้ของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั 
 � (C.) ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ/ลูกจา้งหรือพนกังานของรัฐ 
 � (G.) ลูกจา้งหรือพนกังานเอกชน 
 � (<.) อื�นๆ (โปรดระบุ)....................... 
6.  ตาํแหน่งหนา้ที�การงาน 
 � (A.) พนกังาน/เจา้หนา้ที� ต ํ�ากวา่หรือเทียบเท่าระดบัปฏิบติัการ 
 � (C.) หวัหนา้งานหรือ พนกังาน/เจา้หนา้ที�เทียบเท่าระดบัชาํนาญการ/ชาํนาญการพิเศษ 
 � (G.) ผูบ้ริหารระดบักลางหรือผูอ้าํนวยการ 
 � (<.) ผูบ้ริหารระดบัสูง/เจา้ของกิจการ 
7.  รายไดต่้อเดือน 
 � (A.) นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั CE,EEE บาท � (C.) CE,EEA-GE,EEE บาท 
  � (G.) GE,EEA-<E,EEE บาท � (<.) มากกวา่ 40,EE0 บาท 
Q.   ปัจจุบนัท่านมีบตัรเครดิตหรือไม่ 
 � (A.)  มี  � (C.) ไม่มี (ไม่ตอ้งตอบส่วนต่อไป) 
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ส่วนที� 2  ข้อมูลเกี�ยวกบัการตัดสินใจเลอืกถือบัตรเครดิตของผู้ตอบแบบสอบถาม 

โปรดใส่เครื�องหมาย � ในช่อง � หนา้ขอ้ความที�ตรงกบัขอ้ใดเกี�ยวกบัตวัท่าน ตามความเป็นจริง
เพียงหนึ�งขอ้เท่านั0น (ยกเวน้ขอ้ที�ขอให้ตอบไดม้ากกวา่ A ขอ้) 
1.  ท่านถือบตัรเครดิตของธนาคารพาณิชยใ์ด (ตอบไดม้ากกวา่ A ขอ้) 
 � (A.) บมจ.ธนาคารกรุงเทพ           
 � (C.) บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์    
 � (G.)  บมจ.ธนาคารกรุงไทย          
 � (<.) บมจ.ธนาคารกสิกรไทย          
 � (I.)  ธนาคารกรุงศรีอยธุยาจาํกดั (มหาชน)  
 � (R.)  ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)     
 � (S.) ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
 � (8.) ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 
              � (9). อื�นๆ (โปรดระบุ)........................ 
2.  เหตุผลใดที�ท่านเลือกถือบตัรเครดิต (ตอบไดม้ากกวา่ A ขอ้) 
 � (A.) ขนาดบตัรกระทดัรัด ออกแบบสวยงาม และมีใหเ้ลือกหลายประเภท 
 � (C.) ฟรีค่าธรรมแรกเขา้และค่าธรรมเนียมรายปี สามารถเบิกถอนเงินสดล่วงหนา้ได ้
 � (G.) สมคัรง่าย มีพนกังานใหค้าํแนะนาํ และมีสาขาบริการทั�วโลก 
 �(<.)มีกลยทุธ์ทางการตลาดเช่นสะสมคะแนน ใชเ้ป็นส่วนลด ใชจ่้ายไม่เสียค่าธรรมเนียม 
 � (5.) อนุมติัเร็ว และสามารถตรวจสอบค่าใชจ่้ายไดจ้ากระบบอตัโนมติั 
             � (6.) อื�นๆ (โปรดระบุ)........................ 
3.  บตัรเครดิตที�ท่านถือครองในปัจจุบนัใดที�ใชบ่้อยที�สุด (ตอบได ้A ขอ้) 
 (     )  A.  บตัรเครดิตวซ่ีา (     )  C.  บตัรเครดิตมาสเตอร์การ์ด 
 (     )  G.  บตัรเครดิตอเมริกนัเอก็ซ์เพรส (     )  <.  บตัรเครดิตไดเนอร์ส คลบั 
 (     )  I.  อื�นๆ (ระบุ)............................................... 
4.  ท่านใชบ้ริการผา่นบตัรกี�ครั0 งในรอบ A เดือน 
 � (A.) ทุกวนั � (C.) มากกวา่ A ครั0 งต่อสัปดาห์ 
 � (G.) สัปดาห์ละครั0 ง � (<.) เดือนละครั0 ง 
 � (I.) อื�นๆ (โปรดระบุ).......................... 
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5.  ท่านใชบ้ตัรเครดิตเพื�อวตัถุประสงคใ์ด (ตอบไดม้ากกวา่ A ขอ้) 
 � (A.) ถอนเงินสดมาใชล่้วงหนา้  
 � (2.) ชาํระค่าอาหาร ค่าสินคา้และบริการที�หา้งสรรพสินคา้  
 � (3.) ชาํระค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่านํ0าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศพัท ์
 � (4.) เพื�อการท่องเที�ยว เช่น ค่าเดินทาง ค่าที�พกั 
 � (5.) ชาํระค่ารักษาพยาบาล และค่าประกนั 
 � (6.) อื�นๆ (โปรดระบุ)................................... 
6.  ท่านรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเกี�ยวกบัการบตัรเครดิตจากแหล่งขอ้มูลใด (ตอบไดม้ากกวา่ A ขอ้) 
 � (A.) บุคคล/พนกังานธนาคารพาณิชย ์ � (C.) วทิย/ุโทรทศัน์ 
 � (G.) อินเตอร์เน็ต � (<.) วารสาร/นิตยสาร/หนงัสือพิมพ ์
 � (5.) อื�นๆ (โปรดระบุ)................................... 
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ส่วนที� 3  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อการเลือกถือบัตรเครดิต 
 กรุณาเขียนเครื�องหมาย / ลงใน (     ) ตามความเป็นจริงมากที�สุด 
  I หมายถึง  มากที�สุด 
  < หมายถึง  มาก 
  G หมายถึง  ปานกลาง 
  C หมายถึง  นอ้ย 
  A หมายถึง  นอ้ยที�สุด 

ปัจจัยในการตัดสินใจเลอืกถือบัตรเครดิต 

ระดับความสําคัญ 

มา
กท

ี�สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี�สุด
 

(1) (�) (�) (�) (�) 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์      

A. มีบตัรหลกัและบตัรเสริม      
2. บตัรเครดิตมีขนาดเล็ก กะทดัรัด สวยงาม      
3.  มีรูปแบบบตัรเครดิตที�หลากหลาย      
4. มีบตัรเครดิตใหเ้ลือกหลายประเภท      
5. บตัรมีความทนทาน ไม่ชาํรุดเสียหายง่าย      

ปัจจัยด้านราคา      

A. อตัราดอกเบี0ยตํ�า      
C. ค่าธรรมเนียมการใชบ้ริการตํ�า      
3. วงเงินการอนุมติับตัรเครดิตสูง      
4. ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเขา้และรายปี      
5. เบิกเงินสดล่วงหนา้ โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม      

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย      

1. มีบริการรับสมคัรบตัรเครดิตนอกสถานที�      
C. มีพนกังานและตวัแทนติดต่อโดยตรง      
3. มีสถานที�ใหบ้ริการรับชาํระเงินทั�วโลก      
4. มีบริการแนะนาํและแกไ้ขปัญหาบตัรเครดิต      
5. มีการใหบ้ริการสอบถามขอ้มูลทางโทรศพัท ์      
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 และทางอินเตอร์เน็ต 

ปัจจัยในการตัดสินใจเลอืกถือบัตรเครดิต 

ระดับความสําคัญ 

มา
กท

ี�สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี�สุด
 

(1) (�) (�) (�) (�) 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด      

1. ยกเวน้ค่าธรรมเนียมการใชบ้ตัรเครดิต      
2. มีการโฆษณาเพื�อดึงดูดความสนใจ      
G. ใชเ้ป็นส่วนลดร้านคา้และสถานบริการต่างๆ      
4. ใหบ้ริการในการสมคัรบตัรเสริม      
5. มีบริการผอ่นชาํระสินคา้ และบริการอื�นๆ      
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ส่วนที� �  ข้อมูลเกี�ยวกบัปัญหาและอุปสรรคในการตัดสินใจเลอืกใช้บัตรเครดิต 

 กรุณาเขียนเครื�องหมาย / ลงใน (     ) ตามความเป็นจริงมากที�สุด 
   I  หมายถึง  เป็นปัญหามากที�สุด 
   < หมายถึง  เป็นปัญหามาก 
   G หมายถึง  เป็นปัญหาปานกลาง 
   C หมายถึง  เป็นปัญหานอ้ย 
   A หมายถึง  เป็นปัญหานอ้ยที�สุด 
คาํถาม : ปัจจยัต่อไปนี0 เป็นปัญหาและอุปสรรคในการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิตของท่าน 
 ในระดบัใด 

ปัญหาและอุปสรรค 

ปัจจัยการตลาด 

มาก 

ที�สุด 

มาก ปาน 

กลาง 

น้อย น้อย 

ที�สุด 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์      

A. บตัรเครดิตมีขนาดใหญ่และชาํรุดง่าย      
C. บตัรเครดิตมีหลายประเภททาํใหผู้ใ้ชเ้กิด 
 ความสับสน 

     

G. บตัรเครดิตถูกปลอมแปลงและ 
 ลอกเลียนแบบไดง่้าย 

     

ปัจจัยด้านราคา      

A. ค่าธรรมเนียมในการเบิกเงินสดล่วงหนา้สูง      
C. มีการกาํหนดรายไดผู้ส้มคัรบตัรเครดิตสูง      
G. คิดอตัราดอกเบี0ยจากการผิดนดัชาํระหนี0ใน 
 อตัราที�สูง 

     

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย      

A. ร้านคา้ที�ใชบ้ริการประจาํไม่รับบตัรเครดิต      
C. ร้านคา้และสถานบริการที�รับชาํระเงินผา่น 
 บตัรเครดิตมีจาํนวนจาํกดั 

     

G. มีการจาํกดัวงเงินบตัรเครดิตทาํใหไ้ม่ 
 สะดวกในการใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิต 
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ปัญหาและอุปสรรค 

ปัจจัยการตลาด 

มาก 

ที�สุด 

มาก ปาน 

กลาง 

น้อย น้อย 

ที�สุด 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด      

A. ผลประโยชน์ที�ลูกคา้ไดรั้บ ไม่คุม้ค่ากบั 
 ค่าธรรมเนียมที�ตอ้งเสีย 

     

C. ร้านคา้และสถานบริการไม่รับเงื�อนไขหรือ 
 โปรโมชั�นที�เสนอไว ้

     

G. ระยะเวลาในการส่งเสริมการขายมีเป็น 
 บางช่วง และมีขอ้จาํกดัดา้นระยะเวลา 

     

 

**ขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านที�สละเวลา ใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามนี0** 
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ภาคผนวก ข 

ผลทางสถิติ 
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ตารางที� 1  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศกบัการตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิตของ
ธนาคารพาณิชย ์ในรายการบตัรเครดิตที�ถือครองในปัจจุบนัและใชบ่้อยที�สุด 

 
 

 บตัรเครดิตที�ใชบ่้อย รวม 

  ไม่มีบตัร 
บตัรเครดิต

วซ่ีา 

บตัรเครดิต
มาสเตอร์

การ์ด 

บตัรเครดิต
อเมริกนัเอ็
กซ์เพรส 

บตัรเครดิต
ไดเนอร์ส 

คลบั 
อื�นๆ  

เพศ ชาย 65 12 25 23 33  158 
  16.3% 3.0% 6.3% 5.8% 8.3%  39.5% 
 หญิง 87 36 49 38 30 2 242 
  21.8% 9.0% 12.3% 9.5% 7.5% .5% 60.5% 

รวม  152 48 74 61 63 2 400 
  38.0% 12.0% 18.5% 15.3% 15.8% .5% 100.0% 

Chi-Square Tests 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 11.674 5 .040* 
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ตารางที� 2  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศกบัการตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิตของ
ธนาคารพาณิชย ์ในรายการบริการผา่นบตัรในรอบ A เดือน 

 
 

 กี�ครั0 งในรอบ 1 เดือน รวม 

  ไม่มีบตัร ทุกวนั 
มากกวา่ 1 

ครั0 งต่อ
สัปดาห์ 

สัปดาห์ละ
ครั0 ง 

เดือนละ
ครั0 ง 

อื�นๆ  

เพศ ชาย 65 12 12 60 9  158 
  16.3% 3.0% 3.0% 15.0% 2.3%  39.5% 
 หญิง 87 8 13 111 18 5 242 
  21.8% 2.0% 3.3% 27.8% 4.5% 1.3% 60.5% 

รวม  152 20 25 171 27 5 400 
  38.0% 5.0% 6.3% 42.8% 6.8% 1.3% 100.0% 

Chi-Square Tests 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 10.037 5 .074 
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ตารางที� 3  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศกบัการตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิตของ
ธนาคารพาณิชย ์ในรายการใชบ้ตัรเครดิตเพื�อวตัถุประสงค ์

 
 

 วตัถุประสงค ์ รวม 

  ไม่มีบตัร 
ถอนเงินสด

มาใช้
ล่วงหนา้ 

ชาํระ
ค่าอาหาร 
ค่าสินคา้

และบริการ
ที�

หา้งสรรพสิ
นคา้ 

ชาํระค่า
รักษาพยาบ
าล และค่า

ประกนั 

ชาํระค่า
รักษาพยาบ
าล และค่า

ประกนั 

อื�นๆ  

เพศ ชาย 65 23 18 28 19 5 158 
  16.3% 5.8% 4.5% 7.0% 4.8% 1.3% 39.5% 
 หญิง 87 60 35 25 27 8 242 
  21.8% 15.0% 8.8% 6.3% 6.8% 2.0% 60.5% 

รวม  152 83 53 53 46 13 400 
  38.0% 20.8% 13.3% 13.3% 11.5% 3.3% 100.0% 

Chi-Square Tests 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 10.194 5 .070 
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ตารางที� 4  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศกบัการตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิตของ
ธนาคารพาณิชย ์ในรายการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเกี�ยวกบัการบตัรเครดิต 

 
 

 แหล่งขอ้มูล รวม 

  ไม่มีบตัร 

บุคคล/
พนกังาน
ธนาคาร
พาณิชย ์

วทิย/ุ
โทรทศัน์ 

อินเตอร์เน็
ต 

วารสาร/
นิตยสาร/
หนงัสือพิ

มพ ์

อื�นๆ  

เพศ ชาย 65 56 16 7 9 5 158 
  16.3% 14.0% 4.0% 1.8% 2.3% 1.3% 39.5% 
 หญิง 87 100 19 13 18 5 242 
  21.8% 25.0% 4.8% 3.3% 4.5% 1.3% 60.5% 

รวม  152 156 35 20 27 10 400 
  38.0% 39.0% 8.8% 5.0% 6.8% 2.5% 100.0% 

Chi-Square Tests 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 3.151 5 .677 
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ตารางที� 5  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายกุบัการตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิตของ
ธนาคารพาณิชย ์ในรายการเหตุผลที�เลือกถือบตัรเครดิต  

 
 

 สาเหตุ รวม 

  ไม่มีบตัร 
ขนาดบตัร
กะทดัรัด 

ฟรีค่า
ธรรมแรก

เขา้ 
สมคัรง่าย 

มีกลยทุธ์
ทาง

การตลาด 
อนุมติัเร็ว อื�นๆ  

อาย ุ

20-30 ปี 
34 24 9 3 2 5 2 79 

8.5% 6.0% 2.3% .8% .5% 1.3% .5% 19.8% 

31-40 ปี 
63 33 35 15 5 4 1 156 

15.8% 8.3% 8.8% 3.8% 1.3% 1.0% .3% 39.0% 

41-50 ปี 
33 24 27 13 4 5 3 109 

8.3% 6.0% 6.8% 3.3% 1.0% 1.3% .8% 27.3% 

51 ปีขึ0นไป 
22 9 15 7 2 1  56 

5.5% 2.3% 3.8% 1.8% .5% .3%  14.0% 
รวม  152 90 86 38 13 15 6 400 

  38.0% 22.5% 21.5% 9.5% 3.3% 3.8% 1.5% 100.0% 
Chi-Square Tests 

Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 21.120 18 .273 
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ตารางที� 6  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายกุบัการตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิตของ
ธนาคารพาณิชย ์ในรายการบริการผา่นบตัรในรอบ A เดือน  

 
  กี�ครั0 งในรอบ 1 เดือน รวม 

  ไม่มีบตัร ทุกวนั 
มากกวา่ 1 

ครั0 งต่อ
สัปดาห์ 

สัปดาห์ละ
ครั0 ง 

เดือนละ
ครั0 ง 

อื�นๆ  

อาย ุ

20-30 ปี 
34 3 1 29 11 1 79 

8.5% .8% .3% 7.3% 2.8% .3% 19.8% 

31-40 ปี 
63 5 7 69 11 1 156 

15.8% 1.3% 1.8% 17.3% 2.8% .3% 39.0% 

41-50 ปี 
33 7 13 50 4 2 109 

8.3% 1.8% 3.3% 12.5% 1.0% .5% 27.3% 

51 ปีขึ0นไป 
22 5 4 23 1 1 56 

5.5% 1.3% 1.0% 5.8% .3% .3% 14.0% 
รวม  152 20 25 171 27 5 400 

  38.0% 5.0% 6.3% 42.8% 6.8% 1.3% 100.0% 
Chi-Square Tests 

Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 27.058 15 .028* 
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ตารางที� 7  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายกุบัการตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิตของ
ธนาคารพาณิชย ์ในรายการใชบ้ตัรเครดิตเพื�อวตัถุประสงค ์

 
  วตัถุประสงค ์ รวม 

  ไม่มีบตัร 
ถอนเงินสด

มาใช้
ล่วงหนา้ 

ชาํระ
ค่าอาหาร 
ค่าสินคา้

และบริการ
ที�

หา้งสรรพสิ
นคา้ 

ชาํระค่า
รักษาพยาบ
าล และค่า

ประกนั 

ชาํระค่า
รักษาพยาบ
าล และค่า

ประกนั 

อื�นๆ  

อาย ุ

20-30 ปี 
34 13 13 6 11 2 79 

8.5% 3.3% 3.3% 1.5% 2.8% .5% 19.8% 

31-40 ปี 
63 34 21 18 14 6 156 

15.8% 8.5% 5.3% 4.5% 3.5% 1.5% 39.0% 

41-50 ปี 
33 23 10 23 16 4 109 

8.3% 5.8% 2.5% 5.8% 4.0% 1.0% 27.3% 

51 ปีขึ0นไป 
22 13 9 6 5 1 56 

5.5% 3.3% 2.3% 1.5% 1.3% .3% 14.0% 
รวม  152 83 53 53 46 13 400 

  38.0% 20.8% 13.3% 13.3% 11.5% 3.3% 100.0% 
Chi-Square Tests 

Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 16.640 15 .341 
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ตารางที� 8  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายกุบัการตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิตของ
ธนาคารพาณิชย ์ในรายการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเกี�ยวกบัการบตัรเครดิต 

 
  แหล่งขอ้มูล รวม 

  ไม่มีบตัร 

บุคคล/
พนกังาน
ธนาคาร
พาณิชย ์

วทิย/ุ
โทรทศัน์ 

อินเตอร์เน็
ต 

วารสาร/
นิตยสาร/

หนงัสือพิม
พ ์

อื�นๆ  

อาย ุ

20-30 ปี 
34 27 5 2 11  79 

8.5% 6.8% 1.3% .5% 2.8%  19.8% 

31-40 ปี 
63 63 11 5 11 3 156 

15.8% 15.8% 2.8% 1.3% 2.8% .8% 39.0% 

41-50 ปี 
33 46 11 9 4 6 109 

8.3% 11.5% 2.8% 2.3% 1.0% 1.5% 27.3% 

51 ปีขึ0นไป 
22 20 8 4 1 1 56 

5.5% 5.0% 2.0% 1.0% .3% .3% 14.0% 
รวม  152 156 35 20 27 10 400 

  38.0% 39.0% 8.8% 5.0% 6.8% 2.5% 100.0% 
Chi-Square Tests 

Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 27.364 15 .026* 
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ตารางที� 9  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพกบัการตดัสินใจเลือกถือบตัร
เครดิตของธนาคารพาณิชย ์ในรายการเหตุผลที�เลือกถือบตัรเครดิต  

 
  สาเหตุ รวม 

  ไม่มีบตัร 
ขนาด
บตัร

กะทดัรัด 

ฟรีค่า
ธรรม

แรกเขา้ 
สมคัรง่าย 

มีกลยทุธ์
ทาง

การตลาด 
อนุมติัเร็ว อื�นๆ  

สถานภาพ 

โสด 
37 29 20 9 1 5 3 104 

9.3% 7.3% 5.0% 2.3% .3% 1.3% .8% 26.0% 

สมรส 
94 54 57 23 11 8 3 250 

23.5% 13.5% 14.3% 5.8% 2.8% 2.0% .8% 62.5% 
หยา่/หมา้ย/
แยกกนัอยู ่

21 7 9 6 1 2  46 
5.3% 1.8% 2.3% 1.5% .3% .5%  11.5% 

รวม  152 90 86 38 13 15 6 400 
  38.0% 22.5% 21.5% 9.5% 3.3% 3.8% 1.5% 100.0% 

Chi-Square Tests 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 10.212 12 .597 
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ตารางที� 10  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพกบัการตดัสินใจเลือกถือบตัร
เครดิตของธนาคารพาณิชย ์ในรายการบตัรเครดิตที�ถือครองในปัจจุบนัและใชบ่้อยที�สุด  

 
  บตัรเครดิตที�ใชบ่้อย รวม 

  ไม่มีบตัร 
บตัร

เครดิตวซ่ีา 

บตัร
เครดิต

มาสเตอร์
การ์ด 

บตัร
เครดิต

อเมริกนัเอ็
กซ์เพรส 

บตัร
เครดิตได
เนอร์ส 
คลบั 

อื�นๆ  

สถานภาพ 

โสด 
37 15 17 17 18  104 

9.3% 3.8% 4.3% 4.3% 4.5%  26.0% 

สมรส 
94 30 48 37 39 2 250 

23.5% 7.5% 12.0% 9.3% 9.8% .5% 62.5% 
หยา่/หมา้ย/
แยกกนัอยู ่

21 3 9 7 6  46 
5.3% .8% 2.3% 1.8% 1.5%  11.5% 

รวม  152 48 74 61 63 2 400 
  38.0% 12.0% 18.5% 15.3% 15.8% .5% 100.0% 

Chi-Square Tests 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 4.587 10 .917 
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ตารางที� 11  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพกบัการตดัสินใจเลือกถือบตัร
เครดิตของธนาคารพาณิชย ์ในรายการใชบ้ตัรเครดิตเพื�อวตัถุประสงค ์

 
  วตัถุประสงค ์ รวม 

  ไม่มีบตัร 
ถอนเงินสด

มาใช้
ล่วงหนา้ 

ชาํระ
ค่าอาหาร 
ค่าสินคา้

และบริการ
ที�

หา้งสรรพสิ
นคา้ 

ชาํระค่า
รักษาพยาบ
าล และค่า

ประกนั 

ชาํระค่า
รักษาพยาบ
าล และค่า

ประกนั 

อื�นๆ  

สถานภาพ 

โสด 
37 26 18 10 8 5 104 

9.3% 6.5% 4.5% 2.5% 2.0% 1.3% 26.0% 

สมรส 
94 50 28 38 34 6 250 

23.5% 12.5% 7.0% 9.5% 8.5% 1.5% 62.5% 
หยา่/หมา้ย/
แยกกนัอยู ่

21 7 7 5 4 2 46 
5.3% 1.8% 1.8% 1.3% 1.0% .5% 11.5% 

รวม  152 83 53 53 46 13 400 
  38.0% 20.8% 13.3% 13.3% 11.5% 3.3% 100.0% 

Chi-Square Tests 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 10.790 10 .374 
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ตารางที� 12  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพกบัการตดัสินใจเลือกถือบตัร
เครดิตของธนาคารพาณิชย ์ในรายการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเกี�ยวกบัการบตัรเครดิต 

 
  แหล่งขอ้มูล รวม 

  ไม่มีบตัร 

บุคคล/
พนกังาน
ธนาคาร
พาณิชย ์

วทิย/ุ
โทรทศัน์ 

อินเตอร์เน็
ต 

วารสาร/
นิตยสาร/
หนงัสือพิ

มพ ์

อื�นๆ  

สถานภาพ 

โสด 
37 34 9 7 12 5 104 

9.3% 8.5% 2.3% 1.8% 3.0% 1.3% 26.0% 

สมรส 
94 108 23 8 12 5 250 

23.5% 27.0% 5.8% 2.0% 3.0% 1.3% 62.5% 
หยา่/หมา้ย/
แยกกนัอยู ่

21 14 3 5 3  46 
5.3% 3.5% .8% 1.3% .8%  11.5% 

รวม  152 156 35 20 27 10 400 
  38.0% 39.0% 8.8% 5.0% 6.8% 2.5% 100.0% 

Chi-Square Tests 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 18.230 10 .051 
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ตารางที� 13  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษากบัการตดัสินใจเลือกถือ
บตัรเครดิตของธนาคารพาณิชย ์ในรายการเหตุผลที�เลือกถือบตัรเครดิต  

 
  สาเหตุ รวม 

  ไม่มีบตัร 
ขนาด
บตัร

กะทดัรัด 

ฟรีค่า
ธรรมแรก

เขา้ 
สมคัรง่าย 

มีกลยทุธ์
ทาง

การตลาด 
อนุมติัเร็ว อื�นๆ  

ระดบั
การศึกษา 

ตํ�ากวา่
ปริญญาตรี 

20 12 4   2 1 39 
5.0% 3.0% 1.0%   .5% .3% 9.8% 

ปริญญาตรี 
131 58 53 25 9 7 4 287 

32.8% 14.5% 13.3% 6.3% 2.3% 1.8% 1.0% 71.8% 

ปริญญาโท 
1 9 22 8 3 4  47 

.3% 2.3% 5.5% 2.0% .8% 1.0%  11.8% 
สูงกวา่

ปริญญาโท 
 11 7 5 1 2 1 27 
 2.8% 1.8% 1.3% .3% .5% .3% 6.8% 

รวม  152 90 86 38 13 15 6 400 
  38.0% 22.5% 21.5% 9.5% 3.3% 3.8% 1.5% 100.0% 

Chi-Square Tests 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 75.182 18 .000* 
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ตารางที� 14  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษากบัการตดัสินใจเลือกถือ
บตัรเครดิตของธนาคารพาณิชย ์ในรายการบตัรเครดิตที�ถือครองในปัจจุบนัและใชบ่้อย
ที�สุด  

 
 

 บตัรเครดิตที�ใชบ่้อย รวม 

  ไม่มีบตัร 
บตัร

เครดิตวี
ซ่า 

บตัร
เครดิต

มาสเตอร์
การ์ด 

บตัร
เครดิต

อเมริกนัเ
อก็ซ์เพรส 

บตัร
เครดิตได
เนอร์ส 
คลบั 

อื�นๆ  

ระดบั
การศึกษา 

ตํ�ากวา่
ปริญญาตรี 

20 10 4 1 4  39 

 5.0% 2.5% 1.0% .3% 1.0%  9.8% 
 

ปริญญาตรี 
131 30 47 44 34 1 287 

 32.8% 7.5% 11.8% 11.0% 8.5% .3% 71.8% 
 

ปริญญาโท 
1 5 14 11 15 1 47 

 .3% 1.3% 3.5% 2.8% 3.8% .3% 11.8% 
 สูงกวา่

ปริญญาโท 
 3 9 5 10  27 

  .8% 2.3% 1.3% 2.5%  6.8% 
รวม  152 48 74 61 63 2 400 

  38.0% 12.0% 18.5% 15.3% 15.8% .5% 100.0% 
Chi-Square Tests 

Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 76.088 15 .000* 
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ตารางที� 15  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษากบัการตดัสินใจเลือกถือ
บตัรเครดิตของธนาคารพาณิชย ์ในรายการบริการผา่นบตัรในรอบ A เดือน  

 
  กี�ครั0 งในรอบ 1 เดือน รวม 

  ไม่มีบตัร ทุกวนั 
มากกวา่ 1 

ครั0 งต่อ
สัปดาห์ 

สัปดาห์
ละครั0 ง 

เดือนละ
ครั0 ง 

อื�นๆ  

ระดบั
การศึกษา 

ตํ�ากวา่
ปริญญาตรี 

20 1  9 9  39 
5.0% .3%  2.3% 2.3%  9.8% 

ปริญญาตรี 
131 8 13 120 11 4 287 

32.8% 2.0% 3.3% 30.0% 2.8% 1.0% 71.8% 

ปริญญาโท 
1 6 9 26 4 1 47 

.3% 1.5% 2.3% 6.5% 1.0% .3% 11.8% 
สูงกวา่

ปริญญาโท 
 5 3 16 3  27 
 1.3% .8% 4.0% .8%  6.8% 

รวม  152 20 25 171 27 5 400 
  38.0% 5.0% 6.3% 42.8% 6.8% 1.3% 100.0% 

Chi-Square Tests 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 96.747 15 .000* 
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ตารางที� 16  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษากบัการตดัสินใจเลือกถือ
บตัรเครดิตของธนาคารพาณิชย ์ในรายการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเกี�ยวกบัการบตัรเครดิต 

 
  แหล่งขอ้มูล รวม 

  ไม่มีบตัร 

บุคคล/
พนกังาน
ธนาคาร
พาณิชย ์

วทิย/ุ
โทรทศัน์ 

อินเตอร์เ
น็ต 

วารสาร/
นิตยสาร/
หนงัสือพิ

มพ ์

อื�นๆ  

ระดบั
การศึกษา 

ตํ�ากวา่
ปริญญาตรี 

20 6 4  9  39 
5.0% 1.5% 1.0%  2.3%  9.8% 

ปริญญาตรี 
131 110 18 12 11 5 287 

32.8% 27.5% 4.5% 3.0% 2.8% 1.3% 71.8% 

ปริญญาโท 
1 26 6 7 4 3 47 

.3% 6.5% 1.5% 1.8% 1.0% .8% 11.8% 
สูงกวา่

ปริญญาโท 
 14 7 1 3 2 27 
 3.5% 1.8% .3% .8% .5% 6.8% 

รวม  152 156 35 20 27 10 400 
  38.0% 39.0% 8.8% 5.0% 6.8% 2.5% 100.0% 

Chi-Square Tests 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 93.142 15 .000* 
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ตารางที� 17  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพกบัการตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิต
ของธนาคารพาณิชย ์ในรายการเหตุผลที�เลือกถือบตัรเครดิต  

  สาเหตุ รวม 

  ไม่มีบตัร 
ขนาดบตัร
กะทดัรัด 

ฟรีค่า
ธรรมแรก

เขา้ 
สมคัรง่าย 

มีกลยทุธ์
ทาง

การตลาด 
อนุมติัเร็ว อื�นๆ  

อาชีพ 

เจา้ของ
กิจการ/
ธุรกิจ

ส่วนตวั 

51 12 5 1 1 1 2 73 

12.8% 3.0% 1.3% .3% .3% .3% .5% 18.3% 

ขา้ราชการ/
รัฐวสิาหกิจ

/ลูกจา้ง
หรือ

พนกังาน
ของรัฐ 

101 24 17 8 2 2 2 156 

25.3% 6.0% 4.3% 2.0% .5% .5% .5% 39.0% 

ลูกจา้งหรือ
พนกังาน
เอกชน 

 35 47 19 6 9  116 

 8.8% 11.8% 4.8% 1.5% 2.3%  29.0% 

อื�นๆ 
 19 17 10 4 3 2 55 
 4.8% 4.3% 2.5% 1.0% .8% .5% 13.8% 

รวม  152 90 86 38 13 15 6 400 
  38.0% 22.5% 21.5% 9.5% 3.3% 3.8% 1.5% 100.0% 

Chi-Square Tests 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 200.666 18 .000* 
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ตารางที� 18  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพกบัการตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิต
ของธนาคารพาณิชย ์ในรายการบตัรเครดิตที�ถือครองในปัจจุบนัและใชบ่้อยที�สุด  

 
  บตัรเครดิตที�ใชบ่้อย รวม 

  ไม่มีบตัร 
บตัรเครดิต

วซ่ีา 

บตัรเครดิต
มาสเตอร์

การ์ด 

บตัรเครดิต
อเมริกนัเอ็
กซ์เพรส 

บตัรเครดิต
ไดเนอร์ส 

คลบั 
อื�นๆ  

อาชีพ 

เจา้ของ
กิจการ/
ธุรกิจ

ส่วนตวั 

51 8 6 6 2  73 

12.8% 2.0% 1.5% 1.5% .5%  18.3% 

ขา้ราชการ/
รัฐวสิาหกิจ

/ลูกจา้ง
หรือ

พนกังาน
ของรัฐ 

101 12 23 12 8  156 

25.3% 3.0% 5.8% 3.0% 2.0%  39.0% 

ลูกจา้งหรือ
พนกังาน
เอกชน 

 12 28 34 40 2 116 

 3.0% 7.0% 8.5% 10.0% .5% 29.0% 

อื�นๆ 
 

 16 17 9 13  55 
 4.0% 4.3% 2.3% 3.3%  13.8% 

รวม  152 48 74 61 63 2 400 
  38.0% 12.0% 18.5% 15.3% 15.8% .5% 100.0% 

Chi-Square Tests 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 217.133 15 .000* 
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ตารางที� 19  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพกบัการตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิต
ของธนาคารพาณิชย ์ในรายการบริการผา่นบตัรในรอบ A เดือน  

 

  กี�ครั0 งในรอบ 1 เดือน รวม 

  ไม่มีบตัร ทุกวนั 
มากกวา่ 1 

ครั0 งต่อ
สัปดาห์ 

สัปดาห์ละ
ครั0 ง 

เดือนละ
ครั0 ง 

อื�นๆ  

อาชีพ 

เจา้ของ
กิจการ/
ธุรกิจ

ส่วนตวั 

51  1 14 5 2 73 

12.8%  .3% 3.5% 1.3% .5% 18.3% 

ขา้ราชการ/
รัฐวสิาหกิจ

/ลูกจา้ง
หรือ

พนกังาน
ของรัฐ 

101 4 7 40 3 1 156 

25.3% 1.0% 1.8% 10.0% .8% .3% 39.0% 

ลูกจา้งหรือ
พนกังาน
เอกชน 

 8 14 83 10 1 116 

 2.0% 3.5% 20.8% 2.5% .3% 29.0% 

อื�นๆ 
 8 3 34 9 1 55 
 2.0% .8% 8.5% 2.3% .3% 13.8% 

รวม  152 20 25 171 27 5 400 
  38.0% 5.0% 6.3% 42.8% 6.8% 1.3% 100.0% 

Chi-Square Tests 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 203.016 15 .000* 
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ตารางที� 20  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพกบัการตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิต
ของธนาคารพาณิชย ์ในรายการใชบ้ตัรเครดิตเพื�อวตัถุประสงค ์

  วตัถุประสงค ์ รวม 

  ไม่มีบตัร 
ถอนเงิน
สดมาใช้
ล่วงหนา้ 

ชาํระ
ค่าอาหาร 
ค่าสินคา้

และ
บริการที�

หา้งสรรพ
สินคา้ 

ชาํระค่า
รักษาพยา
บาล และ
ค่าประกนั 

ชาํระค่า
รักษาพยา
บาล และ
ค่าประกนั 

อื�นๆ  

อาชีพ 

เจา้ของ
กิจการ/
ธุรกิจ

ส่วนตวั 

51 6 10 2 3 1 73 

12.8% 1.5% 2.5% .5% .8% .3% 18.3% 

ขา้ราชการ/
รัฐวสิาหกิจ

/ลูกจา้ง
หรือ

พนกังาน
ของรัฐ 

101 23 8 16 7 1 156 

25.3% 5.8% 2.0% 4.0% 1.8% .3% 39.0% 

ลูกจา้งหรือ
พนกังาน
เอกชน 

 35 21 24 28 8 116 

 8.8% 5.3% 6.0% 7.0% 2.0% 29.0% 

อื�นๆ 
 19 14 11 8 3 55 
 4.8% 3.5% 2.8% 2.0% .8% 13.8% 

รวม  152 83 53 53 46 13 400 
  38.0% 20.8% 13.3% 13.3% 11.5% 3.3% 100.0% 

Chi-Square Tests 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 198.312 15 .000* 
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ตารางที� 21  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นตาํแหน่งหนา้ที�การงานกบัการตดัสินใจ
เลือกถือบตัรเครดิตของธนาคารพาณิชย ์ในรายการบตัรเครดิตที�ถือครองในปัจจุบนัและ
ใชบ้่อยที�สุด  

 
  บตัรเครดิตที�ใชบ่้อย รวม 

  ไม่มีบตัร 
บตัร

เครดิตวี
ซ่า 

บตัรเครดิต
มาสเตอร์

การ์ด 

บตัรเครดิต
อเมริกนัเอก็

ซ์เพรส 

บตัรเครดิต
ไดเนอร์ส 

คลบั 
อื�นๆ  

ตาํแหน่ง
หนา้ที�การ

งาน 

พนกังาน/
เจา้หนา้ที� ต ํ�ากวา่

หรือเทียบเท่า
ระดบัปฏิบติัการ 

 16 14 7 12  49 

 4.0% 3.5% 1.8% 3.0%  
12.3
% 

หวัหนา้งานหรือ 
พนกังาน/
เจา้หนา้ที�

เทียบเท่าระดบั
ชาํนาญการ/ชาํน 

101 14 31 23 9 1 179 

25.3% 3.5% 7.8% 5.8% 2.3% .3% 
44.8
% 

ผูบ้ริหาร
ระดบักลางหรือ

ผูอ้าํนวยการ 

 11 25 28 40 1 105 

 2.8% 6.3% 7.0% 10.0% .3% 
26.3
% 

ผูบ้ริหาร
ระดบัสูง/เจา้ของ

กิจการ 

51 7 4 3 2  67 

12.8% 1.8% 1.0% .8% .5%  
16.8
% 

รวม  152 48 74 61 63 2 400 

  38.0% 12.0% 18.5% 15.3% 15.8% .5% 
100.0

% 
Chi-Square Tests 

Value df Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square 202.060 15 .000* 
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ตารางที� 22  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นตาํแหน่งหนา้ที�การงานกบัการตดัสินใจ
เลือกถือบตัรเครดิตของธนาคารพาณิชย ์ในรายการบริการผา่นบตัรในรอบ A เดือน  

 
  กี�ครั0 งในรอบ 1 เดือน รวม 

  
ไม่มี
บตัร 

ทุกวนั 
มากกวา่ 1 

ครั0 งต่อ
สัปดาห์ 

สัปดาห์
ละครั0 ง 

เดือนละ
ครั0 ง 

อื�นๆ  

ตาํแหน่ง
หนา้ที�การ

งาน 

พนกังาน/เจา้หนา้ที� 
ต ํ�ากวา่หรือเทียบเท่า

ระดบัปฏิบติัการ 

 8 3 29 8 1 49 

 2.0% .8% 7.3% 2.0% .3% 12.3% 

หวัหนา้งานหรือ 
พนกังาน/เจา้หนา้ที�

เทียบเท่าระดบั
ชาํนาญการ/ชาํน 

101 5 7 59 5 2 179 

25.3% 1.3% 1.8% 14.8% 1.3% .5% 44.8% 

ผูบ้ริหารระดบักลาง
หรือผูอ้าํนวยการ 

 7 14 74 9 1 105 
 1.8% 3.5% 18.5% 2.3% .3% 26.3% 

ผูบ้ริหารระดบัสูง/
เจา้ของกิจการ 

51  1 9 5 1 67 
12.8%  .3% 2.3% 1.3% .3% 16.8% 

รวม  152 20 25 171 27 5 400 
  38.0% 5.0% 6.3% 42.8% 6.8% 1.3% 100.0% 

Chi-Square Tests 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 182.016 15 .000* 
 

DPU



 119

ตารางที� 23  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นตาํแหน่งหนา้ที�การงานกบัการตดัสินใจ
เลือกถือบตัรเครดิตของธนาคารพาณิชย ์ในรายการใชบ้ตัรเครดิตเพื�อวตัถุประสงค ์

 
  วตัถุประสงค ์ รวม 

  
ไม่มี
บตัร 

ถอนเงิน
สดมาใช้
ล่วงหนา้ 

ชาํระค่าอาหาร 
ค่าสินคา้และ

บริการที�
หา้งสรรพสินค้

า 

ชาํระค่า
รักษาพยา
บาล และ

ค่า
ประกนั 

ชาํระค่า
รักษาพยา
บาล และ

ค่า
ประกนั 

อื�นๆ  

ตาํแหน่ง
หนา้ที�การ

งาน 

พนกังาน/
เจา้หนา้ที� ต ํ�ากวา่

หรือเทียบเท่า
ระดบัปฏิบติัการ 

 18 12 11 7 1 49 

 4.5% 3.0% 2.8% 1.8% .3% 12.3% 

หวัหนา้งานหรือ 
พนกังาน/
เจา้หนา้ที�

เทียบเท่าระดบั
ชาํนาญการ/ชาํน 

101 28 15 23 8 4 179 

25.3% 7.0% 3.8% 5.8% 2.0% 1.0% 44.8% 

ผูบ้ริหาร
ระดบักลางหรือ

ผูอ้าํนวยการ 

 34 18 18 28 7 105 

 8.5% 4.5% 4.5% 7.0% 1.8% 26.3% 

ผูบ้ริหาร
ระดบัสูง/เจา้ของ

กิจการ 

51 3 8 1 3 1 67 

12.8% .8% 2.0% .3% .8% .3% 16.8% 

รวม  152 83 53 53 46 13 400 

  38.0% 20.8% 13.3% 13.3% 11.5% 3.3% 
100.0

% 
Chi-Square Tests 

Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 181.413 15 .000* 
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ตารางที� 24  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นตาํแหน่งหนา้ที�การงานกบัการตดัสินใจ
เลือกถือบตัรเครดิตของธนาคารพาณิชย ์ในรายการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเกี�ยวกบัการบตัร
เครดิต 

 
 

 แหล่งขอ้มูล รวม 

  ไม่มีบตัร 

บุคคล/
พนกังาน
ธนาคาร
พาณิชย ์

วทิย/ุ
โทรทศัน์ 

อินเตอร์
เน็ต 

วารสาร/
นิตยสาร/

หนงัสือพิม
พ ์

อื�นๆ  

ตาํแหน่ง
หนา้ที�การ

งาน 

พนกังาน/
เจา้หนา้ที� ต ํ�ากวา่

หรือเทียบเท่า
ระดบัปฏิบติัการ 

 27 10 2 8 2 49 

 6.8% 2.5% .5% 2.0% .5% 12.3% 

หวัหนา้งานหรือ 
พนกังาน/

เจา้หนา้ที�เทียบเท่า
ระดบัชาํนาญการ/

ชาํน 

101 51 13 8 5 1 179 

25.3% 12.8% 3.3% 2.0% 1.3% .3% 44.8% 

ผูบ้ริหาร
ระดบักลางหรือ

ผูอ้าํนวยการ 

 74 7 8 9 7 105 

 18.5% 1.8% 2.0% 2.3% 1.8% 26.3% 

ผูบ้ริหารระดบัสูง/
เจา้ของกิจการ 

51 4 5 2 5  67 
12.8% 1.0% 1.3% .5% 1.3%  16.8% 

รวม  152 156 35 20 27 10 400 

  38.0% 39.0% 8.8% 5.0% 6.8% 2.5% 
100.0

% 
Chi-Square Tests 

Value df Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square 188.284 15 .000* 
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ตารางที� 25  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดต่้อเดือนกบัการตดัสินใจเลือกถือ
บตัรเครดิตของธนาคารพาณิชย ์ในรายการเหตุผลที�เลือกถือบตัรเครดิต  

 
  สาเหตุ รวม 

  ไม่มีบตัร 
ขนาดบตัร
กะทดัรัด 

ฟรีค่า
ธรรมแรก

เขา้ 
สมคัรง่าย 

มีกลยทุธ์
ทาง

การตลาด 
อนุมติัเร็ว อื�นๆ  

รายไดต่้อ
เดือน 

มากกวา่ 
40,000 
บาท 

14 20 18 11 2 3 2 70 

3.5% 5.0% 4.5% 2.8% .5% .8% .5% 17.5% 

20,001-
30,000 
บาท 

87 29 20 11 5 4 2 158 

 21.8% 7.3% 5.0% 2.8% 1.3% 1.0% .5% 39.5% 
30,001-
40,000 
บาท 

 32 44 15 6 7 1 105 

 8.0% 11.0% 3.8% 1.5% 1.8% .3% 26.3% 

มากกวา่ 
40,000 
บาท 

51 9 4 1  1 1 67 

12.8% 2.3% 1.0% .3%  .3% .3% 16.8% 

รวม  152 90 86 38 13 15 6 400 
  38.0% 22.5% 21.5% 9.5% 3.3% 3.8% 1.5% 100.0% 

Chi-Square Tests 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 145.783 18 .000* 
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ตารางที� 26  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดต่้อเดือนกบัการตดัสินใจเลือกถือ
บตัรเครดิตของธนาคารพาณิชย ์ในรายการบริการผา่นบตัรในรอบ A เดือน  

 
  กี�ครั0 งในรอบ 1 เดือน รวม 

  ไม่มีบตัร ทุกวนั 
มากกวา่ 1 

ครั0 งต่อ
สัปดาห์ 

สัปดาห์ละ
ครั0 ง 

เดือนละ
ครั0 ง 

อื�นๆ  

รายไดต่้อ
เดือน 

มากกวา่ 
40,000 
บาท 

14 10 3 33 9 1 70 

3.5% 2.5% .8% 8.3% 2.3% .3% 17.5% 

20,001-
30,000 
บาท 

87 3 7 55 4 2 158 

21.8% .8% 1.8% 13.8% 1.0% .5% 39.5% 

30,001-
40,000 
บาท 

 7 14 74 9 1 105 

 1.8% 3.5% 18.5% 2.3% .3% 26.3% 

มากกวา่ 
40,000 
บาท 

51  1 9 5 1 67 

12.8%  .3% 2.3% 1.3% .3% 16.8% 

รวม  152 20 25 171 27 5 400 
  38.0% 5.0% 6.3% 42.8% 6.8% 1.3% 100.0% 

Chi-Square Tests 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 158.485 15 .000* 
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ตารางที� 27  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดต่้อเดือนกบัการตดัสินใจเลือกถือ
บตัรเครดิตของธนาคารพาณิชย ์ในรายการใชบ้ตัรเครดิตเพื�อวตัถุประสงค ์

 
 

 วตัถุประสงค ์ รวม 

  ไม่มีบตัร 
ถอนเงิน
สดมาใช้
ล่วงหนา้ 

ชาํระ
ค่าอาหาร 
ค่าสินคา้

และ
บริการที�

หา้งสรรพ
สินคา้ 

ชาํระค่า
รักษาพยา
บาล และ
ค่าประกนั 

ชาํระค่า
รักษาพยา
บาล และ
ค่าประกนั 

อื�นๆ  

รายไดต่้อ
เดือน 

มากกวา่ 
40,000 
บาท 

14 20 14 14 7 1 70 

3.5% 5.0% 3.5% 3.5% 1.8% .3% 17.5% 

20,001-
30,000 
บาท 

87 26 13 20 8 4 158 

21.8% 6.5% 3.3% 5.0% 2.0% 1.0% 39.5% 

30,001-
40,000 
บาท 

 34 18 18 28 7 105 

 8.5% 4.5% 4.5% 7.0% 1.8% 26.3% 

มากกวา่ 
40,000 
บาท 

51 3 8 1 3 1 67 

12.8% .8% 2.0% .3% .8% .3% 16.8% 

รวม  152 83 53 53 46 13 400 
  38.0% 20.8% 13.3% 13.3% 11.5% 3.3% 100.0% 

Chi-Square Tests 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 154.879 15 .000* 
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ตารางที� 28  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดต่้อเดือนกบัการตดัสินใจเลือกถือ
บตัรเครดิตของธนาคารพาณิชย ์ในรายการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเกี�ยวกบัการบตัรเครดิต 

 
  แหล่งขอ้มูล รวม 

  ไม่มีบตัร 

บุคคล/
พนกังาน
ธนาคาร
พาณิชย ์

วทิย/ุ
โทรทศัน์ 

อินเตอร์เน็
ต 

วารสาร/
นิตยสาร/
หนงัสือพิ

มพ ์

อื�นๆ  

รายไดต่้อ
เดือน 

มากกวา่ 
40,000 
บาท 

14 31 12 2 9 2 70 

3.5% 7.8% 3.0% .5% 2.3% .5% 17.5% 

20,001-
30,000 
บาท 

87 47 11 8 4 1 158 

21.8% 11.8% 2.8% 2.0% 1.0% .3% 39.5% 

30,001-
40,000 
บาท 

 74 7 8 9 7 105 

 18.5% 1.8% 2.0% 2.3% 1.8% 26.3% 

มากกวา่ 
40,000 
บาท 

51 4 5 2 5  67 

12.8% 1.0% 1.3% .5% 1.3%  16.8% 

รวม  152 156 35 20 27 10 400 
  38.0% 39.0% 8.8% 5.0% 6.8% 2.5% 100.0% 

Chi-Square Tests 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 162.275 15 .000* 
C. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ด้านช่องทางการ

จาํหน่าย และดา้นส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิตของธนาคารพาณิชย ์
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ตารางที� 29  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑก์บัการตดัสินใจ
เลือกถือบตัรเครดิตของธนาคารพาณิชย ์ในรายการบตัรเครดิตที�ถือครองในปัจจุบนัและ
ใชบ้่อยที�สุด  

 
 

 บตัรเครดิตที�ใชบ่้อย รวม 

  ไม่มีบตัร 
บตัร

เครดิตวซ่ีา 

บตัร
เครดิต

มาสเตอร์
การ์ด 

บตัร
เครดิต

อเมริกนัเอ็
กซ์เพรส 

บตัร
เครดิตได
เนอร์ส 
คลบั 

อื�นๆ  

ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ์ 

นอ้ย 2 1 1    4 

  .5% .3% .3%    1.0% 
 ปานกลาง 31 8 13 8 11  71 
  7.8% 2.0% 3.3% 2.0% 2.8%  17.8% 
 มาก 75 26 36 41 43 2 223 
  18.8% 6.5% 9.0% 10.3% 10.8% .5% 55.8% 
 มากที�สุด 44 13 24 12 9  102 
  11.0% 3.3% 6.0% 3.0% 2.3%  25.5% 

รวม  152 48 74 61 63 2 400 
  38.0% 12.0% 18.5% 15.3% 15.8% .5% 100.0% 

Chi-Square Tests 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 16.092 15 .376 
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ตารางที� 30  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑก์บัการตดัสินใจ
เลือกถือบตัรเครดิตของธนาคารพาณิชย ์ในรายการบริการผา่นบตัรในรอบ A เดือน  

 
  กี�ครั0 งในรอบ 1 เดือน รวม 

  ไม่มีบตัร ทุกวนั 
มากกวา่ 1 

ครั0 งต่อ
สัปดาห์ 

สัปดาห์ละ
ครั0 ง 

เดือนละ
ครั0 ง 

อื�นๆ  

ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ์ 

นอ้ย 2 1  1   4 

  .5% .3%  .3%   1.0% 
 ปานกลาง 31 2 5 26 4 3 71 
  7.8% .5% 1.3% 6.5% 1.0% .8% 17.8% 
 มาก 75 13 14 101 19 1 223 
  18.8% 3.3% 3.5% 25.3% 4.8% .3% 55.8% 
 มากที�สุด 44 4 6 43 4 1 102 
  11.0% 1.0% 1.5% 10.8% 1.0% .3% 25.5% 

รวม  152 20 25 171 27 5 400 
  38.0% 5.0% 6.3% 42.8% 6.8% 1.3% 100.0% 

Chi-Square Tests 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 17.536 15 .288 
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ตารางที� 31  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑก์บัการตดัสินใจ
เลือกถือบตัรเครดิตของธนาคารพาณิชย ์ในรายการใชบ้ตัรเครดิตเพื�อวตัถุประสงค ์

 
  วตัถุประสงค ์ รวม 

  ไม่มีบตัร 
ถอนเงิน
สดมาใช้
ล่วงหนา้ 

ชาํระ
ค่าอาหาร 
ค่าสินคา้

และ
บริการที�

หา้งสรรพ
สินคา้ 

ชาํระค่า
รักษาพยา
บาล และ
ค่าประกนั 

ชาํระค่า
รักษาพยา
บาล และ
ค่าประกนั 

อื�นๆ  

ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ์ 

นอ้ย 2   1  1 4 

  .5%   .3%  .3% 1.0% 
 ปานกลาง 31 17 11 9 2 1 71 
  7.8% 4.3% 2.8% 2.3% .5% .3% 17.8% 
 มาก 75 49 31 31 32 5 223 
  18.8% 12.3% 7.8% 7.8% 8.0% 1.3% 55.8% 
 มากที�สุด 44 17 11 12 12 6 102 
  11.0% 4.3% 2.8% 3.0% 3.0% 1.5% 25.5% 

รวม  152 83 53 53 46 13 400 
  38.0% 20.8% 13.3% 13.3% 11.5% 3.3% 100.0% 

Chi-Square Tests 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 22.883 15 .087 
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ตารางที� 32  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑก์บัการตดัสินใจ
เลือกถือบตัรเครดิตของธนาคารพาณิชย ์ในรายการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเกี�ยวกบัการบตัร
เครดิต 

 
  แหล่งขอ้มูล รวม 

  ไม่มีบตัร 

บุคคล/
พนกังาน
ธนาคาร
พาณิชย ์

วทิย/ุ
โทรทศัน์ 

อินเตอร์เน็
ต 

วารสาร/
นิตยสาร/

หนงัสือพิม
พ ์

อื�นๆ  

ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ์ 

นอ้ย 2 1 1    4 
 .5% .3% .3%    1.0% 

ปานกลาง 31 24 4 6 4 2 71 
 7.8% 6.0% 1.0% 1.5% 1.0% .5% 17.8% 

มาก 75 93 21 11 19 4 223 
 18.8% 23.3% 5.3% 2.8% 4.8% 1.0% 55.8% 

มากที�สุด 44 38 9 3 4 4 102 
 11.0% 9.5% 2.3% .8% 1.0% 1.0% 25.5% 

รวม  152 156 35 20 27 10 400 
  38.0% 39.0% 8.8% 5.0% 6.8% 2.5% 100.0% 

Chi-Square Tests 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 12.679 15 .627 
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ตารางที� 33  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคากบัการตดัสินใจเลือก
ถือบตัรเครดิตของธนาคารพาณิชย ์ในรายการเหตุผลที�เลือกถือบตัรเครดิต  

 
  สาเหตุ  รวม 

  ไม่มีบตัร 
ขนาดบตัร
กะทดัรัด 

ฟรีค่า
ธรรมแรก

เขา้ 
สมคัรง่าย 

มีกลยทุธ์
ทาง

การตลาด 
อนุมติัเร็ว อื�นๆ  

ปัจจยัดา้น
ราคา 

นอ้ย   1 1   1 3 
   .3% .3%   .3% .8% 

ปานกลาง 44 22 21 8 1 3 1 100 
 11.0% 5.5% 5.3% 2.0% .3% .8% .3% 25.0% 

มาก 79 54 49 19 9 7 3 220 
 19.8% 13.5% 12.3% 4.8% 2.3% 1.8% .8% 55.0% 

มากที�สุด 29 14 15 10 3 5 1 77 
 7.3% 3.5% 3.8% 2.5% .8% 1.3% .3% 19.3% 

รวม  152 90 86 38 13 15 6 400 
  38.0% 22.5% 21.5% 9.5% 3.3% 3.8% 1.5% 100.0% 

Chi-Square Tests 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 32.391 18 .020* 
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ตารางที� 34  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคากบัการตดัสินใจเลือก
ถือบตัรเครดิตของธนาคารพาณิชย ์ในรายการบริการผา่นบตัรในรอบ A เดือน  

 
 

 กี�ครั0 งในรอบ 1 เดือน รวม 

  ไม่มีบตัร ทุกวนั 
มากกวา่ 1 

ครั0 งต่อ
สัปดาห์ 

สัปดาห์ละ
ครั0 ง 

เดือนละ
ครั0 ง 

อื�นๆ  

ปัจจยัดา้น
ราคา 

นอ้ย   1 1 1  3 
   .3% .3% .3%  .8% 

ปานกลาง 44 2 5 43 5 1 100 
 11.0% .5% 1.3% 10.8% 1.3% .3% 25.0% 

มาก 79 13 14 93 17 4 220 
 19.8% 3.3% 3.5% 23.3% 4.3% 1.0% 55.0% 

มากที�สุด 29 5 5 34 4  77 
 7.3% 1.3% 1.3% 8.5% 1.0%  19.3% 

รวม  152 20 25 171 27 5 400 
  38.0% 5.0% 6.3% 42.8% 6.8% 1.3% 100.0% 

Chi-Square Tests 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 14.693 15 .474 
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ตารางที� 35  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคากบัการตดัสินใจเลือก
ถือบตัรเครดิตของธนาคารพาณิชย ์ในรายการใชบ้ตัรเครดิตเพื�อวตัถุประสงค ์

 
 

 วตัถุประสงค ์ รวม 

  ไม่มีบตัร 
ถอนเงิน
สดมาใช้
ล่วงหนา้ 

ชาํระ
ค่าอาหาร 
ค่าสินคา้

และ
บริการที�

หา้งสรรพ
สินคา้ 

ชาํระค่า
รักษาพยา
บาล และ
ค่าประกนั 

ชาํระค่า
รักษาพยา
บาล และ
ค่าประกนั 

อื�นๆ  

ปัจจยัดา้น
ราคา 

นอ้ย  1 1 1   3 
  .3% .3% .3%   .8% 

ปานกลาง 44 19 13 8 15 1 100 
 11.0% 4.8% 3.3% 2.0% 3.8% .3% 25.0% 

มาก 79 44 32 37 22 6 220 
 19.8% 11.0% 8.0% 9.3% 5.5% 1.5% 55.0% 

มากที�สุด 29 19 7 7 9 6 77 
 7.3% 4.8% 1.8% 1.8% 2.3% 1.5% 19.3% 

รวม  152 83 53 53 46 13 400 
  38.0% 20.8% 13.3% 13.3% 11.5% 3.3% 100.0% 

Chi-Square Tests 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 20.236 15 .163 
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ตารางที� 36  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคากบัการตดัสินใจเลือก
ถือบตัรเครดิตของธนาคารพาณิชย ์ในรายการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเกี�ยวกบัการบตัรเครดิต 

 
 

 แหล่งขอ้มูล รวม 

  ไม่มีบตัร 

บุคคล/
พนกังาน
ธนาคาร
พาณิชย ์

วทิย/ุ
โทรทศัน์ 

อินเตอร์เ
น็ต 

วารสาร/
นิตยสาร/
หนงัสือพิ

มพ ์

อื�นๆ  

ปัจจยัดา้น
ราคา 

นอ้ย  1  1 1  3 
  .3%  .3% .3%  .8% 

ปานกลาง 44 39 6 4 5 2 100 
 11.0% 9.8% 1.5% 1.0% 1.3% .5% 25.0% 

มาก 79 83 23 13 17 5 220 
 19.8% 20.8% 5.8% 3.3% 4.3% 1.3% 55.0% 

มากที�สุด 29 33 6 2 4 3 77 
 7.3% 8.3% 1.5% .5% 1.0% .8% 19.3% 

รวม  152 156 35 20 27 10 400 
  38.0% 39.0% 8.8% 5.0% 6.8% 2.5% 100.0% 

Chi-Square Tests 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 15.962 15 .385 
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ตารางที� 37  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจาํหน่ายกบัการ
ตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิตของธนาคารพาณิชย ์ในรายการเหตุผลที�เลือกถือบตัรเครดิต  

 
 

 สาเหตุ รวม 

  ไม่มีบตัร 
ขนาด
บตัร

กะทดัรัด 

ฟรีค่า
ธรรม

แรกเขา้ 

สมคัร
ง่าย 

มีกลยทุธ์
ทาง

การตลา
ด 

อนุมติั
เร็ว 

อื�นๆ  

ปัจจยัดา้น
ช่อง

ทางการจดั
จาํหน่าย 

นอ้ยที�สุด     1 1  2 
     .3% .3%  .5% 

นอ้ย 15 12 6 6 2 2 1 44 
 3.8% 3.0% 1.5% 1.5% .5% .5% .3% 11.0% 

ปานกลาง 58 40 32 14 5 4 3 156 
 14.5% 10.0% 8.0% 3.5% 1.3% 1.0% .8% 39.0% 

มาก 52 28 34 11 3 6 1 135 
 13.0% 7.0% 8.5% 2.8% .8% 1.5% .3% 33.8% 

มากที�สุด 27 10 14 7 2 2 1 63 
 6.8% 2.5% 3.5% 1.8% .5% .5% .3% 15.8% 

รวม  152 90 86 38 13 15 6 400 
  38.0% 22.5% 21.5% 9.5% 3.3% 3.8% 1.5% 100.0% 

Chi-Square Tests 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 35.782 24 .058 
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ตารางที� 38  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจาํหน่ายกบัการ
ตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิตของธนาคารพาณิชย ์ในรายการบตัรเครดิตที�ถือครองใน
ปัจจุบนัและใชบ่้อยที�สุด  

 
  บตัรเครดิตที�ใชบ่้อย รวม 
  ไม่มีบตัร บตัรเครดิต

วซ่ีา 
บตัรเครดิต
มาสเตอร์

การ์ด 

บตัรเครดิต
อเมริกนัเอ็
กซ์เพรส 

บตัรเครดิต
ไดเนอร์ส 

คลบั 

อื�นๆ  

ปัจจยัดา้น
ช่อง

ทางการจดั
จาํหน่าย 

นอ้ยที�สุด   1  1  2 
   .3%  .3%  .5% 

นอ้ย 15 7 9 8 5  44 
 3.8% 1.8% 2.3% 2.0% 1.3%  11.0% 

ปานกลาง 58 16 32 26 23 1 156 
 14.5% 4.0% 8.0% 6.5% 5.8% .3% 39.0% 

มาก 52 16 17 25 24 1 135 
 13.0% 4.0% 4.3% 6.3% 6.0% .3% 33.8% 

มากที�สุด 27 9 15 2 10  63 
 6.8% 2.3% 3.8% .5% 2.5%  15.8% 

รวม  152 48 74 61 63 2 400 
  38.0% 12.0% 18.5% 15.3% 15.8% .5% 100.0% 

Chi-Square Tests 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 18.821 20 .533 
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ตารางที� 39  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจาํหน่ายกบัการ
ตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิตของธนาคารพาณิชย ์ในรายการใชบ้ตัรเครดิตเพื�อ
วตัถุประสงค ์

วตัถุประสงค ์

รวม 
ไม่มีบตัร 

ถอนเงิน
สดมาใช้
ล่วงหนา้ 

ชาํระ
ค่าอาหาร 
ค่าสินคา้

และ
บริการที�

หา้งสรรพ
สินคา้ 

ชาํระค่า
รักษาพยา
บาล และ
ค่าประกนั 

ชาํระค่า
รักษาพยา
บาล และ
ค่าประกนั 

อื�นๆ 

ปัจจยัดา้น
ช่อง

ทางการจดั
จาํหน่าย 

นอ้ยที�สุด  1    1 2 
 .3%    .3% .5% 

นอ้ย 15 10 7 3 7 2 44 
3.8% 2.5% 1.8% .8% 1.8% .5% 11.0% 

ปานกลาง 58 37 20 23 17 1 156 
14.5% 9.3% 5.0% 5.8% 4.3% .3% 39.0% 

มาก 52 19 20 21 18 5 135 
13.0% 4.8% 5.0% 5.3% 4.5% 1.3% 33.8% 

มากที�สุด 27 16 6 6 4 4 63 
6.8% 4.0% 1.5% 1.5% 1.0% 1.0% 15.8% 

รวม 152 83 53 53 46 13 400 
38.0% 20.8% 13.3% 13.3% 11.5% 3.3% 100.0% 

Chi-Square Tests 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 32.787 20 .036* 
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ตารางที� 40  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจาํหน่ายกบัการ
ตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิตของธนาคารพาณิชย ์ในรายการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเกี�ยวกบั
การบตัรเครดิต 

 
 

 
แหล่งขอ้มูล 

 
รวม 

  

ไม่มีบตัร 

บุคคล/
พนกังาน
ธนาคาร
พาณิชย ์

วทิย/ุ
โทรทศัน์ 

อินเตอร์เน็
ต 

วารสาร/
นิตยสาร/
หนงัสือพิ

มพ ์

อื�นๆ 

 

ปัจจยัดา้น
ช่อง

ทางการจดั
จาํหน่าย 

นอ้ยที�สุด  1 1    2 
  .3% .3%    .5% 

นอ้ย 15 18 5 4  2 44 
 3.8% 4.5% 1.3% 1.0%  .5% 11.0% 

ปานกลาง 58 65 13 5 14 1 156 
 14.5% 16.3% 3.3% 1.3% 3.5% .3% 39.0% 

มาก 52 47 11 11 10 4 135 
 13.0% 11.8% 2.8% 2.8% 2.5% 1.0% 33.8% 

มากที�สุด 27 25 5  3 3 63 
 6.8% 6.3% 1.3%  .8% .8% 15.8% 

รวม  152 156 35 20 27 10 400 
  38.0% 39.0% 8.8% 5.0% 6.8% 2.5% 100.0% 

Chi-Square Tests 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 24.189 20 .234 
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ตารางที� 41  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นส่งเสริมการตลาดกบัการ
ตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิตของธนาคารพาณิชย ์ในรายการเหตุผลที�เลือกถือบตัรเครดิต  

 
 

 
สาเหตุ 

 
รวม 

  ไม่มีบตัร ขนาด
บตัร

กะทดัรัด 

ฟรีค่า
ธรรม

แรกเขา้ 

สมคัรง่าย มีกลยทุธ์
ทาง

การตลาด 

อนุมติัเร็ว อื�นๆ  

ปัจจยัดา้น
การ

ส่งเสริม
การตลาด 

นอ้ย 7 1 2 1 1 2  14 
 1.8% .3% .5% .3% .3% .5%  3.5% 

ปานกลาง 52 35 32 13 3 4 3 142 
 13.0% 8.8% 8.0% 3.3% .8% 1.0% .8% 35.5% 

มาก 68 44 41 19 6 7 3 188 
 17.0% 11.0% 10.3% 4.8% 1.5% 1.8% .8% 47.0% 

มากที�สุด 25 10 11 5 3 2  56 
 6.3% 2.5% 2.8% 1.3% .8% .5%  14.0% 

รวม  152 90 86 38 13 15 6 400 
  38.0% 22.5% 21.5% 9.5% 3.3% 3.8% 1.5% 100.0% 

Chi-Square Tests 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 12.361 18 .828 
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ตารางที� 42  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นส่งเสริมการตลาดกบัการ
ตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิตของธนาคารพาณิชย ์ในรายการบตัรเครดิตที�ถือครองใน
ปัจจุบนัและใชบ่้อยที�สุด  

 
 

 
บตัรเครดิตที�ใชบ่้อย 

 
รวม 

  ไม่มีบตัร บตัรเครดิต
วซ่ีา 

บตัรเครดิต
มาสเตอร์

การ์ด 

บตัรเครดิต
อเมริกนัเอ็
กซ์เพรส 

บตัรเครดิต
ไดเนอร์ส 

คลบั 

อื�นๆ  

ปัจจยัดา้น
การ

ส่งเสริม
การตลาด 

นอ้ย 7 3 2  2  14 
 1.8% .8% .5%  .5%  3.5% 

ปานกลาง 52 15 29 26 20  142 
 13.0% 3.8% 7.3% 6.5% 5.0%  35.5% 

มาก 68 25 30 31 32 2 188 
 17.0% 6.3% 7.5% 7.8% 8.0% .5% 47.0% 

มากที�สุด 25 5 13 4 9  56 
 6.3% 1.3% 3.3% 1.0% 2.3%  14.0% 

รวม  152 48 74 61 63 2 400 
  38.0% 12.0% 18.5% 15.3% 15.8% .5% 100.0% 

Chi-Square Tests 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 13.482 15 .565 
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ตารางที� 43  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นส่งเสริมการตลาดกบัการ
ตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิตของธนาคารพาณิชย ์ในรายการบริการผา่นบตัรในรอบ A 
เดือน  

 กี�ครั0 งในรอบ 1 เดือน รวม 

 ไม่มีบตัร ทุกวนั 
มากกวา่ 1 

ครั0 งต่อ
สัปดาห์ 

สัปดาห์ละ
ครั0 ง 

เดือนละ
ครั0 ง 

อื�นๆ  

ปัจจยัดา้น
การ

ส่งเสริม
การตลาด 

 

นอ้ย 7  2 5   14 
 1.8%  .5% 1.3%   3.5% 

ปานกลาง 52 3 5 71 8 3 142 
 13.0% .8% 1.3% 17.8% 2.0% .8% 35.5% 

มาก 68 13 16 70 19 2 188 
 17.0% 3.3% 4.0% 17.5% 4.8% .5% 47.0% 

มากที�สุด 25 4 2 25   56 
 6.3% 1.0% .5% 6.3%   14.0% 

รวม  152 20 25 171 27 5 400 
 38.0% 5.0% 6.3% 42.8% 6.8% 1.3% 100.0% 

Chi-Square Tests 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 24.887 15 .051 
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ตารางที� 44  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นส่งเสริมการตลาดกบัการ
ตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิตของธนาคารพาณิชย ์ในรายการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเกี�ยวกบั
การบตัรเครดิต 

แหล่งขอ้มูล 

รวม 
 ไม่มีบตัร 

บุคคล/
พนกังาน
ธนาคาร
พาณิชย ์

วทิย/ุ
โทรทศัน์ 

อินเตอร์เน็
ต 

วารสาร/
นิตยสาร/
หนงัสือพิ

มพ ์ อื�นๆ 

ปัจจยัดา้น
การ

ส่งเสริม
การตลาด 

 

นอ้ย 
7 2 3 2   14 

1.8% .5% .8% .5%   3.5% 

ปานกลาง 
52 67 7 6 8 2 142 

13.0% 16.8% 1.8% 1.5% 2.0% .5% 35.5% 

มาก 
68 62 21 12 19 6 188 

17.0% 15.5% 5.3% 3.0% 4.8% 1.5% 47.0% 

มากที�สุด 
25 25 4   2 56 

6.3% 6.3% 1.0%   .5% 14.0% 
รวม 152 156 35 20 27 10 400 

38.0% 39.0% 8.8% 5.0% 6.8% 2.5% 100.0% 
 

Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 30.490 15 .010* 
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ประวตัิผู้เขียน 

 

ชื�อ-นามสกุล    รัตนาภรณ์ บุญแต่ง 

ประวติัการศึกษา    ปีการศึกษา 2548 จบการศึกษาคณะศิลปะศาสตร์และ 

วทิยาศาสตร์ จาก มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

    

ตาํแหน่งและสถานที�ทาํงานปัจจุบนั SAP Consultant  

     PTT ICT Solution Company Limited  
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