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ปัจจัยทีม' ผี ลต่ อการตัดสิ นใจเลือกใช้ บัตรเครดิตบริษทั อิออนธนสิ นทรัพย์ ฯ
ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
FACTORS AFFECTING DECISION TO USE
AEON CREDIT CARD OF PEOPLE IN BANGKOK
กุสุมา นิสวงษ์." สมบูรณ์ ศรี อนุรักษ์วงศ์ .# ประภัสสร วิเศษประภา .$
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั;งนี;มีวตั ถุประสงค์เพื@อศึกษา (1) สภาพทัว@ ไปของปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดรู ปแบบ
การดําเนิ นชีวิต และการตัดสิ นใจใช้บตั รเครดิตของประชากรในเขต กรุ งเทพมหานคร (2) ความสัมพันธ์
ระหว่าง ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด รู ปแบบการดําเนิน และ การตัดสิ นใจใช้บตั รเครดิตของประชากร
ในเขตกรุ งเทพมหานครโดยเป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ ซึ@ งกลุ่มตัวอย่างคือ คนที@เคยใช้บตั รเครดิตอิออนฯ ในเขต
กรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี@
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี@ยและส่ วนเบี@ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิ งอนุ มาน คือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุ เชิ ง
เส้นตรง (multiple liner regression) ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิงมีกลุ่มอายุ
ที@มากที@สุดในการตอบแบบสอบถาม อายุระหว่าง 21 - 30 ปี ในด้านระดับ การศึกษาส่ วนมากศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ส่ วนใหญ่เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน ใช้บตั รประเภท บัตรเครดิตอิออน เป็ นจํานวนมากที@สุด
มีลกั ษณะการใช้บตั รในการชําระค่าสิ นค้า อุปโภคบริ โภค เป็ นส่ วนใหญ่ เกินกว่าครึ@ งใช้บตั รเฉลี@ยต่อเดือน
สู งสุ ดตํ@ากว่า 5 ครั;ง ต่อเดือน ยอดใช้จ่ายผ่านบัตร เฉลี@ยต่อ เดือนส่ วนมากตํ@ากว่าหรื อเท่ากับ 10,000 ในการเลือก
ชําระยอดใช้จ่ายคืน การชําระบัตร เกือบครึ@ งเลือกชําระเต็มจํานวน ผลการทดสอบสมมติฐานปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที@มีอิทธิ พลต่อ การตัดสิ นใจใช้บตั รเครดิตของประชากร ในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที@ 0.05 รู ปแบบการดําเนินชีวติ ที@มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจใช้บตั รเครดิต ของประชากร
ในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที@ 0.05
คําสํ าคัญ: ส่ วนประสมทางการตลาด, รู ปแบบการดําเนินชีวติ , บัตรเครดิต
." กุสุมา นิสวงษ์ นักศึกษาปริ ญญาโท คณะบริ หารธุรกิจโครงการ twin 6 มหาวิทยาลัยรามคําแหง
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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
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ปั จจุบนั การใช้บตั รเครดิตในการชําระสิ นค้าและบริ การ ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่ หลาย จากข้อมูล
อ้างอิงจากเว็บบริ ษทั อิออนฯ ณ วันที@ 28 กุมภาพันธ์ 2561 บริ ษทั ฯ ให้บริ การสิ นเชื@อ ทั;งหมดอยู่ 3.26 ล้านบัญชี
ในขณะที@สมาชิกที@ใช้บริ การสิ นเชื@อ มีจาํ นวน 2.14 ล้านราย และมีจาํ นวนบัตรเครดิต และบัตรสิ นเชื@ออื@น ๆ ถึง
8.15 ล้านบัตร แบ่งเป็ นบัตรเครดิต 2.50 ล้านบัตร และบัตรสมาชิก 5.65 ล้านบัตร (บริ ษทั อิออนฯ ออนไลน์, 2562)
ข้อมูลดังกล่าว บ่งชี;ได้วา่ ประชากร ในปั จจุบนั หันมาให้ความสําคัญกับการใช้บตั รเครดิต กันมากขึ;น เมื@อพิจราณา
จะพบว่าการเดินห้าง สรรพสิ นค้า ในปั จจุบนั การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตมีโปรโมชัน@ ที@ดึงดูดมากกว่าการชําระ
ด้วยเงินสดด้วยเหตุน; ีเอง จึงทําให้ เกิดการแข่งขันของสถาบันการเงินต่าง ๆ ในการจัดโปรโมชัน@ เพื@อดึงดูดลูกค้า
ธุรกิจให้บริ การด้านบัตรเครดิตปั จจุบนั มีการแข่งขันมากขึ;นอันเนื@องมาจากสถาบันทางการเงินต่าง ๆ
พยายามจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้สูงสุ ด และ ประกอบไปด้วยความต้องการผลกําไรสู งสุ ด
เช่ นกัน เพื@อก่อให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพ โดยมีเป้ าหมายจะรักษามูลค่ากําไรให้อยู่ในระดับเดี ยวกับปี ที@ผ่านมา
และเพื@อ เพิ@ม ส่ ว นแบ่ง การตลาดของ ยอดใช้จ่ายผ่านบัต ร ให้เติบ โตต่อ เนื@ อ งจากวิก ฤติก ารแข่ง ขัน ของ
สถาบันทางการเงินต่าง ๆ ที@เกิดจากการผสมผสานระหว่าง ส่ วนประสมทางการตลาด รู ปแบบการใช้ชีวิต
ที@เป็ นปั จจัย สามารถดึงดูดให้ลูกค้าตัดสิ นใจใช้บริ การบัตรเครดิตได้
ดังนั;น จากเหตุผลข้างต้นทําให้เกิ ดการศึกษาถึงปั จจัยที@ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใช้ บัตรเครดิ ตร
บริ ษทั อิออนธนสิ นทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํากัด(มหาชน)โดยศึกษาถึงตัวแปร ที@จะทําให้ประชากร ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ตัดสิ นใจเลือกใช้บตั รเครดิตอิออน การศึกษา ครั; งนี; เพื@อเป็ นแนวทางให้ บริ ษ ทั อิออน
ธนสิ นทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) ทราบถึงกลยุทธ์ที@สามารถโน้มน้าว ให้ประชากรในเขตพื;นที@
กรุ งเทพมหานคร ตัดสิ นใจเลือกถือครองบัตรอิออนได้มากที@สุด อีกทั;งยังสามารถนําข้อมูล ในการศึกษาครั;งนี;
ั
ไปปรับปรุ งกลยุทธ์ใน การบริ หาร หรื อเป็ นแนวทาง เพื@อให้บรรลุเป้าหมายตามที@บริ ษทั ฯ ได้เป้าต้งไว้
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วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
(1) เพื@อศึกษาสภาพทัว@ ไปของปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด รู ปแบบการดําเนิ นชี วิต และ
การตัดสิ นใจ ใช้บตั รเครดิตของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร (2) เพื@อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปั จจัยด้าน
ส่ วนประสมทางการตลาด รู ปแบบการดําเนิน และ การตัดสิ นใจใช้บตั รเครดิตของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
ขอบเขตของการวิจยั
(1) ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์ หมายถึงประชากรที@เคยใช้บตั รเครดิตอิออนฯในเขตกรุ งเทพมหานคร
ไม่สามารถระบุจาํ นวนกลุ่มตัวอย่างที@แน่ นอนได้ (2) ขอบเขตด้านเนื; อหาหมายถึงตัวแปร ที@ใช้ในการศึกษาวิจยั
ได้แก่ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด รู ปแบบการดําเนินชีวติ และ การตัดสิ นใจใช้บตั รเครดิตของประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานคร (3) ขอบเขตด้านระยะเวลา ผูว้ จิ ยั กําหนดระยะเวลาในการศึกษาตั;งแต่ เมษายน – มิถุนายน พ.ศ. 2562
ประโยชน์ ทคี' าดว่ าจะได้ รับจากการวิจยั
(1) ประโยชน์เชิงวิชาการ ผลจากการวิจยั ครั;งนี;สามารถนําไปใช้เป็ นข้อมูลพื;นฐานเพื@อการศึกษา และ
เพื@อพัฒนารู ปแบบการศึกษาเกี@ยวกับความพึงพอใจของปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด รู ปแบบการดําเนินชีวติ
และ การตัดสิ นใจใช้บตั รเครดิตอิออน ซึ@ งผูว้ จิ ยั คาดหวังว่าผลจากการวิจยั ครั;งนี; จะเป็ นประโยชน์ กับผูท้ ี@เกี@ยวข้อง
ในการศึกษา เกี@ยวกับปั จจัยด้าน ส่ วนประสมทางการตลาด รู ปแบบการดําเนินชีวติ และ การตัดสิ นใจใช้บตั ร
เครดิตอิออนฯ ตลอดจนใช้เป็ นพื;นฐานสําหรับการวิจยั ในครั;งต่อไป
(2) ประโยชน์เชิ งนโยบาย ผลจากการวิจยั ครั; งนี; ทาํ ให้ผูบ้ ริ หาร และ ผูท้ ี@เกี@ยวข้องกับ บัตรเครดิตอิออนฯ
ได้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของลูกค้าที@มีต่อปั จจัยด้านส่ วนประสม ทางการตลาดของบัตรเครดิต รวมถึง
รู ปแบบการดําเนินชีวติ ที@มีต่อบัตรเครดิตอิออน ทั;งนี; เพื@อให้ผูบ้ ริ หาร และผูท้ ี@เกี@ยวข้องเกิดความเข้าใจ และ
สามารถกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดได้ อย่างเหมาะสม
นิยามศัพท์
(1) ส่ วนประสมทางการตลาด หมายถึง ใช้ในการตอบสนองความต้องการ ของลูกค้าต่อ การเลือกใช้
บัตรเครดิต ทั;งหมด 7 ข้อ (1.1)ผลิตภัณฑ์ หมายถึง รู ปแบบ สี สนั ของบัตรเครดิต ที@สวยงาม น่าใช้ (1.2) ราคา
หมายถึง ค่าธรรมเนี ยมรายปี อัตราดอกเบี;ย (1.3) ช่องทางการจัดจําหน่าย หมายถึง สถานที@ให้บริ การ ในการ
สมัคร และ ชําระบัตรเครดิต (1.4) ส่ งเสริ มการขาย หมายถึง สิ ทธิพิเศษที@ส่งมอบให้แก่ลูกค้าที@มี บัตรเครดิต
(1.5) บุคคล หมายถึง พนักงานผูใ้ ห้บริ การแก่ลูกค้า (1.6) กระบวนการให้บริ การ หมายถึง ความสําคัญ
ของการให้บริ การ (1.7) ลักษณะทางกายภาพ หมายถึง กระบวนการด้านคุณภาพของบัตรเครดิต ที@ลูกค้าได้รับ
(2) รู ปแบบการดําเนิ นชีวิต หมายถึง กิจกรรม ความสนใจ ความคิดเห็น ที@ตรงต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้า
ในแต่ละบัตรที@ลูกค้าเลือกใช้ (2.1)กิจกรรม คือ การใช้เวลาว่างทํากิจกรรมในรู ปแบบเดิม ๆ (2.2) ความสนใจ
คือ การแสวงหาเรื@ องที@สนใจ (2.3) ความคิดเห็น คือ การแสดงความคิดเห็น
(3) การตัดสิ นใจใช้บตั รเครดิต หมายถึง การตัดสิ นใจของลูกค้ามีผลต่อ การตัดสิ นใจเลือกใช้บตั รเครดิต
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แนวคิดและทฤษฎี
(1) การตลาดประสบความสําเร็ จขึ;นอยูก่ บั บริ ษทั ต้องการผลิตสิ นค้าอะไร คิดวิธีการที@จะทําให้ได้รับผล
ตอบแทน ที@คุม้ ค่ามีวธิ ีการส่ งมอบสิ นค้าและบริ การ ให้เข้าถึง ลูกค้ามีการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริ การ ซึ@ งเป็ นหลัก
พื; นฐานทางการตลาดที@ สําคัญ ประกอบด้วยปั จจัยต่ างๆ ( The Chartered Institute of Marketing, 2009) ผู ้วิ จ ัย
สรุ ปได้ ว่ า เป็ น เครื@ องมื อ ที@ สํ า คัญ ทางการตลาด ที@ ใ ช้ ใ นการตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้า กลุ่ ม
เป้ าหมายทําให้ลูกค้าใน กลุ่มเป้ าหมายให้เกิด ความพึงพอใจ ต่อสิ นค้า และบริ การ จึงถือเป็ นหัวใจของการบริ หาร
การตลาด และการบริ หาร งานของกิจการ หรื อบริ ษทั ต่าง ๆ เพื@อวางกลยุทธ์ให้ตรงกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที@สุด
องค์ประกอบของส่ วนประสม ทางการตลาด (marketing mix หรื อ 7P’s) เป็ นเครื@ องมือทางการตลาดที@ประกอบ
ปั จจัยต่างๆ 7 ปั จจัยดังนี;
(1.1) ผลิตภัณฑ์ (product) เป็ นสิ@ งที@เสนอขายเพื@อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยอาจจะ
เป็ นผลิตภัณฑ์ที@มีตวั ตนจับต้องได้ หรื อมองเห็นได้ เช่น สิ นค้า (goods) เป็ นต้น หรื อ อาจเป็ นผลิตภัณฑ์ที@ไม่มี
ตัวตน จับต้องไม่ได้ เช่น บริ การ(services) ความคิด(ideas) เป็ นต้น (วิเชียร วงศ์ณิชชากุล และคณะ, 2550) ผูว้ จิ ยั
สามารถสรุ ปได้ว่าเป็ นสิ@ งที@ผูผ้ ลิตหรื อผูใ้ ห้บริ การ เสนอสิ นค้าหรื อบริ การ ให้แก่ผูบ้ ริ โภคเพื@อตอบสนอง
ความต้องการของผูบ้ ริ โภค ทั;งนี; ผูบ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจซื; อหรื อไม่น; นั ขึ;นอยูก่ บั คุณภาพ ความมีชื@อเสี ยงของ
ตรายีห@ อ้ ราคา บรรจุภณ
ั ฑ์ และ การบริ การที@ดี มีการสร้างสรรค์ในการคิดรู ปแบบและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้า เพื@อให้เกิดความพึงพอใจสู งสุ ด ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที@ผบู ้ ริ โภค หรื อลูกค้า
ได้รับ มีส่วนช่วยให้ผลิตภัณฑ์ทาํ หน้าที@ได้สมบูรณ์ ขึ;น เช่น บัตรเครดิตใช้สาํ หรับใช้จ่ายแทนการใช้เงินสด
(1.2) ราคา (price) สิ@ งที@กาํ หนดมูลค่าของผลิตภัณฑ์รูปแบบเงินตรา หรื อ มูลค่าการยอมรับกันในการแลกเปลี@ยน
ผลิตภัณฑ์ การกําหนดราคาขึ;นอยูก่ บั ปั จจัยหลายอย่าง เช่น ความสามารถในการซื; อของลูกค้า เป้ าหมาย ต้นทุน
ที@เกิดขึ;นกับผูข้ าย และ สภาพ แวดล้อมทางการตลาดต่างๆ เป็ นต้น (วิเชียร วงศ์ณิชชากุล และคณะ, 2550)
ผูว้ ิจยั สามารถสรุ ปได้ว่า ราคาเป็ นสิ@ งที@กาํ หนดมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ในรู ปแบบของเงินตรา หรื อ มูลค่าที@มี
การยอมรับในการแลกเปลี@ยนผลิตภัณฑ์ ซึ@ งการกําหนดราคาขึ;นอยูก่ บั ปั จจัยหลายอย่าง เช่น ต้นทุนการผลิต
ความต้องการในการซื; อ และค่าเงินตรามีการเปลี@ยนแปลง ซึ@ งผลิตภัณฑ์บตั รเครดิตต้องคํานึ งถึง การพิจารณา
เกี@ยวกับ ต้นทุนการใช้ งานของบริ โภค ทําให้ผใู ้ ห้บริ การส่ วนใหญ่เลือก ที@จะยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า และ
ค่าธรรมเนียมรายปี ของบัตรเครดิตให้ผบู ้ ริ โภค เพื@อเพิ@มความน่าดึงดูดใน การเลือกใช้งาน
(1.3) ช่องทางการจัดจําหน่ าย (place or distribution) กระบวนการเคลื@อนย้าย ผลิตภัณฑ์จากผูผ้ ลิต ไปยังผูบ้ ริ โภค
หรื อ ตลาด กลุ่มเป้าหมาย อาจมีการผ่านตัวกลาง เช่น พ่อค้าปลีก ตัวแทน เป็ นต้น เพื@อให้เกิด ความสะดวกรวดเร็ ว
สามารถเข้าถึงลูกค้า ได้ง่ายขึ; น (วิเชี ยร วงศ์ณิ ชชากุล และคณะ, 2550) การจัดจําหน่ายประกอบด้วย ผูผ้ ลิต
ผูบ้ ริ โภค หรื อ ผูใ้ ช้ทางอุตสาหกรรม (industrial user) หรื อลูกค้าทางอุตสาหกรรม (industrial consumer) และ
คนกลาง (middleman) โลจิสติกส์ทางการตลาด แน่นอนว่าสิ นค้าที@มีจาํ หน่ายแพร่ หลาย และ ง่ายที@จะซื; อ
ก็จะทําให้ผูบ้ ริ โภคนําไปประเมินประเภทของช่องทางที@น าํ เสนอก็อาจก่ออิทธิ พลต่อการรับรู ้ภาพพจน์
ของผลิตภัณฑ์ (ชีวรรณ เจริ ญสุ ข, 2547) ผูว้ ิจยั สามารถสรุ ปได้วา่ การจัดจําหน่ายเป็ นการ กระจายผลิตภัณฑ์
จากผูผ้ ลิตไปยังผูบ้ ริ โภค หรื อ ลูกค้า ซึ@ งในการจัดจําหน่ายสามารถ ทําได้หลากหลายรู ปแบบ เช่น สถานที@ทาํ เล
ตัวแทนจําหน่าย และ สื@ อออนไลน์ ดังนั;น เพื@อให้สินค้าหรื อบริ การกระจายผลิตภัณฑ์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย ที@ตอ้ ง
การจึงต้องมีการบริ การที@ดี มีโปรโมชัน@ ในการขาย เพื@อกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจในการ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์
(1.4) การส่ งเสริ มการตลาด (promotion) การติดต่อสื@ อสารทางการตลาด ระหว่างผูข้ ายและกลุ่มลูกค้า
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เป้าหมาย หรื อ ผูซ้ ;ื อ เพื@อแจ้งข่าวสาร เตือนความทรงจํา ชักจูงให้เกิดความต้องการในการซื; อ และ การตัดสิ นใจซื; อ
ของลูกค้า (วิเชียร วงศ์ณิชชากุล และคณะ, 2550) เน้นทั;งการโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งเสริ มการขาย และ
การตลาดโดยตรงซึ@ ง เป็ นกิจกรรมติดต่อสื@ อสารไปยัง ตลาดเป้าหมายเพื@อเป็ นการให้คามรู ้ ชักจูง หรื อ เป็ นการ
เตือนความจําเป็ น ของตลาดเป้าหมายที@มีต่อตราสิ นค้า และ ผลิตภัณฑ์ หรื อ บริ การ การโฆษณาการส่ งเสริ มการขาย
(ชานนท์ รุ่ งเรื อง, 2555) ผูว้ จิ ยั สามารถสรุ ปได้วา่ ผูผ้ ลิตต้องการ สื@ อสารกับผูบ้ ริ โภค เพื@อให้ ผูบ้ ริ โภคเข้าใจถึง
คุณสมบัติต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ที@มี โดยการ โฆษณา ข่าวสารในช่องทางต่าง ๆ เช่น หนังสื อพิมพ์ ป้ายโฆษณา
โทรทัศน์ และ อินเตอร์เน็ต ทั;งนี;การโฆษณา เป็ นการเตือนความจําให้กบั ผูบ้ ริ โภค หรื อ เป็ นการชักจูงให้
ผูบ้ ริ โภคเกิดการตัดสิ นใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ การส่ งเสริ มการตลาดถือเป็ นสิ@ งที@ สําคัญซึ@ งเป็ นปั จจัยสําคัญ
ที@ส่งผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ และยังรวม ไปถึงการสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจ
โดยการจัดกิจกรรมทางการตลาด เช่น การลดราคา การแจกคูปอง การแถมของ เป็ นต้น
(1.5) พนักงานผูใ้ ห้บริ การ (people) บุคคลที@อยูใ่ นองค์กรทั;งหมด ไม่วา่ จะเป็ น เจ้าของ ผูบ้ ริ หาร หรื อ พนักงานใน
ทุกระดับ ซึ@ งแต่ละคนมีหน้าที@แตกต่างกันออกไป (วิเชียร วงศ์ณิชชากุล และคณะ, 2550) การสร้างความเชื@อมัน@
ผ่านตัวบุคคลเป็ นปั จจัยสําคัญที@จะช่วยสนับสนุ นการขาย และสร้างมูลค่าเพิ@มให้กบั สิ นค้าได้ โดยเฉพาะธุ รกิจ
ที@เกี@ยวข้องกับการบริ การ (service) พนักงานจะต้องมีการปฏิสมั พันธ์กบั ลูกค้ามากกว่าธุรกิจขายสิ นค้า (product)
ที@ส่วนมาก พนักงานของบริ ษทั จะทําหน้าที@เกี@ยวกับการผลิต และ การบริ หารไม่ตอ้ งเจอกับลูกค้า โดยตรง
ซึ@ งทําให้พนักงานมีความสําคัญและส่ งผลอย่างมากต่อความน่าเชื@อถือใน (สุ วสา ชัยสุ รัตน์, 2537) ผูว้ ิจยั สามารถ
สรุ ปได้วา่ พนักงานผูใ้ ห้บริ การ คือบุคคลที@อยูภ่ ายในองค์กรทุกคน ซึ@ งแต่ละคนมีหน้าที@แตกต่างกัน ดังนั;นพนักงาน
จึงต้องมีความรู ้ ความเชี@ยวชาญใน สายงาน สามารถตอบสนองความต้องการ ของลูกค้า ตอบคําถามได้อย่างมืออาชีพ
และมีมนุษยสัมพันธ์ที@ดี มีความเสมอภาพในการให้ บริ การเพื@อสร้างความรู ้สึกประทับใจต่อการให้บริ การแก่ลูกค้า
(1.6) กระบวนการให้บริ การ (process) มักเกิดจากการประสานงานหรื อการ เชื@ อมโยงกันในหลายขั;นตอน
เพื@อให้เกิดการบริ การที@มีคุณภาพ ดังนั;น การที@พนักงานมีประสิ ทธิ ภาพหรื อองค์กรมีเครื@ องมือที@ทนั สมัย
จะนําไปสู่ การให้บริ การที@ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และ เป็ นที@พึงพอใจของลูกค้าได้ (วิเชี ยร
วงศ์ณิชชากุล และคณะ, 2550) ผูว้ จิ ยั สามารถสรุ ปได้วา่ กระบวนการให้บริ การ คือบุคคลในองค์กรทุกระดับ
จะต้องให้ความสําคัญของการให้บริ การ โดยต้องมีข; นั ตอนการทํางานที@เป็ นมาตรฐานมีระบบแบบแผนที@ชดั เจน
มีเครื@ องมือที@ทนั สมัย มีการบริ การรวดเร็ วทันต่อความต้องการของลูกค้า รวมถึงพนักงาน ทุกระดับต้องเรี ยนรู ้
และเข้าใจในทุกขั;นตอนของการให้บริ การ เพื@อให้เกิดการบริ การ ที@มีคุณภาพสู งสุ ด
(1.7) ลักษณะทางกายภาพ (physical evidence) เป็ นการออกแบบสถานที@บริ การเพื@อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ
หรื อ เป็ นการนําเสนอให้ลูกค้าเห็นเป็ นรู ปธรรม ที@ชดั เจนขึ; น เป็ นการสร้างคุณภาพ ทั;งทาง ด้านกายภาพ
และรู ปแบบ การให้บริ การ เพื@อใช้เป็ นเครื@ องบ่งชี; ถึงคุณภาพของการบริ การ และส่ งมอบคุณค่าให้กบั ลูกค้า
ทั;งด้านการแต่งกายที@สะอาด สุ ภาพเรี ยบร้อย การบริ การ ด้วยความสุ ภาพอ่อนโยน การให้บริ การที@รวดเร็ ว
มีสิ@งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในสถานประกอบการ (The Chartered Institute of Marketing, 2009)
ผูว้ จิ ยั สรุ ปได้วา่ การชี;ให้เห็นถึงคุณภาพของการให้บริ การขององค์กร เช่น การแต่งกาย ที@สะอาด สุ ภาพ เรี ยบร้อย
และน่าเชื@อถือ สุ ขภาพอ่อนโยน การให้บริ การที@รวดเร็ ว และ อํานวยความสะดวก ให้กบั ลูกค้าอย่างมีประสิ ทธิภาพ
(2) รู ปแบบการดําเนิ นชีวิตในเชิงผูบ้ ริ โภคว่า รู ปแบบการดําเนิ นชีวิต (lifestyle) สามารถอธิ บายให้เห็นถึง
ค่านิยม หรื อ รสนิยมในการดําเนินชีวติ ผ่านรู ปแบบของ การบริ โภคสิ นค้าต่าง ๆ (Solomon, 1996) แนวทาง
สําหรับหัวข้อที@จะใช้ในการตั;งคําถามสําหรับการศึกษา ลักษณะรู ปแบบ การดําเนินชีวติ โดยใช้วธิ ี AIOs โดย
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มุ่งเน้นศึกษาเกี@ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ (activities) ความสนใจ (interests) และความคิดเห็นในเรื@ องต่างๆ (opinions)
ของบุคคลรวมถึงลักษณะทางประชากร (demographics) (Plummer, 1974) ผูว้ จิ ยั สามารถสรุ ปได้วา่ วิถีการ
ดําเนินชีวติ เช่น การจับจ่ายใช้สอย รู ปแบบการดําเนินชีวติ ของแต่ละบุคคล เป็ นตัวสะท้อนให้เห็นเป็ นปัจจัย
ใหญ่ ๆ ได้ 3 แบบดังนี; 1.กิจกรรม 2.ความสนใจ 3.ความคิดเห็นของบุคคล และยังสามารถสะท้อนให้เห็น
ถึงค่านิยมของแต่ละบุคคลได้ เป็ นอย่างดี ผ่านทางกิจกรรมหรื อสถานการณ์ เหตุการณ์ต่างๆ ที@เกิดขึ;นในแต่ละ
บุคคล เช่น ใช้เวลาว่างในการทํากิจกรรมเดิม ๆ เช่น ตื@นนอน ไปทํางาน เดินห้างสรรพสิ นค้า ดูหนัง กินข้าว
ดําเนินชีวติ รู ปแบบเดิม ๆ ในทุก ๆ วัน ซึ@ งการดําเนินชีวติ ของแต่ละ บุคคลนั;นจะแตกต่างกันออกไป
(3) การตัดสิ นใจเลือก มีหลายทางเป็ นแนวปฏิบตั ิไปสู่ เป้าหมายที@วางไว้ การตัดสิ นใจนี;อาจเป็ น การตัดสิ นใจ
ที@จะกระทําสิ@ งหนึ@ง หรื อหลายสิ@ ง เพื@อความสําเร็ จตรงตามที@ต; งั เป้าหมาย มักเกี@ยวข้องกับปั ญหาที@ยงุ่ ยาก สลับซับซ้อน และ มีวธิ ีการแก้ปัญหาให้วนิ ิจฉัย มากกว่าหนึ@งทางเสมอ ดังนั;นจึงเป็ นหน้าที@ของผูว้ นิ ิจฉัยปั ญหาว่า
จะเลือกสัง@ การปฏิบตั ิ โดยวิธีใดจึงจะบรรลุเป้าหมายอย่างดีที@สุดและบังเกิดผลประโยชน์สูงสุ ด แก่องค์กรนั;น
(สมคิด บางโม, 2548) ผูว้ จิ ยั สรุ ปได้วา่ การตัดสิ นใจเลือกใช้ เป็ นการตัดสิ นใจเลือกทางปฎิบตั ิทางใดทางหนึ@งของ
ผูบ้ ริ โภค เพื@อไปสู่ เป้าหมายที@วางไว้ และให้เกิดผลดีต่อผูบ้ ริ โภคให้มากที@สุด ในการตัดสิ นใจ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์
ในแต่ละครั;ง ผูบ้ ริ โภคมักจะแสวงหา ข้อมูลต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ที@มีความคล้ายกันเพื@อมา เปรี ยบเทียบด้าน
คุณภาพ ด้านราคา ด้านการบริ การของ ผลิตภัณฑ์และยังรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ มีความน่าเชือถือของผูใ้ ห้บริ การ
ผูบ้ ริ โภคจึงเลือกทางที@ดีที@สุดในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ และการบริ การของผูใ้ ห้บริ การ
งานวิจยั ทีเ' กีย' วข้ อง
ชนานันท์ พันธ์สมจิตร (2559) ศึกษาเรื@ อง ปั จจัยที@มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บตั รเดบิต ธนาคารกรุ งเทพ
จํากัด (มหาชน) ในการซื; อสิ นค้าและบริ การของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ผลการศึกษา
พบว่า ปั จจัยที@มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บตั รเดบิตธนาคาร กรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ในการซื; อสิ นค้าและบริ การ
ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที@ระดับ 0.05 รวมทั;งสิ; นมี 5 ปั จจัย
โดยสามารถจัดเรี ยงลําดับจากค่า สัมประสิ ทธิhของสมการถดถอย (beta coefficient) จากมากไปน้อย ได้ดงั นี;
ปั จจัยด้าน กระบวนการในการทํางาน ปั จจัยด้านบุคลากร สถานที@ให้บริ การ และลักษณะบัตรเดบิตปั จจัย
ด้านผลิตภัณฑ์และความเพียงพอของสาขาที@สมัครบัตรเดบิต ปั จจัยด้านร้านค้า ที@ รองรับการใช้บตั รเดบิต และ
ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ในส่ วนของปั จจัยด้านราคา ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจใช้บตั รเดบิต ธนาคาร
กรุ งเทพฯ รวมทั;งมีปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านอายุ อาชีพ และรายได้ที@แตกต่างกันมี การตัดสิ นใจ
ใช้บตั รเดบิตธนาคารกรุ งเทพฯ ในการซื; อสิ นค้าและบริ การ ของประชากรในเขต กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ปรี ยานารถ ลายคราม (2558) ศึกษาเรื@ อง ปั จจัยที@มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้ บัตรเครดิต KTC ของ
ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่าส่ วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บตั รเครดิต
ของผูบ้ ริ โภค ในเขตจังหวัดปทุมธานี และ การรับรู ้ถึงประโยชน์ที@ได้รับมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้ บัตรเครดิต ของ
ผูบ้ ริ โภค ในจังหวัดปทุมธานี อย่างมีนยั สําคัญ ซึ@ งสอดคล้องกับ สมมติฐานที@ผวู ้ จิ ยั ได้ต; งั ไว้
จุฑามาศ กิจจรัส (2560) ศึกษาเรื@ อง ปั จจัยที@มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือก ใช้บตั รเครดิตธนาคารกรุ งเทพของ
ลูกค้าในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล ผลการศึกษาพบว่า ผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บตั รเครดิตธนาคาร กรุ งเทพฯ
ของลูกค้าในเขตกทม. และ ปริ มณฑลมีท; งั หมด 4 ปั จจัยเรี ยบเรี ยงลําดับจากค่าสัมประสิ ทธิhของสมการถดถอย
(beta coefficient) จากมากไปน้อยดังนี; ในด้านปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ และการส่ งเสริ มการตลาด มีผลเชิงบวกต่อการ
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ตัดสิ นใจเลือกใช้บตั รเครดิตของธนาคารกรุ งเทพมากที@สุด ซึ@ งประกอบไปด้วยคุณสมบัติต่าง ๆ ของบัตรเครดิต
ปั จจัย ด้านบุคลากร ปั จจัยด้าน กระบวนการ และ ปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านลักษณะ ประชากรศาสตร์
พบว่า อายุ และ รายได้เฉลี@ย ต่อเดือนที@แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจ เลือกใช้บตั รเครดิตของ ธนาคารกรุ งเทพ
แตกต่างกัน เนื@องจากอายุและรายได้เฉลี@ยต่อเดือนยังสะท้อนถึงความต้องการและภาระ หน้าที@ ๆ แตกต่างกัน
พรชนก ลี; ภยั รัตน (2556) ศึกษาเรื@ อง วิถีชีวิตและความคาดหวังของผูบ้ ริ โภค ต่อเอเชี ยทีค เดอะ
ริ เวอร์ฟร้อนท์ ที@ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ ผลการศึกษาพบว่าวิถีชีวติ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ
ที@เอเชียทีค เดอะ ริ เวอร์ฟร้อนท์ ซึ@ งสรุ ปได้วา่ สมมุติฐานที@ต; งั ไว้มีความสอดคล้องกับ 3 ด้านอย่างมีนยั สําคัญ
ส่ งผลต่อการ ตัดสิ นใจใช้บริ การที@เอเชียทีค เดอะ ริ เวอร์ฟร้อนท์ มีนยั สําคัญทางสถิติที@ .05 ด้านความสนใจ และ
ด้านความคิดเห็น มีน ัยสําคัญ ทางสถิติที@.05
สุ นนั ทา หลบภัย (2558) ศึกษาเรื@ องการรับรู ้ถึงความปลอดภัยประโยชน์การใช้งาน และ ความง่ายในการ
ใช้งาน ที@มีผลต่อการใช้บริ การชําระเงินผ่าน อุปกรณ์สื@อสาร เคลื@อนที@ของ ผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลการศึกษาพบว่า ผลการทดสอบสมมติฐาน ปั จจัยการรับรู ้ความง่ายใน การใช้งาน ด้านความ ตั;งใจในการใช้งาน
ด้านความรู ้ ปั จจัยการรับรู ้ประโยชน์การใช้งาน ด้านความสะดวก และด้านความเข้ากันได้ของระบบส่ งผลต่อ
การชําระเงินผ่านอุปกรณ์สื@อสารเคลื@อนที@ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สําคัญ นอกจากนี;
ปั จจัยการรับรู ้ ความง่าย ในการใช้งานด้านความตั;งใจในการใช้งานส่ งผลต่อการใช้งานที@มีผลต่อการใช้บริ การ
ชําระเงินผ่านอุปกรณ์สื@อสารเคลื@อนที@ของผูบ้ ริ โภคในเขต กทม. มากที@สุด
กรอบแนวความคิดการวิจยั
ปัจจัยด้ านส่ วนประสมทางการตลาด
1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
2. ปัจจัยด้านราคา
3. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
4. ปัจจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด
5. ปัจจัยด้านกระบวนการ
6. ปัจจัยด้านบุคคล
7. ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ
รูปแบบการดําเนินชีวิต
1.กิจกรรม
2.ความสนใจ
3.ความคิดเห็น

การตัดสิ นใจใช้บตั รเครดิต
ของประชากร
ในเขตกรุ งเทพมหานคร

สมมุตฐิ านการวิจยั
(1) ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจใช้บตั รเครดิต ของประชากรใน
เขตกรุ งเทพมหานคร (2) รู ปแบบการดําเนินชีวติ มีอิทธิพล ต่อการตัดสิ นใจ ใช้บตั รเครดิตของประชากรใน
เขตกรุ งเทพมหานคร
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วิธีการดําเนินการวิจยั
ประชากรที@ใช้ในการวิจยั ในครั;งนี; คือคนที@เคยใช้ บัตรเครดิตอิออนฯ ในเขตกรุ งเทพมหานคร เนื@องจาก
ผูว้ จิ ยั ไม่ทราบจํานวนประชากรที@เคยใช้บตั รเครดิตอิออนฯ ในเขตกรุ งเทพมหานครที@แท้จริ งได้ ผูว้ จิ ยั จึงใช้สูตร
คํานวณขนาดตัวอย่าง เพื@อประมาณ สัดส่ วนของประชากร โดยกําหนดระดับความเชื@อมัน@ ทางสถิติที@ระดับ 95%
และยอมรับ ความคลาดเคลื@อน 5% จึงได้นาํ สู ตรของ Cochran,1977 เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research)
โดยใช้การวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื@ องมือ ในการเก็บข้อมูล
สรุปผลการวิจยั
ผลการวิเคราะห์ เพื@อตอบวัตถุ ประสงค์การวิจยั ข้อที@ 1 พบว่า เพศ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ น
เพศชายมากกว่าเพศหญิ ง มี ช่วงกลุ่ มอายุ ช่ วงอายุ 20-30 ปี มี จาํ นวนมากที@ สุด รองลงมาอายุ 31-40 ปี ถัดมาเป็ น
ช่วงอายุ 41 ปี ขึ;นไป และน้อยที@สุดคืออายุ ตํ@ากว่า 20 ปี ระดับการศึกษา ส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี และ ตํ@ากว่า
ปริ ญญาตรี และสู งกว่าปริ ญญาตรี มี จาํ นวนรองลงมาที@ ไม่ต่างกัน อาชี พ ที@ มีผูต้ อบ แบบสอบถามมาก ที@ สุดคื อ
พนักงานเอกชน ลูกจ้าง รองลงมาเป็ นอาชี พ ธุ รกิจส่ วนตัว ค้าขาย ในส่ วนของอาชี พ นักเรี ยน หรื อ นักศึกษา และ
ข้าราชการหรื อ พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีจาํ นวน ใกล้เคียงกัน และน้อยที@สุดคือ อาชีพพนักงาน โรงแรม และสัตวแพทย์
ประเภทบัตรใช้บตั รประเภทบัตรเครดิตอิออน เป็ นจํานวนมากที@สุด รองลงมาใช้บตั รประเภทบัตรเครดิต
หรื อบัตรสิ นเชื@อบิjกซี บัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส บัตรสมาชิกอิออน บัตรเครดิตเจ-พรี เมียร์แพลทินมั
บัตรที@ออกร่ วมกับพันธมิตร และ บัตรเครดิตเพื@อองค์กรตามลําดับ ลักษณะการใช้บตั ร ในการชําระค่าสิ นค้าอุปโภค
บริ โภค เป็ นส่ วนใหญ่ รองลงมาใช้ใน การชําระค่าอาหารและเครื@ องดื@ม และใช้ในการเบิกเงินสดส่ วนที@เหลือเป็ นเพียง
ส่ วนน้อยเท่านั;น ที@ใช้ในการ ชําระค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่านํ;า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าบริ การด้านสุ ขภาพและความงาม
ค่าเดินทางทั;งใน ประเทศ และ ต่างประเทศ ค่าโรงแรม และที@พกั ซึ@ งมีจาํ นวนใกล้เคียงกัน ใช้จ่ายเฉลี@ยต่อเดือนสู งสุ ด
ตํ@ากว่า 5 ครั;ง ต่อเดือน รองลงมาเฉลี@ย 5–10 ครั;ง และ11–15 ครั;งตามลําดับ และน้อยที@สุดคือ มากกว่า 20 ครั;งขึ;นไป
ยอดใช้จ่ายผ่านบัตร เฉลี@ยต่อเดือนส่ วนมากตํ@ากว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท รองลงมามี จํานวนใกล้เคียงกัน 10,001 –
20,000 บาท และ 20,001 – 30,000 บาท และส่ วนน้อยมี ยอดการใช้จ่าย 30,001 – 40,000 บาท และ น้อยที@สุดมากกว่า
51,000 บาท ขึ; นไป และ 40,001 – 50,000 บาท ตามลําดับ เลื อกชําระคื น การชําระบัตรเกื อบครึ@ ง เลื อกชําระเต็ม
จํานวน รองลงมา ชําระบางส่ วน มีจาํ นวนส่ วนน้อยเท่านั;นที@ ชําระขั;นตํ@า10%ของจํานวนเงินที@ใช้
ผลการวิเคราะห์เพื@อตอบวัตถุประสงค์การวิจยั ข้อที@ 2 โดยการวิเคราะห์ตามสมมติฐานข้อที@ 1 พบว่าปั จจัย
ด้านส่ วนประสมทางการตลาดมี อิทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจใช้บตั รเครดิ ต ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
อย่ า งมี นั ย สํ า คัญ ในบางสมมติ ฐ านย่ อ ย เนื@ อ งจากมี ค่ า Sig สํ า หรั บ การวิ เ คราะห์ ต ามสมมติ ฐ านข้อ ที@ 2
รู ปแบบการดําเนิ นชี วิต มี อิทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจใช้ บัตรเครดิ ต ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
อย่างมีนยั สําคัญทุกข้อ
อภิปรายผลการวิจยั
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล การศึกษาวิจยั เรื@ อง ส่ วนประสมทางการตลาดที@มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้
บัตรเครดิตบริ ษทั อิออนธนสิ นทรัพย์ฯ ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
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อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที@ระดับ 0.05 มีท; งั สิ; น 3 ปั จจัย เรี ยงลําดับจากด้านที@มีค่าเฉลี@ยสู งสุ ดปั จจัยด้าน ผลิตภัณฑ์
ปั จจัยด้านบุคคล ปั จจัยด้านกระบวนการ มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บตั รเครดิตบริ ษทั อิออนธนสิ นทรัพย์ฯ
ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร ในส่ วนของปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ปั จจัยด้านราคาไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บตั รเครดิตบริ ษทั
อิออนธนสิ นทรัพย์ฯ ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยมีประเด็นอภิปรายเพิ@มเติม ดังนี;
ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผลการวิจยั จากผูท้ ี@เคยใช้บตั รเครดิตอิออน มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้
บัตรเครดิตอิออน ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สําคัญ โดยมีความคิดเห็นระดับปานกลาง
และสามารถอภิปรายผลการวิจ ยั ได้ ดังนี; ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์มีความสําคัญอย่างมากกับผูบ้ ริ โภคซึ@ งเป็ น
ส่ วนหนึ@ง ของการเลือกใช้บตั รเครดิตที@มีความหลากหลายประเภทให้ เลือกใช้ โดยบัตรเครดิตมีรูปแบบทันสมัย
สวยงาม และบัตรไม่เสื@ อมสภาพหรื อชํารุ ดง่าย โดยแสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมุ่งเน้นไปทางรู ปลักษณ์ภายนอก
ของผลิตภัณฑ์ หากรู ปแบบของผลิตภัณฑ์ ก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อผูบ้ ริ โภคในการใช้บตั รเครดิตไปใน
เชิงบวกเพิ@มมาก สวยงาม ทันสมัย สามารถทําให้น่าหยิบจับใช้สอย และยังสามารถดึงดูดผูบ้ ริ โภคเป็ นอย่างดี หาก
ผลิตภัณฑ์ถูกใจผูบ้ ริ โภค ซึ@ งสอดคล้องกับแนวคิดของ นางสาวจุฑามาศ กิจจรัส (2560) ศึกษาเรื@ อง ปั จจัยที@มีผลต่อ
การตัดสิ นใจ เลือกใช้บตั รเครดิตธนาคารกรุ งเทพของลูกค้าในเขตกรุ งเทพฯ และ ปริ มณฑล ส่ งผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บตั รเครดิตธนาคารกรุ งเทพฯ ของลูกค้าในเขตกทม. และปริ มณฑล โดยองค์ประกอบที@มี
ความสําคัญที@สอดคล้องกันในด้านปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีผลเชิ งบวก ต่อการตัดสิ นใจ เลือกใช้บตั รเครดิต
ของธนาคารกรุ งเทพมากที@สุด ซึ@ งประกอบ ไปด้วยคุณสมบัติต่างๆของบัตรเครดิ ต พบว่าความคิดเห็นต่อ
การออกแบบรู ป แบบบัตรให้น่ าใช้ การมี ป ระเภทบัตรให้เลื อกหลากหลายรู ป แบบ เพื@อตอบสนองกลุ่ม
เป้าหมายนั;น ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใช้ที@ระดับนัยสําคัญ 0.05
ปั จจัยด้านราคา ผลการวิจยั จากผูท้ ี@เคยใช้บตั รเครดิตอิออน ไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บตั รเครดิต
อิออนของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยมีความคิดเห็นระดับปานกลาง และสามารถอภิปรายผลการวิจยั
ได้ดงั นี; การชี;แจ้งอัตราดอกเบี;ยไว้ อัตราค่าธรรมเนี ยม ดอกเบี;ยในการผ่อนสิ นค้าตํ@า ไม่มีนยั สําคัญต่อการตัดสิ นใจใช้
แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่าง ไม่ได้คาํ นึ งถึงอัตรดอกเบี;ย หรื อค่าธรรมเนี ยมของบัตร แต่อย่างใดหาก มีความจําเป็ น
ต้องใช้จ่าย ซึ@ งนี@ ก็นบั ว่าเป็ นอีกสาเหตุหนึ@ ง ที@คนส่ วนใหญ่ในประเทศไทยเน้นวงเงินใน บัตรเครดิตมากกว่า
ดอกเบี;ย และ ค่าธรรมเนี ยม ซึ@ งสอดคล้องกับ แนวคิดของ นางสาวชนานันท์ พันธ์สมจิ ตร (2559) ศึกษาเรื@ อง
ปั จจัยที@มีผลต่อการตัดสิ นใจ ใช้บตั รเดบิต ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ในการซื; อสิ นค้า และบริ การ
ของประชากร ในเขตกรุ ง เทพมหานคร และปริ ม ณฑล ในด้า นราคาไม่ม ีผ ลต่อ การตัดสิ นใจใช้บตั ร
เดบิตธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่าความคิดเห็นต่ออัตราดอกเบี;ยค่าธรรมเนี ยมต่าง ๆ
ไม่มีอิธิพลต่อการตัดสิ นใจใช้ เนื@องจาก หากต้องการใช้จ่าย วงเงินน่า จะเป็ นสิ@ งสําคัญ
ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ผลจากการศึกษาพบว่า ผูท้ ี@เคยใช้บตั รเครดิตอิออน ไม่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสิ นใจใช้บตั รเครดิตอิออน ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยมีความคิดเห็นระดับปานกลาง
และสามารถอภิปรายผลการวิจยั ได้ ดังนี; ในเรื@ องของ มีช่องทางการรับชําระยอดค่าใช้จ่ายหลากหลาย มีการ
ออกบูธให้บริ การสมัครบัตรเครดิต นอกสถานที@ มีจาํ นวนตูก้ ดเงินสดเพียงพอในการให้บริ การ สามารถสมัคร
บัตรเครดิตผ่าน Call Center และสมัครผ่านเว็บไซต์ จึงไม่มีนยั สําคัญต่อการตัดสิ นใจใช้ ซึ@ งแสดงให้เห็นว่า
กลุ่มตัวอย่าง ไม่ได้ให้ความสนใจต่อด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และไม่ก่อให้เกิด การตัดสิ นใจเลือกใช้อีกด้วย
เพราะปั จจุบนั การชําระค่าใช้บริ การ ทําได้ง่ายผ่านช่องทาง ออนไลน์ในหลากหลายช่องทาง หรื อในเรื@ องการ
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สมัครบัตร ที@สามารถไปดําเนินการ ผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้อย่างง่ายและสะดวกรวดเร็ ว ด้านการจัดจําหน่าย
จึงไม่ได้ ส่ งผล ต่อการดําเนินชีวติ หรื อไม่มีผลกระทบต่อผูบ้ ริ โภคแต่อย่างใด ซึ@ งสอดคล้องกับ แนวคิดของ
นางสาวจุฑามาศ กิจจรัส (2560) ศึกษาเรื@ อง ปั จจัยที@มีผล ต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บตั รเครดิตธนาคารกรุ งเทพ
ของลูกค้า ในเขตกรุ งเทพฯ และ ปริ มณฑล ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย สามารถติดต่อทําบัตรเครดิต
ได้สะดวก การชําระหนี; บัตรเครดิตมีหลากหลายช่องทาง จํานวนตูก้ ดเงินสดมีให้บริ การเพียงพอ มีจาํ นวน
ร้านค้า ที@รับชําระผ่านบัตรจํานวนมาก การใช้งานบัตรเครดิตในต่างประเทศ ทําได้สะดวกไม่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บตั รเครดิต ของธนาคารกรุ งเทพ
ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ผลจากการศึกษาพบว่า ผูท้ ี@เคยใช้บตั รเครดิตอิออน ไม่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสิ นใจใช้บตั รเครดิตอิออน ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยมีค่าเฉลี@ยรวมอยูท่ ี@ระดับปานกลาง
เมื@อพิจราณา รายข้อพบว่าค่าเฉลี@ยสู งที@สุดอยูใ่ น ระดับปานกลาง ในเรื@ องของระยะเวลาในการผ่อนสิ นค้าแบบ 0%
ในการซื; อสิ นค้าตาม ร้านต่างๆ นั;นจะเห็นได้วา่ กลุ่มผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นกลุ่มตัวอย่างของเพศชายมากกว่า
เพศหญิง ทั;งนั;นในด้านการส่ งเสริ มทางการตลาดในกลุ่มเป้าหมายที@เป็ นเพศชาย ไม่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บตั รเครดิต เนื@องจากสมองของเพศชายมีการทํางาน ของสมองซี กเดียวมากกว่า สมองของเพศหญิง
ที@มีการทํางานประสานกันระหว่าง สมองซี กซ้ายกับสมองซี กขวา ซึ@ งสมองซี กซ้ายเป็ นส่ วนที@เกี@ยวข้องกับ
ความคิดด้านเหตุผล และส่ วนสมองซี กขวา เกี@ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ จึงทําให้เข้าใจความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่มเพศหญิงกับเพศชาย ได้วา่ พฤติกรรมหลาย ๆ อย่างที@พบเกิดจากการทํางานของสมองที@แตกต่างกัน
ทําให้การส่ งเสริ มการตลาด ไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บตั รเครดิตอิออน ของประชากรในเขต กรุ งเทพฯ
ซึ@ งสอดคล้องกับการศึกษาของ Regina (2014) ตัวอย่าง สถานการณ์วา่ มีคุณผูช้ ายคนหนึ@งเดินเข้าร้าน ขายของชํา
ตั;งใจ ว่าจะซื; อนมหนึ@งขวด เขาออกจากร้านไป พร้อมกับนมเพียงหนึ@งขวด ในขณะ เดียวกัน มีคุณผูห้ ญิงคน
หนึ@งเดิน เข้าร้านเดียวกัน ตั;งใจจะไปซื; อนมเช่นกัน แต่ปรากฏว่า นอกจาก จะซื; อนมแล้ว เธอยังซื; อ เนื;อไก่ มะนาว
ไปทําเป็ นอาหารคํ@า เเล้วก็จาํ ได้วา่ ต้อง ซื; ออาหาร กลางวัน ให้ลูกชายห่อไป รับประทาน ที@โรงเรี ยนเเล้ว เธอยัง
ซื; อไวน์อีกขวดหนึ@งไว้ดื@ม กับเพื@อนๆ แถมยังหยิบ การ์ดอวยพร วันเกิดให้หลานสาวของสามีดว้ ย (Regina, 2014)
ปั จจัยด้านกระบวนการ ผลจากการศึกษาพบว่า ผูท้ ี@เคยใช้บตั รเครดิตอิออน มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
ใช้บตั รเครดิตอิออน ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สําคัญ โดยมีความคิดเห็นระดับปานกลาง
และสามารถอภิปรายผลการวิจยั ได้ ดังนี; ในเรื@ องของการทําธุรกรรมผ่านบัตรเครดิตมีความปลอดภัยการอนุมตั ิ
บัตรที@รวดเร็ ว ขั;นตอนในการยืน@ เอกสารสมัคร บัตรเครดิตไม่ซบั ซ้อน และ การใช้งานผ่านช่องทางออนไลน์
ไม่ซบั ซ้อนแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่าง ให้ความสําคัญกับด้านกระบวนการ ในเรื@ องของการทําธุรกรรมต้อง
มีความปลอดภัยสู งต่อข้อมูลของผูบ้ ริ โภค เนื@ องจาก ปั จจุบนั มีการเข้าถึงฐานข้อมูลได้ง่ายขึ;น โดยการแฮกฐานข้อมูลในเชิงลบ หรื อ ผูท้ ี@พยายามหาวิธีการ หาช่องโหว่ของระบบ เพื@อแอบลักลอบเข้าสู่ ระบบ เพื@อล้วง
ความลับ หรื อแอบดูขอ้ มูล ตามที@มีการออกข่าวในแต่ละวัน จึงทําให้เรื@ องความปลอยภัยของข้อมูลเป็ นเรื@ อง
ที@ก่อให้เกิดความ กังวลให้แก่ผบู ้ ริ โภคอย่างมากดังนั;นในการทําธุรกรรมต้องมีความปลอดภัยสู งต่อข้อมูลของ
ผูบ้ ริ โภค เพื@อสะท้อนความเชื@อมัน@ ให้แก่ผบู ้ ริ โภค ซึ@ งสอดคล้องกับ แนวคิดของ ชนานันท์ พันธ์สมจิตร (2559)
ศึกษาเรื@ อง ปั จจัยที@มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้ บัตรเดบิต ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ในการซื; อสิ นค้าและบริ การ
ของประชากร ในเขต กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล เนื@ องจาก กระบวนการในการให้ บริ การแก่ ลูกค้า
ถื อเป็ นสิ@ งที@ สําคัญที@ สามารถสร้ าง ความเช่ื อมัน@ ในการให้บริ การให้แก่ ลู กค้าได้ และ ยังสะท้อนให้เห็ นถึ ง
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ความปลอดภัย ความรวดเร็ วในการ ให้บริ การ และ การแก้ไข ปั ญหาที@ เกิ ดขึ; นได้ ส่ งผลต่ อการตัดสิ นใจใช้
ที@ระดับนัยสําคัญ 0.05
ปั จจัยด้านบุคคล ผลจากการศึกษาพบว่า ผูท้ ี@เคยใช้บตั รเครดิตอิออน มีอิทธิ พล ต่อการตัดสิ นใจใช้
บัตรเครดิตอิออน ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สําคัญ โดยมีความคิดเห็นระดับปานกลาง
และสามารถอภิปรายผลการวิจยั ได้ ดังนี; พนักงานมี บุคลิกภาพ และมารยาทที@ดีในการให้บริ การ พนักงานมี
ความเต็มใจในการให้บริ การ พนักงาน มีความรู ้ ความชํานาญในตัวสิ นค้าที@นาํ เสนอ และพนักงานผูใ้ ห้บริ การ
แก้ไขปั ญหาที@เกิดขึ;น ให้แก่ลูกค้าอย่างรวดเร็ วไม่ซบั ซ้อน แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่าง ให้ความสําคัญต่อการได้รับ
การบริ การที@ดี ต้องการข้อมูลที@ละเอียด ผูบ้ ริ โภคต้องการเลือกใช้และการแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ที@เกิดขึ;นซึ@ ง เป็ นสิ@ งที@
ทําให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความน่าเชื@อถือ ต่อผลิตภัณฑ์และมีความเชื@อมัน@ ในบริ ษทั เป็ นหลักพื;นฐาน ที@มนุษย์ตอ้ งการ
ได้รับตามทฤษฎีของ Maslow ด้านความมัน@ คงปลอดภัย ซึ@ งสอดคล้องกับแนวคิดของ ชนานันท์ พันธ์สมจิตร (2559)
ศึกษาเรื@ อง ปั จจัยที@มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้ บัตรเดบิตธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ในการซื; อสิ นค้า และ
บริ การของประชากร ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ผลการศึกษาพบว่าในด้านของพนักงานมีความรู ้
ความชํานาญในตัว สิ นค้าที@นาํ เสนอต่อผูใ้ ช้บริ การ พนักงานมีความเต็มใจในการให้บริ การ พนักงานมีมารยาท
ที@ดีในการให้บริ การ รวมถึง สถานท่ีให้บริ การมีความเรี ยบร้อย ตกแต่งไว้สวยงาม และให้ความ สะดวกสบาย
ส่ งผลเกิด ความพึงพอใจในการให้บริ การ ซึ@ งจะ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใช้ที@ระดับนัยสําคัญ 0.05
ปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ผลจากการศึกษาพบว่า ผูท้ ี@เคยใช้บตั รเครดิตอิออน ไม่มีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจใช้บตั รเครดิตอิออน ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร โดย มีความคิดเห็นระดับปานกลาง
และอภิปรายผลการวิจยั ได้ ดังนี; ในเรื@ องของ เครื@ องแต่งกายของพนักงานมีความสุ ภาพเรี ยบร้อย สถานที@ให้
บริ การมีความสวยงาม ไม่มีนยั สําคัญต่อการตัดสิ นใจใช้ แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่าง ไม่ได้ให้ความสําคัญ
กับด้านนี; เนื@ องจากการใช้บตั รเครดิตไม่ได้มีการเข้าไปใช้งานในการบริ การในสถานที@ต; งั มากนัก ความสําคัญ
ของการตัดสิ นใจใช้ จึงไปเกิดกับด้านผลิตภัณฑ์มากกว่า ด้านสถานที@ ซึ@ งสอดคล้องกับแนวคิดของ ชนานันท์
พันธ์สมจิตร (2559) ศึกษาเรื@ องปั จจัยที@มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้ บัตรเดบิต ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
ในการซื; อสิ นค้า และ บริ การ ของประชากร ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ในส่ วนของปั จจัยด้าน
ลักษณะทางกายภาพ ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจใช้ บัตรเดบิต ธนาคาร กรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ในการซื; อ
สิ นค้าและบริ การของประชากร ในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล สถานที@ ให้บริ การตกแต่งสวยงาม
มีที@จอดรถอํานวยความสะดวกเพียงพอ พนักงานแต่งกายสุ ภาพเรี ยบร้อยไม่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้
การศึกษาวิจยั เรื@ องรู ปแบบการดําเนิ นชีวิต ที@มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บตั รเครดิต บริ ษทั อิออน
ธนสิ นทรัพย์ฯ ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที@ระดับ 0.05 เรี ยงลําดับจากด้านที@มีค่าเฉลี@ยสู งสุ ด ด้านความคิดเห็น ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ
มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือก ใช้บตั รเครดิตบริ ษทั อิออนธนสิ นทรัพย์ฯ ของประชากรในเขต กรุ งเทพมหานคร
โดยมีประเด็นอภิปรายเพิ@มเติม ดังนี;
ด้านของกิจกรรม ผลจากการศึกษาพบว่า ผูท้ ี@เคยใช้บตั รเครดิตอิออน มีอิทธิ พลต่อ การตัดสิ นใจใช้
บัตรเครดิตอิออน ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สําคัญ โดยมีความสนใจระดับปานกลาง และ
สามารถอภิปรายผลการวิจยั ได้ดงั นี; ในเรื@ องการทํากิจกรรมด้านการชําระสิ นค้าและบริ การ ด้วยบัตรเครดิต อยูเ่ สมอ
ผ่อนชําระสิ นค้าผ่าน บัตรเครดิตและชอบซื; อสิ นค้าและบริ การผ่านออนไลน์ แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่าง ให้ความ
สําคัญกับการทํากิจกรรมต่าง ๆ ผ่านบัตรเครดิต ซึ@ งจะเห็นได้จากปั จจุบนั นี; มีการชําระสิ นค้าและบริ การ ผ่านบัตร
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เครดิตแพร่ หลายมากขึ;น และยังได้รับความสนใจ อย่างมาก เนื@องจากบัตรเครดิตเข้ามา มีส่วนร่ วม กับร้านค้าต่าง ๆ
มากยิง@ ขึ;น รวมไปถึง ร้านค้าออนไลน์ ความนิยมในยุคนี;ได้รับการยอมรับมาก ในการซื; อ สิ นค้าผ่านทางออนไลน์
ซึ@ งสอดคล้องกับแนวคิดของ พรชนก ลี;ภยั รัตน (2556) ศึกษาเรื@ อง วิถีชีวติ และ ความ คาดหวังของผูบ้ ริ โภคต่อ
เอเชียทีค เดอะ ริ เวอร์ ฟร้อนท์ ที@ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ ของประชาชนกรในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ@ งใน
ส่ วนของรู ปแบบการดําเนินชีวติ ด้านกิจกรรมของผูบ้ ริ โภค การออกไปเที@ยวนอกบ้าน เสมอเมื@อมีโอกาส การชอบ
รับประทานอาหาร เดินช๊อปปิ; งในสถานที@ต่าง ๆ มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจใช้ บริ การที@เอเชียทีค เดอะ ริ เวอร์ฟร้อนท์
ด้านความสนใจผลจากการศึกษาพบว่า ผูท้ ี@เคยใช้บตั รเครดิตอิออน มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บตั ร
เครดิตอิออน ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สําคัญ โดยมีความสนใจระดับปานกลาง และ สามารถ
อภิปรายผลการวิจยั ได้ ดังนี; ในเรื@ องของ ความสะดวกของบัตรเครดิตในการซื; อสิ นค้าออนไลน์ การศึกษาข้อมูล
ของบัตรเครดิต แต่ละธนาคาร การสะสมคะแนนจากการใช้บตั รเครดิตเพื@อแลกของ และได้ ส่ วนลดพิเศษ จากการ
ใช้บตั รเครดิต แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่าง ด้านความสนใจ มีความสําคัญอย่างมาก ต่อผูบ้ ริ โภค เนื@องจากผูบ้ ริ โภค
ต้องการรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ของบัตรที@ผบู ้ ริ โภคต้องการใช้วา่ มีความน่าสนใจหรื อมีความคุม้ ค่ามากน้อย
แค่ไหน เช่น คะแนนที@ได้รับ ยอดเงินคืน ยอดการใช้จ่าย รายละเอียด โปรโมชัน@ ต่าง ๆ ภายในบัตร เพื@ออํานวย
ความสะดวก ต่อผูบ้ ริ โภค ให้สามารถเข้าถึง ข้อมูลเหล่านี; ได้รวดเร็ ว ทันต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภค ซึ@ งเป็ น
จุดแข็งให้แก่บริ ษทั และเป็ นการให้บริ การอีกช่องทางหนึ@ งให้แก่ ผูบ้ ริ โภค ซึ@ งสอดคล้องกับแนวคิดของ พรชนก
ลี;ภยั รัตน (2556) ศึกษาเรื@ อง วิถีชีวิต และความคาดหวังของ ผูบ้ ริ โภคต่อเอเชียทีค เดอะ ริ เวอร์ ฟร้อนท์ ที@ส่งผลต่อ
การตัดสิ นใจใช้บริ การของ ประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ@ งในรู ปแบบการดําเนิ นชี วิต ด้านความสนใจ
รู ปแบบของเสื; อผ้าที@จาํ หน่ายตามที@ต่าง ๆ มีอิทธิพลต่อ การตัดสิ นใจใช้ บริ การที@เอเชียทีค เดอะ ริ เวอร์ฟร้อนท์
ด้านของความคิดเห็น ผลจากการศึกษาพบว่า ผูท้ ี@เคยใช้บตั รเครดิตอิออน มีอิทธิ พลต่อ การตัดสิ นใจใช้
บัตรเครดิตอิออน ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สําคัญโดยมีความสนใจระดับมาก และสามารถ
อภิปรายผลการวิจยั ได้ในเรื@ องการใช้บตั รเครดิตทําให้ซ;ื อสิ นค้าได้สะดวกขึ;น รู ้สึกปลอดภัยกว่าการพกเงินสด
ทําให้วางแผนการเงินได้ดีข; ึน แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่าง มีการใช้บตั รเครดิตในยุคปั จจุบนั ได้รับความสนใจ
ยิง@ ขึ;น และมีแนวโน้มจะสู งขึ;นตามลําดับ ซึ@ งสอดคล้องกับแนวคิด ของ พรชนก ลี;ภยั รัตน (2556) ศึกษาเรื@ อง วิถีชีวติ
และความคาดหวังของผูบ้ ริ โภค ต่อเอเชียทีค เดอะ ริ เวอร์ฟร้อนท์ ที@ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้ บริ การของประชาชน
ในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ@ งในส่ วนของรู ปแบบการดําเนินชีวติ ด้านความคิดเห็น การได้เดินท่องเที@ยวที@ศูนย์การค้า
หรื อห้างสรรพสิ นค้า เป็ นการสร้างความสุ ขให้ตวั เอง และการได้เดินทางท่องเที@ยวที@ศูนย์การค้า หรื อห้างสรรพ สิ นค้า ทําให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลินมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจ ใช้บริ การ ที@เอเชียทีค เดอะ ริ เวอร์ฟร้อนท์
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะเชิงวิชาการจากผลการวิจยั
จากผลการศึกษา มีขอ้ เสนอแนะในการวิจยั เพื@อนําไปใช้ให้เป็ นประโยชน์ และเป็ นแนวทาง เรื@ อง
ปั จจัยที@มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้ บัตรเครดิตอิออนธนสิ นทรัพย์ฯ ของ ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
สามารถสรุ ปข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั ดังนี;
(1.1)ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ส่วนประสมทางการตลาดในด้านของผลิตภัณฑ์ ผลจากการศึกษาพบว่า
ผูท้ ี@เ คยใช้ บัต รเครดิต อิอ อนฯ มีอ ิท ธิ พ ลต่อ การตัด สิ น ใจใช้บ ตั รเครดิต อิอ อนฯ ของประชากรในเขต
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กรุ งเทพมหานคร ดังนั;นจึงควรให้ความสําคัญกับผลิตภัณฑ์ ในส่ วนของบัตรเครดิตมีหลากหลายประเภท
ให้เลือกใช้ เพื@อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ และยังมีในส่ วนของรู ปแบบบัตร ออกแบบลายให้
ทันสมัย สวยงาม บัตรไม่ เสื@ อม หรื อชํารุ ดง่ าย เป็ นส่ วนช่ วยในเรื@ องของการสร้ างผลิ ตภัณฑ์ ให้น่าดึ งดู ด
ในการใช้งาน ได้อีกด้วย หรื อจะเพิ@ม การสร้างผลิตภัณฑ์ที@เน้นแบบเฉพาะเจาะกลุ่ม เช่น การออกแบบ หน้าบัตร
ด้วยตัวเองได้ ตามรู ปแบบที@ผูบ้ ริ โภคต้องการ หรื อจะเป็ นในเรื@ องของการซื; อ สิ นค้า และบริ การของผูบ้ ริ โภค
เพื@อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ถูกใจยิง@ ขึ;นและเป็ น โอกาส ที@จะเพิ@มยอดสมัครบัตรเครดิตได้ดว้ ย
(1.2)ปั จจัยด้านบุคคลส่ วนประสมทางการตลาดด้านของบุคคล ผลจากการศึกษาพบว่าผูท้ ี@เคยใช้ บัตรเครดิต
อิออนฯ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บตั รเครดิตอิออนฯ ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครดังนั;นจึงควร
ให้ความสําคัญกับด้านบุคคล เพื@อรักษากลุ่มผูบ้ ริ โภค และ เพื@อเป็ นการดึงดูดผูบ้ ริ โภคกลุ่มใหม่ พนักงานต้องมี
บุคลิกภาพและมารยาทที@ดีในการให้บริ การ รวมไปถึงความเต็มใจในการให้บริ การ ความชํานาญการ ในการตอบ
คําถามถึงรายละเอียดความแตกต่างกันของบัตรแต่ละประเภท การแก้ปัญหา ข้อสงสัย ให้แก่ลูกค้า ได้รวดเร็ ว
เพื@อก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อการเข้ารับบริ การ ให้แต่ละครั;ง ส่ งผลให้เกิดการตัดสิ นใจใช้ได้อีกหนึ@งช่องทาง
(1.3)ปั จจัยด้านกระบวนการส่ วนประสมทางการตลาดด้านของกระบวนการ ผลจากการศึกษาพบว่า ผูท้ ี@เคยใช้
บัตรเครดิตอิออน มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บตั รเครดิตอิออน ของประชากร ในเขตกรุ งเทพมหานคร ดังนั;น
จึ งควรให้ความสําคัญกับด้านกระบวนการ เพื@อรักษากลุ่มผูบ้ ริ โภค และเพื@อเป็ นการดึ งดูดผูบ้ ริ โภคกลุ่มใหม่
ในด้านของการสมัครบัตรเครดิตไม่ซบั ซ้อน การกรอกข้อมูลไม่ยงุ่ ยาก มีช่องทางการสมัคร ผ่านออนไลน์ที@กรอก
ข้อมูลสะดวก รวดเร็ ว และเมื@อสมัครเสร็ จสิ; นแล้ว การดําเนินการขั;นต่อไปในเรื@ องการอนุมตั ิบตั รต้องมีความรวดเร็ ว
เพราะผูบ้ ริ โภคที@ตดั สิ นใจเลือกใช้ ปั จจัยหลัก ๆ หนีไม่พน้ ความจําเป็ นต้องการใช้บตั รเครดิต ในการดําเนินชีวติ
ทางด้านการเงิน และอีกด้านกระบวนการคือ การทําธุ รกรรมผ่านทางบัตรเครดิต มีความปลอดภัยในด้านของ
ข้อมูลส่ วนตัวและมีความปลอดภัยในด้านทรัยพสิ น ที@พกพา เช่น การพกพาเงินสดเป็ นจํานวนมาก ๆ
(1.4)ปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพส่ วนประสมทางการตลาดด้านของลักษณะทางกายภาพ ผลจากการศึกษา
พบว่าผูท้ ี@เคยใช้ บัตรเครดิ ตอิออนฯ ไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บตั รเครดิ ตอิออนฯ ของประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานคร โดยมีค่าเฉลี@ยรวมอยูท่ ี@ระดับปานกลาง หากปรับปรุ งการตกแต่งสถานที@ให้สวยงาม น่ าสนใจ
เพื@อให้เพิ@มความสนใจให้กบั ผูบ้ ริ โภค การแต่งกายของพนักงาน สร้างภาพลักษณ์ภายนอกที@ดี ให้แก่ องค์กร
และช่องทางการติดต่อ เจ้าหน้าที@ ที@สะดวก ง่ายต่อการสอบถามข้อมูล เพื@อเป็ นอีกหนึ@งแรงจูงใจ ในการตัดสิ นใจใช้
(1.5)ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดส่ วนประสมทางการตลาดด้านของการส่ งเสริ มการตลาด ผลจากการศึกษา
พบว่าผูท้ ี@เคยใช้บตั รเครดิตอิออนฯ ไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บตั รเครดิตอิออน ของประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานคร โดยมีค่าเฉลี@ยรวมอยูท่ ี@ระดับปานกลาง หากมีการ ปรับปรุ งในเรื@ องระยะเวลาในการผ่อน สิ นค้า
แบบ 0% ในการซื; อสิ นค้าตามร้านต่าง ๆ ให้มีมากขึ;น ไม่คิดอัตราดอกเบี;ยในการขอผ่อนชําระในระยะสั;น ๆ เช่น
ผ่อน 3 เดือน 6 เดือน เป็ นต้น เพิ@มโปรโมชัน@ ในส่ วนลดพิเศษตามร้านค้าให้มากขึ;น ยังรวมไปถึงวันพิเศษต่าง ๆ
ที@ ม อบให้ แ ก่ ผู บ้ ริ โ ภค มี ก ารจัด โปรโมชั@น เพื@ อ ส่ ง เสริ ม การขาย การลด แลก แจก แถม เมื@ อ ชํา ระ สิ น ค้า
และบริ ก ารผ่า นบัต รเครดิ ต อยู่เป็ นประจํา หรื อ จะเป็ น การนํา ผู ม้ ี ชื@ อ เสี ย งเป็ นที@ รู้ จัก มาเป็ นพรี เซ็ น เตอร์
จะทําให้เกิดการตัดสิ นใจใช้ได้มากยิง@ ขึ;น
(1.6)ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่ายส่ วนประสมทางการตลาดด้านของช่องทางการจัดจําหน่าย ผลจากการศึกษา
พบว่าผูท้ ี@เคยใช้ บัตรเครดิตอิออนฯ ไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บตั รเครดิตอิออนของ ประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานคร โดยมีค่าเฉลี@ยรวมอยูท่ ี@ระดับปานกลาง หากมีการปรับปรุ ง ในเรื@ อง การเพิ@มตูก้ ดเงินสดให้มี
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จํานวนมากขึ;นในสถานที@ต่าง ๆ เพื@อเป็ นการแพร่ กระจายตูก้ ดเงินสดที@ให้บริ การไปในหลากหลายพื;นที@ อีกทั;ง
ยังเป็ นการเพิ@มยอด การใช้บตั ร หรื อในทางอ้อม เพื@อกระตุน้ ความสนใจในการสมัครบัตรเพิ@มจากลูกค้า รายใหม่
โดยการเพิ@มจุด หรื อมีการออกบูธให้บริ การสมัครบัตรที@มากยิง@ ขึ;น ในแต่ละจุดของกลุ่ม เป้าหมาย มีการให้บริ การ
สมัครบัตรผ่าน Call Center และสมัครผ่านเว็บไซต์ ที@กรอกข้อมูล ได้ง่าย รวดเร็ ว มากยิง@ ขึ;น หรื อจะเป็ นการให้
ความสําคัญกับการโฆษณา เพิ@มช่องทางการจัดจําหน่าย เช่น การออกบัตรร่ วมพันธมิตรกับองค์กรต่าง ๆ
(1.7)ปั จจัยด้านราคาส่ วนประสมทางการตลาดด้านของราคา ผลจากการศึกษาพบว่า ผูท้ ี@เคยใช้ บัตรเครดิตอิออนฯ
ไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บตั รเครดิตอิออนฯ ของประชากรในเขต กรุ งเทพมหานคร โดยมีค่าเฉลี@ยรวมอยูท่ ี@
ระดับปานกลาง หากปรับปรุ งในเรื@ อง ชี;แจ้งอัตราดอกเบี;ยไว้อย่างชัดเจนมากขึ;น แจ้งรายละเอียด ให้แก่ผบู ้ ริ โภค
ได้รู้ถึงอัตรา ดอกเบี;ยที@ยงั คงค้างจ่าย ถ้าหากมีการปรับเปลี@ยนค่าธรรมเนี ยม ดอกเบี;ยใน การผ่อนสิ นค้าให้ต@าํ ลง
กว่าธนาคารหรื อสถาบันการเงินอื@น ๆ จะทําให้ผบู ้ ริ โภค ตัดสิ นใจ เลือกใช้บตั รได้มากกว่าที@จะตัดสิ นใจเลือกใช้
ของคู่แข่ง เนื@ องจากปั จจุบนั มีการแข่งขันกันมาก ในธนาคารหรื อสถาบันการเงิน ที@ให้บริ การในส่ วนของบัตร
เครดิต หากเพิ@มความสําคัญ ที@ระบุไว้ขา้ งต้นให้มากขึ;น จะส่ งผลดีต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บตั รได้มากยิง@ ขึ;น
(2)รู ปแบบการดําเนิ นชีวิตปั จจัยด้านรู ปแบบการดําเนิ นชีวิต ที@มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บตั รเครดิต
บริ ษทั อิ ออนธนสิ นทรั พย์ฯ ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร ประกอบไปด้วย กิ จกรรม ความสนใจ
ความคิดเห็น มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจ โดยมีขอ้ เสนอแนะ ดังนี;
(2.1)ความคิดเห็นรู ปแบบการดําเนิ นชีวิตด้านของความคิดเห็น ผลจากการศึกษาพบว่าผูท้ ี@เคยใช้บตั รเครดิตอิออนฯ
มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บตั รเครดิตอิออนฯ ของประชากรในเขต กรุ งเทพมหานคร จะเห็นได้ว่าผูบ้ ริ โภค
มีความคิดเห็นว่าในการใช้บตั รเครดิตทําให้เกิด ความสะดวกสบายยิ@งขึ;น ในการชําระสิ นค้าและบริ การต่าง ๆ
รวมไปถึงเรื@ องความ ปลอดภัยของข้อมูลและยังมีความเห็นว่าการใช้บตั รเครดิต รู ้สึกปลอยภัยกว่าการพก เงินสด
และยังสามารถวางแผนการเงินได้ดีอีกด้วย
(2.2)กิจกรรมรู ปแบบการดําเนิ นชีวิตในด้านของกิจกรรม ผลจากการศึกษาพบว่าผูท้ ี@เคยใช้ บัตรเครดิตอิออนฯ
มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บตั รเครดิตอิออนฯ ของประชากรในเขต กรุ งเทพมหานครสรุ ปได้วา่ บัตรเครดิตอิออน
เป็ นการตอบสนองกลุ่มเป้ าหมายที@นิยม ใช้บตั รเครดิต ในการทํากิจกรรมต่าง ๆ เช่น การชําระสิ นค้าและการใช้
บริ การต่าง ๆ ผ่านทางบัตรเครดิต ดังนั;น ควรเพิ@มบัตรเครดิตให้ร่วมกับร้านค้าทุก ๆ แห่ ง และร้านค้า ทางออนไลน์
เพื@ อให้สามารถหักยอดชําระผ่านบัตรเครดิ ตได้ง่าย เนื@ องจากปั จจุ บันในการ ซื; อสิ; นค้าตามร้ านค้าต่ าง ๆ
และซื; อสิ นค้าผ่านทางออนไลน์เป็ นที@นิยมอย่างแพร่ หลาย จึง ควรตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายให้ได้ดียงิ@ ขึ;น
(2.3)ความสนใจรู ปแบบการดําเนิ นชีวิตในด้านของความสนใจ ผลจากการศึกษาพบว่าผูท้ ี@เคยใช้ บัตร
เครดิตอิออนฯ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บตั รเครดิตอิออนฯ ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร จะเห็นได้วา่
สิ@ งที@ผบู ้ ริ โภคต้องการนอกจากวงเงินในบัตร ยังให้ความสนใจกับการสะสมคะแนน การได้รับส่ วนลดพิเศษ จากการ
ใช้บตั รเครดิต จากการชําระสิ นค้าและบริ การผ่านบัตรเครดิต รวมไปถึงความสะดวกในการซื; อสิ นค้าออนไลน์
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับงานวิจยั ครัTงต่ อไป
(1)ในการศึกษาเรื@ องปั จจัยที@มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้ บัตรเครดิตอิออนธนสิ นทรัพย์ฯของประชากร
ในเขตกรุ งเทพมหานคร ที@ผวู ้ จิ ยั เลือกมาใช้ในการทําวิจยั นั;นยังมีเงื@อนไขอื@น ๆ ที@เป็ นผลกระทบต่อเรื@ องปั จจัยที@มี
ผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้ บัตรเครดิตอิออนธนสิ นทรัพย์ฯ ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร อีกหลายประการ
ซึ@ งควรจะนํามาเป็ นตัวแปรใน การศึกษาวิจยั ครั;งต่อไป คือ ปั จจัยด้านพฤติกรรม ปั จจัยด้านความพึงพอใจ ปั จจัย
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ด้านแรงจูงใจ เพื@อนําผลการศึกษา มาพัฒนา ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพ ให้ตรงต่อความต้องการของกลุ่ม ผูบ้ ริ โภคให้
มากยิง@ ขึ;น (2) ด้านประชากรและพฤติกรรมที@ศึกษาในครั;งนี; ไม่ได้นาํ มาคํานวน และไม่ได้นาํ มาวิเคราะห์ผล หรื อ
การเก็บแบบสอบถาม เก็บจากประชากรในกรุ งเทพมหานคร เท่านั;น ซึ@ งหากต้องการทราบข้อมูล จากประชากรที@มี
ความเห็นที@หลายหลากกว่า ต้องมีการเลือกศึกษากลุ่มเป้าหมายที@แตกต่างจากเดิม เพื@อได้ขอ้ มูล ความเห็นที@มากขึ;น
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