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บทคดัย่อ 
              การวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสิน ของลูกคา้ท่ีพกัอาศยัใน
กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดบัการตดัสินใจใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสิน 
จ าแนกตามปัจจยัประชากรศาสตร์ 2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระดบัความส าคญัของคุณภาพการใหบ้ริการท่ี
มีผลต่อระดบัการใช้บริการบตัรเครดิตธนาคารออมสิน 3) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด กบั ระดบัการใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสิน โดยใชว้ิธีการวิจยัเชิงปริมาณ 
เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยไม่ค านึงถึงความน่าจะเป็น (Non-Probabillity Sampling) เท่ากับ 423 ตัวอย่าง 
รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม (SD – scale คะแนน 0 – 10) สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ 



(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชส้ถิติ Independent Sample t – 
test เปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหวา่งกลุ่มตวัอยา่งสองกลุ่มท่ีอิสระจากกนั ใชส้ถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One - Way ANOWA) เปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหวา่งกลุ่มตวัอยา่งมากกวา่สองกลุ่มข้ึนไป ใชส้ถิติ
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s r Coefficient Correlation) วิเคราะห์หาความสัมพันธ์
ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัระดบัการใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสิน  

พบว่า  ระดบัการตดัสินใจใช้บริการบัตรเครดิตธนาคารออมสินโดยรวมมีค่าเฉล่ีย (mean) 
เท่ากบั 168,395.98 บาท (มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน: S.D. =  510,006.250) กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญิงร้อย
ละ 58.90 มีระดบัการตดัสินใจใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสินเฉล่ีย (mean) เท่ากบั 168,873.49 บาท 
(S.D. = 543,174.080) และเพศชาย ร้อยละ 41.10 มีระดบัการตดัสินใจใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออม
สินเฉล่ีย (mean) เท่ากบั 167,712.64 (S.D. = 459,927.791) กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ มีอายุ 31-40 ปี ร้อยละ 
39.50  มีระดบัการตดัสินใจใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสินเฉล่ีย (mean) เท่ากบั 41,251.50 บาท มี 
(S.D. = 23,674.428) ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี ร้อยละ 61.90 มีระดบัการตดัสินใจใชบ้ริการบตัรเครดิต
ธนาคารออมสินเฉล่ีย (mean) เท่ากบั 140,818.70 บาท (S.D. = 477,586.455) มีอาชีพ ขา้ราชการ/พนกังาน
องคก์ารของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 48.90 มีระดบัการตดัสินใจใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสินเฉล่ีย 
(mean) เท่ากบั 84,649.76 บาท (S.D. = 380,199.034) และมีรายไดต่้อเดือนระหว่าง 15,000 - 25,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 29.10 มีระดับการตัดสินใจใช้บริการบัตรเครดิตธนาคารออมสินเฉล่ีย (mean) เท่ากับ 
172,134.15 บาท (S.D. = 58,700.726) 

พบว่า โดยรวมระดบัความส าคญัของคุณภาพการใหบ้ริการอยู่ในระดบัสูงมากมีค่าเฉล่ีย (mean) 

เท่ากบั 8.6104 (S.D. = 1.39519) ดา้นการติดต่อส่ือสาร มีค่าเฉล่ีย (mean) เท่ากบั 8.7597 (S.D. = 1.56777) 

ด้านความไว้วางใจและความน่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ีย (mean) เท่ากับ 8.6229 (S.D. = 1.43117) ด้านการ

ตอบสนองลูกคา้ มีค่าเฉล่ีย (mean) เท่ากบั 8.5721 (S.D. = 1.77603) ดา้นความปลอดภยั มีค่าเฉล่ีย (mean) 

เท่ากับ 8.5148 (S.D. = 1.41272) พบว่า ปัจจัยด้านการติดต่อส่ือสาร เร่ืองเจ้าหน้าท่ีของธนาคารมีการ

แนะน า และเสนอประเภทของบตัรเครดิตท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ มีค่าเฉล่ียมากกว่า

ดา้นอ่ืนๆเท่ากบั 8.81 (ระดบัคะแนนสูงมาก) ปัจจยัดา้นความปลอดภยั เร่ือง ธนาคารด าเนินการไดร้วดเร็ว

เม่ือมีปัญหา (เช่น กรณีบตัรหาย การอายดับตัร) มีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ดา้นอ่ืนๆ เท่ากบั 8.51 (ระดบัคะแนนสูง

มาก) 

 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (r) แสดงความสัมพนัธ์ระหว่าง ดา้นการส่งเสริม
การตลาด (Marketing promotion: MMP) กบั ระดบัการตดัสินใจใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสิน มี
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson’s r Coefficient Correlation) มากกว่าปัจจยัอ่ืน เท่ากบั 0.125 
อยู่ในระดบัต ่าท่ีสุด อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีแอลฟ่าเท่ากบั .01 ความสัมพนัธ์ระหว่างดา้นช่องทางการ
จัดจ าหน่าย (Distribution channel) กับระดับการตัดสินใจใช้บริการบัตรเครดิตธนาคารออมสิน  มีค่า



สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สนั (Pearson’s r Coefficient Correlation) นอ้ยกวา่ปัจจยัอ่ืน เท่ากบั 0.079 อยู่
ในระดบัต ่าท่ีสุด ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีแอลฟ่าเท่ากบั .05 
             ขอ้เสนอแนะ ธนาคารควรขยายตลาดไปยงักลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ียงัมีระดบัการใชบ้ตัรเครดิตต ่า
กวา่ค่าเฉล่ีย ธนาคารควรเพ่ิมมาตรการรักษาความปลอดภยัจากการใชจ่้ายบตัรเครดิตทั้งจากการรูดบตัรใช้
จ่าย หรือการใชจ่้ายผ่านระบบออนไลน์ อีกทั้งธนาคารยงัควรเพ่ิมช่องทางการช าระหน้ีบตัรเครดิตใหม้าก
กว่าเดิม เช่นช าระหน้ีผ่านเคาเตอร์ธนาคารอ่ืนๆได ้ในคร้ังต่อไปควรจะท าการศึกษาในเชิงคุณภาพ ซ่ึงจะ
ท าใหมี้ขอ้มูลท่ีเปิดกวา้งมากข้ึน  

              
ค าส าคัญ: บตัรเครดิต,ธนาคารออมสิน 
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ABSTRACT 

             The study of Factors Affecting the Use of Government Savings Bank’ S Credit Card of 
Residential Customers in Bangkok, the objectives were 1) to study the level of decision to use Government 
Savings Bank’s Credit Card classified by demographic factors. 2) to compare the importance level of 
service quality affecting the level of decision to use Government Savings Bank’s Credit Card 3) to study 
the relationship between marketing mix factors and the level of decision to use Government Savings 
Bank’s Credit Card. Using quantitative research methods, 423 samples were selected by Non-Probabillity 
Sampling. To collect data using questionnaires (SD – scale, score 0-10), the statistics were percentage, 
mean, standard deviation, Independent Samples Test (t - test), One-Way ANOWA F-test, and Pearson's r 
Coefficient Correlation.   
 The research found as follow: the overall level of decision to use Government Savings Bank’s 
Credit Card, mean of 168,395.98 baht standard deviation (S.D.) = 510,006.250. The samples 58.90% were 
female, the level of decision to use the Government Savings Bank’ s Credit Card was 168,873.49 baht 
(S.D. = 543,174.080) and males, 41.10 %, had the level of decision to use the Government Savings Bank’ 
s Credit Card mean of 167,712.64 (S.D. = 459,927.791). Most of the samples were 31-40 years old, 39.50 
%, had the decision to use the Government Savings Bank’s Credit Card at 41,251.50 baht (S.D. = 
23,674.428), 61.90% of the bachelor's degree and the decision to use the Government Savings Bank’s 
Credit Card was 140,818.70 baht (S.D. = 477,586.455), government officials, government employees, 



state enterprises, 48.90%, had the level of decision to use the Government Savings Bank’s Credit Card at 
84,649.76 baht (S.D. = 380,199.034) and monthly income between 15,00 - 25,000 baht, 29.10 %, with the 
level of decision to use the Government Savings Bank’s Credit Card of 172,134.15 baht (S.D. = 
58,700.726). 
 Overall, the level of service quality importance was very high, with a mean of 8.6104 (S.D. = 
1.39519). In terms of communication, the mean was 8.7597 (S.D. = 1.56777). In terms of trust and 
reliability, the mean was 8.6229 (S.D. = 1.43117). In terms of customer response, the mean was 8.5721 
(S.D. = 1.77603). For safety, the mean was 8.5148 (S.D. = 1.41272). Found that the communication factor, 
the bank staff was recommended and offer the type of credit card that best suits the needs of the users the 
mean was 8.81 higher than the others (very high score). Safety factor, bank can act quickly when there 
was the problem (eg. lost card case, card freeze) with mean of 8.51, less than others (very high score). 
 Found that the Pearson correlation coefficient (r) between Marketing Promotion with the level 
of decision-making to use the Government Savings Bank Credit Card had higher than other factors equal 
to 0.125 (the lowest level), statistically significant at the alpha =.01. Relationship between distribution 
channels with the level of decision to use the Government Savings Bank Credit Card had less than other 
factors at r = 0.079 (the lowest level) was not statistically significant at the alpha = .05. 
 Recommendation: the bank should expand the market to target customer groups who still had 
below mean, increase security system, and increase debt repayment channels. The next study should be a 
qualitative research. This will make the next study more information. 

Keywords: Credit Card, Government Savings Bank  
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บทน า 

ความส าคัญของปัญหา 

              ในยคุท่ีเทคโนโลยีเร่ิมมีบทบาทส าคญัในการด าเนินชีวิตนั้น การท าธุรกรรมทางการเงินต่างๆโดย
เงินสดถูกลดความส าคญัลง โดยผูบ้ริโภคส่วนใหญ่นิยมผูกบตัรเครดิตกบัแอปพลิเคชั่น หรือช่องทาง
ออนไลน์ต่างๆ แทนการช าระดว้ยเงินสด ท าใหเ้กิดยุคท่ีเรียกว่า “สังคมไร้เงินสด” เน่ืองจากผูบ้ริโภคส่วน
ใหญ่ท่ีนิยมใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตในการช าระค่าสินคา้และบริการต่างๆนั้น เพราะการใชจ่้ายผ่านบตัร
เครดิต มีประโยชนห์ลายอยา่ง 



              เน่ืองดว้ยผูวิ้จยัปฏิบติังานอยูท่ี่ธนาคารออมสิน เป็นธนาคารท่ีเพ่ิงจะใหบ้ริการบตัรเครดิต ผูวิ้จยัจึง
สนใจท่ีจะศึกษา ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการใช้บริการบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ของลูกค้าท่ีพกัอาศัยใน
กรุงเทพมหานคร ว่ามีปัจจยัอะไรบา้งท่ีส่งผลต่อการใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสินของลูกคา้ท่ีพกั
อาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือใช้ความรู้ท่ีไดจ้ากการวิจยัเป็นแนวทางในปรับปรุงและพฒันาการ
ใหบ้ริการดา้นบตัรเครดิตของธนาคารออมสิน ใหมี้ประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับการตัดสินใจใช้บริการบัตรเครดิตธนาคารออมสิน จ าแนกตามปัจจัย
ประชากรศาสตร์ 
 2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระดับความส าคัญของคุณภาพการให้บริการท่ีมีผลต่อระดบัการใช้
บริการบตัรเครดิตธนาคารออมสิน 
 3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด กบั ระดบัการใชบ้ริการบตัร
เครดิตธนาคารออมสิน  
สมมติฐานการวิจัย 
             สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นเพศแตกต่างกนั ระดบัการใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคาร
ออมสินไม่แตกต่างกนั   
 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยประชากรศาสตร์ ด้านอายุแตกต่างกัน ระดับการใช้บริการบัตรเครดิต
ธนาคารออมสินไม่แตกต่างกนั  
 สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นระดบัการศึกษาแตกต่างกนั ระดบัการใชบ้ริการบตัร
เครดิตธนาคารออมสินไม่แตกต่างกนั  
               สมมติฐานท่ี 4 ปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นอาชีพแตกต่างกนั ระดบัการใชบ้ริการบตัรเครดิต
ธนาคารออมสินไม่แตกต่างกนั  
    สมมติฐานท่ี 5 ปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นรายไดเ้ฉล่ียแตกต่างกนั ระดบัการใชบ้ริการบตัร
เครดิตธนาคารออมสินไม่แตกต่างกนั 
                 สมมติฐานท่ี 6 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัระดบั
การใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสิน 
      สมมติฐานท่ี 7 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัระดบั
การใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสิน 
       สมมติฐานท่ี 8 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีความสัมพนัธ์
เชิงบวกกบัระดบัการใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสิน 
       สมมติฐานท่ี 9 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสมัพนัธ์เชิง
บวกกบัระดบัการใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสิน 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1. การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษาการใชบ้ริการบตัรของผูถื้อบตัรเครดิต โดยศึกษาเฉพาะผูใ้ชบ้ริการ
บตัรเครดิตของธนาคารออมสิน ท่ีพกัอาศยัในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานครฯ 



 2. ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ผูถื้อบตัรเครดิตของออมสิน ท่ีพกัอาศยัในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดั
กรุงเทพมหานครฯ 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
            ตวัแปรอิสระ                                                                                       ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากงานวิจัย 
 1. ทราบถึงพฤติกรรมการใช้บริการบตัรเครดิต ของผูถื้อบตัรเครดิตธนาคารของธนาคาร
ออมสิน ท่ีพกัอาศยัในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานครฯ 
 2. ทราบถึงความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้บริการบตัรเครดิตของผูถื้อบตัรเครดิต
ธนาคารของธนาคารออมสิน ท่ีพกัอาศยัในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานครฯ 
 3. น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาให้ฝ่ายงานท่ีเก่ียวขอ้ง ใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการด้านบัตรเครดิตของธนาคารออมสิน แก่ผู ้ใช้บริการให้มี
ประสิทธิภาพดียิง่ข้ึนก 
 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์

- เพศ 

- อายุ 

- ระดบัการศกึษา 

- อาชีพ 

- รายไดต้อ่เดือน 

การตดัสินใจใชบ้ริการบตัรเครดิต 
- จ านวนวงเงินท่ีไดรั้บอนุมติั 

ปัจจยัดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ 
- ดา้นการติดต่อส่ือสาร 
- ดา้นความไวว้างใจและความน่าเช่ือถือ 
- ดา้นการตอบสนองลูกคา้ 
- ดา้นความปลอดภยั 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
- ดา้นผลิตภณัฑ ์
- ดา้นราคา 
- ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
- ดา้นการส่งเสริมการตลาด 



วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
              การศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสินของลูกคา้ท่ีพกัอาศยั
ในเขตกรุงเทพมหานคร ในบทน้ีผูวิ้จยัจะกล่าวถึง แนวคิดทฤษฏี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 

แนวคิดและทฤษฎทีฤษฎเีกีย่วกบัลักษณะทางประชากรศาสตร์  
              มทันี คาสาราญ (2558) ไดใ้หค้วามหมายว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์เป็นการจ าแนกบุคคล
ออกเป็นกลุ่มๆ ตามลกัษณะประชากร ไดแ้ก่ อายุ เพศ สถานภาพทางสังคม การศึกษา ศาสนาสถานภาพ
สมรส เป็นตน้ ซ่ึงคุณสมบติัเหล่าน้ีลว้นแลว้แต่ส่งผลต่อความตอ้งการท่ีแสดงออกถึงพฤติกรรมทั้งส้ิน 

แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัปัจจัยคุณภาพการให้บริการ 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2552) ไดก้ล่าวว่า พฤติกรรมของผูบ้ริโภคเป็นการศึกษาและวิจยัเก่ียวกับ
พฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภค เพ่ือให้ทราบถึงลกัษณะความตอ้งการของผูบ้ริโภคและเป็น
เคร่ืองมือท่ีท าให้นักการตลาดสามารถจดักลยุทธ์ทางการตลาดท่ีสามารถตอบสนองความถึงพอใจของ
ผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม 

แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
              เสรี วงษม์ณฑา (2558) กล่าวว่า การตลาดคือการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้เกิด
ความพึงพอใจดว้ยการสร้างสินคา้และบริการท่ีมีคุณค่าโดนใจผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย จุดเร่ิมตน้ของ
การตลาดอยู่ท่ีการศึกษาความตอ้งการของลูกคา้ แลว้น าเสนอสินคา้ท่ีมีคุณค่าในสายตาของลูกคา้เพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการนั้นใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ เม่ือน าสินคา้เขา้ตลาดแลว้ ถา้ลูกคา้ยงัไม่ทราบว่ามี
สินคา้นั้นอยู่ในร้านคา้ การซ้ือขายแลกเปล่ียนก็จะไม่เกิดข้ึน ดงันั้น จึงตอ้งมีการส่ือสารการตลาดเพ่ือ
ส่ือสารใหลู้กคา้กลุ่ม เป้าหมายเกิดการรู้จกัสินคา้นั้นส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) คือ การมี
สินคา้ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายไดร้วมทั้งราคาท่ีขายเป็นราคาท่ีผูบ้ริโภค
สามารถยอมรับไดแ้ละผูบ้ริโภคยอมจ่ายเน่ืองจากคุม้ค่า รวมถึงมีการจดัจ าหน่ายและกระจายสินคา้ท่ีสร้าง
ความสะดวกแก่ลูกคา้ ดว้ยความพยายามจูงใจใหเ้กิดความชอบในสินคา้และเกิดพฤติกรรมอยา่งถูกตอ้ง 
งานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 
            นิติพฒัน์ สกูลเกรียงไกร (2557) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้บตัรเครดิตของธนาคาร ซี
ไอเอม็บีไทย จ ากดั (มหาชน) การศึกษาฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้
บตัรเครดิตของ ธนาคาร ซีไอเอม็บีไทย จ ากดั (มหาชน) ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างท่ี
ใชใ้น การศึกษาคือ กลุ่มผูใ้ชบ้ตัรเครดิตธนาคาร ซีไอเอม็บีไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชวิ้ธีการสุ่ม 
ตวัอย่างแบบสะดวก จ านวน 385 คน จ าแนกตามเขตในกรุงเทพมหานคร เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา คือ
แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน 
เบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้ารวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิ สหสัมพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์ สัน 
และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ  
 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปีมี สถานภาพ
โสด มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรีมีรายไดต่้อเดือนท่ี 15,001 - 30,000 บาท และ ประกอบอาชีพ



พนกังานบริษทัเอกชน โดยเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตผ่านช่องทางสาขาของทาง ธนาคาร และ ใชบ้ริการ
บตัรเครดิตจ านวน 1-5 คร้ังต่อเดือน ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัดา้นการรับรู้ของผูบ้ริโภค
และปัจจยัดา้นคุณภาพ การให้บริการ มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชบ้ตัรเครดิตของธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย 
จ ากดั (มหาชน) ของ ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนปัจจยัดา้น
ภาพลกัษณ์ตรา สินคา้และปัจจยัดา้นบทบาทประเทศตน้ก าเนิด ไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชบ้ตัรเครดิต
ของธนาคาร ซีไอเอม็บีไทย จ ากดั (มหาชน) ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 

วธิีด าเนินการวจิัย 
ระเบียบวิธีการวิจัย 
            การวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสิน ของลูกคา้ท่ีพกัอาศยัใน
กรุงเทพมหานครโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถาม เทคนิคการ
วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติโดยใชข้อ้มูลเชิงปริมาณ  

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
            ประชากรท่ีท าการศึกษา คือ ผูท่ี้พกัอาศยัในกรุงเทพมหานครและเคยใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคาร
ออมสิน เน่ืองจากผูวิ้จยัไม่สามารถหาจ านวนประชากรท่ีแน่นอนจากแหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือได ้(Infinite 
Population) จึงก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้สูตรเทียบของ Cochran และก าหนดให้มีระดบัความ
เช่ือมัน่ร้อยละ 95  และยอมรับความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอยา่งได ้.05 ขนาดตวัอยา่ง (Cochran, 1963, 
อา้งถึงใน รังสิทธ์ิ  ดาราภูมิ, 2562) ดงัน้ี 

n =
P(1 − P)(Z)2

e2
 

   n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
   P = ค่าเปอร์เซ็นตท่ี์ตอ้งการจะสุ่มจากปราชากรทั้งหมด 
   Z = ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีผูวิ้จยัก าหนดไวท่ี้ 95% (มีค่าเท่ากบั 1.95)  
 โดยค่า P ตอ้งก าหนดไม่ต ่ากว่า 50% ขนาดของกลุ่มตวัอย่างจึงจะอยู่ในระดบัท่ีเช่ือถือได ้(ธานินทร์ 
ศิลป์จารุ, 2552 อา้งใน รังสิทธ์ิ  ดาราภูมิ, 2562) 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
            การวิจยัน้ีเป็นวิธีวิจยัเชิงส ารวจท่ีใชแ้บบสอบถามทั้งแบบปลายปิดและแบบปลายเปิด โดยในส่วน
ของแบบสอบถามปลายปิดผู ้วิจัยมีตัว เลือกค าตอบให้ผูต้อบแบบสอบถามได้เลือกตอบและในส่วน
แบบสอบถามปลายเปิดผูวิ้จยัจะก าหนดเฉพาะค าถามใหผู้ต้อบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นใน
การตอบได ้
            ใหร้ะดบัความส าคญัทั้งหมด 10 ระดบั ระดบัการวดัส าหรับตวัแปรอิสระของการวิจยัในคร้ังน้ีโดย
ใช้มาตรวดั SD-scale (Semantic Differential Scale) เพ่ือวดัระดบัการให้คะแนนของกลุ่มตวัอย่างผูต้อบ
แบบสอบถามสามารถเลือกตอบจากนอ้ยท่ีสุดใหค้ะแนนเท่ากบั 0 คะแนน และมากท่ีสุดใหค้ะแนนเท่ากบั 
10 คะแนน เพ่ือใหผู้ต้อบมีจุดอา้งอิง(Reference Point) เหมือนกนัทุกคน ไปในทิศทางสอดคลอ้งกนั (Inter-



personal Consistency) และก่อให้เกิดความสอดคลอ้งภายในแต่ละข้อรายการ (Inter-item Consistency) 
ผูต้อบแต่ละคนจะเขา้ใจความหมายของคะแนนท่ีตนให้ว่าอยู่ตรงไหน และความห่างกนัของคะแนน
สอดคลอ้งกนัและสม ่าเสมอกนัทุกช่วงคะแนน (Intra-item Consistency) (อา้งถึงในวิจยั. ดร. เกษม สวสัดี. 
2556: 112-113) 

การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
            เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัวิจยัเชิงปริมาณเป็นแบบสอบถาม สร้างข้ึนโดย
อาศยัแนวคิด ทฤษฎีและผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งกรอบแนวคิดการวิจยั วิธีการสร้างแบบสอบถาม 
เพ่ือใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี 

การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 
            ผูวิ้จัยด าเนินการทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาและความน่าเช่ือถือโดยใช้การตรวจหาค่า
สมัประสิทธ์ิ Cronbach's Coefficient Alpha ไดเ้ท่ากบั .989 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑม์าตรฐาน 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
            ในการส ารวจปัจจยัท่ีส่งผลต่อการใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสิน ของลูกคา้ท่ีพกัอาศยัใน
กรุงเทพมหานคร ท าการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การแจกแบบสอบถามออนไลน์ผ่านทาง Google Form ใหแ้ก่กลุ่มตวัอย่าง 423 คน โดยใชค้ าถามคดักรอง
ก่อนการให้ตอบแบบสอบถาม คือ เคยใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสินหรือไม่ และพกัอาศยัอยู่ใน
กรุงเทพมหานครหรือไม่ หากเคยจะท าการแจกแบบสอบถามใหก้ลุ่มตวัอยา่งไดต้อบขอ้มูลลงไป เพ่ือเก็บ
รวบรวมขอ้มูล 

แบบจ าลองเชิงประจักษ์และวิธีการทางสถติิ 
             จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อระดบัการตดัสินใจ
ใช้บริการบัตรเครดิตธนาคารออมสิน  ซ่ึงสามารถก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณภาพการ
ให้บริการและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัระดบัการตดัสินใจใชบ้ริการบตัรเครดิต ไดใ้นสมการ
ทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงไดก้ าหนดให้ระดบัการตดัสินใจใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสินท่ีพกัอาศยัใน
เขตกรุงเทพมหานคร (level of decision) ใชส้ัญลกัษณ์ LD ฟังก์ชัน่ของปัจจยัการคุณภาพการให้บริการ 
(Service quality factors) ประกอบดว้ย ดา้นการติดต่อส่ือสาร (Communication) ใช้สัญสักษณ์ SC, ดา้น
ความไวว้างใจและความน่าเช่ือถือ (Trust and reliability) ใช้สัญลกัษณ์ STR, ดา้นการตอบสนองลูกคา้ 
(Response) ใชส้ัญลกัษณ์ SR, ดา้นความปลอดภยั (Safety) ใชส้ัญลกัษณ์ SS และ ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด (Marketing mix factors) ประกอบดว้ย ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 
ใช้สัญลักษณ์ MPR, ด้านราคา (Price) ใช้สัญลักษณ์ MP, ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Distribution 
channel) ใช้สัญลกัษณ์ MDC, ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ใช้สัญลกัษณ์ MMP ซ่ึงเขียนเป็น
สมการไดด้งัน้ี (อา้งถึงใน.ดร.เกษม สวสัดี, 2554, 127-132) 
            LD = f (SC, STR, SR, SS, MPR, MP, MDC, MMP)   
เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล 



 1. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
                    1.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ดา้นเพศ ดา้น
อาย ุดา้นระดบัการศึกษา อาชีพ และดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนใชส้ถิติค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) กบัตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัเชิงกลุ่ม 
                    1.2 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้น
ราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด และปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการ 
ไดแ้ก่ ดา้นการติดต่อส่ือสาร ดา้นความไวว้างใจและความน่าเช่ือถือ ดา้นการตอบสนองลูกคา้และดา้น
ความปลอดภยั ท่ีส่งผลต่อระดบัการตดัสินใจใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสิน ของลูกคา้ท่ีพกัอาศยัใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถิติค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กบั
ตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัเชิงปริมาณ     
                 2. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
                     ในการทดสอบสมมติฐานงานวิจยั (Hypothesis Testing) ผูว้ิจยัใชเ้คร่ืองมือในการวิเคราะห์
ผลทางสถิติ ดงัน้ี    
                    2.1 ใชส้ถิติ t-test ในการวิเคราะห์ขอ้มูล เพ่ือทดสอบความแตกต่างทางดา้นลกัษณะปัจจยัส่วน
บุคคล ดา้นเพศ ท่ีเป็นตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัค่าตวัแปรเพียง 2 กลุ่ม คือดา้นเพศ 
                    2.2 ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ One-way ANOVA, F-test เพ่ือความทดสอบ
แตกต่างทางดา้นลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นอายุ ดา้นระดบัการศึกษา อาชีพ และดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนของกลุ่มตัวอย่างในการตดัสินใจใช้บริการบตัรเครดิตธนาคารออมสิน ของลูกคา้ท่ีพกัอาศัยใน
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัค่าตวัแปรมากกวา่ 2 กลุ่มข้ึนไป หากพบความแตกต่างจะ
น าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใชวิ้ธีของ Least Significant Difference (LSD) 
                    2.3 ใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณโดยหาค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ค่าแจกแจงความถ่ี ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน และการทดสอบสมมติฐานหาความสัมพนัธ์ของตวัแปร
อิสระและตวัแปรตามเพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์เชิงบวกระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้น
ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด กบัระดบัการใชบ้ริการ
บตัรเครดิตธนาคารออมสิน โดยทดสอบค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สัน ใชร้ะดบัความมีนยัส าคญัทาง
สถิติ ท่ีแอลฟา (α) ระดบั 0.05 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ 
           ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงค์ขอ้ 1)  ระดบัการตดัสินใจใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคาร
ออมสินจ าแนกตามปัจจยัประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย ดา้นเพศ ดา้นอายุ ดา้นระดบัการศึกษา เป็นเพศ
หญิงร้อยละ 58.90 มีระดับการตัดสินใจใช้บริการบัตรเครดิตธนาคารออมสินเฉล่ีย (mean) เท่ากับ 
168,873.49 บาท ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 543,174.080 และเพศชาย ร้อยละ 41.10 มีระดบั
การตดัสินใจใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสินเฉล่ีย (mean) เท่ากบั 167,712.64 บาท มีค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 459,927.791 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี ร้อยละ 39.50  มีระดบัการ



ตดัสินใจใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสินเฉล่ีย (mean) เท่ากบั 41,251.50 บาท มีค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 23,674.428 บาท ขณะท่ีระดบัการศึกษาของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ คือ ปริญญาตรี 
ร้อยละ 61.90 มีระดบัการตดัสินใจใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสินเฉล่ีย (mean) เท่ากบั 140,818.70 
บาท มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 477,586.455 กลุ่มตัวอย่างโดยส่วนใหญ่มีอาชีพ 
ขา้ราชการ/พนักงานองค์การของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 48.90 90 มีระดบัการตดัสินใจใชบ้ริการบตัร
เครดิตธนาคารออมสินเฉล่ีย (mean) เท่ากบั 84,649.76 บาท มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 
380,199.034 และมีรายไดต่้อเดือนระหว่าง 15,00-25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.10 มีระดบัการตดัสินใจ
ใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสินเฉล่ีย (mean) เท่ากบั 172,134.15 บาท มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากบั 58,700.726 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงคข์อ้ 2) พบว่า เม่ือพิจารณาปัจจยัย่อยทั้ง 
14 ปัจจยั พบวา่ตวัแปรอิสระท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัคะแนนความส าคญัมากกวา่ตวัแปรอ่ืนจากกลุ่มตวัอย่าง 
5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการติดต่อส่ือสาร ในเร่ืองเจา้หนา้ท่ีของธนาคารมีการแนะน า และเสนอ
ประเภทของบตัรเครดิตท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.81 (ระดบัคะแนน
สูงมาก) ปัจจยัดา้นความไวว้างใจและความน่าเช่ือถือ ในเร่ืองธนาคารผูใ้หบ้ริการเป็นสถาบนัการเงินท่ีมี
ช่ือเสียง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.79 (ระดบัคะแนนสูงมาก) ปัจจยัดา้นการการติดต่อส่ือสาร ในเร่ืองเจา้หน้าท่ี
ของธนาคารมีความสามารถในการติดต่อส่ือสาร เช่น อธิบายเขา้ใจง่าย และชดัเจนเก่ียวกบับตัรเครดิตและ
เจา้หนา้ท่ีธนาคารมีการกล่าวทกัทาย เชิญชวน ขอบคุณลูกคา้ดว้ยใจ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.74 (ระดบัคะแนน
สูงมาก) ปัจจยัดา้นความปลอดภยั ในเร่ืองธนาคารเก็บขอ้มูลลูกคา้เป็นความลบั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.68 
(ระดบัคะแนนสูงมาก) และดา้นความไวว้างใจและความน่าเช่ือถือ ในเร่ืองเจา้หนา้ท่ีของธนาคารใหบ้ริการ
อย่างถูกตอ้ง เช่น รับช าระถูกตอ้งตามประเภทบตัร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.66 (ระดบัคะแนนสูงมาก) ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลตามวตัถุประสงค์ข้อ 3)  พบว่า ค่า Pearson Correlation ซ่ึงเป็นค่าแสดงความสัมพนัธ์
ระหว่างตวัแปรสองตวัโดยไม่มีการควบคุมตวัแปรตวัอ่ืน ๆ ไดแ้สดงค่าความสัมพนัธ์ในเชิงบวกระหว่าง
ตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัการตดัสินใจใชบ้ริการบตัรเครดิต ผลการวิเคราะห์
ทางสถิติค่าความสัมพนัธ์ ดงัน้ี ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (r) แสดงความสัมพนัธ์ระหว่าง MPR 
กบั LD เท่ากบั 0.088 อยู่ในระดบัต ่าท่ีสุด ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (r) แสดงความสัมพนัธ์
ระหว่าง MP กบั LD เท่ากบั 0.089  อยู่ในระดบัต ่าท่ีสุด ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (r) แสดง
ความสมัพนัธ์ระหวา่ง MDC กบั LD เท่ากบั 0.079 อยูใ่นระดบัต ่าท่ีสุด ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สัน 
(r) แสดงความสัมพนัธ์ระหว่าง MMP กบั LD เท่ากบั 0.125 อยู่ในระดบัต ่าท่ีสุด ผลการวิเคราะห์พบว่าค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (r) แสดงความสัมพนัธ์ระหว่าง MMP กบั LD มีค่าอนัดบัแรก เท่ากบั 
0.125 อนัดบัรองลงมาคือความสัมพนัธ์ระหว่าง MPR กบั LD เท่ากบั 0.088 ความสัมพนัธ์ท่ีมีค่าอนัดบั
สุดทา้ยคือ MDC กบั LD เท่ากบั 0.079 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐาน 
               สมมติฐานท่ี (1) พบวา่ค่า t-test ท่ีค  านวณไดจ้ากทั้ง 2 กลุ่มเพศมีค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.982 ซ่ึง
มากกวา่ระดบันยัส าคญัท่ีก าหนดไวคื้อ α = 0.05 จึงยอมรับ H0 แสดงวา่เพศแตกต่างกนั ระดบัการใช้
บริการบตัรเครดิตธนาคารออมสินไม่แตกต่างกนั สมมติฐานท่ี (2) พบมีวา่ค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ย



กวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีก าหนดไว ้คือ α = 0.05 จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1อายท่ีุแตกต่างกนั ระดบั
การใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสินแตกต่างกนั (3) พบว่ามีค่า Sig. เท่ากบั 0.004 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบั
นยัส าคญัทางสถิติท่ีก าหนดไว ้คือ α = 0.05 จึงปฏิเสธ H0ยอมรับ H1ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั 
ระดบัการใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสินแตกต่างกนั สมมติฐานท่ี (4) พบวา่มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 
ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญัในการทดสอบท่ีก าหนดไว ้คือ α = 0.05 จึงปฏิเสธ H0ยอมรับ H1อาชีพท่ี
แตกต่างกนั ระดบัการใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสินแตกต่างกนั สมมติฐานท่ี (5) พบวา่มีค่า Sig. 
เท่ากบั 0.033 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญัในการทดสอบท่ีก าหนดไว ้คือ α = 0.05 จึง จึงปฏิเสธ H0

ยอมรับ H1 รายไดเ้ฉล่ียท่ีแตกต่างกนั ระดบัการใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสินแตกต่างกนั
สมมติฐานท่ี (6) พบวา่ มีค่า Sig. (1-tailed) เท่ากบั .036 ซ่ึงมากกวา่นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ดงันั้น 
จึงยอมรับ H0 สรุปวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ไม่มีความสมัพนัธ์เชิงเสน้กบัระดบั
การใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสินอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัแอลฟ่า เท่ากบั 0.01 สมมติฐาน
ท่ี (7) พบวา่ มีค่า Sig. (1-tailed) เท่ากบั .033 ซ่ึงมากกวา่นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ดงันั้น จึงยอมรับ 
H0 สรุปวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคาไม่มีความสมัพนัธ์เชิงเสน้กบัระดบัการใชบ้ริการบตัร
เครดิตธนาคารออมสินอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัแอลฟ่า เท่ากบั 0.01สมมติฐานท่ี (8) พบวา่ มีค่า 
Sig. (1-tailed) เท่ากบั .052 ซ่ึงมากกวา่นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ดงันั้น จึงยอมรับ H0 สรุปวา่ ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ไม่มีความสมัพนัธ์เชิงเสน้กบัระดบัการใชบ้ริการ
บตัรเครดิตธนาคารออมสินอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัแอลฟ่า เท่ากบั 0.01 สมมติฐานท่ี (9) พบวา่ มี
ค่า Sig. (1-tailed) เท่ากบั .005 ซ่ึงมากกวา่นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ดงันั้น จึงยอมรับ H0 สรุปวา่ 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด ไม่มีความสัมพนัธ์เชิงเสน้กบัระดบัการใช้
บริการบตัรเครดิตธนาคารออมสินอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัแอลฟ่า เท่ากบั 0.01  
 

สรุปผลการวจิัย 
                  ประชากรมีระดบัการตดัสินใจบริโภคชาเขียวนมไข่มุกเป็นเงินเฉล่ีย (Mean) ต่อเดือน 241.420 
บาท S.D. = 454.875 ประชากรส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง (61%) Mean = 242.930 บาทต่อเดือน S.D. = 
281.169 เพศชาย (39%) Mean = 239.910 บาทต่อเดือน S.D. = 246.398 มีอายุ 31-40 ปี (45.50%) Mean = 
280.626 บาทต่อเดือน S.D. = 258.106 ระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (70.50%) Mean = 225.439 
บาทต่อเดือน S.D. = 230.562 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 12,000-20,000 บาท (32.50%) Mean = 
235.423 บาทต่อเดือน S.D. = 245.340 และพบว่าลกัษณะของปัจจยัส่วนบุคคลของประชากร เพศ อายุ 
ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อระดบัการตดัสินใจบริโภคชาเขียวนมไข่มุก
ไม่แตกต่างกนั พบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4 ดา้น คือดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ดา้นราคา (Price) 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Distribution channel) ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Marketing promotion) 
ประชากรให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีระดบัคะแนนเฉล่ียมากกว่าปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดอ่ืน Mean = 8.537 (อยู่ในระดบัสูงมาก) S.D. = 0.761 และให้ความส าคญักบัปัจจยั
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย นอ้ยกว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดอ่ืน มีระดบัคะแนนเฉล่ีย Mean = 



8.222 (อยู่ในระดบัสูงมาก) S.D. = 1.504 และพบว่าความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
กับการตัดสินใจบริโภคชาเขียวนมไข่มุก อยู่ในระดับต ่าท่ีสุดถึงระดับค่อนข้างสูง (มีค่า Pearson’s r 
Coefficient ระหว่าง 0.129 ถึง 0.680,  Adjusted R2 = .535) และพบว่าค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอย
มาตรฐาน (Standardized Coefficient: β) อยู่ในระดบัต ่าท่ีสุดถึงระดบัปานกลาง (ระหว่าง .029 ถึง .504)  
โดยปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์แสดงความสัมพนัธ์มากกว่าปัจจยัดา้นอ่ืน และปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย
แสดงความสัมพนัธ์น้อยกว่าปัจจยัดา้นอ่ืน และพบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 3 ดา้น คือ ดา้น
ผลิตภณัฑ ์(Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Marketing promotion)  มีความสัมพนัธ์
กบัการตดัสินใจบริโภคชาเขียวนมไข่มุกอย่างมีนัยส าคญัท่ี α = .05  และผลการวิจยัเชิงคุณภาพพบว่า
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดา้น มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจบริโภคชาเขียวนมไข่มุกในเชิง
บวกระดบัสูงมาก 
 

การอภิปรายผล 
                   ระดบัการตดัสินใจใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสิน จ าแนกตามปัจจยัประชากรศาสตร์ 
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ เพศหญิงร้อยละ 58.90 
มีระดบัการตดัสินใจใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสินเฉล่ีย (mean) เท่ากบั 168,873.49 บาท มีค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 543,174.080 อาย ุ31-40 ปี ร้อยละ 39.50  มีระดบัการตดัสินใจใชบ้ริการ
บตัรเครดิตธนาคารออมสินเฉล่ีย (mean) เท่ากบั 41,251.50 บาท มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 
23,674.428 บาท ระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบั ปริญญาตรี ร้อยละ 61.90 มีระดบัการตดัสินใจใชบ้ริการบตัร
เครดิตธนาคารออมสินเฉล่ีย (mean) เท่ากบั 140,818.70 บาท มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 
477,586.455 อาชีพ ขา้ราชการ/พนกังานองคก์ารของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 48.90 90 มีระดบัการตดัสินใจ
ใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสินเฉล่ีย (mean) เท่ากบั 84,649.76 บาท มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากบั 380,199.034 และมีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 15,00-25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.10 มีระดบั
การตดัสินใจใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสินเฉล่ีย (mean) เท่ากบั 172,134.15 บาท มีค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 58,700.726 มีวงเงินท่ีไดรั้บอนุมติัโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 168,395.98 และมีค่า 
Standard Deviation เท่ากบั 510,006.250 โดยวงเงินท่ีไดรั้บอนุมติัต ่าสุดเท่ากบั 15,000 บาท และวงเงินท่ี
ไดรั้บอนุมติัสูงสุดเท่ากบั  5,000,000 บาท และวงเงินท่ีไดรั้บอนุมติัท่ีมีความถ่ีสูงสุดคือ 30,000 บาท 
 ระดบัความส าคญัของคุณภาพการให้บริการ ประกอบดว้ย ดา้นการติดต่อส่ือสาร ดา้นความ
ไวว้างใจและความน่าเช่ือถือ ดา้นการตอบสนองลูกคา้และดา้นความปลอดภยั ท่ีมีผลต่อระดบัการใช้
บริการบตัรเครดิตธนาคารออมสิน โดยระดบัความส าคญัของคุณภาพการให้บริการ ดา้นความปลอดภยั
(SS) มีผลต่อระดบัการใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสินมากท่ีสุดเฉล่ีย (mean) เท่ากบั 8.7597 มีค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.56777 รองลงมา คือระดบัความส าคญัของคุณภาพการใหบ้ริการ
ดา้นความไวว้างใจและความน่าเช่ือถือ (STR) มีผลต่อระดบัการใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสินเฉล่ีย 
(mean) เท่ากบั 8.6229 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.43117 ระดบัความส าคญัของคุณภาพ
การใหบ้ริการ ดา้นความปลอดภยั (SS) มีผลต่อระดบัการใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสินนอ้ยท่ีสุด



เฉล่ีย (mean) เท่ากบั 8.5148 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.41272 โดยระดบัความส าคญัของ
คุณภาพการใหบ้ริการรวมเฉล่ีย (mean) เท่ากบั 8.6104 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.39519 
 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด กับ ระดับการใช้บริการบัตรเครดิต
ธนาคารออมสิน  
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลระหว่างตวัแปรอิสระคือ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้น
ผลิตภณัฑ ์(MPR) ดา้นราคา (MP) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย(MDC) ดา้นส่งเสริมการตลาด(MMP) กบั
ระดบัการตดัสินใจใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสิน (LD) เป็นตวัแปรตาม เม่ือพิจารณาค่า Pearson 
Correlation ไดแ้สดงค่าความสัมพนัธ์ในเชิงบวกระหว่างตวัแปรอิสระ พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
เพียร์สัน (r) แสดงความสัมพนัธ์ระหว่าง MMP กบั LD มีค่าอนัดบัแรก เท่ากบั 0.125 อนัดบัรองลงมาคือ
ความสัมพนัธ์ระหว่าง MPR กบั LD เท่ากบั 0.088 ความสัมพนัธ์ท่ีมีค่าอนัดบัสุดทา้ยคือ MDC กบั LD 
เท่ากบั 0.079 อยูใ่นระดบัต ่าท่ีสุด 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. การวิจยัคร้ังน้ีมีขอบเขตในการวิจยัอยู่คือผูท่ี้ใชง้านบตัรเครดิตธนาคารออมสินและพกั
อาศยัในกรุงเทพมหานคร ดังนั้น ควรท าการประเมินระดับการตดัสินใจใช้บริการบตัรเครดิต
ธนาคารออมสิน ในเขตปริมลฑลและต่างจงัหวดัเพื่อน าผลการวิจยัมาเปรียบเทียบกนัว่าระดบัการ
ตดัสินใจใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารออมสินแตกต่างกนัอยา่งไร  
 2. ควรจะท าการศึกษาในเชิงคุณภาพ โดยวิธีการสัมภาษณ์กบับุคลากรทัว่ไปท่ียงัไม่เคยใช้
บริการบตัรเครดิตธนาคารออมสิน เพื่อน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ ซ่ึงจะท าให้การศึกษาในคร้ังต่อไปมี
ขอ้มูลท่ีเปิดกวา้งมากข้ึนจะท าใหง้านศึกษามีความสมบูรณ์มากข้ึน และสามารถน าไปใชใ้นการเพิ่ม
ความพึงใจ และการบริการท่ีดี มีคุณภาพ ได้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากข้ึน เพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพและประสิทธิภาพในการใหบ้ริการ 
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