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ปัจจยัที'มผีลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บัตรเครดติบริษทัออิอนธนสินทรัพย์ฯ 

ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

FACTORS AFFECTING DECISION TO USE  

AEON CREDIT CARD OF PEOPLE  IN BANGKOK 
 

กสุุมา นิสวงษ.์"  สมบูรณ์ ศรีอนุรักษว์งศ ์.#  ประภสัสร วเิศษประภา .$   
 

บทคดัย่อ 

 

 การวิจยัครั; งนี; มีวตัถุประสงคเ์พื@อศึกษา (1) สภาพทั@วไปของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดรูปแบบ 

การดาํเนินชีวิต และการตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิตของประชากรในเขต กรุงเทพมหานคร (2) ความสัมพนัธ์ 

ระหว่าง ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด รูปแบบการดาํเนิน และ การตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิตของประชากร  

ในเขตกรุงเทพมหานครโดยเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ซึ@ งกลุ่มตวัอยา่งคือ คนที@เคยใชบ้ตัรเครดิตอิออนฯ ในเขต 

กรุงเทพมหานคร  จาํนวน 400 คน โดยใชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูลคือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถี@ 

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี@ยและส่วนเบี@ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน คือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุเชิง 

เส้นตรง (multiple liner regression) ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงมีกลุ่มอายุ 

ที@มากที@สุดในการตอบแบบสอบถาม อายรุะหวา่ง 21 - 30 ปี ในดา้นระดบั การศึกษาส่วนมากศึกษาระดบั 

ปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษทัเอกชน ใชบ้ตัรประเภท บตัรเครดิตอิออน เป็นจาํนวนมากที@สุด 

มีลกัษณะการใชบ้ตัรในการชาํระค่าสินคา้ อุปโภคบริโภค เป็นส่วนใหญ่ เกินกวา่ครึ@ งใชบ้ตัรเฉลี@ยต่อเดือน 

สูงสุดตํ@ากว่า 5 ครั; ง ต่อเดือน ยอดใชจ่้ายผา่นบตัร เฉลี@ยต่อ เดือนส่วนมากตํ@ากว่าหรือเท่ากบั 10,000 ในการเลือก 

ชาํระยอดใชจ่้ายคืน การชาํระบตัร เกือบครึ@ งเลือกชาํระเต็มจาํนวน ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัดา้นส่วนประสม- 

ทางการตลาดที@มีอิทธิพลต่อ การตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิตของประชากร ในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมี 

นยัสาํคญัทางสถิติที@ 0.05 รูปแบบการดาํเนินชีวติที@มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิต ของประชากร  

ในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที@ 0.05 
 

คาํสําคญั: ส่วนประสมทางการตลาด, รูปแบบการดาํเนินชีวติ, บตัรเครดิต 
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ABSTRACT 

 

 The purpose of this research is to study (1) general conditions of marketing mix factors, lifestyle 

patterns And the decision to use credit cards in the area Bangkok and (2) the relationship between marketing 

mix factors The form of operation and decision to use credit cards of the population in Bangkok By being 

a quantitative research Which the sample group is People who used 400 AEON credit cards in Bangkok by 
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using statistics to analyze data is Descriptive statistics such as frequency, percentage, mean and standard 

deviation And inferential statistics are multiple liner regression analysis 

The research found that Answerer Is more male than female, has the highest age group in 

responding to the age between 21 - 30 years. In most educational levels Bachelor's degree Most of them are 

private company employees. Use type cards AEON Credit Card As many as possible With the use of cards 

for the payment of consumer goods, mostly over half the average card usage per month, the maximum is 

less than 5 times per month, the average monthly card spending amount is much lower than or equal to 

10,000 in the payment selection Spend almost half the card payment. Choose to pay in full. 

The research result finds that marketing mix factors The decision to use credit cards in Bangkok 

Significantly statistically significant at 0.05, lifestyle patterns that influenced the decision to use credit cards 

of the population in Bangkok With statistical significance at 0.05 

 

Keywords: marketing mix, lifestyle, credit card 

 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

ปัจจุบนัการใชบ้ตัรเครดิตในการชาํระสินคา้และบริการ ไดรั้บความนิยมกนัอยา่งแพร่หลาย จากขอ้มูล 

อา้งอิงจากเวบ็บริษทั อิออนฯ ณ วนัที@ 28 กุมภาพนัธ์ 2561 บริษทัฯ ใหบ้ริการสินเชื@อ ทั;งหมดอยู ่3.26 ลา้นบญัชี 

ในขณะที@สมาชิกที@ใชบ้ริการสินเชื@อ มีจาํนวน 2.14 ลา้นราย และมีจาํนวนบตัรเครดิต และบตัรสินเชื@ออื@น ๆ ถึง 

8.15 ลา้นบตัร แบ่งเป็นบตัรเครดิต 2.50 ลา้นบตัร และบตัรสมาชิก 5.65 ลา้นบตัร (บริษทัอิออนฯ ออนไลน์, 2562) 

ขอ้มูลดงักล่าว บ่งชี;ไดว้า่ประชากร ในปัจจุบนัหนัมาใหค้วามสาํคญักบัการใชบ้ตัรเครดิต กนัมากขึ;น เมื@อพิจราณา 

จะพบวา่การเดินหา้ง สรรพสินคา้ ในปัจจุบนั การใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตมีโปรโมชั@น ที@ดึงดูดมากกวา่การชาํระ 

ดว้ยเงินสดดว้ยเหตุนี; เอง จึงทาํให ้เกิดการแข่งขนัของสถาบนัการเงินต่าง ๆ ในการจดัโปรโมชั@นเพื@อดึงดูดลูกคา้ 

ธุรกิจใหบ้ริการดา้นบตัรเครดิตปัจจุบนัมีการแข่งขนัมากขึ;นอนัเนื@องมาจากสถาบนัทางการเงินต่าง ๆ 

พยายามจะตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหไ้ดสู้งสุด และ ประกอบไปดว้ยความตอ้งการผลกาํไรสูงสุด 

เช่นกนั เพื@อก่อให้เกิดประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายจะรักษามูลค่ากาํไรให้อยู่ในระดบัเดียวกบัปีที@ผ่านมา 

และเพื@อเพิ@มส่วนแบ่งการตลาดของ ยอดใชจ้่ายผ่านบตัร ให้เติบโตต่อเนื@องจากวิกฤติการแข่งขนัของ 

สถาบนัทางการเงินต่าง ๆ ที@เกิดจากการผสมผสานระหว่าง ส่วนประสมทางการตลาด รูปแบบการใชชี้วิต 

ที@เป็นปัจจยั สามารถดึงดูดใหลู้กคา้ตดัสินใจใชบ้ริการบตัรเครดิตได ้

ดงันั;น จากเหตุผลขา้งตน้ทาํให้เกิดการศึกษาถึงปัจจยัที@ส่งผลต่อการตดัสินใจใช  ้บตัรเครดิตร  

บริษทั อิออนธนสินทรัพย  ์(ไทยแลนด์) จาํกดั(มหาชน)โดยศึกษาถึงตวัแปร ที@จะทาํใหป้ระชากร ในเขต 

กรุงเทพมหานคร ตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิตอิออน การศึกษา ครั; งนี;  เพื@อเป็นแนวทางให้ บริษทัอิออน 

ธนสินทรัพย  ์(ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน) ทราบถึงกลยทุธ์ที@สามารถโนม้นา้ว ให้ประชากรในเขตพื;นที@ 

กรุงเทพมหานคร ตดัสินใจเลือกถือครองบตัรอิออนไดม้ากที@สุด อีกทั;งยงัสามารถนาํขอ้มูล ในการศึกษาครั; งนี;  

ไปปรับปรุงกลยทุธ์ใน การบริหาร หรือเป็นแนวทาง เพื@อใหบ้รรลุเป้าหมายตามที@บริษทัฯ ไดเ้ป้าต้งัไว ้
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วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

(1) เพื@อศึกษาสภาพทั@วไปของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด รูปแบบการดาํเนินชีวิต และ  

การตดัสินใจ ใชบ้ตัรเครดิตของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร (2) เพื@อศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่ง ปัจจยัดา้น 

ส่วนประสมทางการตลาด รูปแบบการดาํเนิน และ การตดัสินใจใช้บตัรเครดิตของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ขอบเขตของการวจิยั 

(1) ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์หมายถึงประชากรที@เคยใชบ้ตัรเครดิตอิออนฯในเขตกรุงเทพมหานคร 

ไม่สามารถระบุจาํนวนกลุ่มตวัอย่างที@แน่นอนได ้ (2) ขอบเขตดา้นเนื;อหาหมายถึงตวัแปร ที@ใชใ้นการศึกษาวิจยั 

ไดแ้ก่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด รูปแบบการดาํเนินชีวติ และ การตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิตของประชากรในเขต 

กรุงเทพมหานคร (3) ขอบเขตดา้นระยะเวลา  ผูวิ้จยักาํหนดระยะเวลาในการศึกษาตั;งแต่ เมษายน – มิถุนายน พ.ศ. 2562 
 

ประโยชน์ที'คาดว่าจะได้รับจากการวจิยั 

(1)   ประโยชน์เชิงวิชาการ ผลจากการวิจยัครั; งนี;สามารถนาํไปใชเ้ป็นขอ้มูลพื;นฐานเพื@อการศึกษา และ 

เพื@อพฒันารูปแบบการศึกษาเกี@ยวกบัความพึงพอใจของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด รูปแบบการดาํเนินชีวิต 

และ การตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิตอิออน ซึ@ งผูวิ้จยัคาดหวงัว่าผลจากการวิจยัครั; งนี;  จะเป็นประโยชน์ กบัผูที้@เกี@ยวขอ้ง 

ในการศึกษา เกี@ยวกบัปัจจยัดา้น ส่วนประสมทางการตลาด รูปแบบการดาํเนินชีวติ และ การตดัสินใจใชบ้ตัร 

เครดิตอิออนฯ ตลอดจนใชเ้ป็นพื;นฐานสาํหรับการวจิยัในครั; งต่อไป 

(2) ประโยชน์เชิงนโยบาย ผลจากการวิจยัครั; งนี;ทาํให้ผูบ้ริหาร และ ผูท้ี@เกี@ยวขอ้งกบั บตัรเครดิตอิออนฯ  

ไดท้ราบถึงระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ที@มีต่อปัจจยัดา้นส่วนประสม ทางการตลาดของบตัรเครดิต รวมถึง  

รูปแบบการดาํเนินชีวติ ที@มีต่อบตัรเครดิตอิออน ทั;งนี;  เพื@อใหผู้บ้ริหาร และผูท้ี@เกี@ยวขอ้งเกิดความเขา้ใจ และ 

สามารถกาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาดได ้อยา่งเหมาะสม 

 

นิยามศัพท์ 

(1) ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ใชใ้นการตอบสนองความตอ้งการ ของลูกคา้ต่อ การเลือกใช ้

บตัรเครดิต ทั;งหมด 7 ขอ้ (1.1)ผลิตภณัฑ ์หมายถึง รูปแบบ สีสนัของบตัรเครดิต ที@สวยงาม น่าใช ้(1.2) ราคา 

หมายถึง ค่าธรรมเนียมรายปี อตัราดอกเบี;ย (1.3) ช่องทางการจดัจาํหน่าย หมายถึง สถานที@ใหบ้ริการ ในการ 

สมคัร และ ชาํระบตัรเครดิต (1.4) ส่งเสริมการขาย หมายถึง สิทธิพิเศษที@ส่งมอบใหแ้ก่ลูกคา้ที@มี บตัรเครดิต 

(1.5) บุคคล หมายถึง พนกังานผูใ้ห้บริการแก่ลูกคา้ (1.6) กระบวนการให้บริการ หมายถึง ความสาํคญั 

ของการใหบ้ริการ (1.7)  ลกัษณะทางกายภาพ หมายถึง กระบวนการดา้นคุณภาพของบตัรเครดิต ที@ลูกคา้ไดรั้บ 

(2) รูปแบบการดาํเนินชีวิต หมายถึง กิจกรรม ความสนใจ ความคิดเห็น ที@ตรงต่อความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ 

ในแต่ละบตัรที@ลูกคา้เลือกใช ้(2.1)กิจกรรม คือ การใชเ้วลาวา่งทาํกิจกรรมในรูปแบบเดิม ๆ (2.2) ความสนใจ 

คือ การแสวงหาเรื@องที@สนใจ (2.3) ความคิดเห็น คือ การแสดงความคิดเห็น 

(3) การตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิต หมายถึง การตดัสินใจของลูกคา้มีผลต่อ การตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิต 
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แนวคดิและทฤษฎ ี

(1) การตลาดประสบความสาํเร็จขึ;นอยูก่บับริษทัตอ้งการผลิตสินคา้อะไร คิดวิธีการที@จะทาํใหไ้ดรั้บผล 

ตอบแทน ที@คุม้ค่ามีวิธีการส่งมอบสินคา้และบริการ ให้เขา้ถึง ลูกคา้มีการประชาสัมพนัธ์สินคา้และบริการ ซึ@ งเป็นหลกั  

พื;นฐานทางการตลาดที@ สําคัญ ประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ ( The Chartered Institute of Marketing, 2009) ผู ้วิจัย 

สรุปได้ว่าเป็น เครื@ องมือที@สําคัญทางการตลาด ที@ ใช้ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่ม 

เป้าหมายทาํให้ลูกคา้ใน กลุ่มเป้าหมายใหเ้กิด ความพึงพอใจ ต่อสินคา้ และบริการ จึงถือเป็นหัวใจของการบริหาร 

การตลาด และการบริหาร งานของกิจการ หรือบริษทัต่าง ๆ   เพื@อวางกลยทุธ์ใหต้รงกบัลูกคา้กลุ่มเป้าหมายที@สุด  

องคป์ระกอบของส่วนประสม ทางการตลาด (marketing mix หรือ 7P’s) เป็นเครื@องมือทางการตลาดที@ประกอบ 

ปัจจยัต่างๆ  7 ปัจจยัดงันี;  

(1.1) ผลิตภณัฑ ์ (product) เป็นสิ@งที@เสนอขายเพื@อตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายโดยอาจจะ 

เป็นผลิตภณัฑที์@มีตวัตนจบัตอ้งได ้หรือมองเห็นได ้เช่น สินคา้ (goods) เป็นตน้ หรือ อาจเป็นผลิตภณัฑที์@ไม่มี 

ตวัตน จบัตอ้งไม่ได ้เช่น บริการ(services) ความคิด(ideas) เป็นตน้ (วิเชียร วงศ์ณิชชากุล และคณะ, 2550) ผูว้จิยั 

สามารถสรุปไดว้่าเป็นสิ@งที@ผูผ้ลิตหรือผูใ้ห้บริการ เสนอสินคา้หรือบริการ ให้แก่ผูบ้ริโภคเพื@อตอบสนอง 

ความตอ้งการของผูบ้ริโภค ทั;งนี;  ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซื;อหรือไม่นั;น ขึ;นอยูก่บัคุณภาพ ความมีชื@อเสียงของ 

ตรายี@หอ้ ราคา บรรจุภณัฑ ์และ การบริการที@ดี มีการสร้างสรรคใ์นการคิดรูปแบบและคุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์

ใหต้รงต่อความตอ้งการของลูกคา้ เพื@อใหเ้กิดความพึงพอใจสูงสุด ลกัษณะของผลิตภณัฑที์@ผูบ้ริโภค หรือลูกคา้ 

ไดรั้บ มีส่วนช่วยใหผ้ลิตภณัฑท์าํหนา้ที@ไดส้มบูรณ์ ขึ;น เช่น บตัรเครดิตใชส้าํหรับใชจ่้ายแทนการใชเ้งินสด  

(1.2) ราคา (price) สิ@งที@กาํหนดมูลค่าของผลิตภณัฑรู์ปแบบเงินตรา หรือ มูลค่าการยอมรับกนัในการแลกเปลี@ยน  

ผลิตภณัฑ ์การกาํหนดราคาขึ;นอยู่กบัปัจจยัหลายอย่าง เช่น ความสามารถในการซื;อของลูกคา้ เป้าหมาย ตน้ทุน 

ที@เกิดขึ;นกบัผูข้าย และ สภาพ แวดลอ้มทางการตลาดต่างๆ เป็นตน้ (วเิชียร วงศณิ์ชชากลุ และคณะ, 2550)  

ผูว้ิจยัสามารถสรุปไดว้่า ราคาเป็นสิ@งที@กาํหนดมูลค่าของผลิตภณัฑ ์ในรูปแบบของเงินตรา หรือ มูลค่าที@มี 

การยอมรับในการแลกเปลี@ยนผลิตภณัฑ ์ซึ@ งการกาํหนดราคาขึ;นอยูก่บัปัจจยัหลายอยา่ง เช่น ตน้ทุนการผลิต 

ความตอ้งการในการซื;อ และค่าเงินตรามีการเปลี@ยนแปลง ซึ@ งผลิตภณัฑบ์ตัรเครดิตตอ้งคาํนึงถึง การพิจารณา 

เกี@ยวกบั ตน้ทุนการใช ้งานของบริโภค ทาํใหผู้ใ้หบ้ริการส่วนใหญ่เลือก ที@จะยกเวน้ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ และ 

ค่าธรรมเนียมรายปี ของบตัรเครดิตใหผู้บ้ริโภค เพื@อเพิ@มความน่าดึงดูดใน การเลือกใชง้าน  

(1.3) ช่องทางการจดัจาํหน่าย (place or distribution) กระบวนการเคลื@อนยา้ย ผลิตภณัฑจ์ากผูผ้ลิต ไปยงัผูบ้ริโภค 

หรือ ตลาด กลุ่มเป้าหมาย อาจมีการผ่านตวักลาง เช่น พ่อคา้ปลีก ตวัแทน เป็นตน้ เพื@อให้เกิด ความสะดวกรวดเร็ว 

สามารถเขา้ถึงลูกคา้ ไดง้่ายขึ;น (วิเชียร วงศณิ์ชชากุล และคณะ, 2550) การจดัจาํหน่ายประกอบดว้ย ผูผ้ลิต 

ผูบ้ริโภค หรือ ผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม (industrial user) หรือลูกคา้ทางอุตสาหกรรม (industrial consumer) และ 

คนกลาง (middleman) โลจิสติกส์ทางการตลาด แน่นอนวา่สินคา้ที@มีจาํหน่ายแพร่หลาย และ ง่ายที@จะซื;อ 

ก็จะทาํใหผู้บ้ริโภคนาํไปประเมินประเภทของช่องทางที@นาํเสนอก็อาจก่ออิทธิพลต่อการรับรู้ภาพพจน์ 

ของผลิตภณัฑ ์(ชีวรรณ เจริญสุข, 2547) ผูว้ิจยัสามารถสรุปไดว้า่การจดัจาํหน่ายเป็นการ กระจายผลิตภณัฑ ์

จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค หรือ ลูกคา้ ซึ@ งในการจดัจาํหน่ายสามารถ ทาํไดห้ลากหลายรูปแบบ เช่น สถานที@ทาํเล 

ตวัแทนจาํหน่าย และ สื@อออนไลน ์ดงันั;น เพื@อใหสิ้นคา้หรือบริการกระจายผลิตภณัฑไ์ปยงักลุ่มเป้าหมาย ที@ตอ้ง 

การจึงตอ้งมีการบริการที@ดี มีโปรโมชั@นในการขาย เพื@อกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจในการ เลือกใชผ้ลิตภณัฑ ์

(1.4) การส่งเสริมการตลาด (promotion) การติดต่อสื@อสารทางการตลาด ระหว่างผูข้ายและกลุ่มลูกคา้  
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เป้าหมาย หรือ ผูซื้;อ เพื@อแจง้ข่าวสาร เตือนความทรงจาํ ชกัจูงให้เกิดความตอ้งการในการซื;อ และ การตดัสินใจซื;อ 

ของลูกคา้ (วิเชียร วงศณิ์ชชากุล และคณะ, 2550) เนน้ทั;งการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ส่งเสริมการขาย และ 

การตลาดโดยตรงซึ@ง เป็นกิจกรรมติดต่อสื@อสารไปยงั ตลาดเป้าหมายเพื@อเป็นการใหค้ามรู้ ชกัจูง หรือ เป็นการ 

เตือนความจาํเป็น ของตลาดเป้าหมายที@มีต่อตราสินคา้ และ ผลิตภณัฑ์ หรือ บริการ การโฆษณาการส่งเสริมการขาย 

(ชานนท ์ รุ่งเรือง, 2555) ผูวิ้จยัสามารถสรุปไดว้า่ ผูผ้ลิตตอ้งการ สื@อสารกบัผูบ้ริโภค เพื@อให ้ผูบ้ริโภคเขา้ใจถึง 

คุณสมบติัต่าง ๆ ของผลิตภณัฑที์@มี โดยการ โฆษณา ข่าวสารในช่องทางต่าง ๆ เช่น หนงัสือพิมพ ์ ป้ายโฆษณา  

โทรทศัน ์  และ อินเตอร์เน็ต ทั;งนี;การโฆษณา เป็นการเตือนความจาํใหก้บัผูบ้ริโภค หรือ เป็นการชกัจูงให ้

ผูบ้ริโภคเกิดการตดัสินใจในการเลือกใชผ้ลิตภณัฑ ์ การส่งเสริมการตลาดถือเป็นสิ@งที@ สําคญัซึ@งเป็นปัจจยัสําคญั 

ที@ส่งผลต่อการตดัสินใจในการเลือกใชผ้ลิตภณัฑ ์ และยงัรวม ไปถึงการสร้างผลิตภณัฑใ์หมี้ความน่าสนใจ 

โดยการจดักิจกรรมทางการตลาด เช่น การลดราคา การแจกคูปอง การแถมของ เป็นตน้  

(1.5) พนกังานผูใ้หบ้ริการ (people) บุคคลที@อยู่ในองค์กรทั;งหมด ไม่ว่าจะเป็น เจา้ของ ผูบ้ริหาร หรือ พนักงานใน 

ทุกระดบั ซึ@ งแต่ละคนมีหนา้ที@แตกต่างกนัออกไป (วิเชียร วงศณิ์ชชากุล และคณะ, 2550) การสร้างความเชื@อมั@น 

ผ่านตวับุคคลเป็นปัจจยัสาํคญัที@จะช่วยสนบัสนุนการขาย และสร้างมูลค่าเพิ@มให้กบัสินคา้ได ้โดยเฉพาะธุรกิจ 

ที@เกี@ยวขอ้งกบัการบริการ (service) พนกังานจะตอ้งมีการปฏิสัมพนัธ์กบัลูกคา้มากกว่าธุรกิจขายสินคา้ (product) 

ที@ส่วนมาก พนกังานของบริษทัจะทาํหนา้ที@เกี@ยวกบัการผลิต และ การบริหารไม่ตอ้งเจอกบัลูกคา้ โดยตรง 

ซึ@ งทาํใหพ้นกังานมีความสาํคญัและส่งผลอยา่งมากต่อความน่าเชื@อถือใน (สุวสา ชยัสุรัตน์, 2537) ผูวิ้จยัสามารถ 

สรุปได้วา่พนกังานผูใ้หบ้ริการ คือบุคคลที@อยูภ่ายในองคก์รทุกคน ซึ@ งแต่ละคนมีหนา้ที@แตกต่างกนั  ดงันั;นพนกังาน 

จึงตอ้งมีความรู้ ความเชี@ยวชาญใน สายงาน สามารถตอบสนองความตอ้งการ ของลูกคา้ ตอบคาํถามไดอ้ยา่งมืออาชีพ 

และมีมนุษยสมัพนัธ์ที@ดี มีความเสมอภาพในการให ้บริการเพื@อสร้างความรู้สึกประทบัใจต่อการใหบ้ริการแก่ลูกคา้  

(1.6) กระบวนการใหบ้ริการ (process) มกัเกิดจากการประสานงานหรือการ เชื@อมโยงกนัในหลายขั;นตอน 

เพื@อใหเ้กิดการบริการที@มีคุณภาพ ดงันั;น การที@พนกังานมีประสิทธิภาพหรือองคก์รมีเครื@องมือที@ทนัสมยั 

จะนาํไปสู่การให้บริการที@ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ และ เป็นที@พึงพอใจของลูกคา้ได  ้ (วิเชียร 

วงศณิ์ชชากลุ และคณะ, 2550) ผูว้จิยัสามารถสรุปไดว้า่ กระบวนการใหบ้ริการ คือบุคคลในองคก์รทุกระดบั 

จะตอ้งใหค้วามสาํคญัของการใหบ้ริการ โดยตอ้งมีขั;นตอนการทาํงานที@เป็นมาตรฐานมีระบบแบบแผนที@ชดัเจน 

มีเครื@องมือที@ทนัสมยั มีการบริการรวดเร็วทนัต่อความตอ้งการของลูกคา้ รวมถึงพนกังาน ทุกระดบัตอ้งเรียนรู้ 

และเขา้ใจในทุกขั;นตอนของการใหบ้ริการ เพื@อใหเ้กิดการบริการ ที@มีคุณภาพสูงสุด  

(1.7) ลกัษณะทางกายภาพ (physical evidence) เป็นการออกแบบสถานที@บริการเพื@อให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจ 

หรือ เป็นการนาํเสนอให้ลูกคา้เห็นเป็นรูปธรรม ที@ชดัเจนขึ;น เป็นการสร้างคุณภาพ ทั;งทาง ดา้นกายภาพ 

และรูปแบบ การใหบ้ริการ เพื@อใชเ้ป็นเครื@องบ่งชี; ถึงคุณภาพของการบริการ และส่งมอบคุณค่าให้กบัลูกคา้  

ทั;งดา้นการแต่งกายที@สะอาด สุภาพเรียบร้อย การบริการ ดว้ยความสุภาพอ่อนโยน การใหบ้ริการที@รวดเร็ว 

มีสิ@งอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในสถานประกอบการ (The Chartered Institute of Marketing, 2009) 

ผูวิ้จยัสรุปไดว้า่ การชี;ใหเ้ห็นถึงคุณภาพของการใหบ้ริการขององคก์ร เช่น การแต่งกาย ที@สะอาด สุภาพ เรียบร้อย 

และน่าเชื@อถือ สุขภาพอ่อนโยน การใหบ้ริการที@รวดเร็ว และ อาํนวยความสะดวก ใหก้บัลูกคา้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

(2) รูปแบบการดาํเนินชีวิตในเชิงผูบ้ริโภควา่ รูปแบบการดาํเนินชีวิต (lifestyle)  สามารถอธิบายใหเ้ห็นถึง 

ค่านิยม หรือ รสนิยมในการดาํเนินชีวติ ผา่นรูปแบบของ การบริโภคสินคา้ต่าง ๆ (Solomon, 1996) แนวทาง 

สาํหรับหวัขอ้ที@จะใชใ้นการตั;งคาํถามสาํหรับการศึกษา ลกัษณะรูปแบบ การดาํเนินชีวติโดยใชว้ธีิ AIOs โดย 



 6	

มุ่งเนน้ศึกษาเกี@ยวกบักิจกรรมต่าง ๆ (activities) ความสนใจ (interests) และความคิดเห็นในเรื@องต่างๆ (opinions) 

ของบุคคลรวมถึงลกัษณะทางประชากร (demographics) (Plummer, 1974) ผูว้จิยัสามารถสรุปไดว้า่ วถีิการ 

ดาํเนินชีวติ เช่น การจบัจ่ายใชส้อย รูปแบบการดาํเนินชีวติของแต่ละบุคคล เป็นตวัสะทอ้นใหเ้ห็นเป็นปัจจยั 

ใหญ่ ๆ ได ้3 แบบดงันี;  1.กิจกรรม 2.ความสนใจ 3.ความคิดเห็นของบุคคล และยงัสามารถสะทอ้นใหเ้ห็น 

ถึงค่านิยมของแต่ละบุคคลได ้เป็นอยา่งดี ผา่นทางกิจกรรมหรือสถานการณ์ เหตุการณ์ต่างๆ ที@เกิดขึ;นในแต่ละ 

บุคคล เช่น ใชเ้วลาวา่งในการทาํกิจกรรมเดิม ๆ เช่น ตื@นนอน ไปทาํงาน เดินหา้งสรรพสินคา้ ดูหนงั กินขา้ว 

ดาํเนินชีวติรูปแบบเดิม ๆ ในทุก ๆ วนั ซึ@ งการดาํเนินชีวติของแต่ละ บุคคลนั;นจะแตกต่างกนัออกไป  

(3) การตดัสินใจเลือก มีหลายทางเป็นแนวปฏิบติัไปสู่เป้าหมายที@วางไว ้การตดัสินใจนี;อาจเป็น การตดัสินใจ 

ที@จะกระทาํสิ@งหนึ@ง หรือหลายสิ@ง เพื@อความสาํเร็จตรงตามที@ตั;งเป้าหมาย มกัเกี@ยวขอ้งกบัปัญหาที@ยุง่ยาก สลบั- 

ซบัซอ้น และ มีวิธีการแกปั้ญหาใหวิ้นิจฉยั มากกวา่หนึ@งทางเสมอ ดงันั;นจึงเป็นหนา้ที@ของผูว้นิิจฉยัปัญหาวา่ 

จะเลือกสั@งการปฏิบติั โดยวิธีใดจึงจะบรรลุเป้าหมายอยา่งดีที@สุดและบงัเกิดผลประโยชน์สูงสุด แก่องคก์รนั;น 

(สมคิด บางโม, 2548) ผูวิ้จยัสรุปไดว้า่การตดัสินใจเลือกใช ้เป็นการตดัสินใจเลือกทางปฎิบติัทางใดทางหนึ@งของ 

ผูบ้ริโภค เพื@อไปสู่เป้าหมายที@วางไว ้และใหเ้กิดผลดีต่อผูบ้ริโภคใหม้ากที@สุด ในการตดัสินใจ เลือกใชผ้ลิตภณัฑ ์

ในแต่ละครั; ง ผูบ้ริโภคมกัจะแสวงหา ขอ้มูลต่าง ๆ ของผลิตภณัฑที์@มีความคลา้ยกนัเพื@อมา เปรียบเทียบดา้น 

คุณภาพ ดา้นราคา ดา้นการบริการของ ผลิตภณัฑแ์ละยงัรวมไปถึงผลิตภณัฑ ์มีความน่าเชือถือของผูใ้หบ้ริการ 

ผูบ้ริโภคจึงเลือกทางที@ดีที@สุดในการเลือกใชผ้ลิตภณัฑ ์และการบริการของผูใ้หบ้ริการ 
 

งานวจิยัที'เกี'ยวข้อง 

ชนานนัท ์พนัธ์สมจิตร (2559) ศึกษาเรื@อง ปัจจยัที@มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัรเดบิต ธนาคารกรุงเทพ 

จาํกดั (มหาชน) ในการซื;อสินคา้และบริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษา 

พบวา่ ปัจจยัที@มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัรเดบิตธนาคาร กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในการซื;อสินคา้และบริการ 

ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที@ระดบั 0.05 รวมทั;งสิ;นมี 5 ปัจจยั 

โดยสามารถจดัเรียงลาํดบัจากค่า สมัประสิทธิh ของสมการถดถอย (beta coefficient) จากมากไปนอ้ย ไดด้งันี;  

ปัจจยัดา้น กระบวนการในการทาํงาน ปัจจยัดา้นบุคลากร สถานที@ใหบ้ริการ และลกัษณะบตัรเดบิตปัจจยั 

ดา้นผลิตภณัฑแ์ละความเพียงพอของสาขาที@สมคัรบตัรเดบิต ปัจจยัดา้นร้านคา้ ที@ รองรับการใชบ้ตัรเดบิต และ 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ในส่วนของปัจจยัดา้นราคา ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัรเดบิต ธนาคาร 

กรุงเทพฯ รวมทั;งมีปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ดา้นอาย ุอาชีพ และรายไดที้@แตกต่างกนัมี การตดัสินใจ 

ใชบ้ตัรเดบิตธนาคารกรุงเทพฯ ในการซื;อสินคา้และบริการ ของประชากรในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ปรียานารถ ลายคราม (2558) ศึกษาเรื@อง ปัจจยัที@มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช ้บตัรเครดิต KTC ของ 

ผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี ผลการศึกษาพบวา่ส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิต 

ของผูบ้ริโภค ในเขตจงัหวดัปทุมธานี และ การรับรู้ถึงประโยชน์ที@ได้รับมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้ บตัรเครดิต ของ 

ผูบ้ริโภค ในจงัหวดัปทุมธานี อยา่งมีนยัสาํคญั ซึ@ งสอดคลอ้งกบั สมมติฐานที@ผูว้จิยัไดต้ั;งไว ้ 

จุฑามาศ กิจจรัส (2560) ศึกษาเรื@อง ปัจจยัที@มีผลต่อการตดัสินใจเลือก ใชบ้ตัรเครดิตธนาคารกรุงเทพของ 

ลูกคา้ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ผลการศึกษาพบวา่ ผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิตธนาคาร กรุงเทพฯ 

ของลูกคา้ในเขตกทม. และ ปริมณฑลมีทั;งหมด 4 ปัจจยัเรียบเรียงลาํดบัจากค่าสมัประสิทธิh ของสมการถดถอย    

(beta coefficient) จากมากไปนอ้ยดงันี;  ในดา้นปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์และการส่งเสริมการตลาด มีผลเชิงบวกต่อการ  
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ตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพมากที@สุด ซึ@ งประกอบไปดว้ยคุณสมบติัต่าง ๆ ของบตัรเครดิต 

ปัจจยั ดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้น กระบวนการ และ ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นลกัษณะ ประชากรศาสตร์ 

พบว่า อายุ และ รายไดเ้ฉลี@ย ต่อเดือนที@แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจ เลือกใชบ้ตัรเครดิตของ ธนาคารกรุงเทพ 

แตกต่างกนั เนื@องจากอายแุละรายไดเ้ฉลี@ยต่อเดือนยงัสะทอ้นถึงความตอ้งการและภาระ หนา้ที@ ๆ แตกต่างกนั 

พรชนก ลี;ภยัรัตน (2556) ศึกษาเรื@อง วิถีชีวิตและความคาดหวงัของผูบ้ริโภค ต่อเอเชียทีค เดอะ 

ริเวอร์ฟร้อนท ์ที@ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ ผลการศึกษาพบวา่วถีิชีวติส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ 

ที@เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท ์ซึ@ งสรุปไดว้า่ สมมุติฐานที@ตั;งไวมี้ความสอดคลอ้งกบั 3 ดา้นอยา่งมีนยัสาํคญั 

ส่งผลต่อการ ตดัสินใจใชบ้ริการที@เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท ์มีนยัสําคญัทางสถิติที@ .05 ดา้นความสนใจ และ 

ดา้นความคิดเห็น มีนัยสําคญั ทางสถิติที@.05 

สุนนัทา หลบภยั (2558) ศึกษาเรื@องการรับรู้ถึงความปลอดภยัประโยชน์การใชง้าน และ ความง่ายในการ 

ใชง้าน ที@มีผลต่อการใชบ้ริการชาํระเงินผา่น อุปกรณ์สื@อสาร เคลื@อนที@ของ ผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการศึกษาพบว่า ผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจยัการรับรู้ความง่ายใน การใชง้าน ดา้นความ ตั;งใจในการใชง้าน 

ดา้นความรู้ ปัจจยัการรับรู้ประโยชน์การใชง้าน ดา้นความสะดวก และดา้นความเขา้กนัไดข้องระบบส่งผลต่อ 

การชาํระเงินผา่นอุปกรณ์สื@อสารเคลื@อนที@ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญั นอกจากนี;  

ปัจจยัการรับรู้ ความง่าย ในการใชง้านดา้นความตั;งใจในการใชง้านส่งผลต่อการใชง้านที@มีผลต่อการใชบ้ริการ 

ชาํระเงินผา่นอุปกรณ์สื@อสารเคลื@อนที@ของผูบ้ริโภคในเขต กทม. มากที@สุด  
 

กรอบแนวความคดิการวจิยั 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมมุตฐิานการวจิยั 

(1) ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิต ของประชากรใน 

เขตกรุงเทพมหานคร (2) รูปแบบการดาํเนินชีวติมีอิทธิพล ต่อการตดัสินใจ ใชบ้ตัรเครดิตของประชากรใน 

เขตกรุงเทพมหานคร 
 

 

 

 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 

1. ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์ 
2. ปัจจยัดา้นราคา  
3. ปัจจยัดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่าย  
4. ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด   
5. ปัจจยัดา้นกระบวนการ  
6. ปัจจยัดา้นบคุคล 
7. ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ  

การตดัสินใจใชบ้ตัรเครดติ 

ของประชากร 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

รูปแบบการดําเนินชีวิต 
1.กิจกรรม 
2.ความสนใจ 
3.ความคดิเห็น 
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วธีิการดาํเนินการวจิยั 

 

ประชากรที@ใชใ้นการวิจยัในครั; งนี;  คือคนที@เคยใช ้บตัรเครดิตอิออนฯ ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื@องจาก 

ผูวิ้จยัไม่ทราบจาํนวนประชากรที@เคยใชบ้ตัรเครดิตอิออนฯ ในเขตกรุงเทพมหานครที@แทจ้ริงได ้ผูวิ้จยัจึงใชสู้ตร 

คาํนวณขนาดตวัอย่าง เพื@อประมาณ สัดส่วนของประชากร  โดยกาํหนดระดบัความเชื@อมั@นทางสถิติที@ระดบั 95% 

และยอมรับ ความคลาดเคลื@อน 5% จึงได้นาํสูตรของ Cochran,1977 เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

โดยใช้การวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื@องมือ ในการเก็บขอ้มูล 
 

สรุปผลการวจิยั 
 

ผลการวิเคราะห์เพื@อตอบวตัถุประสงค์การวิจยัขอ้ที@ 1 พบว่า เพศ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น 

เพศชายมากกว่าเพศหญิง มีช่วงกลุ่มอายุ ช่วงอายุ 20-30 ปี มีจาํนวนมากที@สุด รองลงมาอายุ 31-40 ปี ถดัมาเป็น 

ช่วงอายุ 41 ปี ขึ;นไป และน้อยที@สุดคืออายุ ตํ@ากว่า 20 ปี ระดบัการศึกษา ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปริญญาตรี และ ตํ@ากว่า 

ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี มีจาํนวนรองลงมาที@ไม่ต่างกนั อาชีพ ที@มีผูต้อบ แบบสอบถามมาก ที@สุดคือ 

พนักงานเอกชน ลูกจา้ง รองลงมาเป็นอาชีพ ธุรกิจส่วนตวั คา้ขาย ในส่วนของอาชีพ นักเรียน หรือ นักศึกษา และ 

ขา้ราชการหรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีจาํนวน ใกลเ้คียงกนั และน้อยที@สุดคือ อาชีพพนักงาน โรงแรม และสัตวแพทย ์ 

ประเภทบตัรใชบ้ตัรประเภทบตัรเครดิตอิออน เป็นจาํนวนมากที@สุด รองลงมาใชบ้ตัรประเภทบตัรเครดิต 

หรือบตัรสินเชื@อบิjกซี  บตัรเครดิตอิออน รอยลั ออร์คิด พลสั  บตัรสมาชิกอิออน บตัรเครดิตเจ-พรีเมียร์แพลทินมั 

บตัรที@ออกร่วมกบัพนัธมิตร และ บตัรเครดิตเพื@อองค์กรตามลาํดบั ลกัษณะการใชบ้ตัร ในการชาํระค่าสินคา้อุปโภค 

บริโภค เป็นส่วนใหญ่ รองลงมาใช้ใน การชาํระค่าอาหารและเครื@องดื@ม และใช้ในการเบิกเงินสดส่วนที@เหลือเป็นเพียง 

ส่วนน้อยเท่านั;น ที@ใช้ในการ ชาํระค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่านํ; า ค่าไฟ ค่าโทรศพัท์ ค่าบริการด้านสุขภาพและความงาม 

ค่าเดินทางทั;งใน ประเทศ และ ต่างประเทศ ค่าโรงแรม และที@พกั ซึ@ งมีจาํนวนใกลเ้คียงกนั ใชจ่้ายเฉลี@ยต่อเดือนสูงสุด 

ตํ@ากว่า 5 ครั; ง ต่อเดือน รองลงมาเฉลี@ย 5–10 ครั; ง และ11–15 ครั; งตามลาํดบั และน้อยที@สุดคือ มากกว่า 20 ครั; งขึ;นไป  

ยอดใชจ่้ายผ่านบตัร เฉลี@ยต่อเดือนส่วนมากตํ@ากว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท รองลงมามี จาํนวนใกลเ้คียงกนั 10,001 – 

20,000 บาท และ 20,001 – 30,000 บาท และส่วนน้อยมี ยอดการใชจ่้าย 30,001 – 40,000 บาท และ น้อยที@สุดมากกว่า 

51,000 บาท ขึ;นไป และ 40,001 – 50,000 บาท ตามลาํดบั เลือกชาํระคืน การชาํระบตัรเกือบครึ@ ง เลือกชาํระเต็ม 

จาํนวน รองลงมา ชาํระบางส่วน มีจาํนวนส่วนน้อยเท่านั;นที@ ชาํระขั;นตํ@า10%ของจาํนวนเงินที@ใช ้

ผลการวิเคราะห์เพื@อตอบวตัถุประสงคก์ารวิจยัขอ้ที@ 2 โดยการวิเคราะห์ตามสมมติฐานขอ้ที@ 1 พบว่าปัจจยั 

ด้านส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บตัรเครดิต ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

อย่างมีนัยสําคัญในบางสมมติฐานย่อย เนื@ องจากมีค่า Sig  สําหรับการวิ เคราะห์ตามสมมติฐานข้อที@  2 

รูปแบบการดําเนินชีวิต มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเครดิต ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

อยา่งมีนยัสาํคญัทุกขอ้  

 

อภปิรายผลการวจิยั 

 

 จากการวเิคราะห์ขอ้มูล	การศึกษาวจิยัเรื@อง ส่วนประสมทางการตลาดที@มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช ้

บตัรเครดิตบริษทัอิออนธนสินทรัพยฯ์ ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 
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อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที@ระดบั 0.05 มีทั;งสิ;น 3 ปัจจยั เรียงลาํดบัจากดา้นที@มีค่าเฉลี@ยสูงสุดปัจจยัดา้น ผลิตภณัฑ ์

ปัจจยัดา้นบุคคล ปัจจยัดา้นกระบวนการ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิตบริษทั อิออนธนสินทรัพยฯ์  

ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ในส่วนของปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  

ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ปัจจยัดา้นราคาไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิตบริษทั 

อิออนธนสินทรัพยฯ์ ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีประเดน็อภิปรายเพิ@มเติม ดงันี;  

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ผลการวิจยัจากผูท้ี@เคยใชบ้ตัรเครดิตอิออน มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช ้ 

บตัรเครดิตอิออน ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญั โดยมีความคิดเห็นระดบัปานกลาง 

และสามารถอภิปรายผลการวิจยัได  ้ดงันี; ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑม์ีความสาํคญัอยา่งมากกบัผูบ้ริโภคซึ@ งเป็น 

ส่วนหนึ@ง ของการเลือกใชบ้ตัรเครดิตที@มีความหลากหลายประเภทให ้เลือกใช ้โดยบตัรเครดิตมีรูปแบบทนัสมยั 

สวยงาม และบตัรไม่เสื@อมสภาพหรือชาํรุดง่าย โดยแสดงให้เห็นว่า กลุ่มตวัอย่างมุ่งเนน้ไปทางรูปลกัษณ์ภายนอก 

ของผลิตภณัฑ ์หากรูปแบบของผลิตภณัฑ ์ก่อใหเ้กิดความพึงพอใจต่อผูบ้ริโภคในการใชบ้ตัรเครดิตไปใน  

เชิงบวกเพิ@มมาก สวยงาม ทนัสมยั สามารถทาํใหน่้าหยิบจบัใชส้อย และยงัสามารถดึงดูดผูบ้ริโภคเป็นอย่างดี หาก 

ผลิตภณัฑ์ถูกใจผูบ้ริโภค ซึ@ งสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ นางสาวจุฑามาศ กิจจรัส (2560) ศึกษาเรื@อง ปัจจยัที@มีผลต่อ 

การตดัสินใจ เลือกใชบ้ตัรเครดิตธนาคารกรุงเทพของลูกคา้ในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล ส่งผลต่อการ 

ตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิตธนาคารกรุงเทพฯ ของลูกคา้ในเขตกทม. และปริมณฑล โดยองคป์ระกอบที@มี 

ความสาํคญัที@สอดคลอ้งกนัในดา้นปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีผลเชิงบวก ต่อการตดัสินใจ เลือกใชบ้ตัรเครดิต 

ของธนาคารกรุงเทพมากที@สุด ซึ@ งประกอบ ไปดว้ยคุณสมบติัต่างๆของบตัรเครดิต พบว่าความคิดเห็นต่อ 

การออกแบบรูปแบบบตัรให้น่าใช้ การมีประเภทบตัรให้เลือกหลากหลายรูปแบบ เพื@อตอบสนองกลุ่ม 

เป้าหมายนั;น ส่งผลต่อการตดัสินใจใชที้@ระดบันยัสาํคญั 0.05  

ปัจจยัดา้นราคา ผลการวิจยัจากผูที้@เคยใชบ้ตัรเครดิตอิออน ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิต 

อิออนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีความคิดเห็นระดบัปานกลาง และสามารถอภิปรายผลการวิจยั 

ได้ดงันี;  การชี;แจง้อตัราดอกเบี;ยไว ้อตัราค่าธรรมเนียม ดอกเบี;ยในการผ่อนสินคา้ตํ@า ไม่มีนัยสําคญัต่อการตดัสินใจใช ้

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตวัอย่าง ไม่ไดค้าํนึงถึงอตัรดอกเบี;ย หรือค่าธรรมเนียมของบตัร แต่อย่างใดหาก มีความจาํเป็น 

ตอ้งใชจ่้าย ซึ@ งนี@ก็นบัว่าเป็นอีกสาเหตุหนึ@ ง ที@คนส่วนใหญ่ในประเทศไทยเนน้วงเงินใน บตัรเครดิตมากกว่า 

ดอกเบี; ย และ ค่าธรรมเนียม ซึ@ งสอดคลอ้งกบั แนวคิดของ นางสาวชนานนัท์ พนัธ์สมจิตร (2559) ศึกษาเรื@อง 

ปัจจยัที@มีผลต่อการตดัสินใจ ใชบ้ตัรเดบิต ธนาคารกรุงเทพ จากดั (มหาชน) ในการซื;อสินคา้ และบริการ 

ของประชากร  ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  ในดา้นราคาไม่มีผลต่อการตดัสินใจใช้บตัร 

เดบิตธนาคารกรุงเทพ จากดั (มหาชน)  ผลการศึกษาพบว่าความคิดเห็นต่ออตัราดอกเบี;ยค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 

ไม่มีอิธิพลต่อการตดัสินใจใช ้เนื@องจาก หากตอ้งการใชจ่้าย วงเงินน่า จะเป็นสิ@งสาํคญั 

ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ผลจากการศึกษาพบวา่ ผูที้@เคยใชบ้ตัรเครดิตอิออน ไม่มีอิทธิพลต่อ 

การตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิตอิออน ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีความคิดเห็นระดบัปานกลาง 

และสามารถอภิปรายผลการวจิยัได ้ดงันี;  ในเรื@องของ มีช่องทางการรับชาํระยอดค่าใชจ่้ายหลากหลาย มีการ 

ออกบูธใหบ้ริการสมคัรบตัรเครดิต นอกสถานที@ มีจาํนวนตูก้ดเงินสดเพียงพอในการใหบ้ริการ สามารถสมคัร 

บตัรเครดิตผา่น Call Center และสมคัรผา่นเวบ็ไซต ์ จึงไม่มีนยัสาํคญัต่อการตดัสินใจใช ้ ซึ@ งแสดงใหเ้ห็นวา่ 

กลุ่มตวัอยา่ง ไม่ไดใ้หค้วามสนใจต่อดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และไม่ก่อใหเ้กิด การตดัสินใจเลือกใชอี้กดว้ย 

เพราะปัจจุบนัการชาํระค่าใชบ้ริการ ทาํไดง่้ายผา่นช่องทาง ออนไลนใ์นหลากหลายช่องทาง หรือในเรื@องการ 
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สมคัรบตัร ที@สามารถไปดาํเนินการ ผ่านทางช่องทางออนไลน์ไดอ้ย่างง่ายและสะดวกรวดเร็ว ดา้นการจดัจาํหน่าย 

จึงไม่ได ้ ส่งผล ต่อการดาํเนินชีวติ หรือไม่มีผลกระทบต่อผูบ้ริโภคแต่อยา่งใด ซึ@ งสอดคลอ้งกบั แนวคิดของ 

นางสาวจุฑามาศ กิจจรัส (2560) ศึกษาเรื@อง ปัจจยัที@มีผล ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิตธนาคารกรุงเทพ 

ของลูกคา้ ในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย สามารถติดต่อทาํบตัรเครดิต 

ไดส้ะดวก การชาํระหนี;  บตัรเครดิตมีหลากหลายช่องทาง จาํนวนตูก้ดเงินสดมีใหบ้ริการเพียงพอ มีจาํนวน 

ร้านคา้ ที@รับชาํระผา่นบตัรจาํนวนมาก การใชง้านบตัรเครดิตในต่างประเทศ ทาํไดส้ะดวกไม่มีผลต่อการ 

ตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิต ของธนาคารกรุงเทพ  

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  ผลจากการศึกษาพบวา่ ผูที้@เคยใชบ้ตัรเครดิตอิออน ไม่มีอิทธิพลต่อ 

การตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิตอิออน ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีค่าเฉลี@ยรวมอยูที่@ระดบัปานกลาง  

เมื@อพิจราณา รายขอ้พบว่าค่าเฉลี@ยสูงที@สุดอยู่ใน ระดบัปานกลาง ในเรื@องของระยะเวลาในการผ่อนสินคา้แบบ 0% 

ในการซื;อสินคา้ตาม ร้านต่างๆ นั;นจะเห็นไดว่้ากลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม เป็นกลุ่มตวัอย่างของเพศชายมากกว่า 

เพศหญิง ทั;งนั;นในดา้นการส่งเสริมทางการตลาดในกลุ่มเป้าหมายที@เป็นเพศชาย ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจ 

เลือกใชบ้ตัรเครดิต เนื@องจากสมองของเพศชายมีการทาํงาน ของสมองซีกเดียวมากกวา่  สมองของเพศหญิง 

ที@มีการทาํงานประสานกนัระหวา่ง สมองซีกซา้ยกบัสมองซีกขวา ซึ@ งสมองซีกซา้ยเป็นส่วนที@เกี@ยวขอ้งกบั 

ความคิดดา้นเหตุผล และส่วนสมองซีกขวา เกี@ยวขอ้งกบัความคิดสร้างสรรค ์ จึงทาํใหเ้ขา้ใจความแตกต่าง 

ระหว่างกลุ่มเพศหญิงกบัเพศชาย ไดว่้าพฤติกรรมหลาย ๆ อยา่งที@พบเกิดจากการทาํงานของสมองที@แตกต่างกนั 

ทาํใหก้ารส่งเสริมการตลาด ไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิตอิออน ของประชากรในเขต กรุงเทพฯ 

ซึ@ งสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Regina (2014)  ตวัอยา่ง สถานการณ์ว่ามีคุณผูช้ายคนหนึ@งเดินเขา้ร้าน ขายของชาํ 

ตั;งใจ วา่จะซื;อนมหนึ@งขวด เขาออกจากร้านไป พร้อมกบันมเพียงหนึ@งขวด ในขณะ เดียวกนั มีคุณผูห้ญิงคน  

หนึ@งเดิน เขา้ร้านเดียวกนั ตั;งใจจะไปซื;อนมเช่นกนั แต่ปรากฏว่า นอกจาก จะซื;อนมแลว้ เธอยงัซื;อ เนื;อไก่ มะนาว 

ไปทาํเป็นอาหารคํ@า เเลว้ก็จาํไดว่้าตอ้ง ซื;ออาหาร กลางวนั ใหลู้กชายห่อไป รับประทาน ที@โรงเรียนเเลว้ เธอยงั 

ซื;อไวน์อีกขวดหนึ@งไวดื้@ม กบัเพื@อนๆ แถมยงัหยิบ การ์ดอวยพร วนัเกิดให้หลานสาวของสามีดว้ย (Regina, 2014)  

ปัจจยัดา้นกระบวนการ ผลจากการศึกษาพบว่า ผูที้@เคยใชบ้ตัรเครดิตอิออน มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ 

ใชบ้ตัรเครดิตอิออน ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญั โดยมีความคิดเห็นระดบัปานกลาง 

และสามารถอภิปรายผลการวิจยัได ้ดงันี;  ในเรื@องของการทาํธุรกรรมผา่นบตัรเครดิตมีความปลอดภยัการอนุมติั 

บตัรที@รวดเร็ว ขั;นตอนในการยื@นเอกสารสมคัร บตัรเครดิตไม่ซบัซอ้น  และ การใชง้านผา่นช่องทางออนไลน์ 

ไม่ซบัซอ้นแสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่มตวัอยา่ง ใหค้วามสาํคญักบัดา้นกระบวนการ ในเรื@องของการทาํธุรกรรมตอ้ง 

มีความปลอดภยัสูงต่อขอ้มูลของผูบ้ริโภค เนื@องจาก ปัจจุบนั มีการเขา้ถึงฐานขอ้มูลไดง่้ายขึ;น โดยการแฮก-

ฐานขอ้มูลในเชิงลบ หรือ ผูที้@พยายามหาวิธีการ หาช่องโหวข่องระบบ เพื@อแอบลกัลอบเขา้สู่ระบบ เพื@อลว้ง 

ความลบั หรือแอบดูขอ้มูล ตามที@มีการออกข่าวในแต่ละวนั จึงทาํใหเ้รื@องความปลอยภยัของขอ้มูลเป็นเรื@อง 

ที@ก่อใหเ้กิดความ กงัวลใหแ้ก่ผูบ้ริโภคอยา่งมากดงันั;นในการทาํธุรกรรมตอ้งมีความปลอดภยัสูงต่อขอ้มูลของ 

ผูบ้ริโภค เพื@อสะทอ้นความเชื@อมั@นใหแ้ก่ผูบ้ริโภค ซึ@ งสอดคลอ้งกบั แนวคิดของ ชนานนัท ์พนัธ์สมจิตร (2559) 

ศึกษาเรื@อง ปัจจยัที@มีผลต่อการตดัสินใจใช ้บตัรเดบิต ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในการซื;อสินคา้และบริการ 

ของประชากร ในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื@องจาก กระบวนการในการให้บริการแก่ลูกค้า 

ถือเป็นสิ@ งที@สําคญัที@สามารถสร้าง ความเชื่อมั@น ในการให้บริการให้แก่ ลูกคา้ได้ และ ยงัสะทอ้นให้เห็นถึง 
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ความปลอดภยั ความรวดเร็วในการ ให้บริการ และ การแก้ไข ปัญหาที@เกิดขึ;นได้ ส่งผลต่อการตดัสินใจใช้ 

ที@ระดบันยัสําคญั 0.05 

ปัจจยัดา้นบุคคล  ผลจากการศึกษาพบวา่ ผูที้@เคยใชบ้ตัรเครดิตอิออน มีอิทธิพล ต่อการตดัสินใจใช ้

บตัรเครดิตอิออน ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญั โดยมีความคิดเห็นระดบัปานกลาง 

และสามารถอภิปรายผลการวิจยัได ้ดงันี;  พนกังานมี บุคลิกภาพ และมารยาทที@ดีในการใหบ้ริการ พนกังานมี 

ความเตม็ใจในการใหบ้ริการ พนกังาน มีความรู้ ความชาํนาญในตวัสินคา้ที@นาํเสนอ และพนกังานผูใ้หบ้ริการ 

แกไ้ขปัญหาที@เกิดขึ;น ให้แก่ลูกคา้อย่างรวดเร็วไม่ซับซ้อน แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตวัอย่าง ให้ความสําคญัต่อการไดรั้บ 

การบริการที@ดี ตอ้งการขอ้มูลที@ละเอียด ผูบ้ริโภคตอ้งการเลือกใชแ้ละการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ที@เกิดขึ;นซึ@ ง เป็นสิ@งที@ 

ทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดความน่าเชื@อถือ ต่อผลิตภณัฑแ์ละมีความเชื@อมั@นในบริษทัเป็นหลกัพื;นฐาน ที@มนุษยต์อ้งการ 

ไดรั้บตามทฤษฎีของ Maslow ดา้นความมั@นคงปลอดภยั ซึ@ งสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ชนานันท์ พนัธ์สมจิตร (2559) 

ศึกษาเรื@อง ปัจจยัที@มีผลต่อการตดัสินใจใช ้บตัรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  ในการซื;อสินคา้ และ 

บริการของประชากร ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบวา่ในดา้นของพนกังานมีความรู้ 

ความชาํนาญในตวั สินคา้ที@นาํเสนอต่อผูใ้ชบ้ริการ พนกังานมีความเตม็ใจในการใหบ้ริการ พนกังานมีมารยาท 

ที@ดีในการใหบ้ริการ รวมถึง สถานที่ใหบ้ริการมีความเรียบร้อย ตกแต่งไวส้วยงาม และใหค้วาม สะดวกสบาย 

ส่งผลเกิด ความพึงพอใจในการใหบ้ริการ ซึ@ งจะ ส่งผลต่อการตดัสินใจใชที้@ระดบันยัสาํคญั 0.05  

ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ  ผลจากการศึกษาพบวา่ ผูที้@เคยใชบ้ตัรเครดิตอิออน ไม่มีอิทธิพลต่อ 

การตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิตอิออน ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดย มีความคิดเห็นระดบัปานกลาง 

และอภิปรายผลการวิจยัได ้ดงันี; ในเรื@องของ เครื@องแต่งกายของพนกังานมีความสุภาพเรียบร้อย สถานที@ให ้

บริการมีความสวยงาม ไม่มีนยัสาํคญัต่อการตดัสินใจใช ้แสดงใหเ้ห็นว่ากลุ่มตวัอยา่ง ไม่ไดใ้หค้วามสาํคญั 

กบัดา้นนี;  เนื@องจากการใชบ้ตัรเครดิตไม่ไดมี้การเขา้ไปใชง้านในการบริการในสถานที@ตั;งมากนกั ความสาํคญั 

ของการตดัสินใจใช ้จึงไปเกิดกบัดา้นผลิตภณัฑม์ากกว่า ดา้นสถานที@ ซึ@ งสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ชนานนัท ์

พนัธ์สมจิตร (2559) ศึกษาเรื@องปัจจยัที@มีผลต่อการตดัสินใจใช ้บตัรเดบิต ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

ในการซื;อสินคา้ และ บริการ ของประชากร ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในส่วนของปัจจยัดา้น 

ลกัษณะทางกายภาพ ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช ้บตัรเดบิต ธนาคาร กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในการซื;อ 

สินคา้และบริการของประชากร ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล สถานที@ ให้บริการตกแต่งสวยงาม 

มีที@จอดรถอาํนวยความสะดวกเพียงพอ พนกังานแต่งกายสุภาพเรียบร้อยไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจใช ้ 

การศึกษาวิจยัเรื@องรูปแบบการดาํเนินชีวิต ที@มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิต บริษทัอิออน 

ธนสินทรัพยฯ์ ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัสาํคญั 

ทางสถิติที@ระดบั 0.05 เรียงลาํดบัจากดา้นที@มีค่าเฉลี@ยสูงสุด ดา้นความคิดเห็น ดา้นกิจกรรม ดา้นความสนใจ 

มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือก ใชบ้ตัรเครดิตบริษทัอิออนธนสินทรัพยฯ์ ของประชากรในเขต กรุงเทพมหานคร 

โดยมีประเดน็อภิปรายเพิ@มเติม ดงันี;  

ดา้นของกิจกรรม ผลจากการศึกษาพบวา่ ผูที้@เคยใชบ้ตัรเครดิตอิออน มีอิทธิพลต่อ การตดัสินใจใช ้

บตัรเครดิตอิออน ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัสําคญั โดยมีความสนใจระดบัปานกลาง และ 

สามารถอภิปรายผลการวิจยัไดด้งันี;  ในเรื@องการทาํกิจกรรมดา้นการชาํระสินคา้และบริการ ดว้ยบตัรเครดิต อยู่เสมอ  

ผ่อนชาํระสินคา้ผ่าน บตัรเครดิตและชอบซื;อสินคา้และบริการผ่านออนไลน ์แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตวัอย่าง ให้ความ 

สําคญักบัการทาํกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านบตัรเครดิต ซึ@ งจะเห็นไดจ้ากปัจจุบนันี;  มีการชาํระสินคา้และบริการ ผ่านบตัร 
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เครดิตแพร่หลายมากขึ;น และยงัไดรั้บความสนใจ อย่างมาก เนื@องจากบตัรเครดิตเขา้มา มีส่วนร่วม กบัร้านคา้ต่าง ๆ 

มากยิ@งขึ;น รวมไปถึง ร้านคา้ออนไลน์ ความนิยมในยุคนี; ไดรั้บการยอมรับมาก ในการซื;อ สินคา้ผ่านทางออนไลน์ 

ซึ@ งสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ พรชนก ลี;ภยัรัตน (2556) ศึกษาเรื@อง วิถีชีวิต และ ความ คาดหวงัของผูบ้ริโภคต่อ 

เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท ์ที@ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ ของประชาชนกรในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ@ งใน 

ส่วนของรูปแบบการดาํเนินชีวิต ดา้นกิจกรรมของผูบ้ริโภค การออกไปเที@ยวนอกบา้น เสมอเมื@อมีโอกาส การชอบ 

รับประทานอาหาร เดินช๊อปปิ; งในสถานที@ต่าง ๆ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช ้บริการที@เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ 

ดา้นความสนใจผลจากการศึกษาพบวา่ ผูที้@เคยใชบ้ตัรเครดิตอิออน มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัร 

เครดิตอิออน ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคญั โดยมีความสนใจระดบัปานกลาง และ สามารถ 

อภิปรายผลการวิจยัได ้ดงันี;  ในเรื@องของ ความสะดวกของบตัรเครดิตในการซื;อสินคา้ออนไลน์ การศึกษาขอ้มูล 

ของบตัรเครดิต แต่ละธนาคาร การสะสมคะแนนจากการใชบ้ตัรเครดิตเพื@อแลกของ และได ้ส่วนลดพิเศษ จากการ 

ใชบ้ตัรเครดิต แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตวัอย่าง ดา้นความสนใจ มีความสําคญัอย่างมาก ต่อผูบ้ริโภค เนื@องจากผูบ้ริโภค 

ตอ้งการรายละเอียดขอ้มูลต่าง ๆ ของบตัรที@ผูบ้ริโภคตอ้งการใชว้า่ มีความน่าสนใจหรือมีความคุม้ค่ามากนอ้ย 

แค่ไหน เช่น คะแนนที@ไดรั้บ ยอดเงินคืน ยอดการใชจ่้าย รายละเอียด โปรโมชั@นต่าง ๆ ภายในบตัร เพื@ออาํนวย 

ความสะดวก ต่อผูบ้ริโภค ให้สามารถเขา้ถึง ขอ้มูลเหล่านี; ไดร้วดเร็ว ทนัต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค ซึ@ งเป็น 

จุดแข็งให้แก่บริษทั และเป็นการให้บริการอีกช่องทางหนึ@งให้แก่ ผูบ้ริโภค ซึ@ งสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ พรชนก 

ลี;ภยัรัตน (2556) ศึกษาเรื@อง วิถีชีวิต และความคาดหวงัของ ผูบ้ริโภคต่อเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท ์ที@ส่งผลต่อ 

การตดัสินใจใชบ้ริการของ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ@ งในรูปแบบการดาํเนินชีวิต ดา้นความสนใจ 

รูปแบบของเสื;อผา้ที@จาํหน่ายตามที@ต่าง ๆ มีอิทธิพลต่อ การตดัสินใจใช ้บริการที@เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท ์ 

ดา้นของความคิดเห็น ผลจากการศึกษาพบว่า ผูที้@เคยใชบ้ตัรเครดิตอิออน มีอิทธิพลต่อ การตดัสินใจใช ้

บตัรเครดิตอิออน ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัสําคญัโดยมีความสนใจระดบัมาก และสามารถ 

อภิปรายผลการวิจยัไดใ้นเรื@องการใชบ้ตัรเครดิตทาํให้ซื;อสินคา้ไดส้ะดวกขึ;น รู้สึกปลอดภยักว่าการพกเงินสด   

ทาํให้วางแผนการเงินไดดี้ขึ;น แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตวัอย่าง มีการใชบ้ตัรเครดิตในยุคปัจจุบนั ไดรั้บความสนใจ 

ยิ@งขึ;น และมีแนวโน้มจะสูงขึ;นตามลาํดบั  ซึ@ งสอดคลอ้งกบัแนวคิด ของ พรชนก ลี;ภยัรัตน (2556) ศึกษาเรื@อง วิถีชีวิต 

และความคาดหวงัของผูบ้ริโภค ต่อเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท ์ที@ส่งผลต่อการตดัสินใจใช ้บริการของประชาชน 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ@ งในส่วนของรูปแบบการดาํเนินชีวิตดา้นความคิดเห็น การไดเ้ดินท่องเที@ยวที@ศูนยก์ารคา้ 

หรือห้างสรรพสินคา้ เป็นการสร้างความสุขให้ตวัเอง และการไดเ้ดินทางท่องเที@ยวที@ศูนยก์ารคา้ หรือห้างสรรพ -

สินคา้ ทาํให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลินมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ ใชบ้ริการ ที@เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท ์ 
 

ข้อเสนอแนะ 

 

ข้อเสนอแนะเชิงวชิาการจากผลการวจิยั 

จากผลการศึกษา มีขอ้เสนอแนะในการวิจยัเพื@อนาํไปใชใ้ห้เป็นประโยชน์ และเป็นแนวทาง เรื@อง 

ปัจจยัที@มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช ้บตัรเครดิตอิออนธนสินทรัพยฯ์ ของ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

สามารถสรุปขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยั ดงันี;  

 (1.1)ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑส่์วนประสมทางการตลาดในดา้นของผลิตภณัฑ ์ผลจากการศึกษาพบว่า 

ผูท้ี@เคยใช  ้บตัรเครดิตอิออนฯ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิตอิออนฯ ของประชากรในเขต 
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กรุงเทพมหานคร ดงันั;นจึงควรใหค้วามสาํคญักบัผลิตภณัฑ ์ในส่วนของบตัรเครดิตมีหลากหลายประเภท 

ให้เลือกใช ้เพื@อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้และยงัมีในส่วนของรูปแบบบตัร ออกแบบลายให้ 

ทนัสมยั สวยงาม บตัรไม่เสื@อม หรือชาํรุดง่าย เป็นส่วนช่วยในเรื@ องของการสร้างผลิตภณัฑ์ ให้น่าดึงดูด 

ในการใชง้าน ไดอี้กดว้ย หรือจะเพิ@ม การสร้างผลิตภณัฑที์@เนน้แบบเฉพาะเจาะกลุ่ม เช่น การออกแบบ หนา้บตัร 

ดว้ยตวัเองได ้ตามรูปแบบที@ผูบ้ริโภคตอ้งการ หรือจะเป็นในเรื@องของการซื;อ สินคา้ และบริการของผูบ้ริโภค 

เพื@อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดถู้กใจยิ@งขึ;นและเป็น โอกาส ที@จะเพิ@มยอดสมคัรบตัรเครดิตไดด้ว้ย 

(1.2)ปัจจยัดา้นบุคคลส่วนประสมทางการตลาดดา้นของบุคคล ผลจากการศึกษาพบวา่ผูที้@เคยใช ้บตัรเครดิต 

อิออนฯ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิตอิออนฯ ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครดงันั;นจึงควร 

ใหค้วามสาํคญักบัดา้นบุคคล เพื@อรักษากลุ่มผูบ้ริโภค และ เพื@อเป็นการดึงดูดผูบ้ริโภคกลุ่มใหม่  พนกังานตอ้งมี 

บุคลิกภาพและมารยาทที@ดีในการให้บริการ รวมไปถึงความเต็มใจในการให้บริการ ความชาํนาญการ ในการตอบ 

คาํถามถึงรายละเอียดความแตกต่างกนัของบตัรแต่ละประเภท การแกปั้ญหา ขอ้สงสัย ให้แก่ลูกคา้ ไดร้วดเร็ว 

เพื@อก่อใหเ้กิดความพึงพอใจต่อการเขา้รับบริการ ใหแ้ต่ละครั; ง ส่งผลใหเ้กิดการตดัสินใจใชไ้ดอี้กหนึ@งช่องทาง 

(1.3)ปัจจยัดา้นกระบวนการส่วนประสมทางการตลาดดา้นของกระบวนการ ผลจากการศึกษาพบว่า ผูที้@เคยใช ้

บตัรเครดิตอิออน มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิตอิออน ของประชากร ในเขตกรุงเทพมหานคร ดงันั;น 

จึงควรให้ความสําคญักบัดา้นกระบวนการ เพื@อรักษากลุ่มผูบ้ริโภค และเพื@อเป็นการดึงดูดผูบ้ริโภคกลุ่มใหม่ 

ในดา้นของการสมคัรบตัรเครดิตไม่ซับซ้อน การกรอกขอ้มูลไม่ยุ่งยาก มีช่องทางการสมคัร ผ่านออนไลน์ที@กรอก 

ขอ้มูลสะดวก รวดเร็ว และเมื@อสมคัรเสร็จสิ;นแลว้ การดาํเนินการขั;นต่อไปในเรื@องการอนุมติับตัรตอ้งมีความรวดเร็ว  

เพราะผูบ้ริโภคที@ตดัสินใจเลือกใช ้ปัจจยัหลกั ๆ หนีไม่พน้ ความจาํเป็นตอ้งการใชบ้ตัรเครดิต ในการดาํเนินชีวิต 

ทางดา้นการเงิน และอีกดา้นกระบวนการคือ การทาํธุรกรรมผ่านทางบตัรเครดิต มีความปลอดภยัในดา้นของ 

ขอ้มูลส่วนตวัและมีความปลอดภยัในดา้นทรัยพสิน ที@พกพา เช่น การพกพาเงินสดเป็นจาํนวนมาก ๆ 

(1.4)ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพส่วนประสมทางการตลาดดา้นของลกัษณะทางกายภาพ ผลจากการศึกษา 

พบว่าผูที้@เคยใช ้บตัรเครดิตอิออนฯ ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิตอิออนฯ ของประชากรในเขต 

กรุงเทพมหานคร โดยมีค่าเฉลี@ยรวมอยู่ที@ระดบัปานกลาง  หากปรับปรุงการตกแต่งสถานที@ให้สวยงาม น่าสนใจ 

เพื@อให้เพิ@มความสนใจให้กบัผูบ้ริโภค การแต่งกายของพนกังาน สร้างภาพลกัษณ์ภายนอกที@ดี ให้แก่ องคก์ร 

และช่องทางการติดต่อ เจา้หน้าที@ ที@สะดวก ง่ายต่อการสอบถามขอ้มูล เพื@อเป็นอีกหนึ@งแรงจูงใจ ในการตดัสินใจใช ้

(1.5)ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดส่วนประสมทางการตลาดดา้นของการส่งเสริมการตลาด ผลจากการศึกษา 

พบว่าผูที้@เคยใชบ้ตัรเครดิตอิออนฯ ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิตอิออน ของประชากรในเขต 

กรุงเทพมหานคร โดยมีค่าเฉลี@ยรวมอยู่ที@ระดบัปานกลาง  หากมีการ ปรับปรุงในเรื@องระยะเวลาในการผ่อน สินคา้ 

แบบ 0% ในการซื;อสินคา้ตามร้านต่าง ๆ ใหมี้มากขึ;น ไม่คิดอตัราดอกเบี;ยในการขอผอ่นชาํระในระยะสั;น ๆ เช่น 

ผอ่น 3 เดือน 6 เดือน เป็นตน้ เพิ@มโปรโมชั@นในส่วนลดพิเศษตามร้านคา้ใหม้ากขึ;น ยงัรวมไปถึงวนัพิเศษต่าง ๆ 

ที@มอบให้แก่ผูบ้ริโภค มีการจัดโปรโมชั@นเพื@อส่งเสริมการขาย การลด แลก แจก แถม เมื@อชําระ สินค้า 

และบริการผ่านบัตรเครดิตอยู่เป็นประจาํ หรือจะเป็น การนําผูมี้ชื@อเสียงเป็นที@ รู้จัก มาเป็นพรีเซ็นเตอร์ 

จะทาํใหเ้กิดการตดัสินใจใชไ้ดม้ากยิ@งขึ;น 

(1.6)ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายส่วนประสมทางการตลาดดา้นของช่องทางการจดัจาํหน่าย ผลจากการศึกษา 

พบว่าผูที้@เคยใช ้บตัรเครดิตอิออนฯ ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิตอิออนของ ประชากรในเขต 

กรุงเทพมหานคร โดยมีค่าเฉลี@ยรวมอยูที่@ระดบัปานกลาง  หากมีการปรับปรุง ในเรื@อง การเพิ@มตูก้ดเงินสดให้มี 
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จาํนวนมากขึ;นในสถานที@ต่าง ๆ เพื@อเป็นการแพร่กระจายตูก้ดเงินสดที@ใหบ้ริการไปในหลากหลายพื;นที@ อีกทั;ง 

ยงัเป็นการเพิ@มยอด การใชบ้ตัร หรือในทางออ้ม เพื@อกระตุน้ความสนใจในการสมคัรบตัรเพิ@มจากลูกคา้ รายใหม่ 

โดยการเพิ@มจุด หรือมีการออกบูธให้บริการสมคัรบตัรที@มากยิ@งขึ;น ในแต่ละจุดของกลุ่ม เป้าหมาย มีการให้บริการ 

สมคัรบตัรผา่น Call Center และสมคัรผา่นเวบ็ไซต ์ที@กรอกขอ้มูล ไดง่้าย รวดเร็ว มากยิ@งขึ;น หรือจะเป็นการให้ 

ความสําคญักบัการโฆษณา เพิ@มช่องทางการจดัจาํหน่าย เช่น การออกบตัรร่วมพนัธมิตรกบัองคก์รต่าง ๆ   

(1.7)ปัจจยัดา้นราคาส่วนประสมทางการตลาดดา้นของราคา ผลจากการศึกษาพบว่า ผูที้@เคยใช ้บตัรเครดิตอิออนฯ 

ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิตอิออนฯ ของประชากรในเขต กรุงเทพมหานคร โดยมีค่าเฉลี@ยรวมอยู่ที@ 

ระดบัปานกลาง  หากปรับปรุงในเรื@อง ชี;แจง้อตัราดอกเบี;ยไวอ้ย่างชดัเจนมากขึ;น แจง้รายละเอียด ให้แก่ผูบ้ริโภค 

ไดรู้้ถึงอตัรา ดอกเบี;ยที@ยงัคงคา้งจ่าย ถา้หากมีการปรับเปลี@ยนค่าธรรมเนียม ดอกเบี;ยใน การผอ่นสินคา้ใหต้ํ@าลง 

กว่าธนาคารหรือสถาบนัการเงินอื@น ๆ จะทาํใหผู้บ้ริโภค ตดัสินใจ เลือกใชบ้ตัรไดม้ากกว่าที@จะตดัสินใจเลือกใช ้

ของคู่แข่ง เนื@องจากปัจจุบนัมีการแข่งขนักนัมาก ในธนาคารหรือสถาบนัการเงิน ที@ให้บริการในส่วนของบตัร 

เครดิต หากเพิ@มความสาํคญั ที@ระบุไวข้า้งตน้ใหม้ากขึ;น จะส่งผลดีต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรไดม้ากยิ@งขึ;น  

 (2)รูปแบบการดาํเนินชีวิตปัจจยัดา้นรูปแบบการดาํเนินชีวิต ที@มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิต 

บริษทัอิออนธนสินทรัพยฯ์ ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบไปด้วย กิจกรรม ความสนใจ 

ความคิดเห็น มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจ โดยมีขอ้เสนอแนะ ดงันี;  

(2.1)ความคิดเห็นรูปแบบการดาํเนินชีวิตดา้นของความคิดเห็น ผลจากการศึกษาพบว่าผูที้@เคยใชบ้ตัรเครดิตอิออนฯ 

มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิตอิออนฯ ของประชากรในเขต กรุงเทพมหานคร จะเห็นไดว่้าผูบ้ริโภค 

มีความคิดเห็นว่าในการใชบ้ตัรเครดิตทาํให้เกิด ความสะดวกสบายยิ@งขึ;น ในการชาํระสินคา้และบริการต่าง ๆ  

รวมไปถึงเรื@องความ ปลอดภยัของขอ้มูลและยงัมีความเห็นว่าการใชบ้ตัรเครดิต รู้สึกปลอยภยักว่าการพก เงินสด 

และยงัสามารถวางแผนการเงินไดดี้อีกดว้ย 

(2.2)กิจกรรมรูปแบบการดาํเนินชีวิตในดา้นของกิจกรรม ผลจากการศึกษาพบว่าผูที้@เคยใช ้บตัรเครดิตอิออนฯ 

มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิตอิออนฯ ของประชากรในเขต กรุงเทพมหานครสรุปไดว่้าบตัรเครดิตอิออน 

เป็นการตอบสนองกลุ่มเป้าหมายที@นิยม ใชบ้ตัรเครดิต ในการทาํกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การชาํระสินคา้และการใช	้

บริการต่าง ๆ ผ่านทางบตัรเครดิต ดงันั;น ควรเพิ@มบตัรเครดิตให้ร่วมกบัร้านคา้ทุก ๆ แห่ง และร้านคา้ ทางออนไลน์ 

เพื@อให้สามารถหักยอดชําระผ่านบัตรเครดิตได้ง่าย เนื@องจากปัจจุบันในการ ซื; อสิ;นค้าตามร้านค้าต่าง ๆ 

และซื;อสินคา้ผา่นทางออนไลน์เป็นที@นิยมอยา่งแพร่หลาย จึง ควรตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายใหไ้ดดี้ยิ@งขึ;น  

(2.3)ความสนใจรูปแบบการดาํเนินชีวิตในดา้นของความสนใจ ผลจากการศึกษาพบว่าผูที้@เคยใช ้บตัร 

เครดิตอิออนฯ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิตอิออนฯ ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร จะเห็นไดว่้า 

สิ@งที@ผูบ้ริโภคตอ้งการนอกจากวงเงินในบตัร ยงัให้ความสนใจกบัการสะสมคะแนน การไดรั้บส่วนลดพิเศษ จากการ 

ใชบ้ตัรเครดิต จากการชาํระสินคา้และบริการผ่านบตัรเครดิต รวมไปถึงความสะดวกในการซื;อสินคา้ออนไลน์  
 

ข้อเสนอแนะสําหรับงานวจิยัครัTงต่อไป 

(1)ในการศึกษาเรื@องปัจจยัที@มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช ้บตัรเครดิตอิออนธนสินทรัพยฯ์ของประชากร 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ที@ผูวิ้จยัเลือกมาใชใ้นการทาํวิจยันั;นยงัมีเงื@อนไขอื@น ๆ ที@เป็นผลกระทบต่อเรื@องปัจจยัที@มี 

ผลต่อการตดัสินใจเลือกใช ้บตัรเครดิตอิออนธนสินทรัพยฯ์ ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร อีกหลายประการ 

ซึ@ งควรจะนาํมาเป็นตวัแปรใน การศึกษาวิจยัครั; งต่อไป คือ ปัจจยัดา้นพฤติกรรม  ปัจจยัดา้นความพึงพอใจ ปัจจยั 
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ดา้นแรงจูงใจ เพื@อนาํผลการศึกษา มาพฒันา ปรับปรุงประสิทธิภาพ ให้ตรงต่อความตอ้งการของกลุ่ม ผูบ้ริโภคให้ 

มากยิ@งขึ;น (2) ดา้นประชากรและพฤติกรรมที@ศึกษาในครั; งนี;  ไม่ไดน้าํมาคาํนวน และไม่ไดน้าํมาวิเคราะห์ผล หรือ 

การเก็บแบบสอบถาม เก็บจากประชากรในกรุงเทพมหานคร เท่านั;น ซึ@ งหากตอ้งการทราบขอ้มูล จากประชากรที@มี 

ความเห็นที@หลายหลากกว่า ตอ้งมีการเลือกศึกษากลุ่มเป้าหมายที@แตกต่างจากเดิม เพื@อไดข้อ้มูล ความเห็นที@มากขึ;น 
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