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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อาย ุ

สถานภาพครอบครัว ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้

บตัรเครดิตของประชากรในอ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี  2) เพื่อศึกษาปัจจยัด้านส่วนประสม

การตลาด 7Ps ได้แก่ ด้านปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการ

ส่งเสริมการขาย ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อ
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พฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตของประชากรในอ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี  เป็นการวิจยัแบบไม่

ทดลอง (Non-Experimental Design) กลุ่มตวัอย่างในการศึกษา คือ ประชากรในเขตอ าเภอเมือง 

จงัหวดัปทุมธานี ทั้งเพศชาย และเพศหญิง ช่วงอายุตั้งแต่ 20 ปี ข้ึนไป ท่ีมีบตัรเครดิตตั้งแต่ 1 ใบข้ึน

ไป จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามท่ีผา่นการทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา และค่าความ

เช่ือมัน่ สถิติท่ีใช้ส าหรับการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One –

Way ANOVA) หากพบความความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธี Multiple 

Comparisons (LSD) 

 ผลการศึกษา พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหวา่ง 20-29 ปี มีสถานภาพโสด มี

ระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000 – 19,999 

บาท มีพฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิตโดยรวม  อยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาพบวา่ ส่วนประสม

การตลาด 7Ps ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด เท่ากบั 4.18 ดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.14  

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.07 

ดา้นการส่งเสริมการขาย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.05 ดา้นกระบวนการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.04 และดา้น

ราคา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.76 ตามล าดบั และผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ประชากรในอ าเภอ

เมือง จงัหวดัปทุมธานี ท่ีมีอาย ุสถานภาพครอบครัว และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีต่างกนั ส่งผลต่อ

พฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิต แตกต่างกนั ท่ีระดบัความมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 นอกจากน้ีปัจจยั

ส่วนประสมการตลาด 7P ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ส่งผลในทิศทางบวก

และมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิตของประชากรในอ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี ท่ี

ระดบัความมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.01 

ค าส าคัญ: พฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิต, ประชากรศาสตร์, ส่วนประสมการตลาด 7P 

Abstract 

The objectives of this study were 1) to study personal factors such as sex, age, marriage 
status, degree of study, career and average monthly income that affected to credit card usage 
behavior of the population in Amphoe Muang, Pathum Thani Province 2) to study marketing mix 
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factors such as product, price, place, promotion people, process and physical evidence which 
correlated to the credit card usage behavior of the population in Amphoe Muang, Pathum Thani 
Province. The sample group was 400 people of customers in Amphoe Muang, Pathum Thani 
Province. The data collected were analyzed by using the frequency, percentage, mean and 
standard deviation. The hypotheses were tested by Independent Sample (t-test), One-way 
ANOVA (F-test), in case of its had statistical significant different testing a pair of variables by 
LSD was used to test hypothesis for each pair in order to see which pair are different and Multiple 
Regression Analysis.  

The results of study showed that the most of the respondents are female, aged between 

20-29 years old, with single marital status, have bachelor’s degree, work as employee of private 

company, have average monthly income between 15,000-19,999 baths. With overall credit card 

usage behavior are at the high level, when focus in a part showed that product has the mean of 

highest was 4.18, personnel mean was 4.14, place mean was 4.10, physical evidence mean was 

4.07, promotion mean was 4.05, process mean was 4.04 and price mean was 3.76. Moreover, the 

results of hypothesis testing showed that personal factors of the population in Amphoe Muang, 

Pathum Thani Province with age, marriage status, and average monthly income that the different 

affect to behavior of credit card use different levels of significance 0.05. Furthermore, marketing 

mix factors such as product and physical evidence had resulted in a positive direction and 

correlated to the credit card usage behavior of the population in Amphoe Muang, Pathum Thani 

Province at statistical significance of 0.01 levels. 

บทน า 

เศรษฐกิจโลกปี 2020 เขา้สู่ภาวะถดถอยจากการเผชิญวิกฤติการแพร่ระบาดของCOVID-19 

และมาตรการปิดเมือง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกท าให้หดตวัรุนแรง อย่างไรก็ดี หลงัจากการ

ระบาดของ COVID-19 เร่ิมชะลอลงท าให้หลายประเทศเร่ิมทยอยผอ่นคลายมาตรการปิดเมือง โดย

ใชน้โยบายเวน้ระยะห่างทางสังคม (Social distancing)  
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วกิฤติ COVID-19 ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจในวงกวา้ง แต่ยงัส่งผลต่อ

พฤติกรรมการใชจ่้ายของผูบ้ริโภค ชีวิตวถีิใหม่ (The New Normal) ท่ีคนไม่ค่อยเดินทางออกนอก

บา้น เร่งใหส้ังคมไทยกา้วสู่สงัคมไร้เงินสด โดยคนทุกวยัเร่ิมคุน้ชินกบัการใชจ่้ายออนไลน์และไลฟ์

สไตลดิ์จิทลั ธุรกิจต่างๆ จึงควรเร่งปรับกลยทุธ์ โดยหนัมาใหค้วามส าคญักบัการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิง

ลึก และมุ่งเจาะตลาดท่ียงัคงมีศกัยภาพสูง เพื่อน าเสนอผลิตภณัฑ ์บริการ หรือโปรโมชัน่ท่ีเหมาะกบั

ชีวติวถีิใหม่ของลูกคา้ 

ธุรกิจบตัรเครดิตมีแนวโนม้เติบโตต่อเน่ืองในช่วงปี 2562-2564 โดยคาดวา่การใชจ่้ายผา่น

บตัรเครดิตจะยงัคงเพิ่มข้ึนโดยมีปัจจยัสนับสนุนท่ีส าคญั คือ การเติบโตของธุรกิจ e-Commerce 

ตามพฤติกรรมของผูบ้ริโภคและการพฒันาเทคโนโลยี นวตักรรมดา้นการช าระเงินท่ีท าให้การใช้

จ่ายผา่นบตัรมีความสะดวกต่อผูบ้ริโภค ทั้งน้ี ภายใตส้ภาวะการแข่งขนัท่ีรุนแรงข้ึนจากผูใ้ห้บริการ

เดิมและการเขา้สู่ตลาดของผูใ้ห้บริการรายใหม่ การท าความเขา้ใจพฤติกรรมลูกคา้เพื่อให้บริการท่ี

เหนือกว่าคู่แข่งโดยอาศยัเทคโนโลยีและนวตักรรมท่ีทนัสมยั จะเป็นปัจจยัส าคญัในการรักษา

ความสามารถในการแข่งขนัส าหรับธุรกิจบตัรเครดิตในอนาคต 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิตของประชากรใน

อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี 

 2. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาด 7Ps ไดแ้ก่ ดา้นปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้าน

ลกัษณะทางกายภาพท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิตของประชากรในอ าเภอเมือง 

จงัหวดัปทุมธานี 

ขอบเขตงานวจัิย 

 งานวิจยัฉบบัน้ีท าการศึกษาพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตของประชากรในอ าเภอเมือง 

จงัหวดัปทุมธานี ดงัต่อไปน้ี 
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 1. ขอบเขตประชากร ท าการศึกษาประชากรในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี 

 2. ขอบเขตกลุ่มตวัอยา่ง คือ ประชากรในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี ทั้งเพศชาย และ

เพศหญิง ช่วงอายตุั้งแต่ 20 ปี ข้ึนไป ท่ีมีบตัรเครดิตตั้งแต่ 1 ใบข้ึนไป 

 3. ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีใชบ้ตัรเครดิตของประชากรใน

เขตอ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานีท่ีแน่นอน การก าหนดกลุ่มตวัอย่างผูว้ิจยัจึงเลือกใช้การเปิดตาราง

หาขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Yamane โดยไดก้ าหนดค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้5% และมีระดบั

ความเช่ือมัน่ท่ี 95% ซ่ึงจากการเปิดตารางท่ีระดบัค่าความคลาดเคล่ือน 5% จะพบวา่จ านวนกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีไดมี้จ านวน 400 คน   

 4. ขอบเขตของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีไดใ้ชแ้บบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้

บตัรเครดิตของประชากรในอ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี 

 5. ขอบเขตดา้นเน้ือหาและประเด็นในการศึกษา 

  1.ตวัแปรอิสระ 

   1.1 ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว 

ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

   1.2 ปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาด 7Ps ไดแ้ก่ ดา้นปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์

ดา้นราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการขาย ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ 

และดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

  2. ตวัแปรตาม คือ พฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตของประชากรในอ าเภอเมือง 

จงัหวดัปทุมธานี 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
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 1.ทราบถึงปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของ

ประชากรในอ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี เพื่อเป็นแนวทางการน าเสนอ และพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มี

ความสอดคลอ้งกบัปัจจยัดา้นประชากรท่ีแตกต่างกนั 

 2. ทราบถึงปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาด 7Ps ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการใชบ้ตัร

เครดิตของประชากรในอ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี เพื่อเป็นแนวทางการพฒันา และปรับปรุง

ผลิตภณัฑส์ าหรับธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหดี้ท่ีสุด 

 3. เพื่อให้สถาบนัการเงินหรือผูใ้ห้บริการบตัรเครดิตสามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัใน

คร้ังน้ีไปวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดเพื่อตอบสนองใหต้รงกบัความตอ้งการลูกคา้มากท่ีสุด 

ทบทวนวรรณกรรม 

ปรียานารถ ลายคราม (2558) ได้ท าการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช ้

บตัรเครดิต KTC ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี” ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด และการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บตัร

เครดิต KTC ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนรูปแบบ

การด าเนินชีวติไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัร เครดิต KTC ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี 

รัตนาภรณ์ บุญแต่ง (2557) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกถือบตัรเครดิต

ของธนาคารพาณิชย ์ของประชากรในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ” ซ่ึงผลการศึกษาพบวา่ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกถือบตัรเครดิตของประชาชนในเขต

อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ ในภาพรวมทั้ง 4ดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทาง

การจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  

จุฑามาศ กิจจรัส (2560) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บตัร

เครดิตธนาคารกรุงเทพของลูกคา้ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล” ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกใช้บตัรเครดิตธนาคารกรุงเทพของ  ลูกคา้ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดย

เรียงล าดบัตามอิทธิพลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์และการ

ส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นกระบวนการ และปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
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ส่วนปัจจยัด้านราคาและปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้ริการ  

กรรณลกัษณ์ ศรีวิชยั (2557) ได้ท าการศึกษาเร่ือง “ความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนประสม

การตลาดกบัพฤติกรรมการใช ้บริการบตัรเครดิตธนาคารออมสินของผูใ้ชบ้ริการ ในเขตอ าเภอเมือง

ชลบุรี” ซ่ึงผลการศึกษาปรากฏว่า ในภาพรวมของปัจจยัส่วนประสมการตลาดและในรายดา้นมี

ความส าคญัต่อการใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารออมสินของผูใ้ชบ้ริการในระดบัมาก 

อรุณี นุสิทธ์ิ และสัมพนัธ์ เงินเหรียญ (2562) ได้ท าการศึกษาเร่ือง “ส่วนประสมทาง

การตลาดและกระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิตอิออน ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก” 

ซ่ึงผลจากการศึกษาพบวา่ ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสม

ทางการตลาดโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

สินีนาฏ คุรุกิจวาณิชย (2558) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการ

บตัรเครดิตเคทีซีออมสิน เขตราษฎร์บูรณะ จงัหวดักรุงเทพมหานคร” โดยผลจากการศึกษาพบว่า 

ระดบัคุณภาพการให้บริการของบตัรเครดิตเคทีซี -ออมสินด้านความปลอดภยัมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 

รองลงมาคือ การติดต่อส่ือสาร การเขา้ถึงลูกคา้ ความไวว้างใจ ความน่าเช่ือถือ การตอบสนองลูกคา้ 

การเขา้ใจ การรู้จกัลูกคา้ และการสร้างการบริการใหเ้ป็นท่ีรู้จกั ตามล าดบั 

อริสรา คงอุดมสิน (2562) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัร

เครดิตของขา้ราชการและบุคลากรภาครัฐในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ซ่ึงจากผลการ

วิเคราะห์ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ดา้นระดบัการศึกษา  ในสังกดัหน่วยงานราชการ ประเภท

ต าแหน่งงาน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิตของขา้ราชการและ

บุคลากรภาครัฐในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

รัชดาพร อยูใ่ชพ้นัธ์ และ ฐานิตา ฆอ้งฤกษ ์(2562) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

พฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตของลูกคา้ธนาคารออมสิน” เป็นเพศหญิงจ านวนร้อยละ 65 และ เพศ

ชายร้อยละ35 มีอาย ุ31 – 40 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000–25,000 บาท 

สถานภาพโสด มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 3–4 คน และมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนจ านวน 10,000 – 
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25,000 บาท ปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ คือ มีความปลอดภยัและมีความ

น่าเช่ือถือ 

ชนานนัท ์พนัธ์สมจิตร (2559) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัรเด

บิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  ในการซ้ือสินค้าและบริการของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล” ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัรเดบิตในการ

ซ้ือสินคา้และบริการของประชากรมีทั้งส้ิน 5 ปัจจยั โดยเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี ปัจจยัดา้น

กระบวนการในการท างาน ปัจจยัดา้นบุคลากรสถานท่ีให้บริการ และลกัษณะบตัรเดบิต ปัจจยัดา้น

ผลิตภณัฑแ์ละความเพียงพอของสาขาท่ีสมคัร บตัรเดบิต ปัจจยัดา้นร้านคา้ท่ีรองรับการใชบ้ตัรเดบิต 

และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยในส่วนของปัจจยัดา้นราคา ไม่มีผลต่อการตดัสินใจใช้

บตัรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในการซ้ือสินคา้ 

สุจิตรา จนัทนา และนพวรรณ ทิพาปกรณ์ (2558) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง “ปัญหาการใชบ้ตัร

เครดิตของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากเห็นตรงกนัว่าอตัรา

ดอกเบ้ียของบตัรเครดิตแพงกวา่อตัราดอกเบ้ียของบตัรทัว่ไป เพศอาย ุระดบัการศึกษาและรายไดต่้อ

เดือนท่ีแตกต่างกนัมีปัญหาในการใชบ้ตัรเครดิตท่ีแตกต่างกนั และจ านวนบตัรเครดิตท่ีถือครองอยู่

ท  าใหพ้บปัญหาท่ีแตกต่างกนั 

การออกแบบการวจัิย 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจยัท่ีมี

การศึกษาตามสภาพท่ีเป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจดักระท าหรือควบคุมตวัแปรใดๆ เป็นการ

เก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนามแบบวิจยัตดัขวาง คือเป็นการเก็บขอ้มูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึง

เพียงคร้ังเดียวโดยใชเ้คร่ืองมือการวิจยัเป็นแบบสอบถาม และท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีการทาง

สถิติ 

 ประชากรในการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีคือ ประชากรในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี ทั้ง

เพศชาย และเพศหญิง ช่วงอายตุั้งแต่ 20 ปี ข้ึนไป ท่ีมีบตัรเครดิตตั้งแต่ 1 ใบข้ึนไป 
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 ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีใชบ้ตัรเครดิตของประชากรในเขต

อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานีท่ีแน่นอน การก าหนดกลุ่มตวัอย่างผูว้ิจยัจึงเลือกใช้การเปิดตารางหา

ขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Yamane โดยไดก้ าหนดค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้5% และมีระดบั

ความเช่ือมัน่ท่ี 95% ซ่ึงจากการเปิดตารางท่ีระดบัค่าความคลาดเคล่ือน 5% จะพบวา่จ านวนกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีไดมี้จ านวน 400 คน 

 วิธีการสุ่มตวัอยา่ง ใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่าง แบบตามสะดวก (Convenience Sampling) ดว้ย

วธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยถือเอาความสะดวกในเร่ืองท่ีศึกษาหรือความง่ายต่อการรวบรวมขอ้มูล 

ซ่ึงผู ้วิจ ัยจะมีการแจกเอกสารแบบสอบถามให้กับประชากรท่ีสะดวกและสามารถตอบ

แบบสอบถามไดต้ามหา้งสรรพสินคา้ ประกอบดว้ย เมืองเอกพลาซ่า, เดอะทรี อเวนิว, เทสโก ้โลตสั

ปทุมธานี และ บ๊ิกซี ปทุมธานี 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถาม ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือหลกัท่ีผูว้ิจยัในการ

เก็บรวบรวมขอ้มูลส่ิงท่ีตอ้งการศึกษา ท่ีสร้างข้ึนจากการศึกษาคน้ควา้ ทบทวนแนวคิดและทฤษฎีท่ี

เก่ียวขอ้งเพื่อเป็นการก าหนดแนวคิดของการวิจยั ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง โดยผูว้ิจยั

แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนที่1 เป็นค าถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็น

ค าถามเก่ียวกบัลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์  

 ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเก่ียวกับปัจจยัด้านส่วนประสมการตลาด 7Ps ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อ

พฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิตของประชากรในอ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี  

ส่วนที่ 3 เป็นค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตของประชากรในอ าเภอเมือง 

จงัหวดัปทุมธานี 

เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล 

 เม่ือผูว้จิยัไดท้  าการรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม จึงไดน้ าขอ้มูลดงักล่าวมาประมวลผล

ดว้ยการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

1.1 ใชค้่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถ่ี (Frequency) กบัตวัแปรท่ีมีระดบัการ

วดัเชิงกลุ่ม ได้แก่ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ท่ีประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ

ครอบครัว ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

1.2 ใชค้่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กบัตวั

แปรท่ีมีระดับการวดัเชิงปริมาณ ได้แก่ ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาด 7Ps ท่ี

ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริม

การขาย ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ และพฤติกรรมการ

ใชบ้ตัรเครดิตของประชากรในอ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี 

2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใชใ้นการวเิคราะห์จากสมมติฐานการวจิยัดงัต่อไปน้ี 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ สถานภาพครอบครัว ระดับการศึกษา 

อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกัน ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของ

ประชากรในอ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี ต่างกนั จะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติความ

แปรปรวนทางเดียว (One –Way ANOVA) หากพบความความแตกต่างจะน าไปสู่การ

เปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธี Multiple Comparisons (LSD) และ ปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์ดา้นเพศท่ีต่างกนั ส่งผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิตของประชากรใน

อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี ต่างกนั จะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติการทดสอบแบบ t-

test 

ปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาด 7Ps ไดแ้ก่ ดา้นปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ และ

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตของประชากร

ในอ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี จะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple 

Regression Analysis 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผลการศึกษาข้อมูลปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของประชากรในอ าเภอเมือง จังหวดั

ปทุมธานี พบว่า ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 20-29 ปี มี

สถานะภาพโสด มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีช่วงรายไดร้ะหวา่ง 

15,000 – 19,999 บาท และผลการวเิคราะห์ขอ้มูลค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัดา้น

ส่วนประสมการตลาด 7Ps พบวา่ มีความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาด 7Ps โดยรวม

ทั้งหมดอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ซ่ึงเม่ือท าการพิจารณาเป็นราย

ขอ้พบวา่ ในขอ้ผูใ้หบ้ริการบตัรเครดิตเป็นสถาบนัท่ีน่าเช่ือถือ เป็นขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชากรในอ าเภอเมือง จังหวดัปทุมธานี ท่ีมีอาย ุ

สถานภาพครอบครัว และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ท่ีต่างกัน ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิต 

แตกต่างกนั ท่ีระดบัความมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 นอกจากน้ีปัจจยัส่วนประสมการตลาด 7P ไดแ้ก่ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ส่งผลในทิศทางบวกและมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรม

การใชบ้ตัรเครดิตของประชากรในอ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี ท่ีระดบัความมีนยัส าคญัทางสถิติ 

0.01 

อภิปรายผล 

การวิจยัคร้ังน้ีได้น าผลการวิเคราะห์เร่ือง พฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตของประชากรใน

อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี ท่ีมีความสอดคล้อง และแตกต่างของผลการวิจยัท่ีผ่านมารวมถึง

วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและแนวคิดทฤษฎีต่างๆดงัต่อไปน้ี 

 ผลส ารวจประชากรในอ าเภอเมือง จังหวดัปทุมธานี จ  านวน 400 คน พบว่า ผูท่ี้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 315 คน คิดเป็นร้อยละ 78.8 มีช่วงอายุระหวา่ง 20-29 

ปี จ  านวนทั้งส้ิน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 52.3 มีสถานะภาพโสด จ านวนทั้งส้ิน 270 คน คิดเป็นร้อย

ละ 67.5 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ  านวนทั้งส้ิน 319 คน คิดเป็นร้อยละ 79.8 มีอาชีพพนกังาน

บริษทัเอกชน จ านวนทั้งส้ิน 277 คน คิดเป็นร้อยละ 69.3 และมีช่วงรายไดร้ะหวา่ง 15,000 – 19,999 

บาท จ านวนทั้งส้ิน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0  
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 ปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาด 7Ps ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทาง

การจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านลกัษณะทาง

กายภาพ พบวา่ ประชากรในอ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี มีความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นส่วนประสม

การตลาด 7Ps โดยรวมทั้งหมดอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.05 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 

พบว่า ส่วนประสมการตลาด 7Ps ด้านผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.18 ด้าน

บุคลากร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.14  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10 ดา้นลกัษณะทาง

กายภาพ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.07 ดา้นการส่งเสริมการขาย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.05 ดา้นกระบวนการ มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.04 และดา้นราคา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.76 ตามล าดบั 

 พฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของประชากรในอ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี พบว่า 

ประชากรในอ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิตโดยรวมอยู่

ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.06 และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ พฤติกรรมโดยรวมจะใชบ้ตัร

เครดิตในการช าระสินคา้หรือการบริการอยา่งแน่นอน มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.12 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 

1.1  ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว ระดับการศึกษา 

อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกนั ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตของประชากรใน

อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี ต่างกนัโดยท่ีอายุระหว่าง 20 – 29 ปี มีพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิต 

น้อยกว่า อายุระหว่าง 30 – 39 ปี สถานภาพครอบครัวท่ีต่างกนั ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บตัร

เครดิต แตกต่างกนั โดยท่ีสถานภาพโสด มีพฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิตโดยรวม มากกวา่สถานภาพ

สมรส และ สถานภาพโสด มีพฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิตโดยรวม นอ้ยกว่าสถานภาพหมา้ย/หย่า

ร้าง นอกจากน้ี สถานภาพสมรส มีพฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิตโดยรวม นอ้ยกวา่สถานภาพหยา่ร้าง 

และรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกนั ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิต แตกต่างกนั โดยท่ีรายได้

เฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 15,000-19,999 บาท มีพฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิตโดยรวม นอ้ยกวา่รายได้

เฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 20,000-29,999 บาท และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 15,000-19,999 บาท มี

พฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตโดยรวม นอ้ยกว่ารายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 30,000-39,999 บาท 
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นอกจากน้ี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 30,000-39,999 บาท มีพฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิตโดยรวม 

มากกวา่รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 40,000-49,999 บาท ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงเสนอแนะจากผลการวิจยั

ว่า ผูป้ระกอบการควรปรับปรุงและพฒันาปัจจยัด้านส่วนประสมการตลาด 7Ps ให้มีความ

สอดคลอ้งกบัอายุ สถานภาพครอบครัว และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูบ้ริโภคซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีมี

ผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิต  

1.2 ปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาด 7Ps ไดแ้ก่ ดา้นปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้น

ช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ และดา้นลกัษณะ

ทางกายภาพมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตของประชากรในอ าเภอเมือง จงัหวดั

ปทุมธานี 

ปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาด 7Ps ดา้นผลิตภณัฑ์ มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการใช้

บตัรเครดิตของประชากรในอ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี ดงันั้นผูว้จิยัจึงเสนอแนะจากผลการวิจยัวา่ 

ผูป้ระกอบการควรปรับปรุงและพฒันาส่วนประสมการตลาด 7Ps ด้านผลิตภณัฑ์ โดยเน้นการ

พฒันาและปรับปรุงองค์กรให้มีความน่าเช่ือถือทั้งในเร่ืองของขอ้มูลความเป็นส่วนตวัของลูกคา้ 

และความปลอดภยัในการใช้บตัรเครดิต ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดในการเลือกใช้บตัรเครดิตของ

ผูบ้ริโภค และบตัรเครดิตควรจะมีรูปแบบให้เลือกหลากหลายประเภทให้มีความสอดคลอ้งในการ

ด าเนินชีวิตหรือช่วยสนับสนุนในการใช้ชีวิตประจ าวนัของผูบ้ริโภค รวมทั้งบตัรเครดิตควรจะมี

รูปแบบท่ีสวยงาม ทนัสมยัดว้ย 

ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาด 7Ps ด้านลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์ต่อ

พฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิตของประชากรในอ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี ดงันั้นผูว้ิจยัจึงเสนอแนะ

จากผลการวิจยัว่า ผูป้ระกอบการควรปรับปรุงและพฒันาส่วนประสมการตลาด 7Ps ดา้นลกัษณะ

ทางกายภาพ โดยเน้นการพฒันาและปรับปรุงสถานท่ีหรือสาขาท่ีให้บริการควรมีความสะอาด 

เรียบร้อย มีพื้นท่ีบริการอยา่งกวา้งขวาง สะดวกสบาย เช่น มีมุมส าหรับปรึกษาหรือสัดส่วนส าหรับ

รับรองในกรณีท่ีมีการน าเสนอผลิตภณัฑ์กบัลูกคา้เพื่อให้ลูกคา้มีความรู้สึกเป็นส่วนตวัและรู้สึก

ปลอดภยัเม่ือตอ้งให้ขอ้มูลกบัพนกังาน มีการตกแต่งสาขาสวยงาม น่าใชบ้ริการ ท่ีท าให้ลูกคา้รู้สึก

ผอ่นคลาย และตอ้งการกลบัมาใชบ้ริการซ ้ าอีก 
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2. ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 

2.1 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะประชากรในอ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานีเท่านั้น 

ดังนั้ นส าหรับการวิจัยในคร้ังถัดไปควรมีการขยายขอบเขตในการศึกษาให้กวา้งและมีความ

ครอบคลุมยิ่งข้ึน อาทิเช่น ควรจะมีการขยายพื้นท่ีการส ารวจไปยงัพื้นท่ีในกรุงเทพหรือพื้นท่ี

ต่างจงัหวดั เพื่อให้ทราบถึงความตอ้งการ ความคิดเห็น ตลอดจนทศันคติของประชากรท่ีมีความ

หลากหลายมากข้ึน ซ่ึงอาจมีความแตกต่างกนัในแต่ละพื้นท่ี 

2.2 ควรจะมีการศึกษาตวัแปรของปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีอาจส่งผลหรือมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรม

การใช้บตัรเครดิตของประชากรในอ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี อาทิเช่น ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อ

กระบวนการตดัสินใจซ้ือ ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลย ีหรืออาจจะเป็นปัจจยัดา้นพฤติกรรมโดย

การน าขอ้มูลท่ีได้รับไปใช้ในการพฒันาและปรับปรุงผลิตภณัฑ์ให้ได้ตรงกบัความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคต่อไป 
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