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บทคดัย่อ 

 
 การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมาย เพื่อศกึษาขอ้มูลส่วนบุคคล ส่วนประสมการทางตลาดบรกิารที่มอีทิธพิลต่อ
พฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) ประเภทใช้บัญชีเงินฝากค ้าประกันวงเงินฝากของ
นักศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร การวิจัยครัง้นี้ คือผู้บริโภคนักศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร ที่เป็นผู้ใช้บตัรเครดิต                  
ของธนาคารธนชาต ที่มีอายุตัง้แต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งผ่านเกณฑ์ในการเป็นสมาชกิบตัรเครดิตที่เป็นบัตรหลกั
จ านวน 400 คน สถิติที่พื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวจิยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุ 15  – 20 ปี ระดบัการศกึษาชัน้ปีที่ 1-2 
(สงูกว่าปรญิญาตร)ี สถาบนัการศกึษาเป็นมหาวทิยาลยัรฐับาล รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001 – 30,000 บาท และรายได้
ครอบครวัเฉลีย่ต่อเดอืน 50,001 บาทขึน้ไป โดยสว่นประสมการตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัค่อนขา้งด ี 
  ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ความพงึพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ดา้นส่งเสรมิการตลาด 
ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ดา้นผลติภณัฑ ์และดา้นบุคลากร มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติธนาคาร
ธนชาต จ ากดั (มหาชน) ประเภทใชบ้ญัชเีงนิฝากค ้าประกนัวงเงนิฝากของนักศกึษาเขตกรุงเทพมหานคร  ดา้นความถี่
ต่อเดือน ในทิศทางเดียวกนัและตรงกันข้าม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01 ความพึงพอใจต่อ              
ส่วนประสมการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ดา้นส่งเสรมิการตลาด ด้านกระบวนการ ดา้นผลติภณัฑ ์ และดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ประเภทใชบ้ญัชเีงนิฝากค ้าประกนั
วงเงนิฝากของนักศกึษาเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายต่อเดอืน ในทศิทางเดยีวกนัและตรงขา้ม อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ในการพยากรณ์ไดร้อ้ยละ 4.5 
 
ค าส าคญั: สว่นประสมการทางตลาดบรกิาร พฤตกิรรมการใช ้บญัชเีงนิฝากค ้าประกนัวงเงนิฝาก 
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ABSTRACT 
 

  The purpose of this research was to study the service marketing mix influenced the usage behavior 
of students on the deposit guarantee type of Thanachart Bank Credit Card in the Bangkok metropolitan area. 
The samples consisted of four hundred consumers, consisting of students in the Bangkok metropolitan area 
who were at least twenty years old, which was the basic requirement for applying for credit cards. The 
questionnaires were used for data collection statistics and consisted of frequency, percentage, mean, standard 
deviation, independent t-test, one- way ANOVA and a Pearson product moment correlation coefficient. 

The results of this study were summarized as follows: Most of the respondents were female, aged 
between fifteen to twenty of age years, were in the first or final year of a Master’s degree, with a monthly 
income Baht of between 20,001 and 30,000 Baht with a monthly household income between 50,001 and the 
overall service marketing mix was at a good level. The results of the hypotheses testing were summarized as 
follows: Consumers of different genders, monthly income and monthly household income had different 
purchasing decision regarding on credit cards with a statistical significance of 0.01. The service marketing mix 
in teams of promotion, physical evidence, product, and people influenced the purchasing decisions using the 
deposit guarantee type of the on Thanachart Bank credit cards in the Bangkok metropolitan area in the same 
and in the  opposite direction with a statistical significance of 0.05 and 0.01 level, which can explained by 0.2 
percent. The service marketing mix on the aspects of promotion, process, product, and place influenced 
purchasing decisions made with the Deposit guarantee on Thanachart Bank credit cards in the Bangkok 
metropolitan area with a statistic significance of 0.01 which could explain 4.5 percent. 
 
Keywords: Marketing Mix, Usage Behavior, Deposit Guarantee 
 
บทน า 

ในปจัจุบนัน้ี สภาพเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม รวมถงึความเจรญิกา้วหน้าทางเทคโนโลยไีดเ้ขา้มามบีทบาท
อย่างมากต่อรปูแบบการด าเนินชวีติของคนทุกคนในสงัคม ในปจัจุบนั ผูบ้รโิภคมกีารปรบัเปลีย่นวถิชีวีติของตนเองและ
ครอบครวัเพื่อท าใหช้วีติมคีวามเป็นอยู่ดขี ึน้ บางครัง้ผู้บรโิภคกเ็ลอืกทีจ่ะใชบ้รกิารบตัรเครดติเพื่อใหไ้ดร้บัความสะดวก
ต่อการจบัจ่ายใชส้อยในชวีติประจ าวนัมากยิง่ขึน้ ซึง่มกีารใหบ้รกิารแก่ลูกคา้เพื่อใชจ้่ายแทนเงนิสดซึง่ในประเทศไทย               
มกีารใช้แพร่หลายกนัมากขึน้ทัง้ในภาคธุรกจิและครวัเรอืน ในการใช้บตัรเครดิตทีม่มีากขึน้ส่งผลกระทบโดยตรงกบั              
การพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ เนื่องจากการพฒันาเศรษฐกจิต้องอาศยัการลงทุนและการบรโิภคเป็นแรงขบัเคลื่อน
เศรษฐกิจให้ด าเนินต่อไปได้ ซึ่งการใช้บตัรเครดิตนัน้มีผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจทัง้สองภาค คือ การลงทุนและ               
การบรโิภค สามารถช่วยเพิม่อ านาจในการตดัสนิใจบรโิภคสนิค้าของผู้บรโิภคที่มบีตัร เครดติ จากขอ้มูลขา้งต้นมผีล            
ท าใหผู้ว้จิยัมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษา เรื่องสว่นประสมการทางตลาดบรกิารทีม่อีทิธพิลต่อ พฤตกิรรมในการใชบ้ตัรเครดติ
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ประเภทใช้บญัชเีงนิฝากค ้าประกนัวงเงินฝากของนักศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร 
เนื่องจากเป็นบตัรเครดติทีส่ามารถอนุมตัวิงเงนิไดง้่าย โดยการน าเงนิมาฝากค ้าประกนัไวท้ีส่าขาของธนาคารธนชาต 
จ ากดั (มหาชน)  
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โดยสามารถออกบตัรเครดติได้ในวงเงนิอนุมตัทิี่ 95% ของเงนิที่น ามาฝากค ้ากบัธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถ               
ใชจ้่ายไดเ้หมอืนบตัรเครดติทัว่ๆ ไปทุกประการทางธนาคารไดมุ้่งเน้นในกลุ่มนักศกึษาทีย่งัไม่มอีาชพี จงึไม่มเีอกสาร
รายได้ในการสมคัรบตัรเครดติแบบปกต ิโดยกลุ่มนักศกึษาในเขตกรุงเทพมหานครเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มพีฤตกิรรม            
ในการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ไดร้วดเรว็ เช่น เดนิทางไปต่างประเทศ เป็นตน้ 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการใช้บตัรเครดิตประเภทใช้บญัชีเงินฝากค ้าประกนัวงเงินฝากของนักศึกษา               
โดยจ าแนกตามลกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ วุฒกิารศกึษา ปีการศกึษา สถานทีก่ารศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนของผูป้กครอง    
  2. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการ ซึ่งประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง                 
การจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสรมิการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลกัษณะกระบวนการ และด้านลกัษณะทางกายภาพ               
ทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการใชบ้ตัรเครดติของธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ประเภทใชบ้ญัชเีงนิฝากค ้าประกนั
วงเงนิฝากของนกัศกึษาเขตกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานในการวิจยั 
  1. ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะสว่นบุคคล ซึง่ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา ปีการศกึษา สถานทีก่ารศกึษา 
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนของผูป้กครอง แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมในการใชบ้ตัรเครดติธนาคารธนชาต 
จ ากดั (มหาชน) ประเภทใชบ้ญัชเีงนิฝากค ้าประกนัวงเงนิฝากของนกัศกึษาเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  
  2. ส่วนประสมตลาดบรกิาร ซึ่งประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานทีช่่องทางการจดั จ าหน่าย 
ด้านส่งเสรมิการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรม 
การใช้บัตรเครดิตธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) ประเภทใช้บัญชีเงินฝากค ้าประกันวงเงินฝากของนักศึกษา               
เขตกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์ Kotler (2003: 190) กล่าวว่า การแบ่งส่วนตลาดเป็นกลุ่ม
ต่างๆ ดว้ยตวัแปรส าคญัคอืลกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และ
รายไดต่้อเดอืน ลกัษณะดา้นจติวทิยา เช่น ทศันคต ิบุคลกิภาพ การรบัรู ้วถิชีวีติ เป็นต้น ท าใหน้ักการตลาดสามารถ
เขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายได ้เพื่อน าเสนอสว่นผสมทางการตลาดทีเ่หมาะสม 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค พฤติกรรมที่ผู้บริโภค หมายถึง เหตุจูงใจที่ท าให้เกิด              
การตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์ โดยมจีุดเริม่ต้นจากการที่เกดิสิง่กระตุ้น  (Stimulus) ที่ท าให้เกดิความต้องการสิง่กระตุ้น             
ผ่านเขา้มาในความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ือ้ (Buyer’s Black Box) ซึง่เปรยีบเสมอืนกล่องด าซึง่ผูผ้ลติหรอืผูข้ายไม่สามารถ
คาดคะเนได ้ความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ือ้จะไดร้บัอทิธพิลจากลกัษณะต่างๆ ผูซ้ือ้แลว้จะมกีารตอบสนองของผูซ้ือ้ (Buyer’s 
Response)  

การตดัสินใจซ้ือ (Buyer’s Purchase Decision) (ศริวิรรณ เสรรีตัน์ 2546 : 83) แนวคดิทฤษฏสี่วนประสม
ทางการตลาด ทฤษฎีส่วนประสมการตลาด หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดควบคุมได้ซึ่งบรษิัทใช้ร่วมกนั เพื่อสนอง
ความพงึพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย โดยมสีว่นประสมการสง่เสรมิการตลาดเป็นตวัสื่อสารขอ้มูลระหว่างผูข้าย และผูซ้ือ้ทีม่ ี
ศกัยภาพ เพื่อชกัจูงทศันคติและพฤติกรรมการซื้อส่วนประสมการตลาดเป็นตวัสื่อสารข้อมูลระหว่างผู้ซื้อผู้ขายที่มี
ศกัยภาพ เพื่อชกัจูงทศันคตแิละพฤตกิรรมการซื้อส่วนผสมการตลาด (Kotler,1996 อา้งถงึใน ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และ
คณะ 2541) ประกอบด้วย ปจัจยัที่ต้องพจิารณาเพื่อก าหนดต าแหน่งของการบรกิารและก าหนดส่วนตลาดของธุรกจิ
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บรกิาร สว่นประกอบ แต่ละสว่นของสว่นประสมการตลาดจะมผีลกระทบซึง่กนัและกนั และตอ้งสอดคลอ้งกนัเพื่อใหก้าร
ด าเนินงานในดา้นการตลาดประสบความส าเรจ็ตามวตัถุประสงคน์อกเหนือจากสว่นประสมการตลาดส าหรบัสนิคา้ทัว่ไป 
ที่ประกอบด้วย 4 Ps ได้แก่ผลติภณัฑ์และการบรกิาร (Product) ราคา (Price) สถานที่ให้บรกิารและช่องทางการจดั
จ าหน่าย (Place) และส่งเสริมการตลาด (Promotion) ส่วนประสมการตลาดบรกิารยงัมสี่วนประกอบเพิ่มขึน้มาอกี             
3 สว่น คอื กระบวนการใหบ้รกิาร (Process) บุคลากร (People) และการสรา้งและน าเสนอลกัษณะกายภาพ (Physical 
Evidence & Presentation) 

 
วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คอื นักศกึษาในเขตกรุงเทพมหานคร ทีเ่ป็นผูใ้ชบ้ตัรเครดติของธนาคารธนชาต 
จ ากัด (มหาชน) ที่มีอายุตัง้แต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งผ่านเกณฑ์ในการเป็นสมาชิกบัตรเครดิตที่เป็นบัตรหลัก                
ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีเ่ป็นผูใ้ชแ้น่นอน  

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คอื นักศกึษาเขตกรุงเทพมหานคร ทีเ่ป็นผูใ้ชบ้ตัรเครดติของธนาคารธนชาต 
จ ากดั (มหาชน) ที่มอีายุตัง้แต่ 20 ปีบรบิูรณ์ขึน้ไป เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จงึได้ก าหนดขนาด
ตวัอย่างจากการค านวณโดยใชสู้ตรค านวณ (กลัยา วานิชย์บญัชา 2549: 28) ที่ระดบัความเชื่อมัน่ 95   % และความ
ผดิพลาดทีย่อมรบัไดไ้ม่เกนิ 5% ไดข้นาดตวัอย่างทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มูลเท่ากบั 385 คน และส ารองเผื่อแบบสอบถาม            
ไม่สมบรูณ์อกี 15 คน รวม 400 คน โดยมขีัน้ตอนในการสุม่ตวัอย่าง ดงัต่อไปนี้   

ขัน้ตอนท่ี 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยเจาะจงเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุตัง้แต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในกลุ่มนักศึกษาที่มี
สถาบันการศึกษาสงักัดอยู่ในโซนของตึกส่วนกลางของธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) คือ อาคารมาบุญครอง               
ซึง่อยู่ในเขตปทุมวนั (สงักดัส่วนกลางในดา้นการบรหิารงานบรหิารของธนาคาร) และอาคารรชัดากลาสเฮา้ส ์ซึง่อยู่ใน
เขตดนิแดง (สงักดัสว่นกลางในดา้นระบบการท างานทัง้หมดของธนาคาร) เน่ืองจากทีเ่ลอืกเจาะจงในสถาบนัการศกึษา
ที่อยู่ในโซนที่ตัง้ศูนย์กลางการบริหารธนาคาร เพราะกลุ่มตัวอย่างอยู่ในโซนที่มีการสื่อสารในผลิตภัณฑ์ของ               
ธนาคารสงูสดุ   

ขัน้ตอนท่ี 2 วิธีการสุ่มตวัอย่างก าหนดโควตา (Quota Sampling) น าขอ้มูลที่ได้ในขัน้ที่1 โดยแบ่งกลุ่ม
ตวัอย่าง 400 คน จ านวน 2 เขต ในสดัส่วนทีเ่ท่ากนั ขนาดของกลุ่มตวัอย่างของแต่ละเขตทีถู่กเลอืก คอื เขตละ 200  
    ขัน้ตอนท่ี 3 ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยจะท าการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามทีเ่ตรยีมไวใ้หก้ลุ่มนักศกึษาผูท้ีใ่ชผ้ลติภณัฑบ์ตัรเครดติของธนาคารธนชาต จ ากดั(มหาชน) 

เงนิ เป็นผูต้อบแบบสอบถามเท่านัน้ประเภทใชบ้ญัชเีงนิฝากค ้าประกนัวง  
                
การวิเคราะหข้์อมลู 
  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) เพื่ออธิบายลกัษณะของกลุ่มตัวอย่าง 
วเิคราะหโ์ดยการแจกแจงจ านวนค่าความถี่ (Frequency) และค่ารอ้ยละ (Percentage) ในดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ 
เพศ อายุ ระดบัการศกึษา ปีการศกึษา สถานศกึษา รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืนผู้ปกครอง และ              
ด้านความรู้ความเขา้ใจในผลติภณัฑบ์ตัรเครดติธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ประเภทใชบ้ญัชเีงนิฝากค ้าประกนั
วงเงนิฝาก วเิคราะหโ์ดยการหาค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในดา้นปจัจยั
ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และด้านพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิต
ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) ประเภทใช้บัญชีเงินฝากค ้าประกันวงเงินฝากของผู้บริโภคกลุ่มนักศึกษา                  
เขตกรุงเทพมหานคร ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจยัใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ซึ่งในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล               
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และการแปลผลการวเิคราะหข์อ้มูลของการวจิยัครัง้นี้  ผูว้จิยัไดท้ าการวเิคราะหแ์ละด าเนินการเสนอผลการวเิคราะห์
ขอ้มลูเป็น 4 ตอน ดงันี้ 

สว่นที ่1 การวเิคราะหล์กัษณะสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
สว่นที ่2 การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัสว่นประสมการตลาดบรกิาร                                            
สว่นที ่3 การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัพฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติของผูบ้รโิภค                            
สว่นที ่4 ผลการทดสอบสมมตฐิาน       
                                                            

ผลการวิจยั 
  1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุระหว่าง 15-20 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี                      
มีชัน้ปีที่ 1-2 (สูงกว่าปริญญาตรี) ศึกษาที่มหาวิทยาลัยรัฐบาล ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้  20,001 –              
30,000 บาท และผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มรีายไดข้องผูป้กครอง 50,001 บาทขึน้ไป 
  2. ผลการวเิคราะหป์จัจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็
โดยรวมอยู่ในระดบัค่อนขา้งดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.66 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความคิดเหน็อยู่ในระดบั
ค่อนข้างดี ได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ด้านบุคลากร ด้านผลิตภัณฑ์                  
ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 3.88 3.78 3.74 3.47 และ 3.44 ตามล าดับ                   
มคีวามคดิอยู่ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.38 
  3. ผลการวเิคราะห์พฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดติ ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ประเภทใช้บญัชเีงนิฝาก            
ค ้าประกนัวงเงนิฝากของกลุ่มนกัศกึษาเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถีใ่นการใชจ้่ายผ่านบตัรเครดติต่อเดอืน พบว่า  

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคีวามถี่ในการใชจ้่ายผ่านบตัรเครดติสงูสุดคอื ความถี่ 4 ครัง้ต่อเดอืน จ านวน 
168 คน คิดเป็นร้อยละ 42.00 รองลงมาคอื ความถี่ 3 ครัง้ต่อเดอืน จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00 ความถี่               
5 ครัง้ต่อเดอืน จ านวน 52 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.00 ความถี่ 2 ครัง้ต่อเดอืน จ านวน 36 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.00 และ
ล าดบัสดุทา้ยมคีวามถี ่1  ครัง้ต่อเดอืน จ านวน 20 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.00 ตามล าดบั 

4. ผลการวเิคราะห์พฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดติ ธนาคารธนชาต จ ากดั  (มหาชน) ประเภทใช้บญัชเีงนิฝาก              
ค ้าประกนัวงเงนิฝากของกลุ่มนกัศกึษาเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายผ่านบตัรเครดติเฉลีย่ต่อเดอืน พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เฉลี่ยใช้จ่ายต่อเดือนสูงสุด คือ 1,000 – 2,000 บาทต่อเดือน จ านวน 178 คน คิดเป็น                
ร้อยละ 44.50 รองลงมาคือ 2,001 – 3,000 บาทต่อเดือน จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37.00 และล าดบัสุดท้าย               
ใชจ้่ายเฉลีย่ 3,001 บาทต่อเดอืนขึน้ไป จ านวน 74 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.50 ตามล าดบั 
            5. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บตัรเครดิต ธนาคารธนชาต จ ากดั  จ ากดั (มหาชน) ประเภทใช้บญัชี              
เงนิฝากค ้าประกนัวงเงนิฝากของกลุ่มนักศกึษาเขตกรุงเทพมหานคร ช่วงเวลาของเดอืนในการใชจ้่ายผ่านบตัรเครดติ 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่วงเวลาของเดือนในการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตสูงสุดคือ ช่วงกลางเดือน                  
จ านวน 208 คน คดิเป็นรอ้ยละ 52.00 รองลงมาคอื ช่วงปลายเดอืน จ านวน 116 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.00 ไม่แน่นอน
แลว้แต่ความตอ้งการ จ านวน 48 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.00 และล าดบัสุดทา้ยคอื ช่วงต้นเดอืน จ านวน 28 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 7.00 ตามล าดบั 
  6. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บตัรเครดิต ธนาคารธนชาต จ ากดั  จ ากดั (มหาชน) ประเภทใช้บญัชี               
เงนิฝากค ้าประกนัวงเงนิฝากของกลุ่มนักศกึษาเขตกรุงเทพมหานคร บุคคลที่มอีทิธพิลในการใชจ้่ายผ่านบตัรเครดติ 
พบว่า บุคคลทีม่อีทิธพิลในการใชจ้่ายผ่านบตัรเครดติทีส่ าคญัทีส่ดุคอื เพื่อนหรอืเพื่อนร่วมงาน จ านวน 176 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 44.00 รองลงมาคอื นักแสดงทีม่ชีื่อเสยีงทีท่่านชื่นชอบ จ านวน 144 คน คดิเป็นรอ้ยละ 36.00 พ่อ แม่ ญาต ิพี ่
น้อง จ านวน 52 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.00 และล าดบัสุดทา้ยมอีทิธพิลต่อการใชจ้่ายผ่านบตัรเครดติน้อยทีสุ่ด คอื คู่รกั
หรอืคู่สมรส จ านวน 28 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.00 ตามล าดบั 
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  7. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บตัรเครดิต ธนาคารธนชาต จ ากดั จ ากดั (มหาชน) ประเภทใช้บญัชี               
เงนิฝากค ้าประกนัวงเงนิฝากของกลุ่มนักศกึษาเขตกรุงเทพมหานคร ประเภทสนิคา้และบรกิารทีใ่ชจ้่ายผ่านบตัรเครดติ 
พบว่า ประเภทสินค้าและบริการที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตบ่อยที่สุดคือ เครื่องแต่งกาย จ านวน 136 คน คิดเป็น                  
รอ้ยละ 34.00 รองลงมาคอื รบัประทานอาหารนอกบา้น จ านวน 108 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.00 สนิคา้อุปโภคและบรโิภค 
จ านวน 60 คน คดิเป็นร้อยละ 15 .00  เครื่องส าอางและอาหารเสรมิ จ านวน 48 คน คดิเป็นร้อยละ 12.00 และล าดบั
สดุทา้ยทีใ่ชจ้่ายผ่านบตัรเครดติน้อยทีสุ่ดคอื เตมิน ้ามนัรถหรอืศนูยบ์รกิารรถยนต ์จ านวน 48 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.00 
ตามล าดบั 
  8. ผลการวเิคราะห์พฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดติ ธนาคารธนชาต จ ากดั  (มหาชน) ประเภทใช้บญัชเีงนิฝาก             
ค ้าประกนัวงเงนิฝากของกลุ่มนักศกึษาเขตกรุงเทพมหานคร สถานทีท่ีใ่ชจ้่ายผ่านบัตรเครดติ พบว่า สถานทีท่ีใ่ชจ้่าย
ผ่านบัตรเครดิตบ่อยที่สุดคือห้างสรรพสินค้า จ านวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 54.00 รองลงมาคือ ร้านอาหาร                 
จ านวน 136 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.00 และล าดบัสดุทา้ยทีใ่ชจ้่ายผ่านบตัรเครดติน้อยทีส่ดุคอืแป ัม๊น ้ามนั จ านวน 48 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 12.00 ตามล าดบั 
  9. ผลการวเิคราะห์พฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดติ ธนาคารธนชาต จ ากดั  (มหาชน) ประเภทใช้บญัชเีงนิฝาก             
ค ้าประกนัวงเงนิฝากของกลุ่มนักศกึษาเขตกรุงเทพมหานคร แหล่งทีม่าของขอ้มลูในการใชจ้่ายผ่านบตัรเครดติ พบว่า 
แหล่งที่มาของขอ้มูลในการใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตสูงสุดคือ อินเทอร์เน็ตหรือสื่อออนไลน์ จ านวน 160 คน คิดเป็น              
ร้อยละ 40.00 รองลงมาคือ โทรทัศน์ จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 นิตยสาร จ านวน 104 คน คิดเป็น              
รอ้ยละ 26.00 และล าดบัสดุทา้ยคอื วทิยุ จ านวน 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.00 ตามล าดบั 
 
สรปุและอภิปรายผล 
  สมมติฐานข้อท่ี 1 ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะส่วนบุคคล ซึง่ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา ปีการศกึษา 
สถานที่การศกึษา รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนของผู้ปกครอง แตกต่างกนั มพีฤติกรรมใช้บตัรเครดติ
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ประเภทใชบ้ญัชเีงนิฝากค ้าประกนัวงเงนิฝากของกลุ่มนกัศกึษาเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวจิยัพบว่า 
  1.  ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ประเภทใช้
บญัชีเงินฝากค ้าประกนัวงเงินฝากของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั ในด้านความถี่ในการใช้จ่าย               
ผ่านบตัรเครดติ ต่อเดอืน (ครัง้) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 พบว่าผูบ้รโิภคเพศชายมพีฤตกิรรมการใชบ้ตัร
เครดติธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ประเภทใชบ้ญัชเีงนิฝากค ้าประกนัวงเงนิฝากของนกัศกึษาเขตกรุงเทพมหานคร 
ในด้านความถี่ในการใช้จ่ายผ่านบตัรเครดติ ต่อเดอืน (ครัง้) มากกว่าเพศหญิง เนื่องจาก เพศชายให้เหตุผลในการ
เลอืกใชบ้ตัรเครดติดา้นในการเลอืกซือ้สนิคา้และบรกิาร ดว้ยคุณสมบตัแิละดา้นการส่งเสรมิการขายมากกว่าเพศหญงิ 
โดยผลการศกึษาทีส่อดคลอ้งกนักบังานวจิยัของสุเมธ ประสมหงษ์ (2544: บทคดัย่อ) ทีท่ าการศกึษาการเลอืกใชบ้ตัร
เครดติพบว่าเพศชายใหเ้หตุผลในการเลอืกใชบ้ตัรเครดติดา้นคุณสมบตัแิละดา้นการส่งเสรมิการขายมากกว่าเพศหญงิ
ตลอดจนรายไดแ้ละการศกึษายงัจดัเป็นตวัแปรทีด่ทีีสุ่ดในการอธบิายเหตุผลในการเลอืกใชบ้ตัรเครดติทัง้นี้ยงัพบอกีว่า
การเปิดรบัข่าวสารบตัรเครดติจากสื่อหนังสอืพมิพ์มคีวามสมัพนัธ์กบัเหตุผลในการเลอืกใช้บตัรเครดติอกีด้วย  ทัง้นี้             
ด้วยสภาวะความเป็นผู้น าของเพศชายในการด าเนินชวีติท าให้เกดิความถี่ในการใช้จ่ายผ่านบตัรเครดติเพราะเกดิ      
สภาพคล่องในการใชจ้่ายไดส้ะดวกมากกว่าเงนิสด จงึส่งผลใหเ้พศชายและเพศหญงิมพีฤตกิรรมในการใชบ้ตัรเครดติ
แตกต่างกนั จงึสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศราล ีรุ่งรกัสกุล (2558) ศกึษาเรื่องพฤตกิรรมการใชป้จัจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ตลอดจนรูปแบบในการด าเนินชีวิตที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตขอ งประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิต แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ                  
ทางสถติ ิ0.05  
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 2. ผู้บรโิภคที่มอีายุแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดติธนาคารธนชาต จ ากดั  (มหาชน) ประเภทใช้
บญัชเีงนิฝากค ้าประกนัวงเงนิฝากของกลุ่มนักศกึษาเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั ในดา้นความถี่ในการใชจ้่าย
ผ่านบตัรเครดติ ต่อเดอืน )ครัง้(  และ ในดา้นค่าใชจ้่ายผ่านบตัรเครดติเฉลีย่ต่อเดอืน (บาท) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ            
ทีร่ะดบั 0.05 เน่ืองจาก ในวถิชีวีติปจัจุบนัประชากรในช่วงอายุตัง้แต่วยัเรยีน จนถงึวยัท างานขึน้ไป ต่างมพีฤตกิรรม             
ในการใช้จ่ายสินค้าผ่านบัตรเครดิตไม่แตกต่างกัน ซึ่งในการเลือกซื้อสินค้าผ่านบัตรเครดิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น                   
อย่างต่อเนื่องตามความต้องการของแต่ละบุคคลและความจ าเป็นของช่วงอายุ โดยในการตอบสนองความต้องการ               
ต่อความพึงพอใจให้กบัตนเองได้สูงสุด เพราะการใช้จ่ายสนิค้าผ่านบตัรเครดิตเป็นการใช้จ่ายที่สะดวกสบายและ
คล่องตวั ดงันัน้ไม่ว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั ต่างกม็พีฤตกิรรมการใชจ้่ายสนิคา้บตัรเครดติธนาคารธนชาต จ ากดั 
(มหาชน) ประเภทใช้บัญชีเงินฝากค ้าประกันวงเงินฝากของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน                      
ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ จงึสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ไพรวลัย ์ตนัอึ๊ง (2548 : 68) ทีไ่ดท้ าการศกึษาวจิยั
เรื่อง พฤตกิรรมการใชบ้รกิารบตัรเครดติของผูถ้อืบตัรเครดติธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน) ในเขตอ าเภอเมอืง 
จงัหวดัชลบุรี  ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิต ไม่แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติ ิ0.05    

3. ผู้บริโภคที่มีวุฒิการศึกษาแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทใช้บัญชีเงินฝากค ้าประกนัวงเงินฝากของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถี่ในการใช้จ่าย                    
ผ่านบตัรเครดติ ต่อเดอืน )ครัง้(  และ ในด้านค่าใช้จ่ายผ่านบตัรเครดติเฉลี่ยต่อเดอืน (บาท) ไม่แตกต่างกนั อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 เนื่องจาก ในทุกระดบัวุฒิการศึกษาต่างนัน้ต่างก็มีความต้องการในการซื้อสนิค้า               
เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง ไม่แตกต่างกนั รวมถงึการเลอืกซือ้สนิคา้ทีจ่ าเป็นในชวีติประจ าวนั เพราะการ
ใช้จ่ายสนิค้าผ่านบตัรเครดตินัน้เป็นการใช้จ่ายที่สะดวกสบายและคล่องตวั ดงันัน้ไม่ว่า วุฒกิารศกึษาที่แตกต่างกนั              
ต่างกม็พีฤติกรรมและความต้องการใช้จ่ายสนิค้าผ่านบตัรเครดติธนาคารธนชาต จ ากดั  (มหาชน) ประเภทใช้บญัชี             
เงนิฝากค ้าประกนัวงเงนิฝากของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานทีต่ัง้ไว้           
จึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพรวัลย์ ตันอึ๊ง (2548 : 68) ที่ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการใช้บริการ               
บตัรเครดติของผูถ้อืบตัรเครดติธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน) ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัชลบุร ีผลการศกึษา
พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่วีุฒกิารศกึษาต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติ ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ0.05   
  4. ผู้บริโภคที่มีปีการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
ประเภทใชบ้ญัชเีงนิฝากค ้าประกนัวงเงนิฝากของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั ในดา้นความถีใ่นการ
ใชจ้่ายผ่านบตัรเครดติ ต่อเดอืน (ครัง้) และดา้นค่าใชจ้่ายผ่านบตัรเครดติเฉลีย่ต่อเดอืน (บาท) ไม่แตกต่างกนั อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 อธบิายได้ว่า ในทุกระดบัของปีการศกึษาแตกต่าง มคีวามต้องการในการซื้อสนิค้า              
เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองไม่แตกต่างกนั รวมถงึการเลอืกซือ้สนิคา้ทีจ่ าเป็นในชวีติประจ าวนั เพราะการ  
ใชจ้่ายผ่านบตัรเครดติเป็นการใชจ้่ายทีส่ะดวกสบายและคล่องตวั ดงันัน้ไม่ว่า ระบบการศกึษาใดกม็พีฤตกิรรมการใช้
บัตรเครดิตธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) ประเภทใช้บัญชีเงินฝากค ้าประกันวงเงินฝากของนักศึกษาเขต
กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ไพรวลัย ์ตนัอึ๊ง (2548:68) ทีไ่ดท้ าการศกึษาวจิยัเรื่อง 
พฤติกรรมการใช้บริการบตัรเครดิตของผู้ถือบตัรเครดิตธนาคารกรุ งศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน) ในเขตอ าเภอเมอืง 
จงัหวดัชลบุร ีผลการศกึษาพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่ปีีการศกึษาต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติ ไม่แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติ ิ0.05   

5. ผู้บริโภคที่มีสถานศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
ประเภทใชบ้ญัชเีงนิฝากค ้าประกนัวงเงนิฝากของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั ในดา้นความถีใ่นการ
ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ต่อเดือน (ครัง้) และด้านค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเฉลี่ยต่อเดือน (บาท) ไม่แตกต่างกนั                
อธิบายได้ว่า ในสถานศกึษาที่แตกต่างกนั มีความต้องการในการซื้อสนิค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง              
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ไม่แตกต่างกนั รวมถึงการเลอืกซื้อสนิค้าที่จ าเป็นในชวีติประจ าวนั เพราะการใช้จ่ายผ่านบตัรเครดติเป็นการใชจ้่าย                
ทีส่ะดวกสบายและคล่องตวั ดงันัน้ไม่ว่า สถานศกึษาทีแ่ตกต่างกนั ต่างกม็พีฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติธนาคารธนชาต 
จ ากดั (มหาชน) ประเภทใช้บญัชีเงินฝากค ้าประกนัวงเงินฝากของนักศึกษาเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน              
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ไพรวลัย ์ตนัอึง๊ (2548:68) ทีไ่ดท้ าการศกึษาวจิยัเรื่อง พฤตกิรรมการใชบ้รกิารบตัรเครดติ
ของผู้ถือบตัรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั  (มหาชน) ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า 
ผู้บริโภคที่มีสถานศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิต ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05   
  6. ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติธนาคารธนชาต จ ากดั มหาชน) ประเภทใช้
บญัชเีงนิฝากค ้าประกนัวงเงนิฝากของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั ในดา้นค่าใชจ้่ายผ่านบตัรเครดติ
เฉลีย่ต่อเดอืน (บาท) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 พบว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืน 10,001–20,000 บาท  
มพีฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดติธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ในประเภทใชบ้ญัชเีงนิฝากค ้าประกนัวงเงนิฝากของ
นักศกึษาเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายผ่านบตัรเครดติเฉลี่ยต่อเดอืน (บาท) มากที่สุดเนื่องจากในช่วงรายได้             
ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท สภาพคล่องในการใช้จ่ายเงินเป็นเงินสดจะน้อยที่สุด ท าให้ผู้บริโภคกลุ่มนี้ใช้จ่าย             
ในการซือ้สนิคา้ผ่านบตัรเครเครดติ ผูท้ีม่รีายไดส้งูทีบ่างครัง้จะใชจ้่ายเป็นเงนิสด เช่น จ่ายเป็นเงนิสดมสีว่นลดมากกว่า 
เป็นต้น ซึ่งกลุ่มที่มีรายได้ต่อเดือน 10,001–20,000 บาท อาจมีสภาพคล่องของเงินสดต ่ากว่า ในการใช้จ่ายผ่าน            
บตัรเครดติในชวีติปจัจุบนัมค่ีาใช้จ่ายสูงขึน้เรื่อยๆอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้เกดิสภาพคล่องในการด าเนินชวีติ จงึท าให้             
ตอ้งหนัมาใชจ้่ายสนิคา้และบรกิารผ่านบตัรเครดติ ซึง่คล่องตวักว่าการพกพาเงนิสดทีอ่าจไม่ปลอดภยั ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของ จันทิมา จักรกฤชกูล (2558) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสนิใจ                 
ใช้บริการบัตรเครดิต (เคทีซี) ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ในเขตอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีข ันธ์                   
ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิต แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ                 
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05   

7. ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดค้รอบครวัแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้ัตรเครดติธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทใช้บญัชีเงินฝากค ้าประกนัวงเงินฝากของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  แตกต่างกนั ในด้านค่าใช้จ่าย               
ผ่านบตัรเครดิตเฉลี่ยต่อเดือน (บาท) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 พบว่าผู้บริโภคที่มีรายได้ครอบครวั    
50,001 บาทขึน้ไป พฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดติธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ประเภทใชบ้ญัชเีงนิฝากค ้าประกนั
วงเงนิฝากของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายผ่านบตัรเครดติเฉลีย่ต่อเดอืน (บาท) มากทีส่ดุ เน่ืองจาก
สภาพคล่องในเรื่องรายไดข้องครอบครวักเ็ป็นปจัจยัหลกัทางสงัคม ทีเ่ป็นตวักระตุ้นท าใหเ้กดิพฤตกิรรมในการใชจ้่าย
ผ่านบตัรเครดติ ทัง้นี้จะอยู่ในผูบ้รโิภคทีม่รีายไดค้รอบครวั 50 ,001 บาทขึน้ไป เพราะครอบครวัมรีายไดท้ีส่งูกส็ามารถ
คอยสนับสนุนในภาระค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้โดยบางครอบครวัผูป้กครองจะเป็นผูร้บัผดิชอบในการช าระค่าใชจ้่ายบตัรเครดติ
ให้กบันักศกึษาผู้ใช้บตัรเครดติ อาท ิการให้เงนิเดอืนโดยการใช้นักศกึษาใช้จ่ายผ่านบตัรเครดติ เป็นต้น โดยอาจมี
ขอบเขตในวงเงนิทีใ่หใ้ชจ้ ากดัตามความเหมาะสม แต่ในกลุ่มผูบ้รโิภคทีค่รอบครวัทีร่ายไดต้ ่าจะใชจ้่ายผ่านบตัรเครดติ
ในสิง่ที่มีความจ าเป็นในชีวิตประจ าวนัเป็นหลกั และจะควบคุมการใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตของนักศึกษาเฉพาะสิ่ง              
ที่จ าเป็น โดยในกรณีนี้ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ จนัทมิา จกัรกฤชกูล (2558) ได้ท าการศกึษาเรื่อง ส่วนประสม               
ทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารบตัรเครดติ (เคทซี)ี ธนาคารกรุงไทย จากดั (มหาชน) ในเขตอ าเภอหวัหนิ 
จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์ ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้ครอบครัวต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิต 
แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 

สมมติฐานข้อท่ี 2 
    เน่ืองจากดา้นสง่เสรมิการตลาด ผูบ้รโิภคทีใ่ชบ้รกิารบตัรเครดติ เหน็ดว้ยและยอมรบักบัการสง่เสรมิการตลาด
ที่มีเครดิตเงินคืนที่เหมาะสมเมื่อซื้อสนิค้าผ่านบตัรเครดิต และใช้คะแนนสะสมเพื่อมาแลกของรางวลัที่น่าจูงใจต่อ
ผูบ้รโิภค แต่เนื่องจากดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ในปจัจุบนัสาขาของธนาคารตัง้แต่ปี 2016 - 2017 มกีารปิดตวั
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ลงของสาขากว่า 100 สาขา และมแีนวโน้มจะปิดตวัลงอกีในปี 2018 อกีอย่างต่อเนื่อง ผูบ้รโิภคอาจจะไม่ไดร้บัความ
สะดวกสบายในการใช้บรกิารกบัสาขาธนาคาร เพราะในการจ่ายบลิช าระค่าบตัรเครดติ ในการช าระบลิผ่านช่องทาง
ธนาคารจะฟรคี่าธรรมเนียม ซึง่อาจจะสง่ผลท าใหเ้กดิความถีใ่นการใชจ้่ายผา่นบตัรเครดติ ต่อเดอืน (ครัง้) ลดลง โดยใน
ดา้นผลติภณัฑแ์ละดา้นบุคลากร มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคดา้นความถีใ่นการใชจ้่ายผ่านบตัรเครดติต่อเดอืน 
(ครัง้) ในทศิทางตรงกนัขา้ม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เน่ืองจากประโยชน์ในการใชบ้ตัรเครดติตอ้งมคีวาม
หลากหลาย เช่น ซื้อสินค้า ผ่อนสินค้า กดเงินสด ตามค่านิยมในปจัจุบันของผู้บริโภค เพื่อให้สอดคล้องต่อ                        
ความพึงพอใจของผู้บริโภค และในส่วนพนักงานธนาคารในส่วนของการให้ความรู้ ในข้อมูลการใช้บัตรเครดิต                  
เป็นอย่างด ีเช่น บตัรเครดติสามารถบรกิารน าวงเงนิทีอ่นุมตั ิโอนเป็นเงนิสดผ่านเขา้บญัชผีูบ้รโิภคเตม็จ านวนวงเงนิได้
เพื่อน าไปใชจ้่ายเป็นเงนิสด เป็นต้น แต่เนื่องจากสาขาธนาคารที่ลดน้อยลงและพนักงานการใหบ้รกิารที่ลดลงตามมา 
อาจส่งผลใหก้ารใหบ้รกิารลูกค้าไม่ทัว่ถึง และในส่วนของขอ้มูลทีลู่กคา้ต้องการ อาจไม่สามารถบรกิารไดส้ะดวกและ
รวดเรว็ ส่งผลท าใหค้วามถีใ่นการใชจ้่ายผ่านบตัรเครดติ ต่อเดอืน )ครัง้(  ลดลง ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ มณัฑติา 
สกุลรตันศกัดิ ์(2556) ไดศ้กึษา เรื่องพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูถ้อืบตัรเครดติ บรษิทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

ช่องพมหานคร พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นในเขตกรุงเท ทาง
จดัจ าหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นกระบวนการ ดา้นบุคคลากร และ ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ มผีลต่อ
พฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ประเภทใชบ้ญัชเีงนิฝากค ้าประกนัวงเงนิฝากของผูบ้รโิภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
  ด้านส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการ และด้านกระบวนการ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บรโิภค              
ดา้นค่าใชจ้่ายในการใชต่้อเดอืน (บาท) ในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 เน่ืองจากดา้นสง่เสรมิ
การตลาด ที่เป็นโปรโมชัน่ ไม่ยุ่งยาก ซบัซ้อน และส่วนลดพเิศษในการใชจ้่ายผ่านบตัรเครดติ และด้านกระบวนการ 
กระบวนการ ผู้บริโภคได้รบับตัรเครดิตที่รวดเร็ว เพื่อน าบตัรเครดิตไปใช้บริการได้ทนัต่อความต้องการ ซึ่งท าให้
ค่าใช้จ่ายฝนการใช้ต่อเดือน (บาท) เพิม่ขึน้ ในขณะที่ด้านผลติภณัฑ ์และด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มอีทิธพิลต่อ
พฤติกรรมของผู้บริโภคด้านค่าใช้จ่ายในการใช้ต่อเดือน (บาท) ในทิศทางตรงกนัข้าม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ                  
ที่ระดบั 0.01 เนื่องจากประโยชน์ในบตัรเครดิตต้องหลากหลาย เช่นซื้อสนิค้า ผ่อนสินค้า กดเงินสด ตามค่านิยม                 
ในปจัจุบนัของผูบ้รโิภคเมื่อเปรยีบเทยีบกบับตัรเครดติ เพื่อใหส้อดคลอ้งต่อความพงึพอใจของผูบ้รโิภค อกีทัง้ช่องทาง
ในการช าระบิลช าระบตัรเครดิตมีหลากหลายช่องทางการช าระในปจัจุบนั กายภาพ ในปจัจุบนัสาขาของธนาคาร              
ตัง้แต่ปี 2016 – 2017 มกีารปิดตวัลงของของสาขากว่า 100 สาขาและมแีนวโน้มจะปิดตวัลงอกีในปี 2018 อกีอย่าง
ต่อเนื่อง ผูบ้รโิภคอาจจะไม่ไดร้บัความสะดวกสบายในการใชบ้รกิารกบัสาขาธนาคาร เพราะในการจ่ายบลิช าระค่าบตัร
เครดติ ในการช าระบลิผ่านช่องทางธนาคารจะฟรคี่าธรรมเนียม ซึง่อาจจะส่งผลท าใหเ้กดิความถี่ในการใชจ้่ายผ่านบตัร
เครดติ ต่อเดอืน (ครัง้)ลดลง ในบางช่วงเวลาหากผูบ้รโิภคมคีวามรูส้กึความไม่สะดวกสบายในการช าระบลิบตัรเครดติ
ผ่านช่องทางธนาคารอาจใชเ้วลารอควิทีน่านขึน้ เนื่องจากสาขาของธนาคารทีล่ดลง พนักงานสาขากล็ดลงตามมาดว้ย 
ท าใหลู้กคา้ทีไ่ม่สามารถใชเ้วลาในการรอควิได ้ต้องหนัไปใชบ้รกิารในการช าระบลิผ่านช่องทางการช าระอื่นๆ กจ็ะเกดิ
ความล าบากเป็นภาระค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารกบัผู้บรโิภค เพราะเมื่อลูกค้าไปช าระบลิที่อื่นมเีสยีค่า เกดิขึน้ตัง้แต่    
10-20 บาท ต่อบิล อาจท าให้ลูกค้าเกิดความไม่พอใจในการใช้บรกิาร ส่งผลท าให้ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้ต่อเดอืน 
(บาท) ลดลง ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั พชัรท์ติา กะการด ี(2556) ไดศ้กึษา เรื่องปจัจยัส่วนประสมการตลาดบรกิารทีม่ี
ผลต่อพฤตกิรรมการซื้อสนิค้าผ่านบตัรเครดติของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด
บริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านส่งเริมทางการตลาด                    
ดา้นกระบวนการ ดา้นบุคลากร และดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ มผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติธนาคารธน
ชาต จ ากดั (มหาชน) ประเภทใช้บญัชเีงนิฝากค ้าประกนัวงเงนิฝากของกลุ่มนักศึกษาเขตกรุงเทพมหานครอย่ างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05          
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 สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นราคา ไม่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติธนาคารธนชาต จ ากดั 
(มหาชน) ประเภทใช้บัญชีเงินฝากค ้าประกันวงเงินฝากของกลุ่มผู้บริโภคในกลุ่มนักศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร                
ดา้นความถีใ่นการใชจ้่ายผ่านบตัรเครดติ ต่อเดอืน (ครัง้) และดา้นค่าใชจ้่ายในการใชต่้อเดอืน (บาท) เนื่องจาก ในดา้น
ราคาอตัราค่าธรรมเนียมแรกเขา้ และรายปี รวมถึงค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของบตัรเครดติในปจัจุบนันัน้ค่อนขา้งมคีวาม
ยดืหยุ่นต่อพฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดติของผูบ้รโิภค เพราะผู้บรโิภคสามารถติดต่อไปขอยกเวน้ค่าธรรมเนียมต่างๆ            
ได้ โดยอตัราค่าธรรมเนียมแรกเขา้ของบตัรเครดิตในปจัจุบนัจะฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า รวมถึงอตัราในส่วนของ
ค่าธรรมเนียมรายปีเมื่อใช้จ่ายผ่านบตัรตามจ านวนที่ก าหนดก็สามารถยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีได้โดยอตัโนมตัิ            
จงึไม่ไดม้ผีลกระทบต่อการกระตุ้นในทัง้ในดา้นความถีใ่นการใชจ้่ายผ่านบตัรเครดติ ต่อเดอืน (ครัง้) และดา้นค่าใชจ้่าย
ในการใช้ต่อเดือน (บาท) ของผู้บริโภคได้มากขึ้น จึงสอดคล้องกับงานวิจยัของ ไพรวัลย์ ตันอึ๊ง (254 9:68) ที่ได้
ท าการศกึษาวจิยัเรื่อง พฤตกิรรมการใชบ้รกิารบตัรเครดติของผู้ถอืบตัรเครดติธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน) 
ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัชลบุร ีผลการศกึษาพบว่า สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบดว้ย ดา้นราคา ไม่มผีล
ต่อพฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ประเภทใชบ้ญัชเีงนิฝากค ้าประกนัวงเงนิฝากของกลุ่ม
ผูบ้รโิภคในกลุ่มนกัศกึษาเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้รบัจากการวิจยั 

1. พฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ประเภทใชบ้ญัชเีงนิฝากค ้าประกนัวงเงนิฝาก
ของนกัศกึษาเขตกรุงเทพมหานคร 
        - ดา้นความถีใ่นการใชจ้่ายผ่านบตัรเครดติ ต่อเดอืน (ครัง้) กลุ่มเป้าหมายคอื ผูบ้รโิภคเพศชาย  
   - ดา้นค่าใชจ้่ายผ่านบตัรเครดติเฉลีย่ต่อเดอืน (บาท) โดยเฉลีย่กลุ่มเป้าหมายคอื ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืน
ตัง้แต่ 10,001 - 20,000 บาท และ รายไดข้องผูป้กครองเฉลีย่ต่อเดอืน 50,001 บาทขึน้ไป    
 2. สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร 
 - ดา้นส่งเสรมิการตลาด ผูบ้รหิารในดา้นผลติภณัฑบ์ตัรเครดติ ควรจะปรบักจิกรรมทีเ่หมาะสมและตอบสนอง
ต่อความตอ้งการของผูบ้รโิภคในปจัจุบนั เช่น ซือ้โทรศพัทม์อืถอืสามารถผ่อนช าระ 0% นาน 15-20 เดอืน หรอืสามารถ
น าคะแนนสะสมไปเป็นส่วนลดในสินค้าและบริการต่างๆ ที่สอดคล้องต่อความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น อาทิ 
โทรศพัท์มือถือ โน๊ตบุ๊ค เป็นต้น เพราะนักศึกษาที่ต ่ากว่าปริญญาตรียงัไม่มีรายได้ที่แน่นอนย่อมมีความต้องการ               
ผ่อนช าระค่าสินค้าและบริการระยะยาวในจ านวนที่ต ่าต่อเดือน  รวมไปถึงการปรับโปรโมชัน่ในในวนัพิเศษ เช่น             
เดอืนเกดิมสีทิธพิเิศษเมื่อใชจ้่ายผ่านบตัรเครดติในระยะเวลาทีก่ าหนดจะไดร้บัเครดติเงนิคนื 2 เท่า เป็นต้น เนื่องจาก
ผลการศกึษาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติธนาคารธนชาต จ ากดั 
(มหาชน) ประเภทใช้บัญชีเงินฝากค ้าประกันวงเงินฝากของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยส่วนประสม                
ทางการตลาดบรกิารดา้นสง่เสรมิการตลาดเพิม่ขึน้ มผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทใชบ้ญัชเีงนิฝากค ้าประกนัวงเงนิฝากของผูก้ลุ่มบรโิภคในกลุ่มนักศกึษาเขตกรุงเทพมหานคร  ในด้านความถี่            
ในการใชจ้่ายผ่านบตัรเครดติ ต่อเดอืน (ครัง้) และดา้นค่าใชจ้่ายผ่านบตัรเครดติเฉลีย่ต่อเดอืน (บาท) เพิม่ขึน้ 
 - ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ผูบ้รหิารในดา้นผลติภณัฑบ์ตัรเครดติ ควรจะมสีาขาของธนาคารเพยีงพอ
ต่อความตอ้งการของผูบ้รโิภค เพราะผูบ้รโิภคนัน้มคีวามต้องการในการใชบ้รกิารไดส้ะดวกและรวดเรว็ คอื เมื่อมคีวาม
ประสงค์จะช าระบิลบตัรเครดิตก็สามารถมีสาขาเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค เพราะปจัจยัหน่ึงที่ท าให้
ผูบ้รโิภคเลอืกใชจ้่ายผ่านบตัรเครดติของธนาคารใดนัน้ คอื ทีต่ัง้ธนาคารทีส่ะดวกต่อการช าระบลิของลกูคา้เพื่อผูบ้รโิภค
จะได้ไม่ต้องเสยีค่าบริการในจุดให้บริการผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสต่างๆ โดย ใบเสร็จจะเสยีค่าบริการ 10-15 บาท               
ซึง่หากจ่ายทีธ่นาคารทีเ่ราใชบ้ตัรเครดตินัน้ๆจะฟรใีนค่าบรกิาร เน่ืองจากผลการศกึษาพบว่า สว่นประสมทางการตลาด
บรกิารมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ประเภทใชบ้ญัชเีงนิฝากค ้าประกนั
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วงเงินฝากของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านสภาพแวดล้อมเพิ่มขึน้                  
มผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ประเภทใชบ้ญัชเีงนิฝากค ้าประกนัวงเงนิฝากของ
นกัศกึษาเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นความถีใ่นการใชจ้่ายผ่านบตัรเครดติ ต่อเดอืน (ครัง้) เพิม่ขึน้ 
 - ด้านกระบวนการ ผู้บรหิารในด้านผลติภณัฑ์บตัรเครดติ ควรปรบัปรุงและพฒันาขัน้ตอนในการพจิารณา 
บตัรเครดติ ใหร้วดเรว็และทนัต่อความตอ้งการในการใช้บรกิารของผูบ้รโิภค เนื่องจากผลการศกึษาพบว่า ส่วนประสม
ทางการตลาดบรกิารมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ประเภทใชบ้ญัชเีงนิฝาก
ค ้าประกนัวงเงนิฝากของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านสภาพแวดลอ้ม
เพิม่ขึน้ มผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ประเภทใชบ้ญัชเีงนิฝากค ้าประกนัวงเงนิ
ฝากของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นค่าใชจ้่ายผ่านบตัรเครดติเฉลีย่ต่อเดอืน (บาท) เพิม่ขึน้ 
 - ด้านผลติภณัฑ์ ผู้บรหิารในด้านผลติภณัฑ์บตัรเครดติ ควรมกีารพฒันาและปรบัรูปลกัษณ์ของบตัรเครดติ 
เพื่อให้ตรงต่อความชื่นชอบของผู้บริโภค และสิทธิประโยชน์หลักของบตัรเครดิตให้เกิดหลากหลายมากขึ้น เช่น               
ซือ้สนิคา้ กดเงนิสดได ้เป็นตน้ เน่ืองจากผลการวจิยั ผูบ้รโิภคใหค้วามคดิเหน็อยู่ในระดบัค่อนขา้งดี ทัง้นี้ทางผูป้ระกอบ
ต้องมีการพฒันารูปลกัษณ์ให้ตรงต่อค่านิยมของผู้บริโภคในปจัจุบนั เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการที่อยากจะ
ครอบครองและใช้จ่ายผ่านบตัรเครดติตามมาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผลการศกึษาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด
บรกิารมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ประเภทใชบ้ญัชเีงนิฝากค ้าประกนั
วงเงนิฝากของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นผลติภณัฑ์เพิม่ขึน้ มผีลต่อ
พฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) ประเภทใช้บัญชีเงินฝากค ้าประกันวงเงินฝากของ
นกัศกึษาเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นความถีใ่นการใชจ้่ายผ่านบตัรเครดติเฉลีย่ต่อเดอืน (บาท) ลดลง 
 - ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูบ้รหิารในดา้นผลติภณัฑบ์ตัรเครดติ ควรมสีาขาธนาคารทีเ่พยีงพอต่อความ
ต้องการใชบ้รกิารของลูกคา้ไดอ้ย่างสะดวกสบาย และมชี่องทางในการรบัช าระยอดบตัรเครดติทีห่ลากหลาย เพื่อเป็น
ทางเลือกให้กับผู้บริโภคในการใช้บริการ เนื่องจากผลการวิจัย ผู้บริโภคให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างดี                    
แต่เน่ืองจากในปจัจุบนัสาขาธนาคารปิดตวัลงต่อเน่ืองในปี 2016 – 2017 กว่า 100 สาขา จงึท าใหผู้บ้รโิภคอาจไม่ไดร้บั
การบรกิารทีร่วดเรว็ ซึง่อาจส่งผลใหลู้กคา้ไม่พอใจในการใชบ้รกิารในผลติภณัฑด์า้นบตัรเครดติของธนาคาร เมื่อทาง
ผูบ้รหิารเริม่พฒันาทางดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายทีท่นัสมยัต่อเทคโนโลย ีจงึตอ้งมกีารสือ่สารใหผู้บ้รโิภคไดร้บัความรู้
ความเขา้ใจในการใชบ้รกิารในช่องทางจดัจ าหน่ายทีห่ลากหลายของธนาคาร อาท ิเช่น ใหลู้กคา้สามารถช าระผ่านบลิ
ช าระบตัรเครดติของธนาคารไดส้ะดวกมากขึน้โดยไม่ตอ้งเดนิทางออกจากทีพ่กัอาศยั ในช่องทางอื่นๆ ไดม้ากมาย เช่น 
ผ่านบตัรเดบติ ผ่านออนไลน์พรอ้มเพย ์ตดัผ่านบญัชเีงนิฝากของตนองอตัโนมตั ิผ่านมอืถอืโดยจ่ายผ่าน แอพพเิคชัน่
ของธนาคารผ่านบนมอืถอืของลูกคา้เองไดทุ้กที ่เป็นตน้ เน่ืองจากผลการศกึษาพบว่า สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร
มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ประเภทใชบ้ญัชเีงนิฝากค ้าประกนัวงเงนิฝาก
ของนักศกึษาเขตกรุงเทพมหานคร โดยส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายเพิม่ขึน้ มผีลต่อ
พฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) ประเภทใช้บัญชีเงินฝากค ้าประกันวงเงินฝากของ
นกัศกึษาเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นค่าใชจ้่ายผ่านบตัรเครดติเฉลีย่ต่อเดอืน (บาท) ลดลง 
  - ดา้นบุคลากร ผูบ้รหิารในดา้นผลติภณัฑบ์ตัรเครดติ ควรมกีารอบรมและพฒันาความรูพ้นักงานของตนเอง
อยู่เสมอ เพื่อใหพ้นักงานมคีวามรู ้ความเขา้ใจในผลติภณัฑเ์ป็นอย่างด ีและคอยใหบ้รกิารในดา้นความรูผ้ลติภณัฑก์บั
ผู้บรโิภคได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ รวมถึงการแก้ปญัหาให้ผู้บรโิภคได้อย่างรวดเรว็ได้ตามก าหนด โดยพนักงานต้อง
ให้บรกิารกบัผูบ้รโิภคด้วยมารยาททีด่ ีคอื น ้าเสยีง ยิ้ม และสุภาพ ซึ่งท าให้ผู้บรโิภคเกดิความประทบัใจในพนักงาน
สาขา เนื่องจากผลการวิจยั ผู้บริโภคให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างดี  ผลการศึกษาพบว่า ส่วนประสมทาง
การตลาดบรกิารมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ประเภทใชบ้ญัชเีงนิฝากค ้า
ประกนัวงเงนิฝากของนักศกึษาเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นค่าใชจ้่ายผ่านบตัรเครดติเฉลีย่ต่อเดอืน (บาท) โดยส่วน
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ประสมทางการตลาดบรกิารดา้นบุคลากรผูใ้หบ้รกิารเพิม่ขึน้ มผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติธนาคารธนชาต จ ากดั 
(มหาชน) ประเภทใชบ้ญัชเีงนิฝากค ้าประกนัวงเงนิฝากของนักศกึษาเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นค่าใชจ้่ายผ่านบตัร
เครดติเฉลีย่ต่อเดอืน (บาท) ลดลง 

- ด้านราคา ผู้บริหารในด้านผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต ควรมีการปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมแรกเข้า อัตรา
ค่าธรรมเนียมรายปี รวมถึงอตัราดอกเบีย้ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้สอดคล้องกบัผูบ้รโิภคและเศรษฐกจิในปจัจุบนั
มากขึน้ เพื่อส่งผลใหผู้บ้รโิภคมกีารกระตุ้นในการใชจ้่ายผ่านบตัรเครดติมากขึน้และใชจ้่ายอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผล
การศึกษาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการมีอิทธพิลต่อพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตธนาคารธนชาต จ ากดั 
(มหาชน) ประเภทใชบ้ญัชเีงนิฝากค ้าประกนัวงเงนิฝากของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร จงึท าใหป้จัจยัดา้นราคา  
มคีวามส าคญัต่ออทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ประเภทใชบ้ญัชเีงนิฝากค ้า
ประกนัวงเงินฝากของนักศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกบัแนวความคิดของ เสรี วงษ์มณฑา (2542)               
กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด หมายถงึ การมสีนิคา้ทีต่อบสนองความต้องการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายได ้ขายใน
ราคาทีผู่บ้รโิภคยอมรบัได ้และผูบ้รโิภคยนิดจี่ายเพราะเหน็ว่าคุม้ รวมถงึมกีารจดัจ าหน่ายกระจายสนิคา้ใหส้อดคลอ้ง
กบัพฤตกิรรมการซือ้หาเพื่อ ความสะดวกแก่ลกูคา้ ดว้ยความพยายามจงูใจใหเ้กดิความชอบในสนิคา้และเกดิพฤตกิรรม
อย่างถูกต้อง โดยส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านราคาที่เพิม่ขึน้ มผีลต่อพฤติกรรมการใช้บตัรเครดติ ธนาคาร             
ธนชาต จ ากดั (มหาชน) ประเภทใช้บญัชเีงินฝากค ้าประกนัวงเงินฝากของนักศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร ในด้าน
ค่าใชจ้่ายผ่านบตัรเครดติเฉลีย่ต่อเดอืน (บาท) เพิม่ขึน้  
 
กิตติกรรมประกาศ 
  สารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็สมบูรณ์ลุล่วงได ้ดว้ยความอนุเคราะหอ์ย่างสงูจาก รองศาสตราจารย ์ดร.ณักษ์ กุลสิร ์
อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ที่กรุณาเสียสละเวลาให้ค าปรึกษา แนะน าแนวทางในการจดัท างานวิจยัทุกขัน้ตอน 
ช่วยเหลือ ตรวจสอบ และแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ นับตัง้แต่เริ่มต้นด าเนินการ จนกระทัง่เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์               
เป็นสารนิพนธ์ฉบบันี้ ผู้วิจ ัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาความเมตตา และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ             
โอกาสนี้  

ผู้วจิยักราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยส์ุพาดา สริกิุตตา และอาจารย์ ดร.รสติา สงัขบ์ุญนาค ที่ใหค้วาม
อนุเคราะหเ์ป็นผู้เชีย่วชาญตรวจแบบสอบถาม แก้ไขเครื่องมอืในการวจิยัใหส้มบูรณ์และเป็นคณะกรรมการพจิารณา 
เคา้โครงสารนิพนธ ์ทีใ่หค้ าแนะน า ชีแ้นะและแกไ้ขขอ้บกพร่องในสว่นต่างๆ ของงานวจิยัครัง้นี้ จงึขอกราบขอบพระคุณ
เป็นอย่างสงูไว ้ณ  

โอกาสนี้  ผู้วิจ ัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านในภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ที่ได้ประสทิธิประสาทวชิาความรู้ ทัง้ในทางทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในทางปฏบิตัิ  
ตลอดจนประสบการณ์ที่ดีที่เป็นประโยชน์อย่างยิง่แก่ผู้วจิยั รวมถึงขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ภาควิชาบริหารธุรกจิ            
ทุกท่านทีช่่วยประสานงาน     

และอ านวยความสะดวกต่างๆ พรอ้มทัง้ใหค้วามช่วยเหลอืดว้ยดเีสมอมา ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ ธนาคาร
ธนชาต จ ากดั (มหาชน) ที่กรุณาให้ขอ้มูลเกี่ยวกบัผลติภณัฑบ์ตัรเครดติเพื่อท าการวจิยั ช่วยให้ผูว้จิยัสามารถไดร้บั
ขอ้มลูในการวจิยัอย่างถูกตอ้งครบถว้น รวมทัง้ขอบพระคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน ทีใ่หค้วามร่วมมอืและสละเวลา
อนัมคี่าในการตอบแบบสอบถาม ซึง่มสีว่นท าใหก้ารวจิยัส าเรจ็ลุล่วงดว้ยด ี

สุดท้ายนี้ ขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดา ที่คอยดูแลเอาใจใส่ มอบโอกาสทางการศกึษาและเป็นก าลงัใจ   
ในการท าวจิยัครัง้นี้ และขอบคุณเพื่อนร่วมชัน้เรยีนทุกคน ทีท่ าใหผู้ว้จิยัสามารถจดัท าวจิยัฉบบันี้ส าเรจ็ลุลวงดว้ยดี  
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