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บทคัดย่ อ
การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อสารวจลักษณะปัจจัยทางประชากรศาสตร์
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด ของประชาชน ในกรุ งเทพมหานคร 2)เพื่อศึกษาอิทธิ ผลของปัจจัย
ประชากรศาตร์ ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกถือบัตรเครดิต
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด )มหาชน)ของประชาชน ในกรุ งเทพมหานคร โดยลักษณะปัจจัยทาง
ประชากรศาสตร์ ในด้าน เพศอายุ สถานภาพสมรถ ระดับการศึกษา อาชีพ ตาแหน่งงาน และรายได้ต่อ
เดือน ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจาหน่าย และด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด และพฤติกรรมการตัดสิ นใจ คือ ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ และด้านความเห็น ทั้งนี้
เพื่อให้ผบู ้ ริ หารธนาคารทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกถือบัตรเครดิตธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
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จากัด (มหาชน) ของประชาชน ในกรุ งเทพมหานคร และนาผลค้นคว้าไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของการวางแผน พัฒนา และกาหนดกลยุทย์ ของธนาคารให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น และตรงกับความต้องการของ
ลูกค้า โดยประชากรที่ทาการศึกษาคือ ประชาชนใน กทมและปริ มณฑล.ใช้บริ การบัตรเครดิตธนาคารกรุ ง
ศรี ที่มีอายุต้ งั แต่ 20 ปี ขึ้นไป ที่อาศัยอยูใ่ น กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จานวน 400 คน
ผลการค้นคว้าพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกถือบัตรเครดิตธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัดมหาชน) )
ของประชาชน ใน กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 400 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง มีอายุ 30-39 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษา ปริ ญญาตรี อาชีพ พนังงานบริ ษทั เอกชน ตาแหน่ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ ต่ากว่าหรื อเทียบเท่าระดับปทิบตั ิการ/ และส่ วนใหญ่รายได้ต่อเดือน 15,000 – 25,000
บาท
คาสาคัญ : การตัดสิ นใจเลือกใช้บตั รเครดิต
Abstract
This is a research study about customer behavior. The objective of the study aims1) To explore
the characteristics of demographic factors. Marketing mix factors of the people in Bangkok. 2) To study
the influence of population factors. Marketing mix factor This affects the customer behavior of Bank of
Ayudhaya from population in Bangkok By demographic characteristics in terms of gender, age, status,
competence, education level, occupation, position and salary.The marketing mix factor is product, price,
distribution channel. And marketing promotion And decision-making behavior is activity, interest, and
opinion. This is inform to Bank Executive. That affecting the decision of the citizens of Bank of
Ayudhaya. To apply the research results as part of development planning and strategy setting Of the
bank for better higher quality and matching with customer requirements. The population of the study
was people in Bangkok who using Krungsri Bank credit cards aged 20 years and over, residing in
Bangkok and its vicinity, number 400 people
The research results showed that Factors affecting the selection of credit cards of Bank of
Ayudhaya Public Company Limited of citizens in Bangkok and its vicinity Most of the 400 respondents
were female, aged 30-39 years old, education: bachelor's degree, occupation: private company,
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employee / officer position. Below or equivalent to the operational level And most of the time, salary
15,000 - 25,000 baht.
Keywords: Decision to Use credit card
บทนา
บัตรเครดิต(Credit Card) คือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ที่ธนาคารและผูป้ ระกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่
ไม่ใช่สถาบันทางการเงิน )Non-Bank) ทาการออกให้กบั ผูท้ ี่ตอ้ งการใช้บริ การ )Card Holder) เพื่อนาไปใช้
ในฐานะบริ การสิ นเชื่อด้านการเงินที่ได้รับความนิยมอย่างมากใน ธุรกิจบัตรเครดิตมีแนวโน้มเติบโต
ต่อเนื่องในช่วงปี 2562-2564 โดยคาดว่าการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตจะยังคงเพิ่มขึ้นตามพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ โภคและ การพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมด้านการชาระเงินที่ทาให้การใช้จ่ายผ่านบัตรมีความสะดวก
ต่อผูบ้ ริ โภค ทั้งนี้ ภายใต้สภาวะการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นจาก ผูใ้ ห้บริ การเดิมและการเข้าสู่ตลาดของผู ้
ให้บริ การรายใหม่ การทาความเข้าใจพฤติกรรมลูกค้าเพื่อให้บริ การที่เหนือกว่าคู่แข่งโดยอาศัยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่ ทันสมัย จะเป็ นปัจจัยสาคัญในการรักษาความสามารถในการแข่งขันสาหรับธุรกิจบัตร
เครดิตในอนาคต
สรุ ป ผูใ้ ช้สามารถนาบัตรมาซื้ อ สิ นค้าและบริ การได้ตามวงเงินที่ธนาคารอนุมตั ิ หลังจาก
ผูร้ ับบริ การได้ บัตรเครดิตแล้ว ผูข้ ายหรื อผูใ้ ห้บริ การจะต้องเช็คยอดที่จ่ายกับทางธนาคารก่อนและจะ
ได้รับรหัสอนุมตั ิจากธนาคาร ในสมัยก่อนจะเป็ นเครื่ องรู ดบัตร ร้านค้าต้องโทรศัพท์ไปที่ธนาคาร แต่
ปัจจุบนั นี้ มีเครื่ องรู ดบัตรที่จะออนไลน์กบั ธนาคารเพื่อให้ได้รหัสอนุมตั ิได้ในทันที จากผูข้ ายหรื อผู ้
ให้บริ การก็จะนาสลิปไปให้เจ้าของบัตรเซ็นชื่อ เพื่อตรวจสอบว่าเป็ นเจ้าของบัตรจริ งหรื อไม่ โดยเทียบกับ
ลายเซ็นต์ที่เซ็นต์ไว้ดา้ นหลังของบัตรเครดิต และเก็บสาเนาไว้เพื่อส่ งให้ธนาคารตรวจสอบได้ในภายหลัง
ปัจจุบนั บัตรเครดิตนอกจากจะเป็ นที่นิยมในการซื้ อสิ นค้าตามราคาทัว่ ไปแล้ว ยังนิยมมาใช้ในการซื้ อขาย
ผ่านอินเทอร์เน็ตอีกด้วย
วัตถุประสงค์ ของงานวิจยั
งานวิจยั มีวตั ถุประสงค์ในการศึกษา ดังนี้
1. เพื่อสารวจลักษณะปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด ของประชาชน
ในกรุ งเทพมหานคร
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2. เพื่อศึกษาอิทธิ ผลของปัจจัยประชากรศาตร์ ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกถือบัตรเครดิตธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด )มหาชน) ของประชาชน
ในกรุ งเทพมหานคร
ขอบเขตงานวิจยั
ผูว้ ิจยั ได้กาหนดขอบเขตของงานวิจยั ดังนี้
1.

ขอบเขตด้านเนื้อหา : ศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ )ได้แก่ ปัจจัยด้านเพศ ปัจจัยด้าน
อายุ ปัจจัยสถานภาพสมรส ปัจจัยระดับการศึกษา ปัจจัยด้านอาชีพ ปัจจัยด้านรายได้)
และปัจจัยส่ วนผสมทางการตลาด) ประกอบด้วย ปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้าน
ราคา ปัจจัยด้านสถานที่จดั จาหน่าย ปัจจัยด้านส่ งเสริ มการาย) ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจถือ
บัตรเครดิตธนาคารกรุ งศรี

2.

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชากร ใน กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล

3.

กลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชากรในพื้นที่ กทม.และปริ มณฑล ที่มี
อายุ 20 ปี ขึ้นไป ที่ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด)มหาชน) จานวน 400 คน

4.

ระยะเวลาในการดาเนินการวิจยั : ช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.
2563

5.

ใช้เครื่ องมือส่ วนประสมทางการตลาด 4Pในการวิเคราะห์

ตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษา
1.ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ประชากรศาสตร์ ส่ วนประสมทางการตลาด
ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ
ตาแหน่งงาน รายได้ต่อเดือน
ส่ วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจาหน่าย และด้าน
การส่ งเสริ มการตลาด
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมที่มีผลต่อการเลือกถือบัตรเครดิตธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด
)มหาชน) ของประชาชน ใน กรุ งเทพมหานคร ประกอบด้วย ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ และ ด้าน
ความเห็น
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ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
1.ผูป้ ระกอบการธุรกิจบัตรเครดิตนาผลการวิจยั มาเป็ นแนวทางวิเคราะห์ขอ้ มูลทางการตลาด
2.เป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่ตอ้ งการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจบัตรเครดิตในการตัดสิ นใจเลือกถือบัตร
เครดิต
3.นาข้อมูลมาปรับใช้ในการสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขันในธุรกิจบัตรเครดิตในปัจจุบนั
และอนาคต
บททวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับลักษณะทางประชากรศาสตร์
วชิรวัชร งามละม่อม )2558) ได้ให้ความหมายว่า ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ถือเป็ น ความ
หลากหลายด้านภูมิหลังของบุคคล ซึ่ งได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ลักษณะโครงสร้างของร่ างกาย ความ
อาวุโสในการทางาน เป็ นต้น โดยจะแสดงถึงความเป็ นมาของแต่ละบุคคลจากอดีตถึงปั จจุบนั ซึ่ ง จะมี
ลักษณะพฤติกรรมการแสดงออกที่ แตกต่างกันมี สาเหตุมาจากความแตกต่างทางด้าน ประชากรศาสตร์
หรื อภูมิหลังของบุคคล
มัทนี คาสาราญ)2558) ได้ให้ความหมายว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์เป็ นการจาแนกบุคคล
ออกเป็ นกลุ่มๆ ตามลักษณะประชากร ได้แก่ อายุเพศ สถานภาพทางสังคม การศึกษา ศาสนา สถานภาพ
สมรส เป็ นต้น ซึ่ งคุณสมบัติเหล่านี้ลว้ นแล้วแต่ส่งผลต่อความต้องการที่แสดงออกถึง พฤติกรรมทั้งหมด
จากการศึกษาผูค้ น้ คว้าสรุ ปได้วา่ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ชี้ให้เห็นว่าลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันส่ งผลให้การรับรู ้แตกต่างกันไปด้วย ผูศ้ ึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ดา้ น เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เนื่องจากเป็ น
ตัวแปรสาคัญในการแสดงออกถึงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจใช้บริ การที่แตกต่างกัน
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับปัจจัยทางด้ านส่ วนประสมทางการตลาด
เสรี วงษ์มณฑา )2558) กล่าวว่าการตลาดคือการตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคให้เกิด
ความพึงพอใจด้วยการสร้างสิ นค้าและบริ การที่มีคุณค่าโดนใจผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมาย จุดเริ่ มต้นของ
การตลาดอยูท่ ี่การศึกษาความต้องการของลูกค้า แล้วนาเสนอสิ นค้าที่มีคุณค่าในสายตาของลูกค้าเพื่อ
ตอบสนองความต้องการนั้นให้ลกู ค้าเกิดความพึงพอใจ เมื่อนาสิ นค้าเข้าตลาดแล้ว ถ้าลูกค้ายังไม่ทราบ ว่า
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มีสินค้านั้นอยูใ่ นร้านค้า การซื้ อขายแลกเปลี่ยนก็จะไม่เกิดขึ้น ดังนั้น จึงต้องมีการสื่ อสารการตลาด เพื่อ
สื่ อสารให้ลกู ค้ากลุ่ม เป้ าหมายเกิดการรู ้จกั สิ นค้านั้น ส่ วนประสมทางการตลาด )Marketing Mix)คือการมี
สิ นค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการ ของลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายได้รวมทั้งราคาที่ขายเป็ นราคาที่ผบู ้ ริ โภค
สามารถยอมรับได้และผูบ้ ริ โภคยอม จ่ายเนื่องจากคุม้ ค่า รวมถึงมีการจัดจาหน่ายและกระจายสิ นค้าที่สร้าง
ความสะดวกแก่ลกู ค้า ด้วยความ พยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสิ นค้าและเกิดพฤติกรรมอย่างถูกต้อง
โดยอาศัยแนวความคิดทฤษที ประสมการตลาด 4 P’s เพื่อให้การวางแผนงานการตลาดมีความละเอียด
ครบทุกมิติดงั นี้
1. Product สิ นค้าหรื อบริ การที่จะนาเสนอให้โดนใจลูกค้าผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมาย ทั้งคุณสมบัติ
จุดเด่น คุณประโยชน์และคุณค่า
2. Price การตั้งราคาที่ผบู ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายยอมจ่ายด้วยความเต็มใจ ให้ความสาคัญด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าที่ลกู ค้าจะได้กบั ราคาที่ลกู ค้าต้องจ่าย
3. Place การกระจายสิ นค้าและการบริ หารสิ นค้าคงคลังให้ลูกค้าหาซื้ อสะดวกหาซื้ อได้ง่าย และ
ไม่มีปัญหาสิ นค้าขาดตลาด มีจาหน่าย ณ สถานที่ผบู ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายคาดว่าน่าจะมีสินค้าขาย
4. Promotion การส่ งเสริ มการตลาดเพื่อจูงใจให้ผบู ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายซื้ อสิ นค้า ด้วยการให้
ความสาคัญกับการสร้างคุณค่าที่โดดเด่นให้ตราสิ นค้า )Brand Equity Branding) โดยให้ ความสาคัญกับ
การใช้ยทุ ธศาสตร์การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ )Integrated Marketing Communications-IMC)
จากการศึกษาผูค้ น้ คว้าสรุ ปได้วา่ ส่ วนประสมทางการตลาด )Marketing Mix) เป็ นเครื่ องมือทาง
การตลาดประกอบด้วยปัจจัยสาคัญ 4 ประการ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย และการ
ส่ งเสริ มการตลาด ดังนั้นส่ วนประสมทางการตลาดจึงเป็ นตัวกระตุน้ ทางการตลาดในการสร้างความ
ต้องการซื้ อหรื อการใช้บริ การในตัวผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับพฤติกรรมผู้บริโภค
อดุลย์ จาตุรงคกุล )2550) กล่าววา ผูบ้ ริ โภค คือบุคคลต่างๆ ที่มีความสามารถในการซื้ อ หรื ออีก
นัยหนึ่ ง ถ้ามองในแง่ของเศรษฐกิจ ที่ใช้เงินเป็ นสื่ อกลางก็คือ ทุกคนที่มีเงินนอกจากนั้นทัศนะคติของ
นักการตลาด ผูบ้ ริ โภคจะต้องมีความเต็มใจในการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การด้วยลักษณะอื่นๆ ของผูบ้ ริ โภคก็
คือ ผูบ้ ริ โภคบางคนซื้ อสิ นค้าไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ในขณะเดียวกนยังมีผบู ้ ริ โภคหลายคนซื้ อไปเพื่อ
ขายต่อ หรื อใช้ในการผลิตและทาการตลาดผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่ผลิตได้ต่อ
จากการศึกษาผูค้ น้ คว้าสรุ ปได้วา่ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง การกระทาต่างๆของบุคคลที่แสดง
ออกมา ในการแสวงหาซื้ อสิ นค้าและบริ การที่คาดหวังวาจะสามารถตอบสนองความต้องการและความพึง
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พอใจของตนเองภายใต้กระบวนการตัดสิ นใจที่มีมาก่อนการซื้ อสิ นค้าและบริ การ โดยอาศัยปัจจัย ส่ วน
บุคคล ปัจจัยด้านจิตวิทยา และปัจจัยทางด้านการตลาด เข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อทราบถึงลักษณะความ ต้องการ
ของผูบ้ ริ โภคทางด้านต่างๆ และเพื่อที่จะจัดสิ่ งกระตุน้ ทางการตลาดให้เหมาะสม
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับบัตรเครดิต
ธนาคารแห่งประเทศไทย )2553) กล่าวว่า บัตรเครดิต คือบัตรผูท้ ี่ให้บริ การออกให้แก่ผถู ้ ือบัตร
หรื อผูบ้ ริ โภคตามหลักเกณฑ์ที่ผใู ้ ห้บริ การบัตรเครดิตกาหนด เพื่อใช้ซ้ื อสิ นค้าและบริ การแทนการชาระ
ด้วยเงินสดหรื อเพื่อใช้เบิกเงินสด โดยมีการกาหนดวงเงิน การใช้จ่ายบัตรและระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย เมื่อ
ถึงเวลาชาระหนี้ตามระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ ผูถ้ ือบัตรสามารถชาระเต็มจานวน หรื อเป็ นจานวนขั้นต่า
ตามที่ได้กาหนดไว้ในแต่ละรอบบัญชี และจะคิดดอกเบี้ยสาหรับยอดเงินที่ยงั มิได้ชาระตามเงื่อนไขการใช้
บัตร ทั้งนี้ไม่รวมถึงบัตรที่ได้มีการชาระค่าสิ นค้าค่าบริ การหรื อค่าอื่นใดไว้ล่วงหน้า
จากการศึกษาผูค้ น้ คว้าสรุ ปได้วา่ บัตรเครดิต หมายความถึงบัตรที่ธนาคารพาณิ ชย์หรื อสถาบันผู ้
ออกบัตรออกให้แก่ผถู ้ ือบัตรหรื อผูบ้ ริ โภคตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ธนาคารพาณิ ชย์หรื อสถาบันผูอ้ อก
บัตรกาหนด เพื่อใช้ชาระค่าสิ นค้าและบริ การหรื อค่าอื่นๆใดแทนการชาระด้วยเงิน
การทบทวนงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
ภัสสราณัฐ รวยธนาสมบัติ )2558) ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง พฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลให้ เกิด
ความตั้งใจซื้ อสิ นค้า ผ่านอินเทอร์เน็ตของผูบ้ ริ โภคในแต่ละเจเนอเรชัน ได้สรุ ปผลการศึกษาวิจยั ไว้ ว่าเจ
เนอเรชันวายมีแนวโน้มในการซื้ อสิ นค้าออนไลน์จากการเข้าชมร้านค้าออนไลน์มากที่สุด โดยเจเนอเรชัน
เอกซ์มีความถี่ในการเข้าชมร้านค้าออนไลน์มากที่สุด คือทุกวัน ทุกวัน หรื อ 1-3 ครั้งต่ออาทิตย์ ส่ วนใน
เรื่ องความถี่ในการซื้ อสิ นค้าออนไลน์เจเนอเรชันวายนิยมซื้ อผ่านช่องทาง Instagram มากที่สุด
วิธีดาเนินการค้ นคว้ า
การค้นคว้านี้ ผูค้ น้ คว้ามีวตั ถุประสงค์ที่จะศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกถือบัตรเครดิตธนาคาร
กรุ งศรี อยุธยา จากัด)มหาชน) ของประชาชน ใน กทม.และปริ มณฑล เป็ นการค้นคว้าเชิงปริ มาณ โดยใช้
วิธีการค้นคว้าแบบสารวจ จากการเก็บข้อมูลทางแบบสอบถาม และทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสิ ติ
1.กลุ่มตัวอย่าง คื อ ประชาชนใน กทม.และปริ มณฑลใช้บริ การบัตรเครดิตธนาคารกรุ งศรี ที่มีอายุ
ตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป ที่อาศัยอยูใ่ น กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
2.เครื่ องมือที่ใช้ในการค้นคว้านี้ คือ การใช้แบบสอบถาม โดยแบ่งกลุ่มคาถามออกเป็ น 3 ส่ วน
ดังต่อไปนี้
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2.1 ส่ วนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถามใน กรุ งเทพมหานคร จานวน 7
ข้อ
2.2 ส่ วนที่ 2 ส่ วนประสมทางการตลาด ของผูต้ อบแบบสอบถามใน กรุ งเทพมหานคร จานวน
คาถาม 13 กาหนดให้ 5=ระดับความสาคัญมากที่สุด, 4=ระดับความสาคัญมาก, 3=ระดับความสาคัญปาน
กลาง, 2=ระดับความสาคัญน้อย, 1=ระดับความสาคัญน้อยที่สุด
2.3 ส่ วนที่ 3 พฤติกรรมที่มีผลต่อการเลือกถือบัตรเครดิตธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด )มหาชน)
ของประชาชน ใน กทม.และปริ มณฑล จานวนคาถาม 9 ข้อ กาหนดให้ 5=ระดับความสาคัญมากที่สุด, 4=
ระดับความสาคัญมาก, 3=ระดับความสาคัญปานกลาง, 2=ระดับความสาคัญน้อย, 1=ระดับความสาคัญ
น้อยที่สุด
2.4 ช่วงเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยประเมินระดับความสาคัญ กาหนดให้ 4.25-5.00 =ระดับความสาคัญ
มากที่สุด, 3.41-4.20=ระดับความสาคัญมาก, 2.61-3.40=ระดับความสาคัญปานกลาง, 1.81-2.60=ระดับ
ความสาคัญน้อย, 1.00-1.80=ระดับความสาคัญน้อยที่สุด
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1.การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงพรรณนา
1.1 ข้อมูลในแบบสอบถามส่ วนที่ 1 ข้อมูลที่เกี่ยวกับด้านประชากรศาสตร์ของผูต้ อบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ ตาแหน่งงาน และรายได้ต่อเดือน
โดยนาเสนอในรู ปแบบแจกแจงความถี่รวมถึงหาค่าร้อยละ และนาเสนอในรู ปตารางพร้อมคาอธิ บาย
1.2 ข้อมูลในแบบสอบถามส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจาหน่าย และ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด โดยนาเสนอ
รู ปแบบค่าเฉลี่ยรวมถึงส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนาเสนอในรู ปตารางพร้อมอธิ บาย
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลอนุมาน
2.1 ผูบ้ ริ โภคที่เลือกถือบัตรเครดิตธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด )มหาชน) ของประชาชน
ใน กรุ งเทพมหานครที่เพศ จะใช้สถิติ t-test ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2.2 ผูบ้ ริ โภคที่เลือกถือบัตรเครดิตธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด )มหาชน) ของประชาชน
ใน กรุ งเทพมหานครที่มี อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ ตาแหน่งงาน และรายได้ต่อเดือน
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ต่างกันวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติความแปรปรวนทางเดียว )One-Way ANOVA ) หากพบความแตกต่าง
จะนาไปเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่โดยใช้วิธีของ LSD
2.3 ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจาหน่าย
และด้านการส่ งเสริ มการตลาดมีผลต่อการเลือกถือบัตรเครดิตธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด )มหาชน) ของ
ประชาชน ใน กรุ งเทพมหานครวิเคราะห์โดยใช้สถิติถดถอย )Multiple Regeression)
ผลการค้ นคว้ า
การศึกษาเรื่ อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกถือบัตรเครดิตธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด(มหาชน) ของ
ประชาชน ใน กรุ งเทพมหานครผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 400 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงจานวน 215
คน คิดเป็ นร้อยละ 53.3 และเพศชายจานวน 185 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.8 ส่ วนใหญ่เป็ นคนอายุอายุ 30 – 39
ปี จานวน 202 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.5 รองลงมาอายุ 20 – 29 ปี จานวน 149 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.3 อายุ 40
– 49 ปี จานวน 41 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.3 และมากกว่าหรื อเท่ากับ 50 ปี จานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 2
ตามลาดับ ส่ วนใหญ่สถานภาพโสด จานวน 293 คิดเป็ นร้อยละ 73.3 รองลงมาคือ สถานภาพสมรส/อยู่
ด้วยกัน จานวน 94 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.5 และ สถานภาพหย่าร้าง / แยกกันอยู่ จานวน 13 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 3.3 ตามลาดับ ส่ วนใหญ่ระดับการศึกษา ปริ ญญาตรี จานวน 318 คน คิดเป็ นร้อยละ 79.5 รองลงมา สูง
กว่าปริ ญญาตรี จานวน 45 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.3 และต่ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 37 คน คิดเป็ นร้อยละ
9.3 ตามลาดับ ส่ วนใหญ่อาชีพ พนังงานบริ ษทั เอกชน จานวน 258 คิดเป็ นร้อยละ 64.5 รองลงมา
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 106 คน คิดเป็ นร้อยละ26.5 ค้าขาย/ธุรกิจ
ส่ วนตัว/เจ้าของกิจการ จานวน 31 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.8 และ อื่นๆ จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.3
ตามลาดับ ส่ วนใหญ่ตาแหน่ง พนักงาน/เจ้าหน้าที่ ต่ากว่าหรื อเทียบเท่าระดับปทิบตั ิการ จานวน 266 คน
คิดเป็ นร้อยละ 66.5 รองลงมาตาแหน่งหัวหน้างานหรื อพนักงาน/เจ้าหน้าที่เทียบเท่าระดับชานาญการ/
ชานาญการพิเศษจานวน 96 คน คิดเป็ นร้อยละ 24 ตาแหน่งผูบ้ ริ หารระดับสูง/เจ้าของกิจการ จานวน 25
คิดเป็ นร้อยละ 6.3 และ ตาแหน่ง ผูบ้ ริ หารระดับกลางหรื อผูอ้ านวยการ จานวน 13 คิดเป็ นร้อยละ 3.3
ตามลาดับ และคน ส่ วนใหญ่รายได้ต่อเดือน 15,000 – 25,000 บาท จานวน 197 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.3
รองลงมา รายได้ต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท จานวน 127 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.8 รายได้ต่อเดือน
มากกว่า 45,001 บาท จานวน 46 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.5 และ รายได้ต่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท
จานวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ7.5 ตามลาดับ
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อภิปรายผล
ส่ วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกถือบัตรเครดิตธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด
)มหาชน) ของประชาชน ใน กรุ งเทพมหานครโดยผลการศึกษาสรุ ปได้วา่ ส่ วนประสมทางการตลาดมีผล
ต่อเลือกถือบัตรเครดิตธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด)มหาชน) ของประชาชน ใน กรุ งเทพมหานครอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ .05 เมื่อวิเคราะห์เป็ นรายข้อแล้ว พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมต่อ
ส่ วนประสมการตลาด โดยรวมอยูท่ ี่ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 คือด้านผลิตภัณฑ์ และ ระดับมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 คื อด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิด อดุลย์ จาตุรงคกุล
)2543) กล่าวว่าองค์ประกอบของส่ วนผสมทางการตลาด )4P’s) เป็ นตัวกระตุน้ หรื อสิ่ งเร้าทางการตลาดที่
กระทบต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ โดยแบ่งออกเป็ น ด้านผลิตภัณฑ์ (Products) ที่ตอ้ งมีคุณภาพและ
รู ปแบบดีไซน์ตรงตามความต้องการของลูกค้า ซึ่ งมีรายละเอียดที่ จะต้องพิจารณาอีกมากมาย ดังนี้ เช่น
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ )Produce Variety) ชื่อตรา สิ นค้าของผลิตภัณฑ์ )Brand Name) คุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ )Quality) การรับระกันผลิตภัณฑ์ (Warranties) และการรับคืนผลิตภัณฑ์ )Returns) เป็ นต้น
และการศึกษาของ พัชร์ทิตา กะการดี (2554) ศึกษาปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าผ่านบัตรเครดิต ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่าปัจจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดบริ การที่มีผลต่อ พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าผ่านบัตรเครดิตของผูบ้ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน ราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านส่ งเสริ มการตลาด ด้าน
บุคลากร ด้านกระบวนการบริ การ และด้านลักษณะทางกายภาพ
ลาดับถัดมาคือพฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกถือบัตรเครดิต คือรู ปแบบการดาเนินชีวิต
ประกอบด้วย กิจกรรม ความสนใจ ความคิดเห็น ที่มีอิทธิ พลต่อการเลือกถือบัตรเครดิตธนาคารกรุ งศรี
อยุธยา จากัด)มหาชน) ของประชาชน ใน กรุ งเทพมหานครพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
โดยรวมต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกถือบัตรเครดิต โดยรวมอยู่ที่ระดับมาก ค่ าเฉลี่ยเท่ ากับ 3.97 คื อ
ด้านความสนใจ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าข้อท่านชื่นชอบการได้ส่วนลดพิเศษจากการใช้บตั รเครดิต
ข้อท่านชื่นชอบการใช้บตั รเครดิตมากกว่าการใช้เงินสด ที่ประชาชน ใน กรุ งเทพมหานครให้ความสาคัญ
มาก นอกจากนี้ผลการศึกษาครั้งนี้มีบางส่ วนไม่ สอดคล้องกับการศึกษาของ นัยนา แสงเขียว )2558)
ทาการศึกษาเรื่ อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และ อิทธิ พลเชิงบวกต่อพฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้บตั รเครดิต
อย่างต่อเนื่องของลูกค้าธนาคาร A ในเขต ลาดพร้าว จังหวัดกรุ งเทพมหานคร โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
ปัจจัย นโยบายของธนาคาร )Bank’s Policies) การเต็มใจในการจ่าย )Willingness to Pay) การตระหนักถึง
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หนี้ที่คา้ งชาระทั้งหมด (Awareness about total debt owed) ผลกระทบในทางบวก )Positive Affects) การ
รับรู ้ ข้อจากัด )Perceived Deterrents) ความคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง )Subjective Norms) ความเสี่ ยงที่ จะไม่
สามารถชาระหนี้ได้ตามจานวนหรื อตามเวลาที่กาหนด )Default Risk Perception) การระบุ ความเป็ น
ตัวตนของตนเอง )Self-identity) แต่รูปแบบในการดาเนินชีวิต )Lifestyle Choice) ที่มีผลเชิง บวกต่อ
พฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้บตั รเครดิตอย่างต่อเนื่องสอดคล้อง
ข้ อเสนอแนะสาหรับการค้ นคว้ าครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษาถึงปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บตั รเครดิต โดยใช้ตวั แปรอื่นๆ ที่คาด
ว่าเป็ นปัจจัยสาคัญเพิ่มเติม เช่น คุณค่าของผลิตภัณฑ์ คุณภาพการบริ การ เป็ นต้น เพื่อให้ได้ ข้อมูลที่
ครบถ้วนและเป็ นประโยชน์ อันจะนามาซึ่ งผลการค้นคว้าเพื่อการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ต่อไป
2.ควรมีการติดตาม และประเมินผลการตัดสิ นใจเลือกใช้บตั รเครดิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อ สังเกตการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บตั รเครดิตของผูใ้ ช้บริ การที่เปลี่ยนแปลงไป และนามาปรับปรุ งวิธีการค้นคว้า ให้มี
คุณภาพและแม่นยามากขึ้น
3.การค้นคว้าครั้งนี้ผคู ้ น้ คว้าได้ทาการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างเฉพาะพื้นที่ใน กรุ งเทพมหานครจึงไม่
สามารถนาผลที่ได้จากการค้นคว้าไปใช้เป็ นตัวแทนของประชากรทัว่ ประเทศได้เนื่องจากภาพแวดล้อม
ของแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างกัน ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปจึงควรมีการทาค้นคว้าระดับประเทศ
ในแต่ละภูมิภาคเพื่อให้เห็นภาพโดยรวมซึ่ งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการนาข้อมูลมาใช้กบั ธนาคาร ต่างๆ
ในอนาคต
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