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บทคัดย่อ 

การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือส ารวจลกัษณะปัจจยัทางประชากรศาสตร์ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ของประชาชน ในกรุงเทพมหานคร 2)เพ่ือศึกษาอิทธิผลของปัจจยั

ประชากรศาตร์ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิต

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั  )มหาชน)ของประชาชน ในกรุงเทพมหานคร โดยลกัษณะปัจจยัทาง

ประชากรศาสตร์ ในดา้น เพศอาย ุสถานภาพสมรถ ระดบัการศึกษา อาชีพ ต าแหน่งงาน และรายไดต่้อ

เดือน ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจ าหน่าย และดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด และพฤติกรรมการตดัสินใจ คือ ดา้นกิจกรรม ดา้นความสนใจ และดา้นความเห็น ทั้งน้ี

เพ่ือใหผู้บ้ริหารธนาคารทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยธุยา 

mailto:Nildum.puy36@gmail.com
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จ ากดั (มหาชน) ของประชาชน ในกรุงเทพมหานคร  และน าผลคน้ควา้ไปประยกุตใ์ชเ้พ่ือเป็นส่วนหน่ึง

ของการวางแผน พฒันา และก าหนดกลยทุย ์ของธนาคารใหมี้คุณภาพยิ่งข้ึน และตรงกบัความตอ้งการของ

ลกูคา้ โดยประชากรท่ีท าการศึกษาคือ ประชาชนใน กทมและปริมณฑล.ใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารกรุง

ศรีท่ีมีอายตุั้งแต่ 20 ปี ข้ึนไป ท่ีอาศยัอยูใ่น กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 400 คน 

 ผลการคน้ควา้พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกถือบตัรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดัมหาชน) )

ของประชาชน ใน กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง มีอาย ุ30-39 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี อาชีพ พนงังานบริษทัเอกชน ต าแหน่ง 

พนกังาน /เจา้หนา้ท่ี ต ่ากวา่หรือเทียบเท่าระดบัปทิบติัการ  และส่วนใหญ่รายไดต่้อเดือน 15,000  – 25,000 

บาท 

ค าส าคัญ : การตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิต 

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 

บทน า 

บัตรเครดติ(Credit Card) คือบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ ท่ีธนาคารและผูป้ระกอบธุรกิจบตัรเครดิตท่ี

ไม่ใช่สถาบนัทางการเงิน )Non-Bank) ท าการออกใหก้บัผูท่ี้ตอ้งการใชบ้ริการ )Card Holder) เพ่ือน าไปใช้

ในฐานะบริการสินเช่ือดา้นการเงินท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งมากใน ธุรกิจบตัรเครดิตมีแนวโนม้เติบโต

ต่อเน่ืองในช่วงปี 2562-2564 โดยคาดวา่การใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตจะยงัคงเพ่ิมข้ึนตามพฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภคและ การพฒันาเทคโนโลยี/นวตักรรมดา้นการช าระเงินท่ีท าใหก้ารใชจ่้ายผา่นบตัรมีความสะดวก

ต่อผูบ้ริโภค ทั้งน้ี ภายใตส้ภาวะการแข่งขนัท่ีรุนแรงข้ึนจาก ผูใ้หบ้ริการเดิมและการเขา้สู่ตลาดของผู ้

ใหบ้ริการรายใหม่ การท าความเขา้ใจพฤติกรรมลูกคา้เพ่ือใหบ้ริการท่ีเหนือกวา่คู่แข่งโดยอาศยัเทคโนโลยี

และนวตักรรมท่ี ทนัสมยั จะเป็นปัจจยัส าคญัในการรักษาความสามารถในการแข่งขนัส าหรับธุรกิจบตัร

เครดิตในอนาคต 

สรุป ผูใ้ชส้ามารถน าบตัรมาซ้ือ สินคา้และบริการไดต้ามวงเงินท่ีธนาคารอนุมติั หลงัจาก
ผูรั้บบริการได ้บตัรเครดิตแลว้ ผูข้ายหรือผูใ้หบ้ริการจะตอ้งเช็คยอดท่ีจ่ายกบัทางธนาคารก่อนและจะ
ไดรั้บรหสัอนุมติัจากธนาคาร ในสมยัก่อนจะเป็นเคร่ืองรูดบตัร ร้านคา้ตอ้งโทรศพัทไ์ปท่ีธนาคาร แต่
ปัจจุบนัน้ีมีเคร่ืองรูดบตัรท่ีจะออนไลนก์บัธนาคารเพ่ือใหไ้ดร้หสัอนุมติัไดใ้นทนัที จากผูข้ายหรือผู ้
ใหบ้ริการกจ็ะน าสลิปไปใหเ้จา้ของบตัรเซ็นช่ือ เพ่ือตรวจสอบวา่เป็นเจา้ของบตัรจริงหรือไม่ โดยเทียบกบั
ลายเซ็นตท่ี์เซ็นตไ์วด้า้นหลงัของบตัรเครดิต และเกบ็ส าเนาไวเ้พ่ือส่งใหธ้นาคารตรวจสอบไดใ้นภายหลงั 
ปัจจุบนับตัรเครดิตนอกจากจะเป็นท่ีนิยมในการซ้ือสินคา้ตามราคาทัว่ไปแลว้ ยงันิยมมาใชใ้นการซ้ือขาย
ผา่นอินเทอร์เน็ตอีกดว้ย 

วตัถุประสงค์ของงานวิจยั 

งานวิจยัมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษา ดงัน้ี 
1. เพ่ือส ารวจลกัษณะปัจจยัทางประชากรศาสตร์ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ของประชาชน 

ในกรุงเทพมหานคร 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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2. เพ่ือศึกษาอิทธิผลของปัจจยัประชากรศาตร์ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั )มหาชน) ของประชาชน 

ในกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตงานวิจยั 

 ผูวิ้จยัไดก้ าหนดขอบเขตของงานวิจยั ดงัน้ี 

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา : ศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ )ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นเพศ ปัจจยัดา้น
อาย ุปัจจยัสถานภาพสมรส ปัจจยัระดบัการศึกษา ปัจจยัดา้นอาชีพ ปัจจยัดา้นรายได)้ 
และปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด) ประกอบดว้ย ปัจจยัทางดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้น
ราคา ปัจจยัดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นส่งเสริมการาย) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจถือ
บตัรเครดิตธนาคารกรุงศรี 

2. ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ประชากร ใน กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3. กลุ่มตวัอยา่งประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ประชากรในพ้ืนท่ี กทม.และปริมณฑล ท่ีมี
อาย ุ20 ปีข้ึนไป ท่ีถือบตัรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั)มหาชน) จ านวน 400 คน 

4. ระยะเวลาในการด าเนินการวิจยั : ช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 
2563 

5. ใชเ้คร่ืองมือส่วนประสมทางการตลาด 4Pในการวิเคราะห์ 

ตวัแปรที่ใช้ในการศึกษา 

 1.ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ประชากรศาสตร์ ส่วนประสมทางการตลาด  

  ประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ 
ต าแหน่งงาน รายไดต่้อเดือน 

  ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจ าหน่าย และดา้น

การส่งเสริมการตลาด 

2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ พฤติกรรมท่ีมีผลต่อการเลือกถือบตัรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั

)มหาชน) ของประชาชน ใน กรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย ดา้นกิจกรรม ดา้นความสนใจ และ ดา้น

ความเห็น 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.ผูป้ระกอบการธุรกิจบตัรเครดิตน าผลการวิจยัมาเป็นแนวทางวิเคราะห์ขอ้มลูทางการตลาด 

2.เป็นประโยชนต่์อผูท่ี้ตอ้งการศึกษาขอ้มลูเก่ียวกบัธุรกิจบตัรเครดิตในการตดัสินใจเลือกถือบตัร

เครดิต 

3.น าขอ้มลูมาปรับใชใ้นการสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัในธุรกิจบตัรเครดิตในปัจจุบนั

และอนาคต 

บททวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์  

วชิรวชัร งามละม่อม )2558) ไดใ้หค้วามหมายวา่ ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ ถือเป็น ความ

หลากหลายดา้นภูมิหลงัของบุคคล ซ่ึงไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ลกัษณะโครงสร้างของร่างกาย ความ

อาวโุสในการท างาน เป็นตน้ โดยจะแสดงถึงความเป็นมาของแต่ละบุคคลจากอดีตถึงปัจจุบนั ซ่ึง จะมี

ลกัษณะพฤติกรรมการแสดงออกท่ี แตกต่างกนัมี สาเหตุมาจากความแตกต่างทางดา้น ประชากรศาสตร์

หรือภูมิหลงัของบุคคล 

มทันี ค าส าราญ)2558) ไดใ้หค้วามหมายวา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์เป็นการจ าแนกบุคคล

ออกเป็นกลุ่มๆ ตามลกัษณะประชากร ไดแ้ก่ อายเุพศ สถานภาพทางสงัคม การศึกษา ศาสนา สถานภาพ

สมรส เป็นตน้ ซ่ึงคุณสมบติัเหล่าน้ีลว้นแลว้แต่ส่งผลต่อความตอ้งการท่ีแสดงออกถึง พฤติกรรมทั้งหมด 

จากการศึกษาผูค้น้ควา้สรุปไดว้า่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ช้ีใหเ้ห็นวา่ลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัส่งผลใหก้ารรับรู้แตกต่างกนัไปดว้ย ผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาลกัษณะทาง 

ประชากรศาสตร์ดา้น เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน เน่ืองจากเป็น 

ตวัแปรส าคญัในการแสดงออกถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจใชบ้ริการท่ีแตกต่างกนั 

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด 

เสรี วงษม์ณฑา )2558) กล่าววา่การตลาดคือการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคใหเ้กิด 

ความพึงพอใจดว้ยการสร้างสินคา้และบริการท่ีมีคุณค่าโดนใจผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย จุดเร่ิมตน้ของ 

การตลาดอยูท่ี่การศึกษาความตอ้งการของลูกคา้ แลว้น าเสนอสินคา้ท่ีมีคุณค่าในสายตาของลกูคา้เพ่ือ 

ตอบสนองความตอ้งการนั้นใหล้กูคา้เกิดความพึงพอใจ เม่ือน าสินคา้เขา้ตลาดแลว้ ถา้ลกูคา้ยงัไม่ทราบ วา่
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มีสินคา้นั้นอยูใ่นร้านคา้ การซ้ือขายแลกเปล่ียนกจ็ะไม่เกิดข้ึน ดงันั้น จึงตอ้งมีการส่ือสารการตลาด เพ่ือ

ส่ือสารใหล้กูคา้กลุ่ม เป้าหมายเกิดการรู้จกัสินคา้นั้น ส่วนประสมทางการตลาด )Marketing Mix)คือการมี

สินคา้ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการ ของลกูคา้กลุ่มเป้าหมายไดร้วมทั้งราคาท่ีขายเป็นราคาท่ีผูบ้ริโภค

สามารถยอมรับไดแ้ละผูบ้ริโภคยอม จ่ายเน่ืองจากคุม้ค่า รวมถึงมีการจดัจ าหน่ายและกระจายสินคา้ท่ีสร้าง

ความสะดวกแก่ลกูคา้ ดว้ยความ พยายามจูงใจใหเ้กิดความชอบในสินคา้และเกิดพฤติกรรมอยา่งถกูตอ้ง 

โดยอาศยัแนวความคิดทฤษที ประสมการตลาด 4 P’s เพ่ือใหก้ารวางแผนงานการตลาดมีความละเอียด

ครบทุกมิติดงัน้ี 

1. Product สินคา้หรือบริการท่ีจะน าเสนอใหโ้ดนใจลกูคา้ผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย ทั้งคุณสมบติั

จุดเด่น คุณประโยชนแ์ละคุณค่า  

2. Price การตั้งราคาท่ีผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายยอมจ่ายดว้ยความเตม็ใจ ใหค้วามส าคญัดา้น 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณค่าท่ีลกูคา้จะไดก้บัราคาท่ีลกูคา้ตอ้งจ่าย  

3. Place การกระจายสินคา้และการบริหารสินคา้คงคลงัใหลู้กคา้หาซ้ือสะดวกหาซ้ือไดง่้าย และ

ไม่มีปัญหาสินคา้ขาดตลาด มีจ าหน่าย ณ สถานท่ีผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายคาดวา่น่าจะมีสินคา้ขาย 

4. Promotion การส่งเสริมการตลาดเพ่ือจูงใจใหผู้บ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายซ้ือสินคา้ ดว้ยการให้

ความส าคญักบัการสร้างคุณค่าท่ีโดดเด่นใหต้ราสินคา้ )Brand Equity Branding) โดยให ้ความส าคญักบั

การใชย้ทุธศาสตร์การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ )Integrated Marketing Communications-IMC) 

จากการศึกษาผูค้น้ควา้สรุปไดว้า่ ส่วนประสมทางการตลาด )Marketing Mix) เป็นเคร่ืองมือทาง 

การตลาดประกอบดว้ยปัจจยัส าคญั 4 ประการ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการ 

ส่งเสริมการตลาด ดงันั้นส่วนประสมทางการตลาดจึงเป็นตวักระตุน้ทางการตลาดในการสร้างความ 

ตอ้งการซ้ือหรือการใชบ้ริการในตวัผลิตภณัฑ ์ทั้งน้ีเพ่ือใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัพฤตกิรรมผู้บริโภค 

อดุลย ์จาตุรงคกลุ )2550) กล่าววา ผูบ้ริโภค คือบุคคลต่างๆ ท่ีมีความสามารถในการซ้ือ หรืออีก

นยัหน่ึง ถา้มองในแง่ของเศรษฐกิจ ท่ีใชเ้งินเป็นส่ือกลางกคื็อ ทุกคนท่ีมีเงินนอกจากนั้นทศันะคติของ 

นกัการตลาด ผูบ้ริโภคจะตอ้งมีความเตม็ใจในการซ้ือสินคา้หรือบริการดว้ยลกัษณะอ่ืนๆ ของผูบ้ริโภคก็

คือ ผูบ้ริโภคบางคนซ้ือสินคา้ไปเพ่ือประโยชนส่์วนตวั ในขณะเดียวกนยงัมีผูบ้ริโภคหลายคนซ้ือไปเพ่ือ

ขายต่อ หรือใชใ้นการผลิตและท าการตลาดผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีผลิตไดต่้อ 

จากการศึกษาผูค้น้ควา้สรุปไดว้า่พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าต่างๆของบุคคลท่ีแสดง

ออกมา ในการแสวงหาซ้ือสินคา้และบริการท่ีคาดหวงัวาจะสามารถตอบสนองความตอ้งการและความพึง



  7 
 

พอใจของตนเองภายใตก้ระบวนการตดัสินใจท่ีมีมาก่อนการซ้ือสินคา้และบริการ โดยอาศยัปัจจยั ส่วน

บุคคล ปัจจยัดา้นจิตวิทยา และปัจจยัทางดา้นการตลาด เขา้มาเก่ียวขอ้งเพ่ือทราบถึงลกัษณะความ ตอ้งการ

ของผูบ้ริโภคทางดา้นต่างๆ และเพ่ือท่ีจะจดัส่ิงกระตุน้ทางการตลาดใหเ้หมาะสม  

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบับัตรเครดติ 

ธนาคารแห่งประเทศไทย )2553) กล่าววา่ บตัรเครดิต คือบตัรผูท่ี้ใหบ้ริการออกใหแ้ก่ผูถื้อบตัร 

หรือผูบ้ริโภคตามหลกัเกณฑท่ี์ผูใ้หบ้ริการบตัรเครดิตก าหนด เพ่ือใชซ้ื้อสินคา้และบริการแทนการช าระ

ดว้ยเงินสดหรือเพ่ือใชเ้บิกเงินสด โดยมีการก าหนดวงเงิน การใชจ่้ายบตัรและระยะเวลาปลอดดอกเบ้ีย เม่ือ

ถึงเวลาช าระหน้ีตามระยะเวลาท่ีตกลงกนัไว ้ผูถื้อบตัรสามารถช าระเตม็จ านวน หรือเป็นจ านวนขั้นต ่า

ตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นแต่ละรอบบญัชี และจะคิดดอกเบ้ียส าหรับยอดเงินท่ียงัมิไดช้ าระตามเง่ือนไขการใช้

บตัร ทั้งน้ีไม่รวมถึงบตัรท่ีไดมี้การช าระค่าสินคา้ค่าบริการหรือค่าอ่ืนใดไวล่้วงหนา้ 

 จากการศึกษาผูค้น้ควา้สรุปไดว้า่ บตัรเครดิต หมายความถึงบตัรท่ีธนาคารพาณิชยห์รือสถาบนัผู ้

ออกบตัรออกใหแ้ก่ผูถื้อบตัรหรือผูบ้ริโภคตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการท่ีธนาคารพาณิชยห์รือสถาบนัผูอ้อก

บตัรก าหนด เพ่ือใชช้ าระค่าสินคา้และบริการหรือค่าอ่ืนๆใดแทนการช าระดว้ยเงิน 

การทบทวนงานวิจยัที่เกีย่วข้อง 

ภสัสราณฐั รวยธนาสมบติั )2558) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ือง พฤติกรรมและปัจจยัท่ีส่งผลให ้เกิด

ความตั้งใจซ้ือสินคา้ ผา่นอินเทอร์เน็ตของผูบ้ริโภคในแต่ละเจเนอเรชนั ไดส้รุปผลการศึกษาวิจยัไว ้วา่เจ

เนอเรชนัวายมีแนวโนม้ในการซ้ือสินคา้ออนไลนจ์ากการเขา้ชมร้านคา้ออนไลนม์ากท่ีสุด โดยเจเนอเรชนั

เอกซ์มีความถ่ีในการเขา้ชมร้านคา้ออนไลนม์ากท่ีสุด คือทุกวนั ทุกวนั หรือ 1-3 คร้ังต่ออาทิตย ์ส่วนใน

เร่ืองความถ่ีในการซ้ือสินคา้ออนไลนเ์จเนอเรชนัวายนิยมซ้ือผ่านช่องทาง Instagram มากท่ีสุด 

วธีิด าเนินการค้นคว้า 

การคน้ควา้น้ี ผูค้น้ควา้มีวตัถุประสงคท่ี์จะศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกถือบตัรเครดิตธนาคาร

กรุงศรีอยธุยา จ ากดั)มหาชน) ของประชาชน ใน กทม.และปริมณฑล เป็นการคน้ควา้เชิงปริมาณ โดยใช้

วิธีการคน้ควา้แบบส ารวจ จากการเกบ็ขอ้มูลทางแบบสอบถาม และท าการวิเคราะห์ขอ้มลูทางสิติ 

1.กลุ่มตวัอยา่ง คือ ประชาชนใน กทม.และปริมณฑลใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารกรุงศรีท่ีมีอายุ

ตั้งแต่ 20 ปี ข้ึนไป ท่ีอาศยัอยูใ่น กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2.เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการคน้ควา้น้ี คือ การใชแ้บบสอบถาม โดยแบ่งกลุ่มค าถามออกเป็น 3 ส่วน 

ดงัต่อไปน้ี 
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2.1 ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถามใน กรุงเทพมหานคร จ านวน 7 

ขอ้ 

 2.2 ส่วนท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาด ของผูต้อบแบบสอบถามใน กรุงเทพมหานคร จ านวน

ค าถาม 13 ก าหนดให ้5=ระดบัความส าคญัมากท่ีสุด, 4=ระดบัความส าคญัมาก, 3=ระดบัความส าคญัปาน

กลาง, 2=ระดบัความส าคญันอ้ย, 1=ระดบัความส าคญันอ้ยท่ีสุด 

2.3 ส่วนท่ี 3 พฤติกรรมท่ีมีผลต่อการเลือกถือบตัรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั )มหาชน) 

ของประชาชน ใน กทม.และปริมณฑล จ านวนค าถาม 9 ขอ้ ก าหนดให ้5=ระดบัความส าคญัมากท่ีสุด, 4=

ระดบัความส าคญัมาก, 3=ระดบัความส าคญัปานกลาง, 2=ระดบัความส าคญันอ้ย, 1=ระดบัความส าคญั

นอ้ยท่ีสุด 

2.4 ช่วงเกณฑค์ะแนนเฉล่ียประเมินระดบัความส าคญั ก าหนดให ้4.25-5.00 =ระดบัความส าคญั

มากท่ีสุด, 3.41-4.20=ระดบัความส าคญัมาก, 2.61-3.40=ระดบัความส าคญัปานกลาง, 1.81-2.60=ระดบั

ความส าคญันอ้ย, 1.00-1.80=ระดบัความส าคญันอ้ยท่ีสุด 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

1.การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 

1.1 ขอ้มลูในแบบสอบถามส่วนท่ี 1 ขอ้มลูท่ีเก่ียวกบัดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบ

แบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ ต าแหน่งงาน และรายไดต่้อเดือน 

โดยน าเสนอในรูปแบบแจกแจงความถ่ีรวมถึงหาค่าร้อยละ และน าเสนอในรูปตารางพร้อมค าอธิบาย 

  1.2 ขอ้มลูในแบบสอบถามส่วนท่ี 2 ขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจ าหน่าย และ ดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยน าเสนอ
รูปแบบค่าเฉล่ียรวมถึงส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และน าเสนอในรูปตารางพร้อมอธิบาย 
 2. การวิเคราะห์ขอ้มลูอนุมาน 
  2.1  ผูบ้ริโภคท่ีเลือกถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั )มหาชน) ของประชาชน 

ใน กรุงเทพมหานครท่ีเพศ จะใชส้ถิติ t-test ในการวิเคราะห์ขอ้มลู 

2.2 ผูบ้ริโภคท่ีเลือกถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั )มหาชน) ของประชาชน 

ใน กรุงเทพมหานครท่ีมี อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ ต าแหน่งงาน และรายไดต่้อเดือน 
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ต่างกนัวิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชส้ถิติความแปรปรวนทางเดียว )One-Way ANOVA ) หากพบความแตกต่าง

จะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใชวิ้ธีของ LSD 

  2.3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจ าหน่าย 

และดา้นการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการเลือกถือบตัรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั )มหาชน) ของ

ประชาชน ใน กรุงเทพมหานครวิเคราะห์โดยใชส้ถิติถดถอย )Multiple Regeression) 

ผลการค้นคว้า 

การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกถือบตัรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากัด(มหาชน) ของ

ประชาชน ใน กรุงเทพมหานครผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 215 

คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 และเพศชายจ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 46.8 ส่วนใหญ่เป็นคนอายอุาย ุ30 – 39 

ปีจ านวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 50.5 รองลงมาอาย ุ20 – 29 ปี จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 37.3 อาย ุ40 

– 49 ปี จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3 และมากกวา่หรือเท่ากบั 50 ปี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2 

ตามล าดบั ส่วนใหญ่สถานภาพโสด จ านวน 293 คิดเป็นร้อยละ 73.3 รองลงมาคือ สถานภาพสมรส/อยู่

ดว้ยกนั จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5 และ สถานภาพหยา่ร้าง / แยกกนัอยู ่จ  านวน 13 คน คิดเป็นร้อย

ละ 3.3 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี จ านวน 318 คน คิดเป็นร้อยละ 79.5 รองลงมา สูง

กวา่ปริญญาตรี จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.3 และต ่ากวา่ปริญญาตรี จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 

9.3 ตามล าดบั ส่วนใหญ่อาชีพ พนงังานบริษทัเอกชน จ านวน 258 คิดเป็นร้อยละ 64.5 รองลงมา 

ขา้ราชการ/พนกังานของรัฐ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ26.5 คา้ขาย/ธุรกิจ

ส่วนตวั/เจา้ของกิจการ จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8 และ อ่ืนๆ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 

ตามล าดบั ส่วนใหญ่ต าแหน่ง พนกังาน/เจา้หนา้ท่ี ต ่ากวา่หรือเทียบเท่าระดบัปทิบติัการ จ านวน 266 คน 

คิดเป็นร้อยละ 66.5 รองลงมาต าแหน่งหวัหนา้งานหรือพนกังาน/เจา้หนา้ท่ีเทียบเท่าระดบัช านาญการ/

ช านาญการพิเศษจ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24 ต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง/เจา้ของกิจการ จ านวน 25 

คิดเป็นร้อยละ 6.3  และ ต าแหน่ง ผูบ้ริหารระดบักลางหรือผูอ้  านวยการ จ านวน 13 คิดเป็นร้อยละ 3.3 

ตามล าดบั และคน ส่วนใหญ่รายไดต่้อเดือน 15,000 – 25,000 บาท จ านวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 49.3 

รองลงมา รายไดต่้อเดือน 25,001 – 35,000 บาท จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8 รายไดต่้อเดือน 

มากกวา่ 45,001 บาท จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 และ รายไดต่้อเดือน 35,001 – 45,000 บาท 

จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ7.5 ตามล าดบั 
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อภิปรายผล  

ส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั

)มหาชน) ของประชาชน ใน กรุงเทพมหานครโดยผลการศึกษาสรุปไดว้า่ ส่วนประสมทางการตลาดมีผล

ต่อเลือกถือบตัรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั)มหาชน) ของประชาชน ใน กรุงเทพมหานครอยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 เม่ือวิเคราะห์เป็นรายขอ้แลว้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมต่อ

ส่วนประสมการตลาด โดยรวมอยูท่ี่ระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.24 คือดา้นผลิตภณัฑ ์และ ระดบัมาก

ท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.26 คือดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด อดุลย ์จาตุรงคกลุ 

)2543) กล่าววา่องคป์ระกอบของส่วนผสมทางการตลาด )4P’s) เป็นตวักระตุน้ หรือส่ิงเร้าทางการตลาดท่ี

กระทบต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ โดยแบ่งออกเป็น ดา้นผลิตภณัฑ ์(Products) ท่ีตอ้งมีคุณภาพและ

รูปแบบดีไซนต์รงตามความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงมีรายละเอียดท่ี จะตอ้งพิจารณาอีกมากมาย ดงัน้ี เช่น

ความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์)Produce Variety) ช่ือตรา สินคา้ของผลิตภณัฑ ์)Brand Name) คุณภาพ 

ของผลิตภณัฑ ์)Quality) การรับระกนัผลิตภณัฑ ์(Warranties) และการรับคืนผลิตภณัฑ ์)Returns) เป็นตน้ 

และการศึกษาของ พชัร์ทิตา กะการดี (2554) ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผา่นบตัรเครดิต ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบวา่ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อ พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผา่นบตัรเครดิตของผูบ้ริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้น ราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้น

บุคลากร ดา้นกระบวนการบริการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

ล าดบัถดัมาคือพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิต คือรูปแบบการด าเนินชีวิต 

ประกอบดว้ย กิจกรรม ความสนใจ ความคิดเห็น ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกถือบตัรเครดิตธนาคารกรุงศรี

อยธุยา จ ากดั)มหาชน) ของประชาชน ใน กรุงเทพมหานครพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น

โดยรวมต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิต โดยรวมอยู่ ท่ีระดับมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.97 คือ

ดา้นความสนใจ  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ขอ้ท่านช่ืนชอบการไดส่้วนลดพิเศษจากการใชบ้ตัรเครดิต 

ขอ้ท่านช่ืนชอบการใชบ้ตัรเครดิตมากกวา่การใชเ้งินสด ท่ีประชาชน ใน กรุงเทพมหานครใหค้วามส าคญั

มาก นอกจากน้ีผลการศึกษาคร้ังน้ีมีบางส่วนไม่ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ นยันา แสงเขียว )2558) 

ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์และ อิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมความตั้งใจท่ีจะใชบ้ตัรเครดิต

อยา่งต่อเน่ืองของลูกคา้ธนาคาร A ในเขต ลาดพร้าว จงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา

ปัจจยั นโยบายของธนาคาร )Bank’s Policies) การเตม็ใจในการจ่าย )Willingness to Pay) การตระหนกัถึง
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หน้ีท่ีคา้งช าระทั้งหมด (Awareness about total debt owed) ผลกระทบในทางบวก )Positive Affects) การ

รับรู้ ขอ้จ ากดั )Perceived Deterrents) ความคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง )Subjective Norms) ความเส่ียงท่ี จะไม่

สามารถช าระหน้ีไดต้ามจ านวนหรือตามเวลาท่ีก าหนด )Default Risk Perception) การระบุ ความเป็น

ตวัตนของตนเอง )Self-identity) แต่รูปแบบในการด าเนินชีวิต )Lifestyle Choice) ท่ีมีผลเชิง บวกต่อ

พฤติกรรมความตั้งใจท่ีจะใชบ้ตัรเครดิตอยา่งต่อเน่ืองสอดคลอ้ง 

ข้อเสนอแนะส าหรับการค้นคว้าคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาถึงปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิต โดยใชต้วัแปรอ่ืนๆ ท่ีคาด

วา่เป็นปัจจยัส าคญัเพ่ิมเติม เช่น คุณค่าของผลิตภณัฑ ์คุณภาพการบริการ เป็นตน้ เพ่ือใหไ้ด ้ขอ้มลูท่ี

ครบถว้นและเป็นประโยชน ์อนัจะน ามาซ่ึงผลการคน้ควา้เพ่ือการวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาด ต่อไป  

2.ควรมีการติดตาม และประเมินผลการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิตอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือ สงัเกตการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิตของผูใ้ชบ้ริการท่ีเปล่ียนแปลงไป และน ามาปรับปรุงวิธีการคน้ควา้ ใหมี้

คุณภาพและแม่นย  ามากข้ึน  

3.การคน้ควา้คร้ังน้ีผูค้น้ควา้ไดท้ าการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งเฉพาะพ้ืนท่ีใน กรุงเทพมหานครจึงไม่

สามารถน าผลท่ีไดจ้ากการคน้ควา้ไปใชเ้ป็นตวัแทนของประชากรทัว่ประเทศไดเ้น่ืองจากภาพแวดลอ้ม 

ของแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างกนั ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไปจึงควรมีการท าคน้ควา้ระดบัประเทศ 

ในแต่ละภูมิภาคเพ่ือใหเ้ห็นภาพโดยรวมซ่ึงจะก่อใหเ้กิดประโยชนใ์นการน าขอ้มูลมาใชก้บัธนาคาร ต่างๆ 
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