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บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้บัตรเครดิตธนาคารยู

โอบีของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้บัตรเครดิตธนาคารยูโอ
บีของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยด้านประชากรเพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด (4P’s)ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บัตรเครดิตธนาคารยู โอบีของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้คือประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่ใช้บริการบัตรเครดิต
จ านวน 400 คนโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
ประชาชนที่ใช้บัตรเครดิตธนาคารยูโอบีในเขตกรุงเทพมหานครที่มี เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่ต่างกันท าให้ความพึงพอใจในการใช้บัตรเครดิตธนาคารยูโอบีของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครไม่ต่างกัน ประชาชนที่ใช้บัตรเครดิตธนาคารยูโอบีในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพที่ต่างกัน
ท าให้ความพึงพอใจในการใช้บัตรเครดิตธนาคารยูโอบีของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครต่างกัน ส่วน
ประสมทางการตลาด (4P’s) ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการ
ขาย  มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บัตรเครดิตธนาคารยูโอบีของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
ค าส าคัญ : ความพึงใจของประชาชน   การเลือกใช้บริการ   มีผลต่อความพึงพอใจ 
 
ABSTRACT 

The objectives of this study were to study the satisfaction of Uob Bank credit card 
usage of the people in Bangkok area. To study the satisfaction of Uob Bank  credit card 
usage of the people in Bangkok area based on the population to study the effect of 4P’s 
marketing factors on the satisfaction of Uob Bank credit card usage of the people in 
Bangkok area. The sample group was 400 people in Bangkok area satisfaction of Uob Bank 
credit card usage. The questionnaire was used to be a tool for collecting the data. The 
results of hypothesis testing showed that people in Bangkok area with factors including sex, 
age, status educate and income per month, that are different, has satisfaction that are not 
different. People in Bangkok area with difference in occupation factor results in the 
satisfaction being different. The 4P’s marketing factors including product, price, place, and 
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promotion, has effect on the satisfaction of Uob Bank credit card usage of the people in 
Bangkok area. 
Keywords: The satisfaction of the people, Service, Affect satisfaction 
บทน า 
ธุรกิจบัตรเครดิตมีแนวโน้มจะเตบิโตต่อเนื่องในชว่งปี 2560ถึงปจัจุบัน จากการใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตที่
เพิ่มข้ึนตามพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป แม้ว่าการปรับปรุงเกณฑ์การก ากับดูแลบัตรเครดิตและสนิเชื่อ
ส่วนบุคคลจะสง่ผลต่อการเติบโตของธุรกิจโดยเฉพาะกลุ่ม Non-banks จากสภาวะการแข่งขันที่มีแนวโน้ม
รุนแรงขึ้น ดังนัน้ กลยุทธ์การเข้าถึงและเข้าใจลูกค้าเพื่อให้บริการที่ตรงกับความต้องการมากทีสุ่ดจะเปน็
ปัจจัยส าคัญในการก าหนดความเป็นผู้น าตลาดบัตรเครดิตในระยะข้างหนา้ 

ซึ่งบัตรเครดิต ธนาคารยูโอบีมีความหลากหลายให้เลือกสรร ที่เน้นความสะดวกสบาย ท าให้บรรดา
แบรนด์ที่ผลิตสนิค้าและให้บริการ ต่างพากันปรับตัว เพื่อให้เข้ากับไลฟส์ไตล์ของลูกค้า เช่นเดียวกับบัตร
เครดิต นอกจากโปรโมชัน่ที่ดึงดดูให้ท าการสมัครบัตรแล้ว ในส่วนของสิทธิประโยชน์ทีน่ าเสนอนัน้ ถือว่า
ครอบคลุมเกือบทุกรูปแบบการใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็น ช้อปปิ้ง ดูหนัง ท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก เปน็ต้น คะแนน
สะสมและเครดิตเงินคืนก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กัน เช่นเดียวกับ UOB Credit Card ที่มีความหลากหลายของ
บัตรเครดิตให้เลือกสรร มาดูกันว่าแต่ละประเภทมีความพิเศษอย่างไรกันบ้าง 

ประเภทบัตรเครดิตที่ทางธนาคารUOB น าเสนอมีทัง้หมด 4 ประเภทคือ 

 บัตรเครดิต ยูโอบี พรีวิไมลส์ : เหมาะส าหรับผู้ที่ชืน่ชอบในการเดินทาง ชอบการสะสมไมล์ 
 บัตรเครดิต ยูโอบี พรีเฟอร์ แพลทินัม : เหมาะส าหรับผู้ทีช่อบช้อปปิ้งทั่วไป ใช้จา่ยในร้านอาหาร 

ห้างสรรพสินคา้ และโรงภาพยนตร์ ที่มาพร้อมกับข้อเสนอสุดพิเศษ 
 บัตรเครดิต ยูโอบี โยโล่ แพลทนิัม : เหมาะส าหรับ คนกลุ่ม millennials ที่ชอบแชร์ประสบการณ์

ต่างๆ ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ พร้อมคอนเซ็ปต์ “ชีวิตแบบไหนก็เต็มที่ได้ทุกวัน” 
 บัตรเครดิต ยูโอบี เลดี ้: เหมาะส าหรับสุภาพสตรีทั้งหลาย ตามคอนเซ็ปต์ “ตอบครบทุกไลฟส์ไตล์ 

ของผู้หญิงในบัตรเดียว” 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้บัตรเครดิตธนาคารยูโอบีของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
2.เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้บัตรเครดิตธนาคารยูโอบีของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
3.เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บัตรเครดิต

ธนาคารยูโอบีของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
ขอบเขตงานวิจัย  

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ ความพึงพอใจในการใช้บัตรเครดิตธนาคารยูโอบีของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการวิจัยในคร้ังนี้มีขอบเขตของงานวิจัยดังหัวข้อต่อไปนี้ 
1. ประชากรในการศึกษา คือ ประชาชนที่ใช้บริการบัตรเครดิตธนาคารยูโอบีในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่
ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงก าหนดค่าระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับ
ได้คือ 5% โดยใช้กลุ่มตัวอย่างส าเร็จรูปของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane)   พบว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ได้มี
จ านวน 400 ตัวอย่าง   
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2. การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเก่ียวกับ ความพึงพอใจในการใช้บัตรเครดิตธนาคารยูโอบีของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานครโดยจะศึกษาถึงความพึงพอใจ 2 ด้าน ซึ่งได้แก่ ด้านการบริการและด้านความจงรักภักดี
ต่อตราสินค้า และศึกษาปัจจัยด้านประชากร ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพและรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน รวมไปถึงศึกษาปัจจัยเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ (4P’s) ซึ่งได้แก ่ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทาง ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการขาย 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยดา้นประชากร  ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด(4 P’s)  ประกอบด้วย สินค้า ราคา  
ช่องทางการจัดจ าหนา่ย การส่งเสริมการขาย  

2. ตัวแปรตามความพึงพอใจในการใช้บัตรเครดิตธนาคารยู โอบีของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านการบริการ และความจงรักภักดีต่อตราสินค้า  
สมมุติฐานการวิจัย  
1. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ย และอาชีพที่
ต่างกันท าให้มีความพึงพอใจในการใช้บัตรเครดิตธนาคารยูโอบีของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครต่างกัน  
2. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจ าหน่ายและ
การส่งเสริมการทางการตลาด มีผลต่อ ความพึงพอใจในการใช้บัตรเครดิตธนาคารยูโอบีของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 
ระเบียบวิธีวิจัย 
1.การออกแบบงานวิจัย  

ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจัยที่มี
การศึกษาตามสภาพที่เป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจัดกระท าหรือควบคุมตัวแปรใด ๆ เป็นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง (Cross Sectional Studies) คือ เป็นการเก็บข้อมูลในช่วง
ระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียวโดยธรรมชาติ โดยไม่มีการจัดกระท าหรือควบคุมตัวแปรใด ๆ เป็นการ
เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง (Cross Sectional Studies) คือ เป็นการเก็บข้อมูลในช่วง
ระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียวโดยใช้เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติใช้เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และทาการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติ  
2. ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และวิธีการสุ่มตัวอย่าง  
ประชากรในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คือ กลุ่มประชาชนผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารยูโอบีในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงก าหนดค่าระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และค่าความคลาดเคลื่อนที่
ยอมรับได้คือ 5% โดยใช้กลุ่มตัวอย่างส าเร็จรูปของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane) โดยขนาดของกลุ่มประชากร 
คือ กลุ่มผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารยูโอบีที่ใช้บัตรเครดิตในสรรพสินค้า ทั้งหมด ที่มีจ านวน 400 คน  
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม ซึ่งเป็นเครื่องมือหลักที่ผู้วิจัยใช้ในการ เก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า ทบทวนแนวคิดทฤษฎี และผลการวิจัยต่างๆที่เก่ียวข้อง เพื่อสร้างเป็นกรอบแนวคิด
น าไปสู่ขั้นตอนของการให้ความหมายของนิยามศัพท์เฉพาะ  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการสร้าง
แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยการตั้งค าถามในแบบสอบถามต้องครอบคลุมนิยามศัพท์
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เฉพาะด้วย ซึ่งการวิจัยนี้เป็นวิธีวิจัยเชิงส ารวจที่ใช้แบบสอบถามทั้งแบบปลายปิด   โดยผู้วิจัยมีค าตอบให้
ผู้ตอบแบบสอบถามได้เลือกตอบ  
4. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
ในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้มีการใช้แบบสอบถามมาเป็นเครื่องมือในการวิจัย  ซึ่ง
สามารถสรุปเป็นขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือในการวิจัยได้ดังนี้  

1. ศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี ของนักวิชาการ ต่าง ๆ รวมถึงผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากแหล่งที่มา
ทั้งในต ารา เอกสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อศึกษา เก่ียวกับตัวแปรเพื่อน ามาสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย  

2. น ากรอบแนวคิดในการวิจัยที่ได้มาศึกษาถึงตัวแปรอิสระปัจจัยด้านประชากร ประกอบด้วย เพศ 
อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย 
ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการขาย และศึกษาถึงตัวแปรตามทางด้านความพึง
พอใจ  

3.นิยามศัพท์ในแต่ละตัวแปรอิสระ และ ตัวแปรตามเพื่อให้ความหมายที่ชัดเจน และสามารถวัดผล
ได้  

4.น านิยามศัพท์ที่ได้มาสร้างข้อค าถามเพื่อให้ครอบคลุมและมีความสัมพันธ์ กับนิยามศัพท์ทุกตัว
แปรที่ใช้ในการวัดผล  

5.สร้างแบบสอบถามและน าเสนอแบบสอบถามเสนอแก่อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อเป็นการตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหาและลักษณะการใช้ข้อความ น าข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษามาปรับปรุงแก้ไข  
เพือ่ให้เหมาะกับงานวิจัย 
5.การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม  

 ผู้วิจัยได้มีการตรวจความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดยผู้วิจัยได้
มีการน าแบบสอบถามซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเป็นการ
ตรวจสอบความถูกต้อง และการครอบคลุมเนื้อหาที่จะท าการวิจัย รวมถึงภาษาที่ใช้ในการวิจัยว่ามีความ
เหมาะสมหรือไม่ และน าข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษามาทาการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม  ก่อนที่จะ
น าไปใช้จริง 
6. การเก็บรวบรวมข้อมูล  

ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับการแก้ไขและผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
แล้วมาด าเนินการในขั้นตอนล าดับถัดไป โดยการจัดท าแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ที่ก าหนด จ านวน 400 คน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่มประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการสุ่มแบบสะดวก 
ซึ่งหลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลครบ 400 ชุด จะด าเนินการในขั้นตอนต่อไปเป็นการน าข้อมูลที่ได้มาไป
วิเคราะห์ค านวณผลโดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS 
7. เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื่อรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามแล้ว ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาประมวลผลด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล 
ดังนี้  
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statics) ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และความถี่ (Frequency) ในการวิเคราะห์ตัวแปรที่มีระดับการวัด
เชิงกลุ่มซึ่งได้แก่ ปัจจัยด้านประชากร ที่ประกอบด้วย ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านสถานภาพ ด้านการศึกษา 
อาชีพ ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
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1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) ในการวิเคราะห์ตัวแปรที่ระดับการวัดเชิงประมาณ ซึ่งได้แก ่ปัจจัยด้านส่วน
ประสมทางการตลาด และความพึงพอใจในการใช้บัตรเครดิตธนาคารยูโอบีของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 
2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  

2.1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้บัตรเครดิตธนาคารยูโอบีของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครจ าแนกตามปัจจัยด้านประชากรและด้านเพศจะใช้สถิติ t-test ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

2.2 ความพึงพอใจในการใช้บัตรเครดิตธนาคารยูโอบีของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครจ าแนก
ตามปัจจัยด้านประชากร, ด้านอายุ, ด้านสถานภาพ, ด้านการศึกษา, ด้านอาชีพและด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ซึ่งจะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) และหากการวิเคราะห์
พบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของ LSD  

2.3 เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการ (4 P’s) ประกอบด้วยด้านผลิตภัณฑ์, ด้านราคา, 
ด้านช่องทางการจ าหน่ายและด้านการส่งเสริมการขาย ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บัตรเครดิตธนาคารยู
โอบีของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครจะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression) 
สรุปผลการวิจัย  

การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจในการใช้บัตรเครดิตธนาคารยูโอบีของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลจากการวิจัยได้ดังนี้  

1. ผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจในการใช้บัตรเครดิตธนาคารยูโอบีของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวม ทั้งในด้านการบริการและความจงรักภักดีต่อตราสินค้า มีความส าคัญอยู่ในระดับ
มาก  

2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้บัตรเครดิตธนาคารยูโอบีของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยด้านประชากร  

2.1 ประชาชนที่ใช้บริการบัตรในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่ต่างกัน ท าให้
ความพึงพอใจในการใช้บัตรเครดิตธนาคารยูโอบีวันไม่ต่างกัน 

2.2 ประชาชนที่ใช้บริการบัตรในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา และ
อาชีพ ต่างกัน ท าให้ ความพึงพอใจในการใช้บัตรเครดิตธนาคารยูโอบีต่างกัน  

3. ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บัตรเครดิต
ธนาคารยูโอบีในเขตกรุงเทพมหานครวันสามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้  

3.1 ส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริม
การขาย  มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บัตรเครดิตธนาคารยูโอบีของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.2 ส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ด้านราคา ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บัตรเครดิต
ธนาคารยูโอบีของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
อภิปรายผล  

ผลการวิจัยความพึงพอใจในการใช้บัตรเครดิตธนาคารยูโอบีของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ผู้วิจัยท าการสรุปตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้  

1. ผลการศึกษาความพึงพอใจในการใช้บัตรเครดิตธนาคารยูโอบีของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถสรุปผลได้ดังนี้  
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1.1 ด้านการบริการ ของประชาชนที่ใช้บริการบัตรเครดิตในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก 
ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า โดยส่วนใหญ่ประชาชนที่ใช้บริการบัตรเครดิตในเขตกรุงเทพมหานคร มีความ
ต้องการใช้บริการบัตรเครดิตเพื่อตอบสนองความต้องการ  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สุขุม นวลสกุล 
(2538) อ้างถึงในชลธิชา ศรีบ ารุง (2557) ได้กล่าวว่า “ค าว่าบริการน่าจะเป็นค าที่มีคุณค่าและชวนให้ภูมิอก
ภูมิใจ เพราะค าว่าบริการนั้น หมายถึง การท าประโยชน์ให้กับคนอื่นให้คนอื่นมีความสุข ความพอใจ ซึ่งคนที่
ท าก็น่าจะมีความสุขที่ตัวเองมีคุณค่าแก่คนอื่น ฉะนั้นถ้าเราตั้งอุดมการณ์ไว้ว่างานของเราคือการบริการแล้ว
ละก้อ งานที่เราท าจะเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการเสมอ ผู้ที่มีหัวใจบริการจริง ๆ นั้นต้องแสวงหาความรู้
รอบตัวเพื่อจะได้ใช้ความรู้นั้นมาให้บริการเขาได้ความเจริญรุ่งเรืองของธุรกิจ หรือองค์กรไม่ได้ขึ้นอยู่กับระบบ
การจัดการที่มีประสิทธิภาพหรือสินค้าที่มีคุณภาพเลิศเท่านั้น การพัฒนาให้มีหัวใจบริการกับคนในองค์การก็
เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่ละเลยไม่ได้ งานบริการคือการท าให้ลูกค้าพอใจ (Customer’s satisfaction)” 
ลูกค้าทุกคนมีความแตกต่างกันไป ดังนั้นเราต้องบริการที่ดีให้เขาพอใจจึงจะเป็นงานที่มีคุณภาพ  

1.2 ด้านความจงรักภักดีในตราสินค้า ของประชาชนที่ใช้บริการบัตรเครดิตในเขตกรุงเทพมหานคร
อยู่ในระดับมาก ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า โดยส่วนใหญ่ของประชาชนที่ใช้บริการบัตรเคร ดิตในเขต
กรุงเทพมหานคร มีการใช้บัตรเครดิตธนาคารยูโอบีอยู่บ่อยครั้งโดยที่อาศัยการใช้จากประสบการณ์ในอดีตใน
การเลือกใช้  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) อ้างถึงใน มะลิวรรณ ช่องงาม (2559) 
ได้กล่าวว่า การซื่อสัตย์ต่อตรายี่ห้อ (Brand Loyalty) จะเกิดเมื่อการตัดสินใจครั้งแรก เมื่อทุกฝ่ายเกี่ยวข้อง
กับการจ าหน่ายสินค้าเป็นที่เชื่อถือได้ความรู้สึกกัน จะเป็นข่าวสารส าหรับผู้บริโภคจึงไม่มีแรงจูงใจใด ๆ ที่จะ
ซื่อสัตย์ต่อร้านค้าด้วย แม้ว่าจะต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายมากกว่าเนื่องจากที่ตั้งของร้านค้าไม่สะดวกก็ตาม 
การซื่อสัตย์ต่อตรายี่ห้อฝังรากลึก เพราะเกิดขึ้นจากการทุ่มเท ความพยายามสูง  (High  Involvement)  

2. ผลการศึกษาความพึงพอใจในการใช้บัตรเครดิตธนาคารยูโอบีของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามประชากร ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านสถานภาพ ด้านระดับการศึกษา ด้านอาชีพ 
และด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน สามารถสรุปได้ดังนี้ 

2.1 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศต่างกัน ท าให้ความพึงพอใจในการใช้บัตรเครดิต
ธนาคารยูโอบีโดยภาพรวมไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าทั้งเพศชายและเพศหญิง ต่างมีความต้องการใน
การใช้บัตรเครดิตในชีวิตประจ าวันเพื่อการจับจ่ายใช้สอยทั้งในส่วนของสินค้าที่จ าเป็นหรือแม้แต่การใช้บัตร
เพื่อตอบสนองความต้องการในด้านต่างๆ ทั้งในส่วนของราคาพิเศษ ส่วนลด หรือคะแนนสะสม  สอดคล้อง
กับ (ชุดาภา ปุณณะหิตานนท์, 2541) ได้อ้างถึง ภัทรพร ธนสารโสภิณ (2552) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค (Organic Beauty Product) ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้กล่าวว่า พบว่าเพศต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แก
นิค(Organic Beauty Product) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่ต่างกัน  พบว่าเพศต่างกันมีผลต่อ
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค (Organic Beauty Product) ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไม่ต่างกัน เนื่องมาจากปัจจุบันการใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคของประชากรเริ่มมี
เพิ่มเนื่องจากวิถีชีวิตเร่ิมปรับตัวเข้ากับยุคสมัย เทคโนโลยีต่างๆ ท าให้ประชากรทั้งเพศหญิงและเพศชายก็เริ่ม
หันมาสนใจในการดูแลเร่ืองสุขภาพกันมากข้ึนทั้งในด้านการบริโคภและอุปโภค ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้จึงมีผลกับ
การใช้ชีวิตของประชากรเพิ่มมากขึ้น  

2.2 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุต่างกันท าให้ความพึงพอใจในการใช้บัตรเครดิต
ธนาคารยูโอบี โดยภาพรวมไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในช่วงวัย
ที่สามารถเลือกใช้บริการบัตรเครดิตและตัดสินใจที่จะใช้บัตรเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ของตัวเองได้ อีกทั้งบัตร
เครดิตยังสามารถตอบสนองถึงความต้องการ ตามรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้ใช้ตามช่วงอายุได้ สอดคล้อง
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กับวิไลวรรณ บุญวิเซ็นต์ (2557) การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ ร้าน 
ริว ชาบู ชาบู สาขาสยามสแควร์ พบว่าอายุต่างกันมีผลต่อการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสม
การตลาดบริการของ ร้าน ริว ชาบู ชาบู สาขาสยามสแควร์ ไม่ต่างกัน  

2.3 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพต่างกัน ท าให้ความพึงพอใจในการใช้บัตรเครดิต
ธนาคารยูโอบี โดยภาพรวมไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพ
แตกต่างกัน แต่ทุกคนต่างต้องการเลือกใช้บัตรเครดิตที่ใช้ในชีวิตประจ าวันเพื่อตอบสนองความต้องการและ
ตามสถานภาพทางครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรลาภ ประโยชน์อมรกุล (2557) ได้ศึกษา
เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการโรงแรมฮอลิเดย์อินน์  รีสอร์ท ภูเก็ต พบกว่า
สถานภาพที่ต่างกันมีผลต่อการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการโรงแรมฮอลิเดย์อินน์ 
รีสอร์ท ภูเก็ต ไม่ต่างกัน 

2.4 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ท าให้ความพึงพอใจในการใช้บัตร
เครดิตธนาคารยูโอบีโดยภาพรวมไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีการ
ระดับการศึกษาจะมีวิธีการแสวงหาข้อมูล การพิจารณาทางเลือกและการตัดสินใจเพื่อใช้บริการบัตรเครดิต 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กัมปนาท ปานสุวรรณ (2558) ซึ่งได้ศึกษาเกี่ยวกับ ทัศนคติและความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการของเจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานีต ารวจภูธรหาดใหญ่ อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้กล่าวถึงการศึกษาที่แตกต่างกัน ส่งผลทัศนคติและความพึงพอใจของประชาชนที่
มีต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการของเจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานีต ารวจภูธรหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลาไม่ต่างกัน 

2.5 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพต่างกัน ท าให้ความพึงพอใจในการใช้บัตรเครดิต
ธนาคารยูโอบีโดยภาพรวมต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอาชีพต่างกันจะ
มีการใช้บริการบัตรเครดิตที่แตกต่างกันออกไปเนื่องจากแต่อาชีพนั้นมีความจ าเป็นในการใช้สินค้าและบริการ
ที่ต่างกัน  ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของพีระยุทธ คุ้มศักดิ (2555)ได้ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผู้โดยสาร
ที่มีต่อคุณภาพการบริการของสายการบินต้นทุนต่ าภายในประเทศ พบว่า ความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อ
คุณภาพการบริการของสายการบินต้นทุนต่ าภายในประเทศโดยภาพรวมต่างกัน  

2.6 ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ท าให้ความพึงพอใจในการใช้
บัตรเครดิตธนาคารยูโอบี โดยภาพรวมไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครที่
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันนั้นสามารถซื้อสินค้าและบริการโดยใช้บัตรเครดิตตามความจ าเป็นและรายได้ที่
ได้รับในแต่ละเดือนได้ไม่ต่างกัน  โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของธมนวรรณ กัญญาหัตถ์ (2554) ได้ศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีต่อประโยชน์ของสมาร์ทโฟนพบว่าปัจจัย
ประชากรศาสตร์ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีผลท าให้ ความพึงพอใจของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่
มีต่อประโยชน์ของสมาร์ทโฟนโดยภาพรวมไม่ต่างกัน 

3. ศึกษาส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บัตรเครดิตธนาคารยู
โอบีของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปได้ดังนี้  

 3.1 ด้านผลิตภัณฑ์ มีผู้วิจัยมีความเห็นว่าประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ความส าคัญกับ
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในเร่ืองของรูปแบบของบัตรเครดิต สัญลกัษณ์ วัสดุที่ใช้ผลิตรวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่างๆที่
ได้รับจากการใช้บัตรเครดิต   ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมพร ศรีพงษ์สาร (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่
มีผลต่อพฤติกรรมการถือบัตรเครดิตธนาคารพาณิชย์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการถือบัตรเครดิตธนาคารพาณิชย์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
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ให้ความส าคัญด้านผลิตภัณฑ์ในด้านวงเงินบัตรเครดิตมีผลมากที่สุด รองลงมาคือความสะดวกในการใช้จ่าย 
ภาพลักษณ์ของธนาคารพาณิชย์และความสวยงามของบัตรเครดิต 

3.2 ด้านราคาผู้วิจัยมีความเห็นว่าประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ความส าคัญกับการระบุ
ค่าธรรมเนียมต่างๆไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งการใช้บัตรเพื่อซื้อสินค้าในราคาพิเศษ และส่วนลดต่างๆ เพื่อ
เปรียบเทียบความเหมาะสมระหว่างราคากับสิทธิประโยชน์เมื่อ เปรียบเทียบกับการใช้บัตรของธนาคารอื่นๆ 
ซึ่งสอดคล้องกับกรรณลักษณ์ ศรีวิชัย (2557) ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมการตลาดกับพฤติกรรมการ
ใช้บริการบัตรเครดิตธนาคารออมสินของผู้ ใช้บริการในเขตอ าเภอเมืองชลบุรี ผู้ตอบแบบสอบถาม 
ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมการตลาดกับพฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิตธนาคารออมสินของ
ผู้ใช้บริการในเขตอ าเภอเมืองชลบุรี โดยให้ความส าคัญมากที่สุดคือด้านบัตรเครดิตธนาคารออมสินสามารถ
เบิกถอนเงินสดมาใช้ในยามจ าเป็น ช่วยให้ท่านมีเงินส ารองใช้ยามฉุกเฉิน เงื่อนไขในการอนุมัติและออกบัตร
เครดิตของธนาคารออมสินมีความน่าสนใจ บัตรเครดิตธนาคารออมสินใช้ชาระค่าสินค้าและบริการแทนเงิน
สด สร้างความสะดวกสบาย รูปแบบ สีสันลวดลายของบัตรเครดิตธนาคารออมสินที่มีความสวยงามและ
หลากหลาย บัตรเครดิตธนาคารออมสินให้วงเงินอนุมัติสูง ตามล าดับ 

3.3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผู้วิจัยมีความเห็นว่าประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถ
เลือกใช้บริการบัตรเครดิตธนาคารยูโอบีได้ที่ห้างสรรพสินค้าซึ่งมีให้บริการมากมายเพื่อตอบสนองความ
ต้องการในการเข้าถึงทุกการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรียานารถ ลายคราม 
(2558) ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บัตรเครดิต KTC ของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี ผู้ตอบ
แบบสอบถาม ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บัตรเครดิต KTC ของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี โดยให้
ความส าคัญมากที่สุดคือด้านสามารถสมัครบัตรเครดิตผ่าน Call Center รองลงมา มีการออกบูธให้บริการ
สมัครบัตรเครดิตนอกสถานที่ มีช่องทางการรับชาระยอดค่าใช้จ่ายหลากหลาย มีจานวนสาขารับสมัครบัตร
เครดิตหลายสาขา และจานวนร้านค้าที่รับบัตรเครดิตมีให้เลือกใช้บริการอย่างทั่วถึง ตามล าดับ   

3.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้วิจัยมีความเห็นว่าผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร  ให้
ความส าคัญให้ระดับมากกับ การส่งเสริมการขายต่างๆ เช่น การลด แลก แจก แถม , มีการโฆษณาผ่านสื่อ
ต่างๆเพื่อให้ข้อมูล เช่น โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต ป้ายโฆษณา วิทยุ เป็นต้น, มีการแนะน าสินค้า ณ จุดจ าหน่าย 
ซึ่ง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทนงศักดิ์ จิรวัฒนวิจิตร (2554) ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บัตรเครดิตของ
ลูกค้าธนาคารกรุงเทพ จ ากัด(มหาชน) ภาคกลางสาม สมุทรสาคร –สมุทรสงคราม ผู้ตอบแบบสอบถาม 
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บัตรเครดิตของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ จ ากัด(มหาชน) ภาคกลางสาม สมุทรสาคร 
– สมุทรสงคราม โดยให้ความส าคัญกับด้านบริการแบ่งช าระสินค้า/บริการ 0% และเรียกเก็บในเดือนถัดไป 
รองลงมา มีโปรโมชั่นพิเศษ เช่นของแถม ฟรีค่าธรรมเนียม การส่งเสริมการตลาดร่วมกับร้านค้า การส่งเสริม
การขายด้วยการสะสมแต้มเพื่อแลกของรางวัล  
ข้อเสนอแนะการน าไปใช้  

จากผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะในการวิจัยเพื่อน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ส าหรับนักการ
ตลาดที่จะท าการตลาดเก่ียวกับบัตรเครดิต ดังต่อไปนี้  
ปัจจัยด้านประชากร  

จากการศึกษาวิจัยความพึงพอใจในการใช้บัตรเครดิตธนาคารยูโอบีของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร แสดงให้เห็นว่า  
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1. ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีปัจจัยด้านประชากร ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านสถานภาพ 
ด้านระดับการศึกษาและด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ท าให้มีความพึงพอใจในการใช้บัตรเครดิตธนาคารยู
โอบีโดยรวมไม่ต่างกัน  

2. ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีปัจจัยด้านประชากร ด้านอาชีพต่างกันท าให้ความพึงพอใจ
ในการใช้บัตรเครดิตธนาคารยูโอบีโดยรวมต่างกัน  

ดังนั้นสถาบันการเงินหรือบริษัท ควรสนใจเรื่องของด้านอาชีพเพราะด้านอาชีพมีผลต่อการท าให้
ความพึงพอใจในการใช้บัตรเครดิตธนาคารยูโอบีดังนั้น ร้านค้าปลีกต้องบริหารจัดการด้านส่วนประสมทาง
การตลาด เพื่อตอบสนองต่อลูกค้าที่มีการศึกษาที่หลากหลาย 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P’s)  
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P’s)ทั้ง 4 ด้าน มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บัตรเครดิตธนาคารยูโอบีใน
เขตกรุงเทพมหานครโดยมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้  
1. ด้านผลิตภัณฑ์  สถาบันการเงินหรือนักการตลาดควรมีการออกรูปแบบบัตรเครดิต ดีไซน์รวมทั้งการมี
สิทธิประโยชน์ต่างๆที่ตอบโจทย์ต่อการใช้งานของผู้ใช้บริการมากที่สุด    
2. ด้านราคา สถาบันการเงินหรือนักการตลาดควรมี การก าหนดเร่ืองค่าธรรมเนียมต่างๆ การใช้บัตรเพื่อเป็น
ส่วนลดในการซื้อสินค้าหรือแม้กระทั่งการสร้างความพึงพอใจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้บัตรเครดิต
ธนาคารยูโอบี 
3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย สถาบันการเงินหรือนักการตลาดจึงควรให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก และ
ควรมีการหาช่องทางในการจัดจ าหน่ายที่เป็นการอ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ  
4. ด้านการส่งเสริมทางการขาย สถาบันการเงินหรือนักการตลาดจึงควร จัดให้มีรายการส่งเสริมการขายที่มี
ความหลากหลาย และน่าสนใจ  
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป  

1. ควรศึกษาตัวแปรอื่นๆที่อาจจะมีผลต่อท าให้ความพึงพอใจในการใช้บัตรเครดิตธนาคารยูโอบีใน
เขตกรุงเทพมหานคร ปัจจัยด้านความพึงพอใจ ปัจจัยด้านสถานการณ์ ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจในตัว
ผลิตภัณฑ์  

2. การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาเฉพาะท าให้ความพึงพอใจในการใช้บัตรเครดิตธนาคารยูโอบีในเขต
กรุงเทพมหานครเท่านั้น ดังนั้นเพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่หลายหลายยิ่งขึ้นควรขยายขอบเขตด้านประชากรที่ใช้
ในการศึกษาให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ผู้บริโภคในพื้นที่ที่มีห้างสรรพสินค้าและร้านค้าในเครือทั่วทั้งประเทศ 
เพื่อศึกษาความแตกต่างทางสังคม ค่านิยม ความคิด ของประชากรที่ท าการศึกษา 
บรรณานุกรม 
กรรณลักษณ์ ศรีวิชัย. (2557). ความสัมพันธ์ของปัจจัยสว่นประสมการตลาดกับพฤติกรรมการใช้บริการบัตร

เครดิตธนาคารออมสินของผู้ใชบ้ริการในเขตอ าเภอเมืองชลบุรี.วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ, 
มหาวิทยาลยับูรพา 
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