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บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บตั รเครดิต So Smart ของลูกค้าธนาคารทหารไทย มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึ กษาปั จจัยที่ มีผลต่อการเลื อกใช้บตั รเครดิ ต So Smart ของลูกค้าธนาคารทหารไทย
ได้แก่ ด้านปั จจัยส่ วนบุคคล ประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
และระดับความสาคัญของปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด ว่ามี ผลต่อการเลื อกใช้บตั รเครดิ ต So
Smart ของลูกค้าธนาคารทหารไทย ว่ามีระดับความสาคัญของแต่ละปั จจัยมากน้อยเพียงใด ซึ่งประกอบไป
ด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) ด้านส่ งเสริ มการตลาด
(Promotion) ด้า นบุ ค คล (People) ด้า นกระบวนการ (Process) ด้า นลัก ษณะทางกายภาพ (Physical
Environment) กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม จานวน 400 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
คือ แบบสอบถาม ดาเนินการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางคอมพิวเตอร์ หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย 𝑥̅ และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
ผลการวิจยั พบว่า 1)ด้านปั จจัยส่ วนบุคคล ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 233 คน คิดเป็ นร้อยละ
58.25 และเพศชาย จานวน 167 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.75 ส่ วนใหญ่จะมีอายุ 31-40 ปี จานวน 175 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 43.75 ส่ วนใหญ่จะมี สถานภาพโสด จานวน 282 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 70.5 ส่ วนใหญ่ระดับ
การศึกษาสู งสุ ด คือ ปริ ญญาตรี จานวน 325 คน คิดเป็ นร้อยละ 81.3 ส่ วนใหญ่จะประกอบอาชีพพนักงาน

บริ ษทั เอกชน จานวน 251 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.7 และมีรายได้อยูท่ ี่ 20,001-30,000 บาท จานวน 175 คน
คิดเป็ นร้อยละ 43.8
2)ด้านที่อยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านบุคคล (People) ด้านราคา (Price) ด้านกระบวนการ (Process) ด้าน
ลัก ษณะทางกายภาพ (Physical Environment) ด้า นช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย (Place) ด้า นการส่ ง เสริ ม
การตลาด (Promotion) ตามลาดับ และด้านที่อยูใ่ นระดับมาก คือ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
คาสาคัญ : ปัจจัยที่มีผล; บัตรเครดิต So Smart
ABSTRACT
A study and Research on Factors affecting the customer’s selection of So Smart credit card of
TMB bank. To start with, personal factors. Which includes, gender, age, status, education, occupations,
and income. Next, the level of 6P’s of the marketing mix and how much they impact on the customer’s
decision to use the credit card. The 7P’s consists of Product, Price, Place (where they distribute the
products), Promotion (how they market their products), People, Process and Physical Environment.
There were 400 representative samples. Last, The tools used to collect this information were
questionnaires analyzed by using software that calculates the frequency of the percentage, the mean of
𝑥̅ and standard deviation (SD).
Based on the current research, Firstly, from the Personal factors, 223 answers are from women
and is calculated as 58.25 per cent, whereas 167 male as 41.75 per cent. The average age of the users is
31-40 and calculated as 43.75 per cent. Single ones were 70.5 per cent. 325 of the representatives are
Bachelors, accounting for 81.3 per cent. 251 of them are employees from private companies, accounting
for 62.7 per cent. Also, their average income is 20,001-30,000 baht, with a total of 175 people, or 43.8
per cent.
Secondly, the marketing mix (7P’s). People were the most valuable factor. Followed by Price,
Process, Physical Environment, Place and Promotion respectively and very valuable factor is Product.
Keywords : Factors affecting; Credit Card So Smart

บทนา
ปั จ จุ บั น ก า ร พั ฒ น า รู ป แ บ บ ต่ า ง ๆ ข อ ง บั ต ร เ ค ร ดิ ต มี ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ม า ก ยิ่ ง ขึ้ น
เพื่อตอบสนองความต้องการบริ โภคของผูบ้ ริ โภคที่เพิ่มขึ้น ทั้งด้วยสิ ทธิ ประโยชน์และมีสิทธิ พิเศษต่างๆ
การใช้ บั ต รเครดิ ต ในปั จ จุ บ ั น ไม่ จ ากั ด เฉพาะเป็ นการใช้ แ ทนเงิ น สดในการช าระเงิ น เท่ า นั้ น
แต่ มี ก ารพัฒ นารู ป แบบของการให้บริ ก าร ทั้ง เบิ ก เงิ น สดล่ ว งหน้า ผ่า นตู้เ อที เ อ็ม หรื อ การสะสมแต้ม
เพื่อแลกรับสิ ทธิประโยชน์ต่างๆ การขยายตัวของผูใ้ ห้บริ การ บัตรเครดิตของธนาคารพาณิ ชย์
ธนาคารทหารไทยก็คือหนึ่ งธนาคารพาณิ ชย์ที่ได้ให้บริ การด้านบัตรเครดิ ต ซึ่ งมีผลิตภัณฑ์บตั ร
เครดิตถึง 5 ประเภท ได้แก่ ทีเอ็มบี แอปโซลูต ทีเอ็มบี โซ ฟาสต์ ทีเอ็มบี โซ สมาร์ท และบัตรเครดิต รอยัล
ท็อป บราส แต่ละประเภทจะมีสิทธิ ประโยชน์ที่ แตกต่าง กันตามประเภท การใช้งาน ของแต่ละประเภท
บัตร รวมถึงคุณสมบัติของผูท้ ี่จะใช้บริ การบัตรแต่ละประเภทได้
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงได้เลือกศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บตั รเครดิต So Smart ของลูกค้าธนาคาร
ทหารไทย เพื่อเป็ นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้กบั ธนาคาร และเพื่อรักษาลูกค้ากลุ่ม
เดิมที่ใช้อยูใ่ นปัจจุบนั ให้ยงั คงใช้บริ การต่อไป และสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดใหม่ที่ตรงตามความต้องการ
ของลูกค้าให้มาเลือกใช้บริ การบัตรเครดิต So Smart ของธนาคารทหารไทย
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บตั รเครดิต So Smart ของลูกค้าธนาคารทหารไทย
ขอบเขตของการวิจัย
ในการศึ กษาวิจัยเรื่ อง ปั จจัยที่ มีผลต่อการเลื อกใช้บตั รเครดิ ต So Smart ของลูกค้าธนาคาร
ทหารไทย มีขอบเขตการวิจยั ดังนี้
ขอบเขตด้ านเนื้อหา
ตัวแปรอิสระ คือ
1. เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้

ตัวแปรตาม คือ
1. ระดับความสาคัญของปั จ จัยด้า นส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มีผ ลต่อ การเลื อ กใช้บัต ร
เครดิต So Smart ของลูกค้าธนาคารทหารไทย ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ ด้านลักษณ์ทาง
กายภาพ
ขอบเขตด้ านประชากร
ลูกค้าที่ใช้บริ การบัตรเครดิต So Smart ของลูกค้าธนาคารทหารไทย
ขอบเขตด้ านระยะเวลา
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2563
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1. เพื่อทราบถึงปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด (7Ps) และปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อการ
เลือกใช้บตั รเครดิต So Smart ของธนาคารทหารไทย
2. ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) สามารถนาข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาในครั้งนี้มาใช้ในการ
พัฒนาและปรับปรุ งกลยุทธ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
3. เพื่อเป็ นประโยชน์ดา้ นฐานข้อมูลและความต้องการของลูกค้า สาหรับการพัฒนาและสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริ ง
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพสมรส
4. ระดับการศึกษา
5. อาชีพ
6. รายได้

ตัวแปรตาม
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บตั รเครดิต So Smart ของ
ธนาคารทหารไทย
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย
- ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
- ด้านราคา (Price)
- ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
- ด้านการส่งเสริ มการตลาด (Promotion)
- ด้านบุคคล (People)
- ด้านกระบวนการ (Process)
- ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Environment)

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับส่ วนประสมทางการตลาด
Kotler (1993) ได้กล่าวไว้ว่า ส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึ งตัวแปรหรื อ
เครื่ องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ บริ ษทั มักจะนามาใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจและ
ความต้องการของลูกค้าที่เป็ นกลุ่มเป้าหมาย แต่เดิมส่ วนประสมการทางตลาดจะมีเพียงแค่ 4 ตัวแปรเท่านั้น
(4Ps) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานที่หรื อช่องทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ (Place) การ
ส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) ต่อมามีการคิดตัวแปรเพิ่มเติมขึ้นมาอีก 3 ตัวแปร ได้แก่ บุคคล (People)
ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ(Process) เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดที่สาคัญ
ทางการตลาดสมัยใหม่
แนวคิดเกีย่ วกับลักษณะประชากรศาสตร์
ศิ ริ วรรณ เสรี รั ต น์ (2538) ได้ใ ห้ ค าจ ากัด ความว่ า หมายถึ ง ลัก ษณะทางประชากรศาสตร
ประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพ รายได้ อาชีพ ระดับการศึกษา องค์ประกอบเหล่านี้เป็ น
เกณฑ์ที่นิยมนามาใช้ในการแบ่งส่ วนการตลาด ลักษณะประชากรศาสตร์ เป็ นสิ่ งที่สาคัญและสถิติที่วดั ได้
ของประชากรที่จะสามารถช่วยกาหนดตลาดของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งทาให้ง่ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปร
ทางด้านอื่นๆ ตัวแปรทางด้านประชากรที่สาคัญ ประกอบด้วย
1. อายุ (Age) หมายถึ ง อายุของกลุ่มของผูบ้ ริ โภคซึ่ งมี ความสัมพันธ์ต่อการบริ โภคสิ นค้าหรื อ
บริ การที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่มีอายุแตกต่างกัน นักการตลาดจึงใช้ประโยชน์
จากด้านอายุเพื่อเป็ นตัวแปรทางด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน
2.เพศ (Sex) (Judith Bulter, 1990) เป็ นภาวะที่แตกต่างกันทางกายภาพระหว่างเพศหญิงและเพศ
ชาย ที่ไม่ได้เป็ นข้อเท็จจริ งทางชีวภาพเพียงอย่างเดียว แต่เป็ นภาวะความแตกต่างที่สังคมให้ความหมายไว้
และมีการถ่ายทอดสื บต่อความแตกต่างนี้ จนกลายเป็ นความรู ้ โดยมีภาษาเป็ นเครื่ องมือในการสถาปนา
ความรู ้ดงั กล่าว
3.ระดับ การศึ ก ษา (Education) Dewey John (1969) ระดับ การศึ ก ษา หมายถึ ง วิ ธี ก ารส่ ง ผ่ า น
จุดมุ่งหมายและธรรมเนียมประเพณี ให้ด ารงอยูจ่ ากรุ่ นหนึ่งสู่ อีกรุ่ นหนึ่ง โดยทัว่ ไป การศึกษาเกิดขึ้นผ่าน
ประสบการณ์ใด ๆ

4.อาชี พ (Occupation IM2 (2560) อาชี พ คื อ การทามาหากิ น ของมนุ ษ ย์ เป็ นการแบ่ ง หน้าที่ การ
ทางานของคนในสังคม และทาให้ดารงอาชีพในสังคมได้ บุคคลที่ประกอบอาชีพจะได้ค่าตอบแทนหรื อ
รายได้ที่จะนาไปใช้จ่ายในการดารงชีวิต
5. ลักษณะครอบครัว (Marital Status) หมายถึง ลักษณะของครอบครัวนับว่าเป็ นเป้าหมาย ที่สาคัญ
ของการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดมาโดยตลอด และมี ความสาคัญอย่างยิ่งในส่ วนที่ เกี่ ยวกับหน่ วยของ
ผูบ้ ริ โภค นักการตลาดจะสนใจจานวน และลักษณะของบุคคลในครัวเรื อนที่ใช้สินค้าใด
งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
กุลนาถ แจ่มจารัส (2552) การศึกษาวิจยั เรื่ อง เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บตั รเครดิตของผูบ้ ริ โภค
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มี
บัตรเครดิ ตของธนาคารกรุ งไทย ความถี่ ในการใช้บัต รเครดิ ต ต่อ เดื อน 1-5 ครั้ ง โดยส่ วนใหญ่ ใ ช้ใ น
ห้างสรรพสิ นค้า โดยเฉลี่ย 5,001 – 10,000 บาทต่อเดือน และชาระที่เคาเตอร์ธนาคาร ส่ วนในความคิดเห็น
ที่มีต่อส่ วนประสมทางการตลาดนั้น กลุ่มตัวอย่างให้ ความสาคัญกับด้านสถานที่มากที่สุด ( 𝑥̅ = 4.23)
รองลงมาคือด้านผลิตภัณฑ์ ( 𝑥̅ = 4.13) และ ด้านการส่ งเสริ มการขาย ( 𝑥̅ = 4.03) ตามลาดับ และด้านการ
หาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล กั บ พฤติ ก รรมการใช้ บัต รเครดิ ต ของกลุ่ ม ตัว อย่ า งมี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บตั รเครดิต ของผูบ้ ริ โภคในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา
โสภิตา รัตนสมโชค (2558) ทาการศึกษาเรื่ องปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (7Ps) และปั จจัย
ประชากรศาสตร์ ด้านอาชีพ (Occupation) ที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การรถไฟฟ้า เฉลิม
พระเกียรติ (บีทีเอส) ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่าปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความพึง
พอใจในการใช้บริ การรถไฟฟ้ าเฉลิม พระเกี ยรติ (บีทีเอส) ได้แก่ ปั จจัยด้านบุคลากร และลักษณะทาง
กายภาพภายในสถานีรถไฟฟ้า, (2) ปัจจัยด้านราคา, ปัจจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด การจัดการปัญหา และ
การเชื่อมต่อจากบริ เวณ สถานีรถไฟฟ้า, ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และเส้นทางการให้บริ การ และ
ปัจจัยด้าน การบริ หารจัดการกระบวนการทางานของรถไฟฟ้า และสิ่ งอานวยความสะดวกภายในสถานี ใน
ส่ วนของลักษณะทางประชากรศาสตร์ ดา้ นอาชี พ พบว่าอาชี พที่แตกต่างกันนั้นไม่ได้ส่งผลต่อความพึง
พอใจ ในการใช้บริ การรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ (บีทีเอส) ของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร

ชนานันท์ พันธ์สมจิตร (2559) ทาการศึกษาเรื่ อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บตั รเดบิตธนาคาร
กรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ในการซื้ อสิ นค้าและบริ การของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บตั รเดบิตธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ในการซื้ อ
สิ นค้าและบริ การของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล มีท้งั สิ้ น 5 ปัจจัย โดยเรี ยงลาดับจาก
มากไปน้อย ดังนี้ปัจจัยด้านกระบวนการในการทางาน ปั จจัยด้านบุคลากร สถานที่ให้บริ การ และลักษณะ
บัตรเดบิต ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์และความเพียงพอของสาขาที่สมัคร บัตรเดบิต ปั จจัยด้านร้านค้าที่รองรับ
การใช้บตั รเดบิต และปัจจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ในส่ วนของ ปัจจัยด้านราคาไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ใช้บตั รเดบิตธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
จุ ฑามาศ กิ จจรั ส (2560) ได้ทาการศึ กษาเรื่ องปั จ จัย ที่ มีผ ลต่อ การตัดสิ นใจเลื อกใช้บตั รเครดิ ต
ธนาคารกรุ งเทพ ของลูกค้าในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บตั รเครดิตธนาคารกรุ งเทพ ของลูกค้าในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล โดยเรี ยงลาดับตามอิทธิ พลที่
มีผลต่อการตัดสิ นใจจากมากไปน้อย ได้แก่ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์และการส่ งเสริ มการตลาด ปั จจัยด้าน
บุคลากร ปั จจัยด้านกระบวนการและปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ส่ วนปั จจัยด้านราคาและปั จจัยด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย ไม่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การในส่ วนของลักษณะทางประชากร
ศาสตร์ ผลการวิจยั พบว่าอายุ และรายได้เฉลี่ยต่อเดื อนที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บัตร
เครดิตของธนาคารกรุ งเทพแตกต่างกัน โดยลูกค้าที่มีอายุมากกว่า 39 ปี ขึ้นไป และเป็ นกลุ่มที่มีรายได้เฉลี่ย
ในช่วง 30,001 – 50,000 บาท มีแนวโน้มที่จะใช้บตั รเครดิตมากกว่ากลุ่มอื่นๆ
ฤทธิ์ เจตน์ ริ นแก้วกาญจน์ (2561) ทาการศึกษาเรื่ องปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (7Ps) และ
ปั จจัยด้านการให้บริ การที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉี ยวการ
ผลการวิจยั พบว่าในภาพรวมพบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps ส่ งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจ
ของผูม้ าใช้บริ การโดยปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps นั้นสามารถทานายผลของความพึงพอใจได้
ร้อยละ 48.5 หากพิจารณาประเด็นย่อย พบว่า ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ดา้ นราคา ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ด้านบุคลากร ด้านหลักฐานทางกายภาค ด้านกระบวนการ ส่ งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การคลินิก
การแพทย์แผนจีนหัวเฉี ยว กรุ งเทพมหานครฯ พบว่า ในภาพรวมปัจจัยด้านการให้บริ การส่ งผลเชิงบวกต่อ
ความพึงพอใจของผูม้ าใช้บริ การ โดยปั จจัยด้านการให้บริ การสามารถทานายผลของความพึงพอใจได้ร้อย
ละ 58.6

ทวีรัชต์ คงรชต (2561) การศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การซื้อสิ นค้าผ่านระบบออนไลน์ของคนวัยทางานในจังหวัดนนทบุรี พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
เลื อกซื้ อเสื้ อผ้า/เครื่ องแต่งกาย/เครื่ องนุ่ งห่ ม ช่ องทางที่ นิยมเข้าไปซื้ อสิ นค้าโดยผ่านร้ านค้าออนไลน์
(Online Store) มีจานวนเงินในการซื้ อสิ นค้าผ่านระบบออนไลน์ ต่อครั้ง 1,000-5,000 บาท ซื้ อสิ นค้าผ่าน
ระบบออนไลน์ 1-2 ครั้งต่อเดือน โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร ATM/I–Banking ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าผ่านระบบออนไลน์ของผูต้ อบแบบสอบถามมากที่สุด คือปัจจัย
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย รองลงมาคือ ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ปั จจัยด้านราคา และปั จจัยด้าน
สิ นค้า/ผลิตภัณฑ์เป็ นลาดับสุ ดท้าย
พัทธนันท์ ศุภภาคิณ และคณะ (2562) การศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การที่
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การห้องอาหารบุฟเฟ่ ต์ บางกอก บาโคนี่ ชั้น 81 โรงแรมใบหยกสกาย
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 21-30 ปี มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
มี อาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน มี สถานภาพสมรสโสดและมี รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน 15,001-30,000 บาท
ผูต้ อบ แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เรี ยงลาดับ จากมากไปน้อยดังนี้ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านบุคลากร ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
กระบวนการให้บริ การ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และน้อยที่สุดด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ตามลาดับ
วิธีการดาเนินวิจัย
เป็ นการวิจยั โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research Approach) โดยใช้การวิจยั
เชิงสารวจ (Survey Research) และใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาวิจยั นี้ได้กลุ่มตัวอย่างโดยการคานวณจากลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์บตั ร So Smart ของ
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) ได้ทาการศึกษาและคานวณตามสู ตรของ Cochran (1977) ที่
ความคาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 5 และรับความเชื่อมัน่ ที่ร้อยละ 95 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม

เท่ากับ 384.16 คน หรื อ 385 คน ผูท้ าวิจยั จึงจะทาการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 ชุด
เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นจากกลุ่มตัวอย่างที่ให้ขอ้ มูลไม่ถูกต้องครบถ้วน
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. แจกแบบสอบถามให้แก่กลุ่มตัวอย่างที่กาหนดไว้ โดยใช้วิธีการแจกแบบสอบถามออนไลน์
ผ่าน Google Form
2. ตอบข้อซักถามของผูต้ อบแบบสอบถามที่อาจต้องการคาอธิบายเพิ่มเติม
3. รวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับ เพื่อนาไปจัดทาและวิเคราะห์เป็ นลาดับต่อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ทาการประมวลผลวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทาง
คอมพิวเตอร์ (SPSS Version 26.0)
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ค่าร้อยละ (Percentage) สาหรับวิเคราะห์เพื่อบรรยายข้อมูลปัจจัยส่ วนบุคคล
2. ค่าเฉลี่ย 𝑥̅
3. ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) สาหรับวิเคราะห์ระดับความสาคัญของปั จจัยที่มีผลต่อการ
เลือกใช้บตั รเครดิต So Smart ของลูกค้าธนาคารทหารไทย
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนที่ 1 วิเคราะห์ปัจจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ผูท้ ี่ตอบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 233 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.25 เพศชาย จานวน 167 คน คิด
เป็ นร้อยละ 41.75 อายุส่วนใหญ่ของผูต้ อบแบบสอบถามอยู่ในช่วงอายุ 31-40 ปี จานวน 175 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 43.75 รองลงมาคื อ อายุ 21-30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 26.0 , อายุ 41-50 ปี ร้อยละ 24.50, อายุ 51-60 ปี
ร้อยละ 4.75, อายุต่ากว่า 20 ปี และอายุ 60 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 0.75 และ 0.25 ตามลาดับ ผูท้ ี่ตอบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่ มีสถานภาพ โสด จานวน 282 คน คิดเป็ นร้อยละ 70.50 รองลงมา สถานภาพสมรส จานวน 112
คน คิดเป็ นร้อยละ 28.00 และหย่าร้าง/หม้าย จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.50 ระดับการศึกษาผูท้ ี่ตอบ

แบบสอบถามพบว่าส่ วนใหญ่ ระดับการศึกษาสู งสุ ดคือ ปริ ญญาตรี จานวน 325 คน คิดเป็ นร้อยละ 81.25
รองลงมาคื อ สู ง กว่ า ปริ ญญาตรี จ านวน 46 คน ร้ อ ยละ 11.50, ปวส. จ านวน 14 คน ร้ อ ยละ 3.50,
มัธ ยมศึ ก ษา จ านวน 8 คน ร้ อ ยละ 2.00, ปวช. จ านวน 7 คน ร้ อ ยละ 1.75 ตามล าดับ อาชี พ ผู ้ที่ ต อบ
แบบสอบถามพบว่าส่ วนใหญ่ ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน จานวน 251 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.75
รองลงมา ธุรกิจส่ วนตัว/ค้าขาย จานวน 94 คน ร้อยละ 23.50, พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ราชการ จานวน 39 คน
ร้อยละ 9.75, พ่อบ้าน/แม่บา้ น จานวน 16 คน ร้อยละ 4.00 ตามลาดับ รายได้ผูท้ ี่ตอบแบบสอบถามพบว่า
ส่ วนใหญ่ รายได้ คือ 20,001-30,000 บาท จานวน 175 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.75 รองลงมาคือ 30,001 บท
ขึ้นไป จานวน 150 คน ร้อยละ 37.50, 10,001-30,000 บาท จานวน 66 คน ร้อยละ 16.50, ต่ากว่า 10,000
บาท จานวน 9 คน ร้อยละ 2.25 ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนที่ 2 ระดับความสาคัญปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บตั รเครดิต So Smart
ของลูกค้าธนาคารทหารไทย โดยรวมอยูใ่ นระดับ (𝑥̅ = 4.28) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่อยูใ่ น
ระดับความสาคัญมากที่สุด คือ ด้านบุคลากร ด้านราคา ด้านกระบวนการ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านส่ งเสริ มการตลาด (𝑥̅ = 4.38, 𝑥̅ = 4.35, 𝑥̅ = 4.32, 𝑥̅ = 4.24, 𝑥̅ = 4.23, 𝑥̅ =
4.21) ตามลาดับ และด้านที่อยูใ่ นระดับมาก คือ ด้านผลิตภัณฑ์ (𝑥̅ = 4.20)
สรุปผลการวิจัย
ปัจจัยส่ วนบุคคล
การศึกษาวิจยั เรื่ อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บตั รเครดิต So Smart ของลูกค้าธนาคารทหารไทย มี
ผูท้ ี่ใช้บริ การบัตรเครดิ ต So Smart ที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 400 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
จานวน 233 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.25 และเพศชาย จานวน 167 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.75 ส่ วนใหญ่จะมีอายุ
31-40 ปี จานวน 175 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.75 รองลงมา คือ อายุ 21-30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 26.0 ส่ วนใหญ่จะ
มีสถานภาพโสด จานวน 282 คน คิดเป็ นร้อยละ 70.5 รองลงมาสถานภาพสมรส จานวน 112 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 28.0 และหย่าร้ าง/หม้าย จานวน 6 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 1.5 ส่ วนใหญ่ระดับการศึ กษาสู งสุ ด คื อ
ปริ ญญาตรี จานวน 325 คน คิดเป็ นร้อยละ 81.3 รองลงมาคือ สู งกว่าปริ ญญาตรี จานวน 46 คน ร้อยละ 11.5
จานวน 7 คน ร้อยละ 1.8 ตามลาดับ ส่ วนใหญ่จะประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน จานวน 251 คน คิด
เป็ นร้อยละ 62.7 รองลงมา ธุ รกิ จส่ วนตัว/ค้าขาย จานวน 94 คน ร้อยละ 23.5 และมีรายได้อยู่ที่ 20,001-

30,000 บาท จานวน 175 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.8 รองลงมาคือ 30,001 บทขึ้นไป จานวน 150 คน ร้อยละ
37.5
ระดับความสาคัญปัจจัยที่มีผลต่ อการเลือกใช้ บัตรเครดิต So Smart ของลูกค้าธนาคารทหารไทย
ปั จจัยที่มีผลต่อการใช้บตั รเครดิต So Smart ของลูกค้าธนาคารทหารไทย โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ด้านที่อยูใ่ นระดับมากที่สุด คือ ด้านบุคคล (People) ด้านราคา (Price)
ด้านกระบวนการ (Process) ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Environment) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
(Place) ด้านส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) ตามลาดับ และด้านที่ อยู่ในระดับมาก คื อ ด้านผลิ ตภัณ ฑ์
(Product)
อภิปรายผล
1. ด้ านผลิตภัณฑ์ (Product)
ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์โ ดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่ า ข้อ ที่ มี ร ะดับ
ความสาคัญมากที่สุด คือ ธนาคารผูอ้ อกบัตรมีชื่อเสี ยงและน่าเชื่อถือ สามารถลดจานวนเงินสดที่ตอ้ งพกพา
ได้ และสิ ทธิประโยชน์ตรงตามความต้องการ ตามลาดับ ส่ วนข้อที่ระดับความสาคัญมาก คือ วงเงินที่ได้รับ
อนุมตั ิเหมาะสมและรู ปลักษณ์บตั รทันสมัย สอดคล้องกับแนวคิดของ จุฑามาศ กิจจรัส (2560) เพื่อศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บตั รเครดิต ธนาคารกรุ งเทพ ของลูกค้าในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล
2. ด้ านราคา (Price)
ด้า นราคาโดยรวมอยู่ ใ นระดับ มากที่ สุ ด เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่ า ข้อ ที่ มี ร ะดับ
ความสาคัญมากที่ สุด คื อ มี เครดิ ตเงิ นคืนทุกยอดการใช้จ่าย อัตราค่าธรรมเนี ยมบัตรมีความเหมาะสม
ตามลาดับ ส่ วนข้อที่ระดับความสาคัญมาก คือ อัตราดอกเบี้ยในการผ่อนชาระสิ นค้า ซึ่ งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ฤทธิ์เจตน์ ริ นแก้วกาญจน์ (2561) ทาการศึกษาเรื่ องปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด (7Ps) และ
ปัจจัยด้านการให้บริ การที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว
3. ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Place)
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า
ข้อ ที่ มี ร ะดับความสาคัญมากที่ สุ ด คื อ ธนาคารผูใ้ ห้บริ ก ารมี สาขาเพียงพอ เพื่ อ การขอทาบัต รเครดิ ต
สามารถขอบัตรเครดิตทาง Call Center หรื อ Application ออนไลน์ได้ ตามลาดับ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิด

ของ ทวีรัชต์ คงรชต (2561) ศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าผ่าน
ระบบออนไลน์ของคนวัยทางานในจังหวัดนนทบุรี
4. ด้ านส่ งเสริมการตลาด (Promotion)
ด้านส่ งเสริ มการตลาด โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่มี
ระดับความสาคัญมากที่สุด คือ ทุกยอดการซื้ อตั้งแต่ 1,000 บาทสามารถผ่อน 0% 3 เดือน ส่ วนข้อที่ระดับ
ความส าคัญ มาก คื อ โปรโมชั่น พิ เ ศษส าหรั บผูท้ ี่ ส มัค รบัต รใหม่ มี ส่ ว นลดพิ เ ศษร่ ว มกับร้ า นค้า อย่า ง
สม่าเสมอ และสิ ทธิ พิเศษสาหรับวันพิเศษต่างๆ การโฆษณาต่างๆ สามารถเข้าถึงผูใ้ ช้บริ การได้อย่างทัว่ ถึง
ตามลาดับ ซึ่ งไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ พัทธนันท์ ศุภภาคิณ และคณะ (2562) เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดบริ การที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การห้องอาหารบุฟเฟ่ ต์ บางกอก บาโคนี่ช้ นั
81 โรงแรมใบหยกสกาย
5. ด้ านบุคคล (People)
ด้า นบุ ค คล โดยรวมอยู่ใ นระดับมากที่ สุ ด เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อ ที่ มี ร ะดับ
ความสาคัญมากที่สุด คือ พนักงานมีความรู ้ ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ พนักงานมีความเต็มใจในการบริ การ
พนักงานใส่ ใจในความต้องการของลูกค้าเป็ นหลัก พนักงานสามารถแก้ไขปั ญหาให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ ว
พนักงานให้บริ การลูกค้าอย่างเสมอภาค ตามลาดับ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ โสภิตา รัตนสมโชค
(2558) ทาการศึกษาเรื่ องปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (7Ps) และปั จจัย ประชากรศาสตร์ ด้านอาชีพ
(Occupation) ที่ มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การรถไฟฟ้ า เฉลิ มพระเกี ยรติ (บี ทีเอส) ของ
ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
6. ด้ านกระบวนการ (Process)
ด้านกระบวนการ โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่มีระดับ
ความสาคัญมากที่สุด คือ การทาธุรกรรมผ่านบัตรมีการแจ้งเตือนทุกยอดการใช้จ่าย ขั้นตอนการสมัครบัตร
เครดิ ตไม่ยุ่งยาก ธนาคารมีการอนุ มตั ิเครดิ ตอย่างรวดเร็ ว ตามลาดับ ข้อที่มีระดับความสาคัญมาก คือ
ข้อมูลในใบแจ้งหนี้มีรายละเอียดที่ครบถ้วน ชัดเจน กระบวนการออกบัตรใหม่ทดแทนบัตรเดิม กรณี บตั ร
หาย มีความรวดเร็ ว ตามลาดับ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ ชนานันท์ พันธ์สมจิตร (2559) ทาการศึกษา
เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บตั รเดบิตธนาคาร กรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ในการซื้ อสิ นค้าและ
บริ การของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและ ปริ มณฑล

7. ด้ านลักษณะทางกายภาพ (Physical Environment)
ด้านลักษณะทางกายภาพ โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่
มีระดับความสาคัญมากที่สุด คือ สถานที่ให้บริ การมีความสะอาด เรี ยบร้อย ที่นั่งเพียงพอต่อการรอใช้
บริ การ ตามลาดับ ข้อที่มีระดับความสาคัญมาก คือ ระบบรักษาความปลอดภัยของสถานที่ให้บริ การมี
ความน่าเชื่อถือ สถานที่จอดรถอานวยความสะดวกเพียงพอ ตามลาดับ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ กุล
นาถ แจ่มจารัส (2552) การศึกษาวิจยั เรื่ อง เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บตั รเครดิตของผูบ้ ริ โภคในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสี มา
ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัย
ด้ านผลิตภัณฑ์ (Product)
ธนาคารทหารไทย ควรมีการประชาสัมพันธ์ในเรื่ องที่เป็ นประโยชน์ต่อลูกค้าและมีการจัดกิจกรรม
ต่างๆที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคมเพื่อที่จะรักษาชื่อเสี ยงและความน่าเชื่อถือ ต่อมาควรมีการพิจารณาเกณฑ์
การอนุ มตั ิวงเงิน เพื่อลดการพกเงินสดป้ องกันอันตรายในการพกเงินสดให้แก่ ลูกค้าและควรจะมี สิทธิ
ประโยชน์อย่างสม่าเสมอ เพื่อตอบโจทย์และสนองความต้องการของลูกค้า
ด้ านราคา (Price)
ธนาคารทหารไทยอาจมีการเพิ่มยอดเครดิตเงินคืนในช่วงเทศกาลต่างๆ เพื่อที่จะดึงดูดให้ลูกค้าหัน
มาใช้บตั รเครดิตเพิ่มมากขึ้น และยังคงการเก็บอัตราค่าธรรมเนียมบัตรให้อยูใ่ นอัตราที่ เหมาะสม
ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Place)
ธนาคารทหารไทย ควรมีการบริ หารงานสาขาให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่ออานวยความสะดวก
ให้แก่ลูกค้าอย่างทัว่ ถึง พัฒนาขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารการสมัคร เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า
ที่ไม่มีเวลาไปขอบัตรเครดิตที่สาขาและอาจมีการเพิ่มช่องทางการชาระค่าใช้จ่ายบัตร โดยอาจมีการร่ วมมือ
กับร้านค่าสะดวกซื้อที่ง่ายต่อการเข้าถึง
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด (Promotion)
ธนาคารทหารไทย อาจมีการเพิ่มโปรโมชัน่ การผ่อนชาระค่าสิ นค้าและบริ การ เพิ่มโปรโมชัน่ ให้กบั
ลูกค้าที่สมัครบัตรใหม่ เพื่อดึงดูดให้ลูกค้ามาสมัครบัตรเครดิต และเพิ่มปริ มาณร้านค้าที่เข้าร่ วมสิ ทธิพิเศษ
ต่างๆให้เพิ่มมากขึ้น

ด้ านบุคคล (People)
ธนาคารทหารไทย ควรมีการจัดอบรมและทบทวนความรู ้เรื่ องผลิตภัณฑ์ให้พนักงานธนาคารอย่าง
สม่าเสมอ เพื่อที่จะสามารถแนะนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ควรมีการอบรมในเรื่ องของการ
บริ การ และให้พนักงานคานึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็ นหลัก
ด้ านกระบวนการ (Process)
ธนาคารหทารไทย อาจมีการพัฒนาระบบการแจ้งเตือนต่างๆ เพื่อรักษาความปลอดภัยในการใช้
บริ การบัตรเครดิต และอาจมีการลดขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร เพื่อการอนุมตั ิบตั รเครดิตที่รวดเร็ ว แต่
ยังคงมีระบบบริ หารความเสี่ ยง ที่สามารถลดการผิดนัดชาระหนี้ได้
ด้ านลักษณะทางกายภาพ (Physical Environment)
ธนาคารทหารไทยควรมีการเน้นย้าและทบทวนให้พนักงานทุกๆคนให้มีส่วนร่ วมในการดูแลรักษา
ความสะอาดเรี ยบร้อยขอสาขา มีการจัดสรรที่นงั่ ให้เพียงพอรองรับต่อการมาใช้บริ การของลูกค้าและควรมี
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อรักษาความปลอดภัยและอานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริ การ
ในสาขา
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