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บทคดัยอ่ 

การวิจัยครั้งนี้ม ีจุดประสงค์เพื่อ (1)เพื่อส ารวจปัจจัยลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดและ พฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตของประชากรวัยท างานพื้นที่จังหวัดนนทบุร ี (2) เพือ่

ศึกษาอิทธ ิของปัจจัยทางด้านลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่ส่งผลต่อ

พฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตขอ งประชากรวัยท างานพื้นที่ จังหวัดนนทบุรี โ ดยรวบรวมข้อมูลจาก

แบบสอบถาม จ านวน 400 คน จากประชากรวัยท างานพื้นที่จังหวัดนนทบุร ีงานวิจัยนี้ทีการวิเคราะหข์อ้มลู

โดยใช้สถติิพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมตฐิาน

ด้วยสถิติไ คสแควร์ (Chi-Square Test) และ ใ ช้สถิติการวิเ คราะห์การทดถอยโ ลจิสติค (logistic 

regression analysis) เป็นเทคนิคการวิเคราะห์สถิติ เชิงคุณภาพ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 

ผลการวิจัย พบว่า ประชากรวัยท างานพื้นที่จังหวัดนนทบุรีส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 31-40 ปี 

ระดับการศึกษาปริญญาตรี สถานภาพโสด รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-25,000 บาท ปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดในทุกด้านมรีะดับความส าคัญมากทีสุ่ด พบว่า ด้านการส่งเสริมการตลาด เป็นด้านที่ส าคัญทีส่ดุ 

พฤติกรรมการใช้บตัรเครดิต พบว่า ประชากรวัยท างานพื้นที่จังหวดันนทบรุใีช้บรกิารบตัรเครดิต จ านวน 2-3 

ใบ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัง้ 5,000-15,000 บาท ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 5,001-15,000 บาท ความถี่ในการใช้

บัตรเครดิต 11-15 ครั้งต่อเดือน จุดประสงค์เพื่อซื้อสนิค้าอุปโภค บรโิภค การช าระหนีแ้บบช าระจ านวนเต็ม  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปร ะชากรวัยท างานพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ที่ม ีเพศ อายุ ระดับ

การศึกษา สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตที่ต่างกัน ปัจจัย
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ผลักดันส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของประชากรวัยท างาน

พื้นที่จังหวัดนนทบุรี ด้านความถี่ในการการใช้บัตรเครดิตต่อเดือน ปัจจัยผลักดันส่วนประสมทางการตลาด 

ด้านสถานที่ ม ีผลต่อพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของประชากรวัยท างานพื้นที่จังหวัดนนทบุรี  ด้านจ านวน

ค่าใช้จ่ายที่ใช้บริการช าระผ่านบัตรเครดิตโดยเฉลี่ยต่อครั้ง ด้านจ านวนค่าใช้จ่ายที่ใช้บริการ ช าระผ่านบัตร

เครดิตโดยเฉลีย่ต่อเดือน ด้านความถี่ในการการใช้บตัรเครดิตต่อเดือน ด้านจุดประสงค์ทีท่่านเลือกใช้บรกิาร

บัตรเครดิต ส่วนปัจจัยผลักดันส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อ พฤติกรรมการ

ใช้บัตรเครดิตของประชากรวัยท างานพื้นที่จังหวัดนนทบุรีด้านด้านจุดประสงค์ที่ท่านเลือกใช้บริการบัตร

เครดิต 

ค  าส าคญั : พฤติกรรมการใช้บตัรเครดิต 

 

ABSTRACT 

 The objectives of this research are 1) To survey the population factors, the marketing 
mix (4P’s) factors and Credit Card Usage Behaviors of working age population in Nontaburi 
Province . 2) To study the population factors and marketing mix (4P’s) factors that affect to 
the Credit Card Usage Behaviors of working age population in nontaburi.There are 400 
working age population in Nontaburi Province samples of the which are used in this research, 
using questionnaires as a tool for data collection. The statist ics used for analysis were 
frequency, percentage, mean and standard deviation. In case of testing the hypothesis, using 
chi-square statistics, must be used and using logistic regression statistics.  
 The results found that most the repondents were male,31-40 year old,bachelor 
degree,single,average income of 15,001 to 25,000 bath per mont. The marketing mix all 
factors is of the most importance ,were of markting Promotion factors is the most 
important.Most the repondents owned about 2-3 credit card,average cost 5,000 to 15,000 
bath per time, average cost 5,001 to 15,000 bath per mont, frequency of credit card use 11-
15 per mont, objective was purchasing consumer goods,behavior was full payment. 

The results of hypothesis testing showed that the working age population in 
nontaburi with the different gender,age, education level,status and monthly income got the 
different effects on the working age population in Nontaburi Province. Furthermore, The 
Marketing mix (4P’s)factor ,Price factor affecting to frequency of credit card use per mont. 
Place factor affecting to Average amount of credit card spending per transaction, Average 
amount of credit card spending per mont, frequency of credit card use per mont, Purpose 
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of using credit card service.Promotin factor affecting to Purpose of using credit card 
service,that affect to the Credit Card Usage Behaviors of working age population in nontaburi. 
Keyword : Credit Card Usage Behaviors 
 

บทน า 

 ในปัจจุบันเรียกได้ว่าเป็นสังคมที่ใช้เทคโนโลยีมกีารเขา้ถึงข้อมูลได้รวดเร็วสามารถเชื่อมต่อและ

สื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ตอย่างมีประสิทธ ิภาพ มนุษย์ม ีความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นอยา่งไม่มทีี่สิ้นสุด การใช้

บัตรเครดิตในสงัคมไทยนัน้ได้กลายเป็นเครื่องมอืทางการเงินที่นิยมใช้กันอยา่งแพร่หลายในสังคมปัจจุบนั ไม่

ว่าจะเป็นกลุ่มคนที่เป็นนักธรุกิจผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานของภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ถือเปน็

สิ่งที่อ านวยความสะดวกสบายอย่างหนึง่ในยุคปัจจุบัน เพราะเป้าหมายของบตัรเครดิตคือเปน็ตัวกลางในการ

ช าระเงินแทนเงินสดในการซื้อสินค้าและบริการ เพียงแค่ถือบัตรเครดิตก็สามารถช าระค่าซื้อสินค้ าและ

บริการได้แล้วหรือเรียกอย่างเป็นทางการว่า สังคมไร้เงินสดซึ่งได้มกีารน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการท าธรุกรรม

ต่าง ๆ  ใ ห้สะดวกยิ่งขึ้น ส่งผลท าให้เงินสดถูกลดความส าคัญลง เพราะบัตรเครดิตเปรียบเสมือนเงินสด

เคลื่อนที่ซึ่งผู้บรโิภคสว่นใหญ่นิยมใชก้ันอยา่งมากและยังมบีรกิารเงินสดซึ่งสามารถกดเงินออกมาใชผ้่านบตัร

เครดิตได้ ในสถานการณป์ัจจุบันมโีรคระบาด โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจ มีการเลิกจ้างงาน ลด

เ งินเดือน ทางภาครัฐและเอกชนได้ม ีการออกมาตราช่วยเหลือในการผ่อนผันช าระหนี้บัตรเครดิตให้แก่

ผู้บริโภค  

 ดังนั้นผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่องพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของประชากรวัย

ท างานพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ซึ่งจะศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์และปัจจัยด้านส่วนประสมทาง

การตลาด (4P’s)ที่ม ีผลต่อการพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของประชากรวัยท างานพื้นที่จังหวัดนนทบุรี 

 

ค  าถามการค ้นคว้าอ ิสระ  

       1.ประชากรวัยท างานพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ม ีลักษะทางประชาศาสตร์อย่างไร และลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ม ีอิทธ ิผลต่อพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตอย่างไร  

        2.ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดปัจจัยใดบ้างที่มอีิทธพิลต่อพฤติกรรมการใชบ้ัตรเครดิต และปัจจัย

ผลักดันเหลา่นั้นมอีิทธ ิพลต่อพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตประชากรวัยท างานพื้นที่จังหวัดนนทบุรีอย่างไร  

 

วัตถ ุประสงค ์ของการค ้นคว้าอ ิสระ  

        1. เพื่อส ารวจปัจจัยลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและ พฤติกรรมการ

ใช้บัตรเครดิตของประชากรวัยท างานพื้นที่จังหวัดนนทบุรี 
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        2. เพื่อศึกษาอิทธ ิของปัจจัยทางด้านลักษณะด้านประชากรศาสตร ์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่

ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของประชากรวัยท างานพื้นที่จังหวัดนนทบุรี  

 

ขอบเขตของงานวิจ ัย  

        1. ด้านเนื้อหาในการศึกษาวิจัยปัจจัยที่ทีผลต่อการใช้บัตรเครดิต ของ ประชากรวัยท างาน พื้นที่ 

จังหวัดนนทบุรีได้ก าหนดตัวแปร ส าหรับการศึกษาวิจัย ประกอบไปด้วย   

ด้านพื้นที่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชนและห้างร้านภาคเอกชน พื้นที่จังหวัด นนทบุรี  

        2. ด้านประชากรที่ใช้ในการวจัิย คือ ประชากรวัยท างาน พื้นที่ จังหวัดนนทบรุี ซึ่งม ี จ านวนประชากร

และประชากรแฝงจ านวนมากส่งผลให้ไมส่ามารถทราบจ านวนประชากรที่แน่ชัด ผู้วิ จัยจึงก าหนดกลุ่ม

ตัวอย่างที่ใช้ในการส ารวจ 400 ราย ใ นหน่วยงานราชการ บริษัทและห้างร้านภาคเอกชน พื้นที่จังหวัด

นนทบุรี ระยะเวลาการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้เวลาในมีด าเนินการในช่วงเดือน มกราคา 2565 เป็นต้นไป  

      3. ด้านระยะเวลาการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้เวลาในมีด าเนินการในช่วงเดือน มกราคา 2565 เป็นต้นไป  

 

ตัวแปรท ีใ่ชใ้นการศกึษา 

 1. ตัวแปรอิสระ(Independent Variable) ม ี 2ด้าน ดังนี้ ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ 

เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการลาด ได้แก่ 

ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด  

 2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ม ีดังนี ้พฤติกรรมการเลือกใช้บตัรเครดิตของประชากรวัย

ท างานพื้นที่จังหวัดนนทบุร ีได้แก ่จ านวนบัตรเครดิตทีใ่ช้ จ านวนเงินทีใ่ช้ผา่นเครดติ วัตถุประสงค์ในการใช้

บัตรเครดิต ความถีใ่นการใช้บตัรเครดิต และ การช าระหนี้บตัรเครดิต 

 

ประโยชน ์ท ี่ค าดว่าจะได้ร ับ   

       1.สถานบันการเงินภาครัฐและภาคเอกชนที่ม ีผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตได้ทราบถึงพฤติกรรมการใช้บตัร

เครดิตของประชากรวัยท างานพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เพื่อน าข้อมูลไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอนาคต 

       2.สถานบันการเงินภาครฐัและภาคเอกชน น าผลที่ได้จากการค้นควา้อิสระมาใหค้วามรู้ทางการเงิน การ

วางแผนการใช้บัตรเครดิต ให้แก่ประชาชนเพื่อให้เกิดการใช้บัตรเครดิตอย่างมีประสิทธ ิภาพ  

 

สมมติฐานงานวิจ ัย  

 สมมติฐานขอ้ท ี ่1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดเ้ฉลีย่

ต่อเดือน ที่ต่างกันส่งผลต่อพฤตกิรรมการใช้บตัรเครดิตของประชากรวัยท างานพื้นที่จังหวดันนทบุรีที่ต่างกัน  
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 สมมติฐานข้อท ี ่2  ปัจจัยผลักดันด้านส่วนประสมทางการตลาด มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บัตร

เครดิตของประชากรวัยท างานพื้นที่จังหวัดนนทบุรีที่ต่างกัน  

 

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรม 

            "พฤติกรรม" หมายถึง การกระท าหรืออาการที่แสดงออก ทางกล้ามเนื้อ ความคิด และความรู้สึก

เพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้า (ส านักงานราชบัณฑิตยสถา:2550) 

“พฤติกรรม” (Behavior) หมายถึง การกระท าหรอืการแสดงออกของสัตว์ เพื่อตอบสนองต่อสิง่เรา้ 

หรือสิ่งที่มากระตุ้น (Stimulus) อาจจะเกิดขึ้นทันทีหรือเกิดขึ้นหลังจากที่ถูกกระตุ้นมาแล้วระยะหนึ่ง   

Engel, Blackwell & Miniard (1990, 3) ไ ด้ใ ห้ค านิยามไว้ว่า “พฤติกรรมผู้บริโภค” คือ การ

ตอบสนองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาใหไ้ด้ การบริโภคและการใช้จ่าย  ใช้สอยสนิค้าและบรกิาร 

รวมทั้งกระบวนการตัดสินใจที่เกิดขึ้นทั้งก่อนและหลังกระท าดังกล่าวด้วย   

Wade and Tavris (เวดและทาฟรีส 1999) ได้ให้ค านิยามไว้ว่า “พฤติกรรม” เป็นการตอบสนอง

ของคนเราที่สามารถสังเกตได้  

Zimbardo and Gerrig (ซิมบาร์ โดและเกอร์ริก 1999) อธ ิบายว่า พฤติกรรมเป็นการตอบสนอง

ของบุคคลเพื่อปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่สังเกตได้  

แนวคิดและทฤษฎีประชากรศาสตร์ 

        ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2553) กล่าวว่า การแบ่งส่วนตลาดตามตัวแปรลักษณะส่วนบุคคลประกอบด้วย 

เพศ สถานภาพ อายุครอบครัวจ านวนสมาชิกในครอบครัวระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่อเดือน 

ลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลเป็นลักษณะที่ส าคัญ และสถิติที่วัดได้ของประชากรและช่วยในการก าหนดตลาด

เป้าหมาย ในขณะที่ลักษณะด้านจิตวิทยาและสังคม วัฒนธรรมช่วยอธ ิบายถึงความคิดและความรู้สึกของ

กลุ่มเป้าหมายนัน้ ข้อมูลด้านประชากรจะสามารถเข้าถึงและมีประสิทธผิลต่อการก าหนดตลาดเปา้หมายคน

ที่ม ีลักษณะประชากรศาสตร์ต่างกันจะมีลักษณะทางจิตวิทยาต่างกัน  

แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 

 (เอกก์  ภทรธนกุล : 2556) ได้กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย 1. ผลิตภัณฑ์ 

(Product) สิ่งที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า  2. ราคา (Price) ที่สะท้อนถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์  และ

สร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค 3. การจัดจ าหน่าย (Place) สิ่งที่สร้างขึ้นมาอ านวยความสะดวกให้กับ

ผู้บริโภคในการซื้อสินค้าและบรกิาร 4. การส่งเสริมการขาย (Promotion) การสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  

ประชาสัมพันธ ์ให้ผู้บริโภครับรู้ 
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แนวคิดและทฤษฎีบัตรเครดิต 

บัตรเครดิต ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง บัตรหรือสิ่งอื่น ใดทีผู่้ประกอบการ

ออกให้แก่ลูกค้าเพื่อใช้ช าระค่าสินค้า ค่าบริการหรือค่าอื่นใดแทนการช าระด้วยเงินสด หรือเพื่อใช้เบิกถอน

เงินสด โดยลูกค้าต้องช าระค่าธรรมเนยีม ค่าบริการ ดอกเบี้ย หรือค่าอื่นใด แต่ไมร่วมถึงบตัรที ่ได้มกีารช าระ

ค่าสินค้า ค่าบริการหรือค่าอื่นใดไว้ล่วงหน้าแล้ว 

ธ นาคารแห่งประเทศไทย (2565) ไ ด้ให้ค านิยามไว้ว่า “บัตรเครดิต” เป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ 

สถาบันการเงินหรอืสถาบันการเงินที่ไมใ่ช่สถาบันการเงิน (Non-Bank) ออกให้แก่ลูกค้าหรอืผู้บริโภค เพือ่ให้

ในการช าระค่าสินค้าหรือบริการแทนการช าระด้วยเงินสด 

แนวคิดและทฤษฎีประชากรวัยท างาน 

(กุลฐาน ตั้งทิวา: 2555)วัยที่เหมาะกับการท างานหรือประกอบอาชีพคือวัยผู้ใหญ่ เพราเป็นวยัทีม่ ี

ความพร้อมทั้งทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ ร่วมทั้งสติปัญญา แบ่งออกเป็น2 ข้อ คือ  

1.วัยรุ่นตอนต้น (20-40ปี)วัยนี้เป็นวัยที่เหมาะสมการเริม่ต้นชีวิต การท างานหลังได้สะสมความรู้

และประสบการณ์มาพอสมควรในวัยเด็กและเรยีนจบการศึกษาร่วมทั้งการปรับตัวในสังคมและมีวฒุิภาวะสา

มาควบคุมอารมณ์ได้ดี 

2.วัยผู้ใหญ่ตอนกลางเป็นวัยที่ม ีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเสื่อมถอยทั้งทางร่างกายและสมอง

ร่วมถึงด้านจิตใจ ท าให้บุคคลในวัยนี้ต้องมีการปรับตัวให้ถูกต้องเหมาะสม  

งานวิจ ัยท ี่เ ก ี่ยวข้อง 

วรณัฐการต์ นุชพุ่ม (2557) ได้ท าวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ม ีผลต่อพฤติกรรมการช าระหนี้บัตรเครดิต 

ธ นาคารพาณิชย์ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร” การศึกษานี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ม ีอิทธพิล ต่อ

ความสามารถในการช าระหนี้บัตรเครดิตเต็มจ านวน ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคคล พฤติกรรม 

การใช้บัตรเครดิต และระดับความเขา้ใจทางการเงิน โดยการเกบ็ข้อมลูด้วยการใช้แบบสอบถามจ านวน  400 

ตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณา เครื่องมือสถิติทั้งค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตราฐาน วิธ ีการจ าลองโลจิต รวมถึงการทดสอบความสัมพันธ ์ของตัวแปรที่ม ีผลต่อพฤติกรรม 

การช าระหนี้บัตรเครดิตของกลุ่มตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ช าระหนี้บตัรเครดิตเต็มจ านวน  

207 คน ส่วนมากเป็นเพศหญิง มากกว่า เพศชาย มีอายุเฉลี่ย 34 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาคือ

ปริญญา ตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 31,823.67 บาท ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 17,436.23 บาท และมีเงินออม

ต่อเดือน ประมาณ 14,387.44 บาท มีการถือครองบัตรเครดิตมากกว่า 1 ใบ มีการวางแผนการใช้จ่ายผ่าน

บัตรเครดิต ส่วน ใหญ่มีสภาพคล่องทางการเงินคงเดิมหลังจากการใช้บตัรเครดิต ในเรือ่งความรูท้างการเงนิ

ส่วนใหญ่มีความรู ้ความเข้าใจในการค านวณอตัราดอกเบี้ยและเครดิตบโูร ในส่วนของการลงทุนและนโยบาย
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การคุ้มครองเงินฝาก ส่วนใหญ่ ไม่ทราบ ในการศึกษาครั้งนี้ได้พบว่าปัจจัยที่ม ีผลต่อพฤติกรรมการช าระหนี้

เต็มจ านวน คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา จ านวนเงินออม การวางแผนการใช้บตัรเครดิต ความรูท้างการเงนิ 

จ านวนบัตรเครดิตที่ถอืครอง มีผลในทศิทางตรงกันข้ามกับพฤติกรรมการช าระหนี้บตัรเครดิตเต็มจ านวน ซึง่

หมายถึงหากมีจ านวนบัตรเครดิต ในจ านวนมากจะยิ่งส่งผลให้พฤติกรรมการช าระหนี้เต็มจ านวนลดลง  

 

วิธ ีการวจิยั 

การศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของประชากรวัยท างานพื้นที่ จังหวัดนนทบุรีโดยมี

วัตถุประสงค์การศึกษา คือศึกษาพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของประชากรวัยท างานพื้นที่ จังหวัดนนทบรุี 

เ ป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิ จัยจึงใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 

แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ เก็บข้อมูลผ่าน Google from 

 

ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือประชากรวัยท างานพื้นที่จังหวัดนนทบุรี การค านวณหากลุ่ม

ตัวอย่างของงานวิจัยเนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอนโดยใช้วิธกีารก าหนดกลุ่มตัวอยา่งโดยการ

เปิดตารางของ Yamane (1973) โดยที่ก าหนดค่าความคลาดเคลือ่นของการสุ่มตัวอยา่งที่ยอมรับไดท้ี่ 0.05 

จึงท าให้ม ีระดับความเชือ่ม ัน่ที ่95% โดยมจี านวนประชากร ช่วงอายุ 20 -60ปีทัง้หมด 82 ,398 คน จึงได้กลุม่

ตัวอย่างจากสูตรตาราง Yamane (1973) ได้ 400 ตัวอย่าง 

 

เคร ือ่งมอืท ีใ่ชใ้นการวจิยั 

ส่วนท ี่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับการคัดกรอง มีจ านวน 1ข้อ เป็นลักษณะค าถามแบบปลายปิดมี

ตัวเลือกค าตอบให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้เลือกตอบเพียงแค่ 1 ค าตอบ  

ส่วนท ี่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีจ านวน 5 ข้อ เป็นลักษณะค าถามแบบปลายปดิมตีัวเลือกค าตอบให้ผูต้อบ

แบบสอบถามได้เลือกตอบเพียงแค่ 1 ค าตอบ 

ส่วนท ี ่3 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิต จ านวนบัตรเครดิตทีใ่ช้ จ านวนเงนิทีใ่ช้

ผ่านบัตรเครดิต จุดประสงค์ในการใช้บัตรเครดิต ความถี่ในการใช้บัตรเครดิต การช าระหนี้บัตรเครดิต มี

จ านวน 6 ข้อ เป็นลักษณะค าถามแบบปลายปิดมตีัวเลือกค าตอบใหผู้้ตอบแบบสอบถามได้เลอืกตอบเพยีงแค่ 

1 ค าตอบ 

ส่วนท ี ่4  แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ซึ่งจะประกอบไปดว้ยค าถาม

ทั้งหมด 4 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสรมิการตลาด 19 ข้อ 



8  
 

เป็นค าถามแบบประเมนิค่าความส าคัญ โดยแบง่ออกเป็น 5 ระดับดังนี้ 5 =  มากที่สุด, 4 =มาก, 3 =  ปาน

กลาง, 2 =  น้อย, 1 =  น้อยที่สุด 

 

การตรวจสอบคณุภาพเคร ือ่งมือ 

 น าแบบสอบถามไปใหผู้้เชีย่วชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง ตามเนือ้หาและวัตถปุระสงค์ โดยใช้

สถิติ  IOC  คือการวัดความตรงของเนือ้หาเพื่อปรับปรงุให้มคีวามชดัเจนกอ่นน าไปปรับใช้  

 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วมาท าการทดสอบความน่าเชื่อถือ  หรือท าการทดสอบ (Try-out) 

จ านวน 30 ชุด จากนั้นจึงน ามาทดสอบความเชื่อม ั่นของแบบสอบถามโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS PC 

Windows ในการหาความเชื่อม ั่นโดยหาค่าสัมประสิทธ ิ์ Cronbach’ s Alpha  โดยใช้เกณฑ์สัมประสิทธ ิ์

แอลฟา (Alpha Coefficient) ที่ค่าระดับความเชื่อม ั่นของแบบสอบถามมากกว่า 0 .7 จึงจะถือไ ด้ว่า

แบบสอบถามมีความนา่เชื้อถือ และสามารถน าไปศึกษากับกลุ่มตัวอย่างจริงได้  รวมปัจจัยทั้งหมด ค่าความ

เชื้อม ั่นอยูท่ี่ 0.819 ซึ่งม ีค่าความเชื่อม ัน่อยูใ่นระดับสูง (มากกว่า 0.7) จึงน าไปใช้เก็บข้อมลูกับกลุ่มตัวอย่างได ้

 

สถิติท ีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล  

สถิติพรรณนา 

  1.ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดเ้ฉลี่ยต่อ

เดือน และพฤติกรรมการการใช้บัตรเครดิต ท าการวิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยการแจกแจงความถี่ (Freequency) 

และหาค่าร้อยละ (Percentage) 

  2.ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ได้แก ่ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสรมิ

การตลาด ท าการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยการใช้สถิติหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 

สถิติอนุมาน 

1.เพื่อศึกษาลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษารายได้เฉลีย่ต่อ

เดือน ที่ต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ัตรเครดติของประชากรวยัท างานพื้นทีจั่งหวัดนนทบุรทีี่ตา่งกัน ใช้

สถิติไค-สแควร ์ (Chi-Square Test) 

2.เพื่อศึกษาปัจจัยผลักดนัด้านส่วนประสมทางการตลาดมอีิทธพิลต่อพฤตกิรรมการใช้บตัรเครดิต

ของประชากรวัยท างานพื้นทีจั่งหวัดนนทบรุีใชส้ถติิการวเิคราะห์การทดถอยโลจิสติค (logistic 

regression analysis) เป็นเทคนิคการวิเคราะห์สถติิ เชิงคุณภาพ    ที่ระดับนัยส าคัญ .05 

 

ผลการวิจยั 
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การวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถามเกี่ยวกับปจัจัยลักษณะด้านประชากรศาสตร ์ปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตของประชากรวัยท างานพื้นที่จังหวดันนทบรุี  สามารถ

สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยลักษณะด้านประชากรศาสตร์ 

จากการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีจ านวน 400 คน โดคัดเลือกจากค าถามคัดกรองจาก

ผู้ใช้บริการบัตรเครดิต จ านวน 391 คน มาเป็นข้อมูลในการศึกษา จึงพบว่า โดยลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่ จ าแนกตามปัจจัยลักษณะด้านประชากรศาสตร์ เ ป็นดังนี้ เ พศชาย จ านวน 278 คน (ร้อยละ 

71.10) อายุ 31-40 ปี จ านวน 182 คน (ร้อยละ 46.50) ระดับการศึกษาปริญญาตรี/เทียบเทา่ จ านวน 284 

คน (ร้อยละ 72.6)  สถานภาพโสด จ านวน 288 คน (ร้อยละ 73.70) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-25,000 

บาท จ านวน 134 คน (ร้อยละ 34.30)  

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

จากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 391 คน มีปัจจัยผลักดันส่วนประสมทางการตลาด 4 ด้าน โดย

น าเสนอด้วยการเรียงอันดับจากปัจจัยที่ม ีระดับความส าคัญมากที่สุดไปน้อยที่สุด ดังนี้  

อันดับที่ 1 ด้านการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.48) 

อันดับที่ 2 ด้านราคา (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.42) 

อันดับที่ 3 ด้านผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.37)  

อันดับที่ 4 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.30)  

ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของประชากรวัยท างานพื้นที่จังหวัดนนทบุรี  

จากการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีจ านวน 400 คน โดคัดเลือกจากค าถามคัดกรองจาก

ผู้ใช้บริการบัตรเครดิต จ านวน 391 คน มาเป็นข้อมูลในการศึกษา จึงพบว่า โดยลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่ จ าแนกตามพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตเป็นดังนี้ ด้านจ านวนบัตรเครดิตที่ใช้ จ านวน 2-3 ใบ 

จ านวน 183 คน (ร้อยละ 46.8) ด้านค่าใช้จ่ายที่ใช้บริการผ่านบัตรเครดิตเฉลี่ยต่อครั้ง 5,000-15,000 บาท 

จ านวน 182 คน (ร้อยละ 46.50) ด้านการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดติเฉลี่ยต่อเดือน 5,001-15,000 บาท จ านวน 

217 คน (ร้อยละ 55.50) ด้านความถี่ในการใช้บัตรเครดิต 11-15 ครั้งต่อเดือน จ านวน 93 คน (ร้อยละ 

23.80) ด้านจุดประสงค์ที่ท่านเลือกใช้บริการบัตรเครดิต เพื่อซือ้สินค้าอุปโภค บริโภค จ านวน 123 คน (ร้อย

ละ 31.5) และด้านการช าระหนี้บัตรเครดิต แบบช าระจ านวนเต็ม จ านวน 293 คน (ร้อยละ 61.10) 

 

อภิปรายผล 
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จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้ก าหนดปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของประชากรวยั

ท างานพื้นที่จังหวัดนนทบรุี จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศและงานวิจัยทีม่รีูปแบบใกลเ้คียงกนั 

รวมถึงทบทวนวรรณกรรมเพื่อศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของประชากร วัย

ท างานพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้ท าการสกัดตัวแปรและรูปแบบของปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ตัร

เครดิตของประชากรวัยท างานพื้นที่จังหวัดนนทบุรี 2 ด้าน ดังนี้ 

 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยลักษณะด้านประชากรศาสตร์ 

 ในด้านตัวแปรประชากรศาสตรน์ั้น พบว่า  

เพศ  ที่ต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิต ด้านการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเฉลี่ยต่อเดือนต่างกนั 

ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ไม ่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงย่อมมคีวามต้องการใช้บัตรเครดิตที่ตา่งกัน เพราะ

เพศหญิงจะท าหน้าที่ดูแลค่าใช้จ่ายในครอบครวั ค่าใช้จ่ายเพือ่การอุปโภค บริโภคมากกวา่เพศชาย ซึ่งอาจจะ

เป็นเหตุผลท าให้การใช้จ่ายบัตรเครดิตเฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ฐ ิตารีย์ ฐ ิติเต

ชะนันท์ (2558) พบว่า พนักงานที่ม ีเพศต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตเพื่อซื้อสินค้าและบริการ 

แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคัญที่ระดับ .01 เนื่องจากความต่างกันทางด้านกายภาพแล้ว ยังมทีัศนคติ ความชอบ

ที่ไม ่เหมือนกัน จึงส่งผลให้ม ีพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตที่แตกต่างกันไป  

อาย ุ ต่างกันพฤติกรรมการใชบ้ัตรเครดิต  ด้านจ านวนบัตรเครดิตที่ใช้ ด้านจ านวนเงินที่ใชผ้่านบตัร

เครดิต จุดด้านประสงค์ในการใช้บัตรเครดิต ด้านความถี่ในการใช้บัตรเครดิต และด้านการช าระหนี้บัตร

เครดิต ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า แต่ละช่วงอายุย่อมมีภาระหน้าที่ การรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายไม่เห

มือยกัน อายุเริ่มเพิ่มมากขึ้นค่าใช้จ่ายในครอบครัว ในการดูแลตัวเองยิง่เพิ่มมากขึ้นรวมไปถงึอุปสงค์ในตวั

บุคคลที่ม ีความต้องการแบบไม่เพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของฐ ิตารีย์ ฐ ิติเตชะนันท์ (2558) พบว่า 

พนักงานที่ม ีอายุต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตวิธ ีการช าระหนี้และโอกาสในการใช้บัตร เครดิต

แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ระดับการศกึษา ต่างกัน พฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตด้านจ านวนบัตรเครดิตที่ใช้   ด้านจ านวน

ค่าใช้จ่ายที่ใช้บริการช าระผ่านบัตรเครดิตเฉลี่ยต่อครั้ง   ด้านจ านวนค่าใช้จ่ายที่ใช้บริการช าระผ่านบัตร

เครดิตเฉลี่ยต่อเดือน   และด้านวิธ ีการช าระหนี้บัตรเครดิตต่างกัน  ผู้วิจัยมีความคิดเหน็ว่า การศึกษาต่างกนั

ย่อมมีม ุมมองในการชีวิต การเงินที่ไมเ่หมือนกัน บางคนอาจจะใช้จ่ายด้วยเงินสดไม่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดติ

เพราะไม่สามารถควบคุมการใช้จ่ายได้ ในอีกมุมมองคือ การใช้บัตรเครดิตถ้าหากเราศึกษาและติดต าม

ข่าวสารจะทราบว่า บัตรเครดิตที่ม ีอยู่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ช่วยให้ได้รบัสิทธปิระโยชน์ต่างๆมากมาย ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของฐ ิตารีย์ ฐ ิติเตชะนันท์ (2558) พบว่า พนักงานที่ม ีระดับการศึกษาต่างกัน มี

พฤติกรรม การช าระหนี้รวมต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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สถานภาพ ต่างกัน พฤติกรรมการใชบ้ัตรเครดิตด้านจ านวนบัตรเครดิตที่ใช ้  ด้านจ านวนค่าใช้จ่าย

ที่ใช้บริการช าระผ่านบัตรเครดิตเฉลี่ยต่อครัง้   ด้านจุดประสงค์ในการใช้บัตรเครดิต  และด้านวิธ ีการช าระ

หนี้บัตรเครดิตต่างกัน ผู้วิ จัยมีความคิดเห็นว่า สถานภาพโสด สมรส ย่อมมคี่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันไป 

สถานภาพโสดการใช้บัตรเครดิตอาจจะไม่เท่ากับสถานภาพสมรส เนื่องจากมีภาระหนา้ที่ความรบัผิดชอบใน

การดูกแลค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้งการใช้จ่ายบัตรเครดิตสามารถน าไปผูกกับแฟลตฟอร์มการช าระเงินแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับพ่อบ้านแม่บ้านได้เป็นอย่างดี ส อดคล้องกับงานวิจัย

ของฐ ิตารีย์ ฐ ิติเตชะนนัท์ (2558) พบว่า พนักงานที่ม ีสถานภาพต่างกัน พบว่าผู้ม ีส่วนร่วม ในการตัดสนิใจใช้

บัตรเครดิตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 

รายไดเ้ฉลีย่ตอ่เดอืน ต่างกัน พฤติกรรมการใชบ้ัตรเครดติด้านจ านวนบัตรเครดิตที่ใช ้  ด้านจ านวน

ค่าใช้จ่ายที่ใช้บริการช าระผ่านบัตรเครดิตเฉลี่ยต่อครั้ง   ด้านจ านวนค่าใช้จ่ายที่ใช้บริการช าระผ่านบัตร

เครดิตเฉลี่ยตอ่เดือน   ด้านความถี่ในการใชบ้ัตรเครดิตเฉลี่ยต่อเดือน   ด้านจุดประสงค์ในการใช้บตัรเครดติ  

และด้านวิธ ีการช าระหนี้บัตรเครดิตต่างกัน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า รายได้เฉลี่ยของแต่ละบุคคลอาจจะไม่

เท่ากัน เพราะรายได้อาจจะเป็นตัวก าหนดการวางแผนชีวิตของบุคคล ต้องวางแผนค่าใช้จ่าย วางแผนการ

ออม  การลงทุน เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน ซึ่งท าให้พฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของบุคคลแตกต่างกันมาก ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของฐ ิตารีย์ ฐ ิติเตชะนันท์ (2558) พบว่า พนักงานที่ม ีรายได้เฉลี่ยต่อ เดือนต่างกันมี

พฤติกรรมในการใช้เครดิตโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ผลการวิเ ค ราะห ์ป ัจจ ัยส่วนประสมทางการตลาด  

ในด้านตัวแปรด้านส่วนประสมทางการตลาด พบว่า  

ด้านผลิตภัณฑ์  

ไม่ม ีผลต่อพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตของประชากรวัยท างานพื้นที่จังหวัดนนทบุร ีซึ่งผู้วิจัยมคีวาม

คิดเห็นว่า ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตของแต่ละธนาคารเหมือนกัน อยู่ที่ความชอบส่วนบุคคลว่าจะเลือกใช้บตัร

เครดิตของธนาคารอะไร เพื่อจะได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ด้านราคา  

มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตของประชากรวัยท างานพื้นที่จังหวัดนนทบุร ีด้านความถี่ในการ

การใช้บัตรเครดิตต่อเดือน ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นวา่ ในการใช้บัตรเครดิตเพื่อช าระสินค้าและค่าบริการใน

สินค้าบางรายการหากผู้บริโภคช าระผ่านบัตรเครดิต อาจจะได้รับส่วนลดโดยทีไ่มต่้องจ่ายสินคา้ราคาเต็ม ซึง่

ท าให้ประหยัดเงินเป็นทางเลือกในการตัดสินใจซื้อได้ดีมาก ถ้าหากช าระด้วยเงินสดอาจจะต้องจ่ายในราคา

เต็มจ านวนไม่ม ีส่วนลด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  
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มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของประชากรวัยท างานพื้นที่ จังหวัดนนทบุรี นนทบุรี  ด้าน

จ านวนค่าใช้จ่ายที่ใช้บรกิารช าระผ่านบัตรเครดิตโดยเฉลี่ยต่อครั้ง ด้านจ านวนค่าใชจ่้ายที่ใช้บรกิารช าระผา่น

บัตรเครดิตโดยเฉลี่ยต่อเดือน ด้านความถี่ในการการใชบ้ัตรเครดิตต่อเดือน ด้านจุดประสงค์ที่ท่านเลือกใช้

บริการบัตรเครดิต ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเหน็ว่า การช าระเงินผ่านชอ่งทางออนไลนห์รอืการช าระเงินแบบไรเ้งนิ

สด เป็นสิ่งที่ท าให้ผู้บริโภคเลือกร้านค้าที่รับบัตรเครดิตเพราะมีความสะดวกต่อผู้บริโภคมาก อาจรวมไปถงึ

โปรโมชั่นต่างๆที่ม ีอยู่ในบัตรเครดิต ท าให้ผู้บริโภคได้รับความคุ้มค่ามาก หากร้านค้าที่ไม ่รับบัตรเครดิต 

ผู้บริโภคอาจจะหาร้านอื่นที่ดีกว่า การใช้บตัรเครดิตเป็นการวางแผนการใชเ้งินทีด่ี เช่น ซื้อโทรศัพท์ โดยผอ่น 

0% 6 เดือน ไม่เสยีดอกเบี้ย ผู้บริโภคเลือกแบบไมเ่สียดอกเบี้ยจ่ายผ่านบัตรเครดิตดีกว่า น าเงินจ านวนเตม็ที่

ม ีไปลงทุนเพื่อต่อยอดเงินออมก็เป็นไปได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

ด้านการส่งเสริมการตลาด  

มีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ัตรเครดิตของประชากรวัยท างานพื้นที่จังหวัดนนทบุรดี้านจุดประสงคท์ี่

ท่านเลือกใช้บริการบตัรเครดิต ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า การจัดแคมเปญ หรือโปรโมชัน่ต่างๆเป็นทางเลอืก

ที่ผู้บริโภคน ามาตัดสินใจในการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เพราะหากมียอดค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์ที่เหมาะสม ก็

อาจจะได้รับของสมนาคุณจากธนาคารที่ออกบัตร ซึ่งเป็นของใช้ที่จ าเป็นท าให้ผู้บริโภคได้สัมผัสถึงความ

คุ้มค่าของเงินที่จ่ายไป น าคะแนนสะสมไปแลกของรางวัลได้ หรือน าไปเป็นส่วนลดกับร้านอาหารที่ร่วม

รายการ ซึ่งสอดคล้องกับ 

 

ข้อเสนอแนะที่ไ ด้จากงานวิจ ัย  

ด้านผลิตภัณฑ์  

สถานบันการเงินทั้งภาครัฐและเอกชนควร น าเสนอผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมต่อรายได้และวงเงนิที่

ได้รับ เพื่อให้สอดคล้องต่อการใช้บัตรเครดิต สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มคีวามทันสมัย พัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ให้

ปลอดภัยจากการโจรกรรมทางคอมพิวเตอร์ 

ด้านราคา 
ควรให้มลีดค่าธรรมเนียมรายปีหรือแรกเข้าให้มคีวามสอดคล้องต่อผู้บริโภคเ ป็นการดึงดูดให้ม ี

ผู้บริโภคสมคัรเครดิตและใช้บริการบตัรเครดิตเพิ่มขึ้น ติดต่อหาพันธมติรทางการค้าเพื่อให้มสีว่นลด เกิดการ
ให้ท าผู้บริโภคอยากใช้บริการบัตรเครดิตกับร้านค้าที่เข้าร่วมพันธมิตรกับทางบัตรเครดิต  
ด้านทางการจัดหน่าย 
 ควรปรับปรุงช่องทางในการสมคัรและรับช าระหนีบ้ัตรเครดิตทีม่ ีประสิทธภิาพ บางครั้งระบบจะมี
ปัญหาบ่อยช่วงสิ้น เดือน ปรับปรุงเทคโนโลยี การรับฟังปัญหาของผู้บริโภคผ่าน Call Center ให้ม ี
ประสิทธ ิภาพ 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 
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 ปัจจุบันสื่อช่องทางออนไลน์ค่อนข้างมีผลต่อการรับรู้ข่าวสารมากที่สุด จึงควรท าการส่งเสริม
การตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ให้เกิดประสิทธ ิภาพสูงสุดจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและผู้บรโิภค 
การหาร้านค้าทั้งในห้างสรรพสินค้าและร้านค้าออนไลนเ์พื่อท าการส่งเสริมการตลาดให้มแีรงจูงใจในการใช้
บัตรเครดิต 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจ ัยคร ั้งต่อไป  

1. ควรมีการศึกษาตัวแปรปัจจัยอื่นๆเพิ่มเติมทีอ่าจจะส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บตัรเครดติ 
เช่น ธนาคารที่ประชากรนิยมใช้ การตัดสินใจใช้บัตรเครดิต  

2. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นเพียงประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดนนทบุรี
เท่านั้น ซึ่งหากต้องการข้อมูลที่ม ีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นจึงควรเลือกกลุ่มประชากรในการศึกษ าครั้ง
ต่อไปที่แตกต่างไปจากเดิมหรอืเปลี่ยนขนาดของกลุ่มประชากร เช่น ภาคกลาง เพื่อให้ได้รบัข้อมลูทีม่ ีความ
แตกต่างกัน 

3. การเลือกใช้เทคนิคในการวิจัย อาจจะน าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยวิธ ีการอื่น
เพิ่มขึ้นด้วย เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่ม ีความหลากหลายมากยิ่งขึน้หรอืการเลือกวิธใีนการสุ่มตัวอย่างจาก
เดิมเป็นการสุ่มสะดวก อาจจะเปลี่ยนเป็นการสุ่มแบบเจาะจง เพื่อให้ได้ผลที่ม ีความเฉพาะมากยิ่งขึ้น  
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