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บทคัดยอ 

การคนควาอิสระนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลของพนักงานบริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร

เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) เพื่อศึกษาปจจัยในการเลือกใชบัตรเครดิต และเพื่อศึกษาความแตกตางระหวาง

ปจจัยที่เลือกใชบัตรเครดิตของพนักงานบริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) โดยศึกษากลุม

ตัวอยางจํานวน 320 คน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการศึกษา ใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลคือ 

คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ t-test,F-test (One way ANOVA) เพื่อ

เปรียบเทียบความแตกตาง  

ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 83.7) มีอายุสวนใหญอยูในชวง 21-

30 ป (รอยละ 30.9) สถานภาพโสด (รอยละ 63.7) จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา (รอย

ละ 57.8) รายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูระหวาง 15,000 - 30,000 บาท (รอยละ 68.8)  
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ปจจัยในการเลือกใชบัตรเครดิตบัตรเครดิตของพนักงานบริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

(มหาชน) โดยรวมอยูในระดับมาก โดยดานชองทางการจัดจําหนาย เปนปจจัยที่พนักงานใชเลือกบัตรเครดิต

มากที่สุด รองลงมาเปนปจจัยดานการสงเสริมการตลาด สวนปจจัยที่พนักงานเลือกนอยที่สุด คือ ดาน

กระบวนการใหบริการ โดยเมื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิตตามปจจัยสวนบุคคล พบวา การ

ตัดสินใจของพนักงานมีความตางกัน เมื่อพนักงานมีสถานภาพที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 สําหรับพนักงานที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน ไมทําใหการ

ตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิตแตกตางกัน 

คําสําคัญ : บัตรเครดิต; พนักงานบริษัท; การตัดสินใจ 

ABSTRACT 

This Independent Study aims to study the factors affecting credit card usage of 

I.C.C International Public Company Limited employees in order to determine the 

differenciate of factor which influence to use credit card. The questionairs was used for 

sample working in I.C.C company with 320 samples size. The statistical analysis used 

include frequency, percentage, average and standard deviation and also hypothesis testing, 

t-test and F-test (one-way ANOVA) in order to compare the difference of factors. 

Results found the following demographic of respondents; the majority of samples were 

female (83.7%), age between 21-30 years old (30.9%), with single status (63.7%), graduated 

with highest education level of bachelor's degree (57.8%) and income between 15,000-

30,000 baht per month. 

 According to the hypothesis testing, in term of overall factors were performed high 

influencing of credit card usage. Moreover, we found Place and Promotion were shown 

high affect respectively, while Process is least impact with credit card usage. When 

comparing the influence factors of credit card usage by customer characteristic, we found 

the marital status was significantly difference among the factors at 0.05 significant level. 

While, gender, age, education level and income were not difference among the factors. 

Keywords: CREDIT CARD; EMPLOYEES; DECISION 
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บทนํา 

บัตรเครดิต คือ บัตรที่ธนาคารหรือสถาบันทางการเงินออกใหกับลูกคาที่มีเงินเดือนหรือรายรับตอ

เดือนเขาเกณฑมาใชจายลวงหนา เพื่อนํามาใชซื้อสินคาอุปโภคบริโภค ใชจายรับบริการ ชําระคา

สาธารณูปโภค เดินทางทองเที่ยว ซื้อของออนไลน และใชจายสินคาที่มีราคาสูงที่ตองใชระยะเวลานานใน

การเก็บเงินถึงจะซื้อได แตบัตรเครดิตสามารถจายหรือชําระใหไดโดยผูถือบัตรเครดิตยังไมตองชําระเงิน ณ 

เวลานั้น แตสามารถชําระเงินไดในเดือนถัดไปหรือทําการแบงผอนชําระ  

ในปจจุบันผูบริโภคเร่ิมหันมาใชบัตรเครดิตแทนการชําระคาสินคาและบริการดวยเงินสดกันมากขึ้น 

ไมเพียงแตเพื่อซื้อสินคาและเพื่อจายคาบริการเทานั้น แตบัตรเครดิตยังสามารถใชจายยามฉุกเฉิน ยามปวย

กะทันหันหรือตองจายคาอุบัติเหตุที่ไมคาดคิด บางครั้งอาจเปนการจายคาซอมแซมสินทรัพยที่เสียหายแลว

จึงคอยผอนจายหรือชําระเต็มจํานวนทีหลัง อีกทั้งการพกพาบัตรเครดิตยังมีความปลอดภัยในกรณีที่ตองใช

จํานวนเงินมากเมื่อจายซื้อสินคาที่สูง ทําใหเราไมตองพกพาเงินสดเปนจํานวนมาก ตลอดจนการเบิกเงินสด

ลวงหนาผานทางตูเอทีเอ็มของสถาบันการเงินตาง ๆ  จากความสะดวกรวดเร็วที่ไดจาก การใชบริการบัตร

เครดิต ทําใหบัตรเครดิตกลายเปนสวนหนึ่งในการดํารงชีวิตประจําวันของผูบริโภค 

ความนิยมและแพรหลายที่มากขึ้นของผูตองการถือครองบัตรเครดิต กอใหเกิดการขยายตัวอยาง

รวดเร็วทั้งในดานการใหบริการและการใชจายผานบัตรเครดิต ซึ่งแตเดิมการใหบริการจะจํากัดเฉพาะกลุม

ธนาคารพาณิชย แตในปจจุบันสถาบันการเงินและธนาคารของตางประเทศ หันมาใหความสนใจ ดําเนิน

ธุรกิจดานบัตรเครดิตเพิ่มมากขึ้น ทําใหการแขงขันในการใหบริการเปนไปอยางรุนแรง ไมวาจะเปนการเพิ่ม

ความหลากหลายในประเภทของบัตรเครดิต การปลอดคาธรรมเนียมในการเลือกถือบัตรในประเภทตางๆ 

ฯลฯ โดยอาจศึกษาไดจากจํานวนบัตรเครดิตและมูลคาการใชจายของภาพรวมธุรกิจบัตรเครดิต 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลของพนักงานบริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) โดย

ศึกษาเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

2. เพื่อศึกษาปจจัยในการเลือกใชบัตรเครดิตสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ดานราคา 

ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมทางการตลาด ดานบุคคล ดานกระบวนการใหบริการ ดาน

ลักษณะทางกายภาพ 
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3. เพื่อศึกษาความแตกตางระหวางปจจัยที่เลือกใชบัตรเครดิตของพนักงานบริษัทไอ.ซี.ซี อินเตอร

เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

สมมติฐานของการวิจัย 

ปจจัยสวนบุคคลไมมีความแตกตางกันตอการตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิตของพนักงาน บริษัท ไอ.ซ.ี

ซี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

ปจจัยสวนบุคคลมีความแตกตางกันตอการตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิตของพนักงาน บริษัท ไอ.ซี.ซี 

อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง ในการศึกษาเร่ือง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตร

เครดิต ศึกษาเฉพาะกรณี พนักงานบริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)  

ประชากรที่ใชวิจัยในครั้งนี้คือ พนักงานบริษัทไอ.ซี.ซี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)  

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1.ทําใหธนาคารพาณิชยตางๆ นั้นสามารถนําผลการวิจัยนี้ มาคิดคน กลยุทธทางการตลาดและขอ

ไดเปรียบทางการแขงขันเพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของปจจัยตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม  ครอบคลุมและ

สอดคลองกับความ  ตองการของผูบริโภคไดดียิ่งขึ้น 

2.เพื่อเปนขอมูลใหสถาบันการเงินเพื่อวางกลยุทธทางการตลาดและพัฒนาปรับปรุง ผลิตภัณฑ 

เพื่อใหเกิดประโยชนตอองคกรตอไปเพื่อรองรับการแขงขันทางธุรกิจบัตรเครดิต 

3.เพื่อเปนขอมูลแกผูที่เกี่ยวของ และผูที่สนใจในการศึกษาหาความรูดานพฤติกรรมการซื้อสินคา

ผานบัตรเครดิต และปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาผานบัตรเครดิตของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร เพื่อนําไปศึกษาคนควาอางอิงตอไป 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
กนกวรรณ ปญญธนพัฒน (2558) บัตรเครดิต หมายถึง บัตรอิเล็กทรอนิกสที่ไดรับวงเงิน 

(Credit) อนุมัติจากผูออกบัตร (Issuer) ซึ่งก็คือ ธนาคารหรือผูประกอบการธุรกิจบัตรเครดิตที่ไมใชสถาบัน

การเงิน (Non-bank) ใหกับลูกคาตามหลักเกณฑและวิธีการที่ธนาคารหรือผูประกอบการนั้นๆ กําหนด โดยผู

ถือบัตร (Card Holder) สามารถนําไปใชซื้อสินคาหรือบริการผานบัตรไดภายในวงเงินที่ไดรับและตองชําระ

เงินที่ใช ผานบัตรตามรอบบัญชีในแตละเดือน 
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นิติพัฒน สกูลเกรียงไกร (2557) บัตรเครดิต คือ สิ่งที่มนุษยคิดคนขึ้นมาใชในการชําระคาซื้อ

สินคาและบริการผา เคร่ืองมือหรือสื่อกลางอยางอื่นในการชําระหนี้แทนการชําระดวยเงินและยังมีการพัฒนา

ตอไปอีกใน การใชบัตรเครดิต และกาวหนาตอไปจนถึงการใช บัตรซึ่งเพียงแคนําบัตรเครดิตแตะบนเครื่องที่

มี สัญลักษณ Paywave ก็สามารถซื้อสินคาหรือบริการ พรอมทั้งชําระเงินกับผูขายที่อยูหางไกลกันได เพื่อ

ตอบสนองไลฟสไตลคนรุนใหมที่ตองการความฉับไว 

สินีนาฏ  คุรุกิจวาณิชย (2558) บัตรเครดิต หมายถึง บัตรพลาสติกที่ธนาคารออมสินออกใหกับ

ผูใชบริการ เพื่อใช ประโยชนในการชําระสินคาและบริการแทนเงินสด หรือเพื่อการเบิกเงินสดลวงหนา 

The Chartered Institute of Marketing (2009) กลาววา การตลาดที่ประสบ ความสําเร็จ

นั้นขึ้นอยูกับบริษัทตองการผลิตสินคาอะไร คิดวิธีการที่จะทําใหไดรับผลตอบแทนที่คุมคา มีวิธีการสงมอบ

สินคาและบริการใหเขาถึงลูกคา มีการประชาสัมพันธสินคาและบริการ ซึ่งหลักพื้นฐาน ทางการตลาดที่

สําคัญ ประกอบดวยปจจัยตางๆ ดังนี้   

1.  ปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product) เปนการผสมผสานกันระหวางสินคาและบริการที่

ผูประกอบการเสนอ ใหกับกลุมตลาดเปาหมาย โดยทั่วไปหลายบริษัทมักจะตัดสินใจเสนอหรือผลิตสินคา

กอนที่จะศึกษาถึง ความตองการของผูบริโภค หากแตในบริษัทที่ประสบความสําเร็จจะศึกษาความตองการ

ของผูบริโภค กอนการพัฒนาผลิตภัณฑและคุณภาพของผลิตภัณฑตามที่ผูบริโภคตองการ   ผลิตภัณฑแบง

ออกเปน 2 ประเภท คือ ผลิตภัณฑที่จับตองได (Tangible Product) หรือสินคาอุปโภคบริโภคทั่วไป และ

ผลิตภัณฑที่จับตองไมได (Intangible Product) ผลิตภัณฑเหลานี้มีองคประกอบที่สําคัญที่มีอิทธิพลตอการ

เลือกซื้อของผูบริโภค ไดแก ความหลากหลายของผลิตภัณฑ คุณภาพ การออกแบบผลิตภัณฑ คุณลักษณะ 

ความมีชื่อเสียงของตรายี่หอ บรรจุภัณฑและการบริการ   

2.  ปจจัยดานราคา (Price)  คือ จํานวนเงินที่ผูบริโภคชําระเพื่อใหไดมาซึ่งสินคาและจะมีอิทธิพล

ตอ พฤติกรรมการซื้อเมื่อผูบริโภคทําการประเมินทางเลือกและตัดสินใจซื้อสินคา ราคาถือเปนปจจัยเดียว ใน

สวนประสมทางการตลาดที่ทําใหเกิดรายได อีกทั้งยังเปนตัวกําหนดตําแหนงทางการตลาดของ สินคา 

กลาวคือ ยิ่งสินคามีราคาสูง ยิ่งทําใหผูบริโภคเกิดความคาดหวังถึงคุณคาและคุณภาพของสินคา สูงขึ้นตาม

จํานวนเงินที่เสียไป ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคในดานราคา คือ รายการ ราคา สวนลด 

ระยะเวลาการชําระเงินและเงื่อนไขทางการคา 

3.  ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย (Place)  คือ กิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้นเพื่อทําใหสินคาเขาถึง

กลุมลูกคาเปาหมาย  รวมถึงการกระจายสินคาไปยังสถานที่ตางๆที่เหมาะสมและอํานวยความสะดวกใหแก



 

 

6 

 

ลูกคาในการ เลือกซื้อ ซึ่งสินคาที่จัดจําหนายตองอยูในเวลา ในสถานที่ และมีปริมาณในการจัดจําหนายที่

เหมาะสม มีการเก็บสินคาคงคลังและบริหารตนทุนการกระจายสินคาในระดับที่เหมาะสม จากการสํารวจ

พบวา การบริการจัดสงสินคาที่มีคุณภาพเปนคุณลักษณะที่สําคัญอยางหนึ่งที่ทําใหลูกคาตัดสินใจใชบริการ 

หรือเลือกซื้อสินคากับบริษัทนั้นๆ ซึ่งชองทางการจัดจําหนายในปจจุบันมีความหลากหลายมากขึ้น เชน การ

เปดหนารานคาหรือการเปดชองทางการขายบนเครือขายออนไลน เปนตน 

4.  ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) คือ ชองทางที่บริษัทใชในการสื่อสารกับ

ผูบริโภคถึงสินคาที่จัดจําหนาย ซึ่ง รวมถึงการสรางตราสินคา (Branding) การโฆษณา (Advertising) การ

ประชาสัมพันธ (PR) การสรางอัตลักษณองคกร (Corporate Identity) การบริหารการขาย (Sales 

Management) การเสนอ สิทธิพิเศษและการจัดงานแสดงสินคา  การสงเสริมการตลาดที่ดีตองดึงดูดความ

สนใจ พรอมทั้งสื่อขอความที่มี นัยยะสําคัญเพื่อใหผูบริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินคามากกวาเลือกซื้อสินคาของ

คูแขงทางการตลาด การ สงเสริมการตลาดที่ดีมิใชเพียงการติดตอสื่อสารกับผูบริโภคเพียงฝายเดียวเทานั้น 

แตตองให ความสําคัญกับผูมีสวนไดสวนเสียภายในองคกรที่มีสวนทําใหผูบริโภคตระหนักถึงคุณคาและ 

ความสําคัญของสินคาดวย 

5.  ปจจัยดานกระบวนการ (Process) เปนการสงมอบบริการอยางถูกตองและรวดเร็วเพื่อใหลูกคา

เกิดความพึง พอใจ ซึ่งรวมถึงการลดเวลาการรอคอย การใหขอมูลและชวยเหลืออํานวยความสะดวกใหกับ

ลูกคา เพื่อใหเกิดความประทับใจในการบริการ ปจจัยดานกระบวนการถือเปนปจจัยที่องคกรสวนใหญ

มองขาม เชน ลูกคาติดตอบริษัททางโทรศัพท แตเกิดการรอสายนาน หรือเปนระบบบริการตอบรับ อัตโนมัติ

แทนการสื่อสารกับพนักงานที่เกี่ยวของโดยตรง ทําใหองคกรสูญเสียความนาเชื่อถือและ รายไดที่เกิดจาก

กระบวนการภายในที่ไรประสิทธิภาพ ลูกคาอาจเกิดความรูสึกไมพอใจตอการกระทํา ดังกลาวและสงผล

กระทบเชิงลบตอองคกรเปนอยางมาก 

6.  ปจจัยดานบุคคล (People)   บุคคล ถือวาเปนองคประกอบที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจ เปน

สวนที่ ติดตอสื่อสารเพื่อสรางความรูสึกหรือสรางผลกระทบเชิงบวกหรือเชิงลบใหกับลูกคา ถือเปนตัวแทนที่ 

สําคัญขององคกร ดังนั้นบุคคลในองคกรตองไดรับการฝกอบรมที่ดี มีทัศนคติที่ดีในการบริการ องคกร ตอง

คัดเลือกบุคคลใหเหมาะสมกับหนาที่งาน มีการบริการหลังการขายและใหคําแนะนําที่ดีเพื่อเพิ่ม คุณคาสินคา

ที่นําเสนอใหกับลูกคา เปนการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน ซึ่งอาจมีความสําคัญ มากกวาปจจัยดาน

ราคาเมื่อลูกคาไดรับบริการที่ประทับใจ 
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7.  ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Environment) เปนการออกแบบสถานที่ที่

ใหบริการ เพื่อใหลูกคาเกิดความประทับใจ หรือ เปนการนําเสนอใหลูกคาเห็นเปนรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้น เปน

การสรางคุณภาพทั้งทางดานกายภาพ และรูปแบบการใหบริการ เพื่อใชเปนเครื่องบงชี้ถึงคุณภาพของการ

บริการและสงมอบคุณคาใหกับ ลูกคา ทั้งดานการแตงกายที่สะอาด สุภาพเรียบรอย การบริการดวยความ

สุภาพออนโยน การ ใหบริการที่รวดเร็ว มีอุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆภายในสถานประกอบการ 

 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

กนกวรรณ ปญญธนพัฒน (2558) ไดทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตร

เครดิตธนาคารพาณิชยไทย ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล พบวาจากกลุมตัวอยาง 400 คน สามารถแบง

ออกเปนเพศชายรอยละ 41.75 และเพศหญิงรอยละ 58.25 อายุของกลุมตัวอยางสวนใหญอยูที่ชวงอายุ 21-

30 ป ซึ่งคิดเปน รอยละ 44.75 สถานภาพสวนใหญคือ โสด คิดเปนรอยละ 76.50 โดยมีระดับการศึกษาอยู

ที่ระดับ ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 56.00 ซึ่งสวนใหญประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจาง คิด 

เปนรอยละ 56.25  มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูที่ 15,000 – 30,000 บาท คิดเปนรอยละ 37.50 

ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิตธนาคารพาณิชยไทยในเขต กรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล 

1.ปจจัยดานผลิตภัณฑ สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิตธนาคาร พาณิชยไทยในเขต

กรุงเทพฯ และปริมณฑลไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเปนรายปจจัย ยอยพบวา ธนาคารผู

ใหบริการเปนสถาบันการเงินที่มีชื่อเสียง ธนาคารผูใหบริการมีความนาเชื่อถือ เปนปจจัยที่มีความสําคัญ

ระดับมาก รองลงมาคือ ตัวบัตรเครดิตมีรูปแบบที่ทันสมัย สวยงาม มี ความสําคัญปานกลาง 

2.ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตร เครดิตธนาคารพาณิชยไทย

ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ พบวา การ ไดรับความสะดวกจากชองทางการ

ชําระหนี้บัตรเครดิตที่ใชอยู มีชองทางในการชําระหนี้หลากหลาย และรานคาที่รับชําระผานบัตรเครดิตมี

จํานวนมากมีความสําคัญเปนอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ ธนาคาร ผูใหบริการมีจํานวนสาขามากเพียงพอ 

สามารถติดตอเพื่อขอทําบัตรเครดิตไดสะดวก และสามารถใช บริการบัตรเครดิตนี้ในตางประเทศได

โดยสะดวก ตามลําดับ 
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3.ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิต ธนาคารพาณิชยไทยใน

เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ พบวา การสงเสริม การตลาดที่ตรงกับความ

ตองการ เชน มีสวนลดที่ไดรับจากรานคาที่รวมรายการ มีการสะสมคะแนน ผานบัตรเพื่อแลกของรางวัล 

เปนตน มีความสําคัญอยูในระดับมาก รองลงมาคือ มีสิทธิพิเศษที่มอบให ลูกคาในวันสําคัญตางๆอยาง

สม่ําเสมอ สามารถสมัครบัตรเครดิตไดสะดวก บัตรเครดิตมีใหเลือก หลากหลายประเภทเหมาะกับรูปแบบ

การดําเนินชีวิต มีการประชาสัมพันธใหขอมูลขาวสารผานสื่อ ตางๆ มีความหลากหลาย พรอมทั้งมีของ

สมนาคุณเมื่อสมัครเปนผูถือบัตรมีความนาสนใจ ตามลําดับ เปนสิ่งที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตร

เครดิตทั้งสิ้น 

4.ปจจัยดานกระบวนการ สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิตธนาคาร พาณิชยไทยในเขต

กรุงเทพฯ และปริมณฑลไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ พบวา ใบแจงหนี้แสดง รายละเอียดการใชงานที่ชัดเจน

และถูกตองเปนปจจัยที่มีความสําคัญมากที่สุดเปนอันดับหนึ่ง รอลงมา คือ มีขั้นตอนในการไดรับบริการไม

ยุงยากซับซอน มีขั้นตอนในการไดรับบริการไมยุงยากซับซอน ธนาคารสามารถอนุมัติบัตรเครดิตไดรวดเร็ว

และมีวงเงินที่ไดรับอนุมัติเพียงพอ ตามลําดับ 

5.ปจจัยดานบุคคล สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิตธนาคาร พาณิชยไทยในเขตกรุงเทพฯ 

และปริมณฑลไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเรื่อง พนักงานมีมนุษยสัมพันธดี พูดจาสุภาพ 

เปนปจจัยที่มีความสําคัญมากที่สุด รองลงมาคือ พนักงาน สามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว มี

ความรู ความชํานาญ สามารถใหขอมูลเก่ียวกับการใช 62 บัตรเครดิตครบถวนเพียงพอที่จะตอบสนองความ

ตองการหรือขอสงสัยของลูกคาและใหบริการลูกคา อยางเสมอภาค ตามลําดับ 

6.ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิต ธนาคารพาณิชยไทยใน

เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ มีความสําคัญอยูใน ระดับมาก เมื่อพิจารณาพบวา 

สถานที่ใหบริการมีความสะอาด มีพื้นที่ใหบริการกวางขวาง สะดวก ตกแตงสวยงาม นาใชบริการ มีที่นั่งใน

การรอใชบริการที่เพียงพอและพนักงานแตงกายสะอาด สุภาพ เรียบรอย มีผลตอการเลือกใชบัตรเครดิตของ

ผูใชบริการตามลําดับ 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้ คือ พนักงานบริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 1,561คน ( ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2562) ขอมูลจากแผนกบุคคล 
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การเลือกกลุมตัวอยาง 

 ขนาดของตัวอยางจากประชากรที่ใชในการวิจัยคือพนักงานบริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

(มหาชน) 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  

เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมขอมูล โดย

แบงออกเปน 2 ตอน คือ  

ตอนที่ 1 เปนคําถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

ตอนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการเลือกใชบัตรเครดิต ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยดานกระบวนการ 

ปจจัยดานบุคคล และปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ 

โดยลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ไดแก มากที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย และนอยที่สุด 

ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย 

1 เมษายน– 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

การวเิคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา 

ขอมูลสวนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา ตําแหนง และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ทําการวิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจง

ความถี่ (Frequency) และหาคารอยละ (Pencentage) 

ขอมูลสวนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการเลือกใชบัตรเครดิต ไดแก ปจจัยดาน

ผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยดาน

กระบวนการ ปจจัยดานบุคคล และปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ ทําการวิเคราะหโดยการใชสถิติหา

คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงอนุมาน 

 ใชสถิติ t-test (Independent Samples t-test) โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

เพื่ออธิบาย และเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม  ที่อิสระตอกัน  

 ใชสถิติ F-test (One-Way ANOVA) โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เพื่ออธิบาย 
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และเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางโดยที่เปนตัวแปรอิสระเปนขอมูลเชิงกลุมที่มี

มากกวา 2 กลุมยอยและตัวแปรทางเดียว 

สรปุผลการวิจัย 
จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุอยูในชวง 21-30 ป 

สถานภาพอยูในสถานะโสด การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา รายไดอยูในชวง 15,000 – 

30,000 บาท ปจจัยในการเลือกใชบัตรเครดิตบัตรเครดิตของพนักงานบริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอรเนชั่นแนล 

จํากัด (มหาชน) โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.05 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87 โดยดานชองทางการ

จัดจําหนาย เปนปจจัยที่พนักงานใชเลือกบัตรเครดิตมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.07 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88 

รองลงมาเปนปจจัยดานการสงเสริมการตลาด มีคาเฉลี่ย 4.07 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.86 สวนปจจัยที่

พนักงานเลือกนอยที่สุด คือ ดานกระบวนการใหบริการ มีคาเฉลี่ย 4.01 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.91 

ปจจัยในการเลือกใชบัตรเครดิตของพนักงานบริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

ตามปจจัยสวนบุคคล พบวา เพศ,อายุ,ระดับการศึกษา และ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่แตกตางกันไมมีความ

แตกตางกันตอการตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิตของพนักงาน บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

(มหาชน) สวนสถานภาพที่แตกตางกันมีความแตกตางกันตอการตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิตของพนักงาน 

บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษาวิจัยพบวาพนักงานบริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) สวนใหญเปน

เพศหญิง ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทาซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกนกวรรณ ปญญธนพัฒน 

(2558) , มัณฑิตา  สกุลรัตนศักดิ์ , ปรียานารถ ลายคราม (2558) , จินดา  เขื่อนพันธ     และสินีนาฏ  คุรุ

กิจวาณิชย (2558) มีอายุ 21-30 ป สถานภาพโสด มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,000 – 30,000 บาท ซึ่งสอ

คลองกับงานวิจัยของกนกวรรณ ปญญธนพัฒน (2558) และสินีนาฏ  คุรุกิจวาณิชย (2558) 

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายโดยภาพรวมอยูในระดับดี โดยใหความสําคัญกับการมีชองทางใน

การชําระหนี้บัตรเครดิตที่หลากหลายมากที่สุดซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกนกวรรณ ปญญธนพัฒน 

(2558)  ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิตธนาคารพาณิชยไทยในเขต กรุงเทพฯ และปริมณฑล 

ที่พบวาไดรับความสะดวกจากชองทางการชําระหนี้บัตรเครดิตที่ใชอยู มีชองทางในการชําระหนี้หลากหลาย 

และรานคาที่รับชําระผานบัตรเครดิตมีจํานวนมากมีความสําคัญเปนอันดับหนึ่ง  
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 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดโดยภาพรวมอยูในระดับดี โดยใหความสําคัญกับมีการสงเสริม

การตลาดที่ตรงกับความตองการ เชน มีสวนลดที่ไดรับจากรานคาที่รวมรายการ มากที่สุดซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ กนกวรรณ ปญญธนพัฒน (2558)  ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิต

ธนาคารพาณิชยไทยในเขต กรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่พบวา 

การสงเสริม การตลาดที่ตรงกับความตองการ เชน มีสวนลดที่ไดรับจากรานคาที่รวมรายการ มีการสะสม

คะแนน ผานบัตรเพื่อแลกของรางวัล เปนตน มีความสําคัญอยูในระดับมาก 

ปจจัยดานกระบวนการโดยภาพรวมอยูในระดับดี โดยใหความสําคัญกับใบแจงหนี้แสดง

รายละเอียดที่ชัดเจนและถูกตอง มากที่สุดซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ก น ก ว ร ร ณ  ป ญ ญ ธ น พั ฒ น 

(2558)  ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิตธนาคารพาณิชยไทยในเขต กรุงเทพฯ และปริมณฑล 

ที่พบวาใบแจงหนี้แสดง รายละเอียดการใชงานที่ชัดเจนและถูกตองเปนปจจัยที่มีความสําคัญมากที่สุด 

 ปจจัยดานบุคคลโดยภาพรวมอยูในระดับดี โดยใหความสําคัญกับพนักงานผูใหบริการมีมนุษย

สัมพันธดี พูดจาสุภาพ มากที่สุดซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กนกวรรณ ปญญธนพัฒน (2558)  ปจจัยที่มี

ผลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิตธนาคารพาณิชยไทยในเขต กรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่พบวาเมื่อ

พิจารณาเรื่อง พนักงานมีมนุษยสัมพันธดี พูดจาสุภาพ เปนปจจัยที่มีความสําคัญมากที่สุด 

 ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพโดยภาพรวมอยูในระดับดี โดยใหความสําคัญกับสถานที่ใหบริการมี

ความสะอาด มากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กนกวรรณ ปญญธนพัฒน (2558)  ปจจัยที่มีผลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบัตรเครดิตธนาคารพาณิชยไทยในเขต กรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่พบวาสถานที่ใหบริการมี

ความสะอาดมีความสําคัญอยูใน ระดับมาก 

ขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษา ปจจัยในการเลือกใชบัตรเครดิตของพนักงานบริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอรเนชั่นแนล 

จํากัด (มหาชน) ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้  

 ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ธนาคารพาณิชยตางๆควรออกแบบรูปลักษณของบัตรใหสวยงาม ตัวอักษร

ชัดเจน เพื่อ หลีกเลี่ยงปญหาในการใชบัตรกับรานคาที่รวมรายการ มุงใหลูกคาไดรับประโยชนและความพึง

พอใจ อยางเหมาะสม โดยการนําเสนอผลิตภัณฑและบริการที่ดีอยางมีคุณภาพ และมีความหลากหลาย 

เหมาะสมกับรูปแบบการใชชีวิตของลูกคาไดมากยิ่งขึ้น 
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 ปจจัยดานกระบวนการ ควรเนนการทํางานที่รวดเร็ว ถูกตอง ผูประกอบการตองสรางความเชื่อมั่น

และ โปรงใสในขั้นตอนและกระบวนการ อาจทบทวนหรือลดขั้นตอนการทํางานที่ทําใหเกิดปญหาพรอมทั้ง 

แกไขสถานการณที่เกิดขึ้นไดทันทวงที เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและระดับความพอใจในบริการของลูกคา ลด

เวลาการรอคอยและความกังวลใจ 

 

 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยในครั้งตอไป 

 ควรทําการศึกษาพฤติกรรมของผูใชบัตรเครดิตธนาคารพาณชิยตางๆมากยิง่ขึ้น เพื่อที่จะทาํให

ทราบถึงความตองการในปจจยัดานอื่นๆที่สงผลตอการตัดสนิใจเลือกใชบัตรเครดิต 
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