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 บทคัดย่อ  
 การวิจยัเร่ือง อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางบญัชีต่อ
การตดัสินใจสมคัรบตัรเครดิต กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) เพื่อศึกษาการตดัสินใจ
สมคัรบตัรเครดิต กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล (2) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจสมคัรบตัรเครดิต กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร (3) เพื่อศึกษา
ปัจจยัดา้นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางบญัชีท่ีมีผลต่อการตดัสินใจสมคัรบตัรเครดิต กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร 
(4) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยด้านรายได้และค่าใช้จ่ายทางบญัชี ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจสมคัรบตัรเครดิต กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ประชากรใน
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญหรือสะดวก  
 ผลการศึกษาพบว่า (1) ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่  ดา้นจ านวนบตัรเครดิตท่ีถือครอง ดา้นวงเงิน
บตัรเครดิตท่ีไดรั้บท่ีต่างกนัท าใหก้ารตดัสินใจสมคัรบตัรเครดิต กรณีศึกษากรุงเทพมหานครต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 (2) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4 P’s)  ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทางการ
จัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจสมัครบัตรเครดิต กรณีศึกษา
กรุงเทพมหานคร (3) ปัจจยัดา้นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางบญัชี ไดแ้ก่ ดา้นความสามารถในการหารายได ้
ด้านภาระค่าใช้จ่าย ด้านรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย และด้านผลกระทบของโรคโควิด - 19 มีผลต่อการ
ตดัสินใจสมคัรบตัรเครดิต กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร และ(4) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัดา้น
รายได้และค่าใช้จ่ายทางบัญชี ได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด                       
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ดา้นความสามารถในการหารายได ้ดา้นภาระค่าใชจ่้าย ดา้นรายไดห้ลงัหักค่าใชจ่้าย และดา้นผลกระทบ
ของโรคโควิด - 19 มีผลต่อการตดัสินใจสมคัรบตัรเครดิต กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร 
ค าส าคัญ : การตดัสินใจสมคัรบตัรเครดิต, ส่วนประสมทางการตลาด, รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางบญัชี 

ABSTRACT.      
      Research subject the influence of marketing strategies, personal income and expenses on credit 
card application decisions of the general public in Bangkok that the objective is (1) To study the decision 
to apply for a credit card of the general public in Bangkok classified by Personal factors. (2) To study the 
factors of Marketing mix that affect credit card application decisions of the general public in Bangkok. 
(3) To study the factors of Personal income and expenses that affect credit card application decisions of 
the general public in Bangkok. (4) To study the factors of Marketing mix Personal income and expenses 
that affect credit card application decisions of the general public in Bangkok. The sample used for this 
research was 400 people of the general public in Bangkok, using convenience sampling methods.  
 The study indicated that (1) Personal factors such as the number of credit cards held, the credit 
card limit are different so the decision to apply for a credit card of the general public in Bangkok is 
different statistically significant 0.05 (2) Marketing mix Factor (4 P's) such as product, place, and 
promotion that affect credit card application decisions of the general public in Bangkok. (3) Personal 
income and expenses factor such as the ability to earn income, monthly costs, net income, and the impact 
of COVID - 19 that affect credit card application decisions of the general public in Bangkok. And (4) 
Marketing mix Factor (4 P's), Personal income and expenses factor such as place, promotion, ability to 
earn income, monthly costs, net income, and the impact of COVID - 19 that affect credit card application 
decisions of the general public in Bangkok. 
Keywords: The decision to apply for a credit card, Marketing mix, Personal income and expenses 

บทน า 
 บตัรเครดิต หมายถึง บตัรอิเล็กทรอนิกส์ท่ีผูป้ระกอบธุรกิจออกให้แก่ ผูบ้ริโภคตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการท่ีผูป้ระกอบธุรกิจก าหนด เพื่อใชช้ าระค่าสินคา้ ค่าบริการ หรือ ค่าอ่ืนใด แทนการช าระดว้ยเงินสด 
หรือเพื่อใช้เบิก ถอน โอน หรือท าธุรกรรมอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัเงิน และผูป้ระกอบธุรกิจจะเรียกให้ผูบ้ริโภค
ช าระเงินในภายหลัง การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยงัคงได้รับความนิยมต่อประชาชนเป็นจ านวนมาก 
เน่ืองจากความสะดวกสบายและรวดเร็วในการใช้จ่าย ผูป้ระกอบธุรกิจบตัรเครดิตมีรายการส่งเสริมการ
ขายท่ีดึงดูดใจเพื่อดึงดูดผูบ้ริโภค เช่น ส่วนลดสินคา้ท่ีเขา้ร่วมรายการ เงินคืน คะแนนสะสม เป็นตน้ ธุรกิจ
บัตรเครดิตจึงมีแนวโน้มเติบโตต่อเน่ือง โดยคาดว่าการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตจะยงัคงเพิ่มขึ้นตาม
พฤติกรรมการใชเ้งินของผูบ้ริโภค การกา้วสู่สังคมไร้เงินสดท่ีก าลงัจะเกิดขึ้นในอนคาตต่อไป การพฒันา
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เทคโนโลยีและนวตักรรมด้านการช าระเงินท่ีท าให้การใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตตท่ีจะมีความสะดวกต่อ
ผูบ้ริโภคมากขึ้นต่อไป นอกจากน้ีปัจจุบนัวิกฤตโรคโควิด - 19 และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ส่งผล
ท าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจตอ้งหยุดชะงกั รายไดข้องครัวเรือนและธุรกิจปรับลดลงอย่างมาก สถานการณ์
ทางเศรษฐกิจยงัมีความไม่แน่นอนสูง ภาคธุรกิจบางส่วนยงัไม่สามารถด าเนินกิจการไดต้ามปกติ ส่งผล
กระทบต่อรายไดข้องประชาชนทัว่ไป 
 ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัรายได้
และค่าใช้จ่ายทางบญัชีต่อการตดัสินใจสมคัรบตัรเครดิต กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร เพราะปัจจุบัน
เศรษฐกิจยงัคงมีความไม่แน่นอน รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางบญัชีของผู ้บริโภคก็เป็นปัจจยัส าคญัในการใช้
จ่ายผ่านบตัรเครดิต ประกอบกบัการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย
ของผูบ้ริโภคอยา่งขวา้งขวาง รวมไปถึงการก่อหน้ีเพื่ออุปโภคบริโภคส่วนมากเกิดจากผูถื้อบตัรเครดิตและ
บตัรกดเงินสดทั้งส้ิน 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1.  เพื่อศึกษาการตดัสินใจสมคัรบตัรเครดิต กรณีศึกษากรุงเทพมหานครจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจสมัครบัตรเครดิต 
กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร  
 3. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายทางบญัชีท่ีมีผลต่อการตดัสินใจสมคัรบตัรเครดิต 
กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร 
 4. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัดา้นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางบญัชีท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจสมคัรบตัรเครดิต กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร  

ขอบเขตของงานวิจัย 
 1. ขอบเขตดา้นประชากร คือ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. ขอบเขตดา้นระยะเวลา เร่ิมด าเนินการศึกษาวิจยัเร่ิมตั้งแต่ธันวาคม 2563 - เดือนกุมภาพนัธ์ 2564 
 3. ขอบเขตด้านตัวแปร  ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด (4 P’s) ปัจจยัดา้นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางบญัชี ตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจสมคัร
บตัรเครดิต กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. ผลของการวิจยัท าให้ทราบถึงการตดัสินใจสมคัรบตัรเครดิต กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร
จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
 2. ผลของการวิจยัท าใหท้ราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัดา้นรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย
ทางบญัชีท่ีมีผลต่อการตดัสินใจสมคัรบตัรเครดิต กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร  
 3. เป็นแนวทางใหก้บัผูท่ี้ตอ้งการศึกษา และสนใจในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป  
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การทบทวนวรรณกรรม 
 ส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) 
 นนฑพร ป่ินวิเศษ (2561) ได้กล่าวไว้ว่า  ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)                
เป็นเคร่ืองมือทางการตลาดประกอบดว้ยปัจจยัส าคญั 4 ประการ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
และการส่งเสริมการตลาด ดงันั้นส่วนประสมทางการตลาดจึงเป็นตวักระตุน้ทางการตลาดในการสร้าง
ความต้องการซ้ือหรือการใช้บริการในตวัผลิตภณัฑ์ ทั้งน้ีเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ริโภค 
 ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์ (2547) อา้งถึงใน สมพร ศรีพงษส์าร (2558) ไดก้ล่าวไวว้า่ 1) ผลิตภณัฑ์ 
(Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย โดยผลิตภณัฑ์
อาจจะมีตวัตน สามารถมองเห็น จบัตอ้งได ้เช่น สินคา้ (Goods) หรืออาจไม่มีตวัตน เช่น บริการ ความคิด
เป็นตน้ 2) ราคา (Price) หมายถึง ส่ิงท่ีก าหนดมูลค่าของผลิตภณัฑ์ในรูปเงินตราหรือเป็นมูลค่าท่ียอมรับใน
การแลกเปล่ียนผลิตภณัฑ์ท่ีน าเสนอ 3) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place or Distribution) เป็นกระบวนการ
ในการเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์จากผูผ้ลิตไปสู่ผูบ้ริโภคหรือตลาดเป้าหมาย ซ่ึงมีกิจกรรมต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งใน
การจัดจ าหน่ายหรือกระจายสินค้า 4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หรือส่งเสริมการจ าหน่าย          
เป็นการติดต่อส่ือสารทางการตลาดระหว่างผูข้ายกบัผูซ้ื้อหรือกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย โดยมีวตัถุประสงค์ท่ี
ส าคญัเพื่อเตือนความทรงจ า แจง้ข่าวสาร หรือชกัจูงใหเ้กิดความตอ้งการในผลิตภณัฑแ์ละการตดัสินใจซ้ือ  
 Booms and Bitner (1980) อา้งใน วสุดา รังสิเสนา ณ อยธุยา (2561) ไดก้ล่าวไวว้า่ 1) ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ์ (Product) เป็นส่ิงท่ีสามารถตอบสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของมนุษยไ์ด ้คือ ส่ิงท่ีผู ้
จ  าหน่ายต้องมอบให้แก่ผูบ้ริโภคและผู ้บริโภคจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้ นๆ            
2) ปัจจยัดา้นราคา (Price) คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปแบบเป็นตวัเงิน ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบ ระหว่างคุณค่า 
(Value) กบัราคา (Price) ของนั้น 3) ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) คือการน าเสนอบริการ ให้แก่
ผูบ้ริโภค ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของผูบ้ริโภคในคุณค่าและคุณประโยชน์ 4) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
(Promotions) เป็นเคร่ืองมือท่ีมีความส าคญัในการติดต่อส่ือสารให้ผูบ้ริโภคเพื่อแจง้ข่าวสารหรือชกัจูงให้
เกิดพฤติกรรมการใชบ้ริการถือเป็นตวัหลกัของความส าคญัในตลาด  
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2549) อา้งใน ปัณณวิชญ ์พยุหวรรธนะ (2561) ไดก้ล่าวไวว้่า 1) ผลิตภณัฑ์ 
(Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพื่อตอบสนองความจ าเป็นหรือความตอ้งการของลูกคา้ให้เกิด
ความพึงพอใจ 2) ราคา (Price) หมายถึง จ านวนเงินหรือส่ิงอ่ืนๆ ท่ีมีความจ าเป็นต้องจ่ายเพื่อให้ได้
ผลิตภัณฑ์ หรือหมายถึงคุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน 3) ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) หมายถึง 
โครงสร้างของช่องทางซ่ึงประกอบดว้ยสถาบนัและกิจกรรม ใชเ้พื่อเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์ และบริการจาก
องค์การไปยงัตลาดสถาบนัท่ีน าผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมาย 4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion)   
เป็นเคร่ืองมือการส่ือสาร เพื่อสร้างความพึงพอใจต่อตราสินคา้หรือบริการหรือความคิดหรือต่อบุคคล     
โดยใชเ้พื่อจูงใจใหเ้กิดความตอ้งการ เพื่อเตือนความทรงจ าในผลิตภณัฑ ์ 
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 รายได้และค่าใช้จ่ายทางบัญชี 
 ธรรญชนก นิลมณี และคณะ (2558) ไดก้ล่าวไวว้่า รายรับหรือรายได ้คือ เงินหรือสินทรัพยท่ี์
วดัมูลค่าได ้ท่ีไดรั้บจากการประกอบอาชีพ หรือผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปแบบต่างๆ รายจ่ายหรือ
ค่าใชจ่้าย คือ เงินหรือสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าได ้ท่ีจ่ายออกไปเพื่อใหไ้ดส่ิ้งส่ิงตอบแทนกลบัมาเป็นสินคา้หรือ
บริการหรือรายจ่ายอาจไม่ไดรั้บส่ิงตอบแทนหรือสินคา้หรือบริการก็ได ้เงินคงเหลือ คือ เงินหรือทรัพยสิ์น
ท่ีวดัมูลค่าไดห้ลงัจากน ารายรับลบดว้ยรายจ่ายแลว้ปรากฏรายรับมากกว่ารายจ่าย จะท าให้มีเงินคงเหลือ
หรือในทางบญัชีเรียกวา่ ก าไร แต่หากหลงัจากน ารายรับลบดว้ยรายจ่ายแลว้ปรากฏรายจ่ายมากกวา่รายรับ 
จะท าใหเ้งินคงเหลือติดลบหรือทางบญัชี เรียกวา่ ขาดทุนนัน่เอง  
 ทิชากร สาราญชลารักษ์ (2555) อา้งถึงใน พิมพ์รัก พุ่มเจริญ (2559) ได้กล่าวไวว้่า  รายรับ       
เป็นข้อมูลทั้ งหมดท่ีได้รับเงินเข้ามา รายจ่าย เป็นข้อมูลรายจ่ายทั้ งหมดในการประกอบกิจการนั้ นๆ          
เงินคงเหลือ คือ ผลต่างระหวา่งรายรับกบัรายจ่ายทั้งหมด  
 พิจิตรา นุชนุ่ม (2558) อ้างถึงใน พิทักษ์ ศิริวงศ์ , สุชน ทิพย์ทิพากร (2559) ได้กล่าวไวว้่า         
การออมเงิน หมายถึง การน าส่วนต่างของรายไดแ้ละรายจ่ายมาเก็บสะสมไว ้เป็นการเก็บรวบรวมเงินไว้
ส่วนหน่ึงเพื่อใชจ่้ายในยามจ าเป็น ซ่ึงปัญหาและอุปสรรคในการออมเงิน ไดแ้ก่ ส่ิงแวดลอ้มและค่านิยมใน
สังคม ค่าครองชีพท่ีเพิ่มสูงขึ้น รายจ่ายท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได ้และพฤติกรรมการใชจ่้ายของบุคคล 
 Majdouline Mhalla (2020) อา้งถึงใน ทกัษิณา แสนเยน็และคณะ ไดก้ล่าวไวว้่าโรคโควิด - 19 
ไวรัสน้ีก าลงัเพิ่มขึ้นทุกวนัและก าลังเป็นปัญหาท่ีแท้จริงส าหรับประชาชน รัฐบาล และธุรกิจทั่วโลก 
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกโดยมุ่งเน้นไปท่ี อุตสาหกรรมหลกัสองอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรม
น ้ ามนัและอุตสาหกรรมการบิน โรคโควิด - 19 ไดแ้สดงให้เห็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นจนถึงปัจจุบนั ซ่ึงส่งผล
กระทบทางลบต่อเศรษฐกิจโลก นักวิเคราะห์หลาย คนประเมินผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจจีนและ
เศรษฐกิจโลกหากการระบาดยงัคงด าเนินต่อไป    
 การตัดสินใจ 
 ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์ (2547) อา้งถึงใน สมพร ศรีพงษส์าร (2558) ไดก้ล่าวไวว้า่ กระบวนการ
ในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคมี 5 ขั้นตอน 1) การรับรู้ปัญหา 2) การคน้หาขอ้มูล 3) การประเมินผล
ทางเลือก 4) การตดัสินใจซ้ือ 5) พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 
 อัศน์อุไร ตชะสวัสดิ (2548) อ้างถึงใน รัสรินทร์ อินทรสมพันธ์ (2559) ได้กล่าวไว้ว่า  
กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคจะไดรั้บอิทธิพลมาจากปัจจยัแวดลอ้มภายนอกและปัจจยัภายใน
เฉพาะตวัของผูบ้ริโภค ภายใตภ้าวการณ์อย่างใด อย่างหน่ึง ผูบ้ริโภคผ่านขั้นตอนการคิดและการกระท า
อย่างไร ซ่ึงความรู้เก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจจะช่วยให้นกัการตลาดน าไปประยุกตใ์ชใ้นการพิจารณา
กลยทุธ์การตลาดท่ีกระตุน้หรือส่งเสริมใหผู้บิ้โภคตดัสินใจเลือกไดอ้ยา่งถูกจงัหวะและประสิทธิภาพ 
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 Kotler (2540) อา้งถึงใน วสุดา รังสิเสนา ณ อยุธยา (2561) ได้กล่าวไวว้่า การวิเคราะห์ถึง
พฤติกรรมผูบ้ริโภคนั้นเป็นการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการท าให้ทราบถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
นอกจากน้ียงัท าใหท้ราบถึงการตลาดท่ีจะสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 1. ตวัแปรอิสระตวัแปรอิสระ  
     - ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ ดา้นอายุ ดา้นระดบัการศึกษา ดา้นอาชีพ ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ดา้นจ านวนบตัรเครดิตท่ีถือครองดา้นวงเงินบตัรเครดิตท่ีไดรั้บ และดา้นบตัรเครดิตท่ีใชบ้่อยท่ีสุด  
     - ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4 P’s) ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
และดา้นการส่งเสริมการตลาด  
     - ปัจจัยด้านรายได้และค่าใช้จ่ายทางบัญชี ด้านความสามารถในการหารายได้ ด้านภาระ
ค่าใชจ่้าย ดา้นรายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย และดา้นผลกระทบของโรคโควิด - 19  
 2. ตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจสมคัรบตัรเครดิต กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบไม่ทดลอง เก็บขอ้มูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึงเพียงคร้ังเดียว
โดยใชเ้คร่ืองมือการวิจยัเป็นแบบสอบถาม การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาโดยขอความอนุเคราะห์ 
ให้ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการศึกษางานวิจยั ตรวจสอบความถูกตอ้งของภาษาและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา
ของแบบสอบถาม 3 ท่าน พบว่า ค่า IOC สูงสุดเท่ากบั 1 และค่า IOC ต ่าสุดเท่ากบั 0 ซ่ึงค่า IOC ของขอ้
ค าถามทุกขอ้มีค่ามากกว่า 0.50 แสดงว่าขอ้ค าถามทุกขอ้ครอบคลุมเน้ือหาท่ีตอ้งการวดัและสามารถน าไป
ทดลองใช ้(try-out) กบัประชากรในกรุงเทพมหานครท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งของผูว้ิจยั จ านวน 30 คน เพื่อหา
ขอ้บกพร่องท่ีอาจจะเกิดขึ้น ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach,1970) ไดค้่าความ
เช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั = 0.890 แสดงวา่ ขอ้ค าถามมีระดบัความเช่ือมัน่สูงและสามารถน าไปเก็บ
ขอ้มูลได ้เน่ืองจากจ านวนประชากรกลุ่มตวัอย่างในงานวิจยัคร้ังน้ีมีจ านวนมาก ผูวิ้จยัไม่สามารถทราบ
จ านวนท่ีแน่นอนไดว้า่มีจ านวนเท่าใด  การก าหนดขนาดตวัอยา่จึงใชสู้ตร ทฤษฎีของ Rosco (1969) อา้งใน 
กญัญสิ์ริ จนัทร์เจริญ (2554) และณัฐกานต์ มีเจตนาและคณะ (2561) ในการค านวณกลุ่มตวัอย่าง ท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ท่ีผูวิ้จยัก าหนดไว ้คือ 95 % โดยท่ีค่าความคลาดเคล่ือน  0.05 ไดเ้ท่ากบั 1.96 และมีระดบัความ
มีนยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05 จากประชากรท่ีไม่แน่นอน จะไดก้ลุ่มตวัอย่างท่ีเหมาะสม คือ 384.16 คน 
หรือ 385 คน และเพื่อป้องกันความผิดพลาดของขอ้มูล ผูว้ิจัยจึงเลือกเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง 400 
ตวัอยา่ง โดยใช ้วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญหรือสะดวก   

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) จะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
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     1.1 ใชค้่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถ่ี (Frequency) กบัตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัเชิงกลุ่ม 
ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน         
ดา้นจ านวนบตัรเครดิตท่ีถือครอง ดา้นวงเงินบตัรเครดิตท่ีไดรั้บ และดา้นบตัรเครดิตท่ีใชบ้่อยท่ีสุด 
     1.2 ใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) กับตัวแปรท่ีมีระดับการวัดเชิง
ปริมาณ ได้แก่ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยรายได้และค่าใช้จ่ายทางบญัชี และการตดัสินใจ
สมคัรบตัรเครดิต กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร 
 2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
     2.1 ดา้นเพศ ดา้นอายุ ดา้นระดบัการศึกษา ดา้นอาชีพ ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ดา้นจ านวน
บตัรเครดิตท่ีถือครอง ดา้นวงเงินบตัรเครดิตท่ีไดรั้บ และดา้นบตัรเครดิตท่ีใชบ้่อยท่ีสุด จะใชก้ารวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่                 
การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธีของ LSD 
     2.2 ส่วนประสมทางการตลาด (4 P’s) ปัจจัยรายได้และค่าใช้จ่ายทางบญัชีต่อการตดัสินใจ
สมคัรบตัรเครดิต กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร จะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple 
Regression Analysis  

สรุปผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามการวิจยั เร่ืองอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยั
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางบญัชีต่อการตดัสินใจสมคัรบตัรเครดิต กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร  พบว่าผูต้อบ
แบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ  74.5 อายุ 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 46.5 ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 66.8 อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 45.8 รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนต ่ากว่า 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.8 จ านวนบตัรเครดิตท่ีถือครอง 1 -3 ใบ คิดเป็นร้อยละ 77.5 
วงเงินบัตรเครดิตท่ีได้รับ 20 ,001 - 40,000 คิดเป็นร้อยละ 34.0 และบัตรเครดิตท่ีใช้บ่อย คือ บริษัท          
บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) คิดเป็นร้อยละ 28.0 โดยสามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัต่อไปน้ี 
 1. ผลการเปรียบเทียบการตดัสินใจสมคัรบตัรเครดิต กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม
ปัจจยัส่วนบุคคล สามารถสรุปการวิจยัไดด้งัน้ี 
     1.1 ปัจจยัดา้นส่วนบุคคล ดา้นจ านวนบตัรเครดิตท่ีถือครองต่างกนัท าให้การตดัสินใจสมคัร
บตัรเครดิต กรณีศึกษากรุงเทพมหานครต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05  
     1.2 ปัจจยัดา้นส่วนบุคคล ดา้นวงเงินบตัรเครดิตท่ีไดรั้บต่างกนัท าให้การตดัสินใจสมคัรบตัร
เครดิต กรณีศึกษากรุงเทพมหานครต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
 2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจสมคัรบัตรเครดิต 
กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังน้ี ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4 P’s)      
ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจสมคัรบตัร
เครดิต กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ท าใหต้วัแปรทั้ง 3 ตวัน้ี สามารถ
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อธิบายความแปรปรวนของการตดัสินใจสมคัรบตัรเครดิต กรณีศึกษากรุงเทพมหานครดา้นผลิตภณัฑ์     
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นส่งเสริมการตลาด ไดร้้อยละ 38.6 หรือมีอ านาจพยากรณ์ร้อยละ 38.6 
และมีค่าความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ท่ี ± 0.231  
 3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านรายได้และค่าใช้จ่ายทางบญัชีท่ีมีผลต่อการตดัสินใจสมคัรบตัร
เครดิต กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจยั ไดด้งัน้ี ปัจจยัดา้นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทาง
บัญชี ด้านความสามารถในการหารายได้ ด้านภาระค่าใช้จ่าย ด้านรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายและ                    
ดา้นผลกระทบของโรคโควิด - 19 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ท าให้ตวัแปรทั้ง 4 ตวัน้ี สามารถ
อธิบายความแปรปรวนของการตดัสินใจสมคัรบตัรเครดิต กรณีศึกษากรุงเทพมหานครดา้นความสามารถ
ในการหารายได ้ดา้นภาระค่าใชจ่้าย ดา้นรายไดห้ลงัหักค่าใช้จ่าย และดา้นผลกระทบของโรคโควิด - 19 
ไดร้้อยละ 39.1 หรือมีอ านาจพยากรณ์ร้อยละ 39.1 และมีค่าความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ท่ี ± 0.203 
 4. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4 P’s) และปัจจยัดา้นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทาง
บญัชีท่ีมีผลต่อการตดัสินใจสมคัรบตัรเครดิต กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจยั ไดด้งัน้ี  
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4 P’s) และปัจจยัดา้นรายได้และค่าใช้จ่ายทางบญัชี ดา้นช่องทางการ        
จดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นความสามารถในการหารายได ้ดา้นภาระค่าใชจ่้าย ดา้นรายได้
หลงัหกัค่าใชจ่้าย และดา้นผลกระทบของโรคโควิด - 19 มีผลต่อการตดัสินใจสมคัรบตัรเครดิต กรณีศึกษา
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ท าให้ตวัแปรทั้ง 6 ตวัน้ี สามารถอธิบายความแปรปรวน
ของการตัดสินใจสมัครบัตรเครดิต กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร ด้านความสามารถในการหารายได้        
ดา้นภาระค่าใช้จ่าย ดา้นรายไดห้ลงัหักค่าใช้จ่าย และดา้นผลกระทบของโรคโควิด - 19 ไดร้้อยละ 49.0 
หรือมีอ านาจพยากรณ์ร้อยละ 49.0 และมีค่าความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ท่ี ± 0.283 

อภิปรายผล 
 ผลการวิจยัการศึกษาอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทาง
บญัชีต่อการตดัสินใจสมคัรบตัรเครดิต กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร สามารถสรุปตามวตัถุประสงคไ์ดด้งัน้ี 
 1. ผลศึกษาการตดัสินใจสมคัรบตัรเครดิต กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยัส่วนท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจสมคัรบตัรเครดิต กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร สามารถสรุปไดด้งัน้ี  
     1.1 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นจ านวนบตัรเครดิตท่ีถือครองต่างกันท าให้การตดัสินใจสมคัรบตัร
เครดิต กรณีศึกษากรุงเทพมหานครต่างกนั ซ่ึงผูว้ิจยัมีความเห็นวา่จ านวนบตัรเครดิตท่ีถือครองมีผลต่อการ
ตดัสินใจสมคัรบตัรเครดิต อาจเน่ืองจากบตัรเครดิตแต่ละใบ มีรายการส่งเสริมการขายหรือผลประโยชน์ท่ี
ผูส้มคัรบตัรเครดิตไดรั้บแตกต่างกนัในแต่ละใบ ดงันั้นจึงมีโอกาสท่ีประชากรในกรุงเทพมหานครจะมี
จ านวนบตัรเครดิตท่ีถือครองต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สมพร ศรีพงษส์าร (2558) ไดศึ้กษาวิจยั
เร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการถือบตัรเครดิตธนาคารพาณิชย์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
พบวา่ พฤติกรรมการถือบตัรเครดิตธนาคารพาณิชยต์ามสถานภาพส่วนบุคคล เช่น จ านวนบตัรเครดิตท่ีถือ 
วงเงินบตัรเครดิต มูลค่าการใชจ่้าย หมวดการใชจ่้าย มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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     1.2 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นวงเงินบัตรเครดิตท่ีไดรั้บต่างกนัท าให้การตดัสินใจสมคัรบตัรเครดิต 
กรณีศึกษากรุงเทพมหานครต่างกนั ซ่ึงผูว้ิจยัมีความเห็นว่าวงเงินบตัรเครดิตมีผลต่อการตดัสินใจสมคัร
บตัรเครดิต อาจเน่ืองจากผูป้ระกอบธุรกิจบตัรเครดิตแต่ละแห่งพิจารณาใหว้งเงินบตัรเครดิตท่ีตามประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ดงันั้นหากรายไดเ้ปล่ียนแปลง และผูบ้ริโภคไดรั้บวงเงินบตัรเครดิตไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการ ก็อาจจะมีการสมคัรเครดิตเพิ่มเติม ซ่ึงขดัแยง้กับงานวิจัยของ ปวีณา เนยบาง (2561)         
ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจในการใช้บตัรเครดิตธนาคารกสิกรไทย ในเขตอ าเภอแก่งคอย สระบุรี 
พบวา่ วงเงินอนุมติัของบตัรเครดิต ไม่มีผลต่อความพึงพอใจของผูถื้อบตัรเครดิตธนาคารกสิกรไทยในเขต
อ าเภอแก่งคอย สระบุรี เพราะเน่ืองจากอตัราค่าธรรมเนียมหรือเง่ือนไขในการอนุมติัวงเงิน เป็น ขอ้บงัคบั
และหลกัเกณฑ์ท่ีไดต้รวจสอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยไม่ไดมี้ความแตกต่างกบัธนาคารคู่แข่ง
หรือสถาบนัการเงินอ่ืนๆ มากนกั จึงไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูถื้อบตัรเครดิตธนาคารกสิกรไทยใน
เขตอ าเภอแก่งคอย สระบุรี 
 2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจสมคัรบตัรเครดิต กรณีศึกษา
กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
     2.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4 P’s) ด้านผลิตภณัฑ์มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจสมคัร
บตัรเครดิต กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูว้ิจยัมีความเห็นว่า การตดัสินใจสมคัรบตัรเครดิต กรณีศึกษา
กรุงเทพมหานครให้ความส าคญัด้านผลิตภณัฑ์เก่ียวกับความสะดวกสบาย ในการใช้งานบัตรเครดิต 
เน่ืองจากไม่ตอ้งใชเ้งินสดเป็นอนัดบัแรก รองลงมาภาพลกัษณ์ ช่ือเสียง ความน่าเช่ือถือ และความมัน่คง
ของผูป้ระกอบธุรกิจบัตรเครดิต และลักษณะ การออกแบบ ลวดลาย ความสวยงามของบัตรเครดิต          
และความปลอดภัยในการใช้งาน ตามล าดับ ส่งผลต่อการตัดสินใจสมัครบัตรเครดิต กรณีศึกษา
กรุงเทพมหานครต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของเสรี วงษ์มณฑา (2558) อา้งใน นนฑพร ป่ินวิเศษ 
(2561) ได้กล่าวไวว้่า  Product สินคา้หรือบริการท่ีจะน าเสนอให้โดนใจลูกคา้ผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย         
ทั้งคุณสมบติัจุดเด่น คุณประโยชน์และคุณค่า และสอดคลอ้งกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ ( 2549)     
อา้งใน ปัณณวิชญ์ พยุหวรรธนะ (2561) ไดก้ล่าวไวว้่า ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดย
ธุรกิจเพื่อตอบสนองความจ าเป็นหรือความตอ้งการของลูกคา้ให้เกิดความพึงพอใจ ประกอบดว้ย ส่ิงท่ี
สัมผสัไดแ้ละสัมผสัไม่ได ้ผลิตภณัฑท่ี์เสนอขายอาจจะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได ้  
     2.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4 P’s) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจสมคัรบตัรเครดิต กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร  ซ่ึงผูว้ิจยัมีความเห็นว่า การตดัสินใจสมคัรบตัร
เครดิต กรณีศึกษากรุงเทพมหานครให้ความส าคญัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายเก่ียวกบั การไดรั้บ ความ
สะดวก รวดเร็ว และง่ายในการจ่ายช าระหน้ีเป็นอนัดบัแรก รองลงมา การไดรั้บ ความสะดวก รวดเร็ว และ
ง่ายในการสมคัรบตัรเครดิต และการไดรั้บ ความสะดวก รวดเร็ว และง่ายในการติดต่อสอบถาม (Call 
Center) รองลงมาตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยักนกวรรณ ปัญญธนพฒัน์ (2558) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บตัรเครดิตธนาคารพาณิชยไ์ทย ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 



10 
 

พบวา่ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิตธนาคารพาณิชยไ์ทยใน
เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Booms and Bitner 
(1980) อา้งใน วสุดา รังสิเสนา ณ อยุธยา (2561) ไดก้ล่าวไวว้่า ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 
คือการน าเสนอบริการใหแ้ก่ผูบ้ริโภค ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของผูบ้ริโภคในคุณค่าและคุณประโยชน์ของการ
บริการท่ีน าเสนอซ่ึงจะต้องพิจารณาใน  ด้านท่ีตั้ ง (Location) และช่องทางในการน าเสนอบริการ 
(Channels)   
     2.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4 P’s) ด้านการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจสมคัรบตัรเครดิต กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูว้ิจยัมีความเห็นว่าการตดัสินใจสมคัรบตัร
เครดิต กรณีศึกษากรุงเทพมหานครให้ความส าคญัดา้นการส่งเสริมการตลาด เก่ียวกบัส่วนลดพิเศษจาก
ร้านคา้ท่ีเขา้ร่วมรายการส่งเสริมการขายเป็นอนัดบัแรก รองลงมาโปรโมชนั การรับเครดิตเงินคืน (Cash 
Back ) จ่ายการใชบ้ตัรเครดิต และวิธีการส่งมอบของรางวลัท่ี รวดเร็วจากการสมคัรบตัรเครดิต ตามล าดบั 
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของกนกวรรณ ปัญญธนพฒัน์ (2558) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใช้บตัรเครดิตธนาคารพาณิชยไ์ทย ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล พบว่า ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ การส่งเสริมการตลาดท่ีตรงกบัความตอ้งการ เช่น ส่วนลดท่ีไดรั้บจากร้านคา้ 
คะแนนสะสม สิทธิพิเศษท่ีมอบให้ลูกค้าในวนัส าคัญ ของสมนาคุณเม่ือสมัครเป็นผูถื้อบัตรมีความ
น่าสนใจ เป็นต้นมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตธนาคารพาณิชยไ์ทย ในเขตกรุงเทพฯ และ
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ ( 2549) อา้งใน ปัณณวิชญ ์พยหุวรรธนะ (2561) ไดก้ล่าวไวว้่า 
การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือการส่ือสาร เพื่อสร้างความพึงพอใจต่อตราสินคา้หรือ
บริการหรือความคิดหรือต่อบุคคล โดยใช้เพื่อจูงใจให้เกิดความต้องการ เพื่อเตือนความทรงจ าใน
ผลิตภณัฑ ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
 3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านรายได้และค่าใช้จ่ายทางบญัชีท่ีมีผลต่อการตดัสินใจสมคัรบตัรเครดิต 
กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
     3.1 ปัจจยัส่วนดา้นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางบญัชี ดา้นความสามารถในการหารายได ้มีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจสมคัรบตัรเครดิต กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูว้ิจยัมีความเห็นว่าการตดัสินใจสมคัร
บตัรเครดิต กรณีศึกษากรุงเทพมหานครให้ความส าคญัดา้นความสามารถในการหารายไดเ้ก่ียวกบั รายได้
เพียงพอกบัการจ่ายบตัรเครดิต เป็นอนัดบัแรก รองลงมา คือ รายไดท้ าให้ไดว้งเงินบตัรเครดิตท่ีพึงพอใจ 
และรายไดเ้พียงพอและสามารถท าบตัรเครดิตไดห้ลายใบ ตามล าดบั  
     3.2 ปัจจยัส่วนดา้นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางบญัชี ดา้นภาระค่าใชจ่้าย มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
สมคัรบตัรเครดิต กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูว้ิจัยมีความเห็นว่าการตดัสินใจสมคัรบัตรเครดิต 
กรณีศึกษากรุงเทพมหานครให้ความส าคญัด้านภาระค่าใช้จ่าย เก่ียวกับ ความสามารถจัดการกับภาระ
ค่าใชจ่้ายจากบตัรเครดิตได ้เป็นอนัดบัแรก ภาระค่าใชจ่้ายส่งผลต่อวงเงินบตัรเครดิตท่ีไดรั้บ และการผ่อน
ช าระค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่ผา่นบตัรเครดิต ตามล าดบั 
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     3.3 ปัจจยัส่วนดา้นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางบญัชี ดา้นรายไดห้ลงัหักค่าใชจ่้าย มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจสมคัรบตัรเครดิต กรณีศึกษากรุงเทพมหานครซ่ึงผูว้ิจัยมีความเห็นว่าการตดัสินใจสมคัรบตัร
เครดิต กรณีศึกษากรุงเทพมหานครให้ความส าคญัดา้นรายไดห้ลงัหักค่าใช้จ่าย เก่ียวกบั การใช้จ่ายผ่าน
บตัรเครดิต ช่วยให้มีโอกาสทางสังคมเพิ่มขึ้น เป็นอนัดับแรก รองลงมา คือ ช่วยให้มีโอกาสทางธุรกิจ
เพิ่มขึ้น ช่วยใหมี้รายไดห้ลงัหักค่าใชจ่้ายเพิ่มขึ้น ช่วยใหมี้ความมัน่คงทางการเงินเพิ่มขึ้น และ ช่วยใหมี้เงิน
ออมเพิ่มขึ้น ตามล าดบั 
     3.4 ปัจจยัส่วนดา้นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางบญัชี ดา้นผลกระทบของโรคโควิด - 19 มีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจสมคัรบตัรเครดิต กรณีศึกษากรุงเทพมหานครซ่ึงผูว้ิจยัมีความเห็นว่าการตดัสินใจสมคัร
บัตรเครดิต กรณีศึกษากรุงเทพมหานครให้ความส าคัญด้านผลกระทบของโรคโควิด - 19 เก่ียวกับ              
การระบาดของโรคโควิด - 19 มีผลกระทบต่อการตดัสินใจใชจ่้ายผ่านบตัรเครดิตในการช าระสินคา้  เป็น
อนัดบัแรก รองลงมา คือ มีผลกระทบใหมี้รายไดล้ดลงและมีค่าใชจ่้ายเพิ่มขึ้น และมีผลกระทบใหช้ าระเงิน
บตัรเครดิตไดไ้ม่เตม็จ านวน ตามล าดบั 
 4. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัดา้นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางบญัชี น่าจะมีผล
ต่อการตดัสินใจสมคัรบตัรเครดิต กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร สามารถสรุปไดด้งัน้ี ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ปัจจยัดา้นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางบญัชี ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ดา้นความสามารถในการหารายได ้ดา้นภาระค่าใชจ่้าย ดา้นรายไดห้ลงัหักค่าใชจ่้าย และดา้นผลกระทบ
ของโรคโควิด - 19 มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจสมคัรบตัรเครดิต กรณีศึกษากรุงเทพมหานครต่างกนั ดงันั้น 
ผูว้ิจยัมีความเห็นว่าปัจจยัดา้นรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายทางบญัชีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจสมคัรบตัรเครดิต 
กรณีศึกษากรุงเทพมหานครมากกวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ข้อเสนอแนะ 
ปัจจัยส่วนบุคคล  
 ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นจ านวนบตัรเครดิตท่ีถือครองและดา้นวงเงินบตัรเครดิตท่ีต่างกนั ท าให้การ
ตดัสินใจสมคัรบตัรเครดิต กรณีศึกษากรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ดงันั้น ผูป้ระกอบธุรกิจบตัรเครดิตจึง
ควรให้ความส าคญัเก่ียวกบัการอนุมติัจ านวนบตัรเครดิตและวงเงินบตัรเครดิตต่อผูบ้ริโภคและควรปฏิบติั
ตามหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีก าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
 1. จากผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4  P’s) ดา้นผลิตภณัฑ์ ส่งผล
ต่อการตดัสินใจสมคัรบตัรเครดิต กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร ดงันั้นผูป้ระกอบธุรกิจบตัรเครดิต ควรให้
ความส าคญัเก่ียวกบัดา้นผลิตภณัฑ์ สร้างความแตกต่าง สร้างลกัษณะเด่น และสร้างความน่าสนใจ พร้อม
ทั้งมีภาพลกัษณ์ ช่ือเสียง ความน่าเช่ือถือและความมัน่คงท่ีดี เพื่อใหผู้บ้ริโภคมีความมัน่ใจ และไวว้างใจต่อ
ผูป้ระกอบธุรกิจบตัรเครดิตและตดัสินใจสมคัรบตัรเครดิต 
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 2. จากผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4  P’s) ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย ส่งผลต่อการตดัสินใจสมคัรบตัรเครดิต กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร ดงันั้นผูป้ระกอบธุรกิจบตัร
เครดิตเครดิต ควรให้ความส าคญัเก่ียวกบัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  สร้างความสะดวก รวดเร็ว และง่าย
ต่อผูบ้ริโภคในการท ากิจกรรมต่างๆ เก่ียวกบับตัรเครดิต เช่น การสมคัรใชง้าน การติดต่อสอบถาม การจ่าย
ช าระหน้ี เป็นตน้ เพื่อใหผู้บ้ริโภคพึงพอใจและตดัสินใจสมคัรบตัรเครดิต 
 3. จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4  P’s) ด้านการส่งเสริม
การตลาด ส่งผลต่อการตดัสินใจสมคัรบตัรเครดิต กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร ดงันั้นผูป้ระกอบธุรกิจบตัร
เครดิตเครดิต ควรให้ความส าคญัเก่ียวกบัดา้นการส่งเสริมการตลาดเป็นล าดบัตน้ๆ ในการประกอบธุรกิจ
บตัรเครดิต โดยเฉพาะรายการส่งเสริมการขายต่างๆ เพื่อใหเ้กิดความแตกต่าง น่าสนใจ และดึงดูดผูบ้ริโภค 
ใหมี้ความสนใจและตดัสินใจสมคัรบตัรเครดิต 
ปัจจัยด้านรายได้และค่าใช้จ่ายทางบัญชี 
 1. จากผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า ปัจจยัดา้นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางบญัชี  ดา้นความสามารถใน
การหารายได ้ดา้นภาระค่าใชจ่้าย และดา้นรายไดห้ลงัหักค่าใชจ่้าย ส่งผลต่อการตดัสินใจสมคัรบตัรเครดิต 
กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร ดงันั้นผูบ้ริโภคควรพิจารณาควรค านึงถึงรายได ้ค่าใชจ่้าย และรายไดห้ลกัหัก
ค่าใช้จ่าย เพื่อค านึงถึงความสามารถในการจ่ายหน้ี ในการตดัสินใจสมคัรบัตรเครดิตและการใช้งาน 
เพื่อท่ีจะไม่ก่อใหเ้กิดหน้ีเสียในอนาคตต่อไป 
 2. จากผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า ปัจจยัดา้นรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายทางบญัชี  ดา้นผลกระทบของ
โรคโควิด - 19 ส่งผลต่อการตดัสินใจสมคัรบตัรเครดิต กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีไม่
สามารถควบคุมได ้และส่งผลต่อรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายทางบญัชี ดงันั้นผูบ้ริโภคควรมีความระมดัระวงัใน
การตดัสินใจสมคัรบตัรเครดิตและใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตในอนาคตต่อไป 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาตวัแปรในปัจจยัอ่ืนๆ เพิ่มขึ้นดว้ย ท่ีอาจจะส่งผลต่อการตดัสินใจสมคัรบตัร
เครดิต เช่น พฤติกรรมผูบ้ริโภค ความพึงพอใจของผูบ้ริโภค เพื่อใหผู้ป้ระกอบการสามารถน าขอ้มูลท่ีไดม้า
ปรับปรุง พฒันาการบริการใหต้รงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
 2. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมกลุ่มตวัอย่างในจงัหวดัอ่ืนๆ นอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร เพื่อให้
ทราบขอ้มูลท่ีแทจ้ริงและความแตกต่างกนัของแต่ละพื้นท่ีท่ีจะมีผลต่อการตดัสินใจสมคัรบตัรเครดิตได ้ 
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