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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาวิ จ ัย ครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ 1) เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ด้า นประชากรศาสตร์ ได้แ ก่ เพศ อายุ
สถานภาพครอบครัว ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้
บัตรเครดิ ตของประชากรในอาเภอเมื อง จังหวัดปทุมธานี 2) เพื่ อศึ ก ษาปั จจัย ด้า นส่ วนประสม
การตลาด 7Ps ได้แก่ ด้านปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ด้านการ
ส่ งเสริ มการขาย ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพที่มีความสัมพันธ์ต่อ
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พฤติกรรมการใช้บตั รเครดิ ตของประชากรในอาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เป็ นการวิจยั แบบไม่
ทดลอง (Non-Experimental Design) กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ ประชากรในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี ทั้งเพศชาย และเพศหญิง ช่วงอายุต้ งั แต่ 20 ปี ขึ้นไป ที่มีบตั รเครดิตตั้งแต่ 1 ใบขึ้น
ไป จานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามที่ผา่ นการทดสอบความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา และค่าความ
เชื่ อมัน่ สถิ ติที่ ใ ช้ส าหรั บ การวิเคราะห์ ได้แก่ ค่ า ร้ อยละ ค่ า ความถี่ ค่ า เฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One –
Way ANOVA) หากพบความความแตกต่างจะนาไปสู่ การเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่ โดยใช้วิธี Multiple
Comparisons (LSD)
ผลการศึกษา พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 20-29 ปี มีสถานภาพโสด มี
ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 – 19,999
บาท มีพฤติกรรมการใช้บตั รเครดิตโดยรวม อยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณาพบว่า ส่ วนประสม
การตลาด 7Ps ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด เท่ากับ 4.18 ด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 ด้านลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07
ด้านการส่ งเสริ มการขาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 ด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 และด้าน
ราคา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 ตามลาดับ และผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชากรในอาเภอ
เมือง จังหวัดปทุมธานี ที่มีอายุ สถานภาพครอบครัว และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่ต่างกัน ส่ งผลต่อ
พฤติกรรมการใช้บตั รเครดิต แตกต่างกัน ที่ระดับความมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05 นอกจากนี้ปัจจัย
ส่ วนประสมการตลาด 7P ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านลักษณะทางกายภาพ ส่ งผลในทิศทางบวก
และมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บตั รเครดิตของประชากรในอาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ที่
ระดับความมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.01
คาสาคัญ: พฤติกรรมการใช้บตั รเครดิต, ประชากรศาสตร์ , ส่ วนประสมการตลาด 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.
บทนา
เศรษฐกิจโลกปี 2020 เข้าสู่ ภาวะถดถอยจากการเผชิ ญวิกฤติการแพร่ ระบาดของCOVID-19
และมาตรการปิ ดเมือง ส่ งผลกระทบต่อเศรษฐกิ จโลกทาให้หดตัวรุ นแรง อย่างไรก็ดี หลังจากการ
ระบาดของ COVID-19 เริ่ มชะลอลงทาให้หลายประเทศเริ่ มทยอยผ่อนคลายมาตรการปิ ดเมือง โดย
ใช้นโยบายเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing)
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วิกฤติ COVID-19 ไม่เพียงส่ งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจในวงกว้าง แต่ยงั ส่ งผลต่อ
พฤติกรรมการใช้จ่ายของผูบ้ ริ โภค ชีวิตวิถีใหม่ (The New Normal) ที่คนไม่ค่อยเดินทางออกนอก
บ้าน เร่ งให้สังคมไทยก้าวสู่ สงั คมไร้เงินสด โดยคนทุกวัยเริ่ มคุน้ ชินกับการใช้จ่ายออนไลน์และไลฟ์
สไตล์ดิจิทลั ธุ รกิจต่างๆ จึงควรเร่ งปรับกลยุทธ์ โดยหันมาให้ความสาคัญกับการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิง
ลึก และมุ่งเจาะตลาดที่ยงั คงมีศกั ยภาพสู ง เพื่อนาเสนอผลิตภัณฑ์ บริ การ หรื อโปรโมชัน่ ที่เหมาะกับ
ชีวติ วิถีใหม่ของลูกค้า
ธุ รกิจบัตรเครดิตมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่ องในช่วงปี 2562-2564 โดยคาดว่าการใช้จ่ายผ่าน
บัตรเครดิ ตจะยังคงเพิ่มขึ้ นโดยมี ปัจจัยสนับสนุ นที่ สาคัญ คื อ การเติบโตของธุ รกิ จ e-Commerce
ตามพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคและการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการชาระเงินที่ทาให้การใช้
จ่ายผ่านบัตรมีความสะดวกต่อผูบ้ ริ โภค ทั้งนี้ ภายใต้สภาวะการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นจากผูใ้ ห้บริ การ
เดิมและการเข้าสู่ ตลาดของผูใ้ ห้บริ การรายใหม่ การทาความเข้าใจพฤติกรรมลูกค้าเพื่อให้บริ การที่
เหนื อกว่าคู่ แข่ ง โดยอาศัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ ท นั สมัย จะเป็ นปั จจัยส าคัญในการรั ก ษา
ความสามารถในการแข่งขันสาหรับธุ รกิจบัตรเครดิตในอนาคต
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึ ก ษาปั จจัย ด้า นประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพครอบครั ว ระดับ
การศึกษา อาชี พ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บตั รเครดิตของประชากรใน
อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
2. เพื่อศึกษาปั จจัยด้านส่ วนประสมการตลาด 7Ps ได้แก่ ด้านปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการขาย ด้านบุ คลากร ด้านกระบวนการ และด้าน
ลักษณะทางกายภาพที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บตั รเครดิตของประชากรในอาเภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี
ขอบเขตงานวิจัย
งานวิจ ยั ฉบับ นี้ ท าการศึ ก ษาพฤติ ก รรมการใช้บ ตั รเครดิ ตของประชากรในอาเภอเมื อ ง
จังหวัดปทุมธานี ดังต่อไปนี้
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1. ขอบเขตประชากร ทาการศึกษาประชากรในเขตอาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
2. ขอบเขตกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรในเขตอาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ทั้งเพศชาย และ
เพศหญิง ช่วงอายุต้ งั แต่ 20 ปี ขึ้นไป ที่มีบตั รเครดิตตั้งแต่ 1 ใบขึ้นไป
3. ขนาดกลุ่มตัวอย่าง เนื่ องจากไม่ทราบจานวนประชากรที่ใช้บตั รเครดิตของประชากรใน
เขตอาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ที่แน่นอน การกาหนดกลุ่มตัวอย่างผูว้ ิจยั จึงเลื อกใช้การเปิ ดตาราง
หาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Yamane โดยได้กาหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% และมีระดับ
ความเชื่ อมัน่ ที่ 95% ซึ่ งจากการเปิ ดตารางที่ระดับค่าความคลาดเคลื่ อน 5% จะพบว่าจานวนกลุ่ม
ตัวอย่างที่ได้มีจานวน 400 คน
4. ขอบเขตของเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ได้ใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้
บัตรเครดิตของประชากรในอาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
5. ขอบเขตด้านเนื้อหาและประเด็นในการศึกษา
1.ตัวแปรอิสระ
1.1 ปั จจัย ด้า นประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพครอบครั ว
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
1.2 ปั จจัยด้านส่ วนประสมการตลาด 7Ps ได้แก่ ด้านปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการขาย ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ
และด้านลักษณะทางกายภาพ
2. ตัว แปรตาม คื อ พฤติ ก รรมการใช้บตั รเครดิ ต ของประชากรในอ าเภอเมื อ ง
จังหวัดปทุมธานี
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
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1.ทราบถึ ง ปั จ จัย ด้า นประชากรศาสตร์ ที่ ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมการใช้ บ ัต รเครดิ ต ของ
ประชากรในอาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็ นแนวทางการนาเสนอ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี
ความสอดคล้องกับปั จจัยด้านประชากรที่แตกต่างกัน
2. ทราบถึงปั จจัยด้านส่ วนประสมการตลาด 7Ps ที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บตั ร
เครดิ ตของประชากรในอาเภอเมือง จังหวัดปทุ มธานี เพื่อเป็ นแนวทางการพัฒนา และปรับปรุ ง
ผลิตภัณฑ์สาหรับธุ รกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีที่สุด
3. เพื่อให้สถาบันการเงินหรื อผูใ้ ห้บริ การบัตรเครดิตสามารถนาข้อมูลที่ได้จากการวิจยั ใน
ครั้งนี้ไปวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อตอบสนองให้ตรงกับความต้องการลูกค้ามากที่สุด
ทบทวนวรรณกรรม
ปรี ยานารถ ลายคราม (2558) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้
บัตรเครดิต KTC ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี ” ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาด และการรั บ รู ้ ถึง ประโยชน์ที่จะได้รับ ที่ มีผ ลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บตั ร
เครดิต KTC ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่ วนรู ปแบบ
การดาเนินชีวติ ไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บตั ร เครดิต KTC ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี
รัตนาภรณ์ บุญแต่ง (2557) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อการเลื อกถื อบัตรเครดิ ต
ของธนาคารพาณิ ชย์ ของประชากรในเขตอาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ” ซึ่ งผลการศึกษาพบว่า
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกถื อบัตรเครดิ ต ของประชาชนในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวมทั้ง 4ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทาง
การจัดจาหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
จุฑามาศ กิ จจรัส (2560) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บตั ร
เครดิตธนาคารกรุ งเทพของลูกค้าในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล” ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจเลือกใช้บตั รเครดิตธนาคารกรุ งเทพของ ลูกค้าในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล โดย
เรี ยงลาดับตามอิทธิ พลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจจากมากไปน้อย ได้แก่ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์และการ
ส่ งเสริ มการตลาด ปั จจัยด้านบุคลากร ปั จจัยด้านกระบวนการ และปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพ
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ส่ วนปั จจัย ด้า นราคาและปั จจัย ด้า นช่ องทางการจัด จาหน่ า ยไม่ มี อิท ธิ พ ลต่ อความพึ ง พอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การ
กรรณลักษณ์ ศรี วิชยั (2557) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง “ความสัมพันธ์ข องปั จจัยส่ วนประสม
การตลาดกับพฤติกรรมการใช้ บริ การบัตรเครดิตธนาคารออมสิ นของผูใ้ ช้บริ การ ในเขตอาเภอเมือง
ชลบุรี” ซึ่ งผลการศึกษาปรากฏว่า ในภาพรวมของปั จจัยส่ วนประสมการตลาดและในรายด้านมี
ความสาคัญต่อการใช้บริ การบัตรเครดิตของธนาคารออมสิ นของผูใ้ ช้บริ การในระดับมาก
อรุ ณี นุ สิทธิ์ และสัมพันธ์ เงิ นเหรี ยญ (2562) ได้ท าการศึกษาเรื่ อง “ส่ วนประสมทาง
การตลาดและกระบวนการตัดสิ นใจเลือกใช้บตั รเครดิตอิออน ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุ โลก”
ซึ่ งผลจากการศึกษาพบว่า ผูท้ ี่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ วนประสม
ทางการตลาดโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
สิ นีนาฏ คุ รุกิจวาณิ ชย (2558) ได้ทาการศึ กษาเรื่ อง “ปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลื อกใช้บริ การ
บัตรเครดิตเคทีซีออมสิ น เขตราษฎร์ บูรณะ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร” โดยผลจากการศึกษาพบว่า
ระดับคุณภาพการให้บริ การของบัตรเครดิ ตเคทีซี -ออมสิ นด้านความปลอดภัยมี ค่าเฉลี่ ยสู งที่ สุด
รองลงมาคือ การติดต่อสื่ อสาร การเข้าถึงลูกค้า ความไว้วางใจ ความน่าเชื่ อถือ การตอบสนองลูกค้า
การเข้าใจ การรู้จกั ลูกค้า และการสร้างการบริ การให้เป็ นที่รู้จกั ตามลาดับ
อริ สรา คงอุดมสิ น (2562) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บตั ร
เครดิตของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล” ซึ่ งจากผลการ
วิเคราะห์ ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ดา้ นระดับการศึกษา ในสังกัดหน่วยงานราชการ ประเภท
ตาแหน่งงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บตั รเครดิตของข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
รัชดาพร อยูใ่ ช้พนั ธ์ และ ฐานิตา ฆ้องฤกษ์ (2562) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการใช้บตั รเครดิตของลูกค้าธนาคารออมสิ น ” เป็ นเพศหญิงจานวนร้อยละ 65 และ เพศ
ชายร้อยละ35 มีอายุ 31 – 40 ปี ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000–25,000 บาท
สถานภาพโสด มีจานวนสมาชิ กในครัวเรื อน 3–4 คน และมีค่าใช้จ่ายต่อเดื อนจานวน 10,000 –

8

25,000 บาท ปั จจัยด้านส่ วนประสมการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ คือ มีความปลอดภัยและมีความ
น่าเชื่อถือ
ชนานันท์ พันธ์สมจิตร (2559) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บตั รเด
บิ ต ธนาคารกรุ ง เทพ จ ากัด (มหาชน)

ในการซื้ อ สิ น ค้า และบริ การของประชากรในเขต

กรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล” ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บตั รเดบิตในการ
ซื้ อสิ นค้าและบริ การของประชากรมีท้ งั สิ้ น 5 ปั จจัย โดยเรี ยงลาดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ปั จจัยด้าน
กระบวนการในการทางาน ปั จจัยด้านบุคลากรสถานที่ให้บริ การ และลักษณะบัตรเดบิต ปั จจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์และความเพียงพอของสาขาที่สมัคร บัตรเดบิต ปัจจัยด้านร้านค้าที่รองรับการใช้บตั รเดบิต
และปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด โดยในส่ วนของปั จจัยด้านราคา ไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้
บัตรเดบิตธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ในการซื้ อสิ นค้า
สุ จิตรา จันทนา และนพวรรณ ทิพาปกรณ์ (2558) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง “ปั ญหาการใช้บตั ร
เครดิ ตของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร” ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนมากเห็ นตรงกันว่าอัตรา
ดอกเบี้ยของบัตรเครดิตแพงกว่าอัตราดอกเบี้ยของบัตรทัว่ ไป เพศอายุ ระดับการศึกษาและรายได้ต่อ
เดือนที่แตกต่างกันมีปัญหาในการใช้บตั รเครดิตที่แตกต่างกัน และจานวนบัตรเครดิตที่ถือครองอยู่
ทาให้พบปั ญหาที่แตกต่างกัน
การออกแบบการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั แบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็ นการวิจยั ที่มี
การศึกษาตามสภาพที่เป็ นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจัดกระทาหรื อควบคุมตัวแปรใดๆ เป็ นการ
เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามแบบวิจยั ตัดขวาง คือเป็ นการเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ ง
เพียงครั้งเดียวโดยใช้เครื่ องมือการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม และทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีการทาง
สถิติ
ประชากรในการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ คือ ประชากรในเขตอาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ทั้ง
เพศชาย และเพศหญิง ช่วงอายุต้ งั แต่ 20 ปี ขึ้นไป ที่มีบตั รเครดิตตั้งแต่ 1 ใบขึ้นไป
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ขนาดกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากไม่ทราบจานวนประชากรที่ใช้บตั รเครดิตของประชากรในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ที่แน่ นอน การกาหนดกลุ่มตัวอย่างผูว้ ิจยั จึงเลื อกใช้การเปิ ดตารางหา
ขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Yamane โดยได้กาหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% และมีระดับ
ความเชื่ อมัน่ ที่ 95% ซึ่ งจากการเปิ ดตารางที่ระดับค่าความคลาดเคลื่ อน 5% จะพบว่าจานวนกลุ่ม
ตัวอย่างที่ได้มีจานวน 400 คน
วิธีการสุ่ มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่าง แบบตามสะดวก (Convenience Sampling) ด้วย
วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยถือเอาความสะดวกในเรื่ องที่ศึกษาหรื อความง่ายต่อการรวบรวมข้อมูล
ซึ่ งผู ้วิ จ ั ย จะมี ก ารแจกเอกสารแบบสอบถามให้ ก ั บ ประชากรที่ ส ะดวกและสามารถตอบ
แบบสอบถามได้ตามห้างสรรพสิ นค้า ประกอบด้วย เมืองเอกพลาซ่า, เดอะทรี อเวนิ ว, เทสโก้ โลตัส
ปทุมธานี และ บิ๊กซี ปทุมธานี
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือหลักที่ผวู ้ ิจยั ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลสิ่ งที่ตอ้ งการศึกษา ที่สร้างขึ้นจากการศึกษาค้นคว้า ทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ ยวข้องเพื่อเป็ นการกาหนดแนวคิดของการวิจยั ซึ่ งแสดงให้เห็ นถึงตัวแปรที่เกี่ ยวข้อง โดยผูว้ ิจยั
แบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 3ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่1 เป็ นคาถามเกี่ ยวกับปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ของผูต้ อบแบบสอบถาม ซึ่ งเป็ น
คาถามเกี่ยวกับลักษณะด้านประชากรศาสตร์
ส่ วนที่ 2 เป็ นคาถามเกี่ ยวกับปั จจัยด้านส่ วนประสมการตลาด 7Ps ที่ มีค วามสัมพันธ์ ต่อ
พฤติกรรมการใช้บตั รเครดิตของประชากรในอาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
ส่ ว นที่ 3 เป็ นค าถามเกี่ ย วกับ พฤติ กรรมการใช้บตั รเครดิ ตของประชากรในอาเภอเมื อง
จังหวัดปทุมธานี
เทคนิคการวิเคราะห์ ข้อมูล
เมื่อผูว้ จิ ยั ได้ทาการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม จึงได้นาข้อมูลดังกล่าวมาประมวลผล
ด้วยการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
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1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดับการ
วัด เชิ ง กลุ่ ม ได้แ ก่ ปั จ จัย ด้า นประชากรศาสตร์ ที่ ป ระกอบด้ว ย เพศ อายุ สถานภาพ
ครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
1.2 ใช้ค่าเฉลี่ ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัว
แปรที่ มี ร ะดับ การวัด เชิ ง ปริ ม าณ ได้แ ก่

ปั จ จัย ด้า นส่ ว นประสมการตลาด 7Ps ที่

ประกอบด้วย ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่ งเสริ ม
การขาย ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ และพฤติกรรมการ
ใช้บตั รเครดิตของประชากรในอาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์จากสมมติฐานการวิจยั ดังต่อไปนี้
ปั จจัย ด้า นประชากรศาสตร์ ได้แ ก่ อายุ สถานภาพครอบครั ว ระดับ การศึ ก ษา
อาชี พ และรายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นที่ ต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมการใช้บ ัต รเครดิ ต ของ
ประชากรในอาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ต่างกัน จะใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติความ
แปรปรวนทางเดียว (One –Way ANOVA) หากพบความความแตกต่างจะนาไปสู่ การ
เปรี ย บเที ย บเป็ นรายคู่ โดยใช้วิธี Multiple Comparisons (LSD) และ ปั จจัย ด้า น
ประชากรศาสตร์ ดา้ นเพศที่ต่างกัน ส่ งผลต่อพฤติกรรมการใช้บตั รเครดิตของประชากรใน
อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ต่างกัน จะใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติการทดสอบแบบ ttest
ปั จจัยด้านส่ วนประสมการตลาด 7Ps ได้แก่ ด้านปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการขาย ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และ
ด้านลักษณะทางกายภาพ ที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บตั รเครดิ ตของประชากร
ในอาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี จะใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติถดถอยพหุ คูณ Multiple
Regression Analysis
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการศึ ก ษาข้อ มู ล ปั จ จัย ด้า นประชากรศาสตร์ ข องประชากรในอ าเภอเมื อ ง จัง หวัด
ปทุ มธานี พบว่า ผูท้ ี่ ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง มี ช่วงอายุระหว่าง 20-29 ปี มี
สถานะภาพโสด มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน มีช่วงรายได้ระหว่าง
15,000 – 19,999 บาท และผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยด้าน
ส่ วนประสมการตลาด 7Ps พบว่า มีความคิดเห็ นต่อปั จจัยด้านส่ วนประสมการตลาด 7Ps โดยรวม
ทั้งหมดอยูใ่ นระดับมาก โดยปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่ งเมื่อทาการพิจารณาเป็ นราย
ข้อพบว่า ในข้อผูใ้ ห้บริ การบัตรเครดิตเป็ นสถาบันที่น่าเชื่อถือ เป็ นข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่า ประชากรในอ าเภอเมื อ ง จัง หวัด ปทุ ม ธานี ที่ มี อ ายุ
สถานภาพครอบครั ว และรายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อน ที่ ต่างกัน ส่ งผลต่ อพฤติ ก รรมการใช้บตั รเครดิ ต
แตกต่างกัน ที่ระดับความมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05 นอกจากนี้ปัจจัยส่ วนประสมการตลาด 7P ได้แก่
ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านลักษณะทางกายภาพ ส่ งผลในทิศทางบวกและมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรม
การใช้บตั รเครดิตของประชากรในอาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ที่ระดับความมีนยั สาคัญทางสถิติ
0.01
อภิปรายผล
การวิจยั ครั้ งนี้ ได้นาผลการวิเคราะห์ เรื่ อง พฤติกรรมการใช้บตั รเครดิ ตของประชากรใน
อาเภอเมื อง จัง หวัดปทุ มธานี ที่ มี ความสอดคล้อง และแตกต่ า งของผลการวิจยั ที่ ผ่านมารวมถึ ง
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและแนวคิดทฤษฎีต่างๆดังต่อไปนี้
ผลส ารวจประชากรในอ าเภอเมื อง จังหวัดปทุ ม ธานี จานวน 400 คน พบว่า ผูท้ ี่ ตอบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 315 คน คิดเป็ นร้อยละ 78.8 มีช่วงอายุระหว่าง 20-29
ปี จานวนทั้งสิ้ น 209 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.3 มีสถานะภาพโสด จานวนทั้งสิ้ น 270 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 67.5 มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จานวนทั้งสิ้ น 319 คน คิดเป็ นร้อยละ 79.8 มีอาชีพพนักงาน
บริ ษทั เอกชน จานวนทั้งสิ้ น 277 คน คิดเป็ นร้อยละ 69.3 และมีช่วงรายได้ระหว่าง 15,000 – 19,999
บาท จานวนทั้งสิ้ น 152 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.0
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ปั จจัยด้านส่ วนประสมการตลาด 7Ps ได้แก่ ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทาง
การจัดจาหน่ าย ด้านการส่ ง เสริ ม การขาย ด้านบุ ค ลากร ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทาง
กายภาพ พบว่า ประชากรในอาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี มีความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านส่ วนประสม
การตลาด 7Ps โดยรวมทั้งหมดอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ส่ วนประสมการตลาด 7Ps ด้านผลิ ตภัณฑ์ มี ค่าเฉลี่ ยมากที่ สุด ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.18 ด้าน
บุคลากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 ด้านลักษณะทาง
กายภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 ด้านการส่ งเสริ มการขาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 ด้านกระบวนการ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 และด้านราคา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 ตามลาดับ
พฤติ ก รรมการใช้บ ัต รเครดิ ต ของประชากรในอ าเภอเมื อ ง จัง หวั ด ปทุ ม ธานี พบว่ า
ประชากรในอาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการใช้บตั รเครดิตโดยรวมอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า พฤติกรรมโดยรวมจะใช้บตั ร
เครดิตในการชาระสิ นค้าหรื อการบริ การอย่างแน่นอน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
1.1 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพครอบครั ว ระดับการศึ กษา
อาชี พ และรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนที่ต่างกัน ส่ งผลต่อพฤติ กรรมการใช้บตั รเครดิ ตของประชากรใน
อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ต่างกันโดยที่อายุระหว่าง 20 – 29 ปี มีพฤติกรรมการใช้บตั รเครดิต
น้อยกว่า อายุระหว่าง 30 – 39 ปี สถานภาพครอบครั วที่ ต่างกัน ส่ งผลต่อพฤติ กรรมการใช้บตั ร
เครดิต แตกต่างกัน โดยที่สถานภาพโสด มีพฤติกรรมการใช้บตั รเครดิตโดยรวม มากกว่าสถานภาพ
สมรส และ สถานภาพโสด มีพฤติกรรมการใช้บตั รเครดิ ตโดยรวม น้อยกว่าสถานภาพหม้าย/หย่า
ร้าง นอกจากนี้ สถานภาพสมรส มีพฤติกรรมการใช้บตั รเครดิตโดยรวม น้อยกว่าสถานภาพหย่าร้าง
และรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนต่างกัน ส่ งผลต่อพฤติกรรมการใช้บตั รเครดิ ต แตกต่างกัน โดยที่ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 15,000-19,999 บาท มีพฤติกรรมการใช้บตั รเครดิตโดยรวม น้อยกว่ารายได้
เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 20,000-29,999 บาท และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 15,000-19,999 บาท มี
พฤติกรรมการใช้บตั รเครดิตโดยรวม น้อยกว่ารายได้เฉลี่ ยต่อเดือนระหว่าง 30,000-39,999 บาท
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นอกจากนี้ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 30,000-39,999 บาท มีพฤติกรรมการใช้บตั รเครดิตโดยรวม
มากกว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 40,000-49,999 บาท ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงเสนอแนะจากผลการวิจยั
ว่า ผูป้ ระกอบการควรปรั บ ปรุ ง และพัฒ นาปั จ จัย ด้า นส่ วนประสมการตลาด 7Ps ให้มี ความ
สอดคล้องกับอายุ สถานภาพครอบครัว และรายได้เฉลี่ยต่อเดื อนของผูบ้ ริ โภคซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งที่มี
ผลต่อพฤติกรรมการใช้บตั รเครดิต
1.2 ปั จจัยด้านส่ วนประสมการตลาด 7Ps ได้แก่ ด้านปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการขาย ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะ
ทางกายภาพมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บตั รเครดิ ตของประชากรในอาเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี
ปั จจัยด้านส่ วนประสมการตลาด 7Ps ด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้
บัตรเครดิตของประชากรในอาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงเสนอแนะจากผลการวิจยั ว่า
ผูป้ ระกอบการควรปรับ ปรุ ง และพัฒนาส่ วนประสมการตลาด 7Ps ด้านผลิ ตภัณฑ์ โดยเน้นการ
พัฒนาและปรับปรุ งองค์กรให้มีความน่ าเชื่ อถื อทั้งในเรื่ องของข้อมูลความเป็ นส่ วนตัวของลูกค้า
และความปลอดภัยในการใช้บตั รเครดิ ต ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ สาคัญที่ สุ ดในการเลื อกใช้บตั รเครดิ ตของ
ผูบ้ ริ โภค และบัตรเครดิตควรจะมีรูปแบบให้เลือกหลากหลายประเภทให้มีความสอดคล้องในการ
ดาเนิ นชี วิตหรื อช่ วยสนับสนุ นในการใช้ชีวิตประจาวันของผูบ้ ริ โภค รวมทั้งบัตรเครดิตควรจะมี
รู ปแบบที่สวยงาม ทันสมัยด้วย
ปั จ จัย ด้ า นส่ ว นประสมการตลาด 7Ps ด้า นลัก ษณะทางกายภาพ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ
พฤติกรรมการใช้บตั รเครดิตของประชากรในอาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงเสนอแนะ
จากผลการวิจยั ว่า ผูป้ ระกอบการควรปรับปรุ งและพัฒนาส่ วนประสมการตลาด 7Ps ด้านลักษณะ
ทางกายภาพ โดยเน้นการพัฒนาและปรับปรุ ง สถานที่หรื อสาขาที่ใ ห้บริ ก ารควรมี ความสะอาด
เรี ยบร้อย มีพ้นื ที่บริ การอย่างกว้างขวาง สะดวกสบาย เช่น มีมุมสาหรับปรึ กษาหรื อสัดส่ วนสาหรับ
รับรองในกรณี ที่มีการนาเสนอผลิ ตภัณฑ์กบั ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้ามี ความรู ้ สึกเป็ นส่ วนตัวและรู ้ สึก
ปลอดภัยเมื่อต้องให้ขอ้ มูลกับพนักงาน มีการตกแต่งสาขาสวยงาม น่าใช้บริ การ ที่ทาให้ลูกค้ารู้สึก
ผ่อนคลาย และต้องการกลับมาใช้บริ การซ้ าอีก
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2. ข้ อเสนอแนะเพือ่ การวิจัยครั้งต่ อไป
2.1 การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเฉพาะประชากรในอาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เท่านั้น
ดัง นั้น ส าหรั บ การวิ จ ัย ในครั้ งถัด ไปควรมี ก ารขยายขอบเขตในการศึ ก ษาให้ ก ว้า งและมี ค วาม
ครอบคลุ ม ยิ่ง ขึ้ น อาทิ เ ช่ น ควรจะมี ก ารขยายพื้ นที่ ก ารส ารวจไปยัง พื้ นที่ ใ นกรุ ง เทพหรื อ พื้ น ที่
ต่างจังหวัด เพื่อให้ทราบถึ งความต้องการ ความคิดเห็ น ตลอดจนทัศนคติของประชากรที่มีความ
หลากหลายมากขึ้น ซึ่ งอาจมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
2.2 ควรจะมีการศึกษาตัวแปรของปั จจัยอื่นๆ ที่อาจส่ งผลหรื อมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรม
การใช้บตั รเครดิตของประชากรในอาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี อาทิเช่ น ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อ
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ ปั จจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี หรื ออาจจะเป็ นปัจจัยด้านพฤติกรรมโดย
การนาข้อมูลที่ ได้รับไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุ งผลิ ตภัณฑ์ให้ได้ตรงกับความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคต่อไป
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