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บทคดัย่อ 

 การวิจยัเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยท่ีีส่งผลต่อการ

ตดัสินใจใช้บตัรเครดิตของคนในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาการ

ตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิตของคนในเขตกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาการตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิต

ของคนในเขตกรุงเทพมหานครจ าแนกตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ (3) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิตของคน

ในเขตกรุงเทพมหานคร 



 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นงานวิจยัเป็นคนท่ีใช้บตัรเครดิตท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร

จ านวน 400 คน ซ่ึงใชก้ารสุ่มตามความสะดวก (Convenience Sampling) ในการเกบ็ขอ้มูลโดยท่ี

มีค  าถามคดักรองท่ีอยูอ่าศยัเป็นคนท่ีอยูใ่นเขตกรุงเพมหานคร คือ ท่านพกัอาศยั ท างานหรือก าลงั

ศึกษาอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครหรือไม่ และค าถามคดักรองเฉพาะผูท่ี้เคยใชบ้ริการบตัรเครดิต 

คือ ท่านเคยใชบ้ริการบตัรเครดิตหรือไม่ เพื่อท าการคดักรองผูต้อบแบบสองถามท่ีอาศยัอยู่ใน

กรุงเทพมหานครและเคยใชบ้ริการบตัรเครดิต 

 ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 52.75               

อาย ุ25 - 40 ปี ร้อยละ 63.75 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษา ปริญญาตรี ร้อยละ 67.75 

อาชีพ พนักงานบริษทัเอกชน ร้อยละ 37.75 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีรายไดร้ะหว่าง 30,000 – 

45,000 บาท ร้อยละ 39.75 จ  านวนการถือบตัรเครดิตต่อคนส่วนใหญ่จ านวน 1-2 ใบ มีบตัรเครดิต

ท่ีใชบ้ริการเป็นบตัรหลกัส่วนใหญ่บตัรเครดิต SCB และเหตุผลในการเลือกใชบ้ตัรเครดิตท่ีเป็น

บัตรหลักคือ ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี โดยการตัดสินใจใช้บัตรเครดิตของคนในเขต

กรุงเทพมหานคร ระดบัความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

 ผลการทดสอบสมมุ ติฐานพบว่ า  การตัด สินใจใช้บัตร เครดิตของคนในเขต

กรุงเทพมหานคร ท่ีมีเพศ อาย ุระดบัการศึกษาแตกต่างกนั ท าใหก้ารตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิต โดย

ภาพรวมแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  

ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านดอกเบ้ียการผ่อนช าระท่ีเหมาะสม ด้านเครดิตเงินคืนและการโฆษณา        

ดา้นค่าธรรมเนียมรายปีท่ีเหมาะสม และปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยี ทศันคติท่ีมีต่อการใช้งาน 

ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิตของคนในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 และท าใหต้วัแปรทั้ง 5 ตวัน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนของการตดัสินใจใชบ้ตัร

เครดิตของคนในเขตกรุงเทพมหานครไดร้้อยละ 24.2 หรือมีอ านาจพยากรณ์ร้อยละ 24.2 และมี

ค่าความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์เท่ากบั ± 0.334 

 



ABSTRACT 

Research subject Marketing Mix and Technology Acceptance Factors Affecting Credit 

Card Use Decisions of People in Bangkok The objectives were:  (1)  to study people's decision 

to use credit cards in Bangkok; (2)  to study credit card usage decisions of people in Bangkok, 

classified by demographic factors; (3) to study marketing mix and factors Accepting technology 

that affects people's decision to use credit cards in Bangkok 

The study sample consisted of 400 credit card users living in Bangkok, using 

convenience sampling.  In collecting data with the question of housing screening people in the 

metropolitan area, do you live, work or study in Bangkok or not? And the screening question 

for those who have used credit card services is whether you have used credit card services .  To 

screen two question respondents who live in Bangkok and have used credit card services. 

The results showed that most of the sample groups in the research were female, 52.75%, 

aged 25- 40 years, 63. 75% .  Most of the sample groups had a bachelor's degree, 67. 75% 

occupation, 37.75% private company employees. have income between 30,000 - 45,000 baht, 

39.75 percent The number of credit card holders per person is 1-2 cards. Most of the credit cards 

are used as the primary card, SCB credit cards and the reason for choosing a primary card is no 

annual fee by deciding to use credit cards of people in Bangkok The opinion level was at a high 

level.  

The hypothesis test results showed that The decision to use credit card of people in 

Bangkok with different gender, age, education level. Make the decision to use a credit card. The 

picture is different.  significant at the 0.05 level and enable these 5 variables to explain the 

variance of credit card usage among people in Bangkok by 24.2% or have a forecasting power 

of 24.2% and have a forecast error of ± 0.334 



บทน า 

ในปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยขีบัเคล่ือนใหโ้ลกกา้วเขา้สู่ยคุดิจิทลัมากข้ึน 

ซ่ึงในสถานการณ์ปัจจุบนัยงัคงประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 อย่าง

ต่อเน่ือง และ ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ส่งผลกระทบต่อรายได้ผูบ้ริโภคท าให้การบริโภค

ภาคเอกชนและความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคลดลงเป็นอย่างมาก ส่งผลท าให้ยอดการใช้จ่ายผ่าน

บตัรลดลง จากขอ้มูล ณ เดือนมิถุนายน 2563 พบว่ายอดการใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตหดตวั 17.6% 

และยอดคงคา้งสินเช่ือหดตวั 6.3% (ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2563) ปริมาณการใช้

จ่ายผ่านบตัรชะลอตวัในลูกคา้ทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มลูกคา้ระดบักลางบนและบนท่ีถูกกระทบด้วย

มาตรการจ ากดัการเดินทางและรักษาระยะห่างทางสังคมส่วนลูกคา้ระดบักลางล่างและล่าง

บางส่วนถูกกระทบจากรายไดท่ี้ลดลง ผูใ้หบ้ริการตอ้งปรับกลยุทธ์เพื่อใหเ้ป็นบตัรหลกัท่ีลูกคา้

เลือกใช ้สถานการณ์โควิด-19 ท่ีเกิดข้ึนนั้นท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค

ส่วนใหญ่ท าให ้ผูบ้ริโภคหนัมานิยมการช าระเงินผา่นช่องทางออนไลนม์ากยิง่ข้ึน จากการสั่งซ้ือ

สินคา้ออนไลน์ในช่วงท่ีมีการกกัตวั ส่งผลท าใหป้ริมาณการช าระสินคา้และบริการผา่น Internet 

banking และ  Mobile banking เพิ่มสูงข้ึน ในขณะท่ีการใชจ่้ายผ่านบตัรโดยรวมลดลง แต่ยงัมีใช้

จ่ายผ่านบตัรในสินคา้บางประเภทท่ียงัเติบโตไดดี้ เช่น สินคา้อุปโภคบริโภคท่ีจ าเป็น การใชจ่้าย

เก่ียวกบัสุขภาพและประกนัภยั รวมทั้งสินคา้ Online delivery เป็นตน้ 

ทั้งน้ีจากปัญหาท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ท าใหผู้ว้ิจยัมีความสนใจในการศึกษาถึงเร่ือง ปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิตของ

คนในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัใหก้บัผูใ้หบ้ริการบตัรเครดิต

ในการเลือกใชห้รือวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดใหเ้หมาะสมกบัผูใ้ชบ้ริการมากยิง่ข้ึน 

วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพื่อศึกษาการตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิตของคนในเขตกรุงเทพมหานคร 



2. เพื่อศึกษาการตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิตของคนในเขตกรุงเทพมหานครจ าแนกตามปัจจยั

ดา้นประชากรศาสตร์ 

3. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อการ

ตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิตของคนในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมุติฐานงานวจิัย 

1. ปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัน่าจะมีการตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิตของคนในเขต
กรุงเทพมหานครต่างกนั 

2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยีน่าจะส่งผลต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิตของคนในเขตกรุงเทพมหานคร 

แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัด้านประชากรศาสตร์ 

 ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายได ้เป็นปัจจยั
ส าคญัท่ีสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการแบ่งส่วนทางการตลาดเพื่อให้สามารถท าการตลาดได้
ตรงต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 

เคร่ืองมือทางการตลาดเขา้มาเก่ียวขอ้งเพื่อช่วยให้ธุรกิจนั้นด าเนินไปไดแ้ละสามารถ
บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ประกอบไปดว้ย  

1. ผลิตภณัฑ ์คือสินคา้หรือบริการท่ีผูผ้ลิตหรือผูใ้หบ้ริการต่าง ๆ ไดน้ าเสนอขายสู่ลูกคา้
หรือกลุ่มเป้าหมายเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

2. ราคา คือ ตัวก าหนดมูลค่าของผลิตภัณฑ์ท่ีมีการจัดจ าหน่ายไปยงัผูบ้ริโภค การ
เปรียบเทียบจากคู่แข่งขนัในตลาด คุณภาพของสินคา้เพื่อให้ไดร้าคาท่ีเหมาะสมกบักลุ่มลูกคา้
เป้าหมาย  

3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย คือ สถานท่ีหรือวิธีการท่ีจะท าให้สินคา้หรือบริการถูกน าส่ง
ไปถึงมือผูบ้ริโภคหรือผูรั้บบริการ  



4. การส่งเสริมการตลาด คือส่ิงท่ีใช้ในการจูงใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อให้เกิดการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการนั้น ๆ  

แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการยอมรับเทคโนโลยี 

การยอมเทคโนโลยีเป็นพฤติกรรมในการยอมรับของผูใ้ช้งานท่ีต้องการใช้ระบบ
สารสนเทศซ่ึงมีปัจจยัภายนอกท่ีเขา้มาท าใหเ้กิดการรับรู้ถึงเทคโนโลยแีละประโยชน์ของการใช้
เทคโนโลยซ่ึีงช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานต่าง ๆ ช่วยลดระยะเวลาและง่ายต่อ
การใชง้านจึงส่งผลท าใหผู้ใ้ชง้านเทคโนโลยมีีทศันคติต่อการใชง้านจากประโยชน์ท่ีไดรั้บจึงเกิด
พฤติกรรมในแต่ละบุคคลน าไปสู่การใชง้านเทคโนโลยีปัจจยัหลกั 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ 1. การรับรู้
ประโยชน์ท่ีไดรั้บ (Perceived usefulness: PU) 2. การรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน (Perceived 
ease of use: PEOU) 3. ทศันคติท่ีมีต่อการใชง้าน (Attitude toward Using) 

แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการตัดสินใจใช้บริการ 

ขั้นตอนในการตัดสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคเลือกพิจารณาถึงส่วนท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งถึงกระบวนการตดัสินใจ ผ่านกระบวนการ 5 ขั้นตอน1. การรับรู้ปัญหา 2. การคน้หา
ขอ้มูล 3. การประเมินผลทางเลือก 4. การตดัสินใจซ้ือ 5. ความรู้สึกภายหลงัการซ้ือ  

 

 

 

 

 

 

 

 



กรอบแนวคดิในการวจิัย 

 

ระเบียบวธิีการวจิัย 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ คนท่ีใชบ้ตัรเครดิตท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครโดย

จ านวน2,032,186 คน (ขอ้มูลธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2563)ในวิจยัคร้ังน้ีค  านวณกลุ่ม

ตวัอย่างโดยใชสู้ตรค านวณของ Taro Yamane ก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดท่ี้ 0.05 

โดยมีค่าระดบัความเช่ือมัน่อยู่ท่ีระดบั 95%  จากสูตรค านวณจึงไดต้วัอย่างเป็นจ านวน 400 คน 

ซ่ึงใช้การสุ่มตามความสะดวก (Convenience Sampling) ในการเก็บขอ้มูลโดยท่ีมีค  าถามคัด

กรองท่ีอยู่อาศยัเป็นคนท่ีอยู่ในเขตกรุงเพมหานคร คือ ท่านพกัอาศยั ท างานหรือก าลงัศึกษาอยู่

ในเขตกรุงเทพมหานครหรือไม่ และค าถามคดักรองเฉพาะผูท่ี้เคยใชบ้ริการบตัรเครดิต คือ ท่าน



เคยใช้บริการบัตรเครดิตหรือไม่ เพื่อท าการคัดกรองผู ้ตอบแบบสองถามท่ีอาศัยอยู่ใน

กรุงเทพมหานครและเคยใชบ้ริการบตัรเครดิต 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม เป็น

แบบเลือกตอบ มี 5 ขอ้ค าถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และระดบัรายได ้โดยให้

ผูต้อบแบบค าถามเลือกตอบเพียง 1 ขอ้ 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการ

ตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิต แบบสอบถาม เป็นแบบเลือกตอบ มี  4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น

ราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยแต่ละดา้นมี 3 ขอ้ค าถาม เป็น

ค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  แบ่งเป็น 5 ระดบั ดงัน้ีระดบัความคิดเห็น 5 

เห็นดว้ยมากท่ีสุด 4 ค่อนขา้งเห็นดว้ย3 เห็นดว้ย 2 เห็นดว้ยนอ้ย 1 เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีท่ีส่งผลการตดัสินใจ

ใชบ้ตัรเครดิต แบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ มี  3 ดา้น ไดแ้ก่ การรับรู้ถึงประโยชน์ การรับรู้

ความง่ายในการใชง้าน ทศันคติท่ีมีต่อการใชง้าน โดยแต่ละดา้นมี 3 ขอ้ค าถาม เป็นค าถามแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัการตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิตของคนในเขตกรุงเทพมหานครเป็น

แบบเลือกตอบ มี 3 ขอ้ค าถาม เป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. การวเิคราะห์สถิติเชิงพรรณนา ใชค่้าร้อยละและค่าความถ่ีในการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเป็น

ตวัแปรระดบัการวดัเชิงกลุ่ม คือปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 

และระดบัรายได ้ใชส้ถิติค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานในการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีเป็นตวัแปร



ระดบัการวดัเชิงปริมาณ คือปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยี และ

การตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิตของคนในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. การวิเคราะห์สถิติอนุมาน ความแตกต่างของปัจจยัประชากรศาสตร์ จ  าแนกตาม เพศ 

อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และระดบัรายได ้โดยการวิเคราะห์โดยใชใ้ชส้ถิติความแปรปรวน

ทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างน าไปเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวิธี LSD ปัจจยั

ดา้นส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยี วิเคราะห์โดยใชส้ถิติถดถอย

พหุคูณ (Multiple Regression) 

สรุปผลการวจิัย 

การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามการวิจยั เร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและการ
ยอมรับเทคโนโลยท่ีีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิตของคนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
กลุ่มตวัอยา่งในงานวิจยัส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 52.75 อาย ุ25 - 40 ปี ร้อยละ 63.75 กลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษา ปริญญาตรี ร้อยละ 67.75 อาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน ร้อย
ละ 37.75 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายไดร้ะหวา่ง 30,000 - 45,000 บาท ร้อยละ 39.75 จ านวนการ
ถือบตัรเครดิตต่อคนส่วนใหญ่จ านวน 1-2 ใบ มีบตัรเครดิตท่ีใชบ้ริการเป็นบตัรหลกัส่วนใหญ่
บตัรเครดิต SCB และเหตุผลในการเลือกใชบ้ตัรเครดิตท่ีเป็นบตัรหลกัคือ ไม่มีค่าธรรมเนียมราย
ปี การตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิตของคนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม ระดบัมากคือความ
คิดเห็นส่วนใหญ่และมีค่าเฉล่ีย 4.27 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.44 

ผลจากการเปรียบเทียบการตัดสินใจใช้บัตรเครดิตของคนในเขตกรุงเทพมหานคร
จ าแนกตามปัจจยัประชากรศาสตร์ ท่ีมีเพศ โดยภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ทดสอบจบัคู่โดยค่าสถิติ LSD มี 2 กลุ่มท่ีแตกต่างกนัคือ 1. เพศชาย กบั เพศ อ่ืน ๆ   
2. เพศหญิง กบั เพศ อ่ืน ๆ มีการตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิตต่างกนั 

อายุต่างกนัท าให้การตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิต โดยภาพรวมแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทดสอบจบัคู่โดยค่าสถิติ LSD มี 3 กลุ่มท่ีแตกต่างกนัคือ 1.อายุระหว่าง   
12-24 ปี กบัอายรุะหวา่ง 25-40 ปี 2.อายรุะหวา่ง 12-24 ปี กบัอายรุะหวา่ง 41-56 ปี 3.อายรุะหวา่ง 
25-40 ปี กบัอายรุะหวา่ง 57-75 ปี มีการตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิตต่างกนั 



ระดบัการศึกษาแตกต่างกนั ท าให้การตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิต โดยภาพรวมแตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทดสอบจบัคู่โดยค่าสถิติ LSD มี 3 กลุ่มท่ีแตกต่างกนัคือ 
1.มธัยมศึกษา/ปวช. กบั ระดบัปริญญาตรี 2.ระดบัการศึกษา ปวส. กบั ระดบัปริญญาตรี 3.ระดบั
การศึกษา ปวส. กบั ปริญญาโทหรือสูงกวา่ มีการตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิตต่างกนั 

ตาราง 1 แสดงผลการวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

และการยอมรับเทคโนโลยี 

b Std. 

Error 

Beta t Sig F Sig. 

Constant 1.486 0.334  4.455 0.000 11.283 0.000* 
ดา้นผลิตภณัฑ์ 0.128 0.050 0.128 2.580 0.010* 
ดา้นค่าธรรมเนียมรายปีท่ีเหมาะสม 0.055 0.027 0.093 2.059 0.040* 
ดา้นดอกเบ้ียการผอ่นช าระท่ี
เหมาะสม 

-0.103 0.036 -0.131 -2845 0.005* 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 0.011 0.047 0.012 0.239 0.811 
ดา้นส่วนลดจากการใชจ่้ายผา่น
บตัรเครดิต 

0.032 0.028 0.057 1.161 0.246 

ดา้นเครดิตเงินคืนและการโฆษณา 0.092 0.036 0.126 2.537 0.012* 

ดา้นไลฟ์สไตลแ์ละการผกูบตัร
ผา่นแอพลิเคชัน่ออนไลน์ 

0.047 0.041 0.058 1.130 0.259   

ดา้นการตรวจสอบรายละเอียด
ค่าใชจ่้ายผา่นแอพลิเคชัน่ 

0.047 0.029 0.079 1.612 0.108   

ดา้นการพกพาง่าย สะดวก -0.021 0.029 -0.036 -0.711 0.478   
ดา้นการใชจ่้ายท่ีง่ายและรวดเร็ว 0.061 0.041 0.072 1.502 0.134   

ดา้นทศันคติท่ีมีต่อการใชง้าน 0.314 0.051 0.310 6.198 0.000*   

R = 0.492, R2 = 0.242, Adjusted R Square = 0.221, SEE = 0.38928 
มนัียส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05  
 จากกการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่าตวัแปรอิสระดา้นปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยสีามารถพยากรณ์การตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิตของคนใน
เขตกรุงเทพมหานครได้ ด้านผลิตภณัฑ์ (Sig = 0.010*) ด้านค่าธรรมเนียมรายปีท่ีเหมาะสม    



(Sig = 0.040*) ดา้นดอกเบ้ียการผอ่นช าระท่ีเหมาะสม (Sig. = 0.005*) ดา้นเครดิตเงินคืนและการ
โฆษณา (Sig. = 0.012*) ดา้นทศันคติท่ีมีต่อการใชง้าน (Sig. = 0.000*) โดยมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 แสดงว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยีสามารถ
พยากรณ์การตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิตของคนในเขตกรุงเทพมหานครไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัท าใหต้วั
แปรอิสระทั้ง 5 ตวัน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนของการตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิตของคนใน
เขตกรุงเทพมหานครได้ร้อยละ 24.2 หรือมีอ านาจพยากรณ์ร้อยละ 24.2 และมีค่าความ
คลาดเคล่ือนของการพยากรณ์เท่ากบั ± 0.334 ซ่ึงสามารถสร้างสมการถดถอยไดด้งัน้ี 

Y = 1.486+0.314 (ทศันคติท่ีมีต่อการใช้งาน) + 0.128 (ดา้นผลิตภณัฑ์) - 0.103 (ดา้น
ดอกเบ้ียการผ่อนช าระท่ีเหมาะสม) + 0.092 (ดา้นเครดิตเงินคืนและการโฆษณา) + 0.055 (ดา้น
ค่าธรรมเนียมรายปีท่ีเหมาะสม) 

อภิปรายผล 
 ผลการวิจยัเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยี

ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเครดิตของคนในเขตกรุงเทพมหานครสามารถสรุปได้ตาม
วตัถุประสงคไ์ด ้ดงัน้ี 

ผลการศึกษาการตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิตของคนในเขตกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด โดยส่วนมากใหค้ะแนนจากปัจจยัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ท าใหท่้านตดัสินใจใช้
บัตรเครดิต แสดงให้เห็นถึงการตัดสินใจใช้บัตรเครดิตของคนในเขตกรุงเทพมหานคร 
สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการกระบวนการตดัสินใจซ้ือ ศิริวรรณ เสรีรัตน์; และคณะ. (2546)  การ
ตดัสินใจซ้ือ (Purchase decision) พฤติกรรมในขั้นตอนประเมินผลท่ีจะท าให้ผูบ้ริโภคก าหนด
ระดบัความพอใจในผลิตภณัฑ์ระหว่างผลิตภณัฑ์ มีทางเลือกโดยทัว่ไป ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจ
เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ท่ีตนนั้ นพึงพอใจท่ีจะซ้ือ ในแต่ละบุคคลอาจะมีการปรับปรุงหรือ
เปล่ียนแปลงการตดัสินใจในแต่ละคร้ังได ้

ผลการศึกษาการตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิตของคนในเขตกรุงเทพมหานครจ าแนกตามปัจจยั
ดา้นประชากรศาสตร์ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ ระดบัรายได้ สามารถสรุปไดด้งัน้ีการ
ตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิตของคนในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีเพศ อาย ุระดบัการศึกษาแตกต่างกนั 
ท าใหก้ารตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิต โดยภาพรวมแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ ศิริวรรณ 
เสรีรัตน์และคณะ (2538, น. 41-42) เพศ (Sex) มีความแตกต่างกนัในหลาย ๆ ดา้น ไม่ว่าจะเป็น
ด้านร่างกาย ด้านความคิด จิตใจ หรือแมแ้ต่ในด้านอารมณ์ ด้านความรู้สึก อายุจะเป็นส่ิงท่ี



ก าหนดว่าบุคคลแต่ละบุคคลมีประสบการณ์ชีวิตมากนอ้ย ซ่ึงช่วงอายนุั้นจะมีผลต่อทั้งความคิด
หรือพฤติกรรมในดา้นต่าง ๆ ของแต่ละบุคคลเพียงใดความแตกต่างของช่วงอายกุจ็ะท าให้บุคคล
มีความแตกต่างกนั ระดบัการศึกษา (Education) ระดบัการศึกษาเป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความคิดหรือทัศนคติของแต่ละบุคคล การท่ีคนมีระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน ย่อมท าให้
ความคิดและทัศนคติแตกต่างกันตามไปด้วย ซ่ึงปัจจัยต่าง ๆ เหล่าน้ีล้วนส าคัญต่อการท า
การตลาดใหต้รงกลุ่มเป้าหมายท่ีใชบ้ริการ 

ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิตของคนในเขตกรุงเทพมหานครสามารถสรุปไดด้งัน้ี ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ นั้ นมีข้อมูลท่ีต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นความน่าเช่ือถือของตัว
ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ สิทธิประโยชน์จากตัวผลิตภัณฑ์ท่ีผูบ้ริโภคจะได้รับท่ีแตกต่างกันออกไป 
ภาพลกัษณ์ต่าง ๆ ซ่ึงมีผลต่อการตดัสินใจ โดยสอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีของ Armstrong 
and Kotler (2009, p. 616) ผลิตภณัฑ์ คือ ส่ิงท่ีบริษทัน าเสนอออกขายเพื่อท าให้เกิดความสนใจ 
การบริโภคสินคา้หรือใชบ้ริการสินนั้นจะสามารถท าให้ลูกคา้นั้นเกิดความพึงพอใจ โดยความ
พึงพอใจอาจจะมีในรูปแบบส่ิงท่ีสัมผสัไดห้รือสัมผสัไม่สามารถได ้เช่น รูปแบบของบรรจุภณัฑ์ 
ตราของสินคา้ คุณภาพตวัผลิตภณัฑ์ ช่ือเสียงของธุรกิจผูผ้ลิต ผูจ้ดัจ  าหน่าย ผลิตภณัฑ์นั้น ๆ 
จะตอ้งมีอรรถประโยชน ์ในมุมมองของผูบ้ริโภคผลิตซ่ึงเป็นลูกคา้ของผลิตภณัฑเ์หล่านั้น  

ปัจจยัราคาดา้นค่าธรรมเนียมรายปีท่ีเหมาะสม ดอกเบ้ียการผ่อนช าระท่ีเหมาะสมนั้น
ผูบ้ริโภคนั้นให้ความส าคญักบัค่าธรรมเนียมและดอกเบ้ียท่ีตอ้งช าระซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด
และทฤษฎีของ Armstrong and Kotler (2009) ราคา คือ จ  านวนท่ีตอ้งจ่ายเพื่อให้ไดผ้ลิตภณัฑ์
บริการซ่ึงอาจเป็นคุณค่าโดยทั้งหมดท่ีลูกคา้สามารถรับรู้เพื่อให้ได้ผลประโยชน์จากการใช้
บริการหรือใชผ้ลิตภณัฑน์ั้น ๆใหคุ้ม้ค่ากบัส่ิงท่ีตอ้งจ่าย 

ปัจจยัการส่งเสริมการตลาดดา้นเครดิตเงินคืนและการโฆษณาซ่ึงผูบ้ริโภคนั้นใหผ้ลตอบ
รับท่ีดีในแคมเปญเครดิตคืนเงินและการส่ือสาร โฆษณาเพื่อส่งเสริมการตลาดสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ พชัรี พยฆัพรม (2561) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองการใชบ้ตัรเครดิตพนัธมิตรสายการบิน
เพื่อแลกบตัรโดยสารของนกัท่องเท่ียวชาวกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion) ส่งผลต่อการใชค้ะแนนสะสมบตัรเครดิตแลกเป็นบตัรโดยสาร
ของนกัท่องเท่ียวชาวกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 



ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยดีา้นทศันคติท่ีมีต่อการใชง้านส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัร
เครดิตของคนในเขตกรุงเทพมหานคร ความทนัสมยั ระบบต่าง ๆท่ีเก่ียวขอ้งเป็นเร่ืองง่าย ท าให้
ผูบ้ริโภคตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิตซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีของ DAVIS (1989) ทศันคติ
ท่ีมีต่อการใชง้าน (Attitude toward Using) นั้นจะไดรั้บอิทธิพลต่อเน่ืองมาจากการรับรู้ประโยชน์
และการรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน ซ่ึงความตั้งใจท่ีจะแสดงพฤติกรรมการใชง้านนั้นกส่็งผล
ต่อเน่ืองมาจากทศันคติท่ีมีต่อการใชง้าน และการรับรู้ถึงประโยชนท่ี์ไดรั้บจากเทคโนโลยี จึงท า
ใหน้ าไปสู่ การยอมรับและเกิดการใชง้านเทคโนโลย ี

ข้อเสนอแนะ 

จากท่ีไดท้  าการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี มีขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยีส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บตัรเครดิตของคนในเขต

กรุงเทพมหานครพบว่าส่วนใหญ่คนท่ีใชบ้ริการบตัรเครดิตในเขตกรุงเทพมหานครเป็นกลุ่มท่ีมี

อายุระหว่าง 25 – 40 ปี ซ่ึงเป็นกลุ่มคนท่ีอยู่ใน Generation y โดยมีสาเหตุหลกัในการเลือกใช้

บตัรเครดิตคือฟรีค่าธรรมเนียมรายปี ผูป้ระกอบการธุรกิจบตัรเครดิตควรส่ือสารกบัผูบ้ริโภค 

โดยจะใชส่ื้อออนไลนใ์นการโฆษณาส่ือสารใหผู้บ้ริโภครับรู้ถึงตวัผลิตภณัฑสิ์ทธิประโยชน์ท่ีจะ

ไดรั้บจากการถือบตัรเครดิต ความน่าเช่ือถือของผูใ้หบ้ริการบตัรเครดิต โดยมีค่าธรรมเนียมรายปี

ท่ีเหมาะสม พิจารณาในเร่ืองดอกเบ้ียท่ีผูบ้ริโภคจะตอ้งผ่อนช าระยิง่ดอกเบ้ียสูงการตดัสินใจใช้

บตัรเครดิตจะยิ่งนอ้ยลง ท าการส่งเสริมทางการตลาดในเร่ืองของเครดิตเงินคืนจากการใช้จ่าย

สินคา้และบริการ ท าการโฆษณาต่าง ๆ ท่ีเพิ่มมากข้ึน ส่ือสารใหผู้บ้ริโภครับรู้ถึงทศันคติในการ

ใชง้านความปลอดภยัในการใชบ้ตัรเครดิตช าระสินคา้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ความทนัสมยั

และระบบต่าง ๆท่ีเก่ียวขอ้งเป็นเร่ืองง่าย เพื่อใหต้รงต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
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