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 ทนงศกัดิ  จิรวฒันวจิิตร  : ปัจจยัทีมีผลต่อการเลือกใชบ้ตัรเครดิตของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ 
จาํกดั(มหาชน) ภาคกลางสาม สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม.    อาจารยท์ีปรึกษาการคน้ควา้อิสระ  :   รศ. ประสพ
ชยั   พสุนนท์.  135  หนา้.      
        

                 การวจิยัครังนีมีวตัถุประสงค์เพอืศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ทีมีผลต่อการ
เลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน ) ในเขตจงัหวดัสมุทรสาคร – สมุทรสงคราม กลุ่ม
ตวัอยา่ง คือ หมายถึง ลูกคา้ทีถือบตัรเครดิตของ ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน ) และอาศยัอยูใ่นเขตจงัหวดั
สมุทรสาครจาํนวน   385  คน   ใชว้ธีิ การสุ่มตวัอยา่งโดยวธีิ Convenience Sampling  ตามจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง  
เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั คือแบบสอบถาม การวเิคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติการแจกแจงความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการวจิยั  พบวา่ 
  1. ลูกคา้ธนาคารกรุงเทพส่วนใหญ่เป็นหญิง มีอายุ ระหวา่ง 20-30 ปี  สถานภาพสมรส ระดบั
การศึกษาปริญญาตรี อาชีพรับจา้ง/พนกังานบริษทั รายไดเ้ฉลีย15,000-30,000 บาท ประเภทการเป็นสมาชิกบตัร
เป็นบตัรประเภทวซ่ีา จาํนวนบตัรทีถือจาํนวน 1 ใบ บริเวณทีพกัอาศยัอยูใ่นเมือง การชาํระหนีจะชาํระทงัหมด  
 2. พฤติกรรมการเลือกใชบ้ตัรเครดิตของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพพบวา่ส่วนใหญ่ถือบตัรเครดิต
ประเภทวซ่ีา สถาบนัการเงินทีถือเป็นของธนาคารกรุงเทพ ประเภทของบตัรเครดิตเป็นบตัรเครดิตวซ่ีา  จาํนวน
เฉลียของการใชจ่้ายผ่านบตัรเครดิตอยูท่ีตาํกวา่ 5 ครังต่อเดือน มูลค่าการใชจ่้ายผ่านบตัรเครดิตเฉลียตาํกวา่ 5,000 
บาท วตัถุประสงค์ของการใชบ้ตัรเครดิตส่วนใหญ่ใชช้าํระค่าสินคา้ทีหา้งสรรพสินคา้หรือซุปเปอร์มาเก็ต  
 3. ลูกคา้ธนาคารกรุงเทพใหค้วามสําคญักบัปัญหาและอุปสรรคต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉลีย 3.70 ซึง เมือวเิคราะห์รายละเอียดเป็นรายขอ้ คือ อตัราค่าปรับเมือชาํระล่าชา้สูง
เกินไป ค่าเฉลีย 4.54  อตัราดอกเบียสูง ค่าเฉลีย 4.34  ตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมเพมิใหแ้ก่ร้านคา้ทีรับชาํระค่าสินคา้
และบริการ ค่าเฉลีย 4.32   มิจฉาชีพโทรศพัท์บอกวา่เป็นหนี ค่าเฉลีย 4.24  

 4. ลูกคา้ของธนาคารกรุงเทพ ทีถือบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ ส่วนใหญ่ เหตุผลที เลือกใช้
บริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ คือ ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเขา้และปีแรกคิดเป็นร้อยละ 87.50 รองลงมา คือ 
ธนาคารมีสาขามาก สะดวกในการใชบ้ริการคิดเป็นร้อยละ 56  

 5.ลูกคา้ธนาคารกรุงเทพใหค้วามสําคญักบัปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตในภาพ
รวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉลีย 3.90 เมือวเิคราะห์รายละเอียดเป็นรายขอ้ พบวา่มีระดบัปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใช้
บริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพระดบัอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 
  ขอ้เสนอแนะในการวจิยั คือมีการวจิยัในพนืทีอืน ๆ เพอืทราบ ถึงพฤติกรรมและ ปัจจยัทีส่งผลต่อ
การเลือกใชบ้ตัรเครดิตของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ เนืองจากแต่ละพนืทีอาจ มีพฤติกรรมและมีการ เลือกใชท้ี
ต่างกนั ทาํใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งในแต่ละพนืที 
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53602325: MAJOR: ENTREPRENEURSHIPS 
KEY WORDS: BEHAVIOR / MARKETING MIX FACTORS / ATTITUDES. 

     THANONGSAK  JIRAWARRANAWIJIT : FACTORS AFFECTING THE CHOICE 
OF THE  CUSTOMER’S CREDIT CARD BANGKOK BANK LIMITED (THE COMPANY), 
SAMUTSAKORN-SAMUTSONGKRAM. INDEPENDENT STUDY ADVISOR : ASSOCIATE 
PROFESSOR PRASOPCHAI  PASUNON .135 pp. 

     This study aims to examine the marketing mix (7Ps) affecting the use of credit 
cards. Bangkok Bank Public Company Limited  in Part – Samutsakorn-samutsongkram 
sample is the customer's credit card of Bangkok Bank Public Company Limited  and lived in 
these part 385 of the sampling method Convenience Sampling by the number of samples. 
Tools used in this study were to analyze the data analyzed using frequencies, percentages, 
mean, standard deviation. And multiple regression. The analysis results showed that 

    1.A Bank customers are mostly women. Aged between 20-30 years old, married 
with a Bachelor's degree. Employees . Average income of 15,000 to 30,000 baht for the card 
type as Visa cards. Of a number of cards held in a residential area. The payment will be made 
in full. 

    2.Behavior of a customer's credit card bank that the credit card visa. Bangkok 
Bank is a financial institution. Type of credit card Visa credit card. The average number of 
credit card spending less than 5 times per month. Amount of credit cards average 5,000 baht 
less than the intended use of the credit card used to pay for goods at department stores or 
supermarkets. 

    3.Clients focus on problems and obstacles to the use of credit cards in the overall  
level and the average was 3.70, which were detailed as follows: The penalty for paying late is 
too high, averaging 4.54 rate. high interest to the average 4.34 fee added to the store to pay 
for goods and services averaged 4.32 The phone from Fraud that debt averages 4.24 

    4.Customer of Bangkok Bank, Bangkok Bank credit card holders of the majority. 
The use of credit cards, bank fee and first year free is equivalent to 87.50 percent, followed by 
banks with many branches. Convenient reason is 56 percent. 

    5.Bank customers focus on factors affecting the use of credit cards in the overall 
level and the average was 3.90 on a more detailed analysis. Found that the factors affecting 
the choice of bank and credit card services in all items. 

 
    Recommendations for future research. There is research in other areas to know 

the behavior and the factors affecting the choice of the customer's credit card bank. Since 
each region may have a behavior different. To meet the needs of customers in each area 
correctly. 
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 การคน้ควา้อิสระฉบบันี สําเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ดว้ยความกรุณาอย่างสูงจากอาจารยท์ี
ปรึกษา รองศาสตราจารย ์ประสพชยั พสุนนท ์ ทีไดส้ละเวลาให้คาํแนะนาํ ขอ้คิดเห็น และไดก้รุณา
ตรวจสอบแกไ้ข ขอ้บกพร่องต่างๆ จนการคน้ควา้ฉบบันีเสร็จสมบูรณ์ รวมถึงผูช่้ วยศาสตราจารย ์     
นภนนท ์หอมสุด ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พิทกัษ ์ศิริวงศ์ และขอกราบขอบพระคุณคณาจารยท์ุกท่าน
ทีไดป้ระสิทธ์ประสาทวชิาความรู้ เพือเป็นพืนฐานในการวจิยั ครังนีเป็นอย่างดียิง 
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อกติติพงศ์ จิรวฒันวจิิตรและคุณแม่ทศันีย ์ จิรว ั ฒนวจิิตร  
ผูใ้ห้ทุนการศึกษา ให้การสนบัสนุน ให้ความช่วยเหลือในดา้นต่างๆ เสมอมา และเป็นกาํลงัใจทีดี
ทีสุด  
 ขอขอบคุณ เพือนๆ พีๆ นอ้งๆนกัศึกษาปริญญาโท สาขาการประกอบการทีคอยให้
คาํแนะนาํสนบัสนุนและกาํลงัใจอย่างดียิง   
              สุดทา้ยนีขอขอบคุณลูกคา้ของธนาคารกรุงเทพทุกคน  ทีให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามเป็นอย่างดี ทาํให้ผูว้จิยัสามารถเกบ็รวบรวมขอ้มูลในการวจิยัไดอ้ย่างครบถว้น และ
ขอขอบคุณกาํลงัใจจากทุกท่านทีช่วยเหลือเกอืกูลแกผู่ว้จิยัดว้ยดีเสมอมา และผูม้ีพระคุณอีกหลาย
ท่านทีมิไดก้ล่าวนามไวใ้นทีนีทีช่วยให้การจดัทาํการคน้ควา้อิสระฉบบันีสําเร็จในทีสุด 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ช 
 

 
สารบัญ 

 
 

  หน้า 
บทคดัย่อภาษาไทย   ............................................................................................................     ง 
บทคดัย่อภาษาองักฤษ    ........................................................................................................     จ 
กติติกรรมประกาศ................................................................................................................   ฉ 
สารบัญตาราง   ....................................................................................................................... ฌ 
บทที 1 บทนาํ  .................................................................................................................     1 
 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา   ..............................................................     1 
 วตัถุประสงคข์องการวจิยั   ....................................................................................     3 
 กรอบแนวคิดในการวจิยั   .....................................................................................     3 
 ขอบเขตของการวจิยั   ...........................................................................................     5 
 ประโยชนที์คาดวา่จะไดร้ับ   .................................................................................     6 
 คาํนิยามศพัทเ์ฉพาะ   ............................................................................................     6 
บทที 2 เอกสารและงานวจิยัทีเกยีวข้อง   ............................................................................     9 
 ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค   .................................................................................     10 
 ทฤษฎีส่วนประสมผลิตภณัฑ ์  ............................................................................     15 
 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกคา้   .........................................................     23 
 งานวจิยัทีเกยีวขอ้ง   ............................................................................................     24 
บทที 3 วธีิดาํเนนิการวจิยั    .............................................................................................     28 
 ระเบียบวธีิการวจิยั   ............................................................................................     28 
 ประชากร ...........................................................................................................     29 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

ซ 
 

  หน้า 
 ขนาดตวัอย่างและการสุ่มตวัอย่าง ........................................................................     29 
 เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั .....................................................................................     30 
 แหล่งทีมาของขอ้มูล ...........................................................................................     32 
 การสร้างเครืองมือวจิยั ........................................................................................     33 
 การวเิคราะห์ขอ้มูล .............................................................................................     33 
 สถิติทีใชใ้นการวเิคราะห์การประมวลขอ้มูล ........................................................     33 
บทที 4 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล    .......................................................................................     35 
 ส่วนที 1   การวเิคราะห์ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของลูกคา้ธนาคาร 
 กรุงเทพทีถือบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ .......................................................     36 
 ส่วนที 2   การวเิคราะห์พฤติกรรมในการเลือกใชบ้ตัรเครดิตของลูกคา้ 
 ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั(มหาชน) ภาคกลาง 3 สมุทรสาคร – สมุทรสงคราม   ..........     40 
 ส่วนที 3   การวเิคราะห์ระดบัของปัญหาและอุปสรรคทีมีผลต่อการเลือก 
 ใชบ้ตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ ในดา้นต่างๆ  .................................................     44 
 ส่วนที 4   การวเิคราะห์พฤติกรรม การเลือกใชบ้ตัรเครดิตของลูกคา้ 
 ธนาคารกรุงเทพ โดยการวเิคราะห์หาค่าความถีและค่าร้อยละ   .............................     47 
 ส่วนที 5   การวเิคราะห์ระดบัปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการ 
 บตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ  .........................................................................     49 
 ส่วนที 6   การทดสอบสมมติฐานเพือเปรียบเทียบความแตกต่าง 
 ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการเลือกใชบ้ตัรเครดิต 
 ในดา้นต่างๆ กบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์   .......................................................     59 
บทที 5 สรุปผลการวจิยั  อภปิรายผล  และข้อเสนอแนะ   ...............................................     105 
 สรุปผลการวจิยั   ..............................................................................................    106 
  อภิปรายผลการวจิยั   ........................................................................................     109  
 ขอ้เสนอแนะ   .................................................................................................     113 
บรรณานุกรม ..................................................................................................................     117 
ภาคผนวก   .....................................................................................................................     121 
 ภาคผนวก ก  แบบสอบถาม   .............................................................................     122 
 ภาคผนวก ข หนงัสือขอเชิญเป็นผูเ้ชียวชาญตรวจสอบเครืองมือวจิยั ........................ 130 
ประวตัิผูว้จิยั ........................................................................................................................ 134 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฌ 
 

 
สารบัญตาราง 

 
 
 หน้า 
ตารางที 1  จาํนวนและร้อยละของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ  
 ทีถือบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ ................................................   36 
ตารางที 2  จาํนวนและร้อยละของพฤติกรรมในการใชบ้ตัรเครดิต..........................................     40 
ตารางที 3  ความถี ร้อยละ ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานระดบัปัญหาและอุปสรรค 
 ในการใชบ้ริการบตัรเครดิตของผูบ้ริโภค ........................................     44 
ตารางที 4  จาํนวนและร้อยละของพฤติกรรมในการเลือกใชบ้ตัรเครดิต ..................................     47 
ตารางที 5  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานของระดบัปัจจยัทีส่งผลต่อ 
 การเลือกใชบ้ตัรเครดิตธนาคารกรุงเทพ ในดา้นภาพรวม .................     49 
ตารางที 6  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานของระดบัปัจจยัทีส่งผลต่อ 
 การเลือกใชบ้ตัรเครดิตธนาคารกรุงเทพ ในดา้นผลิตภณัฑ ์...............     50 
ตารางที 7  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานของระดบัปัจจยัทีส่งผลต่อ 
 การเลือกใชบ้ตัรเครดิตธนาคารกรุงเทพ ในดา้นราคา .......................     51 
ตารางที 8  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานของระดบัปัจจยัทีส่งผลต่อ 
 การเลือกใชบ้ตัรเครดิตธนาคารกรุงเทพ ดา้นช่องจดัจาํหน่าย............     53 
ตารางที 9  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานของระดบัปัจจยัทีส่งผลต่อ 
 การเลือกใชบ้ตัรเครดิตธนาคารกรุงเทพ ดา้นส่งเสริมตลาด ..............     54 
ตารางที 10 จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานของระดบัปัจจยัทีส่งผลต่อ 
 การเลือกใชบ้ตัรเครดิตธนาคารกรุงเทพ ในดา้นพนกังาน .................     55 
ตารางที 11 จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานของระดบัปัจจยัทีส่งผลต่อ 
 การเลือกใชบ้ตัรเครดิตธนาคารกรุงเทพ ดา้นการทาํงาน ...................     56 
ตารางที 12 จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานของระดบัปัจจยัทีส่งผลต่อ 
 การเลือกใชบ้ตัรเครดิตธนาคารกรุงเทพ ดา้นทางกายภาพ ................     58 
ตารางที 13 ความแตกต่างของปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของ 
 ธนาคารกรุงเทพ จาํแนกตามเพศ .....................................................     59 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

                     หนา้ 

ญ 
 

ตารางที 14 ความแตกต่างของปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของ 
 ธนาคารกรุงเทพ จาํแนกตามอายุ .....................................................     61 
ตารางที 15 แสดงค่าเฉลียเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือก 
 ใชบ้ตัรเครดิต จาํแนกตามอายุ เป็นรายคู่..........................................     63 
ตารางที 16 ความแตกต่างของปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของ 
 ธนาคารกรุงเทพ จาํแนกตามสภาพสมรส ........................................     66 
ตารางที 17 แสดงค่าเฉลียเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือก 
 ใชบ้ตัรเครดิต จาํแนกตามสถานภาพ เป็นรายคู่ ................................     68 
ตารางที 18 ความแตกต่างของปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของ 
 ธนาคารกรุงเทพ จาํแนกตามระดบัการศึกษา ...................................     71 
ตารางที 19 แสดงค่าเฉลียเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือก 
 ใชบ้ตัรเครดิต จาํแนกตามระดบัการศึกษา เป็นรายคู่ ........................     74 
ตารางที 20 ความแตกต่างของปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของ 
 ธนาคารกรุงเทพ จาํแนกตามอาชีพ ..................................................     79 
ตารางที 21 แสดงค่าเฉลียเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือก 
 ใชบ้ตัรเครดิต จาํแนกตามอาชีพ เป็นรายคู่.......................................     82 
ตารางที 22 ความแตกต่างของปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของ 
 ธนาคารกรุงเทพ จาํแนกตามรายไดเ้ฉลียต่อเดือน ............................     85 
ตารางที 23 แสดงค่าเฉลียเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือก 
 ใชบ้ตัรเครดิต จาํแนกตามรายไดต้่อเดือน เป็นรายคู่ .........................     88 
ตารางที 24 ความแตกต่างของปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของ 
 ธนาคารกรุงเทพ จาํแนกตามจาํนวนบตัรเครดิตทีถือ ........................     92 
ตารางที 25 แสดงค่าเฉลียเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือก 
 ใชบ้ตัรเครดิต จาํแนกตามจาํนวนบตัรเครดิต เป็นรายคู่ ....................     95 
ตารางที 26 ความแตกต่างของปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของ 
 ธนาคารกรุงเทพ จาํแนกตามสถานทีพกัอาศยั ..................................     99 
ตารางที 27 ความแตกต่างของปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของ 
 ธนาคารกรุงเทพ จาํแนกตามลกัษณะการชาํระหนี ..........................    100 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

                     หนา้ 

ฎ 
 

ตารางที 28 ความแตกต่างของปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของ 
 ธนาคารกรุงเทพ จาํแนกตามลกัษณะการชาํระหนี ..........................    101 
ตารางที 29 แสดงค่าเฉลียเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือก 
 ใชบ้ตัรเครดิต จาํแนกตามลกัษณะการชาํระหนี เป็นรายคู่ ...............    102 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

1 
 

 
บทที  1 
บทนาํ 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 เนืองจากปัจจุบนัประเทศไทยไดร้ับอิทธิพลทางวฒันธรรมจากภายนอกประเทศ และ
ประชาชนไดน้าํมาประยุกตใ์ชก้บัการดาํเนินชีวติประจาํวนั ทาํให้การใชจ่้ายเพือการอุปโภคบริโภค
ขยายตวัอย่างรวดเร็ว นอกจากนีการขยายสาขาของห้างสรรพสินคา้ออกไปทวัภูมิภาคของประเทศ 
มีผลกระทบทาํให้ประชาชนทีเป็นลูกคา้ผูร้ับบริการตอ้งการความสะดวกสบายในการจบัจ่ายใชส้อย
มากขึน ดงันนับตัรเครดิตจึงเขา้มามีบทบาทสําคญัในการเป็นสือกลางแทนเงินสด และไดเ้ริมเขา้มา
มีอิทธิพลทาํให้รูปแบบการบริโภคของลูกคา้เปลียนไปตามความกา้วหนา้ของเทคโนโลยี ควบคู่กบั
มาตรฐานการครองชีพทีดีขนึ เป็นยุคของการซือขายผ่านทางอินเตอร์เนต็ทีลูกคา้ของประเทศซีก
โลกหนึงสามารถสังซือสินคา้และบริการจากผูข้ายของประเทศอีกซีกโลกหนึงไดโ้ดยง่าย จาก
ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีเหล่านีเอง บตัรเครดิตจึงเขา้มามีบทบาทในชีวติประจาํวนัของ
ประชากรมากขึน ดงันนั หากลูกคา้มีความเขา้ใจถึงประโยชนใ์ชส้อยและวธีิการใชบ้ตัรเครดิตแต่ละ
ประเภท สามารถเลือกใชใ้ห้เหมาะสมกบัความตอ้งการของตน และในขณะเดียวกนักไ็ดร้ับความ
ยุติธรรมจากผูป้ระกอบการเป็นการกอ่ให้เกดิประโยชนแ์ละยงัเป็นการยกระดบัมาตรฐานในการ
ดาํรงชีวติ (กฤป โรจนเสถียร 2544 ) และมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการใชจ่้ายของลูกคา้ผูถ้ือบตัร
เป็นอย่างมากระบบบตัรเครดิตกอ่ให้เกดิวฒันธรรมการซือกอ่นผ่อนทีหลงั  ทาํให้ผูถ้ือบตัรขาด
ความระมดัระวงัในการใชจ่้ายกอ่ให้เกดิปัญหาหนีสินและส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกจิโดยรวม 
อย่างไรกต็ามบตัรเครดิตกย็งัเป็นทีนิยมในกลุ่มลูกคา้ เพราะสะดวกในการพกพาและสามารถใชเ้ป็น
เครดิตในการชาํระเงินไดอ้ีกระยะหนึงซึงเป็นสิงทีลูกคา้ตอ้งการ 
 ในปลายปี พ.ศ. 2545 ถือไดว้า่เป็นปีของตลาดบตัรเครดิตทีมีการแข่งขนั ทางตลาดทีสูง
มาก ธนาคารพาณิชยท์งัทีเป็นธนาคารพาณิชยไ์ทยและธนาคารสาขาจากต่างประเทศหรือธนาคารที
มีต่างชาติถือหุ้นอยู่ พยายามทีจะหาฐานลูกคา้รายใหม่ โดยธนาคารบางแห่งใชก้ลยุทธ์เชิงรุกในการ
เขา้ถึงฐานลูกคา้โดยออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑท์างการเงินทงัทีมีอยู่เดิม และผลิตภณัฑใ์หม่ให้มี
ความหลากหลายเพือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้ไดม้ากทีสุด พร้อมทงัเสนอผลประโยชน์
ต่างๆเป็นพิเศษให้แกลู่กคา้ เพือรักษาความจงรักภกัดีของลูกคา้ในระยะยาว  ประกอบกบัธนาคาร
แห่งประเทศไทยไดก้าํหนดเพดานอตัราดอกเบียบตัรเครดิตไม่ให้เกนิร้อยละ 18 ต่อปี ทงัสถาบนั
การเงินและทีไม่ใช่สถาบนัการเงิน คาดวา่จะทาํให้ธุรกจิบั ตรเครดิตของธนาคารพาณิชยข์ยายตวั
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เพิมขึนซึงจะส่งผลดีต่อการขยายตวัของบตัรเครดิตทงัระบบ และผูท้ีไดร้ับผลประโยชนโ์ดยตรง
จากการปรับหลกัเกณฑด์งักล่าวกค็ือ ประชาชนทีมีรายไดร้ะหวา่ง 15,000 – 20,000  บาทและเป็น
กลุ่มทีตอ้งการเงินหมุนเวยีนเพือสร้างสภาพคล่องทางการเงิน (บริษทั มีเดีย แอสโซซิเอตเตด็ จาํกดั
,2547) 
 จากทีสถาบนัการเงินทีไม่ใช่ธนาคาร เริมมีบทบาทมากยิงขึน ในการทาํธุรกจิส่งผลให้
สถาบนัการเงิน ซึงเป็นผูบุ้กเบิกธุรกจิบตัรเครดิตควบคู่กบัการปล่อยสินเชือมาโดยตลอดเริมขยบัตวั
ตามสถาบนัการเงินทีไม่ใช่ธนาคารบา้งเพราะเริมจะสูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาดบา้งแลว้ ซึงในปี 
พ.ศ. 2546 ถือวา่เป็นปีทีเริมตน้ของการแข่งขนัอย่ างแทจ้ริงของธุรกจิบตัรเครดิต รวมทงัสถาบนั
การเงินและสถาบนัการเงินทีไม่ใช่ธนาคาร ตอ้งอยู่ภายใตก้ฎกติกาเดียวกนัตามทีธนาคารแห่ง
ประเทศไทยไดอ้อกเกณฑม์า ซึงเชือวา่ทุกแห่งจะตอ้งสรรหากลยุทธ์ดึงลูกคา้และสิทธิประโยชน์
ต่างๆจากการแข่งขนัจะตอ้งตกอยู่กบัลูกคา้แน่นอน 
 โดยปริมาณการใชจ่้ายผ่านบตัรถือเป็นปัจจยัทีแสดงให้เห็นวา่ ใครเป็นผูน้าํทางดา้นธุรกจิ
บตัรเครดิตซึงจากอดีตทีผ่านมา ธนาคารจะมีการตดัสินความเป็นผูน้าํทางการตลาดบตัรเครดิตดว้ย
ฐานบตัรเครดิตแต่ขณะนีมีการแข่งขนักนัอย่างรุนแรง กลยุทธ์ของการเพิมจาํนวนบตัรเครดิต โดย
การตดัรายไดจ้ากค่าธรรมเนียมซึงไม่เสียค่าใชจ่้ายตลอดชีพ ดงันนัในปัจจุบนัจึงไม่สามารถระบุได้
วา่เป็นผูน้าํทางดา้นบตัรเครดิตจากจาํนวนบตัร  สิงทีจะประเมินไดใ้นขณะนีคือ ปริมาณการใชจ่้าย
ผ่านบตัรเครดิตเท่านนั โดยทนัทีทีมีการอนุมติับตัรธนาคารจะเสนอสิทธิพิเศษต่างๆ ให้ลูกคา้ทนัที
เพือจูงใจการใชจ่้ายผ่านบตัรเครดิต ซึงธนาคารผูอ้อกบตัรจะมีรายไดจ้ากค่าธรรมเนียมของร้านคา้ 
ดอกเบียทีเกดิจากลูกหนีผิดนดัชาํระ ก ารแข่งขนัระหวา่งผูอ้อกบตัรจะยงัคงเขม้ขน้ ซึงอาจจะ
กระทบต่อการดาํเนินธุรกจิของผูอ้อกบตัรบางรายทีตอ้งปรับตวั รวมทงัอาจนาํมาสู่การพยายามลด
ตน้ทุนหรือหารายไดข้องธนาคารเพิมเพือชดเชยกบัดอกเบยีทีถูกกาํจดัไป โดยผูอ้อกบตัรจะยงัคงทุ่ม
มาตรการทางการตลาดเพือขยายฐานลู กคา้ในธุรกจิของตน และในขณะเดียวกนัลูกคา้กย็งัคงมี
อาํนาจต่อรองทีจะเลือกใชบ้ริการและผลิตภณัฑท์ีมีเสนอให้อย่างหลากหลาย ขณะทีความสําเร็จ
ของผูอ้อกบตัรคงจะขึนอยู่กบัความสามารถทางการตลาด การรักษาฐานลูกคา้ตลอดจนการบริหาร
ตน้ทุนค่าใชจ่้าย และความเสียงให้เหมาะสม  (Brand Age Research House , 2546 : หนา้พิเศษ 53-
54) 
 ธนาคารกรุงเทพ ตงัเป้าหมายเป็นผูน้าํของยอดใชจ่้ายผ่านบตัรเครดิต  ดงันนัธนาคาร จึง
ศึกษาและปรับเปลียนกลยุทธ์ให้สอดคลอ้งโดยวางแผนในการเพิมจาํนวนบตัรเครดิตให้ถึง 600,000 
บตัร  โดยปรับปรุงกระบวนการให้บริการบตัรเครดิตทงัในดา้นการให้บริการลูกคา้สัมพนัธ์ ระบบ
การอนุมติัให้มีคุณภาพและรวดเร็วมากขึนรวมทงัสร้างมูลค่าเพิมให้กบัลูกคา้มากขึน ซึงจะเห็นได้

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



3                            
                                                                                                           

วา่มีโปรโมชนัออกมาอีกมากมายไม่วา่จะเป็น ในการใชร้อบบิลแรกแลว้แจกของรางวลั  ดา้น
บุคลากรทีสามารถดูแลลูกคา้ไดอ้ย่างรวดเร็วในขณะทีลูกคา้เกดิปัญหาและตอ้งการความช่วยเหลือ 
โดยในขณะนีอยู่ระหวา่งการปรับปรุงระบบการให้บริการบตัรเครดิต และมีความเชือวา่จะเป็นผูน้าํ
ตลาดไดจ้ากศกัยภาพทีธนาคารมีอยู่ทงัในเรืองของฐานลูกคา้และความแขง็แกร่งดา้นสาขา  
(กติติเวท ไสยาวงศ์ , 2546) 
 ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจทีจะศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาด ทีมีผลต่อการเลือกใชบ้ตัร
เครดิตธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน ) โดยจะใชก้ลุ่มตวัอย่างทีเป็นลูกคา้ผูถ้ือบตัรเครดิตของ
ธนาคารทีอยู่ในเขตการแบ่งตามความรับผิดชอบของภาคกลาง 3 เพราะอยู่เขตจงัหวดัสมุทรสาคร –
สมุทรสงคราม ซึงถือวา่เป็นย่านโรงงานอุตสาหกรรม ทีสําคญัของประเทศไทย และธนาคารอืนๆ
อีก เช่น ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย ์รวมไปถึงธนาคารต่างชาติอีกดว้ย ดว้ยเหตุผลนีเอง
พนืทีในเขตจงัหวดัสมุทรสาคร –สมุทรสงครามจึงเป็นพืนทีทีสมควรนาํมา เป็นกรณีศึกษา เพือนาํ
ผลทีไดไ้ปเป็นแนวทางในการพฒันาส่งเสริมการตลาด และวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดสําหรับ
ธุรกจิบตัรเครดิตเพือการแข่งขนัต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1. เพือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ทีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัร
เครดิต ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั(มหาชน) ในเขตจงัหวดัสมุทรสาคร –สมุทรสงคราม 
 2.เพือศึกษาการเลือกใชบ้ตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน ) ในเขตจงัหวดั
สมุทรสาคร –สมุทรสงคราม 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 
  การศึกษาถึงปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ตัรเครดิตธนาคารกรุงเทพ จาํกดั 
(มหาชน) ทีอยู่ในเขตจงัหวดัสมุทรสาคร ประกอบไปดว้ย 3 สาขา คือ สาขาถนนเศรษฐกจิ 1 , สาขา
กระทุ่มแบนและสาขาสมุทรสาคร ทีระบุไวใ้นขอบเขตและวธีิการวจิยั สามารถแสดงกรอบ
แนวความคิดการวจิยัความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ดงัภาพ 
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แผนภาพที 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

ตัวแปรอสิระ ตัวแปรตาม 

พฤติกรรมการเลอืกใช้บัตรเครดติของ  
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั(มหาชน) 

ปัจจัยการให้บริการและความปลอดภัยในการ
เลือกใช้บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) 

 ดา้นคุณภาพและการใหบ้ริการ 
 ดา้นขอ้มูลข่าวสาร 
 ดา้นความปลอดภยั 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
 ผลิตภณัฑ์และบริการ 
 ราคา 
 ช่องทางการจดัจาํหน่าย 
 การส่งเสริมการตลาด 
 บุคลากรผูใ้หบ้ริการ 
 ลกัษณะทางกายภาพ 
 กระบวนการ 

ประชากรศาสตร์ 
 เพศ   
 อาย ุ
 สถานภาพ 
 อาชีพ 
 ระดบัการศึกษา 
 รายไดเ้ฉลียต่อเดือน 
  จาํนวนบตัรเครดิตทีท่านถืออยูใ่นปัจจุบนั   
 ท่านเป็นสมาชิกบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ   
 ทีพกัอาศยัของท่าน 
 ลกัษณะการชาํระหนีตามวนัครบรอบ 
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ขอบเขตของการวจิยั 
 1.ขอบเขตของเนอืหา 

 การศึกษาครังนีเป็นการศึกษาถึงปัจจยัทีมีผลต่อการเลือกใชบ้ตัรเครดิตธนาคารกรุงเทพ 
จาํกดั (มหาชน) ทีอยู่ในเขตจงัหวดัสมุทรสาคร ประกอบไปดว้ย 3 สาขา คือ สาขาถนน เศรษฐกจิ 1 
สาขากระทุ่มแบนและสาขาสมุทรสาคร ผูว้จิยัไดศึ้กษาทฤษฎีดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคและใชแ้นวคิด
ทีเกยีวกบัส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ย 7Ps ดงันี 1) ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product)   
2) ดา้นราคา  (Price) 3) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  (Place)  4) ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด
(Promotion)  5) ดา้นบุคลากร  (People)  6) ดา้นกระบวนการในการทาํงาน  (Process)  7) ดา้น
ลกัษณะทางกายภาพ (Physical)   

2.ขอบเขตประชากร 
ประชากรไดแ้กลู่กคา้ของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ทีอยู่ในเขตจงัหวดัสมุทรสาคร 

ประกอบไปดว้ย 3 สาขา คือ สาขาถนนเศรษฐกจิ 1  สาขากระทุ่มแบนและสาขาสมุทรสาครทีเขา้มา
ทาํธุรกรรมทางการเงินประเภทฝาก -ถอน จ่ายค่าสินคา้บริการ ลูกคา้เงินฝากประจาํกบัธนาคาร
กรุงเทพ ทงันีตอ้งเป็นลูกคา้ทีถือบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ 

3.ตัวแปรทีใช้ในการศึกษา 
ตวัแปรทีใชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย 2 ตวัแปร โดยมีรายละเอียดดงันี 

3.1 ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) แบ่งเป็น  
 3.1.1 ดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก ่เพศ  อายุ  สถานภาพ  ระดบัการศึกษา  อาชีพ รายได้

เฉลียต่อเดือน จาํนวนบตัรเครดิตทีท่านถืออยู่ในปัจจุบนั  ท่านเป็นสมาชิกบตัรเครดิตของธนาคาร
กรุงเทพ  ทีพกัอาศยัของท่านและลกัษณะการชาํระหนีตามวนัครบรอบ 

 3.1.2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ยปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ไดแ้ก ่ผลิตภณัฑแ์ละบริการ  ราคา  ช่องทางการจดัจาํหน่าย  การส่งเสริมการตลาด  บุคลากรผู้
ให้บริการ  ลกัษณะทางกายภาพและกระบวนการในการทาํงาน 

 3.1.3 ปัจจยัในการให้บริการและความปลอดภยัในการใชบ้ตัรเครดิต ไดแ้ก ่ดา้นคุณภาพ
การให้บริการ  ดา้นขอ้มูลข่าวสาร  และดา้นความปลอดภยั 

3.2 ตวัแปรตาม  (Dependent Variable) ไดแ้ก ่พฤติกรรมการเลือกใชบ้ตัรเครดิตของธนาคาร
กรุงเทพ จาํกดั(มหาชน) 
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 4.ขอบเขตของเวลา 
 ในการวจิยัครังนีเป็นการดาํเนินการวจิยัระหวา่งปี 2554 – 2555 
 5.ขอบเขตด้านพนืที 
 กลุ่มตวัอย่างทีใชใ้นการวจิยัครังนีไดแ้กลู่กคา้ของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน ) ทีอยู่
ในเขตจงัหวดัสมุทรสาคร ประกอบไปดว้ย 3 สาขา คือ สาขาถนนเศรษฐกจิ 1 , สาขากระทุ่มแบน
และสาขาสมุทรสาครทีเขา้มาทาํธุรกรรมทางการเงินประเภทฝาก -ถอน จ่ายค่าสินคา้บริการ ลูกคา้
เงินฝากประจาํกบัธนาคารกรุงเทพ ทงันีตอ้งเป็นลูกคา้ทีถือบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ 

ประโยชน์ทีได้รับ 
 1.ทราบถึงสภาวะการแข่งขนัของธุรกจิการให้บริการ บตัรเครดิตในเขตจงัหวดั
สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม 
 2. ขอ้มูลทีไดร้ับสามารถนาํไปวเิคราะห์ทางเลือกและกาํหนดกลยุทธ์การแข่งขนัธุรกจิ 
การให้บริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน ) ในเขตจงัหวดัสมุทรสาคร – 
สมุทรสงคราม 
 3. ขอ้มูลทีไดร้ับสามารถนาํไปปรับปรุงการบริการและผลิตภณัฑเ์พือตอบสนองความ  
ตอ้งการและสร้างความพึงพอใจของลูกคา้ให้มากทีสุด (Maximize satisfaction) 
 4. หน่วยงานทีเกยีวขอ้งสามารถนาํขอ้มูลทีไดร้ับไปใชเ้ป็นแนวทางพฒันาส่งเสริม  
การตลาด และวางกลยุทธ์ทางการตลาดสําหรับธุรกจิบตัรเครดิตซึงยิงนบัวนัยิงมีการแข่งขนักนัสูง
มากขึน 
 5. ธนาคารมีรายไดเ้พิมขึนและสามารถสร้างภาพพจนท์ีดีในการบริการทีไดม้าตรฐาน 

นยิามศัพท์ 
 ธนาคาร หมายถึง บมจ.ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั(มหาชน)  
 ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) หมายถึง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ทีอยู่ในจงัห
วกัสมุทรสาคร มีทงัหมด 3 สาขาไดแ้ก ่สาขาถนนเศรษฐกจิ  1 , สาขากระทุ่มแบน , สาขา
สมุทรสาคร 
 ลูกค้า หมายถึง บุคคลทีมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึนไป มีรายไดเ้ฉลียต่อเดือนมากกวา่ 15,000 
บาท และเป็นผูถ้ือครองบตัรเครดิตทีออกโดยธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ประเภทใดประเภท
หนึง 
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    บัตรเครดติ หมายถึง บตัรเครดิตทีธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ออกให้ลูกคา้ซึงแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือบตัรวซ่ีาและบตัรมาสเตอร์การ์ด 
               ผู้บริโภค หมายถึง ลูกคา้ทีถือบตัรเครดิตของ ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) และอาศยั
อยู่ในเขตจงัหวดัสมุทรสาคร 
               พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมการใชบ้ตัรในการซือสินคา้และซือบริการของ
ลูกคา้และซือบริการของลูกคา้ทีถือบตัรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) และอาศยัอยู่ในเขต
จงัหวดัสมุทรสาคร 
                ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ปัจจยัสําคญัทีช่วยให้การดาํเนินธุรกจิดา้นการตลาด
บรรลุตามวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายขององคก์ร ดงันนัส่วนประสมทางการตลาดผลิตภณัฑบ์ตัร
เครดิตจึงหมายถึง ปัจจยัทีสนบัสนุนให้การดาํเนินธุรกจิดา้นการตลาดบตัรเครดิตประสบผลสําเร็จ 
ประกอบดว้ย 7 ตวัไดแ้ก ่ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด พนกังาน 
กระบวนการในการทาํงานและกระบวนการทางกายภาพ 
 ผลติภณัฑ์หรือการให้บริการ  หมายถึง องคป์ระกอบหลายอย่างทีรวมกนัแลว้สามารถ
สนองความตอ้งการของผูซื้อ ให้เกดิความพอใจบางประการจากการใชผ้ลิตภณัฑน์นั หรือ
ผลตอบแทนใดๆทีผูซี้อคาดวา่จะไดร้ับจากการซือผลิตภณัฑน์นัๆ 
 ราคา หมายถึง เครืองกาํหนดมูลค่าในการแลกเปลียนซือขายสินคา้และบริการต่างๆการ
ซือขายจะสําเร็จเมือผูซื้อเตม็ใจจะจ่ายในราคาหนึง และผูข้ายพอใจทีจะขายในราคาเดียวกนันนั
ปัญหาการตงัราคาสินคา้ไดเ้หมาะสมจึงตอ้งพิจารณาจากปัจจยัประกอบหลายดา้น มูลเหตุจูงใจใน
การซือ พฤติกรรมต่างๆของผูซื้อ สภาพการแข่งขนั ตวับทกฎหมาย บทบาทของรัฐบาล ตน้ทุน
ค่าใชจ่้ายต่างๆของสินคา้และบริการ สภาพทางเศรษฐกจิ 
 ช่องทางการจดัจาํหน่าย หมายถึง ช่องทางในการให้บริการ เช่นการให้บริการทีธนาคาร 
การให้บริการถึงทีบา้นหรือทีทาํงาน การให้บริการผ่านตวัแทน การให้บริการผ่านสืออิเลคทรอนิคส์ 
เป็นตน้ 
 การส่งเสริมทางการตลาด หมายถึง กจิกรรมต่างๆทีจะให้ขอ้มูล ชกัชวน เร่งเร้า จูงใจให้
ลูกคา้เป้าหมายตดัสินใจซือผลิตภณัฑท์ีเสนอขาย 
 บุคลากร หมายถึง พนกังานจะประกอบดว้ยบุคคลทงัหมดในองคก์รทีให้บริการนนัซึงจะ
รวมตงัแต่ เจา้ของ ผูบ้ริหาร พนกังานในทุกระดบั ซึงบุคคลดงักล่าวทงัหมดมีผลต่อคุณภาพของการ
ให้บริการ 
 กระบวนการในการทํางาน  หมายถึง การตอ้นรับ การสอบถามขอ้มูลเบืองตน้ การ
ให้บริการตามความตอ้งการ การชาํระเงิน ขนัตอนการสมคัรเป็นสมาชิกบตัรเครดิต เป็นตน้ 
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 ลกัษณะทางทางกายภาพ หมายถึง อาคารของธุรกจิบริการ เครืองมือและอุปกรณ์ เช่น 
เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองเอทีเอม็ เคานเ์ตอร์ให้บริการ การตกแต่งสถานที ลอ็บบี ลานจอดรถ สวน 
ห้องนาํ  การตกแต่ง ป้ายประชาสัมพนัธ์ แบบฟอร์มต่างๆ 
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บทที  2 
วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 

 

 การศึกษาวจิยันีเป็นการศึกษาถึง ปัจจยัทีมีผลต่อการเลือกใชบ้ตัรเครดิตของลูกคา้
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั(มหาชน) ภาคกลางสาม สมุทรสาคร -สมุทรสงคราม ซึงในบทนีจะแสดง
รายละเอียดเกยีวกบัแนวคิด ทฤษฎี ทบทวนวรรณกรรมทีเกยีวขอ้งดงัรายละเอียดต่อไปนี 
 1.ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

 2.ทฤษฎีส่วนประสมผลิตภณัฑ ์

 3.ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกคา้ 
 4.งานวจิยัทีเกยีวขอ้ง 
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1. ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 
 1.1 ความหมายพฤติกรรมผู้บริโภค 
  พฤติกรรมผูบ้ริโภคไดม้ีผูใ้ห้ความหมายไวห้ลากหลายแต่กค็ลา้ยคลึงกนัดงัต่อไปนี 

  สมจิตร  ลว้นจาํเริญ (2532 : 6) กล่าววา่พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึงการกระทาํของ
แต่ละบุคคลทีเกยีวขอ้งโดยตรงกบัการไดร้ับและการใชสิ้นคา้หรือบริการทางเศรษฐกจิรวมถึง
กระบวนการตดัสินใจทีเกดิขึนกอ่น และทีเป็นตวักาํหนดให้เกดิการกระทาํต่างๆขึน 

  เสรี  วงษม์ณฑา (2542) ไดก้ล่าววา่พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer behavior) 

หมายถึง การแสสดงออกของแต่ละบุคคลทีเกยีวขอ้งโดยตรงกบัการใชสิ้นคา้และบริการทาง
เศรษฐกจิรวมทงักระบวนการในการตดัสินใจทีมีผลต่อการ แสดงออกการกระทาํของผูบ้ริโภคที
เกยีวขอ้งกบัการซือและการใชสิ้นคา้ 
  ศิริวรรณ  เสรีรัตน ์และคณะ (2541:78) ไดก้ล่าวไวว้า่พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer 

behavior) หมายถึงพฤติกรรมซึงผูบ้ริโภคทาํการคน้ควา้หาการซือ การใช ้การประเมินผล และการ
ใชส้อยผลิตภณัฑ ์และการบ ริการซึงคาดวา่จะสนองความตอ้งการของเขา (Schiffman and 

Kanuk,1994:5) หรือหมายถึงการศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจและการกระทาํของผูบ้ริโภคที
เกยีวขอ้งกบัการซือและการใชสิ้นคา้นกัการตลาดจาํเป็นตอ้งศึกษาและวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค
ดว้ยเหตุผลหลายประการคือ  

1) พฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีผลต่อกลยุทธ์การตลาดของธุรกจิและมีผลทาํให้
ธุรกจิประสบความสําเร็จถา้กลยุทธ์ทางการตลาดทีสามารถตอบสนองความ
พึงพอใจของผูบ้ริโภคได ้

2) เพือให้สอดคลอ้งกบัแนวความคิดทางการตลาด (Marketing concept ) ทีวา่
การทาํให้ลูกคา้พึงพอใจ 

ดว้ยเหตุนี จึงตอ้งศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเพือจดัสิงกระตุน้หรือกลยุทธ์การตลาดเพือ
ตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้ได ้

 1.2 ปัจจยัทีมอีทิธิพลต่อพฤติกรรมการซือของผู้บริโภค 
 สุดาดวง  เรืองรุจิระ (2543 : 84 – 87) ไดก้ล่าวไวว้า่ ปัจจยัทีมีอิทธิพลในการกาํหนด
พฤติกรรมการซือทีแตกต่างกนัของผู้ บริโภคแต่ละคน มีทงัปัจจยัทีเกดิจากตวัผูบ้ริโภคเอง และ
ปัจจยัทีมาจากความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล ดงันี 

1. ปัจจยัดา้นลกัษณะเฉพาะบุคคล 

บุคคลมีความแตกต่างในเรืองเพศ อายุ รายได ้สถานภาพทางครอบครัว และอาชีพจะมี
ความตอ้งการความคิดเห็นต่างๆ แตกต่างไปตามปัจจยัเหล่านี ดงันนัจึงตอ้งศึกษาพืนฐานเฉพาะ
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บุคคล ผูม้ีอายุแตกต่างกนัไม่ตอ้งการเป้าหมายในชีวติเหมือนกนั เดก็ๆตอ้งการความสนุกสนาน 
วยัรุ่นตอ้งการให้เพือนฝูงยอมรับ ตอ้งการมีอิสระเสรีในการแสดงออก ผูใ้หญ่ตอ้งการความสําเร็จ
ในการประกอบอาชีพและฐานะมนัคง เป็นตน้ 

2. ปัจจยัดา้นจิตวทิยา 
2.1 ความตอ้งการและแรงจูงใจ (Need and Motives) ไดก้ล่าวถึงสาเหตุ

เบืองตน้ในการซือผลิตภณัฑว์า่ผูบ้ริโภคจะตอ้งเกดิความตอ้งการเป็นแรงจูงใจให้กระทาํการซือไป
บาํบดัความตอ้งการและความตอ้งการของแต่ละบุคคลจะไม่เหมือนกนั มีหลายๆลกัษณะ หลาย
ระดบัความตอ้งการ สามารถนาํหลกั A.H.Maslow ในเรือง Hierarchy of needs มาประ ยุกตใ์ชใ้น
การศึกษาความตอ้งการของผูบ้ริโภค ให้ทราบวา่เป็นความตอ้งการทางดา้นร่างกาย ตอ้งการความ
ปลอดภยั ตอ้งการให้สังคมยอมรับ เมือทราบวา่ผูซื้อมีแรงจูงใจหรือความตอ้งการระดบัใด นกัการ
ตลาดจะเลือกกลยุทธ์ทีเหมาะสมมาใชก้ระตุน้ความตอ้งการไดถู้กตอ้งนาํไปสู่การซือได ้

         2.2 การรับรู้ (Perception) การรับรู้ของแต่ละบุคคลมีระดบัความเร็วชา้แตกต่าง
กนัไป บางคนเขา้ใจเรืองราวทีผ่านเขา้มาในการรับรู้ไดร้วดเร็ว แต่บางคนตอ้งการการบอกเล่าซาํๆ 
หลายๆครังจึงจะรับรู้และเขา้ใจได ้นอกจากนนัดว้ยปัจจยัประกอบดา้นสิงแวดลอ้มต่า งๆ จะทาํให้
การแปลความหมายจากการรับรู้แตกต่างกนัออกไป การเสนอขอ้มูลเพือสร้างแรงกระตุน้ให้เกดิการ
ซือจึงตอ้งศึกษาลกัษณะการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายและเลือกขอ้มูลข่าวสารทีกลุ่มตลาดเป้าหมายจะ
รับรู้ไดง่้าย พฤติกรรมการรับรู้โดยไม่ตงัใจเป็นสิงทีไม่ควรมองขา้มการโฆษณาซาํๆโดยสมาํเสมอ
จะค่อยๆแทรกซึมเขา้สู่การรับรู้ไดเ้ช่นกนั 

         2.3 ทศันคติ (Attitude) ความรู้สึกของบุคคลต่อสิงใดสิงหนึงในทางบวกหรือลบ 
ซึงจะมีอิทธิพลต่อการรับรู้ เช่น ผูบ้ริโภคทีมีทศันคติไม่ดีต่ออาหารสําเร็จรูปวา่เป็นอาหารทีไม่ถูก
หลกัโภชนา ไม่สด เป็นของคา้งมานาน เมือไม่เสียไดย้่อมตอ้งใส่สารกนับูด ดงันนัผูบ้ริโภครายนนั
ย่อมจะไม่ซืออาหารสําเร็จรูปบริโภค ถึงแมว้า่จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆทีสามารถผลิตอาหารสําเร็จรูป
ไดโ้ดยไม่ตอ้งใส่สารกนับูดแลว้และถูกหลกัโภชนาไดก้ต็าม 

         2.4 การเรียนรู้ (Learning) นกัจิตวทิยากล่าวถึงพฤติกรรมของคนเราเปลียนแปลง
ไดจ้ากการเรียนรู้ในเรืองต่างๆ ดว้ยการกระทาํซาํๆ เพือให้ไดผ้ลตอบสนองทีพึงพอใจ เมือเราเกดิ
ความตอ้งการใดๆ กจ็ะพยายามหาวธีิบาํบดัความตอ้งการ หากไดผ้ลเป็นทีพอใจจะทดลองซาํ
หลายๆครังจนแน่ใจวา่เป็นวธีิทีดีทีสุด และจะปฏิบติัครังต่อไปในการตอบสนองความตอ้งการใน
รูปแบบการกระทาํเดิมๆแต่ถา้ไดผ้ลไม่เป็นทีพอใจ กจ็ะเลิกกระทาํแลว้หนัไปคน้หาวธีิอืนๆใหม่
ต่อไป 
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            2.5 ความคิดเกยีวกบัตวัเอง (Self – concept) แต่ละบุคคลจะมีความคิดเกยีวกบั
ตนเองในลกัษณะต่างๆ และมีพฤติกรรมไปตาม ความคิดนนั เช่น คิดวา่ตนเองเป็นคนสุขภาพ
แขง็แรงจะไม่สนใจอาหารเสริม ไม่สนใจตรวจสุขภาพจะมุมานะทาํงาน แต่ถา้คิดวา่ตนเองเป็นคน
อ่อนแอกจ็ะปฏิบตัิตรงกนัขา้ม 

  3. ปัจจยัดา้นสังคม 

          3.1 ครอบครัว (Family) เป็นกลุ่มสังคมทีใกลชิ้ดตวับุคคลมากทีสุด ลกัษณะของ 
ผูเ้ลียงดู พ่อแม่ วธีิการเลียงดู รูปแบบการดาํรงชีวติ อาหาร ความเป็นอยู่ ทีแต่ละคนไดร้ับการหล่อ
หลอมตงัแต่เกดิจะค่อยซึมซบัเขา้ไปเป็นแบบอย่างทีจะปฏิบติัตาม ซึงแต่ละครอบครัวกจ็ะมีวธีิ
ปฏิบติัทีแตกต่างกนั พฤติกรรมเหล่านีจะมีอิทธิพลต่อทศันคติ การรับรู้ การเลือกสิงทีจะตอบสนอง
ความตอ้งการกจ็ะแตกต่างกนั 

         3.2 กลุ่มอา้งอิง (Reference group) เมือบุคคลเติบโตขึนจะมีสังคมเพิมเติม
นอกจากครอบครัว มีเพือนร่วมงาน เพือนบา้น การทีตอ้งเขา้กลุ่มสังคมต่างๆให้ได ้จะทาํให้แต่ละ
บุคคลพยายามปรับตวั ทาํให้มีการพฒันาในลกัษณะตามอย่างบุคคลอืนทีตนนิยมยกย่อง ดงันนัการ
ใชบุ้คคลบางกลุ่มบางคนเป็นคนเสนอขายผลิตภณัฑใ์นโฆษณาจึงเป็นการใชป้ระโยชนจ์ากกลุ่ม
อา้งอิงนนัเอง 

          3.3 วฒันธรรม (Culture) ประเพณีหรือธรรมเนียมปฏิบตัิในชีวติประจาํวนัของ
ชุมชนใหญ่ทีแต่ละบุคคลเป็นส่วนหนึงเ ช่น เชือชาติ ศาสนา หรือทอ้งถิน จะเป็นกรอบกาํกบั
พฤติกรรมการแสวงหาสิงตอบสนองความตอ้งการของบุคคลอย่างมาก ดงันนัการศึกษาถึงลกัษณะ
ของวฒันธรรมประเพณี จะช่วยให้นกัการตลาดเขา้ใจพฤติกรรมการซือของตลาดเป้าหมายไดด้ีขึน 

 1.3 ประโยชน์ของการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค 

  1.3.1 ช่วยให้นกัการตลาดเขา้ใจถึงปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการซือสินคา้ของผูบ้ริโภค 

  1.3.2 ช่วยให้ผูเ้กยีวขอ้งสามารถหาหนทางแกไ้ขพฤติกรรมในการตดัสินใจซือสินคา้
ของผูบ้ริโภคในสังคมไดถู้กตอ้งและสอดคลอ้งกบัความสามารถในการตอบสนองของธุรกจิมาก
ยิงขึน 

  1.3.3 ช่วยให้การพฒันาตลาดและการพฒันาผลิตภณัฑส์ามารถทาํไดด้ีขึน 

  1.3.4 เพือประโยชนใ์นการแบ่งส่วนตลาด เพือการตอบสนองความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค ให้ตรงกบัชนิดของสินคา้ทีตอ้งการ 

  1.3.5 ช่วยปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดของธุรกจิต่างๆ เพือความไดเ้ปรียบคู่แข่งขนั 
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 1.4 กระบวนการพฤติกรรมผู้บริโภค (Process of Behavior) 
 ศุภร เสรีรัตน ์(2544:42) ไดก้ล่าวไวว้า่ ลกัษณะทวัไปของการตดัสินใจ เงือนไขทีจาํเป็น
สําหรับการพิจารณาวา่ กจิกรรมใดจึงจะถือวา่เป็นกระบวนการของการตดัสินใจ กจิกรรมทีทาํให้
เกดิการตดัสินใจ 

  1.4.1 ผูต้ดัสินใจจะตอ้งเผชิญกบัปัญหาหรือสถานการณ์ทีมีความขดัแยง้กนัทีจาํเป็น
จะตอ้งหาทางแกไ้ข ซึงผูต้ดัสินใจในทีนีหมายถึง “บุคคลใดๆหรือกลุ่มบุคคลทีไม่ไดร้ับความพอใจ
สําหรับสภาวะทีเป็นอยู่ในปัจจุบนับางอย่างหรือการคาดหวงัของสภาวะในอนาคตรวมทงัความ
ปรารถนาอยากไดแ้ละสิทธิทีจะนาํการกระทาํของบุคคลให้มุ่งไปสู่การแกไ้ขสภาวะในปัจจุบนัหรือ
ในอนาคตดงักล่าว” William (1982,อา้งอิงใน ศุภร เสรีรัตน ์2544 : 42) 

  1.4.2 ผูต้ดัสินมีความปรารถนาทีจะไดม้าซึงเป้าหมายใดเป้าหมายหนึงหรือหลาย
เป้าหมาย ซึงเป้าหมายเหล่านีปกติจะแสดงออกมาในรูปของการให้ไดม้าซึงส ภาวะของสิงทีใหม่
บางอย่างหรือการรักษาให้คงไวซึ้งสภาวะของสิงเดิมทีมีอยู่ 
  1.4.3 เพือทีจะให้ไดม้าซึงเป้าหมาย ผูต้ดัสินใจจะตอ้งกาํหนดทางเลือกทีตอ้งการ
กระทาํทีน่าจะนาํไปสู่เป้าหมายทีปรารถนาได ้ทางเลือกต่างๆของผูบ้ริโภคจะเป็นเรืองเกยีวกบัปัจจยั
ต่างๆเช่น ตราสินคา้ คุณลกัษณะของสินคา้ เป็นตน้ 

  1.4.4 ผูต้ดัสินจะตอ้งเผชิญกบัระดบัของความไม่แน่นอนบางส่วน ในการทีทางเลือก
ทีตอ้งจะนาํมาซึงความพอใจหรือไม่พอใจสําหรับผูบ้ริโภคแลว้ความไม่แน่นอนอาจเป็นขอ้จาํกดั
เนืองมาจากการขาดความรู้ทีสมบูรณ์ของทางเลือกต่างๆหรือระดบัของการไม่รู้ของแรงจูงใจ 

 อศันอ์ุไร เตชะสวสัดิ (2548 : 222) กล่าววา่กระบวนการตดัสินใจซือของผูบ้ริโภคจะ
ไดร้ับอิทธิพลมาจากปัจจยัแวดลอ้มภายนอกและปัจจยัภายในเฉพาะตวัของผูบ้ริโภค ภายใต้
ภาวการณ์อย่างใด อย่างหนึง ผูบ้ริโภคผ่านขนัตอนการคิดและการกระทาํอย่างไร ซึงความรู้เกยีวกบั
กระบวนการตดัสินใจจะช่วยให้นกัการตลาดนาํไปประยุกตใ์ชใ้นการพิจารณากลยุทธ์การตลาดที
กระตุน้หรือส่งเสริมให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจเลือกไดอ้ย่างถูกจงัหวะและประสิทธิภาพ  

 สําหรับแหล่งทีมาของขอ้มูลในการตดัสินใจซือของผูบ้ริโภคมีแหล่งสําคญั 2 แหล่งคือ  
 1.แหล่งขอ้มูลภายใน (Internal Information Source) หมายถึง แหล่งขอ้มูลทีเป็นความ
ทรงจาํของผูบ้ริโภค ซึงไดร้ับการสะสมเขา้มาโดยไม่ไดด้ินรนแสวงหาผ่านการเรียนรู้หรือเขา้ไปมี
ประสบการณ์ดว้ยตนเองในอดีตกไ็ด ้ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มกัจะใชแ้หล่งขอ้มูลภายในในการตดัสินใจ
แกปั้ญหาต่างๆเพราะดึงออกมาใชง่้าย รวดเร็ว ประหยดัทีสุด 

 2.แหล่งขอ้มูลภายนอก (Eeternal Information Sources) ซึงประกอบดว้ย 4 แหล่งดงันี 

  2.1 แหล่งขอ้มูลทีเป็นตวับุคคล (Personal Sources) เช่นการสอบถามจากคนใกลชิ้ด 
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  2.2 แหล่งขอ้มูลอิสระ (Independent Sources) เป็นแหล่งขอ้มูลจากองคก์รอิสระต่างๆ
ทีให้ขอ้มูลโดยไม่ขึนอยู่กบัเจา้ของรายใดรายหนึง 

  2.3 แหล่งขอ้มูลทางการตลาด (Marketing Sources)  เป็นแหล่งขอ้มูลทีอยู่ในบทบาท
ของผูผ้ลิต 

  2.4 แหล่งขอ้มูลประสบการณ์ตรง (Experiential Sources) ไดแ้ก ่การทีผูบ้ริโภคเขา้ไป
ทดสอบ หรือทดลองใชผ้ลิตภณัฑด์ว้ยตนเอง 

 1.5 การวจิยัผู้บริโภคกบัส่วนประสมทางการตลาด 
  ศุภร เสรีรัตน(์2544:40) ให้ความหมายวา่ การวจิยัผูบ้ริโภคกบัส่วนประสมการตลาด 
(Consumer research and the marketingmix) การวจิยัผูบ้ริโภคจะเกยีวขอ้งกบัปั จจยัแต่ละตวัของ
ส่วนประสมทางการตลาด ซึงไดแ้ก ่ผลิตภณัฑ ์ราคา การจดัจาํหน่ายและการส่งเสริมการตลาด  

  1.5.1 ผลิตภณัฑ ์(Product) การวจิยัผูบ้ริโภคทาํให้นกัการตลาดสามารถสร้างสิงทีมี
ความหมายสําหรับผูบ้ริโภคไวใ้นผลิตภณัฑไ์ดโ้ดยการคน้พบสิงทีมีคุณสมบติัทีสําคญัที สุดต่อ
ตลาดเป้าหมายและรวบรวมไปใส่ไวใ้นการออกแบบผลิตภณัฑซึ์งการวจิยัผูบ้ริโภคจะเป็นพืนฐาน
สําหรับการพฒันาแนวความคิดสําหรับการออกแบบผลิตภณัฑใ์หม่ทีสอดคลอ้งกบัตลาดเป้าหมาย
ได ้

  1.5.2 ราคา (Price) การวจิยัผูบ้ริโภคจะช่วยนกัการตลาดในการกาํหนดระดบัราคาที
จะทาํให้ผูบ้ริโภคเตม็ใจยินดีทีจะซือสินคา้ในระดบัราคานนั 

  1.5.3 การจดัจาํหน่าย (Distribution) การวจิยัผูบ้ริโภคจะเป็นการบอกให้รู้วา่ผูบ้ริโภค
ซือทีร้านไหนบา้ง และผูบ้ริโภคมองหรือมีความรู้สึกต่อเครือข่ายของการจดัจาํหน่ายต่างๆของธุรกจิ
อย่างไรนอกจากนนัการวจิยัผูบ้ริโภคจะเป็นการปูพืนฐานสําหรับการกาํหนดกลยุทธ์ของช่อง
ทางการจดัจาํหน่ายให้มีประสิทธิภาพได ้

  1.5.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) การวจิยัผูบ้ริโภคนาํมาใชส้ําหรับการ
พิจารณาถึงความจบัใจของการชวนเชือของการโฆษณาทีตอ้งการให้ดึงดูดใจ และกาํหนดเลือกสือที
ใชใ้ห้เหมาะสมทีจะเขา้ถึงตลาดเป้าหมายทีธุรกจิเลือกทีจะดาํเนินธุรกจิ 

 สรุปไดว้า่ การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคนนัจะทาํให้ทราบถึงปัจจยัทีมีอิ ทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซือของผูบ้ริโภค กระบวนการตดัสินใจซือของผูบ้ริโภค และระดบัความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภคในการเลือกสินคา้ ทีจะนาํไปสู่การนาํกลยุทธ์ทางการตลาดไปปรับใชใ้ห้ผูบ้ริโภคมีความ
พึงพอใจในการบริการและสินคา้คือบตัรเครดิตให้มากทีสุด เพือกอ่ให้เกดิการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัร
เครดิตต่อไป ทงันีโดยจะไปพิจารณาค่าตวัปัจจยัต่างๆ จากการศึกษาทฤษฎีส่วนประสมทาง
การตลาดเป็นสําคญั  
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2.ทฤษฎีส่วนประสมผลติภณัฑ์ 
ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix ) ของสินคา้นนั โดยพืนฐานจะมีอยู่ 4 ตวัไดแ้ก ่

ผลิภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย แล ะส่งเสริมการตลาด (Kotler 1997,อา้งถึงในชยัสมพล  
ชาวประเสริฐ 2547 : 63) ให้ความหมายวา่ ส่วนประสมทางการตลาดของตลาดบริการจะมีความ
แตกต่างกนัออกไปกล่าวคือ จะตอ้งมีการเนน้ถึง พนกังาน กระบวนการให้บริการ และสิงแวดลอ้ม
ทางกายภาพ ซึงทงั 3 ส่วนนนัเป็นปัจจยัในการส่งมอบบริการ ดงันนัส่วนประสมทางการตลาดของ
การบริการจึงประกอบไปดว้ย 7’Ps ไดแ้ก ่ผลิ ตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย ส่งเสริม
การตลาด พนกังาน กระบวนการให้บริการ และสิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Payne 1993,อา้งถึงใน ชยั
สมพล ชาวประเสริฐ 2547 : 63 – 81) 

2.1) ผลติภณัฑ์หรือการให้บริการ (Product) 
 หมายถึง สิงทีเสนอขายโดยธุรกจิเพือสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้พึงพอใจ ผลิตภณัฑ์

ทีเสนอขายอาจจะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนกไ็ด ้ผลิตภณัฑจึ์งประกอบดว้ย สินคา้ บริการ ความคิด 
สถานที องคก์รหรือบุคคล ผลิตภณัฑต์อ้งมีอรรถประโยชน ์มีคุณค่าในสายตาของลูกคา้ จึงจะมีผล
ทาํให้ผลิตภณัฑส์ามารถขายได ้การกาํหนดกลยุทธ์ดา้นผลิตภณัฑต์อ้งพยายามคาํนึงถึงปัจจยัต่างๆ 
ไดแ้ก ่ความแตกต่างของผลิตภณัฑแ์ละ/หรือ ความแตกต่างทางการแข่งขนัพิจารณาองคป์ระกอบ 
(คุณสมบตัิ) ของผลิตภณัฑ ์เช่น ประโยชนพ์ืนฐาน   รูปร่างลกัษณะ คุณภ าพ การบรรจุพนัธ์ ตรา
สินคา้ ฯลฯ การกาํหนดตาํแหน่งผลิตภณัฑเ์ป็นการออกแบบผลิตภณัฑข์องบริษทัเพือแสดง
ตาํแหน่งทีแตกต่างและมีคุณค่าในจิตใจของลูกคา้ไดด้ียิงขึน กลยุทธ์เกยีวกบัส่วนประสมผลิตภณัฑ ์
และสายผลิตภณัฑ ์

สุดาดวง เรืองรุจิระ (2543 : 107 – 115) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ ผูป้ระกอบการจะทาํธุรกจิได้
หลงัจากเลือกตลาดเป้าหมายแลว้ จะตอ้งจดัหาผลิตภณัฑ ์(Product) มาเสนอขาย ผลิตภณัฑอ์าจเป็น
สิงทีมีตวัตน เรียกวา่ สินคา้ (Goods) หรือ บริการ (Service) ทีไม่มีตวัตน แต่ทาํให้ลูกคา้เป้าหมาย
พอใจได ้ผลิตภณัฑเ์ป็นองคป์ระกอบหนึงในส่ วนประสมการตลาด (Marketing Mix) เป็น
องคป์ระกอบทีกจิการสามารถควบคุมเปลียนแปลงได ้แต่กจิการจะเปลียนแปลงให้เป็นทีถูกใจ
ตลาดเป้าหมาย และทาํให้กจิการบรรลุวตัถุประสงคฺ จะตอ้งทาํความรู้จกักบัส่วนประกอบต่างๆ ของ
ผลิตภณัฑเ์ป็นอย่างดี เพือสามารถเลือกประยุกตใ์ห้สอดคล้ องกบัแรงจูงใจและพฤติกรรมการซือ
ของตลาดเป้าหมาย 

 

องคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์
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ผลิตภณัฑ ์(Product) คือ องคป์ระกอบหลายๆอย่างทีรวมกนัแลว้ สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของผูซื้อ ให้เกดิความพอใจบางประการจากการใชผ้ลิตภณัฑน์นั หรือผลตอบแทนใดๆ ทีผู ้
ซือคาดวา่จะไดร้ับจากการซือผลิตภณัฑน์นัๆ 

รังสรรค ์เลิศในสัตย ์ (2549 :53) ให้ความหมายไวว้า่ การบริการ (Service) เช่น ธนาคาร 
โรงแรม การขนส่ง การบิน เป็นสินคา้ทีไม่มีรูปร่าง เป้าหมายของการทาํธุรกจินนัเนน้ประโยชนใ์ช้
สอย การบริการจะมีความแตกต่างจากสินคา้ทนทานและไม่ทนทานตรงทีวา่ สถานทีผลิตเป็นทงั
สถานทีขาย สถานทีบริโภค และเป็นการนาํเสนอ ณ สถานทีกาํหนดพิเศษ เวลาทีกาํหนดเมือ
นาํเสนอแลว้กจ็ะจบสิน จะปรับปรุงมานาํเสนอใหม่หรือคืนสินคา้ไม่ได ้การตลาดจึงตอ้งเป็นการ
สร้างความมนัใจต่อผูข้าย เมือไดร้ับความมนัใจจากผูซื้อครังหนึงแลว้กจ็ะ จบสิน จะปรับปรุงมา
นาํเสนอใหม่หรือคืนสินคา้ไม่ได ้การตลาดจึงตอ้งเป็นการสร้างความมนัใจต่อผูข้ายเมือไดร้ับความ
มนัใจจากผูซื้อครังหนึงแลว้กจ็ะเกดิการซือซาํทาํให้ไดก้าํไรทีสูง 

2.2 ราคา (Price)  
ราคาเป็นสิงทีกาํหนดรายไดข้องกจิการ กล่าวคือ การตงัราคาสูงกจ็ะทาํให้ธุรกจิมีรายไดสู้ง 

การตงัราคาตาํกจ็ะทาํให้รายไดข้องธุรกจินนัตาํ ซึงอาจจะนาํไปสู่ภาวะขาดทุนไดอ้ย่างไรกต็ามก็
มิไดห้มายความวา่ธุรกจิหนึงจะตงัราคาไดต้ามใจชอบ ธุรกจิจะตอ้งอยู่ในสภาวะของการมีคู่แข่ง 
หากตงัราคาสูงกวา่คู่แข่งมาก แต่บริการของธุรกจินนัไม่ไดม้ีคุณภาพสูงกวา่คู่แข่งมากเท่ากบัราคาที
เพิม ย่อมทาํให้ลูกคา้ไม่มาใชบ้ริการกบัธุรกจินนัต่อไป หากธุรกจิตงัราคาตาํ กจ็ะนาํมาสู่สงคราม
ราคา เนืองจากคู่แข่งรายอืน สามารถลดราคาตามไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว  ดงันนัการตงัราคาในธุรกจิ
บริการเป็นเรืองทีซบัซ้อนยากกวา่การตงัราคาของสินคา้มาก ซึงผูบ้ริหารตอ้งไม่ลืมวา่ ราคากจ็ะเป็น
เงินทีลูกคา้ตอ้งจ่ายออกไปเพือรับบริการกบัธุรกจิหนึงๆ ดงันนัการทีธุรกจิตงัราคาไวสู้ง ก็
หมายความวา่ลูกคา้ทีมาให้บริการกต็อ้งจ่ายเงินสูงดว้ย 

สุดาดวง เรืองรุจิระ (2543 : 241 – 242) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ ราคาเป็นเครืองกาํหนด
มูลค่าในการแลกเปลียนซือขายสินคา้และบริการต่างๆ การซือขายจะสําเร็จเมือผูซื้อเตม็ใจจะจ่ายใน
ราคาหนึง และผูข้ายพอใจทีจะขายในราคาเดียวกนันนั ปัญหาการตงัราคาสินคา้ไดเ้หมาะสมจึงตอ้ง
พิจารณาจากปัจจยัประกอบหลายดา้น เช่น มูลเหตุจูงใจในการซือ พฤติกรรมต่างๆของผูซื้อ ตวับท
กฎหมาย เป็นตน้ 

รังสรรค ์เลิศในสัตย ์(2549 : 71) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ การตงัราคามีรูปแบบและวธีิการ
ต่างๆมากมาย ทงัขึนอยู่กบัลกัษณะของอุตสาหกรรม ประเภทสินคา้ สินคา้อุตสาหกรรมย่อมมี
วธีิการตงัราคาทีแตกต่างจากสินคา้อุปโภคบริโภค ช่องทางการจดัจาํหน่ายของแต่ละตลาดทีมีความ
สันยาวไม่เท่ากนั ย่อมทาํให้ระดบัราคาและรูปแบบการตงัราคาต่างกนัไป ช่องทางทียาวกวา่ย่อมทาํ
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ให้มีการกระจายส่วนต่างหรือกาํไรไดใ้นหลายระดบั ทาํให้ราคาจะตอ้งสูงขึน หรือพูดง่ายๆวา่ ตอ้ง
บวกหลายขนั เพราะมีคนกลางหลายระดบั ดงันนั ผูค้า้ปลีกหรือผูบ้ริโภค จึงพยายามทีจะจดัซือจาก
ผูผ้ลิตโดยตรง เพือให้ไดใ้นราคาทีตาํ ในอีกดา้นหนึง ถา้เป็นผลิตภณัฑท์ีตอ้งมีการส่งเสริมการขาย
มาก เช่น สินคา้ประเภททีเรียกวา่ marketing Product การตงัราคากจ็ะตอ้งตงัเ ผือค่าใชจ่้ายการ
ส่งเสริมการขายนีดว้ย แต่ถา้เป็นสินคา้ประเภทอุตสาหกรรมทีไม่มีการส่งเสริมการขาย กจ็ะตงัราคา
โดยไม่บวกค่าใชจ่้ายประเภทนี แต่อาจจะตอ้งบวกค่าใชจ่้ายประเภทอืนไว ้

2.3)การส่งเสริมการตลาด (Promotion)  
เป็นการติดต่อสือสารเกยีวกบัขอ้มูลระหวา่งผู้ ขายกบัผูซื้อ โดยมีวตัถุประสงคเ์พือแจง้

ข่าวสารหรือจูงใจ ให้เกดิทศันคติทีดีและเพือให้เป็นไปตามวตัถุประสงค ์การติดต่อสือสารอาจใช้
พนกังานขายทาํการขาย และการติดต่อสือสารโดยไม่ใชค้น เครืองมือการติดต่อสือสารมีหลาย
ประการซึงอาจเลือกใชห้นึงหรือหลายเครือง มือ ตอ้งใชห้ลกัการเลือกใชเ้ครืองมือสือสารแบบ
ประสมประสานโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกนัลูกคา้ผลิตภณัฑค์ู่แข่ง โดยบรรลุจุดมุ่งหมาย
ร่วมกนัไดเ้ครืองมือส่งเสริมทีสําคญัมีดงันี 

ก) การโฆษณา เป็นกจิกรรมในการนาํเสนอข่าวสารเกยีวกบัองคก์ารและ (หรือ )
ผลิตภณัฑ ์บริการ หรื อ ความคิด ทีตอ้งการจ่ายเงินโดยผูอุ้ปถมัภ์รายการกลยุทธ์การ
โฆษณาจะเกยีวขอ้งกบัการตดัสินใจในเรืองต่างๆ ไดแ้ก ่วตัถุประสงคใ์นการโฆษณา 
งบประมาณในการโฆษณา ข่าวสารทีตอ้งการสือ การเลือกใชสื้อ ช่วงระยะเวลาทีใชใ้นการ
โฆษณาและการประเมินโฆษณาวา่บรรลุหรือไม่ 

ข) การขายโดยใชพ้นกังานขาย หมายถึง เป็นกจิกรรมการแจง้ข่าวสารและจูงใจ
ตลาดโดยใชบุ้คคล งานในขอ้นีจะเกยีวขอ้งกบักลยุทธ์การขายโดยใชพ้นกังานขาย และการ
จดัการหน่วยงานขาย 

ค) การส่งเสริมการขาย หมายถึง กจิกรรมการส่งเสริมทีนอกเหนือจากการ
โฆษณาการขายโดยใชพ้นกังานขาย และการให้ข่าวการประชาสัมพนัธ์ ซึงสามารถกระตุน้
การให้ความสนใจ ทดลองใช ้หรือการซือ โดยลูกคา้ขนัสุดทา้ยหรือบุคคลอืนในช่องทาง
การส่งเสริมการขายมี 3 รูปแบบ คือการกระตุน้บริโภค เรียกวา่ การส่งเสริมการขายทีมุ่งสู่
ผูบ้ริโภค การกระตุน้คนกลางเรียกวา่ การส่งเสริมการขายทีมุ่งสู่คนกลาง และการกระตุน้
พนกังานขายทีเรียกวา่ การส่งเสริมการขายทีมุ่งสู่พนกังานขาย 

ง) การให้ข่าวสารและการประชาสัมพนัธ์ ข่าวเป็นการเสนอความคิดเกยีวกบั
สินคา้หรือบริการทีไม่ตอ้งมีการจ่ายเงิน ส่วนการประชาสัมพนัธ์หมายถึง ความพยายามทีมี
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การวางแผนโดยองคก์ารหนึงเพือสร้างทศันคติทีดีต่อองคก์ารให้เกดิกบักลุ่มใดกลุ่มหนึง 
การให้ข่าวเป็นกจิกรรมหนึงของการประชาสัมพนัธ์ 

 สุดาดวง เรืองรุจิระ (2543 : 265) กล่าวไวว้า่ ผูผ้ลิตไดจ้ดัเตรียมผลิตภณัฑท์ีเหมาะสมตรง
กบัความตอ้งการของตลาด ส่งไปวางจาํหน่ายในแหล่งทีคาดวา่ผูบ้ริโภคจะไปซือหาดว้ยราคาทีคาด
วา่ผูซื้อจะยอมรับได ้แต่ยงัขาดปัจจยัอีกประการหนึง ทีจะทาํให้ความหวงัในการจาํหน่ายผลิตภณัฑ์
ให้กบัลูกคา้เป้าหมายบงัเกดิผลคือ การสือสารให้ตลาดเป้าหมายไดท้ราบถึงการกระทาํของผูข้าย 
การชกัจูงให้เกดิอุปสงคใ์นผลิตภณัฑท์ีเสนอขาย ห รือเร่งเร้าให้มีอุปสงคม์ากพอทีจะลงมือ
ปฏิบติัการซือได ้กจิกรรมเหล่านี เรียกวา่ การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

 สุดาดวง เรืองรุจิระ (2543 : 266) ไดก้ล่าวไวว้า่ การส่งเสริมการตลาด เป็นการทาํให้กลุ่ม
ผูบ้ริโภคของเราเกดิความสนใจในตวัสินคา้ นกัการตลาดจึงตอ้งพยายามหาวธีิการติดต่อสือสารทีจะ
ทาํให้ผูเ้ป็นลูกคา้เกดิความสนใจให้ได ้แต่ความสนใจทีผูบ้ริโภคมีต่อข่าวสารนนัไม่ไดข้ึนอยู่กบัสือ
หรือขอ้ความทีใชเ้ป็นอย่างเดียว แหล่งของข่าวสารถือเป็นปัจจยัสําคญั จะทาํให้ผูบ้ริโภคหรือผูร้ับ
ข่าวสารเกดิความสนใจดว้ย นอกจากนนั ในส่วนของผูร้ับข่าวสาร บุคคลแต่ละคนมีการรับรู้ที
แตกต่างกนั และมีการแปลความหมายแตกต่างกนัดว้ย  

2.4) ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place หรือ Distribution)  
สุดาดวง เรืองรุจิระ (2543 : 205-206) กล่าวไวว้า่ ผูผ้ลิตจะผลิตสินคา้ประเภทดีเพียงใดก็

ตาม สินคา้นนัคงใชป้ระโยชนไ์ดใ้นกลุ่มผูบ้ริโภคจาํนวนนอ้ยเท่ากนั ถา้เป็นผูผ้ลิตไม่ทราบวา่สินคา้
ทีผลิตขึนมาแลว้จะไปขายทีไหน การจดัจาํหน่ายหรือการอธิบายถึง Place เป็นการศึกษาถึงกจิกรรม
และสถาบนัและสถาบนัการตลาดทีสร้างอรรถประโยชนท์างดา้นเวลา สถานที และความเป็น
เจา้ของเพือสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในตลาดเป้าหมายได้ 

รังสรรค ์เลิศในสัตย ์(2549 : 93) กล่าวไวว้า่ช่องทางการจดัจาํหน่ายมีความซบัซ้อนมากขึน 
และลกัษณะของคนกลางมีรูปแบบทีมีความหลากหลายมากขึน ในขณะเดียวกนัทางดา้นผลิตภณัฑ์
นนั ผูผ้ลิตกป็รับกลยุทธ์ของสินคา้อุปโภค หรือสินคา้อุตสาหกรรมเพียงอย่างเดียวสินคา้หลายๆ
อย่างเป็นไดท้งัสินคา้อุปโภคและสินคา้อุตสาหกรรมหรือมีสินคา้กงึอุตสาหกรรม 

รังสรรค ์เลิศในสัตย ์(2549 : 99) กล่าวไวว้า่ การจดัจาํหน่ายแบบเปิดเป็นนโยบายทีไม่ได้
จาํกดัเฉพาะ เป็นการกระจายสินคา้ไปในวงกวา้ง เปิดสําหรับผูข้ายทุกๆราย นโยบายนีใชก้บัสินคา้ที
ตอ้งการขายปริมาณมาก แต่จะมีจุดดอ้ยในการควบคุม เพราะมรปริมาณมาก และมีความซบัซ้อนใน
การบริหารการขาย อาจจะทาํให้เสียค่าใชจ่้ายมาก ผูผ้ลิตสินคา้อุปโภคบริโภคจาํหน่ายผ่านทงัร้านคา้
ส่งขนาดใหญ่ ร้านคา้ส่งขนาดกลาง ร้านคา้ปลีกทงัขนาดใหญ่และขนาดเลก็ บริษทัตอ้งใชพ้นกังาน
จาํนวนมาก หรืออาจจะตอ้งใชห้น่วยรถขายสดร้านคา้ปลีกขนาดเลก็ ทาํให้ตอ้งลงทุนมหาศาลความ
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ซบัซ้อนในการบริหารกม็าจากระบบการขายทีมีต่อแต่ละทีจะแตกต่างกนั ไม่สามารถทาํให้เป็น
มาตรฐานเดียวกนั ระบบการเกบ็ขอ้มูลการขายและการตลาดมีความซบัซ้อน ยากแกก่ารวเิคราะห์ 
และติดตามประเมินผล 

สาเหตุตอ้งมีนโยบายแบบเปิด 

1.ความตอ้งการให้อตัราการครอบคลุมตลาด (Market Coverage) ให้สูง ทีสุดคือ สามารถ
กระจายสินคา้ถึงลูกคา้ทุกกลุ่มและทุกทีไดร้วดเร็ว 

2. คนกลาง เช่น ร้านคา้ส่งไม่ไดด้าํเนินกลไกเป็นทีตอ้งการ อาทิ การกระจายสู่ร้านคา้ปลีก
ขนาดเลก็ และการทาํการส่งเสริมการขาย อนัเนืองจากขาดสมรรถนะทงัดา้นบุคลากรดา้นการเงิน 
โดยเฉพาะการไม่ยอมรับกลไ กดงักล่าวทาํให้ผูผ้ลิตตอ้งดาํเนินการดว้ยตนเองในการกระจายสู่
ร้านคา้ปลีกขนาดเลก็ 

รังสรรค ์เลิศในสัตย ์ (2549 : 100) กล่าวไวว้า่ การจดัจาํหน่ายแบบเลือกสรรเป็นการให้
ความสําคญัการขายผลิตภณัฑข์องตนให้กบัผูข้ายทีไดเ้ลือกสรรแลว้วา่ไดม้าตรฐานทีกาํหนด เช่น มี
ความสามารถในการขาย มีความสามารถทางการเงิน อตัราส่วนการขายผลิตภณัฑข์องคู่แข่ง สถาน
ทีตงั ฯลฯ  การใชน้โยบายนีทาํให้ควบคุมหรื อบริหารไดใ้นระดบัทีเหมาะสม และตน้ทุนการจดั
จาํหน่าย ไม่ตอ้งมากเกนิความจาํเป็น แต่ในกรณีนีตอ้งยอมรับวา่จะไดอ้ตัราการครอบคลุมตลาด
เพียงระดบัหนึง ไม่สามารถครอบคลุมไดท้งัหมด หรือสินคา้ทีมีระดบัราคาทีสูงเลก็นอ้ย และเมือ
คาํนวณดูแลว้ ถา้ตอ้งการมีอตัราการครอบคลุมตลาดทีสูงกวา่กต็อ้งเสียค่าใชจ่้ายสูงขึนในอตัราทีสูง
กวา่ ทาํให้ประสิทธิภาพลดลง   ความสําคญัของการจดัจาํหน่าย คือ การเขา้มาพฒันาและช่วยเหลือ
ในการแลกเปลียน ซึงหมายถึงการซือและการขายสินคา้ เพราะในปัจจุบนัไม่ใช่ผลิตเพียงเพือ
บริโภคเท่านนั แต่จะมีผลผลิตส่วนเกนิเพือนาํไปแลกเปลียนเป็นเงินมาเพือใชซื้อสินคา้และบริการ
อืน ดงันนัการจดัจาํหน่ายจะกอ่ให้เกดิประโยชนแ์ก ่2 ฝ่าย คือทงัผูซื้อและผูข้าย ถา้ไม่มีสถาบนัทาง
การตลาดเขา้มาเกยีวจะทาํให้สูญเสียทรัพยากรและเวลาในการแลกเปลียนสินคา้อย่างมาก  

2.5) บุคลากร (People)  
พนกังานจะประกอบดว้ยบุคลากรทงัหมดในองคก์รทีให้บริการนนั ซึงจะรวมตงัแต่ 

เจา้ของ ผูบ้ริหาร พนกังานในทุกระดบั ซึงบุคคลดงักล่าวทงัหมดมีผลต่อคุณภาพของการให้บริการ 

เจา้ของและผูบ้ริหารมีส่วนสําคญัอย่างมากในการกาํหนดนโยบายในการให้บริการ การ
กาํหนดอาํนาจหนา้ทีและความรับผิดชอบของพนกังานในทุกระดบั กระบวนการในการให้บริการ 
รวมถึงการแกไ้ขปรับปรุงการให้บริการ ส่วนพนกังานผูใ้ห้บริการเป็นบุคคลทีตอ้งพบปะและ
ให้บริการกบัลูกคา้โดยตรง และพนกังานในส่วนสนบัสนุนกจ็ะตอ้งทาํหนา้ทีให้การสนบัสนุนดา้น
ต่างๆทีจะทาํให้การบริการนนัครบถว้นสมบูรณ์ 
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แผนภาพที 3 ความสัมพนัธ์ระหวา่งพนกังานส่วนหนา้และส่วนหลงักบัการให้บริการลูกคา้ 

จากรูปจะเห็นวา่การให้บริการทีดีและสร้างความสัมพนัธ์ทีดีกบัลูกคา้จะตอ้งมาจาก
พนกังานทงั 2 ส่วนรวมทงัการปรับปรุงการให้บริการตอ้งอาศยัขอ้มูลความตอ้งการจากพนกังาน
ส่วนหนา้ ผูบ้ริหารควรบริหารพนกังานส่วนหนา้และส่วนหลงัเพือให้เกดิประสิทธิภาพในการ
ให้บริการ ดงันี 

1.การกาํหนดงานอย่างชดัเจน 

ผูบ้ริหารจะตอ้งแบ่งงาน กาํหนดหนา้ที และความรับผิดชอบระหวา่งพนกังานส่วนหนา้
และส่วนหลงัอย่างชดัเจน เช่นการติดต่อลูกคา้ หากพบวา่ลูกคา้หายไปนานไม่ไดม้าใชบ้ริการ ควร
เป็นหนา้ทีของใครทีจะติดต่อกลบัไปหาลูกคา้ ซึงการแบ่งงานให้ชดัเจนเป็นสิงแรกทีตอ้งกระทาํ 
ทงันีความชดัเจนและยากง่ายขึนอยู่กบัลกัษณะของธุรกจิ โครงสร้างองคก์ร และความซบัซ้อนของ
ฐานลูกคา้ เมือแบ่งไปแลว้ในอนาคตตอ้งมีการทบทวนงานอีกครังหนึงอย่างต่อเนือง 

2.สร้างกระบวนการทาํงานทีสัน กระชบัและมีประสิทธิภาพ 

การกาํหนดกระบวนการทาํงานย่อมทาํให้บทบาทและหนา้ทีของพนกังานทีไดแ้บ่งไวม้ี
ความชดัเจนมากขนึ กระบวนการทาํงานทีเหมาะสมช่วยให้พนกังานทาํงานไดอ้ย่างไม่สับสนและ
ทาํให้การบริการมีคุณภาพอย่างแน่นอน ผูบ้ริหารตอ้งลืมปรับเปลียนกระบวรการให้บริการ ซึง
อาจจะเป็นทุก 3 เดือน ทุกครึงปีหรือทุกปี ตามความตอ้งการของลูกคา้ทีเปลียนไปรวมทงั
สถานการณ์ทางการตลาดทีรุนแรงยิงขึน 

3.เนน้การติดต่อสือสารทีชดัเจน 

การดาํเนินการใดๆทีมีผลต่อพนกังานทงัสองส่วนตอ้งมีตวัแทนจากทุกฝ่ายงานเขา้ร่วม
ประชุมเพือทราบประเดน็ความเห็น ปัญหาทีอาจจะเกดิขึน และขอ้ดีขอ้เสียของการดาํเนินงานนนั 
หลงัจากนนัจะตอ้งมีการสือสารให้พนกังานทุกคนเขา้ใจร่วมกนั แต่สิงทีพบคือ ธุรกจิมกัไม่ค่อนใส่
ใจในเรืองนี ทาํให้พบปัญหาในการให้บริการทีพนกังานรับรู้ขอ้มูลไม่เท่ากนั บางครังจะพบวา่
พนกังานส่วนหนา้(ฝ่ายขาย ) จดัทาํโครงการส่งเสริมการขาย โดยให้ส่วนลดกบัลูกคา้ทีถือบตัร
เครดิตเมือไปรับประทานอาหารและจ่ายเงินดว้ยบตัรเครดิต แต่เมือลูกคา้โทรมาสอบถามพนกังานที
ศูนยล์ูกคา้สัมพนัธ์ พนกังานทีศูนยล์ูกคา้สัมพนัธ์ไม่สามารถตอบคาํถามได ้ทาํให้ลูกคา้เกดิความไม่

 

ลูกคา้ 
 

พนกังานส่วนหนา้ 

 

พนกังานส่วนหลงั 
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พอใจได ้สิงหนึงทีควรลงทุนคือการพฒันาระบบขอ้มูลแบบอินทราเนต็ (intranet) ให้ทุกคนรับรู้
ขอ้มูลเท่ากนัและพร้อมกนั โดยผ่านฐานขอ้มูลและอีเมลล ์

4.ส่งเสริมกจิกรรมร่วมกนั 

การสร้างกจิกรรมร่วมกนั เป็นปัจจยัสําคญัทีทาํให้พนกังานทงัสองส่วนทาํงานร่วมกนัได้
อย่างดี เนืองจากกาํแพงความเป็นฝ่ายและแผนกไดพ้งัทลายลง ผูบ้ริหารควรสร้างกจิกรรมเช่น การ
เขา้ฝึกอบรมร่วมกนั การประชุมร่วมกนั ก ารมอบหมายงานให้ทาํร่วมกนั การนาํปัญหาการ
ให้บริการลูกคา้มาร่วมกนัหาสาเหตุและแกไ้ขร่วมกนั ทาํให้ทงัสองส่วนมีโอกาสไดเ้รียนรู้ซึงกนั
และกนั สร้างความเขา้ใจกนัไดอ้ย่างดี 

5.การสลบัเปลียนกนัทาํงาน 

เมือส่งเสริมให้ทาํกจิกรรมร่วมกนัแลว้ ปัญหาการประสานงานของพนกังานยงัเ กดิขึนอยู่
เนืองๆ ผูบ้ริหารควรดาํเนินให้พนกังานส่วนหนา้ลองทาํงานส่วนหลงัและพนกังานส่วนหลงัลอง
ทาํงานของส่วนหนา้ เพือฝึกชิมรสชาติงานทีแตกต่างกนั รับรองวา่สักระยะหนึงการประสานงาน
และการช่วยเหลือกนัจะดีขึนจนในทีสุดปัญหาทีคา้งคามานานจะลดลง 

2.6) กระบวนการในการทํางาน (Process)  
เป็นขนัตอนในการให้บริการเพือส่งมอบคุณภาพในการให้บริการกบัลูกคา้รวดเร็วและ

ประทบัใจในการผลิตตอ้งอาศยักระบวนการตดัสินใจและการปฏิบตัิงานในเรืองกระบวนการ
ให้บริการตอ้งการประสานงานระหวา่งงานของตลาดกบังานของการผลิตและนาํเสนอบริการ  
โดยทวัไปกระบวนการให้บริการมกัจะเกยีวขอ้งกบั 2 ดา้นคือ 

6.1 ความซบัซ้อนของกระบวนการจะเกยีวขอ้งกบัลกัษณะของลาํดบัหรือขนัตอนในการ
ให้บริการ 

6.2 ความหลากหลายในกระบวนการ หมายถึง ความแตกต่างหรือหลากหลายทีเกดิขึนจาก
การปฏิบติัตามลาํดบัหรือขนัตอนในการให้กระบวนการ เช่น ความสะ ดวกรวดเร็วในการอนุมตัิ
บตัรเครดิต 

กระบวนการให้บริการ เป็นส่วนประสมทางการตลาดทีมีความสําคญัมาก ตอ้งอาศยั
พนกังานทีมีประสิทธิภาพหรือเครืองมือทนัสมยัในการทาํให้เกดิกระบวนการทีสามารถส่งมอบ
บริการทีมีคุณภาพได ้เนืองจากการให้บริการโดยทวัไปมกัจะประกอบดว้ยหลายขนัตอน ไดแ้ก ่การ
ตอ้นรับ การสอบถามขอ้มูลเบืองตน้ การให้บริการตามความตอ้งการ การชาํระเงิน เป็นตน้ ซึงใน
แต่ละขนัตอนตอ้งประสานเชือมโยงกนัอย่างดี หากมีขนัตอนใดไม่ดีแมแ้ต่ขนัตอนเดียวย่อมทาํให้
การบริการไม่เป็นทีประทบัใจแกลู่กคา้ 
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ผูบ้ริหารทีเกง่ จะตอ้งเริมให้พนกังานส่งมอบบริการอย่างมีคุณภาพและสร้างความสัมพนัธ์
กบัลูกคา้ตงัแต่ตอนแรก ไม่วา่จะเป็นพนกังานรับโทรศพัทห์รือพนกังานตอ้นรับจะตอ้งอบรม
พนกังานเป็นอย่างดี โดยพนกังานทีมอบหมายให้ทาํหนา้ทีตรงนีตอ้งมีอธัยาศยัทีดี ยิมแยม้แจ่มใส
ให้บริการทีลูกคา้ประทบัใจ เพือช่วยสร้างบรรยากาศของการบริการให้มีความประทบัใจต่อไป 
เนืองจากหากเกดิความผิดพลาดตงัแต่ขนัตอนแรก การบริการในขนัต่อไปจะดีเพียงใดลูกคา้ย่อมไม่
พอใจ หรือพอใจนอ้ยลง ภาพความประทบัใจเหล่านนัจะติดอยู่ในอารมณ์ของลูกคา้ แต่หากลูกคา้
ประทบัใจการบริการตั งแต่ขนัตอนแรก แมว้า่จะมีบางขนัตอนทีอาจจะสะดุดบา้งแต่ลูกคา้อาจ
มองขา้มไป 

2.7) ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) 

หมายถึง สิงแวดลอ้มทีซึงมีการให้บริการและปัจจยัทีเกยีวขอ้งกบัการจบัตอ้งไดอ้ย่างใด
อย่างหนึงทีอาํนวยความสะดวกในการปฏิบตัิการและส่งมอบบริการ เช่น เครืองแบบของเจา้หนา้ที
ทีให้บริการ การตกแต่งสถานทีให้บริการหรือสิงทีผูบ้ริโภคสามารถสังเกตเห็นไดง่้ายทางกายภาพ 
เช่น ความมีระเบียบภายในสํานกังาน ความสะอาดของตวัอาคารสถานที 

สิงแวดลอ้มทางกายภาพในแต่ละธุรกจิไม่เหมือนกนั ทงัในดา้นการให้ความสําคญัดา้นการ
ออกแบบ การจดัวาง สิงทีผูบ้ริหารตอ้งทาํคือ การศึกษาถึงพฤติกรรมและความตอ้งการของลูกคา้ วา่
ลูกคา้คาํนึงถึงสิงแวดลอ้มทางกายภาพสิงใดกอ่นและควรตงัอยู่ทีใด เนืองจากตอ้งไม่ลืมวา่
สิงแวดลอ้มทางกายภาพเป็นสิงทีกอ่ให้เกดิความประทบัใจสิงแรก (First Impression) สําหรับลูกคา้
ทีมาใชบ้ริการในครังแรก 

นกัการตลาดทีดีจะตอ้งสร้างให้สิงแวดลอ้มทางกายภาพมีความเหมาะสมกบัคุณภาพในการ
ให้บริการ แต่คงไวซึ้งลกัษณะเฉพาะของธุรกจินนัๆ เช่น ร้านทนัตแพทย ์ลกัษณะเฉพาะของร้านคือ 
ตอ้งมองเห็นภายใน ตอ้งสะอาด โปร่งใส  เนืองจากสิงแวดลอ้มกายภาพเหล่านีจะเป็นตวัแทนของ
ความเป็นทนัตแพทย ์หากร้านสกปรก ดูไม่สะอาด ดูไม่สดใส ลูกคา้จะมีความคิดกลวัหรือเกดิมโน
ภาพไม่กลา้เขา้ใชบ้ริการ เนืองจากกลวัวา่เครืองมือไม่ทนัสมยั กลวัโรคติดต่ออนัเกดิจากความไม่
สะอาด ดงันนั หากตอ้งการกลุ่มเป้าหมายเป็นลูกคา้มีเงิน การตกแต่งร้านตอ้งดูสะอาด หรูหรา สร้าง
ความน่าเชือถือ และความมนัใจของการให้บริการเกยีวกบัฟัน แต่หากตอ้งการเจาะกลุ่มเป้าหมาย
ลูกคา้ปานกลางร้านอาจจะไม่ตอ้งหรูหรามากนกั แต่ตอ้งดูโปร่งใสและสะอาด 

สรุปไดว้า่ส่วนประสมทางการตลาดทงั 7 ตวัไดแ้กผ่ลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจาํหน่าย  
การส่งเสริมการตลาด พนกังาน กระบวนการให้บริการ และสิงแวดลอ้มทางกายภาพ ลว้นมี
ความสําคญักบัสินคา้ประเภทบริการทีผูบ้ริโภคใชป้ระกอบการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ซึงใน
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การศึกษานี ผูว้จิยัไดน้าํตวัแปรเขา้มาพิจารณาในฐานะปัจจยัที มีผลต่อการเลือกใชบ้ตัรเครดิตของ
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 
3.ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า 
 ชยัสมพล  ชาวประเสริฐ (2547 : 81 - 83) กล่าวไวว้า่ธุรกจิจะตอ้งตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ ส่วนประสมทางการตลาดทงั 7 ประการ เป็นมุมมองของธุรกจิทีให้บริการ การที
จะบริหารการตลาดของธุรกจิให้ประสบความสําเร็จนนัจะตอ้งพิจารณาถึงส่วนประสมทาง
การตลาดในมุมมองของลูกคา้ดว้ย ดงัต่อไปนี 

  3.1 คุณค่าทีลูกคา้จะไดร้ับ (Customer Value)  

  ลูกคา้จะเลือกใชบ้ริการอะไรหรือกบัใคร สิงทีลูกคา้ใชพ้ิจารณาเป็นหลกัคือ คุณค่า
หรือประโยชนท์ีไดร้ับเมือเทียบกบัเงินทีจ่าย ดงันนัธุรกจิตอ้งตอบสนองเฉพาะบริการทีตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างแทจ้ริง 

  3.2 ตน้ทุน (Cost to Customer) 

  ตน้ทุนหรือเงินทีลูกคา้ยินดีจะจ่ายสําหรับบริการนนั ตอ้งคุม้ค่ากบับริการทีจะได ้หาก
ลูกคา้ยินดีจ่ายในราคาสูง แสดงวา่ความคาดหวงัในบริการนนัย่อมสูงดว้ย ดงันนัในการตงัราคา
ค่าบริการ ธุรกจิตอ้งหาราคาทีลูกคา้ยินดีทีจะจ่ายให้ เพือนาํราคานนัไปใชใ้นการลดค่าใชจ่้ายต่างๆ
ทาํให้สามารถเสนอบริการในราคาทีลูกคา้ยอมรับได้ 
  3.3 ความสะดวก (Convenience) 

  ลูกคา้จะใชบ้ริการกบัธุรกจิใด ธุรกจินนัจะสร้างความสะดวกให้กบัลูกคา้ไม่วา่จะเป็น
การติดต่อสอบถามขอ้มูลและการไปใชบ้ริการ หากลูกคา้ไปติดต่อใชบ้ริการไดไ้ม่สะดวก ธุรกจิ
จะตอ้งทาํหนา้ทีสร้างความสะดวกดว้ยการให้บริการถึงทีบา้นหรือทีทาํงานของลูกคา้ 

  3.4 การติดต่อสือสาร (Communication)  

  ลูกคา้ย่อมตอ้งการไดร้ับข่าวสารอนัเป็นประโยชนจ์ากธุรกจิ ในขณะเดียวกนัลูกคา้ก ็
ตอ้งการติดต่อธุรกจิเพือให้ขอ้มูล ความเห็น หรือขอ้ร้องเรียน ธุรกจิจะตอ้งจดัหาสือทีเหมาะสมกบั
ลูกคา้เป้าหมาย ดงันนัการส่งเสริมการตลาดทงัหลายจะไม่ประสบควา มสําเร็จเลยหากการสือสาร
ลม้เหลว 

  3.5 การดูแลเอาใจใส่ (Caring) 

  ลูกคา้ทีมาใชบ้ริการไม่วา่จะเป็นบริการทีจาํเป็นหรือบริการทีฟุ่ มเฟือย ลูกคา้กต็อ้งการ
การดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีจากผูจ้ดัการ ตงัแต่เขา้มาใชบ้ริการจนถึงกา้วออกจากร้าน 

  3.6 ความสําเร็จในการตอบสนองความตอ้งการ (Completion) 
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  ลูกคา้มุ่งหวงัให้ไดร้ับการตอบสนองความตอ้งการอย่างสมบูรณ์แบบ ไม่วา่จะเป็นการ
บริการตดัผม ผมทีออกมาจะตอ้งมีความเรียบร้อยตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ ซึงในแต่ละธุรกจิ
บริการถึงแมข้นัตอนการให้บริการจะมีความซบัซ้อนเพียงใด ลูกคา้ไม่มีส่วนมารับรู้ รู้อย่างเดียววา่
กระบวนการการให้บริการตอ้งตอบสนองความตอ้งการอย่างครบถว้น ไม่ขาดตกบกพร่อง  

  3.7 ความสบาย (Comfort) 

  สิงแวดลอ้มของการให้บริการไม่วา่จะเป็นอาคาร เคานเ์ตอร์บริการ ห้องนาํทางเดิน 
จะตอ้งสร้างความสบายตาและความสบายใจให้ลูกคา้ สิงเหล่านีจะตอ้งทาํให้ความทุกขใ์จและความ
ไม่สบายกายไดบ้รรเทาเบาบางลง เช่น การนงัฟังเพลงในร้านอาหารทุกสิงในร้านอาหารตอ้งสร้าง
ความสบายให้แกลู่กคา้ 

สรุปไดว้า่ สินคา้ประเภทบริการนนัผูใ้ห้บริการจะตอ้งพิจารณาส่วนประสมทางการตลาด
ในมุมมองของธุรกจิและส่วนประสมทางการตลาดใ นมุมมองของลูกคา้ เพือตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ให้มีความพึงพอใจจนเกดิการซือสินคา้หรือใชบ้ริการ 

งานวจิัยทีเกยีวข้อง 
จากการศึกษาคน้ควา้ผลงานวจิยัทีเกยีวขอ้งมีเนือหาดงันี 

วชินทร์ ภูวพิทยานนท ์(2536) ไดศึ้กษาพฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิตของผูบ้ริโภคในเขต
อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เหตุผลของผูบ้ริโภคทีใชแ้ละเลือกเป็นสมาชิกบตัรเครดิตยีห้อต่าง ๆ 
ปัญหาการใชบ้ตัรเครดิต และความเห็นของผูบ้ริโภค ผลการสรุปไดว้า่พฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิต
ยีห้อต่าง ๆ ทีบริโภคเคยใชไ้ม่แตกต่างกนัตามอาชีพ ส่วนบตัรเครดิตทีใชใ้นปัจจุบนัแตกต่างกนัตาม
อาชีพ และตามวตัถุประสงคพ์บวา่ ทุกอาชีพใชป้ระโยชนเ์พือซือสินคา้ราคาสูงเป็นส่วนใหญ่ 
รองลงมาเพือชาํระค่าอาหารและบริการ ส่วนสถานทีทีใชค้ือ ห้างสรพสินคา้ รองลงมาคือโรงแรม 
และร้านคา้ทวัไปมากกวา่ทีอืน และทุกอาชีพใชบ้ตัรเครดิตต่อเดือนประมาณ 1,000-5,000 บาท ดา้น
เหตุผลทีผูบ้ริโภคเลือกใชบ้ตัรเครดิตพบวา่แตกต่างกนัในแต่ละอาชีพคือขา้ราชการและพนกังาน
รัฐวสิาหกจิ เหตุผลทีใชบ้ตัรเครดิต เนืองจากสามารถใชแ้ทนเงินสดได ้สําหรับเอกชนใชบ้ตัรเครดิต
เพืออาํนวยความสะดวก และเหตุผลในการเลือกใชบ้ตัรเครดิตยีห้อต่างๆ ในปัจจุบนันนัไม่มีความ
แตกต่างกนัตามอาชีพ ส่วนใหญ่เลือกเพราะเป็นลูกคา้ของสถาบนั 

หทยัรัตน ์ฐิติปัญโญภาส (2542) ไดศึ้กษาเรืองพฤติกรรมการบริโภคของผูถ้ือครองบตัร
เครดิตของธนาคารพาณิชยใ์นเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จากการสํารวจกลุ่มตวัอย่างจาํนวน
180 ราย พบวา่ ผูถ้ือครองบตัรเครดิตอยู่ในระดบัปริญญาตรี อาชีพส่วนใหญ่เป็นพนกังาน
บริษทัเอกชน มีรายไดอ้ยู่ระหวา่ง 10,001  – 20,000 บาทต่อเดือน จาํนวนบตัรเครดิตทีถือครอง
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ประมาณ 2 บตัรต่อคน เหตุผลทีถือครองบตัรเครดิตมากกวา่ 1 บตัร เนืองจากทาํให้มีสภาพคล่อง
มากขึน บตัรเครดิตทีนิยมถือครองมากทีสุดคือ บตัรเครดิตธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน ) กลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่จะมีวงเงินบตัรเครดิตประมาณ 10,000  – 50,000 บาท จาํนวนครังในการใชจ่้าย
ผ่านบตัรเครดิตเฉลียต่อเดือนมากทีสุดอยู่ระหวา่ 4 – 6 ครัง มูลค่าการใชจ่้ายเฉลียต่อเดือน 3,001  –
5,000 บาท และสถานทีทีนิยมใชจ่้ายดว้ยบตัรเครดิตมากทีสุดคือ ห้างสรรพสินคา้ สินคา้ทีนิยมใช้
จ่ายดว้ยบตัรเครดิต คือ เสือผา้เครืองแต่งกาย เหตุผลทีใชบ้ตัรเครดิตมากทีสุดคือ ไม่ตอ้งจ่ายเงินสด
ทนัที และมีระยะเวลาปลอดดอกเบีย ส่วนปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการถือบตัรเครดิ ตมากทีสุดคือ
สถานทีรับบตัรเครดิตจะตอ้งมีจาํนวนมาก จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรทีมีผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคต่อผูถ้ือครองบตัรเครดิตพบวา่ อาชีพของผูถ้ือครองบตัรเครดิตมี
ความสัมพนัธ์กบัวงเงินบตัรเครดิต ส่วนในดา้นสภาพของผูถ้ือครองบตัรเครดิตพบวา่ คนโสดจะมี
การใชจ่้ายบตัรเครดิตนอ้ยกวา่คนทีมีครอบครัวแลว้ และปัญหาทีผูถ้ือครองบตัรเครดิตให้
ความสําคญัมากทีสุดคือ การตรวจสอบวงเงินบตัร ทาํให้ยุ่งยาก ล่าชา้ ยุทธพงศ์ ทุ่งแจง้ (2546 ) ได้
ศึกษาเรือง “ปัจจยัทีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการใชบ้ตัรเครดิตปลอดธรรมเนียมของธนาคารพาณิชยแ์ห่ง
หนึงในจงัหวดัลาํปาง ” มีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาปริมาณผูใ้ชบ้ตัรเครดิต และปัจจยัทีมีผลต่อ
ผูบ้ริโภคในการตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิต คน้หาแนวทางในการเพิมฐานลูกคา้บตัรเครดิตและ
มาตรการทีจะทาํให้ผูบ้ริโภคไดร้ับความพึงพอใจสูงสุดในการใชบ้ตัรเครดิตของธนาคารกรุงศรี
อยุธยาในจงัหวดัลาํปางโดยทาํการสุ่มตวัอย่างจาํนวน 150 รายและนาํมาวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการหา
ค่าสถิติ ไดแ้ก ่ค่าร้อยละ ค่าเบียงเบนมาตรฐาน และค่านยัสําคญัทางสถิติผลการวจิยัพบวา่ มี
ผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิตประมาณ 2,478 ราย บตัรเครดิตทีลูกคา้ใชม้ากทีสุดคือ  บตัรเครดิตวซ่ี า 
โดยทวัไปถือครองบตัรเครดิตหลายธนาคารแต่ส่วนใหญ่พึงพอใจถือบตัรเครดิตของธนาคารกรุงศรี
อยุธยามากทีสุด เนืองจาก บตัรเครดิตของธนาคารกรุงศรีอยุธยาฟรีค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพมาก
ทีสุด รองลงมาคือความสะดวกในการชาํระค่าสินคา้และบริการ ส่วนลูกคา้ทีไม่มีความพึงพอใจ
บตัรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยาดว้ยเหตุผล การเบิกเงินสดฉุกเฉินใชไ้ดจ้าํกดัเพียงร้อยละ 50 ของ
วงเงินและอตัราดอกเบียบตัรเครดิตสูงกวา่อตัราดอกเบียเงินกูท้วัไป นอกจากนีลูกคา้ไดเ้สนอแนะ
เกยีวกบัการใชบ้ตัรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยาคือควรลดอตัราดอกเบียบตัรเครดิตให้ใกลเ้คียงกบั
อตัราดอกเบียเงินกูท้วัไป เพิมวงเงินบตัรเครดิตและจุดรับชาํระเงินค่าใชจ่้ายบตัรเครดิตให้มากกวา่
ในปัจจุบนั 

ธีระ วงคค์าํ (2547) ไดศึ้กษาเรือง “ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่ออุปสงคข์องบตัรเครดิตทีไม่ไดอ้อก
โดยธนาคารในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่” วตัถุประสงคเ์พือศึกษาโครงสร้างลกัษณะทวัไป
และอุปสงคข์องผูถ้ือบตัร ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่ออุปสงคแ์ละความสัมพนัธ์ของปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อ
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อุปสงคข์องผูถ้ือบตัรเครดิตทีไม่ไดอ้อกโดยธนาคาร ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ รวบรวม
ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามแบบปลายปิดจากผูถ้ือบตัรเครดิตทีไม่ไดอ้อกโดยธนาคาร ทีเขา้มาใช้
บริการตามห้างสรรพสินคา้ จาํนวน 6 แห่งโดยวธีิการสุ่มแบบบงัเอิญ(Accidental sampling) จาํนวน 
370 ราย ทาํการศึกษาโดยใชว้ธีิการพรรณนาอธิบายถึงลกัษณะโดยทวัไป จากผูถ้ือบตัรเครดิตที
ไม่ไดอ้อกโดยธนาคาร ทีเขา้มาใชบ้ริการตามห้างสรรพสินคา้ผลการศึกษาพบวา่ ไม่มีความแตกต่าง
ในดา้นเพศของผูถ้ือบตัรทีมีอายุระหวา่ง 20-35 ปีการศึกษาอยู่ในระดบัอนุปริญญาถึงปริญญาตรี มี
อาชีพเป็นลูกจา้งและพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดอ้ยู่ระหวา่ง 4,001-12,000 บาทต่อเดือน ส่วน
ใหญ่จะถือบตัรจาํนวน 2 ใบขึนไป ปัจ จยัทีมีอิทธิพลต่ออุปสงคข์องบตัร พบวา่ผูถ้ือบตัรให้
ความสําคญักบัระยะเวลาในการอนุมติัทีรวดเร็วขนัตอนทีไม่ยุ่งยาก มีบริการรับฝาก- ถอนเงินจาก
เครืองอตัโนมติั อตัราดอกเบียตาํ การคิดเบยีปรับในอตัราทีไม่สูง การมีส่วนลดเมือชาํระกอ่น
กาํหนด เกณฑก์ารพิจารณารายได้ ขนัตาํของผูส้มคัรการไดร้ับส่วนลดจากการแสดงบตัร การมี
เคานเ์ตอร์ทีจ่ายชาํระเงินไดส้ะดวก การให้ของสมนาคุณแกส่มาชิกใหม่ การโฆษณาทางวทิยุและ
หนงัสือพิมพ ์รวมทงัการแนะนาํจากเพือนร่วมงาน 

ปภานนั วรวฒันสกุล (2549 ) ศึกษาคน้ควา้อิสระในหวัขอ้เรือง “พฤติกรรมการถือบตั ร
เครดิตของประชากรในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ” จากกลุ่มตวัอย่าง 400 รายโดยแบ่งเป็น
กลุ่มผูถ้ือบตัรของธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงินทีไม่ใช่ธนาคารพาณิชย ์กลุ่มละ 200 รายโดย
ใชแ้บบสอบถามในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนาและใชส้ถิติ
ไควส์แควร์ในการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่ม ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัทีมีผลต่อการเลือก
ถือบตัรเครดิตของกลุ่มตวัอย่างทงัหมดพบวา่ปัจจยัทางดา้นความสวยงาม กะทดัรัด พกพาได้
สะดวก ความรวดเร็วในการอนุมติั ความหลากหลายของประเภทบตัร อตัราดอกเบียในการผิดชาํระ
ตาํ การมีตู ้ATM มากและเพียงพอ การมีร้านคา้และสถานบริการทียอมรับบตัรเครดิตจาํนวนมาก
การมีสาขาธนาคารทวัโลก สิทธิประโยชนท์ีไดร้ับจากการถือบตัร และการมีพนกังานขายเขา้มา
ติดต่อโดยตรงมีอิทธิพลต่อการเลือกเป็นอย่างมาก ผลการศึกษากลุ่มผูใ้ชบ้ตัรเครดิตของธนาคาร
พาณิชย ์พบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหวา่ง 31-40 ปี การศึกษานะดบัปริญญาตรี มีอาชีพ
พนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉลียมากกวา่ 20,000 บาทต่อเดือนโดยเลือกถือบตัรเครดิตของ
ธนาคารไทยพาณิชยม์ากทีสุด มีค่าใชจ่้ายผ่านบตัรเฉลียต่อเดือนในช่วง 1 ปีเป็นจาํนวนเงินประมาณ  
11,690 บาทตอ่เดือน ส่วนใหญ่ใชบ้ตัรเพือชาํระสินคา้และบริการเงินสดเฉลีย 1-2 ครังต่อเดือนและ
ส่วนใหญ่ถือบตัรเครดิตมากกวา่ 1 ใบ เนืองจากวงเงินสินเชือของบตัร 1 ใบไม่เพียงพอต่อการใชจ่้าย
ในชีวติประจาํวนั ปัจจยัทีมีผลต่อการเลือกถือบตัร ปัจจยัทีมีผลต่อการเลือกถือบตัร พบวา่ กลุ่มอายุ
ระหวา่ง 21-30 ปี ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขายทีเกยีวขอ้งกบัการมีพนกังานขายเขา้มาติดต่อ
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โดยตรงมีผลต่อการเลือกใชม้ากทีสุด ในกลุ่มอาชีพขา้ราชการ /รัฐวสิาหกจิ ปัจจยัดา้นรูปลกัษณะ
บตัรทีเกยีวขอ้งกบัความหลากหลายของประเภทบตัรเครดิต และปัจจยัดา้นสถานทีที เกยีวขอ้งกบั
การมีจาํนวนตูเ้อทีเอม็มากและเพียงพอมีผลต่อการเลือกใชม้ากทีสุดส่วนในกลุ่มอาชีพพนกังานใน
บริษทัเอกชน ปัจจยัดา้นสถานทีเกยีวขอ้งกบัการมีสาขาทวัโลกมีผลต่อการเลือกใชม้ากทีสุดและใน
กลุ่มทีมีรายไดม้ากกวา่ 10,000 บาทต่อเดือนขึนไป ปัจจยัดา้นราคาทีเกยีวขอ้งกบัอตัราค่าธรรมเนียม
แรกเขา้ฟรีและค่าธรรมเนียมเป็นทียอมรับไดม้ีผลต่อการเลือกใชม้ากทีสุด 

จากการทบทวนงานวจิยัทีเกยีวขอ้งจะพบวา่การใชบ้ตัรเครดิตจะใชเ้พือแทนเงินสดในการ
ซือสินคา้และบริการทวัไป สถานทีใชบ้ตัรจะเป็นห้างสรรพสินคา้และซุปเปอร์มาเกต็  ดา้นความ
คิดเห็นของผูถ้ือบตัรพบวา่ เหตุผลการใชบ้ตัรเครดิตเพือไวใ้ชใ้นยามฉุกเฉินและเพือความคล่องตวั
สะดวกในการซือสินคา้และบริการเนืองจากไม่ตอ้งพกเงินสดเป็นจาํนวนมาก ซึงความพึงพอใจต่อ
บริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ พบวา่ มีความพึงพอใจในเรืองของระยะเวลาเ รียกเกบ็เงิน
ปลอดดอกเบีย 45 วนั รองลงมาคือความถูกตอ้งของใบแจง้หนี 
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บทที  3 

วธีิดาํเนนิการวจิยั  
 
 
 การศึกษาเรือง  การวจิยั เรือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดทีมีผลต่อการเลือกใชบ้ตัร
เครดิตของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ภาคกลาง 3 สมุทรสาคร – สมุทรสงคราม  ผูว้จิยั
ไดเ้ลือกใชว้ธีิการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ทีมีรูปแบบการวจิยัเชิงสํารวจ (Survey 
Research) โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล และวเิคราะห์ขอ้มูลจาก
กลุ่มตวัอย่าง ผูว้จิยัไดม้ีวธีิการดาํเนินการวจิยัดงัรายละเอียดต่อไปนี 
  1.ระเบียบวธีิการวจิยั 
  2.ประชากร 
  3.ขนาดตวัอย่างและการสุ่มตวัอย่าง 
  4.เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั 
  5.แหล่งทีมาของขอ้มูล 
  6.การสร้างเครืองมือวจิยั 
  7.การวเิคราะห์ขอ้มูล 
  8.สถิติทีใชใ้นการวเิคราะห์การประมวลขอ้มูล 
 
1. ระเบียบวธีิการวจิยั 
 การวจิยัครังนีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ โดยเนน้การเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากการสํารวจ  
(Survey Research) เพือศึกษาพฤติกรรมและและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการ
เลือกใชบ้ตัรเครดิตของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน ) ภาคกลาง 3 สมุทรสาคร – 
สมุทรสงคราม โดยสามารถนาํมาเป็นแนวทางเพือให้ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน )และผูท้ี
เกยีวขอ้งไดเ้ป็นขอ้มูลในการกาํหนดกลยุทธ์ และวางแผนการตลาดตลอดจนปรับปรุง พฒันา เสริม
แนวคิด โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครืองมือในการศึกษา 
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2.ประชากร 
 ประชากร ลูกคา้ของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน ) ทีอยู่ในเขตจงัหวดัสมุทรสาคร 
ประกอบไปดว้ย 3 สาขา คือ สาขาถนนเศรษฐกจิ 1  สาขากระทุ่มแบนและสาขาสมุทรสาครทีเขา้มา
ทาํธุรกรรมทางการเงินประเภทฝาก -ถอน จ่ายค่าสินคา้บริการ ลูกคา้เงินฝากประจาํกบัธนาคาร
กรุงเทพ ทงันีตอ้งเป็นลูกคา้ทีถือบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ 
 
3.ขนาดตัวอย่าง 
 กลุ่มตวัอย่างทีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก ่ลูกคา้ธนาคารกรุงเทพทีถือบตัรเครดิตของธนาคาร
กรุงเทพ ทีเขา้ทาํธุรกรรมทางการเงินประเภท ฝาก -ถอน จ่ายค่าสินคา้และบริการ ลูกคา้เงินฝาก
ประเภทประจาํ  โดยจะทาํการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบไม่ใชท้ฤษฎีความน่าจะเป็น (Non-Probability 
Sampling)  การสุ่มตวัอย่างโดยวธีิ Convenience Sampling เนืองจากไม่ทราบจาํนวนประชากรที
แทจ้ริง และไม่สามารถเกบ็ตวัอย่างจากประชากรไดท้งัหมด (บุญธรรม จิตตตอ์นนัต,์2546) ผูศึ้กษา
จะทาํการเลือกสุ่มตวัอย่างจากประชากรขา้งตน้ทีระดบัความเชือมนัร้อยละ 95 จึงไดใ้ชก้ารคาํนวน
เพือกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง (Sample Size) โดยใชสู้ตรในการคาํนวณดงันี (กลัยา  เซ่งหนู
,2549:12-14) 
 n =  ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง 
 z = ค่าปกติมาตรฐานทีไดจ้ากตารางแจกแจงแบบปกติมาตรฐาน ซึงขึนอยู่กบัระดบัความ
เชือมนัทีกาํหนด โดยกาํหนดระดบัความเชือมนัที 95% จะไดค้่า z = 1.96 
 E = ความคลาดเคลือนในการประมาณการสัดส่วนประชากร (P) ทียอมรับไดก้าํหนดไว้
ไม่เกนิ 5% 
 p = สัดส่วนประชากรของลกัษณะทีสนใจ เนืองจากไม่ทราบค่า p ดงันนั จึงจาํเป็นตอ้ง
ใชค้่า p ประมาณค่า p 
 q = (1-p) เนืองจาก q = 1-p และ 0 p,q 1 ดงันนั p q จะมีค่าสูงสุด เมือ p = 0.5 ซึงทาํให้ p 
q = 0.25 ดงันนั สูตรจะเป็น 
  n = z2pq 
      E2 
  n = (z2) 
      4E2 
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ในทีนี 
 Z = Z  = 1.96 , E = 0.05 
แทนค่าตวัแปรในสมการไดผ้ลดงันี 
  n = (1.96)2 
                4(0.05)2 
  n = 384.16 
 จากการคาํนวณขนาดของกลุ่มตวัอย่างทีทาํการศึกษาตอ้งมีจาํนวน 385 ราย ในการศึกษา
ครังนีไดแ้บ่งกลุ่มตวัอย่างดงันี เนืองจากทงั 3 สาขาเป็นสาขาทีมีขนาดใหญ่มีปริมาณธุรกรรมทาง
การเงินในอตัราส่วนทีเท่าๆกนัและการตงัค่าผลงานในส่วนของบตัรเครดิตกใ็กลเ้คียงกนัประกอบ
กบัลูกคา้ส่วนใหญ่กเ็ป็นลูกคา้ทีทาํธุรกจิส่วนตวั เป็นแหล่งอุตสาหกรรม ทาํให้การสุ่มตวัอย่างแบ่ง
ไปในอตัราส่วนทีเท่าๆกนัคือ สาขาถนนเศรษฐกจิ 1 จาํนวน 129 ชุด  สาขากระทุ่มแบน จาํนวน 128 
ชุดและสาขาสมุทรสาคร จาํนวน 128 ชุดเช่นกนั  
 
4. เครืองมอืทีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เครืองมือทีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลการวจิยัคือ  แบบสอบถาม  (Questionnaire) ทีผูว้จิยั
สร้างขึนโดยการประยุกตแ์นวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัทีเกยีวขอ้งโดยลกัษณะของแบบสอบถามจะ
แบ่งออกเป็น 5 ตอนคือ 
 ตอนที 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก ่เพศ  อายุ  สถานภาพ  ระดบัการศึกษา  
อาชีพ  รายไดเ้ฉลียต่อเดือน  จาํนวนบตัรเครดิตทีลูกคา้ถืออยู่  ลูกคา้เป็นสมาชิกบตัรประเภทใดบา้ง  
ทีพกัอาศยัของท่าน  เป็นคาํถามเป็นลกัษณะปลายปิดโดยมีคาํตอบให้เลือกหลายคาํตอบ ผูต้อบ
สามารถเลือกตอบไดเ้พียงขอ้เดียวเท่านนั 
 ตอนที 2 พฤติกรรมในการเลือกใชบ้ตัรเครดิตของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั(มหาชน ) 
ภาคกลาง 3 สมุทรสาคร – สมุทรสงคราม การสร้างคาํถามเป็นคาํถามปลายปิดโดยมีคาํตอบให้เลือก
หลายคาํตอบ ซึงคาํถามมี 2 ลกัษณะ คือผูต้อบสามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 คาํตอบและผูต้อบ
สามารถเลือกตอบไดเ้พียงคาํตอบเดียว 
 ตอนที  3 ระดบัของปัญหาและอุปสรรคทีมีผลต่อการเลือกใชบ้ตัรเครดิตของธนาคาร
กรุงเทพ ในดา้นต่างๆ โดยให้ผูต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นในการให้ระดบัความสําคญั
ของส่วนประสมการตลาดดงักล่าว การสร้างคาํถามในลกัษณะอนัตรภาค (Interval) แบบสอบถาม
เป็น คาํถามแบบ rating scale ซึงกาํหนดไ ว ้5 ระดบั คือ มากทีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ย
ทีสุด 
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 ตอนที 4 การเลือกใชบ้ตัรเครดิตของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ โดยให้ผูต้อบแบบสอบถาม
แสดงความคิดเห็นซึงเป็นลูกคา้ทีไดใ้ชบ้ตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ โดยการสร้างคาํถามเป็น
คาํถามปลายปิดโดยมีคาํตอบให้เลือกหลายคาํตอบ ซึงคาํถามมี 2 ลกัษณะ คือผูต้อบสามารถ
เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 คาํตอบและผูต้อบสามารถเลือกตอบไดเ้พียงคาํตอบเดียว 
 ตอนที 5 ระดบัความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการเลือกใชบ้ตัร
เครดิตในดา้นต่างๆ โดยให้ผูต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นในการให้ระดบัความสําคญัของ
ส่วนประสมการตลาดดงักล่าว การสร้างคาํถามในลกัษณะอนัตรภาค (Interval) แบบสอบถามเป็น 
คาํถามแบบมาตราวดัส่วนประมาณค่า  rating scale ซึงกาํหนดไว ้ 5 ระดบั คือ มากทีสุด มาก ปาน
กลาง นอ้ย และนอ้ยทีสุด 
เกณฑก์ารให้คะแนนและการแปลความหมาย  
 การศึกษาครังนีเนือหาทีจะศึกษาคือปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการ
เลือกใชบ้ตัรเครดิตของลูกค้ าธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน ) ภาคกลาง 3 สมุทรสาคร – 
สมุทรสงคราม จาํนวน 400 ตวัอย่างจากลูกคา้ผูถ้ือบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน ) 
ของสาขาทีอยู่ในเขตภาคกลาง 3  
 สําหรับขอ้มูลในส่วนที 5 เกณฑก์ารวดัระดบัความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาด
ทีมีผลต่อการเลือกใชบ้ตัรเครดิตในดา้นต่างๆ โดยให้ผูต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นในการ
ให้ระดบัความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาดดงักล่าว การวดัระดบัความสําคญัจะใชม้าตรา
วดัส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบบ  5 ระดบั  ไดแ้ก ่สําคญัมาก ทีสุด  สําคญัมาก  สําคญัปาน
กลาง  สําคญันอ้ย และสําคญันอ้ยทีสุด  โดยมีเกณฑก์ารให้คะแนนดงันี 
 คะแนนความสําคญัของปัจจยั 
 สําคญัมากทีสุด  เกณฑก์ารให้คะแนนเท่ากบั 5 
 สําคญัมาก   เกณฑก์ารให้คะแนนเท่ากบั 4 
 สําคญัปานกลาง  เกณฑก์ารให้คะแนนเท่ากบั 3 
 สําคญันอ้ย   เกณฑก์ารให้คะแนนเท่ากบั 2 
 สําคญันอ้ยทีสุด  เกณฑก์ารให้คะแนนเท่ากบั 1 
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การแปลความหมายคะแนนเฉลียของระดบัความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการ
เลือกใชบ้ตัรเครดิตแบ่งเป็น  5 ระดบัโดยมีเกณฑ ์ดงันี (ธานินทร์  ศิลป์จารุ,2550:148) 
  สูตรอนัตรภาคชนั = ค่าพิสัย 
                จาํนวนชนั 
  ค่าพิสัย   = ค่าสูงสุด – ค่าตาํสุด 
  อนัตรภาคชนั  = 5 – 1 
                    5 
 โดยให้ความหมายของคะแนนเฉลีย ดงันี 
 ค่าเฉลียระหวา่ง 1.00 – 1.80 หมายถึง สําคญันอ้ยทีสุด 
 ค่าเฉลียระหวา่ง 1.81 – 2.60 หมายถึง สําคญันอ้ย 
 ค่าเฉลียระหวา่ง 2.61 – 3.40 หมายถึง สําคญัปานกลาง 
 ค่าเฉลียระหวา่ง 3.41 – 4.20 หมายถึง สําคญัมาก 
 ค่าเฉลียระหวา่ง 4.21 – 5.00 หมายถึง สําคญัมากทีสุด 
 
5. แหล่งข้อมูล 
 ข้อมูลปฐมภูม ิ (Primary Data) เกบ็รวบรวมขอ้มูลจาํนวน 400 ราย จากลูกคา้ของ
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั(มหาชน) ทีอยู่ในเขตจงัหวดัสมุทรสาคร ประกอบไปดว้ย 3 สาขา คือ สาขา
ถนนเศรษฐกจิ 1  สาขากระทุ่มแบนและสาขาสมุทรสาครทีเขา้มาทาํธุรกรรมทางการเงินประเภท
ฝาก-ถอน จ่ายค่าสินคา้บริการ ลูกคา้เงินฝากประจาํกบัธนาคารกรุงเทพ ทงันีตอ้งเป็นลูกคา้ทีถือบตัร
เครดิตของธนาคารกรุงเทพ โดยใชแ้บบสอบถามทีผูว้จิยัส ร้างขึน ให้ผูต้อบแบบสอบถามกรอก
ขอ้ความในแบบสอบถามเอง ผูช่้วยผูว้จิยัเกบ็รวบรวมและตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบสอบถาม
ทนัทีทีไดร้ับแบบสอบถามคืนจากผูต้อบแบบสอบถามทุกรายกอ่นนาํแบบสอบถามไปวเิคราะห์
ขอ้มูล 
 ข้อมูลทุติยภูม ิ(Secondary Data) โดยการคน้ควา้ขอ้มูลจาก เอกสารงานวจิยั หนงัสือ 
วารสาร สิงพิมพ ์ฐานขอ้มูลและเวบ็ไซตท์ีเกยีวขอ้งกบัการเงินการธนาคาร 
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6.การสร้างเครืองมอืวจิยั 
 การเกบ็ขอ้มูลโดยอาศยัเครืองมือแบบสอบถามทีผูว้จิยัจดัทาํขึนดาํเนินการเกบ็รวบรวม
ขอ้มูล ดงันี 
 1. ผูท้าํวจิยัทาํหนงัสือขออนุญาตผูจ้ดัการธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน ) สาขาถนน
เศรษฐกจิ 1  สาขาสมุทรสาคร  และสาขากระทุ่มแบนเพือขออนุญาตให้พนกังานแจกแบบสอบถาม
ให้แกลู่กคา้ของธนาคารกรุงเทพ ตามจาํนวนขนาดตวัอย่างทีกาํหนดทงันีไดอ้ธิบายรายละเอียดการ
เกบ็ขอ้มูลและชีแจงให้พนกังานผูเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลมีความเขา้ใจแบบสอบถามแลว้  
 2. ผูว้จิยัเป็นผูเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลจากลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน ) สาขาถนน
เศรษฐกจิ 1 ดว้ยตนเองเนืองจากเป็นพนกังานของธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนเศรษฐกจิ 1 
 3. ตรวจสอบความครบถว้นและความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม เพือเตรียมการวเิคราะห์
ในขนัตอนต่อไป 

   4. นาํแบบสอบถามทีผูว้จิยัจดัทาํขึนจากการประยุกตแ์นวคิด  ทฤษฎี  และผลงานวจิยัที
เกยีวขอ้ง  ให้ผูเ้ชียวชาญตรวจสอบ เพือพิจารณาความถูกตอ้งของเนือหา (Content validity) และ
ครอบคลุมวตัถุประสงคข์องการวจิยั 

   5. การนาํแบบสอบถามไปทดสอบความน่าเชือถือ (Reliability) ของแบบสอบถามโดยนาํ
แบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ไปทาํการทดสอบ (pretest) กบัประชากรทีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่ม
ประชากรทีจะทาํการศึกษา จาํนวน 40 ชุด หลงัจากนนันาํแบบสอบถามมาวเิคราะห์เพือหาความ
เชือมนัเป็นรายขอ้และค่าความเชือมนัรวม ดว้ยวธีิการวดัความสอดคลอ้งภายในของคาํตอบโดยใช้
วธีิการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธิอลัฟา ของ Cronbach ซึงผลการวเิคราะห์ทาํให้ไดค้่าความเชือมนั
รวม เท่ากบั 0.8667 แสดงวา่ทงั 76 คาํถามมีความน่าเชือถือเพียงพอทีจะนาํไปปฏิบตัิจริง 
 
7. การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1.สถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive Statistics) ใชอ้ธิบายปัจจยัส่วนบุคคลในพฤติกรรมการ
ใชบ้ตัรเครดิต และระดบัความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาด โดยใชค้วามถี (Frequency)  ค่า
ร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลีย (Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 2.การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาด ทีมี
ต่อการเลือกใชบ้ตัรเครดิตของผูบ้ริโภคกบัปัจจยัส่วนบุคคลทีมี 2 กลุ่ม ซึงไดแ้ก ่เพศ โดยใชค้่า t-
test และเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความสําคญัของส่วนประสมการตลาด ทีมีผลต่อการ
เลือกใชบ้ตัรเครดิ ตของผูบ้ริโภคกบัปัจจยัส่วนบุคคลตงัแต่ 3 กลุ่มขึนไป ซึงไดแ้ก ่อายุ  ระดบั
การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลียต่อเดือน เป็นตน้ โดยวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – 
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Way Analysis of Variances หรือ ANOVA) ถา้พบวา่ปัจจยัใดทีมีความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติ ทาํการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวธีิ LSD 
 3.กาํหนดระดบัความนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 
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บทที 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  

 

กกกกกกกกการศึกษาการวจิยัเรือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดทีมีผลต่อการเลือกใชบ้ตัรเครดิต
ของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน ) ภาคกลาง 3 สมุทรสาคร – สมุทรสงคราม  ผูว้จิยัใช้
แบบสอบถามเป็นเครืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างไดแ้ก ่ลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ
ทีถือบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ ทีเขา้ทาํธุรกรรมทางการเงินประเภท ฝาก -ถอน จ่ายค่าสินคา้
และบริการ ลูกคา้เงินฝากประเภทประจาํ  จาํนวน 400 คน จากนนันาํแบบสอบถามไปวเิคราะห์
ประมวลผลขอ้มูลโดยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS (Statistical Package for Social  Science) 

ผลทีไดจ้ากการศึกษา ผูว้จิยันาํเสนอขอ้มูลในรูปตารางประกอบคาํบรรยาย โดยแบ่งเป็น 6 ส่วน 
ดงันี 

กกกกกกกกส่วนที 1 การวเิคราะห์ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพทีถือบตัร
เครดิตของธนาคารกรุงเทพ  โดยการวเิคราะห์หาค่าความถี (Frequency ; n) และค่าร้อยละ
(Percentage; %) 
กกกกกกกกส่วนที 2   การวเิคราะห์พฤติกรรมในการเลือกใชบ้ตัรเครดิตของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ 
จาํกดั(มหาชน) ภาคกลาง 3 สมุทรสาคร – สมุทรสงคราม โดยการวเิคราะห์หาค่าความถีและค่าร้อย
ละ 
กกกกกกกกส่วนที 3   การวเิคราะห์ระดบัของปัญหาและอุปสรรคทีมีผลต่อการเลือกใชบ้ตัรเครดิต
ของธนาคารกรุงเทพ ในดา้นต่างๆ โดยการวเิคราะห์หา ค่าสถิติ ไดแ้ก ่จาํนวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย        
( ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
กกกกกกกกส่วนที 4   การวเิคราะห์พฤติกรรม การเลือกใชบ้ตัรเครดิต ของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ  
โดยการวเิคราะห์หาค่าความถีและค่าร้อยละ 
 ส่วนที 5   การวเิคราะห์ระดบัปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของ
ธนาคารกรุงเทพ โดยการวเิคราะห์หา ค่าสถิติ ไดแ้ก ่จาํนวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย    ( ) และส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
กกกกกกกกส่วนที 6   การทดสอบสมมติฐานเพือเปรียบเทียบความแตกต่างร ะหวา่ง ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการเลือกใชบ้ตัรเครดิตในดา้นต่างๆ กบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์
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โดยใชก้ารวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เพือวเิคราะห์ความแตกต่าง
ของตวัแปร ในกรณีพบความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติจึงทาํการเปรียบเทียบพหุคูณดว้ยวธีิ 
Least significance difference (LSD) 

 

สัญลกัษณ์ทีใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 n     แทน   จาํนวนคนในกลุ่มตวัอย่าง 
     แทน   ค่าเฉลีย (Mean) 

 S.D   แทน   ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

F     แทน   F-test หรือ Oneway ANOVA 

T     แทน   T-test สําหรับ Independent samples 
 

ส่วนที  1 การวเิคราะห์ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ของ ลูกค้าธนาคารกรุงเทพทีถือบัตรเครดติของ
ธนาคารกรุงเทพ 

กกกกกกกกการวเิคราะห์ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพทีถือบตัรเครดิตของ
ธนาคารกรุงเทพ ประกอบดว้ย เพศ  อายุ  สถานภาพ  ระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายไดเ้ฉลียต่อเดือน  
จาํนวนบตัรเครดิตทีลูกคา้ถืออยู่  ลูกคา้เป็นสมาชิกบตัรประเภทใดบา้ง  ทีพกัอาศยัของท่าน ลกัษณะ
การชาํระหนีตามวนัครบรอบ ดว้ยการแจกแจงความถี และคิดเป็นร้อยละ แสดงผลดงัตารางที 1 

 

ตารางที 1  จาํนวนและร้อยละของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพทีถือบตัร
เครดิตของธนาคารกรุงเทพ 

  (n= 400) 

ขอ้มูลปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ จาํนวน ร้อยละ 

1 เพศ     

  ชาย 96 24.00 

  หญิง 304 76.00 

2 อายุ     

  20-30 ปี 180 45.00 

  31-40 ปี 145 36.25 

    41-50 ปี 75 18.75 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 37 

ตารางที 1  จาํนวนและร้อยละของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพทีถือบตัร
เครดิตของธนาคารกรุงเทพ (ต่อ) 

  (n= 400) 

ขอ้มูลส่วนบุคคล จาํนวน ร้อยละ 

3 สถานภาพ     

  โสด 188 47.00 

  สมรส 203 50.75 

  หมา้ย 9 2.25 

4 ระดบัการศึกษา     

  มธัยมศึกษาตอนตน้ 18 4.50 

  มธัยมศึกษาตอนปลาย 10 2.50 

  อนุปริญญา/ปวส. 39 9.75 

  ปริญญาตรี 333 83.25 

5 อาชีพ     

  รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกจิ 20 5.00 

  ประกอบธุรกจิส่วนตวั 10 2.50 

  รับจา้ง/พนกังานบริษทั 351 87.75 

  อืน ๆ 19 4.75 

6 รายไดเ้ฉลียต่อเดือน     

  15000-30000 บาท 332 83.00 

  30001-45000 บท 49 12.25 

  45001-60000 บาท 9 2.25 

  60001 บาทขึนไป 10 2.50 

7 ประเภทการเป็นสมาชิกบตัเครดิตของธนาคารกรุงเทพ     

  บตัรวซ่ีา 390 97.50 

  บตัรมาสเตอร์การ์ด 136 34.00 

    บตัรอเมริกนัเอก็ซืเพลส 20 5.00 
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ตารางที 1  จาํนวนและร้อยละของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพทีถือบตัร
เครดิตของธนาคารกรุงเทพ (ต่อ) 

  (n= 400) 

ขอ้มูลปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ จาํนวน ร้อยละ 

8 จาํนวนบตัรเครดิตทีถืออยู่ในปัจจุบนั     

  1 ใบ 129 32.25 

  2 ใบ 97 24.25 

  3 ใบ 29 7.25 

  4 ใบ 78 19.50 

  5 ใบ 67 16.75 

9 บริเวณทีพกัอาศยั     

  ในเมือง 242 60.50 

  นอกเมือง 158 39.50 

10 ลกัษณะการชาํระหนีตามวนัครบรอบ     

  ชาํระทงัหมด 264 66.00 

  ชาํระบางส่วน 88 22.00 

    ชาํระขนัตาํ 48 12.00 

 

 จากตารางที 1 พบวา่ขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพทีถือบตัรเครดิตของ
ธนาคารกรุงเทพ จาํนวน 400 คน จาํแนกตาม เพศ  อายุ  สถานภาพ  ระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายได้
เฉลียต่อเดือน  จาํนวนบตัรเครดิตทีลูกคา้ถืออยู่  ลูกคา้เป็นสมาชิกบตัรประเภทใดบา้ง  ทีพกัอาศยั
ของท่าน ลกัษณะการชาํระหนีตามวนัครบรอบไดด้งันี 
 เพศ  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามซึงเป็น ลูกคา้ธนาคารกรุงเทพทีถือบตัรเครดิตของ
ธนาคารกรุงเทพ  จาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง  มีจาํนวน 304 คน คิดเป็นร้อยละ 76.00 
รองลงมาคือเป็นเพศชาย มีจาํนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24. ตามลาํดบั 
 อายุ  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามซึงเป็น ลูกคา้ธนาคารกรุงเทพทีถือบตัรเครดิตของ
ธนาคารกรุงเทพ จาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 20-30 ปี มีจาํนวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00 
รองลงมาคือช่วงอายุ 31-40 ปี มีจาํนวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 36.25 และกลุ่มทีมีจาํนวนนอ้ยทีสุด
คือมีช่วงอายุ 41- 50 ปีขึนไป มีจาํนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 ตามลาํดบั 
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 สถานภาพสมรส  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามซึงเป็น ลูกคา้ธนาคารกรุงเทพทีถือบตัร
เครดิตของธนาคารกรุงเทพ จาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส  มีจาํนวน 203 คน คิดเป็น
ร้อยละ 50.75 รองลงมา  มีสถานภาพ โสด  จาํนวน 188 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.00 และกลุ่มทีมี
จาํนวนนอ้ยทีสุดคือ หมา้ย มีจาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.25 ตามลาํดบั 

 ระดบัการศึกษา  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามซึงเป็น ลูกคา้ธนาคารกรุงเทพทีถือบตัร
เครดิตของธนาคารกรุงเทพ จาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ทีระดบัปริญญาตรี  มีจาํนวน 
333 คน คิดเป็นร้อยละ 83.25 รองลงมาคืออนุปริญญา/ปวส. มีจาํนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ  9.75 
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ มีจาํนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ  4.50 และกลุ่ม ทีมีจาํนวนนอ้ยทีสุด คือ
มธัยมศึกษาตอนปลาย มีจาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.25 ตามลาํดบั 

 อาชีพ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามซึงเป็น ลูกคา้ธนาคารกรุงเทพทีถือบตัรเครดิตของ
ธนาคารกรุงเทพ จาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่มี อาชีพ รับจา้ง /พนกังานบริษทั  มีจาํนวน 351 คน คิด
เป็นร้อยละ 87.75 รองลงมาคืออาชีพรับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกจิ  มีจาํนวน   20   คน  คิดเป็น
ร้อยละ   5.00  อาชีพ อืน ๆ มีจาํนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.75 และกลุ่มทีมีจาํนวนนอ้ยทีสุดคือ
ประกอบธุรกจิส่วนตวั มีจาํนวน   10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.25 ตามลาํดบั 
 รายได้เฉลยีต่อเดอืน พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามซึงเป็นลูกคา้ธนาคารกรุงเทพทีถือบตัร
เครดิตของธนาคารกรุงเทพ จาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่มี รายไดต้่อเดือน 15000- 30000 บาท  มี
จาํนวน 332 คน คิดเป็นร้อยละ 83.00  รองลงมาคือมรีายไดต้่อเดือน 30001- 45000 บาท มีจาํนวน 
49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.25 มีรายไดต้่อเดือน 60001 บาทขึนไป  มีจาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.50และกลุ่มทีมีจาํนวนนอ้ยทีสุดมีรายไดต้่อเดือน 45001-60000 บาท  มีจาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อย
ละ 2.25  ตามลาํดบั 

  ประเภทการเป็นสมาชิกบัตเครดติของธนาคารกรุงเทพ  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม
ซึงเป็นลูกคา้ธนาคารกรุงเทพทีถือบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ จาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่  เป็น
สมาชิก บตัรวซ่ีา มีจาํนวน 390 คน คิดเป็นร้อยละ 97.50  รองลงมาเป็นสมาชิก บตัรมาสเตอร์การ์ด  
มีจาํนวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 34.00  และกลุ่มทีมีจาํนวนนอ้ยทีสุดเป็นสมาชิก  บตัรอเมริกนัเอก็
ซืเพลส มีจาํนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00  ตามลาํดบั 

  จาํนวนบัตรเครดติทีถืออยู่ในปัจจุบัน พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามซึงเป็นลูกค้ธนาคาร
กรุงเทพทีถือบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ จาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่มีบตัรเครดิต 1 ใบ มีจาํนวน 
129 คน คิดเป็นร้อยละ 32.25  รองลงมาคือมีมีมีบตัรเครดิต 2 ใบ มีจาํนวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 
24.25 มีมีบตัรเครดิต 4 ใบ มีจาํนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 19.50 มีมีบตัรเครดิต 5 ใบ มีจาํนวน 67 
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คน คิดเป็นร้อยละ 16.75 และกลุ่มทีมีจาํนวนนอ้ยทีสุดคือมีบตัรเครดิต 3 ใบ มีจาํนวน 29 คน คิด
เป็นร้อยละ 7.25  ตามลาํดบั 
 บริเวณทีพกัอาศัย พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามซึงเป็น ลูกคา้ธนาคารกรุงเทพทีถือบตัร
เครดิตของธนาคารกรุงเทพ จาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่ อาศยั ในเมือง มีจาํนวน 242 คน คิดเป็นร้อย
ละ 60.50  รองลงมาอาศยั นอกเมือง มีจาํนวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 39.50  ตามลาํดบั 

 ลกัษณะการชําระหนตีามวนัครบรอบ  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามซึงเป็นลูกคา้ธนาคาร
กรุงเทพทีถือบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ จาํนวน 400 คน ส่วนชาํระหนีทงัหมด  มีจาํนวน 264 
คน คิดเป็นร้อยละ 66.00  รองลงมาชาํระบางส่วน มีจาํนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.00  และกลุ่มที
มีจาํนวนนอ้ยทีสุด คือชาํระขนัตาํ มีจาํนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00  ตามลาํดบั 
 

ส่วนที 2 การวเิคราะห์ พฤติกรรมในการเลอืกใช้บัตรเครดติของลูกค้าธนาคารกรุงเทพจาํกดั
(มหาชน) ภาคกลาง 3 สมุทรสาคร – สมุทรสงคราม 
 การวเิคราะห์ พฤติกรรมใน การเลือกใชบ้ตัรเครดิตของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพจาํกดั  
ประกอบไปดว้ย ปัจจุบนัท่านถือบตัรเครดิตของสถาบนัการเงินใดบา้ง  บตัรเครดิตทีท่านถือครอง
ในปัจจุบนั เป็นบตัรประเภทใด  ท่านใชบ้ตัรเครดิตประเภทใดมากทีสุด  ท่านใชจ่้ายผ่านบตัรเครดิต
โดยเฉลียกคีรังต่อเดือน   มูลค่าการใชจ่้ายผ่านบตัรเครดิตเฉลียต่อเดือน   ท่านใชบ้ตัรเครดิตใน
ลกัษณะใดมากทีสุด  ดงัแสดงในตารางที 2 
 

ตารางที 2 จาํนวนและร้อยละของพฤติกรรมในการใชบ้ตัรเครดิตของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ 
  (n= 400) 

พฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิต จาํนวน ร้อยละ 

1 ประเภทของบตัรเครดิตทีถือครองในปัจจุบนั     

  ปัตรเครดิตในประเทศ 77 19.25 

  บตัรเครดิตวซ่ีา 343 85.75 

  บตัรเครดิตมาสเตอร์การ์ด 135 33.75 

    บตัรเครดิตอเมริกนัเอก็ซ์เพลส 30 7.50 
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ตารางที 2 จาํนวนและร้อยละของพฤติกรรมในการใชบ้ตัรเครดิตของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ (ต่อ) 
  (n= 400) 

พฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิต จาํนวน ร้อยละ 

2 สถาบนัการเงินทีถือบตัรเครดิตในปัจจุบนั      

  ธนาคารไทยพาณิชย์ 76 19.00 

  ธนาคารกรุงเทพ 234 58.50 

  ธนาคารกรุงไทย 127 31.75 

  ธนาคารกสิกรไทย 115 28.75 

  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 105 26.25 

  ธนาคารซิตีแบงค ์ 87 21.75 

  ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ 9 2.25 

  ธนาคารธหารไทย 109 27.25 

  ธนาคารเอเซีย 19 4.75 

  ธนาคารนครหลวงไทย 28 7.00 

  บริษทั อิออน ธนสินทรัพย ์ 66 16.50 

  อืน ๆ 57 14.25 

3 ประเภทของบตัรเครดิตทีใชม้ากทีสุด     

  บตัรเครดิตในปรเทศ 67 16.75 

  บตัรเครดิตวซ่ีา 304 76.00 

  บตัรเครดิตมาสเตอร์การ์ด 29 7.25 

4 จาํนวนเฉลียของการใชจ่้ายผ่านบตัรเครดิตต่อเดือน     

  ตาํกวา่ 5 ครังต่อเดือน 226 56.50 

  5-10 ครังต่อเดือน 154 38.50 

  11-15 ครังต่อเดือน 10 2.50 

    16-20 ครังต่อเดือน 10 2.50 
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ตารางที 2 จาํนวนและร้อยละของพฤติกรรมในการใชบ้ตัรเครดิตของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ (ต่อ) 
  (n= 400) 

พฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิต จาํนวน ร้อยละ 

5 มูลค่าการใชจ่้ายผ่านบตัรเครดิตเฉลียต่อเดือน     

  ตาํกวา่ 5000 บาท 187 46.75 

  5000-10000 บาท 155 38.75 

  10001-15000 บาท 39 9.75 

  15001-20000 บาท 19 4.75 

6 วตัถุประสงคข์องการใชบ้ตัรเครดิตมากทีสุด     

  ถอนเงินสดมาใชล้่วงหนา้ 40 10.00 

  ชาํระค่าสินคา้ทีห้างสรรพสินคา้หรือซุปเปอร์มาเกต็ 300 75.00 

  ชาํระค่าอาหารตามภตัรคารหรือโรงแรมต่าง ๆ 10 2.50 

  ชาํระค่าสาธารณูปโภค 20 5.00 

  ใชเ้ป็นส่วนลดในการชาํระค่าซือสินคา้และบริการ 20 5.00 

    อืนๆ 10 2.50 

 

 จากการวเิคราะห์ตารางที 2 พบวา่ขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพทีถือบตัร
เครดิตของธนาคารกรุงเทพ ในดา้นพฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิตประกอบดว้ย ปัจจุบนัท่านถือบตัร
เครดิตของสถาบนัการเงินใดบา้ง  บตัรเครดิตทีท่านถือครองในปัจจุบนั เป็นบตัรประเภทใด   ท่าน
ใชบ้ตัรเครดิตประเภทใดมากทีสุด  ท่านใชจ่้ายผ่านบตัรเครดิตโดยเฉลียกคีรังต่อเดือน  มูลค่าการใช้
จ่ายผ่านบตัรเครดิตเฉลียต่อเดือน  ท่านใชบ้ตัรเครดิตในลกัษณะใดมากทีสุด  ไดด้งันี 

 ประเภทของบัตรเครดติทีถือครองในปัจจุบัน พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามซึงเป็น ลูกคา้
ธนาคารกรุงเทพทีถือบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ จาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่ ถือบตัรเครดิตวซ่ีา 
มีจาํนวน 343 คน คิดเป็นร้อยละ 85.75  รองลงมาถือบตัรเครดิตมาสเตอร์การ์ด   มีจาํนวน 135 คน 
คิดเป็นร้อยละ 33.75  ถือปัตรเครดิตในประเทศ มีจาํนวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.25  และกลุ่มทีมี
จาํนวนนอ้ยทีสุดคือ ถือบตัรเครดิต อเมริกนัเอก็ซ์เพลส  มีจาํนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50  

ตามลาํดบั 
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 สถาบันการเงนิทีถือบัตรเครดติในปัจจุบัน พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามซึงเป็น ลูกคา้
ธนาคารกรุงเทพทีถือบตัรเครดิตของสถาบนัการเงินอืน จาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่ ถือบตัรเครดิต
ของ  ธนาคารกรุงเทพ  มีจาํนวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 58.50  รองลงมา ถือบตัรเครดิตของ
ธนาคารกรุงไทย มีจาํนวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.75  ถือบตัรเครดิตของธนาคารกสิกรไทย  มี
จาํนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.75  ถือบตัรเครดิตของธนาคารธหารไทย  มีจาํนวน 109 คน คิด
เป็นร้อยละ 27.25  ถือบตัรเครดิตของธนาคารกรุงศรีอยุธยา มีจาํนวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.25
ถือบตัรเครดิตของธนาคารซิตีแบงค์  มีจาํนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.75  ถือบตัรเครดิตของ
ธนาคารไทยพาณิชย ์มีจาํนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19.00  ถือบตัรเครดิตของ บริษทั อิ ออน ธน
สินทรัพย ์มีจาํนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 16.50  ถือบตัรเครดิตอืน ๆ มีจาํนวน 57 คน คิดเป็นร้อย
ละ 14.25  ถือบตัรเครดิตของธนาคารนครหลวงไทย มีจาํนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00  ถือบตัร
เครดิตของ ธนาคารเอเซีย  มีจาํนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.75  ถือบตัรเครดิตของ ธนาค าร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ มีจาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.25  ตามลาํดบั 

 ประเภทของบัตรเครดติทีใช้มากทีสุด พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามซึงเป็น ลูกคา้ธนาคาร
กรุงเทพทีถือบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ จาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่ ใช้ บตัรเครดิตวซ่ีา  มี
จาํนวน 304 คน คิดเป็นร้อยละ 76.00  รองลงมาใชบ้ตัรเครดิตในปรเทศ   มีจาํนวน 67 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.75  และกลุ่มทีมีจาํนวนนอ้ยทีสุดคือใชบ้ตัรเครดิตมาสเตอร์การ์ด  มีจาํนวน 29 คน คิด
เป็นร้อยละ 2.25  ตามลาํดบั 

 จาํนวนเฉลยีของการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดติต่อเดอืน  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามซึงเป็น
ลูกคา้ธนาคารกรุงเทพทีถือบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ จาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่ ใชจ่้ายผ่าน
บตัรเครดิต ตาํกวา่ 5 ครังต่อเดือน มีจาํนวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 56.50  รองลงมาใชจ่้ายผ่านบตัร
เครดิต 5-10 ครังต่อเดือน  มีจาํนวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.50  และกลุ่มทีมีจาํนวนนอ้ยทีสุดคือ
ใชจ่้ายผ่านบตัรเครดิต มีจาํนวนเท่ากนัคือ 5-10 ครังต่อเดือน และ16-20 ครังต่อเดือน  มีจาํนวน 10 
คน คิดเป็นร้อยละ 2.50  ตามลาํดบั 

 มูลค่าการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดติเฉลยีต่อเดอืน พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามซึงเป็น ลูกคา้
ธนาคารกรุงเทพทีถือบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ จาํนวน 400 คน ส่วน ใหญ่ ใชจ่้ายผ่านบตัร
เครดิต ตาํกวา่ 5000 บาท มีจาํนวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 46.75  รองลงมา ใชจ่้ายผ่านบตัรเครดิต  
5000-10000 บาท มีจาํนวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 38.75  ใชจ่้ายผ่านบตัรเครดิต 10001-15000 บาท   
มีจาํนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.75  และกลุ่มทีมีจาํนวนนอ้ยทีสุดคือใชจ่้ายผ่านบตัรเครดิต 15001-
20000 บาท มีจาํนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.75  ตามลาํดบั 
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 วตัถุประสงค์ของการใช้บัตรเครดติมากทีสุด พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามซึงเป็น ลูกคา้
ธนาคารกรุงเทพทีถือบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ จาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่ ใชบ้ตัรเครดิต  
ชาํระค่าสินคา้ทีห้างสรรพสินคา้หรือซุปเปอร์มาเกต็  มีจาํนวน 300  คน คิดเป็นร้อยละ 75.00  
รองลงมาใชบ้ตัรเครดิต  ถอนเงินสดมาใชล้่วงหนา้ มีจาํนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00  ใชบ้ตัร
เครดิต  ชาํระค่าสาธารณูปโภค  และใชบ้ตัรเครดิต ใชเ้ป็นส่วนลดในการชาํระค่าซือสินคา้และ
บริการมีจาํนวนเท่ากนัคือ มีจาํนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00  และกลุ่มทีมีจาํนวนนอ้ยทีสุดคือ ใช้
บตัรเครดิต ชาํระค่าอาหารตามภตัรคารหรือโรงแรมต่าง ๆ และอืนๆ มีจาํนวนเท่ากนัคือ   มีจาํนวน 
10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50  ตามลาํดบั 

 

ส่วนที 3 การวเิคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการใช้บริการบัตรเครดติของผู้บริโภค  
 การวเิคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการใชบ้ริการบตัรเครดิตของผูบ้ริโภค ดงัแสดงใน
ตารางที 3 

 

ตารางที 3 ความถี ร้อยละ ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานระดบั ปัญหาและอุปสรรคในการใช้
บริการบตัรเครดิตของผูบ้ริโภค 

(n= 400) 

ปัญหาและอุปสรรคใน
การใชบ้ริการบตัร
เครดิตของผูบ้ริโภค 

ระดบัความคิดเห็น (ร้อยละ) 

 S.D. แปลผล 
ปัญหา
มาก
ทีสุด 

ปัญหา
มาก 

ปัญหา
ปาน
กลาง 

ปัญหา
นอ้ย 

ไม่
เป็น
ปัญหา 

1 อตัราค่าปรับเมือ
ชาํระล่าชา้สูง
เกนิไป 

254 108 38 0 0 4.54 0.663 มาก
ทีสุด (63.5) (27.0) (9.5) (0.0) (0.0) 

    

2 อตัราดอกเบียสูง 205 127 68 0 0 4.34 0.753 มาก
ทีสุด (51.3) (31.8) (17.0) (0.0) (0.0)     

3 ตอ้งจ่าย
ค่าธรรมเนียมเพิม
ให้แกร้่านคา้ทีรับ
ชาํระค่าสินคา้และ
บริการ 

187 164 39 10 0 4.32 0.751 มาก
ทีสุด (46.8) (41.0) (9.8) (2.5) (0.0) 
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ตารางที 3 ความถี ร้อยละ ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานระดบั ปัญหาและอุปสรรคในการใช้
บริการบตัรเครดิตของผูบ้ริโภค (ต่อ) 

(n= 400) 

ปัญหาและอุปสรรคใน
การใชบ้ริการบตัร
เครดิตของผูบ้ริโภค 

ระดบัความคิดเห็น (ร้อยละ) 

 S.D. 
แปล
ผล 

ปัญหา
มาก
ทีสุด 

ปัญหา
มาก 

ปัญหา
ปาน
กลาง 

ปัญหา
นอ้ย 

ไม่
เป็น
ปัญหา 

4 มิจฉาชีพโทรศพัท์
บอกวา่เป็นหนี 

214 108 58 20 0 4.24 1.037 มาก
ทีสุด (53.5) (27.0) (14.5) (5.0) (0.0)     

5 กาํหนดคุณสม
บตัรดา้นรายได้
ของผูถ้ือบตัรสูง
เกนิไป 

100 144 136 20 0 3.81 0.869 มาก 

(25.0) (36.0) (34.0) (5.0) (0.0) 

    

  

6 ค่าธรรมเนียมใน
การใชบ้ริการสูง 

125 138 78 30 29 3.75 1.184 มาก 

(31.3) (34.5) (19.5) (7.5) (7.3)       

7 ปัญหาบตัรปลอม 128 108 107 47 10 3.74 1.104 มาก 

(32.0) (27.0) (26.8) (11.8) (2.5)       

8 ใชเ้อกสารในการ
สมคัรมาก 

49 194 117 40 0 3.63 0.824 มาก 

(12.3) (48.5) (29.3) (10.0) (0.0)       

9 ขนัตอนการสมคัร
มีหลายขนัตอน 

40 195 115 50 0 3.56 0.835 มาก 

(10.0) (48.8) (28.8) (12.5) (0.0)       

10 การติดต่อ
เจา้หนา้ทียาก 

78 155 99 38 30 3.53 1.132 มาก 

(19.5) (38.8) (24.8) (9.5) (7.5)       

11 วงเงินสําหรับเบิก
เงินสดนอ้ยเกนิไป 

110 50 183 38 19 3.49 1.130 มาก 

(27.5) (12.5) (45.8) (9.5) (4.8)       

12 วงเงินทีไดร้ับ
อนุมตัินอ้นเกนิไป 

50 88 175 87 0 3.25 0.936 ปาน
กลาง (12.5) (22.0) (43.8) (21.8) (0.0)     

 

   ส
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ตารางที 3 ความถี ร้อยละ ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานระดบั ปัญหาและอุปสรรคในการใช้
บริการบตัรเครดิตของผูบ้ริโภค (ต่อ) 

(n= 400) 

ปัญหาและอุปสรรคใน
การใชบ้ริการบตัรเครดิต

ของผูบ้ริโภค 

ระดบัความคิดเห็น (ร้อยละ) 

 S.D. 
แปล
ผล 

ปัญหา
มาก
ทีสุด 

ปัญหา
มาก 

ปัญหา
ปาน
กลาง 

ปัญหา
นอ้ย 

ไม่
เป็น
ปัญหา 

13 ร้านคา้ทีรับบตัรมี
นอ้ย 

30 107 186 48 29 3.15 0.978 ปาน
กลาง (7.5) (26.8) (46.5) (12.0) (7.3)     

14 บตัรเสีอมและชาํรุด
ง่าย 

28 108 175 59 30 3.11 0.994 ปาน
กลาง (7.0) (27.0) (43.8) (14.8) (7.5)     

15 การชาํระเงินคืน
ยุ่งยาก 

20 154 108 69 49 3.07 1.116 ปาน
กลาง (5.0) (38.5) (27.0) (17.3) (12.3)     

รวม  3.70 0.557 มาก 

 

 จากการวเิคราะห์ตารางที 3 พบวา่ ปัญหาและอุปสรรคในการใชบ้ริการบตัรเครดิตของ
ผูบ้ริโภค ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (  = 3.70 และ S.D = 0.557) และเมือวเิคราะห์รายละเอียดเป็น
รายขอ้ พบวา่ ทีมีความคิดเห็นระดบัมากทีสุด มี 4 ขอ้ คือ อตัราค่าปรับเมือชาํระล่าชา้สูงเกนิไป (  

= 4.54 และ S.D = 0.663) อตัราดอกเบียสูง (  = 4.34 และ S.D = 0.753) ตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมเพิม
ให้แกร้่านคา้ทีรับชาํระค่าสินคา้และบริการ (  = 4.32 และ S.D = 0.751)  มิจฉาชีพโทรศพัทบ์อก
วา่เป็นหนี (  = 4.24 และ S.D = 1.037)  และระดบัมาก มี 7 ขอ้ คือ กาํหนดคุณสมบตัิ ดา้นรายได้
ของผูถ้ือบตัรสูงเกนิไป (  = 3.81 และ S.D = 0.869 )  ค่าธรรมเนียมในการใชบ้ริการสูง  (  = 

3.75 และ S.D = 1.184)  ปัญหาบตัรปลอม  (  = 3.74 และ S.D = 1.104)   ใชเ้อกสารในการสมคัร
มาก  (  = 3.63 และ S.D = 0.824 )   ขนัตอนการสมคัรมีหลายขนัตอน  (  = 3.56 และ S.D = 

0.835 )  การติดต่อเจา้หนา้ทียาก  (  = 3.53 และ S.D = 1.132 )  วงเงินสําหรับเบิกเงินสดนอ้ย
เกนิไป (  = 3.49 และ S.D = 1.130 )  และระดบัปานกลาง มี 4 ขอ้ คือ วงเงินทีไดร้ับอนุมตัินอ้ ย
เกนิไป (  = 3.25 และ S.D = 0.936 ) ร้านคา้ทีรับบตัรมีนอ้ย (  = 3.15 และ S.D = 0.978 )  บตัร
เสีอมและชาํรุดง่าย (  = 3.11 และ S.D = 0.994 ) การชาํระเงินคืนยุ่งยาก  (  = 3.07 และ S.D = 

1.116 ) ตามลาํดบั   
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ส่วนที 4 การวเิคราะห์การเลอืกใช้บัตรเครดติของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั  
 การวเิคราะห์การเลือกใชบ้ตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั ดว้ยการแจกแจงความถี 
และคิดเป็นร้อยละ แสดงผลดงัตารางที 4 
 

ตารางที 4 จาํนวนและร้อยละของพฤติกรรมในการเลือกใชบ้ตัรเครดิตของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ  

จาํกดั 
(n= 400) 

พฤติกรรม การเลือกใชบ้ตัรเครดิต จาํนวน ร้อยละ 

1 เหตุผลทีเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั 
(มหาชน)     

  ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเขา้และปีแรก 350 87.50 

  ความรวาดเร็วในการอนุมตัิ 40 10.00 

  เงือนไขดา้นเอกสารทีไม่ยุ่งยาก 30 7.50 

  ความปลอดภยัในกาสรใชบ้ริการทางธุรกรรม 79 19.75 

  อตัราดอกเบียตาํและระยะเวลาปลอดหนีนาน 40 10.00 

  ธนาคารมีสาขามาก สะดวกในการใชบ้ริการ 227 56.75 

  คุณภาพการให้บริการและชือเสียงของธนาคาร 188 47.00 

  สามารถใชไ้ดท้วัโลก 159 39.75 

  สิทธิพิศษในการบิรการและซือสินคา้จากร้านคา้ 80 20.00 

  มีช่องทางการชาํระเงินได ้ 184 46.00 

  ตรวจสอบค่าใชจ่้ายไดง่้าย 60 15.00 

  ใชเ้บิกเงินสดล่วงหนา้ได ้100% ของวงเงิน 20 5.00 

  สิทธิพิเศษต่าง ๆ ทีไดริ้บเพมิเติมจากธนาคาร 78 19.50 

  เท่ห์ ดูดี มีสไตล ์ 59 14.75 

2 ประเภทบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพทีถือครองในปัจจุบนั     

  วซ่ีาการ์ด 370 92.50 

    มาสเตอร์การ์ด 30 7.50 
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ตารางที 4 จาํนวนและร้อยละของพฤติกรรมในการเลือกใชบ้ตัรเครดิตของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ  

จาํกดั (ต่อ) 
(n= 400) 

พฤติกรรม การเลือกใชบ้ตัรเครดิต จาํนวน ร้อยละ 

3 ระยะเวลาในการถือบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ     

  1 ปี 157 39.25 

  2 ปี 165 41.25 

  3 ปี 30 7.50 

    4 ปีขึนไป 48 12.00 

 

 จากตารางที 4 พบวา่ขอ้มูลการเลือกใชบ้ตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั ในดา้น
พฤติกรรม การเลือกใชบ้ตัรเครดิตของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพทีถือบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ 
จาํนวน 400 คน ประกอบดว้ย  ปัจจุบนัท่านถือปัตรเครดิตของธนาคารกรุงเทพประเภทใดบา้ง  ท่าน
ถือบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพเป็นเวลานานเท่าใด    เหตุผลทีท่านเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต
ของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ไดด้งันี 

                    เหตุผลทีเลอืกใช้บริการบัตรเครดติของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน ) พบวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามซึงเป็นลูกคา้ธนาคารกรุงเทพทีถือบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ  จาํนวน 400 คน 
ส่วนใหญ่ เหตุผลทีท่านเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ คือ ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเขา้
และปีแรก มีจาํนวน 350 คน คิดเป็นร้อยละ 87.50 รองลงมาคือ ธนาคารมีสาขามาก สะดวกในการ
ใชบ้ริการ  มีจาํนวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 56.75  คุณภาพการให้บริการและชือเสียงของธนาคาร  
มีจาํนวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 47.00  มีช่องทางการชาํระเงินได ้มีจาํนวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 
46.00 สามารถใชไ้ดท้วัโลก มีจาํนวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 39.75 สิทธิพิเศษในการบริการและซือ
สินคา้จากร้านคา้ มีจาํนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 ความปลอดภยัในการใชบ้ริการทางธุรกรรม 
มีจาํนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.75  สิทธิพิเศษต่าง ๆ ทีไดริ้บเพิมเติมจากธนาคาร  มีจาํนวน 78 
คน คิดเป็นร้อยละ 19.50 ตรวจสอบค่าใชจ่้ายไดง่้าย มีจาํนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 เท่ห์ ดูดี 
มีสไตล ์มีจาํนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 14.75 อตัราดอกเบียตาํและระยะเวลาปลอดหนีนาน  มี
จาํนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ความรว ดเร็วในการอนุมตัิ  มีจาํนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.00 เงือนไขดา้นเอกสารทีไม่ยุ่งยาก มีจาํนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 และกลุ่มทีมีจาํนวนนอ้ย
ทีสุดใชเ้บิกเงินสดล่วงหนา้ได ้100% ของวงเงิน มีจาํนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00  ตามลาํดบั 
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 ประเภทบัตรเครดติของธนาคารกรุงเทพทีถือครองในปัจจุบัน   พบวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามซึงเป็นลูกคา้ธนาคารกรุงเทพทีถือบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ  จาํนวน 400 คน 
ส่วนใหญ่ ถือบตัรเครดิตวซ่ีาการ์ด มีจาํนวน 370 คน คิดเป็นร้อยละ 92.50  รองลงมาถือบตัรเครดิต
มาสเตอร์การ์ด  มีจาํนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50  ตามลาํดบั 

                   ระยะเวลาในการถือบัตรเครดติของธนาคารกรุงเทพ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามซึงเป็น
ลูกคา้ธนาคารกรุงเทพทีถือบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ  จาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่ ถือบตัร
เครดิตของธนาคารกรุงเทพ เป็นเวลา 2 ปี  มีจาํนวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 41.25  รองลงมาถือบตัร
เครดิตของธนาคารกรุงเทพ เป็นเวลา 1 ปี  มีจาํนวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.25  ถือบตัรเครดิต
ของธนาคารกรุงเท พ เป็นเวลา 4 ปีขนึไป  มีจาํนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00  และกลุ่ม ทีมี
จาํนวนนอ้ยทีสุดคือถือบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ เป็นเวลา 3 ปี  มีจาํนวน 30 คน คิดเป็นร้อย
ละ 7.50  ตามลาํดบั 

                    
ส่วนที 5 การวเิคราะห์ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลอืกใช้บริการบัตรเครดติของธนาคารกรุงเทพ  
 การวเิคราะห์ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ  จาํกดั  
ประกอบไปดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด  ดา้น
พนกังาน ดา้นกระบวนการในการทาํงาน  ดา้นกระบวนการทางกายภาพ ดงัแสดงในตารางที 5 

 

ตารางที 5 จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานของระดบัปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใช้
บริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั ในภาพรวม 

(n= 400) 

ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต 

ของธนาคารกรุงเทพ 
 S.D. ระดบั 

1. ดา้นผลิตภณัฑ์ 3.89 0.553 มาก 

2. ดา้นราคา 4.14 0.671 มาก 

3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  3.61 0.632 มาก 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.94 0.791 มาก 

5. ดา้นพนกังาน 3.96 0.725 มาก 

6. ดา้นกระบวนการในการทาํงาน  3.97 0.683 มาก 

7. ดา้นกระบวนการทางกายภาพ 3.76 0.544 มาก 

รวม 3.90 0.559 มาก 
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 จากการวเิคราะห์ ตารางที 5 พบวา่  ระดบั ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัร
เครดิตของธนาคารกรุงเทพ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  (  = 3.90 และ S.D = 0.559) เมือวเิคราะห์
รายละเอียดเป็นรายขอ้ พบวา่มีระดบัปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคาร
กรุงเทพระดบัอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ คือ ดา้นราคา (  = 4.14 และ S.D =  0.671) ดา้นกระบวนการ
ในการทาํงาน (  =  3.97 และ S.D =  0.683) ดา้นพนกังาน  (  =  3.96 และ S.D =  0.725 ) ดา้น
การส่งเสริมการตลาด  (  =  3.94 และ S.D =  0.791 ) ดา้นผลิตภณัฑ์  (  =  3.89 และ S.D 

=  0.553 )  ดา้นกระบวนการทางกายภาพ  (  =  3.76 และ S.D =  0.544 ) ดา้นช่องทางการจดั
จาํหน่าย (  =  3.61  และ S.D =  0.632 )  ตามลาํดบั 

 

ตารางที 6 จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานของระดบัปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใช้
บริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั ในดา้นผลิตภณัฑ ์

(n= 400) 

ดา้นผลิตภณัฑ ์

ระดบัความสําคญั (ร้อยละ) 

 S.D. แปลผล 
สําคญั
มาก
ทีสุด 

สําคญั
มาก 

สําคญั
ปาน
กลาง 

สําคญั
นอ้ย 

สําคญั
นอ้ย
ทีสุด 

1 เมือบตัรสูญหาย
สามารถแจง้อายดัได้
ทนัที 

137 186 77 0 0 4.15 0.717 มาก 

(34.3) (46.5) (19.3) (0.0) (0.0) 

    

  

2 มี CHIP CARD 

ป้องกนัการถูกปลอม
แปลง 

168 135 87 0 10 4.13 0.921 มาก 

(42.0) (33.8) (21.8) (0.0) (2.5) 

    

  

3 ความมนัคงและชือ
เสียของธนาคารผู้
ออกบตัร 

157 137 96 10 0 4.10 0.851 มาก 

(39.3) (34.3) (24.0) (2.5) (0.0) 

    

  

4 ความน่าเชือถือของ
พนกังาน 

88 184 118 10 0 3.88 0.775 มาก 

(22.0) (46.0) (29.5) (2.5) (0.0)       

5 มีบตัรให้เลือกหลาย
ประเภท 

60 165 175 0 0 3.71 0.711 มาก 

(15.0) (41.3) (43.8) (0.0) (0.0)       

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 6 จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานของระดบัปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใช้
บริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั ในดา้นผลิตภณัฑ ์(ต่อ) 

(n= 400) 

ดา้นผลิตภณัฑ ์

ระดบัความสําคญั (ร้อยละ) 

 S.D. 
แปล
ผล 

สําคญั
มาก
ทีสุด 

สําคญั
มาก 

สําคญั
ปาน
กลาง 

สําคญั
นอ้ย 

สําคญั
นอ้ย
ทีสุด 

6 รูปแบบบตัรเลก็และ
สวยงาม 

10 138 232 20 0 3.35 0.614 ปาน
กลาง (2.5) (34.5) (58.0) (5.0) (0.0)     

รวม  3.89 0.553 มาก 

 

 จากการวเิคราะห์ ตารางที 6 พบวา่  ระดบั ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัร
เครดิตของธนาคารกรุงเทพ  ในดา้นผลิตภณัฑ์  โดยรวมอยู่ในระดบั มาก  (  = 3.89 และ S.D = 

0.553) เมือวเิคราะห์รายละเอียดเป็นรายขอ้พบวา่มีระดบัมาก 5 ขอ้ คือ เมือบตัรสูญหายสามารถแจง้
อายดัไดท้นัที  (  = 4.15 และ S.D =  0.717 ) มี CHIP CARD ป้องกนัการถูกปลอมแปลง  (  

=  4.13 และ S.D =  0.921) ความมนัคงและชือเสียของธนาคารผูอ้อกบตัร  (  =  4.10 และ S.D 

=  0.851) ความน่าเชือถือของพนกังาน (  =  3.88 และ S.D =  0.775) มีบตัรให้เลือกหลายประเภท 
(  =  3.71 และ S.D =  0.711)  และมีระดบัปานกลาง 1 ขอ้คือ รูปแบบบตัรเลก็และสวยงาม  (  

=  3.35 และ S.D =  0.614 ) ตามลาํดบั 

 

ตารางที 7 จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานของระดบัปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใช้
บริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั ในดา้นราคา 

(n= 400) 

ดา้นราคา 

ระดบัความสําคญั (ร้อยละ) 

 S.D. แปลผล 
สําคญั
มาก
ทีสุด 

สําคญั
มาก 

สําคญั
ปาน
กลาง 

สําคญั
นอ้ย 

สําคญั
นอ้ย
ทีสุด 

1 ไม่เสียค่าธรรมเนียม
แรกเขา้และปีแรก 

245 87 68 0 0 4.44 0.767 มาก
ทีสุด (61.3) (21.8) (17.0) (0.0) (0.0)     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 7 จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานของระดบัปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใช้
บริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั ในดา้นราคา (ต่อ) 

(n= 400) 

ดา้นราคา 

ระดบัความสําคญั (ร้อยละ) 

 S.D. 
แปล
ผล 

สําคญั
มาก
ทีสุด 

สําคญั
มาก 

สําคญั
ปาน
กลาง 

สําคญั
นอ้ย 

สําคญั
นอ้ย
ทีสุด 

2 อตัราค่าธรรมเนียม
และค่าปรับต่าง ๆ ตาํ 

195 127 78 0 0 4.29 0.774 มาก
ทีสุด (48.8) (31.8) (19.5) (0.0) (0.0)    

3 มีระยะเวลาในการ
ปลอดดอกเบียนาน 

157 166 77 0 0 4.20 0.739 มาก 

(39.3) (41.5) (19.3) (0.0) (0.0)       

4 ความถูกตอ้งของใบ
แจง้หนี 

168 136 77 9 10 4.11 0.958 มาก 

(42.0) (34.) (19.3) (2.3) (2.5)       

5 ปัจจยัดา้นราคามีผลต่อ
การเลือกใชบ้ตัร
เครดิต 

126 167 97 0 10 4.00 0.886 มาก 

(31.5) (41.8) (24.3) (0.0) (2.5) 

    

  

6 สามารถเลือกรูปแบบ
การผ่อนชาํระเองได ้

108 145 127 10 10 3.83 0.941 มาก 

(27.0) (36.3) (31.8) (2.5) (2.5)       

รวม  4.14 0.671 มาก 

 

 จากการวเิคราะห์ ตารางที 7 พบวา่  ระดบั ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัร
เครดิตของธนาคารกรุงเทพ ในดา้นราคา โดยรวมอยู่ในระดบั มาก  (  = 4.14 และ S.D = 0.671 ) 

เมือวเิคราะห์รายละเอียดเป็นรายขอ้พบวา่มีระดบัมากทีสุด 2 ขอ้ คือ ไม่เสียค่าธรรมเนียมแรกเขา้
และปีแรก (  = 4.44 และ S.D =  0.767 ) อตัราค่าธรรมเนียมและค่าปรับต่าง  ๆ ตาํ  (  =  4.29 

และ S.D =  0.774 ) และมีระดบัมาก 4 ขอ้คือ มีระยะเวลาในการปลอดดอกเบียนาน  (  =  4.20 

และ S.D =  0.739 ) ความถูกตอ้งของใบแจง้หนี (  =  4.11 และ S.D =  0.958 ) ปัจจยัดา้นราคามี
ผลต่อการเลือกใชบ้ตัรเครดิต (  =  4.00 และ S.D =  0.886 )  สามารถเลือกรูปแบบการผ่อนชาํระ
เองได ้(  =  3.83 และ S.D =  0.941 ) ตามลาํดบั 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 8 จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานของระดบัปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใช้
บริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั ในดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

(n= 400) 

ดา้นช่องทางการจดั
จาํหน่าย 

ระดบัความสําคญั (ร้อยละ) 

 S.D. 
แปล
ผล 

สําคญั
มาก
ทีสุด 

สําคญั
มาก 

สําคญั
ปาน
กลาง 

สําคญั
นอ้ย 

สําคญั
นอ้ย
ทีสุด 

1 มีศูนยบ์ริการสมาชิด 
Call Center สามารถ
ให้ขอ้มูล 

167 117 116 0 0 4.13 0.832 มาก 

(41.8) (29.3) (29.) (0.0) (0.0)    

2 สาขามีทีจอดรถ
สะดวก 

118 118 135 19 10 3.79 1.002 มาก 

(29.5) (29.5) (33.8) (4.8) (2.5)    

3 สถานทีในการ
ให้บริการสะอาด
เรียบร้อย 

57 117 216 10 0 3.55 0.764 มาก 

(14.3) (29.3) (54.) (2.5) (0.0)    

4 ปัจจยัดา้นช่องทางการ
จดัจาํหน่ายมีผลต่อการ
เลือกใชบ้ตัรเครดิต 

59 107 214 20 0 3.51 0.804 มาก 

(14.8) (26.8) (53.5) (5.0) (0.0)    

5 เปิดรับสมคัรบตัร
เครดิตนอกสถานที 

59 59 253 19 10 3.35 0.876 ปาน
กลาง (14.8) (14.8) (63.3) (4.8) (2.5)   

6 การอกบูธสมคัรตาม
สถานทีต่าง ๆ 

29 118 214 39 0 3.34 0.753 ปาน
กลาง (7.3) (29.5) (53.5) (9.8) (0.0)     

รวม  3.61 0.632 มาก 

 

 จากการวเิคราะห์ ตารางที 8 พบวา่  ระดบั ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัร
เครดิตของธนาคารกรุงเทพ ในดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  โดยรวมอยู่ในระดบั มาก  (  = 3.61 

และ S.D = 0.632) เมือวเิคราะห์รายละเอียดเป็นรายขอ้พบวา่มีระดบัมาก 4 ขอ้ คือ มีศูนยบ์ริการ
สมาชิก Call Center สามารถให้ขอ้มูล (  = 4.13 และ S.D =  0.753 ) สาขามีทีจอดรถสะดวก  (  

=  3.79 และ S.D =  1.002 ) สถานทีในการให้บริการสะอาดเรียบร้อย  (  =  3.55 และ S.D 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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=  0.764 ) ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายมีผลต่อการเลือกใชบ้ตัรเครดิต  (  =  3.51 และ S.D 

=  0.804 ) และมีระดบัปานกลาง 2 ขอ้คือ เปิดรับสมคัรบตัรเครดิตนอกสถานที  (  =  3.35 และ 
S.D =  0.876 )  การออกบูธสมคัรตามสถานทีต่าง ๆ (  =  3.34 และ S.D =  0.753 ) ตามลาํดบั 

 

ตารางที 9 ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานของระดบั ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใช้ บริการบตัร
เครดิตของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั ในดา้นการส่งเสริมการตลาด 

(n= 400) 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ระดบัความสําคญั (ร้อยละ) 

 S.D. 
แปล
ผล 

สําคญั
มาก
ทีสุด 

สําคญั
มาก 

สําคญั
ปาน
กลาง 

สําคญั
นอ้ย 

สําคญั
นอ้ย
ทีสุด 

1 บริการแบ่งชาํระ
สินคา้/บริการ 0% และ
เรียกเกบ็ในเดือน
ถดัไป 

179 97 106 18 0 4.09 0.941 มาก 

(44.8) (24.3) (26.5) (4.5) (0.0)    

2 มีโปรโมชนัพิเศษ เช่น
ของแถม ฟรี
ค่าธรรมเนียม 

197 58 117 28 0 4.06 1.032 มาก 

(49.3) (14.5) (29.3) (7.0) (0.0)    

3 การส่งเสริมการตลาด
ร่วมกบัร้านคา้ 

148 116 98 38 0 3.94 0.997 มาก 

(37.0) (29.0) (24.5) (9.5) (0.0)    

4 การส่งเสริมการขาย
ดว้ยการสะสมแตม้เพือ
แลกของราววลั 

109 165 116 10 0 3.93 0.812 มาก 

(27.3) (41.3) (29.0) (2.5) (0.0)    

5 มีการใชสิ้ทธิซือสินคา้
กอ่นใคร รวมถึง
ส่วนลดเพิมพิเศษ 

118 147 117 18 0 3.91 0.873 มาก 

(29.5) (36.8) (29.3) (4.5) (0.0)    

6 การโฆษณาผ่านสือ
ต่าง ๆ เช่น โทรทศัน ์
วทิยุ 

89 138 136 37 0 3.70 0.918 มาก 

(22.3) (34.5) (34.) (9.3) (0.0)    

รวม  3.94 0.791 มาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 จากการวเิคราะห์ ตารางที 9 พบวา่  ระดบั ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัร
เครดิตของธนาคารกรุงเทพ ในดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (  = 3.94 และ 
S.D = 0.791 ) เมือวเิคราะห์รายละเอียดเป็นรายขอ้พบวา่มีระดบัมากทุกขอ้ คือ บริการแบ่งชาํระ
สินคา้/บริการ 0% และเรียกเกบ็ในเดือนถดัไป  (  = 4.09 และ S.D =  0.941 ) มีโปรโมชนัพิเศษ 
เช่นของแถม ฟรีค่าธรรมเนียม (  =  4.06 และ S.D =  1.032 ) การส่งเสริมการตลาดร่วมกบัร้านคา้
(  = 3.94 และ S.D =  0.997 ) การส่งเสริมการขายดว้ยการสะสมแตม้เพือแลกของราววลั  (  

=  3.93 และ S.D =  0.812 ) มีการใชสิ้ทธิซือสินคา้กอ่นใคร รวมถึงส่วนลดเพิมพิเศษ  (  =  3.91 

และ S.D =  0.873 ) การโฆษณาผ่านสือต่าง ๆ เช่น โทรทศัน ์วทิยุ  (  =  3.70 และ S.D =  0.918 ) 
ตามลาํดบั 

 

ตารางที 10 ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานของระดบั ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใช้ บริการบตัร
เครดิตของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั ในดา้นพนกังาน 

(n= 400) 

ดา้นพนกังาน 

ระดบัความสําคญั (ร้อยละ) 

 S.D. 
แปล
ผล 

สําคญั
มาก
ทีสุด 

สําคญั
มาก 

สําคญั
ปาน
กลาง 

สําคญั
นอ้ย 

สําคญั
นอ้ย
ทีสุด 

1 ความรอบรู้เรืองบตัร
เครดิตของพนกังาน 

147 128 125 0 0 4.06 0.824 มาก 

(36.8) (32.0) (31.3) (0.0) (0.0)    

2 ความน่าเชือถือของ
พนกังาน 

127 169 104 0 0 4.06 0.759 มาก 

(31.8) (42.3) (26.) (0.0) (0.0)    

3 มารยาทในการ
ให้บริการของ
พนกังาน 

117 168 115 0 0 4.01 0.763 มาก 

(29.3) (42.) (28.8) (0.0) (0.0)    

4 การให้ความรู้เกยีวกบั
บตัรเครดิตและตอบ
ขอ้สงสัย 

0 138 106 10 9 3.96 0.954 มาก 

(0.0) (34.5) (26.5) (2.5) (2.3)    

5 การเอาใจใส่ของ
พนกังาน 

97 169 134 0 0 3.91 0.755 มาก 

(24.3) (42.3) (33.5) (0.0) (0.0)    

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 10 ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานของระดบั ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใช้ บริการบตัร
เครดิตของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั ในดา้นพนกังาน (ต่อ) 

(n= 400) 

ดา้นพนกังาน 

ระดบัความสําคญั (ร้อยละ) 

 S.D. 
แปล
ผล 

สําคญั
มาก
ทีสุด 

สําคญั
มาก 

สําคญั
ปาน
กลาง 

สําคญั
นอ้ย 

สําคญั
นอ้ย
ทีสุด 

6 ปัจจยัดา้นพนกังานมี
ผลต่อการเลือกใชบ้ตัร
เครดิต 

96 138 157 0 9 3.78 0.888 มาก 

(24.0) (34.5) (39.3) (0.0) (2.3)    

รวม  3.96 0.725 มาก 

 

 จากการวเิคราะห์ ตารางที 10 พบวา่  ระดบั ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัร
เครดิตของธนาคารกรุงเทพในดา้นพนกังานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (  = 3.96 และ S.D = 0.725 ) 
เมือวเิคราะห์รายละเอียดเป็นรายขอ้พบวา่มีระดบัมากทุกขอ้ คือ ความน่าเชือถือของพนกังาน (  = 

4.06 และ S.D =  0.759 ) ความรอบรู้เรืองบตัรเครดิตของพนกังาน (  =  4.06 และ S.D =  0.824 ) 
มารยาทในการให้บริการของพนกังาน (  =  4.01 และ S.D =  0.763 )  การให้ความรู้เกยีวกบับตัร
เครดิตและตอบขอ้สงสัย (  = 3.96 และ S.D =  0.954 ) การเอาใจใส่ของพนกังาน  (  =  3.91 

และ S.D =  0.755 ) ปัจจยัดา้นพนกังานมีผลต่อการเลือกใชบ้ตัรเครดิต  (  =  3.78 และ S.D 

=  0.888 ) ตามลาํดบั 

 

ตารางที 11 ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานของระดบั ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใช้ บริการบตัร
เครดิตของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั ในดา้นกระบวนการในการทาํงาน 

(n= 400) 

ดา้นกระบวนการใน 

การทาํงาน 

ระดบัความสําคญั (ร้อยละ) 

 S.D. แปลผล 
สําคญั
มาก
ทีสุด 

สําคญั
มาก 

สําคญั
ปาน
กลาง 

สําคญั
นอ้ย 

สําคญั
นอ้ย
ทีสุด 

1 มีวธีิการชาํระเงินคืน
ไดห้ลายรูปแบบ 

158 156 86 0 0 4.18 0.761 มาก 

(39.5) (39.0) (21.5) (0.0) (0.0)       

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 11ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานของระดบั ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใช้ บริการบตัร
เครดิตของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั ในดา้นกระบวนการในการทาํงาน (ต่อ) 

(n= 400) 

ดา้นกระบวนการในการ
ทาํงาน 

ระดบัความสําคญั (ร้อยละ) 

 S.D. 
แปล
ผล 

สําคญั
มาก
ทีสุด 

สําคญั
มาก 

สําคญั
ปาน
กลาง 

สําคญั
นอ้ย 

สําคญั
นอ้ย
ทีสุด 

2 ความรวดเร็วในการ
ให้บริการ 

118 147 135 0 0 3.96 0.795 มาก 

(29.5) (36.8) (33.8) (0.0) (0.0)    

3 ขนัตอนเพิมวงเงินใน
บตัรกรณีฉุกเฉิน 

118 147 125 10 0 3.93 0.839 มาก 

(29.5) (36.8) (31.3) (2.5) (0.0)    

4 มีการอนุมตัิเร็ว 127 119 154 0 0 3.93 0.836 มาก 

(31.8) (29.8) (38.5) (0.0) (0.0)    

5 ระดบัความยากง่ายของ
ขนัตอนและการกรอก
ใบสมคัร 

118 136 146 0 0 3.93 0.810 มาก 

(29.5) (34.0) (36.5) (0.0) (0.0)    

6 ขนัตอนในการอนุมติั
บตัร 

118 128 154 0 0 3.91 0.821 มาก 

(29.5) (32.0) (38.5) (0.0) (0.0)    

รวม  3.97 0.683 มาก 

 

 จากการวเิคราะห์ตารางที 11 พบวา่  ระดบั ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัร
เครดิตของธนาคารกรุงเทพ ในดา้นกระบวนการในการทาํงาน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (  = 3.97 

และ S.D = 0.683 ) เมือวเิคราะห์รายละเอียดเป็นรายขอ้พบวา่มีระดบัมากทุกขอ้ คือ มีวธีิการชาํระ
เงินคืนไดห้ลายรูปแบบ (  = 4.18 และ S.D =  0.761 ) ความรวดเร็วในการให้บริการ  (  =  3.96 

และ S.D =  0.795 ) มีการอนุมตัิเร็ว  (  =  3.93 และ S.D =  0.810 )  ขนัตอนเพิมวงเงินในบตัร
กรณีฉุกเฉิน (  = 3.93 และ S.D =  0.839 ) ระดบัความยากง่ายของขนัตอนและการกรอกใบสมคัร  
(  =  3.93 และ S.D =  0.810 ) ขนัตอนในการอนุมติับตัร  (  =  3.91 และ S.D =  0.821 ) 
ตามลาํดบั 

 

   ส
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ตารางที 12 ร้อยละ ความถี ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานของระดบัปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใช้
บริการบตัร เครดิตของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั ในดา้นกระบวนการทางกายภาพ 

(n= 400) 

ดา้นกระบวนการทาง
กายภาพ 

ระดบัความสําคญั ร้อยละ) 

 S.D. 
แปล
ผล 

สําคญั
มาก
ทีสุด 

สําคญั
มาก 

สําคญั
ปาน
กลาง 

สําคญั
นอ้ย 

สําคญั
นอ้ย
ทีสุด 

1 ภาพลกัษณ์ของ
ธนาคารผูอ้อกบตัร 

108 206 86 0 0 4.06 0.695 มาก 

(27.0) (51.5) (21.5) (0.0) (0.0)    

2 มีร้านคา้ให้บริการทวั
โลก 

108 158 134 0 0 3.94 0.776 มาก 

(27.0) (39.5) (33.5) (0.0) (0.0)    

3 ความรู้สึกทีมีต่อ
ธนาคาร 

88 187 125 0 0 3.91 0.725 มาก 

(22.0) (46.8) (31.3) (0.0) (0.0)    

4 การโฆษณา 48 168 174 10 0 3.64 0.723 มาก 

(12.0) (42.0) (43.5) (2.5) (0.0)    

5 ปัจจยัดา้นกระบวนการ
ทางกายภาพมีผลต่อ
การเลือกใชบ้ตัรเครดิต 

48 158 194 0 0 3.64 0.688 มาก 

(12.0) (39.5) (48.5) (0.0) (0.0)    

6 การใชพ้รีเซ็นเตอร์ใน
การประชาสัมพนัธ์ 

19 138 223 20 0 3.39 0.659 มาก 

(4.8) (34.5) (55.8) (5.0) (0.0)    

รวม  3.76 0.544 มาก 

 

 จากการวเิคราะห์ตารางที 12 พบวา่  ระดบั ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัร
เครดิตของธนาคารกรุงเทพ ในดา้นกระบวนการทางกายภาพ โดยรวมอยู่ในระดบั มาก  (  = 3.76 

และ S.D = 0.544 ) เมือวเิคราะห์รายละเอียดเป็นรายขอ้พบวา่มีระดบัมากทุกขอ้ คือ ภาพลกัษณ์ของ
ธนาคารผูอ้อกบตัร (  = 4.06 และ S.D =  0.695 ) มีร้านคา้ให้บริการทวัโลก (  =  3.94 และ S.D 

=  0.776 ) ความรู้สึกทีมีต่อธนาคาร  (  =  3.91 และ S.D =  0.810725 )  การโฆษณา  (  = 

3.64 และ S.D =  0.723 ) ปัจจยัดา้นกระบวนการทางกายภาพมีผลต่อการเลือกใชบ้ตัรเครดิต  (  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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=  3.64 และ S.D =  0.688 ) การใชพ้รีเซ็นเตอร์ในการประชาสัมพนัธ์  (  =  3.39 และ S.D 

=  0.569 ) ตามลาํดบั 

 

6. การวเิคราะห์ข้อมูลเพอืทดสอบสมมติฐาน 
 การทดสอบสมมติฐานเพือเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งปัจจยัทีส่งผลต่อการ
เลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ จาํแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคลครังนี สถิติทีใชใ้นการ
วเิคราะห์คือ ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เพือวเิคราะห์ความแตกต่างของตวัแปร 
ในกรณีพบความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติจึงทาํการเปรียบเทียบพหุคูณดว้ยวธีิ Least 

significance difference (LSD) สําหรับการศึกษาครังนี ผูว้จิยัไดต้งัสมมติฐานไว ้ดงันี 

 
สมมติฐานที 1  ลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคลลูกของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพทีถือบตัรเครดิตของธนาคาร
กรุงเทพไดแ้ก ่เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉลียต่อเดือน จาํนวนบตัร
เครดิตทีถืออยู่ในปัจจุบนั บริเวณทีพกัอาศยั และลกัษณะการชาํระหนีตามวนัครบรอบทีแตกต่างกนั 
มีปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพแตกต่างกนั 

กกกกกกกกสมมติฐานที 1.1 เพศทีแตกต่างกนัมีปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของ
ธนาคารกรุงเทพแตกต่างกนัสามารถเขียนสมมติฐานไดด้งันี 

กกกกกกกกสมมติฐานหลกั (H0) : เพศทีแตกต่างกนัมี ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัร
เครดิตของธนาคารกรุงเทพไม่แตกต่างกนั 
กกกกกกกกสมมติฐานรอง (H1) : เพศทีแตกต่างกนัมีปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต
ของธนาคารกรุงเทพ แตกต่างกนั 

กกกกกก 

ตารางที 13 ความแตกต่างของปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ
จาํแนกตามเพศ 

 
ตวัแปรตาม เพศ n Mean S.D. T Sig. ทดสอบ

สมมติฐาน 

ปัจจยัทีส่งผลต่อ
การเลือกใช้
บริการบตัร
เครดิต 

ชาย 96 3.596 0.464 -6.315 0.000* แตกต่าง 

หญิง 304 3.991 0.554    

   ส
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สมุดกลาง
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ตารางที 13 ความแตกต่างของปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ
จาํแนกตามเพศ (ต่อ) 

 

ตวัแปรตาม เพศ n Mean S.D. T Sig. ทดสอบ
สมมติฐาน 

ดา้นผลิตภณัฑ ์
ชาย 96 3.632 0.391 -6.450 0.000* แตกต่าง 

หญิง 304 3.965 0.573       

ดา้นราคา 
ชาย 96 4.071 0.642 -1.230 0.220 ไม่แตกต่าง 

หญิง 304 4.168 0.680     

ดา้นช่องทาง
การจดัจาํหน่าย 

ชาย 96 3.380 0.553 -4.515 0.000* แตกต่าง 

หญิง 304 3.684 0.639       

ดา้นการ
ส่งเสริม
การตลาด 

ชาย 96 3.646 0.564 -5.153 0.000* แตกต่าง 

หญิง 304 4.031 0.829    

 ดา้นพนกังาน 
ชาย 96 3.436 0.720 -8.902 0.000* แตกต่าง 

หญิง 304 4.127 0.644       

ดา้น
กระบวนการใน
การทาํงาน 

ชาย 96 3.623 0.544 -6.775 0.000* แตกต่าง 

หญิง 304 4.084 0.686    

ดา้น
กระบวนการ
ทางกายภาพ 

ชาย 96 3.387 0.444 -8.328 0.000* แตกต่าง 

หญิง 304 3.877 0.520    

* มีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 กกจากตารางที 13 การวเิคราะห์ความแตกต่างของ ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการ
บตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพจาํแนกตามเพศ  พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัในดา้นราคา ส่วนดา้น
ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตโดยรวม ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  
ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นพนกังาน ดา้นกระบวนการในการทาํงาน และดา้นกระบวนการทาง
กายภาพ มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  

   ส
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สมมติฐานที 1.2 อายุทีแตกต่างกนัมีปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคาร
กรุงเทพแตกต่างกนัสามารถเขียนสมมติฐานไดด้งันี 

กกกกกกกกสมมติฐานหลกั (H0) : อายุทีแตกต่างกนัมีปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัร
เครดิตของธนาคารกรุงเทพไม่แตกต่างกนั 
กกกกกกกกสมมติฐานรอง (H1) : อายุทีแตกต่างกนัมีปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต
ของธนาคารกรุงเทพ แตกต่างกนั 

กกกกกก 

ตารางที 14 ความแตกต่างของปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ
จาํแนกตามอายุ 

 

ตวัแปรตาม อายุ n Mean S.D. F Sig. ทดสอบ
สมมติฐาน 

ปัจจยัทีส่งผล
ต่อการเลือกใช้
บริการบตัร
เครดิต 

20-30 ปี 180 4.053 0.460 21.234 0.000* แตกต่าง 

31-40 ปี 145 3.865 0.618     

41-50 ปี 75 3.580 0.517     

รวม 400 3.896 0.559       

ดา้นผลิตภณัฑ ์

20-30 ปี 180 4.056 0.514 17.736 0.000* แตกต่าง 

31-40 ปี 145 3.782 0.601     

41-50 ปี 75 3.678 0.415     

รวม 400 3.885 0.553       

ดา้นราคา 

20-30 ปี 180 4.204 0.674 1.468 0.232 ไม่แตกต่าง 

31-40 ปี 145 4.076 0.735     

41-50 ปี 75 4.136 0.511     

รวม 400 4.145 0.671     

ดา้นช่องทาง
การจดัจาํหน่าย 

20-30 ปี 180 3.833 0.592 30.844 0.000* แตกต่าง 

31-40 ปี 145 3.541 0.568     

41-50 ปี 75 3.213 0.624     

รวม 400 3.611 0.632       

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 14 ความแตกต่างของปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ
จาํแนกตามอายุ (ต่อ) 

 

ตวัแปรตาม อายุ n Mean S.D. F Sig. ทดสอบ
สมมติฐาน 

ดา้นการ
ส่งเสริม
การตลาด 

20-30 ปี 180 4.185 0.691 38.503 0.000* แตกต่าง 

31-40 ปี 145 3.956 0.709     

41-50 ปี 75 3.311 0.830     

รวม 400 3.938 0.791       

 ดา้นพนกังาน 

20-30 ปี 180 4.093 0.538 10.825 0.000* แตกต่าง 

31-40 ปี 145 3.963 0.859     

41-50 ปี 75 3.640 0.743     

รวม 400 3.961 0.725       

ดา้น
กระบวนการใน
การทาํงาน 

20-30 ปี 180 4.148 0.573 19.134 0.000* แตกต่าง 

31-40 ปี 145 3.954 0.754     

41-50 ปี 75 3.593 0.630     

รวม 400 3.974 0.683       

ดา้น
กระบวนการ
ทางกายภาพ 

20-30 ปี 180 3.852 0.445 12.555 0.000* แตกต่าง 

31-40 ปี 145 3.784 0.611     

41-50 ปี 75 3.491 0.544     

รวม 400 3.760 0.544       

* มีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 

จากตารางที 14 การวเิคราะห์ความแตกต่างของปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัร
เครดิตของธนาคารกรุงเทพจาํแนกตาม อายุ พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัในดา้นราคา ส่วนดา้น
ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตโดยรวม ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  
ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นพนกังาน ดา้นกระบวนการในการทาํงาน และดา้นกระบวนการทาง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กายภาพ มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 จึงไดท้ดสอบความแตกต่างเป็น
รายคู่ดว้ยวธีิของ Least Significance Difference (LSD) ปรากฏผลดงัตารางที 15 

 
ตารางที 15 แสดงค่าเฉลียเปรียบเทียบความแตกต่างของ ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัร

เครดิตของธนาคารกรุงเทพจาํแนกตามอายุ เป็นรายคู่ 

 

ปัจจยัทีส่งผลต่อ
การเลือกใช้

บริการบตัรเครดิต 

อายุ Mean 
20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 

4.053 3.865 3.580 

20-30 ปี 4.053  - 0.188* 0.473* 

31-40 ปี 3.865  -  - 0.285* 

41-50 ปี 3.580  -  -  - 

ดา้นผลิตภณัฑ ์

อายุ Mean 
20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 

4.056 3.782 3.678 

20-30 ปี 4.056  - 0.274* 0.378* 

31-40 ปี 3.782  -  - 0.104 

41-50 ปี 3.678  -  -  - 

ดา้นช่องทางการ
จดัจาํหน่าย 

อายุ Mean 
20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 

3.833 3.541 3.213 

20-30 ปี 3.833  - 0.292* 0.620* 

31-40 ปี 3.541  -  - 0.328* 

41-50 ปี 3.213  -  -  - 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

อายุ Mean 
20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 

4.185 3.956 3.311 

20-30 ปี 4.185  - 0.229* 0.874* 

31-40 ปี 3.956  -  - 0.645* 

41-50 ปี 3.311  -  -  - 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 15 แสดงค่าเฉลียเปรียบเทียบความแตกต่างของ ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัร
เครดิตของธนาคารกรุงเทพจาํแนกตามอายุ เป็นรายคู่ (ต่อ) 

 

ดา้นพนกังาน 

อายุ Mean 
20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 

4.093 3.963 3.64 

20-30 ปี 4.093  - 0.129 0.453* 

31-40 ปี 3.963  -  - 0.323* 

41-50 ปี 3.640  -  -  - 

ดา้นกระบวนการ
ในการทาํงาน 

อายุ Mean 
20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 

4.148 3.954 3.593 

20-30 ปี 4.148  - 0.194* 0.555* 

31-40 ปี 3.954  -  - 0.361* 

41-50 ปี 3.593  -  -  - 

ดา้นกระบวนการ
ทางกายภาพ 

อายุ Mean 
20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 

3.852 3.784 3.491 

20-30 ปี 3.852  - 0.068 0.361* 

31-40 ปี 3.784  -  - 0.293* 

41-50 ปี 3.491  -  -  - 

* มีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 

 จากตารางที 15 เมือทดสอบความแตกต่างของปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัร
เครดิตของธนาคารกรุงเทพจาํแนกตาม อายุ เป็นรายคู่ พบวา่ อายุ ต่าง ๆ มี ปัจจยัทีส่งผลต่อการ
เลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 มีจาํนวน 3 คู่ 
ไดแ้ก ่กลุ่มอายุ 20-30 ปี มีปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ
มากกวา่กลุ่มอายุ 31-40 ปี และ 41-50 ปี กลุ่มอายุ 31-40 ปี มีปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการ
บตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพมากกวา่กลุ่มอายุ 41-50 ปี 

เมือวเิคราะห์ตามองคป์ระกอบหลกัแต่ละดา้น พบวา่ 

 ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต  ดา้นผลิตภณัฑ์  พบวา่  อายุต่าง ๆ มี   
ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นผลิตภณัฑ ์แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ทีระดบั 0.05 มีจาํนวน 2 คู่ ไดแ้ก ่กลุ่มอายุ 20-30 ปี มีปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัร
เครดิตของธนาคารกรุงเทพมากกวา่กลุ่มอายุ 31-40 ปี และ 41-50 ปี  
 ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  แตกต่าง
กนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 มีจาํนวน 3 คู่ ไดแ้ก ่กลุ่มอายุ 20-30 ปี มีปัจจยัทีส่งผลต่อ
การเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพมากกวา่กลุ่มอายุ 31-40 ปี และ 41-50 ปี กลุ่ม
อายุ 31-40 ปี มีปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพมากกวา่กลุ่มอายุ 
41-50 ปี 
 ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นการส่งเสริมการตลาด  แตกต่างกนั
อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 มีจาํนวน 3 คู่ ไดแ้ก ่กลุ่มอายุ 20-30 ปี มีปัจจยัทีส่งผลต่อการ
เลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพมากกวา่กลุ่มอายุ 31-40 ปี และ 41-50 ปี กลุ่มอายุ 
31-40 ปี มีปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพมากกวา่กลุ่มอายุ 41-
50 ปี 
 ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัร เครดิต  ดา้นพนกังาน  แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 มีจาํนวน 2 คู่ ไดแ้ก ่กลุ่มอายุ 20-30 ปี มีปัจจยัทีส่งผลต่อการ
เลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพมากกวา่กลุ่มอายุ 41-50 ปี กลุ่มอายุ 31-40 ปี มีปัจจยั
ทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพมากกวา่กลุ่มอายุ 41-50 ปี  
 ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต  ดา้นกระบวนการในการทาํงาน  
แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 มีจาํนวน 3 คู่ ไดแ้ก ่กลุ่มอายุ 20-30 ปี มีปัจจยัที
ส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพมากกวา่กลุ่มอายุ 31-40 ปี และ 41-50 ปี 
กลุ่มอายุ 31-40 ปี มีปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ มากกวา่
กลุ่มอายุ 41-50 ปี 
 ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นกระบวนการทางกายภาพ  แตกต่าง
กนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 มีจาํนวน 2 คู่ ไดแ้ก ่กลุ่มอายุ 20-30 ปี มีปัจจยัทีส่งผลต่อ
การเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพมากกวา่กลุ่มอายุ 41-50 ปี กลุ่มอายุ 31-40 ปี มี
ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพมากกวา่กลุ่มอายุ 41-50 ปี 
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ตารางที 16 ความแตกต่างของปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ
จาํแนกตามสถานภาพสมรส 

 

ตวัแปรตาม สถานภาพ
สมรส 

n Mean S.D. F Sig. ทดสอบ
สมมติฐาน 

ปัจจยัทีส่งผล
ต่อการเลือกใช้
บริการบตัร
เครดิต 

โสด 188 4.078 0.492 39.736 0.000* แตกต่าง 

สมรส 203 3.691 0.539     

หมา้ย 9 4.714 0.000     

รวม 400 3.896 0.559       

ดา้นผลิตภณัฑ ์

โสด 188 4.037 0.494 24.599 0.000* แตกต่าง 

สมรส 203 3.718 0.558     

หมา้ย 9 4.500 0.000     

รวม 400 3.885 0.553       

ดา้นราคา 

โสด 188 4.296 0.588 14.438 0.000* แตกต่าง 

สมรส 203 3.981 0.714     

หมา้ย 9 4.667 0.000     

รวม 400 4.145 0.671     

ดา้นช่องทาง
การจดั
จาํหน่าย 

โสด 188 3.797 0.583 39.045 0.000* แตกต่าง 

สมรส 203 3.392 0.588     

หมา้ย 9 4.667 0.000     

รวม 400 3.611 0.632       

ดา้นการ
ส่งเสริม
การตลาด 

โสด 188 4.239 0.696 36.341 0.000* แตกต่าง 

สมรส 203 3.635 0.771     

หมา้ย 9 4.500 0.000     

รวม 400 3.938 0.791       

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 16 ความแตกต่างของปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ
จาํแนกตามสถานภาพสมรส (ต่อ) 

 

ตวัแปรตาม สถานภาพ
สมรส 

n Mean S.D. F Sig. ทดสอบ
สมมติฐาน 

 ดา้นพนกังาน 

โสด 188 4.126 0.701 24.300 0.000* แตกต่าง 

สมรส 203 3.762 0.685     

หมา้ย 9 5.000 0.000     

รวม 400 3.961 0.725       

ดา้น
กระบวนการใน
การทาํงาน 

โสด 188 4.181 0.653 36.541 0.000* แตกต่าง 

สมรส 203 3.736 0.620     

หมา้ย 9 5.000 0.000     

รวม 400 3.974 0.683       

ดา้น
กระบวนการ
ทางกายภาพ 

โสด 188 3.872 0.453 26.794 0.000* แตกต่าง 

สมรส 203 3.615 0.570     

หมา้ย 9 4.667 0.000     

รวม 400 3.760 0.544       

* มีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 

จากตารางที 16 การวเิคราะห์ความแตกต่างของปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัร
เครดิตของธนาคารกรุงเทพจาํแนกตามสถานภาพสมรส พบวา่ ทุกดา้นคือ ดา้นปัจจยัทีส่งผลต่อการ
เลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตโดยรวม ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด ดา้นพนกังาน ดา้นกระบวนการในการทาํงาน และดา้นกระบวนการทางกายภาพ  
มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 จึงไดท้ดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ย
วธีิของ Least Significance Difference (LSD) ปรากฏผลดงัตารางที 17 
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ตารางที 17 แสดงค่าเฉลียเปรียบเทียบความแตกต่างของ ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัร
เครดิตของธนาคารกรุงเทพจาํแนกตามสถานภาพ เป็นรายคู่  

 

ปัจจยัทีส่งผลต่อ
การเลือกใช้

บริการบตัรเครดิต 

สถานภาพ Mean 
โสด สมรส หมา้ย 

4.078 3.691 4.714 

โสด 4.078  - 0.387*  -0.636* 

สมรส 3.691  -  -  -1.023* 

หมา้ย 4.714  -  -  - 

ดา้นผลิตภณัฑ ์

สถานภาพ Mean 
โสด สมรส หมา้ย 

4.037 3.718 4.500 

โสด 4.037  - 0.320*  -0.463* 

สมรส 3.718  -  -  -0.782* 

หมา้ย 4.500  -  -  - 

ดา้นราคา 

สถานภาพ Mean 
โสด สมรส หมา้ย 

4.296 3.981 4.667 

โสด 4.296  - 0.315* -0.371 

สมรส 3.981  -  -  -0.686* 

หมา้ย 4.667  -  -  - 

ดา้นช่องทางการ
จดัจาํหน่าย 

สถานภาพ Mean 
โสด สมรส หมา้ย 

3.797 3.392 4.667 

โสด 3.797  - 0.405*  -0.870* 

สมรส 3.392  -  -  -1.274* 

หมา้ย 4.667  -  -  - 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

สถานภาพ Mean 
โสด สมรส หมา้ย 

4.239 3.635 4.500 

โสด 4.239  - 0.605* -0.261 

สมรส 3.635  -  -  -0.865* 

หมา้ย 4.500  -  -  - 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 17 แสดงค่าเฉลียเปรียบเทียบความแตกต่างของ ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัร
เครดิตของธนาคารกรุงเทพจาํแนกตามสถานภาพ เป็นรายคู่ (ต่อ) 

 

ดา้นพนกังาน 

สถานภาพ Mean 
โสด สมรส หมา้ย 

4.126 3.762 5 

โสด 4.126  - 0.364*  -0.874* 

สมรส 3.762  -  -  -1.238* 

หมา้ย 5.000  -  -  - 

ดา้นกระบวนการ
ในการทาํงาน 

สถานภาพ Mean 
โสด สมรส หมา้ย 

4.181 3.736 5.000 

โสด 4.181  - 0.444*  -0.819* 

สมรส 3.736  -  -  -1.264* 

หมา้ย 5.000  -  -  - 

ดา้นกระบวนการ
ทางกายภาพ 

สถานภาพ Mean 
โสด สมรส หมา้ย 

3.872 3.615 4.667 

โสด 3.872  - 0.257*  -0.794* 

สมรส 3.615  -  -  -1.052* 

หมา้ย 4.667  -  -  - 

* มีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 

 จากตารางที 17 เมือทดสอบความแตกต่างของปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัร
เครดิตของธนาคารกรุงเทพจาํแนกตามสถานภาพเป็นรายคู่ พบวา่ สถานภาพต่าง ๆ มีปัจจยัทีส่งผล
ต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 มี
จาํนวน 3 คู่ ไดแ้ก ่กลุ่มสถานภาพโสดมีปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคาร
กรุงเทพมากกวา่กลุ่มสถานภาพสมรส กลุ่มสถานภาพโสดมี ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการ
บตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพนอ้ยกวา่กลุ่มสถานภาพหมา้ย และกลุ่มสถานภาพสมรสมี ปัจจยัที
ส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพนอ้ยกวา่กลุ่มสถานภาพหมา้ย 

เมือวเิคราะห์ตามองคป์ระกอบหลกัแต่ละดา้น พบวา่ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นผลิตภณัฑ ์พบวา่ สถานภาพ ต่าง ๆ 
มีปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นผลิตภณัฑ์  แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติทีระดบั 0.05 มีจาํนวน 3 คู่ ไดแ้ก ่กลุ่มสถานภาพโสดมี ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการ
บตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพมากกวา่กลุ่มสถานภาพสมรส กลุ่มสถานภาพโสดมี ปัจจยัทีส่งผล
ต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ นอ้ยกวา่กลุ่มสถานภาพ หมา้ย  และกลุ่ม
สถานภาพสมรสมีปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพนอ้ยกวา่กลุ่ม
สถานภาพหมา้ย 

 ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต  ดา้นราคา พบวา่  สถานภาพ ต่าง ๆ มี
ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นราคา แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที
ระดบั 0.05 มีจาํนวน 2 คู่ ไดแ้ก ่กลุ่มสถานภาพโสดมี ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัร
เครดิตของธนาคารกรุงเทพมากกวา่กลุ่มสถานภาพสมรส และกลุ่มสถานภาพสมรสมีปัจจยัทีส่งผล
ต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพนอ้ยกวา่กลุ่มสถานภาพหมา้ย 

 ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ าย  พบวา่  

สถานภาพต่าง ๆ มีปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย
แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 มีจาํนวน 3 คู่ ไดแ้ก ่กลุ่มสถานภาพโสดมีปัจจยัที
ส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ มากกวา่กลุ่มสถานภาพ สมรส  กลุ่ม
สถานภาพโสดมีปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ นอ้ยกวา่กลุ่ม
สถานภาพหมา้ย และกลุ่มสถานภาพสมรสมีปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของ
ธนาคารกรุงเทพนอ้ยกวา่กลุ่มสถานภาพหมา้ย 

 ปัจจยัทีส่งผลต่อการเ ลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต  ดา้นการส่งเสริมการตลาด  พบวา่  

สถานภาพ ต่าง ๆ มี ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต  ดา้นการส่งเสริมการตลาด
แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 มีจาํนวน 2 คู่ ไดแ้ก ่กลุ่มสถานภาพโสดมีปัจจยัที
ส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพมากกวา่กลุ่มสถานภาพสมรส และกลุ่ม
สถานภาพสมรสมีปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพนอ้ยกวา่กลุ่ม
สถานภาพหมา้ย 

 ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นพนกังาน พบวา่ สถานภาพต่าง ๆ มี
ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นพนกังาน แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ
ทีระดบั 0.05 มีจาํนวน 3 คู่ ไดแ้ก ่กลุ่มสถานภาพโสดมี ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัร
เครดิตของธนาคารกรุงเทพมากกวา่กลุ่มสถานภาพสมรส กลุ่มสถานภาพโสดมีปัจจยัทีส่งผลต่อการ
เลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพนอ้ยกวา่กลุ่มสถานภาพ หมา้ย  และกลุ่มสถานภาพ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สมรสมีปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพนอ้ยกวา่กลุ่มสถานภาพ
หมา้ย 

 ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นกระบวนการในการทาํงาน  พบวา่  

สถานภาพต่าง ๆ มีปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นกระบวนการในการทาํงาน
แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 มีจาํนวน 3 คู่ ไดแ้ก ่กลุ่มสถานภาพโสดมีปัจจยัที
ส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ มากกวา่กลุ่มสถานภาพ สมรส  กลุ่ม
สถานภาพโสดมีปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ นอ้ยกวา่กลุ่ม
สถานภาพหมา้ย และกลุ่มสถานภาพสมรสมีปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของ
ธนาคารกรุงเทพนอ้ยกวา่กลุ่มสถานภาพหมา้ย 

 ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต  ดา้นกระบวนการทางกายภาพ  พบวา่  

สถานภาพต่าง ๆ มีปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต  ดา้นกระบวนการทางกายภาพ
แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 มีจาํนวน 3 คู่ ไดแ้ก ่กลุ่มสถานภาพโสดมีปัจจยัที
ส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเท พมากกวา่กลุ่มสถานภาพ สมรส  กลุ่ม
สถานภาพโสดมีปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ นอ้ยกวา่กลุ่ม
สถานภาพหมา้ย และกลุ่มสถานภาพสมรสมีปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของ
ธนาคารกรุงเทพนอ้ยกวา่กลุ่มสถานภาพหมา้ย 

 
ตารางที 18 ความแตกต่างของปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ

จาํแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ตวัแปรตาม ระดบัการศึกษา n Mean S.D. F Sig. ทดสอบ
สมมติฐาน 

ปัจจยัทีส่งผล
ต่อการ
เลือกใช้

บริการบตัร
เครดิต 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 18 3.548 0.171 12.594 0.000* แตกต่าง 

มธัยมศึกษาตอน
ปลาย 10 3.000 0.000     

อนุปริญญา/ปวส. 39 3.922 0.573     

ปริญญาตรี 333 3.939 0.551     

รวม 400 3.896 0.559       

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 18 ความแตกต่างของปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ
จาํแนกตามระดบัการศึกษา (ต่อ) 

 

ตวัแปรตาม ระดบัการศึกษา n Mean S.D. F Sig. ทดสอบ
สมมติฐาน 

ดา้น
ผลิตภณัฑ ์

มธัยมศึกษาตอนตน้ 18 3.583 0.086 11.841 0.000* แตกต่าง 

มธัยมศึกษาตอนปลาย 10 3.000 0.000     

อนุปริญญา/ปวส. 39 3.940 0.592     

ปริญญาตรี 333 3.922 0.545     

รวม 400 3.885 0.553       

ดา้นราคา 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 18 4.083 0.086 11.246 0.000* แตกต่าง 

มธัยมศึกษาตอนปลาย 10 3.000 0.000     

อนุปริญญา/ปวส. 39 4.068 0.768     

ปริญญาตรี 333 4.191 0.657     

รวม 400 4.145 0.671     

ดา้นช่องทาง
การจดั
จาํหน่าย 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 18 3.083 0.257 13.565 0.000* แตกต่าง 

มธัยมศึกษาตอนปลาย 10 3.000 0.000     

อนุปริญญา/ปวส. 39 3.299 0.347     

ปริญญาตรี 333 3.695 0.647     

รวม 400 3.611 0.632       

ดา้นการ
ส่งเสริม
การตลาด 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 18 3.667 0.686 6.700 0.000* แตกต่าง 

มธัยมศึกษาตอนปลาย 10 3.000 0.000     

อนุปริญญา/ปวส. 39 4.154 0.775     

ปริญญาตรี 333 3.956 0.789     

รวม 400 3.938 0.791       

   ส
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ตารางที 18 ความแตกต่างของปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ
จาํแนกตามระดบัการศึกษา (ต่อ) 

 

ตวัแปรตาม ระดบัการศึกษา n Mean S.D. F Sig. ทดสอบ
สมมติฐาน 

 ดา้น
พนกังาน 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 18 3.417 0.772 10.687 0.000* แตกต่าง 

มธัยมศึกษาตอนปลาย 10 3.000 0.000     

อนุปริญญา/ปวส. 39 4.068 0.768     

ปริญญาตรี 333 4.007 0.697     

รวม 400 3.961 0.725       

ดา้น
กระบวนการ

ในการ
ทาํงาน 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 18 3.500 0.343 11.144 0.000* แตกต่าง 

มธัยมศึกษาตอนปลาย 10 3.000 0.000     

อนุปริญญา/ปวส. 39 4.068 0.688     

ปริญญาตรี 333 4.018 0.676     

รวม 400 3.974 0.683       

ดา้น
กระบวนการ
ทางกายภาพ 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 18 3.500 0.514 9.024 0.000* แตกต่าง 

มธัยมศึกษาตอนปลาย 10 3.000 0.000     

อนุปริญญา/ปวส. 39 3.855 0.494     

ปริญญาตรี 333 3.785 0.540     

รวม 400 3.760 0.544       

* มีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 

จากตารางที 18 การวเิคราะห์ความแตกต่างของปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัร
เครดิตของธนาคารกรุงเทพจาํแนกตามระดบัการศึกษา พบวา่ ทุกดา้นคือ ดา้นปัจจยัทีส่งผลต่อการ
เลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตโดยรวม ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด ดา้นพนกังาน ดา้นกระบวนการในการทาํงาน และดา้นกระบวนการทางกายภาพ  
มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 จึงไดท้ดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ย
วธีิของ Least Significance Difference (LSD) ปรากฏผลดงัตารางที 19 

 

   ส
ำนกัหอ
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ตารางที 19 แสดงค่าเฉลียเปรียบเทียบความแตกต่างของ ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัร
เครดิตของธนาคารกรุงเทพจาํแนกตามระดบัการศึกษา เป็นรายคู่  

 

ปัจจยัที
ส่งผลต่อ
การ

เลือกใช้
บริการ
บตัร
เครดิต 

ระดบัการศึกษา Mean 

มธัยมศึก 

ษาตอนตน้ 

มธัยมศึกษา
ตอนปลาย 

อนุปริญญา 
/ปวส. 

ปริญญา
ตรี 

3.548 3.000 3.922 3.939 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 3.548  - 0.548*  -0.374*  -0.391* 

มธัยมศึกษาตอน
ปลาย 

3.000 - - -0.922* -0.939* 

อนุปริญญา/ปวส. 3.922  -  -  - -0.017 

ปริญญาตรี 3.939  -  -  -  - 

ดา้น
ผลิตภณัฑ ์

ระดบัการศึกษา Mean 

มธัยมศึก 

ษาตอนตน้ 

มธัยมศึกษา
ตอนปลาย 

อนุปริญญา
/ปวส. 

ปริญญา
ตรี 

3.583 3.000 3.940 3.922 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 3.583  - 0.583*  -0.357*  -0.339* 

มธัยมศึกษาตอน
ปลาย 

3.000 - - -0.940* -0.922* 

อนุปริญญา/ปวส. 3.940  -  -  - 0.018 

ปริญญาตรี 3.922  -  -  -  - 

ดา้นราคา 

ระดบัการศึกษา Mean 

มธัยมศึก 

ษาตอนตน้ 

มธัยมศึกษา
ตอนปลาย 

อนุปริญญา
/ปวส. 

ปริญญา
ตรี 

4.083 3.000 4.068 4.191 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 4.083  - 1.083* 0.015 -0.108 

มธัยมศึกษาตอน
ปลาย 

3.000 - - -1.068* -1.191* 

อนุปริญญา/ปวส. 4.068  -  -  - -0.123 

ปริญญาตรี 4.191  -  -  -  - 
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ตารางที 19 แสดงค่าเฉลียเปรียบเทียบความแตกต่างของ ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัร
เครดิตของธนาคารกรุงเทพจาํแนกตามระดบัการศึกษา เป็นรายคู่ (ต่อ) 

 

ดา้น
ช่องทางการ
จดัจาํหน่าย 

ระดบัการศึกษา Mean 

มธัยมศึก 

ษาตอนตน้ 

มธัยมศึกษา
ตอนปลาย 

อนุปริญญา
/ปวส. 

ปริญญา
ตรี 

3.083 3.000 3.299 3.695 

มธัยมศึกษา
ตอนตน้ 

3.083 - 0.083 -0.216 -0.611* 

มธัยมศึกษา
ตอนปลาย 

3.000 - - -0.299 -0.695* 

อนุปริญญา/
ปวส. 

3.299 - - - -0.396* 

ปริญญาตรี 3.695 - - - - 

ดา้นการ
ส่งเสริม
การตลาด 

ระดบัการศึกษา Mean 

มธัยมศึก 

ษาตอนตน้ 

มธัยมศึกษา
ตอนปลาย 

อนุปริญญา
/ปวส. 

ปริญญา
ตรี 

3.667 3.000 4.154 3.956 

มธัยมศึกษา
ตอนตน้ 

3.667 - 0.667* -0.487* -0.289 

มธัยมศึกษา
ตอนปลาย 

3.000 - - -1.154* -0.956* 

อนุปริญญา/
ปวส. 

4.154 - - - 0.198 

ปริญญาตรี 3.956 - - - - 
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ตารางที 19 แสดงค่าเฉลียเปรียบเทียบความแตกต่างของ ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัร
เครดิตของธนาคารกรุงเทพจาํแนกตามระดบัการศึกษา เป็นรายคู่ (ต่อ) 

 

ดา้น
พนกังาน 

ระดบัการศึกษา Mean 

มธัยมศึก 

ษาตอนตน้ 

มธัยมศึก 

ษาตอนปลาย 

อนุปริญา 
/ปวส. 

ปริญญา
ตรี 

3.417 3.000 4.068 4.007 

มธัยมศึกษา
ตอนตน้ 

3.417 - 0.417 -0.652* -0.590* 

มธัยมศึกษาตอน
ปลาย 

3.000 - - -1.068* -1.007* 

อนุปริญญา/
ปวส. 

4.068 - - - 0.062 

ปริญญาตรี 4.007 - - - - 

ดา้น
กระบวน 

การในการ
ทาํงาน 

ระดบัการศึกษา Mean 

มธัยมศึก 

ษาตอนตน้ 

มธัยมศึกษา
ตอนปลาย 

อนุปริญา 
/ปวส. 

ปริญญา
ตรี 

3.500 3.000 4.068 4.018 

มธัยมศึกษา
ตอนตน้ 

3.500 - 0.500 -0.568* -0.518* 

มธัยมศึกษาตอน
ปลาย 

3.000 - - -1.068* -1.018* 

อนุปริญญา/
ปวส. 

4.068 - - - 0.051 

ปริญญาตรี 4.018 - - - - 
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ตารางที 19 แสดงค่าเฉลียเปรียบเทียบความแตกต่างของ ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัร
เครดิตของธนาคารกรุงเทพจาํแนกตามระดบัการศึกษา เป็นรายคู่ (ต่อ) 

 

ดา้น
กระบวน 

การทาง
กายภาพ 

ระดบัการศึกษา Mean 

มธัยมศึก 

ษาตอนตน้ 

มธัยมศึกษา
ตอนปลาย 

อนุปริญญา
/ปวส. 

ปริญญา
ตรี 

3.500 3.000 3.855 3.785 

มธัยมศึกษา
ตอนตน้ 

3.500 - 0.500* -0.355* -0.285* 

มธัยมศึกษาตอน
ปลาย 

3.000 - - -0.855* -0.785* 

อนุปริญญา/ปวส. 3.855 - - - 0.069 

ปริญญาตรี 3.785 - - - - 

* มีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 

 จากตารางที 19 เมือทดสอบความแตกต่างของปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัร
เครดิตของธนาคารกรุงเทพจาํแนกตามระดบัการศึกษา เป็นรายคู่ พบวา่ ระดบัการศึกษา ต่าง ๆ มี
ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต  โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที
ระดบั 0.05 มีจาํนวน 5 คู่ ไดแ้ก ่กลุ่ม ระดบัการศึก ษามธัยมศึกษาตอนตน้ มีปัจจยัทีส่งผลต่อการ
เลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพมากกวา่กลุ่มระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย  

กลุ่มระดบัการศึกษา มธัยมศึกษาตอนตน้ มีปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของ
ธนาคารกรุงเทพนอ้ยกวา่ระดบัการศึกษาอนุปริญญา /ปวส . และปริญญาตรี  กลุ่มระดบัการศึกษา
มธัยมศึกษาตอนปลายมีปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ นอ้ย
กวา่ระดบัการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. และปริญญาตรี 

เมือวเิคราะห์ตามองคป์ระกอบหลกัแต่ละดา้น พบวา่ 

 ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นผลิตภณัฑ์  พบวา่  ระดบัการศึกษา
ต่าง ๆ มีปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นผลิตภณัฑ ์แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติทีระดบั 0.05 มีจาํนวน 5 คู่ ไดแ้ก ่กลุ่มระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้มีปัจจยัทีส่งผล
ต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพมากกวา่กลุ่มระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอน
ปลาย กลุ่มระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้มีปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของ
ธนาคารกรุงเทพนอ้ยกวา่ระดบัการศึกษาอนุปริญญา /ปวส . และปริญญาตรี  กลุ่มระดบัการศึกษา
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มธัยมศึกษาตอนปลายมีปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ นอ้ย
กวา่ระดบัการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. และปริญญาตรี 

 ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นราคา พบวา่ ระดบัการศึกษา ต่าง ๆ 
มีปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นราคา แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที
ระดบั 0.05 มีจาํนวน 4 คู่ ไดแ้ก ่กลุ่ม ระดบัการศึกษา มธัยมศึกษาตอนตน้ มีปัจจยัทีส่งผลต่อการ
เลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพมากกวา่กลุ่มระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย  

กลุ่มระดบัการศึกษา มธัยมศึกษาตอนตน้ มีปัจจยัทีส่งผ ลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของ
ธนาคารกรุงเทพนอ้ยกวา่ระดบัการศึกษาปริญญาตรี กลุ่มระดบัการศึกษา มธัยมศึกษาตอนปลาย มี
ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ นอ้ยกวา่ ระดบัการศึกษา
อนุปริญญา/ปวส. และปริญญาตรี 

 ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  พบวา่  

ระดบัการศึกษาต่าง ๆ มปัีจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 
แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 มีจาํนวน 3 คู่ ไดแ้ก ่กลุ่ม ระดบัการศึกษา
มธัยมศึกษาตอนตน้ มธัยมศึกษาตอนปลาย  และอนุปริญญา /ปวส .มีปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใช้
บริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพนอ้ยกวา่กวา่กลุ่มระดบัการศึกษาปริญญาตรี 

 ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบวา่ ระดบั
การศึกษา ต่าง ๆ มี ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต  ดา้นการส่งเสริมการตลาด  
แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 มีจาํนวน 4 คู่ ไดแ้ก ่กลุ่ม ระดบัการศึกษา
มธัยมศึกษาตอนตน้มีปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ มากกวา่
กลุ่มระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้มีปัจจยัทีส่งผล
ต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ นอ้ยกวา่ ระดบัการศึกษา อนุปริญญา /ปวส . 
กลุ่มระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายมีปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของ
ธนาคารกรุงเทพนอ้ยกวา่ระดบัการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. และปริญญาตรี 

 ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต  ดา้นพนกังาน  พบวา่  ระดบัการศึกษา
ต่าง ๆ มีปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นพนกังาน แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติทีระดบั 0.05 มีจาํนวน 4 คู่ ไดแ้ก ่กลุ่มระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้มีปัจจยัทีส่งผล
ต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ นอ้ยกวา่กลุ่ม ระดบัการศึกษา อนุปริญญา /
ปวส. และปริญญาตรี กลุ่มระดบัการศึกษา มธัยมศึกษาตอน ปลายมี ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใช้
บริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพนอ้ยกวา่กลุ่มระดบัการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. และปริญญา
ตรี 
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 ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นกระบวนการในการทาํงาน  พบวา่  

ระดบัการศึกษาต่าง ๆ มีปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต เครดิต ดา้นกระบวนการใน
การทาํงาน  แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 มีจาํนวน 4 คู่ ไดแ้ก ่กลุ่ม ระดบั
การศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้มีปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ
นอ้ยกวา่กลุ่มระดบัการศึกษาอนุปริญญา/ปวส . และปริญญาตรี กลุ่ม ระดบัการศึกษา มธัยมศึกษา
ตอนปลายมีปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพนอ้ยกวา่กลุ่มระดบั
การศึกษาอนุปริญญา/ปวส. และปริญญาตรี 
 ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต  ดา้นกระบวนการทางกายภาพ  พบวา่  

พบวา่ ระดบัการศึกษาต่าง ๆ มีปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นกระบวนการใน
การทาํงาน  แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 มีจาํนวน 5 คู่ ไดแ้ก ่กลุ่ม ระดบั
การศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้มีปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ
มากกวา่กลุ่มระดบัการมธัยมศึกษาตอนปลาย  กลุ่มระดบัการศึกษา มธัยมศึกษาตอนตน้ มีปัจจยัที
ส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ นอ้ยกวา่กลุ่ม ระดบัการศึกษา
อนุปริญญา/ปวส. และปริญญาตรี กลุ่มระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายมีปัจจยัทีส่งผลต่อการ
เลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพนอ้ยกวา่กลุ่มระดบัการศึกษาอนุปริญญา/ปวส . และ
ปริญญาตรี 
 

ตารางที 20 ความแตกต่างของปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ
จาํแนกตามอาชีพ 

 

ตวัแปรตาม อาชีพ n Mean S.D. F Sig. ทดสอบ
สมมติฐาน 

ปัจจยัที
ส่งผลต่อ

การเลือกใช้
บริการบตัร
เครดิต 

รับราชการ/พนกังาน
รัฐวสิาหกจิ 

20 4.095 0.073 1.659 0.175 ไม่
แตกต่าง 

  

  

  

  

ประกอบธุรกจิส่วนตวั 10 3.690 0.000   

รับจา้ง/พนกังานบริษทั 351 3.898 0.593   

อืน ๆ 19 3.764 0.049   

รวม 400 3.896 0.559     

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 20 ความแตกต่างของปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ
จาํแนกตามอาชีพ (ต่อ) 

 

ตวัแปร
ตาม 

อาชีพ n Mean S.D. F Sig. ทดสอบ
สมมติฐาน 

ดา้น
ผลิตภณัฑ ์

รับราชการ/พนกังาน
รัฐวสิาหกจิ 

20 4.250 0.085 8.174 0.000* แตกต่าง 

ประกอบธุรกจิส่วนตวั 10 3.833 0.000      

รับจา้ง/พนกังานบริษทั 351 3.892 0.570      

อืน ๆ 19 3.404 0.256      

รวม 400 3.885 0.553       

ดา้นราคา 

รับราชการ/พนกังาน
รัฐวสิาหกจิ 

20 4.417 0.256 8.152 0.000* แตกต่าง 

ประกอบธุรกจิส่วนตวั 10 4.000 0.000      

รับจา้ง/พนกังานบริษทั 351 4.170 0.683      

อืน ๆ 19 3.474 0.513      

รวม 400 4.145 0.671      

ดา้น
ช่องทาง
การจดั
จาํหน่าย 

รับราชการ/พนกังาน
รัฐวสิาหกจิ 

20 3.833 0.342 3.839 0.001* แตกต่าง 

ประกอบธุรกจิส่วนตวั 10 3.167 0.000      

รับจา้ง/พนกังานบริษทั 351 3.626 0.661      

อืน ๆ 19 3.333 0.000      

รวม 400 3.611 0.632       

ดา้นการ
ส่งเสริม
การตลาด 

รับราชการ/พนกังาน
รัฐวสิาหกจิ 

20 4.083 0.085 0.557 0.644 ไม่แตกต่าง 

ประกอบธุรกจิส่วนตวั 10 4.167 0.000      

รับจา้ง/พนกังานบริษทั 351 3.922 0.815      

อืน ๆ 19 3.965 0.940      

รวม 400 3.938 0.791       

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 20 ความแตกต่างของปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ
จาํแนกตามอาชีพ (ต่อ) 

 

ตวัแปร
ตาม 

อาชีพ n Mean S.D. F Sig. ทดสอบ
สมมติฐาน 

 ดา้น
พนกังาน 

รับราชการ/พนกังาน
รัฐวสิาหกจิ 

20 4.000 0.000 1.971 0.118 ไม่แตกต่าง 

ประกอบธุรกจิส่วนตวั 10 3.833 0.000      

รับจา้ง/พนกังานบริษทั 351 3.942 0.767      

อืน ๆ 19 4.342 0.171      

รวม 400 3.961 0.725       

ดา้น
กระบวน
การใน
การ

ทาํงาน 

รับราชการ/พนกังาน
รัฐวสิาหกจิ 

20 4.000 0.000 0.745 0.526 ไม่แตกต่าง 

ประกอบธุรกจิส่วนตวั 10 3.667 0.000      

รับจา้ง/พนกังานบริษทั 351 3.984 0.727      

อืน ๆ 19 3.921 0.085      

รวม 400 3.974 0.683       

ดา้น
กระบวน
การทาง
กายภาพ 

รับราชการ/พนกังาน
รัฐวสิาหกจิ 

20 4.083 0.085 7.177 0.000* แตกต่าง 

ประกอบธุรกจิส่วนตวั 10 3.167 0.000      

รับจา้ง/พนกังานบริษทั 351 3.750 0.565      

อืน ๆ 19 3.912 0.085      

รวม 400 3.760 0.544       

* มีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 

จากตารางที 20 การวเิคราะห์ความแตกต่างของปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัร
เครดิตของธนาคารกรุงเทพจาํแนกตามอาชีพ พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัในดา้น ปัจจยัทีส่งผลต่อ
การเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตโดยรวม ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นพนกังาน  ดา้นกระบวนการ
ในการทาํงาน ส่วนดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายและดา้นกระบวนการทาง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กายภาพ มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 จึงไดท้ดสอบความแตกต่างเป็น
รายคู่ดว้ยวธีิของ Least Significance Difference (LSD) ปรากฏผลดงัตารางที 21 

 

ตารางที 21 แสดงค่าเฉลียเปรียบเทียบความแตกต่างของ ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัร
เครดิตของธนาคารกรุงเทพจาํแนกตามอาชีพ เป็นรายคู่  

 

ดา้น
ผลิตภณัฑ ์

อาชีพ Mean 

รับราชการ/
พนกังาน
รัฐวสิาหกจิ 

ประกอบ
ธุรกจิ
ส่วนตวั 

รับจา้ง/
พนกังาน
บริษทั 

อืน ๆ 

4.250 3.833 3.892 3.404 

รับราชการ/พนกังาน
รัฐวสิาหกจิ 

4.250  - 0.417* 0.358* 0.846* 

ประกอบธุรกจิส่วนตวั 3.833  -  - -0.059 0.430* 

รับจา้ง/พนกังาน
บริษทั 

3.892  -  -  - 0.489* 

อืน ๆ 3.404  -  -  -  - 

ดา้นราคา 

อาชีพ Mean 

รับราชการ/
พนกังาน
รัฐวสิาหกจิ 

ประกอบ
ธุรกจิ
ส่วนตวั 

รับจา้ง/
พนกังาน
บริษทั 

อืน ๆ 

4.417 4.000 4.170 3.474 

รับราชการ/พนกังาน
รัฐวสิาหกจิ 

4.417  - 0.417 0.247 0.943* 

ประกอบธุรกจิส่วนตวั 4.000  -  - -0.170 0.526* 

รับจา้ง/พนกังาน
บริษทั 

4.170  -  -  - 0.696* 

อืน ๆ 3.474  -  -  -  - 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 21 แสดงค่าเฉลียเปรียบเทียบความแตกต่างของ ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัร
เครดิตของธนาคารกรุงเทพจาํแนกตามอาชีพ เป็นรายคู่ (ต่อ) 

 

ดา้น
ช่องทาง
การจดั
จาํหน่าย 

อาชีพ Mean 

รับราชการ/
พนกังาน
รัฐวสิาหกจิ 

ประกอบ
ธุรกจิ
ส่วนตวั 

รับจา้ง/
พนกังาน
บริษทั 

อืน ๆ 

3.833 3.167 3.626 3.333 

รับราชการ/พนกังาน
รัฐวสิาหกจิ 

3.833  - 0.667* 0.207 0.500* 

ประกอบธุรกจิส่วนตวั 3.167  -  -  -0.460* -0.167 

รับจา้ง/พนกังาน
บริษทั 

3.626  -  -  - 0.293* 

อืน ๆ 3.333  -  -  -  - 

ดา้น
กระบวน
การทาง
กายภาพ 

อาชีพ Mean 

รับราชการ/
พนกังาน
รัฐวสิาหกจิ 

ประกอบ
ธุรกจิ
ส่วนตวั 

รับจา้ง/
พนกังาน
บริษทั 

อืน ๆ 

4.083 3.167 3.750 3.912 

รับราชการ/พนกังาน
รัฐวสิาหกจิ 

4.083  - 0.917* 0.334* 0.171 

ประกอบธุรกจิส่วนตวั 3.167  -  -  -0.583*  -0.746* 

รับจา้ง/พนกังาน
บริษทั 

3.750  -  -  - -0.163 

อืน ๆ 3.912  -  -  -  - 

* มีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 

 จากตารางที 21 เมือทดสอบความแตกต่างของปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัร
เครดิตของธนาคารกรุงเทพจาํแนกตามอาชีพเป็นรายคู่ พบวา่ อาชีพต่าง ๆ มี ปัจจยัทีส่งผลต่อการ
เลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต  ดา้นผลิตภณัฑ์  แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 มี
จาํนวน 5 คู่ ไดแ้ก ่กลุ่มอาชีพรับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกจิ มีปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ มากกวา่กลุ่มอาชีพ ประกอบธุรกจิส่วนตวั  กลุ่มอาชีพ รับจา้ง /
พนกังานบริษทั  และกลุ่มอาชีพอืน ๆ กลุ่ม อาชีพ ประกอบธุรกจิส่วนตวั และกลุ่มอาชีพ รับจา้ง /
พนกังานบริษทัมีปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ มากกวา่กลุ่ม
อาชีพอืนๆ  
  ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นราคา พบวา่ อาชีพต่าง ๆ มปัีจจยัที
ส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นราคา แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
มีจาํนวน 3 คู่ ไดแ้ก ่กลุ่มอาชีพรับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกจิ  กลุ่มอาชีพ ประกอบธุรกจิส่วนตวั  
และกลุ่มอาชีพรับจา้ง/พนกังานบริษทัมีปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคาร
กรุงเทพมากกวา่กลุ่มอาชีพอืน ๆ  
 ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  พบวา่  

อาชีพต่าง ๆ มีปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย แตกต่าง
กนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 มีจาํนวน 4 คู่ ไดแ้ก ่กลุ่มอาชีพ รับราชการ /พนกังาน
รัฐวสิาหกจิ มีปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริก ารบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ มากกวา่กลุ่ม
อาชีพประกอบธุรกจิส่วนตวั และกลุ่มอาชีพอืน ๆ กลุ่มอาชีพประกอบธุรกจิส่วนตวัมีปัจจยัทีส่งผล
ต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพนอ้ยกวา่กลุ่มอาชีพ รับจา้ง /พนกังานบริษทั  

กลุ่มอาชีพรับจา้ง/พนกังานบริษทั มีปัจจยัที ส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคาร
กรุงเทพมากกวา่กลุ่มอาชีพอืน ๆ  
 ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต  ดา้นกระบวนการทางกายภาพ  พบวา่  

พบวา่ อาชีพต่าง ๆ มีปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นกระบวนการในการทาํงาน 
แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 มีจาํนวน 4 คู่ ไดแ้ก ่กลุ่มอาชีพ รับราชการ /
พนกังานรัฐวสิาหกจิ มีปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพมากกวา่
กลุ่มอาชีพประกอบธุรกจิส่วนตวัและกลุ่มอาชีพรับจา้ง/พนกังานบริษทั  กลุ่มอาชีพประกอ บธุรกจิ
ส่วนตวัมีปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ นอ้ยกวา่กลุ่มอาชีพ
รับจา้ง/พนกังานบริษทั และกลุ่มอาชีพอืน ๆ  
 

 

 
 

 

   ส
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ตารางที 22 ความแตกต่างของปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ
จาํแนกตามรายไดเ้ฉลียต่อเดือน 

 

ตวัแปรตาม รายไดเ้ฉลียต่อเดือน n Mean S.D. F Sig. ทดสอบ
สมมติฐาน 

ปัจจยัทีส่งผล
ต่อการ
เลือกใช้

บริการบตัร
เครดิต 

15000-30000 บาท 332 3.940 0.548 11.889 0.000* แตกต่าง 

30001-45000 บท 49 3.863 0.555     

45001-60000 บาท 9 3.476 0.000     

60001 บาทขึนไป 10 3.000 0.000     

รวม 400 3.896 0.559       

ดา้นผลิตภณัฑ ์

15000-30000 บาท 332 3.916 0.569 9.713 0.000* แตกต่าง 

30001-45000 บท 49 3.840 0.369     

45001-60000 บาท 9 4.000 0.000     

60001 บาทขึนไป 10 3.000 0.000     

รวม 400 3.885 0.553       

ดา้นราคา 

15000-30000 บาท 332 4.126 0.685 15.324 0.000* แตกต่าง 

30001-45000 บท 49 4.469 0.346     

45001-60000 บาท 9 4.333 0.000     

60001 บาทขึนไป 10 3.000 0.000     

รวม 400 4.145 0.671     

ดา้นช่องทาง
การจดั
จาํหน่าย 

15000-30000 บาท 332 3.668 0.621 6.580 0.000* แตกต่าง 

30001-45000 บท 49 3.405 0.710     

45001-60000 บาท 9 3.333 0.000     

60001 บาทขึนไป 10 3.000 0.000     

รวม 400 3.611 0.632       
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ตารางที 22 ความแตกต่างของปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ
จาํแนกตามรายไดเ้ฉลียต่อเดือน (ต่อ) 

 

ตวัแปรตาม รายไดเ้ฉลียต่อเดือน n Mean S.D. F Sig. ทดสอบ
สมมติฐาน 

ดา้นการ
ส่งเสริม
การตลาด 

15000-30000 บาท 332 4.047 0.714 27.701 0.000* แตกต่าง 

30001-45000 บท 49 3.721 0.883     

45001-60000 บาท 9 2.167 0.000     

60001 บาทขึนไป 10 3.000 0.000     

รวม 400 3.938 0.791       

 ดา้น
พนกังาน 

15000-30000 บาท 332 3.989 0.725 6.914 0.000* แตกต่าง 

30001-45000 บท 49 4.017 0.727     

45001-60000 บาท 9 3.667 0.000     

60001 บาทขึนไป 10 3.000 0.000     

รวม 400 3.961 0.725       

ดา้น
กระบวนการ

ในการ
ทาํงาน 

15000-30000 บาท 332 4.025 0.680 9.545 0.000* แตกต่าง 

30001-45000 บท 49 3.912 0.654     

45001-60000 บาท 9 3.500 0.000     

60001 บาทขึนไป 10 3.000 0.000     

รวม 400 3.974 0.683       

ดา้น
กระบวนการ
ทางกายภาพ 

15000-30000 บาท 332 3.806 0.543 10.191 0.000* แตกต่าง 

30001-45000 บท 49 3.677 0.499     

45001-60000 บาท 9 3.333 0.000     

60001 บาทขึนไป 10 3.000 0.000     

รวม 400 3.760 0.544       

* มีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
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จากตารางที 22 การวเิคราะห์ความแตกต่างของปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัร
เครดิตของธนาคารกรุงเทพจาํแนกตามรายไดเ้ฉลียต่อเดือน พบวา่ ทุกดา้นคือดา้นปัจจยัทีส่งผลต่อ
การเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตโดยรวม ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด  ดา้น
พนกังาน ดา้นกระบวนการในการทาํงาน  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นกระบวนการทาง
กายภาพ มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 จึงไดท้ดสอบความแตกต่างเป็น
รายคู่ดว้ยวธีิของ Least Significance Difference (LSD) ปรากฏผลดงัตารางที 23 

 

ตารางที 23 แสดงค่าเฉลียเปรียบเทียบความแตกต่างของ ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัร
เครดิตของธนาคารกรุงเทพจาํแนกตามรายไดเ้ฉลียต่อเดือน เป็นรายคู่  

 

ปัจจยัที
ส่งผลต่อ

การเลือกใช้
บริการบตัร
เครดิต 

รายไดเ้ฉลียต่อเดือน Mean 

15000-

30000 

บาท 

30001-

45000 

บาท 

45001-

60000 

บาท 

60001 

บาทขึน
ไป 

3.940 3.863 3.476 3.000 

15000-30000 บาท 3.940  - 0.077 0.463* 0.940* 

30001-45000 บาท 3.863  -  - 0.387* 0.863* 

45001-60000 บาท 3.476  -  -  - 0.476 

60001 บาทขึนไป 3.000  -  -  -  - 

ดา้น
ผลิตภณัฑ ์

รายไดเ้ฉลียต่อเดือน Mean 

15000-

30000 

บาท 

30001-

45000 

บาท 

45001-

60000 

บาท 

60001 

บาทขึน
ไป 

3.916 3.840 4.000 3.000 

15000-30000 บาท 3.916  - 0.076 -0.084 0.916* 

30001-45000 บาท 3.840  -  - -0.160 0.840* 

45001-60000 บาท 4.000  -  -  - 1.000* 

60001 บาทขึนไป 3.000  -  -  -  - 
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ตารางที 23 แสดงค่าเฉลียเปรียบเทียบความแตกต่างของ ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัร
เครดิตของธนาคารกรุงเทพจาํแนกตามรายไดเ้ฉลียต่อเดือน เป็นรายคู่ (ต่อ) 

 

ดา้นราคา 

รายไดเ้ฉลียต่อเดือน Mean 

15000-

30000 

บาท 

30001-

45000 

บาท 

45001-

60000 

บาท 

60001 

บาทขึน
ไป 

4.126 4.469 4.333 3.000 

15000-30000 บาท 4.126  -  -0.343* -0.207 1.126* 

30001-45000 บาท 4.469  -  - 0.136 1.469* 

45001-60000 บาท 4.333  -  -  - 1.333* 

60001 บาทขึนไป 3.000  -  -  -  - 

ดา้น
ช่องทาง
การจดั
จาํหน่าย 

รายไดเ้ฉลียต่อเดือน Mean 

15000-

30000 

บาท 

30001-

45000 

บาท 

45001-

60000 

บาท 

60001 

บาทขึน
ไป 

3.668 3.405 3.333 3.000 

15000-30000 บาท 3.668  - 0.263* 0.334 0.668* 

30001-45000 บาท 3.405  -  - 0.071 0.405 

45001-60000 บาท 3.333  -  -  - 0.333 

60001 บาทขึนไป 3.000  -  -  -  - 

ดา้นการ
ส่งเสริม
การตลาด 

รายไดเ้ฉลียต่อเดือน Mean 

15000-

30000 

บาท 

30001-

45000 

บาท 

45001-

60000 

บาท 

60001 

บาทขึน
ไป 

4.047 3.721 2.167 3.000 

15000-30000 บาท 4.047  - 0.326* 1.880* 1.047* 

30001-45000 บาท 3.721  -  - 1.554* 0.721* 

45001-60000 บาท 2.167  -  -  -  -0.833* 

60001 บาทขึนไป 3.000  -  -  -  - 
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ตารางที 23 แสดงค่าเฉลียเปรียบเทียบความแตกต่างของ ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัร
เครดิตของธนาคารกรุงเทพจาํแนกตามรายไดเ้ฉลียต่อเดือน เป็นรายคู่ (ต่อ) 

 

ดา้นพนกังาน 

รายไดเ้ฉลียต่อเดือน Mean 

15000-

30000 

บาท 

30001-

45000 

บาท 

45001-

60000 

บาท 

60001 

บาทขึน
ไป 

3.989 4.017 3.667 3.000 

15000-30000 บาท 3.989  - -0.028 0.323 0.989* 

30001-45000 บาท 4.017  -  - 0.350 1.017* 

45001-60000 บาท 3.667  -  -  - 0.667* 

60001 บาทขึนไป 3.000  -  -  -  - 

ดา้น
กระบวนการ
ในการทาํงาน 

รายไดเ้ฉลียต่อเดือน Mean 

15000-

30000 

บาท 

30001-

45000 

บาท 

45001-

60000 

บาท 

60001 

บาทขึน
ไป 

4.025 3.912 3.500 3.000 

15000-30000 บาท 4.025  - 0.114 0.525* 1.025* 

30001-45000 บาท 3.912  -  - 0.412 0.912* 

45001-60000 บาท 3.500  -  -  - 0.500 

60001 บาทขึนไป 3.000  -  -  -  - 

ดา้น
กระบวนการ
ทางกายภาพ 

รายไดเ้ฉลียต่อเดือน Mean 

15000-

30000 

บาท 

30001-

45000 

บาท 

45001-

60000 

บาท 

60001 

บาทขึน
ไป 

3.806 3.677 3.333 3.000 

15000-30000 บาท 3.806  - 0.129 0.473* 0.806* 

30001-45000 บาท 3.677  -  - 0.344 0.677* 

45001-60000 บาท 3.333  -  -  - 0.333 

60001 บาทขึนไป 3.000  -  -  -  - 

* มีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
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 จากตารางที 23 เมือทดสอบความแตกต่างของปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัร
เครดิตของธนาคารกรุงเทพจาํแนกตามรายไดเ้ฉลียต่อเดือน เป็นรายคู่ พบวา่ รายไดเ้ฉลียต่อเดือน
ต่าง ๆ มีปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติทีระดบั 0.05 มีจาํนวน 4 คู่ ไดแ้ก ่กลุ่มรายไดเ้ฉลียต่อเดือน 15000-30000 บาท มีปัจจยัทีส่งผล
ต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ มากกวา่กลุ่ม รายไดเ้ฉลียต่อเดือน  45001-

60000 บาท  และกลุ่ม รายไดเ้ฉลียต่อเดือน  60001 บาทขึนไป  กลุ่มรายไดเ้ฉลียต่อเดือน  30001-

45000 บาท มีปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ มากกวา่กลุ่ม
รายไดเ้ฉลียต่อเดือน 45001-60000 บาท และกลุ่มรายไดเ้ฉลียต่อเดือน 60001 บาทขึนไป 

เมือวเิคราะห์ตามองคป์ระกอบหลกัแต่ละดา้น พบวา่ 

 ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต  ดา้นผลิตภณัฑ์  พบวา่  รายไดเ้ฉลียต่อ
เดือนต่าง ๆ มีปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต  ดา้นผลิตภณัฑ์  แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 มีจาํนวน 3 คู่ ไดแ้ก ่กลุ่ม รายไดเ้ฉลียต่อเดือน  15000-30000 บาท  
30001-45000 บาท บาท และ 45001-60000 บาท มีปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต
ของธนาคารกรุงเทพมากกวา่กลุ่มรายไดเ้ฉลียต่อเดือน 60001 บาทขึนไป 
 ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต  ดา้นราคา พบวา่  รายไดเ้ฉลียต่อเดือน
ต่าง ๆ มีปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นราคา แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติทีระดบั 0.05 มีจาํนวน 4 คู่ ไดแ้ก ่กลุ่มรายไดเ้ฉลียต่อเดือน 15000-30000 บาท มีปัจจยัทีส่งผล
ต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ นอ้ยกวา่ กลุ่มรายไดเ้ฉลียต่อเดือน  30001-
45000 บาท กลุ่มรายไดเ้ฉลียต่อเดือน  15000-30000 บาท  30001-45000 บาท  บาท  และ  45001-
60000 บาท มีปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ มากกวา่ กลุ่ม
รายไดเ้ฉลียต่อเดือน 60001 บาทขึนไป 
 ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  พบวา่  

รายไดเ้ฉลียต่อเดือนต่าง ๆ มีปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต  ดา้นช่องทางการจดั
จาํหน่าย แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 มีจาํนวน 2 คู่ ไดแ้ก ่กลุ่มรายไดเ้ฉลียต่อ
เดือน 15000-30000 บาท มีปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ
มากกวา่กลุ่มรายไดเ้ฉลียต่อเดือน 30001-45000 บาท และ 60001 บาทขึนไป 
 ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบวา่ รายได้
เฉลียต่อเดือนต่าง ๆ มีปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต  ดา้นการส่งเสริมการตลาด  
แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 มีจาํนวน 6 คู่ ไดแ้ก ่กลุ่ม รายไดเ้ฉลียต่อเดือน  
15000-30000 บาท มีปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ มากกวา่
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กลุ่มรายไดเ้ฉลียต่อเดือน 30001-45000 บาท 45001-60000 บาท และ 60001 บาทขึนไป กลุ่มรายได้
เฉลียต่อเดือน  30001-45000 บาท  มีปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคาร
กรุงเทพมากกวา่กลุ่มรายไดเ้ฉลียต่อเดือน 45001-60000 บาท และ 60001 บาทขึนไป กลุ่ม รายได้
เฉลียต่อเดือน  45001-60000 บาท  มีปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ ริการบตัรเครดิตของธนาคาร
กรุงเทพนอ้ยกวา่กลุ่มรายไดเ้ฉลียต่อเดือน 60001 บาทขึนไป  
 ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต  ดา้นพนกังาน  พบวา่  รายไดเ้ฉลียต่อ
เดือนต่าง ๆ มีปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต  ดา้นพนกังาน  แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 มีจาํนวน 3 คู่ ไดแ้ก ่กลุ่ม รายไดเ้ฉลียต่อเดือน  15000-30000 บาท  
30001-45000 บาท บาท และ 45001-60000 บาท มีปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต
ของธนาคารกรุงเทพมากกวา่กลุ่มรายไดเ้ฉลียต่อเดือน 60001 บาทขึนไป 
 ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นกระบวนการในการทาํงาน  พบวา่  

รายไดเ้ฉลียต่อเดือนต่าง ๆ มีปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต  ดา้นกระบวนการใน
การทาํงาน แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 มีจาํนวน 3 คู่ ไดแ้ก ่กลุ่มรายไดเ้ฉลีย
ต่อเดือน 15000-30000 บาท มีปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ
มากกวา่กลุ่มรายไดเ้ฉลียต่อเดือน 45001-60000 บาท และ  60001 บาทขึนไป  กลุ่มรายไดเ้ฉลียต่อ
เดือน 30001-45000 บาท มีปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ
มากกวา่กลุ่มรายไดเ้ฉลียต่อเดือน 60001 บาทขึนไป  
 ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต  ดา้นกระบวนการทางกายภาพ  พบวา่  

รายไดเ้ฉลียต่อเดือนต่าง ๆ มีปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต  ดา้นกระบวนการทาง
กายภาพ แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 มีจาํนวน 3 คู่ ไดแ้ก ่กลุ่มรายไดเ้ฉลียต่อ
เดือน 15000-30000 บาท มีปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ
มากกวา่กลุ่มรายไดเ้ฉลียต่อเดือน 45001-60000 บาท และ  60001 บาทขึนไป  กลุ่มรายไดเ้ฉลียต่อ
เดือน 30001-45000 บาท มีปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ
มากกวา่กลุ่มรายไดเ้ฉลียต่อเดือน 60001 บาทขึนไป  
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ตารางที 24 ความแตกต่างของปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ
จาํแนกตามจาํนวนบตัรเครดิตทีถืออยู่ในปัจจุบนั 

 

ตวัแปรตาม จาํนวนบตัรเครดิต
ทีถืออยู่ในปัจจุบนั 

n Mean S.D. F Sig. ทดสอบ
สมมติฐาน 

ปัจจยัที
ส่งผลต่อ

การเลือกใช้
บริการบตัร
เครดิต 

1 ใบ 129 3.910 0.545 5.320 0.000* แตกต่าง 

2 ใบ 97 3.946 0.558     

3 ใบ 29 3.841 0.660     

4 ใบ 78 4.048 0.572     

5 ใบ 67 3.645 0.440     

รวม 400 3.896 0.559       

ดา้น
ผลิตภณัฑ ์

1 ใบ 129 3.853 0.571 2.122 0.077 ไม่แตกต่าง 

2 ใบ 97 3.943 0.661     

3 ใบ 29 3.920 0.709     

4 ใบ 78 3.979 0.366     

5 ใบ 67 3.741 0.416     

รวม 400 3.885 0.553       

ดา้นราคา 

1 ใบ 129 4.150 0.758 8.633 0.000* แตกต่าง 

2 ใบ 97 3.971 0.700     

3 ใบ 29 3.713 0.531     

4 ใบ 78 4.393 0.338     

5 ใบ 67 4.284 0.653     

รวม 400 4.145 0.671     
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ตารางที 24 ความแตกต่างของปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ
จาํแนกตามจาํนวนบตัรเครดิตทีถืออยู่ในปัจจุบนั (ต่อ) 

 

ตวัแปรตาม จาํนวนบตัรเครดิตที
ถืออยู่ในปัจจุบนั 

n Mean S.D. F Sig. ทดสอบ
สมมติฐาน 

ดา้นช่องทาง
การจดั
จาํหน่าย 

1 ใบ 129 3.504 0.545 5.181 0.000* แตกต่าง 

2 ใบ 97 3.838 0.655     

3 ใบ 29 3.586 0.552     

4 ใบ 78 3.639 0.760     

5 ใบ 67 3.468 0.541     

รวม 400 3.611 0.632       

ดา้นการ
ส่งเสริม
การตลาด 

1 ใบ 129 3.982 0.818 4.418 0.002* แตกต่าง 

2 ใบ 97 3.986 0.719     

3 ใบ 29 3.713 0.531     

4 ใบ 78 4.139 0.897     

5 ใบ 67 3.649 0.713     

รวม 400 3.938 0.791       

 ดา้น
พนกังาน 

1 ใบ 129 3.995 0.712 14.225 0.000* แตกต่าง 

2 ใบ 97 4.067 0.625     

3 ใบ 29 3.966 0.823     

4 ใบ 78 4.233 0.710     

5 ใบ 67 3.423 0.593     

รวม 400 3.961 0.725       
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ตารางที 24 ความแตกต่างของปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ
จาํแนกตามจาํนวนบตัรเครดิตทีถืออยู่ในปัจจุบนั (ต่อ) 

 

ตวัแปรตาม จาํนวนบตัรเครดิตที
ถืออยู่ในปัจจุบนั 

n Mean S.D. F Sig. ทดสอบ
สมมติฐาน 

ดา้น
กระบวนการ

ในการ
ทาํงาน 

1 ใบ 129 4.085 0.647 9.768 0.000* แตกต่าง 

2 ใบ 97 3.942 0.535     

3 ใบ 29 3.966 0.823     

4 ใบ 78 4.188 0.745     

5 ใบ 67 3.560 0.637     

รวม 400 3.974 0.683       

ดา้น
กระบวนการ
ทางกายภาพ 

1 ใบ 129 3.801 0.475 11.676 0.000* แตกต่าง 

2 ใบ 97 3.873 0.495     

3 ใบ 29 4.023 0.829     

4 ใบ 78 3.767 0.556     

5 ใบ 67 3.393 0.391     

รวม 400 3.760 0.544       

* มีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 

จากตารางที 24 การวเิคราะห์ความแตกต่างของปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัร
เครดิตของธนาคารกรุงเทพจาํแนกตาม จาํนวนบตัรเครดิ ตทีถืออยู่ในปัจจุบนั พบวา่ ไม่มีความ
แตกต่างกนัในดา้นผลิตภณัฑ ์ส่วนดา้นปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตโดยรวม ดา้น
ราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด  ดา้นพนกังาน  ดา้นกระบวนการใน
การทาํงาน และดา้นกระบวนการทางกายภาพ มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 
0.05 จึงไดท้ดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวธีิของ Least Significance Difference (LSD) 

ปรากฏผลดงัตารางที 25 
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ตารางที 25 แสดงค่าเฉลียเปรียบเทียบความแตกต่างของ ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัร
เครดิตของธนาคารกรุงเทพจาํแนกตามจาํนวนบตัรเครดิตทีถืออยู่ในปัจจุบนั เป็นรายคู่  

 

ปัจจยัทีส่งผล
ต่อการ
เลือกใช้

บริการบตัร
เครดิต 

จาํนวนบตัร
เครดิตทีถืออยู่
ในปัจจุบนั 

Mean 

1 ใบ 2 ใบ 3 ใบ 4 ใบ 5 ใบ 

3.910 3.946 3.841 4.048 3.645 

1 ใบ 3.910  - -0.036 0.069 -0.138 0.265* 

2 ใบ 3.946  -  - 0.105 -0.102 0.300* 

3 ใบ 3.841  -  -  - -0.208 0.195 

4 ใบ 4.048  -  -  -  - 0.403* 

5 ใบ 3.645  -  -  -  -  - 

ดา้น
ผลิตภณัฑ ์

จาํนวนบตัร
เครดิตทีถืออยู่
ในปัจจุบนั 

Mean 

1 ใบ 2 ใบ 3 ใบ 4 ใบ 5 ใบ 

3.853 3.943 3.920 3.979 3.741 

1 ใบ 3.853  - -0.091 -0.067 -0.126 0.111 

2 ใบ 3.943  -  - 0.024 -0.035 0.202* 

3 ใบ 3.920  -  -  - -0.059 0.178 

4 ใบ 3.979  -  -  -  - 0.237* 

5 ใบ 3.741  -  -  -  -  - 

ดา้นช่องทาง
การจดั
จาํหน่าย 

จาํนวนบตัร
เครดิตทีถืออยู่
ในปัจจุบนั 

Mean 

1 ใบ 2 ใบ 3 ใบ 4 ใบ 5 ใบ 

3.504 3.838 3.586 3.639 3.468 

1 ใบ 3.504  -  -0.335* -0.082 -0.135 0.036 

2 ใบ 3.838  -  - 0.252 0.200 0.371* 

3 ใบ 3.586  -  -  - -0.053 0.119 

4 ใบ 3.639  -  -  -  - 0.171 

5 ใบ 3.468  -  -  -  -  - 
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ตารางที 25 แสดงค่าเฉลียเปรียบเทียบความแตกต่างของ ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัร
เครดิตของธนาคารกรุงเทพจาํแนกตามจาํนวนบตัรเครดิตทีถืออยู่ในปัจจุบนั เป็นรายคู่  

(ต่อ) 
 

ดา้นการ
ส่งเสริม
การตลาด 

จาํนวนบตัรเครดิต
ทีถืออยู่ในปัจจุบนั 

Mean 
1 ใบ 2 ใบ 3 ใบ 4 ใบ 5 ใบ 

3.982 3.986 3.713 4.139 3.649 

1 ใบ 3.982  - -0.004 0.269 -0.157 0.333* 

2 ใบ 3.986  -  - 0.274 -0.153 0.337* 

3 ใบ 3.713  -  -  -  -0.426* 0.063 

4 ใบ 4.139  -  -  -  - 0.490* 

5 ใบ 3.649  -  -  -  -  - 

 ดา้น
พนกังาน 

จาํนวนบตัรเครดิต
ทีถืออยู่ในปัจจุบนั 

Mean 
1 ใบ 2 ใบ 3 ใบ 4 ใบ 5 ใบ 

3.995 4.067 3.966 4.233 3.423 

1 ใบ 3.995  - -0.072 0.029  -0.238* 0.572* 

2 ใบ 4.067  -  - 0.101 -0.166 0.644* 

3 ใบ 3.966  -  -  - -0.267 0.543* 

4 ใบ 4.233  -  -  -  - 0.810* 

5 ใบ 3.423  -  -  -  -  - 

ดา้น
กระบวนการ

ในการ
ทาํงาน 

จาํนวนบตัรเครดิต
ทีถืออยู่ในปัจจุบนั 

Mean 
1 ใบ 2 ใบ 3 ใบ 4 ใบ 5 ใบ 

4.085 3.942 3.966 4.188 3.560 

1 ใบ 4.085  - 0.144 0.120 -0.103 0.526* 

2 ใบ 3.942  -  - -0.024  -0.246* 0.382* 

3 ใบ 3.966  -  -  - -0.223 0.406* 

4 ใบ 4.188  -  -  -  - 0.628* 

5 ใบ 3.560  -  -  -  -  - 
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ตารางที 25 แสดงค่าเฉลียเปรียบเทียบความแตกต่างของ ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัร
เครดิตของธนาคารกรุงเทพจาํแนกตามจาํนวนบตัรเครดิตทีถืออยู่ในปัจจุบนั เป็นรายคู่  

(ต่อ) 
 

ดา้น
กระบวนการ
ทางกายภาพ 

จาํนวนบตัรเครดิต
ทีถืออยู่ในปัจจุบนั 

Mean 
1 ใบ 2 ใบ 3 ใบ 4 ใบ 5 ใบ 

3.801 3.873 4.023 3.767 3.393 

1 ใบ 3.801  - -0.072  -0.222* 0.034 0.408* 

2 ใบ 3.873  -  - -0.150 0.106 0.480* 

3 ใบ 4.023  -  -  - 0.256* 0.630* 

4 ใบ 3.767  -  -  -  - 0.374* 

5 ใบ 3.393  -  -  -  -  - 

* มีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 

 จากตารางที 25 เมือทดสอบความแตกต่างของปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัร
เครดิตของธนาคารกรุงเทพจาํแนกตาม จาํนวนบตัรเครดิตทีถืออยู่ในปัจจุบนั เป็นรายคู่ พบวา่ 
จาํนวนบตัรเครดิตทีถืออยู่ในปัจจุบนั ต่าง ๆ มี ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต  
โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 มีจาํนวน 3 คู่ ไดแ้ก ่กลุ่มทีมีจาํนวนบตัร
เครดิตทีถืออยู่ในปัจจุบนั 1 ใบ 2 ใบ และ 4 ใบ มปัีจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของ
ธนาคารกรุงเทพมากกวา่กลุ่มทีมีจาํนวนบตัรเครดิตทีถืออยู่ในปัจจุบนั 5 ใบ 

เมือวเิคราะห์ตามองคป์ระกอบหลกัแต่ละดา้น พบวา่ 

 ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต  ดา้นผลิตภณัฑ์  พบวา่  จาํนวนบตัร
เครดิตทีถืออยู่ในปัจจุบนัต่าง ๆ มีปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต  ดา้นผลิตภณัฑ์  
แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 มีจาํนวน 2 คู่ ไดแ้ก ่กลุ่มทีมีจาํนวนบตัรเครดิตที
ถืออยู่ในปัจจุบนั 2 ใบ และ 4 ใบ มี ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคาร
กรุงเทพมากกวา่กลุ่มทีมีจาํนวนบตัรเครดิตทีถืออยู่ในปัจจุบนั 5 ใบ 

 ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  พบวา่  

จาํนวนบตัรเครดิตทีถืออยู่ในปัจจุบนัต่าง ๆ มีปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต  ดา้น
ช่องทางการจดัจาํหน่าย แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 มีจาํนวน 2 คู่ ไดแ้ก ่กลุ่ม
ทีมีจาํนวนบตัรเครดิตทีถืออยู่ในปัจจุบนั 1 ใบ มีปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของ
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ธนาคารกรุงเทพนอ้ยกวา่กลุ่มทีมีจาํนวนบตัรเครดิตทีถืออยู่ในปัจจุบนั  2 ใบ  กลุ่มทีมีจาํนวนบตัร
เครดิตทีถืออยู่ในปัจจุบนั  2 ใบ มี ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคาร
กรุงเทพมากกวา่กลุ่มทีมีจาํนวนบตัรเครดิตทีถืออยู่ในปัจจุบนั 5 ใบ 

 ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต  ดา้นการส่งเสริมการตลาด  พบวา่  

จาํนวนบตัรเครดิตทีถืออยู่ในปัจจุบนัต่าง ๆ มีปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต  ดา้น
การส่งเสริมการตลาด แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 มีจาํนวน 4 คู่ ไดแ้ก ่กลุ่มที
มีจาํนวนบตัรเครดิตทีถืออยู่ในปัจจุบนั 3 ใบ มีปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของ
ธนาคารกรุงเทพนอ้ยกวา่กลุ่มทีมีจาํนวนบตัรเครดิตทีถืออยู่ในปัจจุบนั  4 ใบ  กลุ่มทีมีจาํนวนบตัร
เครดิตทีถืออยู่ในปัจจุบนั 1 ใบ 2 ใบ และ 4 ใบ มปัีจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของ
ธนาคารกรุงเทพมากกวา่กลุ่มทีมีจาํนวนบตัรเครดิตทีถืออยู่ในปัจจุบนั 5 ใบ 

 ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นพนกังาน พบวา่ จาํนวนบตัรเครดิต
ทีถืออยู่ในปัจจุบนัต่าง ๆ มีปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต  ดา้นพนกังาน  แตกต่าง
กนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 มีจาํนวน 5 คู่ ไดแ้ก ่กลุ่มทีมีจาํนวนบตัรเครดิตทีถืออยู่ใน
ปัจจุบนั 1 ใบ มปัีจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพนอ้ยกวา่กลุ่มทีมี
จาํนวนบตัรเครดิตทีถืออยู่ในปัจจุบนั 4 ใบ กลุ่มทีมีจาํนวนบตัรเครดิตทีถืออยู่ในปัจจุบนั 1 ใบ 2 ใบ 
3 ใบ และ 4 ใบ มปัีจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพมากกวา่กลุ่มที
มีจาํนวนบตัรเครดิตทีถืออยู่ในปัจจุบนั 5 ใบ 

 ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นกระบวนการในการทาํงาน  พบวา่  

จาํนวนบตัรเครดิตทีถืออยู่ในปัจจุบนัต่าง ๆ มีปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต  ดา้น
กระบวนการในการทาํงาน แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 มีจาํนวน 5 คู่ ไดแ้ก ่
กลุ่มทีมีจาํนวนบตัรเครดิตทีถืออยู่ในปัจจุบนั 2 ใบ มปัีจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต
ของธนาคารกรุงเทพนอ้ยกวา่กลุ่มทีมีจาํนวนบตัรเครดิตทีถืออยู่ในปัจจุบนั  4 ใบ  กลุ่ม ทีมีจาํนวน
บตัรเครดิตทีถืออยู่ในปัจจุบนั 1 ใบ 2 ใบ 3 ใบ และ 4 ใบ มีปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัร
เครดิตของธนาคารกรุงเทพมากกวา่กลุ่มทีมีจาํนวนบตัรเครดิตทีถืออยู่ในปัจจุบนั 5 ใบ 

 ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต  ดา้นกระบวนการทางกายภาพ  พบวา่  

จาํนวนบตัรเครดิตทีถืออยู่ในปัจจุบนัต่าง ๆ มีปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต  ดา้น
กระบวนการทางกายภาพ แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 มีจาํนวน 6 คู่ ไดแ้ก ่
กลุ่มทีมีจาํนวนบตัรเครดิตทีถืออยู่ในปัจจุบนั 1 ใบ มปัีจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต
ของธนาคารกรุงเทพนอ้ยกวา่กลุ่มทีมีจาํนวนบตัรเครดิตทีถืออยู่ในปัจจุบนั  4 ใบ  กลุ่ม ทีมีจาํนวน
บตัรเครดิตทีถืออยู่ในปัจจุบนั 3 ใบ มีปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคาร

   ส
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กรุงเทพมากกวา่กลุ่มทีมีจาํนวนบตัรเครดิตทีถืออยู่ในปัจจุบนั 4 ใบ กลุ่มทีมีจาํนวนบตัรเครดิตทีถือ
อยู่ในปัจจุบนั 1 ใบ 2 ใบ 3 ใบ และ 4 ใบ มี ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของ
ธนาคารกรุงเทพมากกวา่กลุ่มทีมีจาํนวนบตัรเครดิตทีถืออยู่ในปัจจุบนั 5 ใบ 

 

ตารางที 26 ความแตกต่างของปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ
จาํแนกตามสถานทีพกัอาศยั 

 

ตวัแปรตาม สถานที
พกัอาศยั 

n Mean S.D. T Sig. ทดสอบ
สมมติฐาน 

ปัจจยัทีส่งผลต่อการ
เลือกใชบ้ริการบตัร

เครดิต 

ในเมือง 242 3.818 0.596 -3.689 0.000* แตกต่าง 

นอกเมือง 158 4.016 0.475 

    

ดา้นผลิตภณัฑ ์
ในเมือง 242 3.816 0.567 -3.200 0.001* แตกต่าง 

นอกเมือง 158 3.992 0.515       

ดา้นราคา 
ในเมือง 242 4.187 0.699 1.591 0.113 ไม่แตกต่าง 

นอกเมือง 158 4.080 0.624     

ดา้นช่องทางการจดั
จาํหน่าย 

ในเมือง 242 3.554 0.684 -2.353 0.019* แตกต่าง 

นอกเมือง 158 3.698 0.534       

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

ในเมือง 242 3.770 0.842 -5.801 0.000* แตกต่าง 

นอกเมือง 158 4.196 0.625     

 ดา้นพนกังาน 
ในเมือง 242 3.811 0.762 -5.544 0.000* แตกต่าง 

นอกเมือง 158 4.190 0.598       

ดา้นกระบวนการใน
การทาํงาน 

ในเมือง 242 3.908 0.708 -2.437 0.015* แตกต่าง 

นอกเมือง 158 4.074 0.633     

ดา้นกระบวนการ
ทางกายภาพ 

ในเมือง 242 3.678 0.546 -3.795 0.000* แตกต่าง 

นอกเมือง 158 3.884 0.519       

* มีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 

จากตารางที 26 การวเิคราะห์ความแตกต่างของปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัร
เครดิตของธนาคารกรุงเทพจาํแนกตามสถานทีพกัอาศยั พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัในดา้นราคา 

   ส
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สมุดกลาง
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ส่วนดา้นปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตโดยรวม ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นช่องทางการ
จดัจาํหน่าย  ดา้นการส่งเสริมการตลาด  ดา้นพนกังาน  ดา้นกระบวนการในการทาํงาน  และดา้น
กระบวนการทางกายภาพ มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  
 

ตารางที 27 ความแตกต่างของปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ
จาํแนกตามลกัษณะการชาํระหนีตามวนัครบรอบ 

 

ตวัแปรตาม ลกัษณะการ
ชาํระหนีตาม
วนัครบรอบ 

n Mean S.D. F Sig. ทดสอบ
สมมติฐาน 

ปัจจยัทีส่งผล
ต่อการเลือกใช้
บริการบตัร
เครดิต 

ชาํระทงัหมด 264 3.850 0.539 9.473 0.000* แตกต่าง 

ชาํระบางส่วน 88 3.858 0.624     

ชาํระขนัตาํ 48 4.219 0.431     

รวม 400 3.896 0.559       

ดา้นผลิตภณัฑ ์

ชาํระทงัหมด 264 3.854 0.501 8.826 0.000* แตกต่าง 

ชาํระบางส่วน 88 3.814 0.600     

ชาํระขนัตาํ 48 4.191 0.643     

รวม 400 3.885 0.553       

ดา้นราคา 

ชาํระทงัหมด 264 4.100 0.561 3.334 0.037* แตกต่าง 

ชาํระบางส่วน 88 4.307 0.911     

ชาํระขนัตาํ 48 4.094 0.681     

รวม 400 4.145 0.671     

ดา้นช่องทาง
การจดั
จาํหน่าย 

ชาํระทงัหมด 264 3.521 0.618 15.321 0.000* แตกต่าง 

ชาํระบางส่วน 88 3.644 0.584     

ชาํระขนัตาํ 48 4.049 0.623     

รวม 400 3.611 0.632       
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ตารางที 28 ความแตกต่างของปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ
จาํแนกตามลกัษณะการชาํระหนีตามวนัครบรอบ 

 

ตวัแปรตาม ลกัษณะการชาํระหนี
ตามวนัครบรอบ 

n Mean S.D. F Sig. ทดสอบ
สมมติฐาน 

ดา้นการ
ส่งเสริม
การตลาด 

ชาํระทงัหมด 264 3.931 0.856 6.451 0.002* แตกต่าง 

ชาํระบางส่วน 88 3.777 0.706     

ชาํระขนัตาํ 48 4.278 0.349     

รวม 400 3.938 0.791       

 ดา้น
พนกังาน 

ชาํระทงัหมด 264 3.871 0.695 28.264 0.000* แตกต่าง 

ชาํระบางส่วน 88 3.852 0.730     

ชาํระขนัตาํ 48 4.653 0.469     

รวม 400 3.961 0.725       

ดา้น
กระบวนการ

ในการ
ทาํงาน 

ชาํระทงัหมด 264 3.957 0.675 1.166 0.313 ไม่แตกต่าง 

ชาํระบางส่วน 88 3.947 0.715     

ชาํระขนัตาํ 48 4.115 0.670     

รวม 400 3.974 0.683       

ดา้น
กระบวนการ
ทางกายภาพ 

ชาํระทงัหมด 264 3.720 0.545 15.693 0.000* แตกต่าง 

ชาํระบางส่วน 88 3.663 0.458     

ชาํระขนัตาํ 48 4.153 0.529     

รวม 400 3.760 0.544       

* มีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 

จากตารางที 28 การวเิคราะห์ความแตกต่างของปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัร
เครดิตของธนาคารกรุงเทพจาํแนกตาม ลกัษณะการชาํระหนีตามวนัครบรอบ  พบวา่ ไม่มีความ
แตกต่างกนัในดา้นกระบวนการในการทาํ งาน  ส่วนดา้นปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัร
เครดิตโดยรวม ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  ดา้นการส่งเสริมการตลาด  
ดา้นพนกังาน และดา้นกระบวนการทางกายภาพ  มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที

   ส
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ระดบั 0.05 จึงไดท้ดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ดว้ยวธีิของ Least Significance Difference (LSD) 

ปรากฏผลดงัตารางที 29 

 

ตารางที 29 แสดงค่าเฉลียเปรียบเทียบความแตกต่างของ ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัร
เครดิตของธนาคารกรุงเทพจาํแนกตามลกัษณะการชาํระหนีตามวนัครบรอบ เป็นรายคู่  

 

ปัจจยัทีส่งผล
ต่อการเลือกใช้
บริการบตัร
เครดิต 

ลกัษณะการชาํระหนี
ตามวนัครบรอบ 

Mean 
ชาํระทงัหมด ชาํระบางส่วน ชาํระขนัตาํ 

3.850 3.858 4.219 

ชาํระทงัหมด 3.850  - -0.007  -0.368* 

ชาํระบางส่วน 3.858  -  -  -0.361* 

ชาํระขนัตาํ 4.219  -  -  - 

ดา้นผลิตภณัฑ ์

ลกัษณะการชาํระหนี
ตามวนัครบรอบ 

Mean 
ชาํระทงัหมด ชาํระบางส่วน ชาํระขนัตาํ 

3.854 3.814 4.191 

ชาํระทงัหมด 3.854  - 0.039  -0.337* 

ชาํระบางส่วน 3.814  -  -  -0.377* 

ชาํระขนัตาํ 4.191  -  -  - 

ดา้นราคา 

ลกัษณะการชาํระหนี
ตามวนัครบรอบ 

Mean 
ชาํระทงัหมด ชาํระบางส่วน ชาํระขนัตาํ 

4.100 4.307 4.094 

ชาํระทงัหมด 4.100  -  -0.207* 0.006 

ชาํระบางส่วน 4.307  -  - 0.213 

ชาํระขนัตาํ 4.094  -  -  - 

ดา้นช่องทาง
การจดัจาํหน่าย 

ลกัษณะการชาํระหนี
ตามวนัครบรอบ 

Mean 
ชาํระทงัหมด ชาํระบางส่วน ชาํระขนัตาํ 

3.521 3.644 4.049 

ชาํระทงัหมด 3.521  - -0.123  -0.528* 

ชาํระบางส่วน 3.644  -  -  -0.405* 

ชาํระขนัตาํ 4.049  -  -  - 
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ตารางที 29 แสดงค่าเฉลียเปรียบเทียบความแตกต่างของ ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัร
เครดิตของธนาคารกรุงเทพจาํแนกตามลกัษณะการชาํระหนีตามวนัครบรอบ เป็นรายคู่  

(ต่อ) 
 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

ลกัษณะการชาํระ
หนีตามวนัครบรอบ 

Mean 
ชาํระทงัหมด ชาํระบางส่วน ชาํระขนัตาํ 

3.931 3.777 4.278 

ชาํระทงัหมด 3.931  - 0.154  -0.347* 

ชาํระบางส่วน 3.777  -  -  -0.501* 

ชาํระขนัตาํ 4.278  -  -  - 

 ดา้นพนกังาน 

ลกัษณะการชาํระ
หนีตามวนัครบรอบ 

Mean 
ชาํระทงัหมด ชาํระบางส่วน ชาํระขนัตาํ 

3.871 3.852 4.653 

ชาํระทงัหมด 3.871  - 0.019  -0.781* 

ชาํระบางส่วน 3.852  -  -  -0.801* 

ชาํระขนัตาํ 4.653  -  -  - 

ดา้น
กระบวนการ
ทางกายภาพ 

ลกัษณะการชาํระ
หนีตามวนัครบรอบ 

Mean 
ชาํระทงัหมด ชาํระบางส่วน ชาํระขนัตาํ 

3.720 3.663 4.153 

ชาํระทงัหมด 3.720  - 0.057  -0.432* 

ชาํระบางส่วน 3.663  -  -  -0.490* 

ชาํระขนัตาํ 4.153  -  -  - 

* มีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 

 จากตารางที 29 เมือทดสอบความแตกต่างของปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัร
เครดิตของธนาคารกรุงเทพจาํแนกตาม ลกัษณะการชาํระหนีตามวนัครบรอบ เป็นรายคู่ พบวา่ 
ลกัษณะการชาํระหนีตามวนัครบรอบ ต่าง ๆ มี ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต  
โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 มีจาํนวน 2 คู่ ไดแ้ก ่กลุ่ม ชาํระทงัหมด
และกลุ่มชาํระบางส่วนมีปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ นอ้ย
กวา่กลุ่มชาํระขนัตาํ 
 เมือวเิคราะห์ตามองคป์ระกอบหลกัแต่ละดา้น พบวา่ 
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 ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นผลิตภณัฑ ์พบวา่ ลกัษณะการชาํระ
หนีตามวนัครบรอบต่าง ๆ มปัีจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นผลิตภณัฑ ์แตกต่าง
กนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 มีจาํนวน 2 คู่ ไดแ้ก ่กลุ่ม ชาํระทงัหมด และกลุ่ม ชาํระ
บางส่วนมีปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ นอ้ยกวา่กลุ่ม ชาํระ
ขนัตาํ 
 ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นราคา พบวา่  ลกัษณะการชาํระหนี
ตามวนัครบรอบต่าง ๆ มีปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นราคา แตกต่างกนัอย่าง
มีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 มีจาํนวน 1 คู่ ไดแ้ก ่กลุ่ม ชาํระทงัหมด มีปัจจยัทีส่งผลต่อการ
เลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพนอ้ยกวา่ชาํระบางส่วน 

 ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  พบวา่  

ลกัษณะการชาํระหนีตามวนัครบรอบต่าง ๆ มีปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต  ดา้น
ช่องทางการจดัจาํหน่าย แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 มีจาํนวน 2 คู่ ไดแ้ก ่กลุ่ม
ชาํระทงัหมดและกลุ่มชาํระบางส่วนมีปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคาร
กรุงเทพนอ้ยกวา่กลุ่มชาํระขนัตาํ 
 ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต  ดา้นการส่งเสริมการตลาด  พบวา่  

ลกัษณะการชาํระหนีตามวนัครบรอบต่าง ๆ มีปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต  ดา้น
การส่งเสริมการตลาด แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 มีจาํนวน 2 คู่ ไดแ้ก ่กลุ่ม
ชาํระทงัหมดและกลุ่มชาํระบางส่วนมีปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคาร
กรุงเทพนอ้ยกวา่กลุ่มชาํระขนัตาํ 
 ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นพนกังาน พบวา่  ลกัษณะการชาํระ
หนีตามวนัครบรอบต่าง ๆ มีปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นพนกังาน แตกต่าง
กนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 มีจาํนวน 2 คู่ ไดแ้ก ่กลุ่ม ชาํระทงัหมด และกลุ่ม ชาํระ
บางส่วนมีปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ นอ้ยกวา่กลุ่ม ชาํระ
ขนัตาํ 
  ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นกระบวนการทางกายภาพ  พบวา่  

ลกัษณะการชาํระหนีตามวนัครบรอบต่าง ๆ มีปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต  ดา้น
กระบวนการทางกายภาพ แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 มีจาํนวน 2 คู่ ไดแ้ก ่
กลุ่มชาํระทงัหมด และกลุ่ม ชาํระบางส่วน มีปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของ
ธนาคารกรุงเทพนอ้ยกวา่กลุ่มชาํระขนัตาํ 
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บทที  5 

สรุปผลการวจิยั อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ  
 
 การวจิยัเรืองปัจจยัส่วนประสมการตลาดทีมีผลต่อการเลือกใชบ้ตัรเครดิตของลูกคา้
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั(มหาชน) ภาคกลาง 3 สมุทรสาคร – สมุทรสงคราม ครังนีเป็นการวจิยัเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) มีวตัถุประสงค ์
 1. เพือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps)ทีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัร
เครดิต ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั(มหาชน) ในเขตจงัหวดัสมุทรสาคร –สมุทรสงคราม สมมติฐาน การ
วจิยั 
 2.เพือศึกษาการเลือกใชบ้ตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน ) ในเขตจงัหวดั
สมุทรสาคร –สมุทรสงครามสมมติฐานการวจิยั 
 กลุ่มตวัอย่างทีใชใ้นการวจิยัมาจากลูกคา้ธนาคารกรุงเทพในเขตสมุทรสาคร – 
สมุทรสงคราม จาํนวน 385 คน โดยการสุ่มแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) เครืองมือที
ใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามทีผูว้จิยัสร้างขึนโดยการประยุกตจ์ากแนวคิด ทฤษฎีและ
งานวจิยัทีเกยีวขอ้ง แบ่งออกเป็น 5 ตอนไดแ้ก ่ตอนที 1 ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม ตอนที 
2 พฤติกรรมในการใชบ้ริการบตัรเครดิตของผูต้อบแบบสอบถาม ตอนที 3 ปัญหาและอุปสรรคใน
การใชบ้ริการบตัรเครดิตของผูบ้ริโภค   ตอนที 4 การเลือกใชบ้ตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั 
(มหาชน)และตอนที 5 ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ  โดยค่า
ความเชือมนัของแบบสอบถามเท่ากบั 0.866 
 ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยแจกแบบสอบถามให้แกลู่กคา้ทีเขา้มาทาํธุรกรรมทางการ
เงินกบัธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ทีอยู่ในเขตจงัหวดัสมุทรสาคร ประกอบไปดว้ย 3 สาขา คือ 
สาขาถนนเศรษฐกจิ 1 , สาขากระทุ่มแบนและสาขาสมุทรสาคร แลว้ทาํการตรวจสอบความถูกตอ้ง 
ครบถว้น และความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม นาํขอ้มูลไปทาํการประมวลผลและวเิคราะห์ขอ้มูล
โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป ใชส้ถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ใชค้่า t-
test สําหรับเปรียบเทียบค่าเฉลียของตวัแปรอิสระทีจาํแนกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม ใชก้ารวเิคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) สําหรับการเปรียบเทียบค่าเฉลียของตวัแปรอิสระที
จาํแนกไดต้งัแต่ 3 กลุ่มขึนไป 
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สรุปผลการวจิยั 
 การศึกษาวจิยัเรืองปัจจยัส่วนประสมการตลาดทีมีผลต่อการเลือกใชบ้ตัรเครดิตของลูกคา้
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั(มหาชน) ภาคกลาง 3 สมุทรสาคร – สมุทรสงคราม ครังนีสามารถสรุปผลได้
ดงันี 
  1.ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ของลูกค้าธนาคารกรุงเทพทีถือบัตรเครดติของธนาคาร
กรุงเทพ ภาคกลาง 3 ในเขตสมุทรสาคร – สมุทรสงคราม  
 ลูกคา้ธนาคารกรุงเทพส่วนใหญ่เป็นหญิง คิดเป็นร้อยละ 76 มีอายุระหวา่ง 20-30 ปี คิด
เป็นร้อยละ 45 สถานภาพสมรสคิดเป็นร้อยละ 50.75 ระดบัการศึกษา ปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 
83.25 อาชีพรับจา้ง/พนกังานบริษทัคิดเป็นร้อยละ 87.75 รายไดเ้ฉลีย15,000-30,000 บาทคิดเป็นร้อย
ละ 83 ประเภทการเป็นสมาชิกบตัรเป็นบตัรประเภทวซ่ีาคิดเป็นร้อยละ 97.50 จาํนวนบตัรทีถือ
จาํนวน 1 ใบคิดเป็นร้อยละ 32.25 บริเวณทีพกัอาศยัอยู่ในเมือง คิดเป็นร้อยละ 60.50 ลกัษณะการ
ชาํระหนีจะชาํระทงัหมดคิดเป็นร้อยละ 66 (ตารางที 1) 
  2.พฤติกรรมในการเลอืกใช้บัตรเครดติของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ 
 พฤติกรรมการเลือกใชบ้ตัรเครดิตของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพพบวา่ส่วนใหญ่ ถือบตัร
เครดิตประเภทวซ่ีาคิดเป็นร้อยละ 85.75 สถาบนัการเงินทีถือเป็นของธนาคารกรุงเทพคิดเป็นร้อยละ 
58.50 ประเภทของบตัรเครดิตเป็นบตัรเครดิตวซ่ีาคิดเป็นร้อยละ 76  จาํนวนเฉลียของการใชจ่้าย
ผ่านบตัรเครดิตอยู่ทีตาํกวา่ 5 ครังต่อเดือนคิดเป็นร้อยละ 56.50 มูลค่าการใชจ่้ายผ่านบตัรเครดิต
เฉลียตาํกวา่ 5,000คิดเป็นร้อยละ 46.75 วตัถุประสงคข์องการใชบ้ตัรเครดิตส่วนใหญ่ใชช้าํระค่า
สินคา้ทีห้างสรรพสินคา้หรือซุปเปอร์มาเกต็คิดเป็นร้อยละ 75 (ตารางที 2 ) 
  3.ปัญหาและอุปสรรคในการใช้บริการบัตรเครดติของผู้บริโภค 
 ลูกคา้ธนาคารกรุงเทพให้ความสําคญักบัปัญหาและอุปสรรคต่อการเลือกใช้ บริการบตัร
เครดิตในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉลีย 3.70 ซึง เมือวเิคราะห์รายละเอียดเป็นรายขอ้ พบวา่  ทีมี
ความคิดเห็นระดบัมากทีสุด มี 4 ขอ้ คือ อตัราค่าปรับเมือชาํระล่าชา้สูงเกนิไป  ค่าเฉลีย 4.54  อตัรา
ดอกเบียสูง ค่าเฉลีย 4.34  ตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมเพิมให้แกร้่านคา้ทีรับชาํระค่าสินคา้และบริการ  
ค่าเฉลีย 4.32   มิจฉาชีพโทรศพัทบ์อกวา่เป็นหนี ค่าเฉลีย 4.24 และระดบัมาก มี 7 ขอ้ คือ กาํหนด
คุณสมบตัิ ดา้นรายไดข้องผูถ้ือบตัรสูงเกนิไป  ค่าเฉลีย  3.81  ค่าธรรมเนียมในการใชบ้ริการสูง  
ค่าเฉลีย 3.75  ปัญหาบตัรปลอม ค่าเฉลีย 3.74  ใชเ้อกสารในการสมคัรมาก  ค่าเฉลีย  3.63 ขนัตอน
การสมคัรมีหลายขนัตอน ค่าเฉลีย 3.56 การติดต่อเจา้หนา้ทียาก ค่าเฉลีย 3.53 วงเงินสําหรับเบิกเงิน
สดนอ้ยเกนิไป  ค่าเฉลีย  3.49 และระดบัปานกลาง มี 4 ขอ้ คือ วงเงินทีไดร้ับอนุมตัินอ้ ยเกนิไป  
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ค่าเฉลีย 3.25 ร้านคา้ทีรับบตัรมีนอ้ย ค่าเฉลีย 3.15 บตัรเสีอมและชาํรุดง่าย  ค่าเฉลีย  3.11 การชาํระ
เงินคืนยุ่งยาก ค่าเฉลีย 3.07 ตามลาํดบั  (ตารางที 3) 
  4.การเลอืกใช้บัตรเครดติของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ 
 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามซึงเป็นลูกคา้ของธนาคารกรุงเทพทีถือบตัรเครดิตของธนาคาร
กรุงเทพส่วนใหญ่ เหตุผลทีเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ คือ ฟรีค่าธรรมเนียมแรก
เขา้และปีแรกคิดเป็นร้อยละ 87.50 รองลงมาคือ ธนาคารมีสาขามาก สะดวกในการใชบ้ริการคิดเป็น
ร้อยละ 56.75  คุณภาพการให้บริการและชือเสียงของธนาคารคิดเป็นร้อยละ 47.00  มีช่องทางการ
ชาํระเงินได้ คิดเป็นร้อยละ 46.00 สามารถใชไ้ดท้วัโลก คิดเป็นร้อยละ 39.75 สิทธิพิ เศษในการ
บริการและซือสินคา้จากร้านคา้คิดเป็นร้อยละ 20.00 ความปลอดภยัในกา รใชบ้ริการทางธุรกรรม  
คิดเป็นร้อยละ 19.75  สิทธิพิเศษต่าง ๆ ทีไดริ้บเพิมเติมจากธนาคารคิดเป็นร้อยละ 19.50 ตรวจสอบ
ค่าใชจ่้ายไดง่้ายคิดเป็นร้อยละ 15.00 เท่ห์ ดูดี มีสไตล์ คิดเป็นร้อยละ 14.75 อตัราดอกเบียตาํและ
ระยะเวลาปลอดหนีนาน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ความรว ดเร็วในการอนุมตัิ คิดเป็นร้ อยละ 10.00 
เงือนไขดา้นเอกสารทีไม่ยุ่งยาก คิดเป็นร้อยละ 7.50 และกลุ่ม ทีมีจาํนวนนอ้ยทีสุด ใชเ้บิกเงินสด
ล่วงหนา้ได ้100% ของวงเงินคิดเป็นร้อยละ 5.00  ตามลาํดบั 
 ประเภทบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพทีถือครองในปัจจุบนั   พบวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามซึงเป็นลูกคา้ธนาคารกรุงเทพทีถือบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ ส่วนใหญ่ถือบตัร
เครดิตวซ่ีาการ์ดคิดเป็นร้อยละ 92.50  รองลงมาถือบตัรเครดิตมาสเตอร์การ์ด คิดเป็นร้อยละ 7.50  
ตามลาํดบั 
                   ระยะเวลาในการถือบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามซึงเป็น
ลูกคา้ธนาคารกรุงเทพทีถือบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ ส่วนใหญ่ถือบตัรเครดิต ของธนาคาร
กรุงเทพ เป็นเวลา 2 ปีคิดเป็นร้อยละ 41.25  รองลงมาถือบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ เป็นเวลา 1 
ปีคิดเป็นร้อยละ 39.25  ถือบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ เป็นเวลา 4 ปีขึนไปคิดเป็นร้อยละ 12.00  
และกลุ่มทีมีจาํนวนนอ้ยทีสุดคือถือบตัรเครดิต ของธนาคารกรุงเท พ เป็นเวลา 3 ปีคิดเป็นร้อยละ 
7.50  ตามลาํดบั (ตาราง 4) 
  5. ปัจจยัทีส่งผลต่อการเลอืกใช้บริการบัตรเครดติของธนาคารกรุงเทพ 
  ลูกคา้ธนาคารกรุงเทพให้ความสําคญักบัปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต
ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉลีย 3.90 เมือวเิคราะห์รายละเอียดเป็นรายขอ้ พบวา่มีระดบัปัจจยั ที
ส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพระดบัอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ คือ ดา้น
ราคา ค่าเฉลีย 4.14  ดา้นกระบวนการในการทาํงาน ค่าเฉลีย  3.97 ดา้นพนกังาน  ค่าเฉลีย  3.96 ดา้น
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การส่งเสริมการตลาด  ค่าเฉลีย  3.94 ดา้นผลิตภณัฑ์ ค่าเฉลีย  3.89 ดา้นกระบวนการทางกายภาพ
ค่าเฉลีย 3.76  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ค่าเฉลีย 3.61 (ตารางที 6) 
 เมือพิจารณาระดบัความสําคญัของปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ตัรเครดิตของธนาคาร
กรุงเทพในดา้นต่างๆจะพบวา่ 
 ดา้นผลิตภณัฑ ์พบวา่กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัในระดบัมากทีสุดในเรือง  เมือบตัรสูญ
หายสามารถแจง้อายดัไดท้นัที คิดเป็นร้อยละ 4.15 ส่วนประเดน็ทีกลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญันอ้ย
ทีสุดคือ รูปแบบบตัรเลก็และสวยงาม คิดเป็นร้อยละ 3.35 (ตารางที 6) 
 ดา้นราคา  พบวา่กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัในระดบัมากทีสุดในเรือง ไม่เสีย
ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ คิดเป็นร้อยละ 4.44  ส่วนประเดน็ทีกลุ่มตวัอย่างให้ความสํา คญันอ้ยทีสุดคือ
สามารถเลือกรูปแบบการผ่อนชาํระเองได ้คิดเป็นร้อยละ 3.83 (ตารางที 7) 
 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย พบวา่กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัในระดบัมากทีสุดในเรือง 
มีศูนยบ์ริการสมาชิก Call Center สามารถให้ขอ้มูล คิดเป็นร้อยละ 4.13 ส่วนประเดน็ทีกลุ่มตวัอย่าง
ให้ความสําคญันอ้ยทีสุดคือ การออกบูทสมคัรตามสถานทีต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 3.34 (ตารางที 8) 
 ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบวา่กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัในระดบัมากทีสุดในเรือง 
บริการแบ่งชาํระสินคา้/บริการ 0% และเรียกเกบ็ในเดือนถดัไป คิดเป็นร้อยละ 4.09 ส่วนประเดน็ที
กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญันอ้ยทีสุดคือ การโฆษณาผ่านสือต่างๆเช่น โทรทศัน ์วทิยุ คิดเป็นร้อย
ละ 3.70 (ตารางที 9) 
 ดา้นพนกังาน พบวา่กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัในระดบัมากทีสุดในเรือง ความ
น่าเชือถือของพนกังาน คิดเป็นร้อยละ 4.06 ส่วนประเดน็ทีกลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญันอ้ยทีสุดคือ
ปัจจยัดา้นพนกังานมีผลต่อการเลือกใชบ้ตัรเครดิต เป็นร้อยละ 3.78 (ตารางที 10) 
 ดา้นกระบวนการในการทาํงาน พบวา่กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัในระดบัมากทีสุดใน
เรือง วธีิการชาํระเงินคืนไดห้ลายรูปแบบ  คิดเป็นร้อยละ 4.18 ส่วนประเดน็ทีกลุ่มตวัอย่างให้
ความสําคญันอ้ยทีสุดคือ ขนัตอนในการอนุมติับตัร คิดเป็นร้อยละ 3.91 (ตารางที 11) 
 ดา้นกระบวนการทางกายภาพ พบวา่กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัในระดบัมากทีสุดใน
เรือง ภาพลกัษณ์ของธนาคารผูอ้อกบตัร คิดเป็นร้อยละ 4.06 ส่วนประเดน็ทีกลุ่มตวัอย่างให้
ความสําคญันอ้ยทีสุดคือ การใชพ้รีเซนเตอร์ในการประชาสัมพนัธ์ คิดเป็นร้อยละ 3.39 (ตารางที 12) 
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อภปิรายผลการวจิยั 
 จากผลการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการเลือกใชบ้ตัรเครดิตของลูกคา้
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน ) ภาคกลาง 3 สมุท รสาคร – สมุทรสงคราม มีประเดน็ในการ
อภิปรายผลดงันี 
 1.พฤติกรรมการใชแ้ละเลือกใชบ้ตัรเครดิต  จากการศึกษาพบวา่ลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ
ส่วนใหญ่ถือบตัรเครดิตประเภทวซ่ีาคิดเป็นร้อยละ 85.75 สถาบนัการเงินทีถือเป็นของธนาคาร
กรุงเทพคิดเป็นร้อยละ 58.50 ประเภทของบตัรเครดิตเป็นบตัรเครดิตวซ่ีาคิดเป็นร้อยละ 76  จาํนวน
เฉลียของการใชจ่้ายผ่านบตัรเครดิตอยู่ทีตาํกวา่ 5 ครังต่อเดือนคิดเป็นร้อยละ 56.50 มูลค่าการใชจ่้าย
ผ่านบตัรเครดิตเฉลียตาํกวา่ 5,000 คิดเป็นร้อยละ 46.75 วตัถุประสงคข์องการใชบ้ตัรเครดิตส่วน
ใหญ่ใชช้าํระค่าสินคา้ทีห้างส รรพสินคา้หรือซุปเปอร์มาเกต็คิดเป็นร้อยละ 75 ซึงสอดคลอ้งกบั
การศึกษาของ นฤมล พุฒอินทร์ (2552:75) ทีพบวา่ลูกคา้ธนาคารกรุงศรีอยุธยาส่วนใหญ่ถือบตัร
เครดิต 1-5 ใบคิดเป็นร้อยละ 94.5 ใชจ่้ายผ่านบตัรเครดิตอยู่ระหวา่ง 1-5 ครังต่อเดือนคิดเป็นร้อยละ 
81.3 ถือบตัรเครดิตประเภทวซ่ีา คิดเป็นร้อยละ 51.8 มีจาํนวนค่าใชจ่้ายผ่านบตัร เครดิตต่อเดือนอยู่
ระหวา่ง 5,001 – 10,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 35.8 และมีวตัถุประสงคก์ารใชบ้ตัรเครดิตเพือซือสินคา้
จากห้างสรรพสินคา้และซุปเปอร์มาเกต็คิดเป็นร้อยละ 56.4 ซึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของขวญั
เนตร คุณะวรรณธร (2551:65) ทีพบวา่ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ใชบ้ตัรเครดิต 1-2 
ใบ มีการใชจ่้ายผ่านบตัรต่อครังเฉลีย 5.9 ครังต่อเดือน ประเภทบตัรทีถือครองมากทีสุดคือบตัรวซ่ีา
คิดเป็นร้อยละ 82.5 มีการใชจ่้ายผ่านบตัรเคร ดิตต่อเดือนระหวา่ง 5,001-10,000 บาท ทงันียงั
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของศรีศนิ  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา (2543:92-93) ทีพบวา่ลูกคา้ธนาคารไทย
พาณิชยส่์วนใหญ่ใชบ้ตัรเครดิตประเภทวซ่ีามากทีสุด และส่วนใหญ่ถือครองบตัรเครดิต 1 บตัรใช้
จ่ายผ่านบตัรเครดิต 1-5 ครังต่อเดือน มี การใชจ่้ายผ่านบตัรอยู่ระหวา่ง 1,001-5,000 บาทต่อเดือน 
ส่วนใหญ่ใชเ้พือการซือเครืองอุปโภค บริโภคจากห้างสรรพสินคา้  จากขอ้มูลขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่
พฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิตของลูกคา้จะมีพฤติกรรมเหมือนกนัไม่วา่จะเป็นบตัรเครดิตของ
ธนาคารใดกต็ามทงันีอาจเนืองมาจากสภาพเศรษฐกจิในปัจจุบนัทีชะลอตวัซึงส่งผลกระทบต่อความ
เชือมนัของผูบ้ริโภค ทาํให้ผูบ้ริโภคเพิมความระมดัระวงัในการใชจ่้ายมากขึน และจากการศึกษา
จากศูนยว์จิยักสิกร(2549) พบวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ถือบตัรเครดิตเฉลีย 3 ใบ โดยมีความมุ่งหวงัทีจะ
ใชสิ้ทธิประโยชนจ์ากบตัรเครดิตเช่นการไดร้ับส่วนลดในการซือสินคา้หรือบริการ และการสะสม
คะแนนเพือแลกของรางวลั ทงันีจะเห็นไดว้า่ผูบ้ริโภคคาํนึงถึงความสะดวก ความประหยดัและ
ผลตอบแทนมากทีสุดในขณะเดียวกนักค็าํนึงถึงสภาพเศรษฐกจิทางการเงินและฐานะทางครอบครัว
ดว้ยการใชจ่้ายผ่านบตัรเครดิตส่ วนใหญ่จึงเป็นไปเพือการซือเครืองอุปโภค บริโภค  จาก
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ห้างสรรพสินคา้และใชจ่้ายตามความจาํเป็นและมียอดการใชจ่้ายผ่านบตัรเคร ดิตในแต่ละเดือนไม่
เกนิ 10,000 บาทเท่านนั 
 2.ความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการเลือกใชบ้ตัรเครดิต พิจารณา
จากส่วนประสมทางการตลาดในดา้นต่างๆดงันี 
  2.1 ดา้นผลิตภณัฑ ์จากการศึกษาพบวา่ลูกคา้ธนาคารกรุงเทพให้ความสําคญักบัส่วน
ประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑม์ากทีสุดในเรืองความมนัคงและชือเสียงของธนาคารผูอ้อกบตัรคิด
เป็นร้อยละ 39.3 ซึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของสุวติา ณ นคร(2546) ทีพบวา่สมาชิกบตัรเครดิต ให้
ระดบัความสําคญัในระดบัมากทีสุด ในเรืองความมีชือเสียงของธนาคารทงันีอาจเนืองมาจาก
ผูบ้ริโภคตอ้งการไดร้ับความคุม้ครองและความมนัใจจากผูข้าย ชือเสียงของธนาคารเปรียบเสมือน
ตราสินคา้หรือยีห้อของสินคา้ รังสรรค ์เลิศในสัตย ์(2549) ไดก้ล่าววา่ตราสินคา้เป็นอาวธุสําคญัใน
การสร้างความแตกต่างของผลิตภณัฑ ์เป็นการสร้างภาพลกัษณ์ทีโดดเด่นและสินคา้ทีมีตราสินคา้ที
ไดร้ับการยอมรับจะทาํให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซือไดร้วดเร็วขึนเพิมโอกาสการเจริญเติบโตจากการ
ขยายตวัของสินคา้นนัๆ การทีผูบ้ริโภคให้ความสําคญักบัชือเสียงของธนาคารนนั เพราะผูบ้ริโภค 
ดงันนัธนาคารตอ้งดาํเนินการศึกษาขอ้มูลในเรืองการป้องกนัความปลอดภยัจากพวกมิจฉาชีพและ
ตอ้งดาํเนินการศึกษาภาพลกัษณ์ของธนาคารเพือนาํขอ้มูลมาปรับปรุงการให้บริการเพือสร้าง
ชือเสียงของธนาคารให้เป็นทียอมรับในกลุ่มลูกคา้และควรเพิมการประชาสัมพนัธ์ให้หลากหลาย
มากยิงขึน เพือสร้างภาพลกัษณ์ทีดีของธนาคารและควรจดัให้มีศูนยบ์ริการในการรับอายดับตัรเมือ
เกดิการสูญหาย โดยกาํหนดวธีิการและขนัตอนของการอายดับตัรให้สะดวก รวดเร็ว โดยเมือไดร้ับ
แจง้อายดับตัรมีการสอบถามขอ้มู ลเบืองตน้แลว้ทาํการอายดัทนัทีเพือป้องกนัความเสียหายทีจะ
เกดิขึนทงัต่อธนาคารและต่อลูกคา้ 
  2.2 ดา้นราคา กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัดา้นราคาในระดบัมากทีสุดในหวัขอ้ ไม่เสีย
ค่าธรรมเนียมแรกเขา้และปีแรก คิดเป็นร้อยละ 61.3 สอดคลอ้งกบัการศึกษาของกติติศกัดิ ตีระพิมล
จนัทร์ (2541) ทีพบวา่รูปแบบการส่งเสริมการขายทีประสบผลสําเร็จไดแ้กก่ารยกเวน้ค่าธรรมเนียม
และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สุวติา ณ นคร (2546) ทีพบวา่สมาชิกบตัรเครดิตตอ้งการให้ฟรี
ค่าธรรมเนียมแรกเขา้และรายปี และสอดคลอ้งกบัศรี ศนิ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา (2551) กพ็บวา่
ประเดน็ทีผูถ้ือบตัรไม่พอใจมากทีสุดคือมีการเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมรายปี และสอดคลอ้งกบั
การศึกษาของกลัญา เซ่งหนู (2548) พบวา่กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่สมคัรและเลือกใช้ บตัรเครดิต
เพราะไม่คิดค่าธรรมเนียมแรกเขา้และค่าธรรมเนียมรายปี และสอดคลอ้งกบัสุภทัรา ชาติวฒุิ (2547) 
ทีพบวา่ กลุ่มตวัอย่างให้เหตุผลทีถือบตัรเครดิตของธนาคารไทยพาณิชยเ์รียงลาํดบัคือไม่เสีย
ค่าธรรมเนียมแรกเขา้และค่าธรรมเนียมรายปี สถานทีชาํระคืนสะดวก ทงันีอาจเนืองมาจากสภาวะ
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เศรษฐกจิทีถดถอยทีผูบ้ริโภคไม่ตอ้งการรับภาระเรืองค่าธรรมเนียมแรกเขา้และค่าธรรมเนียมรายปี
เพราะเห็นวา่ค่าธรรมเนียมรายปีนนัเป็นค่าใชจ่้ายทีธนาคารเอาเปรียบผูบ้ริโภค และเป็นภาระทีผูถ้ือ
บตัรไม่สามารถกาํหนดหรือปฏิเสธภาระได้ 
  2.3 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายพบวา่กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัมากทีสุดเรืองมี
ศูนยบ์ริการสมาชิก Call Center  มีพนกังานให้ขอ้มูลสามารถให้ขอ้มูลไดส้ะดวกทางโทรศพัทค์ิด
เป็นร้อยละ 41.8 ซึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของขวญัเนตร คุณะวรรณธร (2551) ทีพบวา่กลุ่ม
ตวัอย่างให้ความสําคญัดา้นช่องทางการจาํหน่ายในเรืองการมีศูนยบ์ริการสมาชิก Call Center มี
พนกังานให้ขอ้มูลทางโทรศพัทใ์นระดบัมาก มีค่าเฉลีย 4.17 และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของนฤมล 
พุฒอินทร์ (2552) ทีพบวา่กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายในเรืองมี
ศูนยบ์ริการลูกคา้ทีเรียกวา่ Call Center ให้ขอ้มูลกบัลูกคา้ไดท้นัทีในระดบัมากทีสุดคิดเป็นร้ อยละ 
25.2 และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของสุภทัรา ชาติวฒุิ (2547) ทีพบวา่ผูถ้ือบตัรเครดิตธนาคาร ไทย
พาณิชยม์ีปัญหาเรืองการบริการของศูนยบ์ริการลูกคา้ทีเรียกวา่ Call Center ทงันีอาจเนืองมากจากผู้
ถือบตัรเครดิตตอ้งการความสะดวก สบายในการติดต่อสือสารทีรวดเร็ว ประหยดัไม่ตอ้งเสียเวลา
และค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปธนาคาร สามารถใชโ้ทรศพัทใ์นการติดต่อไดท้นัทีโดยทีไม่ตอ้งคอย
นาน เมือมีปัญหาสามารถติดต่อศูนยบ์ริการไดท้นัที ทงันีศูนยบ์ริการลูกคา้ทีเรียกวา่ Call Center ยงั
เป็นการสร้างความมนัใจให้แกลู่กคา้เมือมีปัญหาสาม ารถติดต่อไดท้นัที และตามทฤษฎีของชยั
สมพล ชาวประเสริฐ (2547) ไดอ้ธิบายถึงส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้ในดา้น
ความสะดวก ลูกคา้จะใชบ้ริการกบัธุรกจิใดธุรกจินนัจะตอ้งสร้างความสะดวกให้แกลู่กคา้  ไม่วา่จะ
เป็นการติดต่อสอบถามขอ้มูลและการไปใชบ้ริการ หากลูกคา้ไปติดต่อใชบ้ริการไดไ้ม่สะดวก ธุรกจิ
จะตอ้งทาํหนา้ทีสร้างความสะดวกดว้ยการให้บริการถึงทีบา้นหรือทีทาํงานของลูกคา้ และการ
ติดต่อสือสารลูกคา้ย่อมตอ้งการไดร้ับข่าวสารอนัเป็นประโยชนต์่อธุรกจิ ในขณะเดียวกนัลูกคา้ก ็
ตอ้งการติดต่อธุรกจิเพือให้ขอ้มูลความเห็น หรือขอ้ร้องเรียน ธุรกจิจะตอ้งจดัหาสือทีเหมาะสมกบั
ลูกคา้เป้าหมาย เพือการให้และรับขอ้มูลความเห็นจากลูกคา้ 
  2.4 ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบวา่กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัมาก ในเรือง บริการ
แบ่งชาํระสินคา้ /บริการ 0% และเรียกเกบ็ในเดือนถดัไป ) มีโปรโมชนัพิเศษ เช่นของแถม  ฟรี
ค่าธรรมเนียม การส่งเสริมการตลาดร่วมกบัร้านคา้ การส่งเสริมการขายดว้ยการสะสมแตม้เพือแลก
ของรา งวลั  คิดเป็นร้อยละ 44.8 ซึงสอดคลอ้งกบัขวญัเนตร คุณะวรรณธร (2551) ทีพบวา่กลุ่ม
ตวัอย่างให้ความสําคญักบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดในหวัขอ้การมี
คะแนนสะสมเมือใชจ่้ายผ่านบตัรเครดิตและนาํไปแลกของกาํนลัไดม้ีค่าเฉลียสูงสุดอยู่ที 4.36 และ
สอดคลอ้งกนัในหวัขอ้บริการแบ่งชาํระค่าสินคา้และบริการ 0% และเรียกเกบ็ในเดือนถดัไป ซึง
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พบวา่มีค่าเฉลียที 4.22 นอกจากนียงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของนฤมล พุฒอินทร์ (2552) ทีพบวา่
กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัมากทีสุดในเรืองมีการสะสมคะแนนเมือใชจ่้ายผ่านบตัรเครดิตและ
นาํไปแลกของกาํนลัไดแ้ละบริการแบ่งชาํระค่าสินคา้/ บริการ 0% และเรียกเกบ็ในเดือนถดัไปคิด
เป็นร้อยละ 47.5 ทงันีอาจเนืองมากจากความตอ้งการของผูบ้ริโภคทีตอ้งการไดร้ับรางวลัจากการ
เป็นสมาชิกบตัรเครดิต ผูบ้ริโภคจะรู้สึกวา่คุม้ค่าจากการใชบ้ริการและตอ้งการความตืนเตน้เมือ
ไดร้ับของรางวลั การสะสมคะแนนเมือใชจ่้ายผ่านบตัรจึงเป็นวธีิทีกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเกดิการใชจ่้าย
ผ่านบตัรเครดิตมากขึน รังสรรค ์เลิศในสัตย ์ (2549) ไดอ้ธิบายวา่การส่งเสริมทางการตลาดที
ตอ้งการเจาะลูกคา้ระดบักลางและระดบัล่างตอ้งอาศยัการลดแลกแจกแถมเช่น โครงการสะสม
คะแนน วธีินีเป็นการส่งเสริมการตลาดทีเนน้ความจงรักภกัดีจากลูกคา้ดว้ยการให้สิทธิประโยชน์
สะสมทุกครังของการใชบ้ริการ สําหรับบริการแบ่งชาํระค่าสินคา้และบริการ 0% และเรียกเกบ็ใน
เดือนถดัไปกเ็ป็นวธีิยอดขายอีกแบบหนึงทีผูบ้ริโภคให้ความสําคญัอาจเนืองมาจากภาวะเศรษฐกจิ
ทาํให้ผูบ้ริโภคย่อมคาํนึงถึงภาระค่าใชจ่้ายทีจาํเป็นในการครองชีพ ดงันนัการปรับกลยุทธ์ให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคทาํให้ผูบ้ริโภครู้สึกผ่อนคลายช่วยให้ผูบ้ริโภครู้สึกคุม้ค่า
เมือเลือกใชบ้ตัรเครดิตทีมีการส่งเสริมการตลาดในลกัษณะเช่นนี 
  2.5 ดา้นพนกังาน พบวา่กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญั มากในเรือง ความน่าเชือถือของ  
พนกังานและมารยาทในการให้บริการของพนกังานคิดเป็นร้อยละ 31.8 สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ
สุทธินี บานแยม้ (2551) ทีพบวา่ผูโ้ดยสารทีใชบ้ริการธุรกจิสายการบิน บีพีแอร์ ในจงัหวดัลาํปาง 
ให้ความสําคญักบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นพนกังานคือพนกังานพูดจาสุภาพมีค่าเฉลียสูงสุด
เท่ากบั 3.92 เนืองจากเป็นสา ยการบินความน่าเชือถือของพนกังานจึงเป็นอีกส่วนหนึงทีมี
ความสําคญัช่วยเพิมภาพลกัษณ์ให้กบัสายการบินไดอ้ีกดว้ย  ชยัสมพล ชาวประเสริฐ (2547) ได้
อธิบายส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้ ทีตอ้งการการดูแลเอาใจใส่ ลูกคา้ทีมาใช้
บริการไม่วา่จะเป็นบริการทีจาํเป็นห รือฟุ่ มเฟือย ลูกคา้กต็อ้งการการดูแลเอาใจใส่อย่างดีจากผู้
ให้บริการ ไม่วา่จะเป็นครังแรกหรือครังใดกต็ามและสอดคลอ้งกบัศิริวรรณ เสรีรัตน ์(2541) ทีกล่าว
วา่ธุรกจิทีให้บริการจะใชส่้วนประสมทางการตลาดเช่นเดียวกบัสินคา้อืนๆ นอกจากนนัแลว้ยงัตอ้ง
อาศยัเครืองมืออืนเพิมเติมประกอบดว้ย เช่น บุคคลหรือพนกังานซึงตอ้งอาศยัการคดัเลือก การ
ฝึกอบรม การจูงใจเพือให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนั 
  2.6 ดา้นกระบวนการในการทาํงาน พบวา่กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัมากในเรือง
ความรวดเร็วในการให้บริการคิดเป็นร้อยละ 29.5  และระดบัความยากง่ายของขนัตอนในการกรอก
แบบสมคัรคิดเป็นร้อยละ 29.5 สอดคลอ้งกบั ณธิดา  วงศ์จนัทร์ (2551) ทีพบวา่ผูใ้ชบ้ริการศูนย์
การแพทยแ์ผนไทยประยุกตค์ณะแพทยศ์าสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ พอใจนอ้ยทีสุดในดา้น
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กระบวนการในการทาํงานในหวัขอ้ขนัตอนการให้บริการมีความซบัซ้อน ควรปรับปรุงระบบการ
ให้บริการให้มีความสะดวก รวดเร็ว  ทงันีแสดงให้เห็นวา่ผูร้ับบริการหรือลูกคา้ทีใชบ้ริการทุก
ประเภทย่อมตอ้งการความสะดวก รวดเร็ว กระบวนการไม่มีขนัตอนยุ่งยากซบัซ้อน  ชยัสมพล ชาว
ประเสริฐ (2547) ไดอ้ธิบายส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้ในดา้นความสําเร็จใน
การตอบสนองความตอ้งการ (Completion) ลูกคา้มุ่งหวงัให้ไดร้ับการตอบสนองความตอ้งการอย่าง
สมบูรณ์แบบ ในแต่ละธุรกจิบริการแมข้นัตอนการให้บริการจะมีความซบัซ้อนเพียงใด ตอ้งจา้ง
พนกังานมากมายเพียงใด ลูกคา้ไม่มีส่วนมารับรู้ ลูกคา้ตอ้งการเพียงกระบวนการให้บริการตอ้ง
ตอบสนองความตอ้งการอย่างครบถว้น ไม่ขาดตกบกพร่อง 
  2.7 ดา้นกระบวนการทางกายภาพ พบวา่กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัมากทีสุดในเรือง
ภาพลกัษณ์ของธนาคารผูอ้อกบตัร คิดเป็นร้อยละ 27 สอดคลอ้งกบัสมศกัดิ  รอดพระ (2549) ที
พบวา่ผูถ้ือบตัรเครดิต ในเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจในระดบัมากในดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพของสถาบนัการเงิน และสอดคลอ้งกบัณธิดา วงศ์จนัทร์ (2551) ทีพบวา่ผูใ้ชบ้ริการศูนย์
การแพทยแ์ผนไทยประยุกตค์ณะแพทยศ์าสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ มีควา มพอใจดา้น
กระบวนการทางกายภาพ ในหวัขอ้ความสะอาดของสถานที การจดัหนงัสือให้ผูป่้วยสถานทีจอดรถ
กวา้งขวาง นอกจากนีวภิารัตน ์ศรีเทพ (2551) ยงัพบวา่การให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดของผูใ้ชบ้ริการสปาในเขตกรุงเทพมหานครให้ความสําคญัในดา้นสภาพแวดลอ้มทาง
กายภาพมากทีสุด ทงันีอาจเนืองมาจากผูถ้ือบตัรเครดิตตอ้งการความสะดวกสบาย สถาบนัการเงินที
มีภาพลกัษณ์ดีย่อมมีสิงแวดลอ้มของการให้บริการทีดี ไม่วา่จะเป็นอาคาร เคานเ์ตอร์บริการ ห้องนาํ 
ป้ายประชาสัมพนัธ์ จะตอ้งสร้างความสบายใจ สบายตาแกลู่กคา้วา่จะตอ้งไดร้ับการบริการทีเป็นไป
ตามมาตรฐาน ปลอดภยัไร้กงัวล 

ข้อเสนอแนะ 
  จากการศึกษาขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยัเรืองปัจจยัส่วนประสมการตลาดทีมีผลต่อ
การเลือกใชบ้ตัรเครดิตของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน ) ภาคกลาง 3 สมุทรสาคร – 
สมุทรสงคราม มีขอ้เสนอแนะ 2 ส่วนคือขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยัและขอ้เสนอแนะเพือการวจิยั
ครังต่อไปดงันี 
 ข้อเสนอแนะจากผลการวจิยั 
 1.พฤติกรรมของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพในการใชแ้ละสมคัรเป็นสมาชิกบตัรเครดิต 
  1.1 จากผลการวจิยัพบวา่ลูกคา้ธนาคารกรุงเทพส่วนใหญ่มีรายไดอ้ยู่ระหวา่ง 15,000-
30,000 บาท ดงันนัควรหาช่องทางเพือให้เขา้ถึงลูกคา้ธนาคารทีมีรายไดสู้งกวา่ 30,000 บาทให้มาก
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ขึน เนืองจากลูกคา้กลุ่มนีมีกาํลงัซือมากกวา่และจากพฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิตพบวา่ลูกคา้ส่วน
ใหญ่ยงัมีความตอ้งการสมคัรเป็นสมาชิกบตัรเพิมเติม ดงันนัธนาคารกรุงเทพจึงตอ้งหาช่องทางทีจะ
ดึงดูดให้ลูกคา้หนัมาสมคัรเป็นสมาชิกบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพโดยการบริการทีสะดวก
เขา้ถึงลูกคา้มากยิงขึน 
  1.2 จากพฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิตยงัพบอีกวา่ลูกคา้ส่วนใหญ่นิยมใชบ้ตัรเครดิตเพือ
การซือสินคา้จากห้างสรรพสินคา้หรือซุปเปอร์มาเกต็ ดงันนัจึงควรสร้างพนัธมิตรทางการคา้กบั
ห้างสรรพสินคา้ให้มีความหลากหลายมากยิงขึนโดยอาจจดัเป็นโปรโมชนั เพิมส่วนลดให้กบัลูกคา้
ของห้างสรรพสินคา้ทีใชจ่้ายผ่านบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพและสร้างความผูกพนัให้กบัลูกคา้
ดว้ยการสะสมคะแนนหรือจดัแคมเปญคะแนนสะสมโดยอาจจะจดัเป็นช่วงเวลาเพือกระตุน้ยอดการ
ใชจ่้ายผ่านบตัรเครดิต 

1.3 จากผลการวจิยัพบวา่ลูกคา้ธนาคารกรุงเทพส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใชบ้ตัร
เครดิตเพียง 1 ใบเท่านนัโดยเหตุผลทีลูกคา้ไม่กลา้ถือบตัรหลายใบนนัเนืองมาจากการหมุนเงินนนั
เป็นสิงทีตอ้งเฝ้าระวงัเพราะอาจส่งผล กระทบถึงความสามารถในการผ่อนชาํระบตัรเครดิตและ
ระบบสินเชือของสถาบนัการเงินได ้
 2.ความสําคญัของส่วนประสมการตลาดทีมีผลต่อความสนใจสมคัรเป็นสมาชิกบตัร
เครดิต 
จากผลการวจิยั ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะตามส่วนประสมการตลาดดงันี 
   2.1ดา้นผลิตภณัฑห์รือการให้บริการ จากผลการศึ กษาพบวา่ กลุ่มตวัอย่างให้
ความสําคญั เรืองเมือบตัรสูญหายสามารถแจง้อายดัไดท้นัที รองลงมาคือมี CHIP CARD ป้องกนั
การถูกปลอมแปลง และเรืองความมนัคงและชือเสียงของธนาคารผูอ้อกบตัร ดงันนัธนาคารตอ้ง
ดาํเนินการศึกษาขอ้มูลในเรืองการป้องกนัความปลอดภยัจากพวกมิจฉาชีพและตอ้งดาํเนินการศึกษา
ภาพลกัษณ์ของธนาคารเพือนาํขอ้มูลมาปรับปรุงการให้บริการเพือสร้างชือเสียงของธนาคารให้เป็น
ทียอมรับในกลุ่มลูกคา้และควรเพิมการประชาสัมพนัธ์ให้หลากหลายมากยิงขึน เพือสร้าง
ภาพลกัษณ์ทีดีของธนาคารและควรจดัให้มีศูนยบ์ริการในการรับอายดับตัรเมือเกดิการสูญหาย โดย
กาํหนดวธีิการและขนัตอนของการอายดับตัรให้สะดวก รวดเร็ว โดยเมือไดร้บัแจง้อายดับตัรมีการ
สอบถามขอ้มูลเบืองตน้แลว้ทาํการอายดัทนัทีเพือป้องกนัความเสียหายทีจะเกดิขึนทงัต่อธนาคาร
และต่อลูกคา้ 
   2.2 ดา้นราคา กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัดา้นราคาในระดบัมาก ทีสุดในหวัขอ้ ไม่
เสียค่าธรรมเนียมแรกเขา้และปีแรก เนืองจากในสภาวการณ์ปัจจุบนัทีมีการแข่งขนัดา้นบตัรเครดิต
สูง การเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมแรกเขา้และปีแรกจะพบนอ้ยมาก โดยจะทาํการเรียกเกบ็ไดใ้นบาง
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ธนาคารทีไดร้ับความนิยมจากลูกคา้สูงและสามารถเรียกเกบ็ไ ดเ้ฉพาะลูกคา้บางรายเท่านนั ดงันนั
หากธนาคารกรุงเทพเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในส่วนนีอาจจะเกดิการเปรียบเทียบและไม่จูงใจในการ
เลือกสมคัรหรือใชบ้ตัรเครดิต ซึงธนาคารควรเลือกใชก้ลยุทธ์การยกเวน้ค่าธรรมเนียมแรกเขา้และ
ค่าธรรมเนียมในปีแรกและควรสร้างความแตกต่างให้เพิมขึนเช่นมีของรางวลัให้เมือสมคัรสมาชิก
ใหม่ หรือไดร้ับเงินคืนกรณีใชจ่้ายผ่านบตัรเครดิตครบตามเกณฑ์ 
   2.3 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัมากทีสุดในหวัขอ้มี
ศูนยบ์ริการสมาชิก Call Center สามารถให้ขอ้มูลดงันนั ธนาคารจึงควรพฒันาพนกังาน ให้มีความรู้ 
ความสามารถในการให้บริการตอบขอ้ซกัถามต่างๆของลูกคา้ไดช้ดัเจนครอบคลุมในทุกธุรกจิของ
ธนาคาร หากเป็นขอ้มูลเฉพาะดา้นควรมีระบบโทรศพัทท์ีสามารถโอนสายลูกคา้ไปยงัเจา้หนา้ทีที
เกยีวขอ้งไดใ้นทนัทีและควรจดัให้มีระบบการทาํงานเพือไม่ให้ลูกคา้ไม่ตอ้งถือสายรอนอน  จนทาํ
ให้ลูกคา้เกดิรําคาญ เบือหน่ายได ้
   2.4 ดา้นการส่งเสริมการตลาด กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญั มากทีสุดในเรืองมี
โปรโมชนั เช่น ของแถม ฟรีค่าธรรมเนียม ดงันนัธนาคารควรให้ความสําคญักบัของรางวลัและสิทธิ
พิเศษรวมไปถึงค่าธรรมเนียมต่างๆให้แตกต่างจากธนาคารอืนหรือสถาบนัการเงินอืน เนืองจากของ
กาํนลัทีตรงตามความตอ้งการของลูกคา้จะช่วยกระตุน้การใชจ่้ายผ่านบตัรของลูกคา้ได ้  ควรกาํหนด
ของรางวลัให้หลากหลายตามปริมาณการใชจ่้ายผ่านบตัร ซึงหากธนาคารกาํหนดเกณฑก์ารแลกของ
รางวลัไวสู้งเกนิไปกจ็ะไม่เกดิแรงจูงใจในการใชจ่้ายผ่านบตัรเครดิต ดงันนัธนาคารควรกาํหนด
เงือนไขการชาํระเงินหรือการแลกของแถมให้เหมาะสมกบัความตอ้งการและปริมาณการใชจ่้ายผ่าน
บตัรให้สอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกจิโดยพิจารณาจากสถาบนัการเงินอืนๆควบคู่ไปดว้ย  
   2.5 ดา้นพนกังาน กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัมากทีสุดในหวัขอ้ความรอบรู้เรือง
บตัรเครดิตของพนกังาน เนืองจากพนกังานคือผูใ้ห้บริการทีตอ้งพบปะกบัลูกคา้ทงัโดยตรงและทาง
โทรศพัทเ์นืองจากลูกคา้ทีมีความสนใจในตวับตัรเครดิตตอ้งการขอ้มูลทีถูกตอ้งและรวดเร็วต่อการ
ตดัสินใจ ดงันนัธนาคารควรจดัให้มีการอบรมพนกังาน ให้ความรู้ต่อพนกังานให้ทราบถึง
ประโยชนแ์ละขอ้มูลต่างๆอย่างครบถว้นและครอบคลุม ชดัเจนสามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง แม่นยาํ ทาํให้ลูกคา้เกดิความพึงพอใจสูงสุด 
   2.6 ดา้นกระบวนการในการทาํงาน กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัในเรืองมีวธีิการ
ชาํระเงินคืนไดห้ลายรูปแบบ จะเห็นไดว้า่ลูกคา้ไดใ้ห้ความสําคญัในวธีิการชาํระเงินคืนซึงแสดงให้
เห็นวา่ลูกคา้ของธนาคารกรุงเทพนนัมีความรับผิดชอบค่อนขา้งสูงเมือทางธนาคารทราบเช่นนีแลว้ก ็
ควรให้ความสําคญักบัการชาํระเงินคืนของลูกคา้ โดยเพิมช่องทางในการชาํระเงินคืนให้แกลู่กคา้
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มากขึนทาํให้ลูกคา้เกดิความสะดวกในการชาํระเงินอีกทงัยงัสามารถเพิมการใชจ่้ายผ่านบตัรเครดิต
ไดอ้ีกดว้ย 
   2.7 ดา้นกระบวนการทางกายภาพ กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัมากทีสุดในหวัขอ้
ภาพลกัษณ์ของธนาคารผูอ้อกบตัร ดงันนัธนาคารจึงควรรักษาภาพลกัษณ์ของธนาคารให้มี
ภาพลกัษณ์ทีดี สามารถให้บริการลูกคา้ไดอ้ย่างรวดเร็ว ถูกตอ้งเนืองจากสิงแวดลอ้มทางกายภาพ
เป็นสิงทีกอ่ให้เกดิความประทบัใจเป็นสิงแรก (First Impression)  ภาพลกัษณ์ของธนาคารจะดีได้
ตอ้งมีการบริการทีดีรวมถึงมีสถานทีรองรับลูกคา้ไดอ้ย่างเพียงพอโดยตอ้งคาํนึงถึงสถานทีจอดรถ
ของลูกคา้ดว้ย ซึงทาํเลทีตงัธนาคารส่วนใหญ่จะอยู่ในตวัเมืองและมีทีจอดรถคบัแคบ ธนาคารควร
สร้างพนัธมิตรกบัร้านคา้ใกลเ้คียงเพือใชท้ีจอดรถร่วมกนั ทาํให้เกดิความสะดวกแกลู่กคา้ 
 
 ข้อเสนอแนะเพอืการวจิยัครังต่อไป 

 1.ควรศึกษาภาพลกัษณ์ของธนาคารกรุงเทพ เพือนาํมาปรับปรุงส่วนประสมทาง
การตลาดทงั 7 ดา้นของธนาคารกรุงเทพ จนส่งผลให้เกดิภาพลกัษณ์ทีดี มีชือเสียงเป็นทียอมรับของ
ลูกคา้ 
 2.ควรศึกษาพฤติกรรมการใชจ่้ายของผูบ้ริโภค และนิสัยการใชจ่้ายเงินของประชาชนใน
ปัจจุบนัเพือให้ทราบแนวโนม้ทิศทางธุรกจิบตัรเครดิต แนวโนม้การทาํการตลาดในอนาคต 
 3.จากการศึกษาผูถ้ือครองบตัรเครดิตตงัแต่ 1 ถึง 5 ใบพบวา่มีจุดทีน่าสนใจ ผูว้จิยัจึงเสนอ
ให้ควรทาํการศึกษาในหวัขอ้เรืองปัจจยัและความพึงพอใจทีทาํให้ถือครองบตัรหลายใบ แลว้นาํไป
เปรียบเทียบในเชิงลึกกบัขอ้มูลรายงายการใชบ้ตัรเครดิตของลูกคา้ทีถือครองดงักล่าว มีการใชจ่้าย
ผ่านบตัรเครดิตหรือไม่อย่างไร ซึงการศึกษาดงักล่าวจะทาํให้สามารถจดักลุ่มลูกคา้ และมอง
แผนการตลาดในหวัขอ้การโฆษณาและการใชพ้รีเซนเตอร์มาประชาสัมพนัธ์นนัสามารจะทาํให้การ
สร้างรายไดใ้ห้กบัธนาคารหรือไม่ เนืองจากการโฆษณาและการใชพ้รีเซนเตอร์มาประชาสัมพนัธ์
ทาํให้เกดิเป็นค่าใชจ่้ายของธนาคาร ถา้กลุ่มลูกคา้ดงักล่าวไม่มีการใชจ่้ายผ่านบตัรเครดิตทีถือครอง  
 4. ควรศึกษาความพึงพอใจในการเป็นสมาชิกบตัรเครดิตธนาคารกรุงเทพ เพือปรับปรุง
คุณภาพการบริการและสิทธิประโยชนท์ีลูกคา้จะไดร้ับ 
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แบบสอบถาม 
เรื่องปัจจยั ปัจจยัส่วนประสมการตลาดที่มผีลต่อการเลอืกใช้บัตรเครดติของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ 
จ ากดั(มหาชน) ภาคกลางสาม สมุทรสาคร - สมุทรสงคราม 
 
ค าช้ีแจง  :  แบบสอบถามน้ีจดัท าขึ้นเพื่อ ประกอบการศึกษาคน้ควา้อิสระของนกัศึกษาปริญญา
มหาบณัฑิต การศึกษาตามหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต สาขาการประกอบการ บณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัศิลปากร ซ่ึงการให้ขอ้มูลของท่านในครั้ งน้ี ผูท้  าการศึกษาจะน าไปประมวลผลและหา
ขอ้สรุป เพื่อเป็นแนวทางในการให้บริการบตัรเครดิตให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของงท่าน          
ผูศึ้กษา จึงใคร่ขอความกรุณาท่านในการท าแบบสอบถามทุกขอ้เพื่อความสมบูรณ์ของขอ้มูล และ
ขอขอบคุณในความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามดงักล่าว แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ส่วน
ดงัน้ี 
 ตอนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

    ตอนที่ 2 พฤติกรรมในการใชบ้ริการบตัรเครดิตของผูต้อบแบบสอบถาม 
   ตอนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคในการใชบ้ริการบตัรเครดิตของผูบ้ริโภค 
   ตอนที่ 4 การเลือกใชบ้ตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
   ตอนที่ 5 ปัจจยัที่ส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ  
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ตอนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 กรุณาเขียนเคร่ืองหมาย  ลงใน ( ) ตามความเป็นจริง 
1.เพศ 
 (  )  1.ชาย   (  ) 2.หญิง 
2.อายุ 
 (  ) 1. 20 – 30 ปี   (  ) 2. 31 – 40 ปี 
 (  ) 3. 41- 50 ปี  (  ) 4. 51 ปีขึ้นไป 
3.สถานภาพ 
 (  ) 1.โสด (  ) 2. สมรส (  )  3. หย่า (  ) 4. ม่าย 
4. ระดบัการศึกษา 
 (  ) 1. ประถมศึกษา   (  ) 2. มธัยมศึกษาตอนตน้ 
 (  ) 3. มธัยมศึกษาตอนปลาย (  ) 4. อนุปริญญา / ปวส. 
 (  ) 5. ปริญญาตรี   (  ) 6. สูงกวา่ปริญญาตรี 
5. อาชีพ  
 (  ) 1. รับราชการ / พนกังานรัฐวสิาหกจิ (  ) 2. ประกอบธุรกจิส่วนตวั 
 (  ) 3. คา้ขาย    (  ) 4. รับจา้ง /พนกังานบริษทั 
 (  ) 5. อื่นๆ (ระบุ)  ....................................................................................  
 6. รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
 (  ) 1. 15,000 – 30,000 บาท  (  ) 2. 30,001 – 45,000 บาท 
 (  ) 3. 45,000 – 60,000 บาท  (  ) 4. 60,001 บาทขึ้นไป 
7. จ านวนบตัรเครดิตที่ท่านถืออยู่ในปัจจุบนั 
 (  ) 1. 1 ใบ (  ) 2. 2 ใบ (  ) 3. 3 ใบ (  ) 4. 4 ใบ (  ) 5. 5 ใบขึ้นไป 
8. ท่านเป็นสมาชิกบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพประเภทใดบา้ง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 (  ) 1. บตัรวซ่ีา (  ) 2. บตัรมาสเตอร์การ์ด (  ) 3. บตัรอเมริกนัเอก็ซ์เพลส 
9. ที่พกัอาศยัของท่าน 
 (  ) 1. ในเมือง  (  ) 2. นอกเมือง  (  )3.อื่นๆ(โปรดระบุ)...........................
  
10. ลกัษณะการช าระหน้ีตามวนัครบรอบ 
 (  ) 1. ช าระทั้งหมด (  ) 2. ช าระบางส่วน  

    (  ) 3. ช าระขั้นต ่า (  ) 4. อื่นๆ (โปรดระบุ) ..................................................... 
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ตอนที่ 2 พฤติกรรมในการใชบ้ริการบตัรเครดิตของผูต้อบแบบสอบถาม 
 กรุณาเขียนเคร่ืองหมาย  ลงใน ( ) ตามความเป็นจริง 
1.ปัจจุบนัท่านถือบตัรเครดิตของสถาบนัการเงินใดบา้ง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 (  ) 1. ธนาคารไทยพาณิชย ์ (  ) 2. ธนาคารกรุงเทพ  
 (  ) 3. ธนาคารกรุงไทย   (  ) 4. ธนาคารกสิกรไทย 
 (  ) 5. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา   (  ) 6. ธนาคารออมสิน 
 (  ) 7.ธนาคารซิต้ีแบงค ์  (  ) 8. ธนาคารสแตนดาร์ตชาร์เตอร์ 
 (  ) 9. ธนาคารทหารไทย  (  ) 10. ธนาคารเอเชีย 
 (  ) 11. ธนาคารนครหลวงไทย  (  ) 12. บริษทั อิออน ธนสินทรัพย ์ฯ 
 (  ) 13. อื่นๆ .................................................................. 
2. บตัรเครดิตที่ท่านถือครองในปัจจุบนั เป็นบตัรประเภทใด (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 (  ) 1. บตัรเครดิตในประเทศ  (  ) 2. บตัรเครดิตวซ่ีา  

    (  ) 3. บตัรเครดิตมาสเตอร์การ์ด              (  ) 4. บตัรเครดิตอเมริกนัเอก็ซ์เพรส 
 (  ) 5. อื่นๆ (ระบุ).........................................................  
3. ท่านใชบ้ตัรเครดิตประเภทใดมากที่สุด (เลือกเพียงได ้1 ขอ้) 

(  ) 1. บตัรเครดิตในประเทศ   (  ) 2. บตัรเครดิตวซ่ีา 
 (  ) 3. บตัรเครดิตมาสเตอร์การ์ด   (  ) 4. บตัรเครดิตอเมริกนัเอก็ซ์เพรส 
 (  ) 5. อื่นๆ (ระบุ).........................................................  
4. ท่านใชจ่้ายผ่านบตัรเครดิตโดยเฉลี่ยกีค่รั้ งต่อเดือน 
 (  ) 1. ต ่ากวา่ 5 ครั้ งต่อเดือน   (  ) 2. 5 – 10 ครั้ งต่อเดือน 
 (  ) 3. 11 – 15 ครั้ งต่อเดือน   (  ) 3. 16 – 20  ครั้ งต่อเดือน 
 (  ) 4. 21 ครั้ งขึ้นไป 
5. มูลค่าในการใชจ่้ายผ่านบตัรเครดิตเฉลี่ยต่อเดือน 
 (  ) 1. ต ่ากวา่ 5,000 บาท   (  ) 2. 5,000 – 10,000 บาท 
 (  ) 3. 10,001 – 15,000 บาท                 (  ) 4. 15,000 – 20,000 บาท 
 (  ) 5. 20,001 บาทขึ้นไป 
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6 .ท่านใชบ้ตัรเครดิตในลกัษณะใดมากที่สุด 
 (  ) 1. ถอนเงินสดมาใชล้่วงหนา้ 
 (  ) 2. ช าระค่าสินคา้ที่ห้างสรรพสินคา้หรือซุปเปอร์มาเกต็ 
 (  ) 3. ช าระค่าอาหารตามภตัตาคารหรือโรงแรมต่างๆ 
 (  ) 4. ช าระค่าสาธารณูปโภค 
 (  ) 5. ใชเ้ป็นส่วนลดในการช าระค่าซ้ือสินคา้และบริการ 
  (  ) 6. อื่น ๆ ระบุ......................................... 
 
ตอนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคในการใชบ้ริการบตัรเครดิตของผูบ้ริโภค 
 กรุณาเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งที่ตรงกบัความรู้สึกของท่านมากที่สุด 
  5 หมายถึง เป็นปัญหามากที่สุด 
  4 หมายถึง  เป็นปัญหามาก 
  3 หมายถึง  เป็นปัญหาปานกลาง 
  2  หมายถึง เป็นปัญหานอ้ย 
  1  หมายถึง  ไม่เป็นปัญหา 

ปัญหาและอุปสรรค 
ระดบัความส าคญั 

5 4 3 2 1 
1.ก  าหนดคุณสมบตัิดา้นรายไดข้อง
ผูถ้ือบตัรสูงเกนิไป 

     

2. ตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มให้แก่
ร้านคา้ที่รับช าระค่าสินคา้และ
บริการ 

     

3.ขั้นตอนการสมคัรมีหลายขั้นตอน      
4.ใชเ้อกสารในการสมคัรมาก      
5.บตัรเส่ือมและช ารุดง่าย      
6.วงเงินที่ไดร้ับอนุมตัินอ้ยเกนิไป      
7.การช าระเงินคืนยุ่งยาก      
8.การติดต่อกบัเจา้หนา้ที่ยาก      
9.ค่าธรรมเนียมในการใชบ้ริการสูง      
10.ร้านคา้ที่รับบตัรมีนอ้ย      
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ปัญหาและอุปสรรค 
ระดบัความส าคญั 

5 4 3 2 1 
11.อตัราดอกเบี้ยสูง      
12.อตัราค่าปรับเมื่อช าระล่าชา้สูง
เกนิไป 

     

13.วงเงินส าหรับเบิกเงินสดนอ้ย
เกนิไป 

     

14.ปัญหาบตัรปลอม      
15.มิจฉาชีพโทรศพัทบ์อกวา่เป็น
หน้ี 

     

 
 
ตอนที่ 4 การเลือกใชบ้ตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
 กรุณาเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งที่ตรงกบัความรู้สึกของท่านมากที่สุด 
1.ปัจจุบนัท่านถือบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ ประเภทใดบา้ง 
 (  ) 1.วซ่ีาการ์ด    (  ) 2. มาสเตอร์การ์ด 
2. ท่านถือบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ ตามขอ้ 1. เป็นเวลานานเท่าใด 
 (  ) 1. 1 ปี (  ) 2. 2 ปี (  ) 3. 3 ปี (  ) 4. 4 ปีขึ้นไป 
3. เหตุผลที่ท่านเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั(มหาชน) (ตอบไดห้ลายขอ้) 
 (  ) 1. ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเขา้และปีแรก 
 (  ) 2. ความรวดเร็วในการอนุมตัิ 
 (  ) 3. เง่ือนไขดา้นเอกสารที่ไม่ยุ่งยาก 
 (  ) 4. ความปลอดภยัในการใชบ้ริการทางธุรกรรม 
 (  ) 5. อตัราดอกเบี้ยต  ่าและระยะเวลาปลอดหน้ีนาน 
 (  ) 6. ธนาคารมีสาขามาก สะดวกในการใชบ้ริการ 
 (  ) 7. คุณภาพการให้บริการและช่ือเสียงของธนาคาร 
 (  ) 8. สามารถใชไ้ดท้ ัว่โลก 
 (  ) 9. สิทธิพิเศษในการใชบ้ริการและซ้ือสินคา้จากร้านคา้ 
 (  ) 10. มีช่องทางการช าระเงินได ้
 (  ) 11. ตรวจสอบค่าใชจ่้ายไดง่้าย 

   ส
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 (  ) 12. ใชเ้บิกเงินสดล่วงหนา้ได ้100% ของวงเงิน 
 (  ) 13. สิทธิพิเศษต่างๆที่ไดร้ับเพิ่มเติมจากธนาคาร 
 (  ) 14. เท่ ดูดี มีสไตล ์  

(  ) 15. อื่นๆ......................................................................................... 
ตอนที่ 5 ปัจจยัที่ส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ  
 กรุณาเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งที่ตรงกบัความรู้สึกของท่านมากที่สุด 
  5 หมายถึง ส าคญัมากที่สุด 
  4 หมายถึง  ส าคญัมาก 
  3 หมายถึง  ส าคญัปานกลาง 
  2  หมายถึง ส าคญันอ้ย 
  1  หมายถึง  ส าคญันอ้ยที่สุด 

ปัจจยัที่ส่งผลต่อการเลอืกใช้ 
ระดบัความส าคญั 

5 4 3 2 1 
ด้านผลติภณัฑ์ 

1.มีบตัรให้เลือกหลายประเภท      
2.รูปแบบบตัรเลก็และสวยงาม      
3.ความมัน่คงและช่ือเสียงของธนาคารผูอ้อกบตัร      
4.มี CHIP CARD ป้องกนัการถูกปลอมแปลง      
5.ความน่าเช่ือถือของพนกังาน      
6.เมื่อบตัรสูญหายสามารถแจง้อายดัไดท้นัที      
ด้านราคา 

7.ไม่เสียค่าธรรมเนียมแรกเขา้และปีแรก      
8.อตัราค่าธรรมเนียมและค่าปรับต่างๆต ่า      
9.มีระยะเวลาในการปลอดดอกเบี้ยนาน      
10.ปัจจยัดา้นราคามีผลต่อการเลือกใชบ้ตัรเครดิต      
11.สามารถเลือกรูปแบบการผ่อนช าระเองได้      
12.ความถูกตอ้งของใบแจง้หน้ี      
ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
13.สาขามีที่จอดรถสะดวก      
14.เปิดรับสมคัรบตัรเครดิตนอกสถานที่      

   ส
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ปัจจยัที่ส่งผลต่อการเลอืกใช้ 
ระดบัความส าคญั 

5 4 3 2 1 
15.สถานที่ในการให้บริการสะอาดเรียบร้อย      
16.มีศูนยบ์ริการสมาชิก Call Center สามารถให้
ขอ้มูล 

     

17.การออกบูธสมคัรตามสถานที่ต่างๆ      
18.ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีผลต่อการ
เลือกใชบ้ตัรเครดิต 

     

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

19.การส่งเสริมการขายดว้ยการสะสมแตม้เพื่อแลก
ของรางวลั 

     

20.มีโปรโมชัน่พิเศษ เช่น ของแถม ฟรีค่าธรรมเนียม      
21.การโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ เช่น โทรทศัน ์วทิยุ      
22.การส่งเสริมการตลาดร่วมกบัร้านคา้      
23.มีการใชสิ้ทธิซ้ือสินคา้กอ่นใคร รวมถึงส่วนลด
เพิ่มพิเศษ 

     

24.บริการแบ่งช าระสินคา้/บริการ 0% และเรียกเกบ็
ในเดือนถดัไป 

     

ด้านพนกังาน 

25.การเอาใจใส่ของพนกังาน      
26.ความน่าเช่ือถือของพนกังาน      
27.มารยาทในการให้บริการของพนกังาน      
28.ความรอบรู้เร่ืองบตัรเครดิตของพนกังาน      
29.การให้ความรู้เกีย่วกบับตัรเครดิตและตอบขอ้
สงสัย 

     

30.ปัจจยัดา้นพนกังานมีผลต่อเลือกใชบ้ตัรเครดิต      
ด้านกระบวนการในการท างาน 

31.ความรวดเร็วในการให้บริการ      
32.ขั้นตอนในการอนุมติับตัร      
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ปัจจยัที่ส่งผลต่อการเลอืกใช้ 
ระดบัความส าคญั 

5 4 3 2 1 
33.ขั้นตอนการเพิ่มวงเงินในบตัรกรณีฉุกเฉิน      
34.มีวธีิการช าระเงินคืนไดห้ลายรูปแบบ      
35.มีการอนุมตัิเร็ว      
36.ระดบัความยากง่ายของขั้นตอนและการกรอกใบ
สมคัร 

     

ด้านกระบวนการทางกายภาพ 

37.ภาพลกัษณ์ของธนาคารผูอ้อกบตัร      
38.การโฆษณา      
39.ความรู้สึกที่มีต่อธนาคาร      
40.มีร้านคา้ให้บริการทัว่โลก      
41.การใชพ้รีเซนเตอร์ในการประชาสัมพนัธ์      
42.ปัจจยัดา้นกระบวนการทางกายภาพมีผลต่อการ
เลือกใชบ้ตัรเครดิต 

     

 
ข้อเสนอแนะ  ส าหรับปัจจยัต่างๆที่ส าคญัต่อการเลือกใชบ้ตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั
(มหาชน)ของท่านนอกเหนือจากปัจจยัที่กล่าวมาแลว้ 

1. ............................................................................................................................................... 

2. ............................................................................................................................................... 

3. ............................................................................................................................................... 

4. ............................................................................................................................................... 
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ประวตัิผู้วจิยั 
 
ชือ – สกุล  นายทนงศกัดิ  จิรวฒันวจิิตร 
ทีอยู่  58/188 ถ.รัษฎานุสรณ์ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเกต็ 83000 
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