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บทคดัย่อ 
 
 การวจิยัครัง้นี้มุ่งศกึษาสว่นประสมทางการตลาดบรกิารทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติแอรเ์อเชยี 
แพลทินัม มาสเตอรก์ารด์ ธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวนทัง้สิน้ 400 ตวัอย่าง โดยใช้แบบสอบถาม            
ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการ
วเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว และการหาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั โดยการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์
ส าเรจ็รปู 
 ผลการวจิยัพบว่า 
 ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุ 40-49 ปี มอีาชพีเป็นพนกังานบรษิทัเอกชน/รบัจา้ง มรีายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดอืน 30,000 - 44,999 บาท มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีและมสีถานภาพโสด 
 สว่นประสมทางการตลาดบรกิารของบตัรเครดติแอรเ์อเชยี แพลทนิมั มาสเตอรก์ารด์ ธนาคารกรุงเทพ 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร ดา้นบุคลากร ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย ด้านลกัษณะทางกายภาพ ด้านราคา และด้านผลติภัณฑ์ ซึ่งผู้บรโิภคให้ความส าคญัอยู่ในระดบัมาก         
ทุกดา้น 
 ด้านพฤติกรรมการใช้บัตรพบว่า ผู้บริโภคมีวตัถุประสงค์การใช้บัตรเน่ืองจากได้รบัอภิสิทธิต่์างๆ          
จากบัตรฟรี เช่น บัตรก านัล Priority Big Point มียอดเงินโดยเฉลี่ยที่ใช้จ่ายผ่านบัตรประมาณ 6,675.75 บาท           
ต่อครัง้ โดยสว่นใหญ่ผูม้สีว่นร่วมในการตดัสนิใจใชบ้ตัร คอื ดว้ยตวัเอง 
 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า 
 ผูบ้รโิภคที่มรีะดบัการศกึษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดติแอร์
เอเชยี แพลทนิัม มาสเตอร์การด์ ธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการใช้จ่ายผ่านบตัร
เครดติแอรเ์อเชยี แพลทนิมั มาสเตอรก์ารด์ ธนาคารกรุงเทพ (ครัง้ต่อเดอืน) แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.05 และ 0.01 ตามล าดบั 
 
 
____________________________________ 
1สาขาวชิาการตลาด หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด และ          
ดา้นบุคลากรผู้ให้บรกิาร มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการใช้บตัรด้านความถี่ในการใชจ้่ายผ่านบตัรเครดติแอร์เอเชยี 
แพลทนิัม มาสเตอร์การ์ด ธนาคารกรุงเทพ (ครัง้ต่อเดือน) แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  
โดยสามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 2.8 
 สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบดว้ย ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นบุคลากรผูใ้หบ้รกิาร และ
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชบ้ตัรดา้นยอดการใชจ้่ายเฉลีย่ผ่านบตัรเครดติแอรเ์อเชยี 
แพลทินัม มาสเตอร์การ์ด ธนาคารกรุงเทพ (บาทต่อครัง้) อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ร ะดบั 0.05 โดยสามารถ
อธบิายไดร้อ้ยละ 3.9 
 
ค าส าคญั: อทิธพิล, บรกิาร, บตัรเครดติ 

 

Abstract 
 

 This research aimed to study the service marketing mix with regard to consumption behavior 
of Air Asia Platinum MasterCard and Bangkok Bank credit cards in Bangkok.  The total amount of 
samples were four hundred collected through questionnaires. The statistics used to test the hypothesis 
were as follows: percentage, mean, standard deviation, one way ANOVA and Pearson product moment 
correlation coefficient. 
 The research found the following: 
 Most of the consumers were single, female, in the age between forty to forty nine years of 
age, occupation as employees in private companies with an average monthly income of 30,000 to 44,999 
baht.  
 With regard to the service marketing mix of Air Asia Platinum MasterCard and the Bangkok 
Bank credit card in the Bangkok metropolitan area, the criteria for evaluation were divided as follows: 
marketing promotion, process of providing personal services, distribution channels, the overall physical 
appearance of the services, price, and product. All of these aspects have been ranked as having a high 
level of influence. 
 In the aspect of consumption behavior, it was found that the objective of consumers was using 
the card in order to receive privileges from free-given cards, for example, the use of vouchers, such as 
Priority and Big Point. The average amount spent at one time was approximately 6,675.75 Baht by the 
card owners themselves. 
 The results of hypothesis testing revealed the following: 
 The customers of Air Asia Platinum MasterCard and the Bangkok Bank credit card who 
demonstrated differences in terms of both educational levels and their average monthly income was 
found to revealed different habits in terms of frequency of spending per month.  The statistical 
significance was rated at the levels of 0.05 and 0.01 respectively. 
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 The service marketing mix which consisted of products, marketing promotion and personal 
assistant services influenced the frequency of card usage per month in a variety of ways. The statistical 
significance was rated at a level of 0.05 which can be explained by 2.8%. 
 The service marketing mix, which consists of marketing promotions, personal assistant 
services, and the overall physical appearance of the service influenced the average amount of payment 
on credit cards (Baht per visit). In terms of this aspect, the statistical significance was a level of 0.05 
level and can be explained by 3.9%. 

 
Keywords: Influence, Service, Credit Card 
 
บทน า 
 การใช้บตัรเครดิตในประเทศไทยได้แพร่หลายและเติบโตอย่างรวดเร็วมาก และมีแนวโน้มจะมีการ
เจรญิเตบิโตเพิม่ขึน้เรื่อยๆ อย่างเหน็ไดช้ดั เนื่องจากการปรบัตวัขึน้ของค่าครองชพีท าใหร้าคาสนิคา้ทีม่กีารปรบั
เพิม่ขึน้ จงึเป็นการกระตุน้ความตอ้งการสนิเชื่อระยะสัน้ของผูบ้รโิภคมากไดม้ากยิง่ขึน้ และทีส่ าคญั ธนาคารหลาย
แห่งหนัมาจบัตามองบณัฑติทีจ่บใหม่ทีเ่ริม่มรีายไดก้อ้นแรกเป็นของตวัเอง ซึง่มลีกัษณะนิสยัการจบัจ่ายใชส้อยง่าย 
กระตุ้นใหส้นใจการสมคัรบตัรเครดติเพิม่มากขึน้ ซึง่แตกต่างจากในอดตีทีผู่บ้รโิภคบตัรเครดติกลุ่มหลกั มกัจะเป็น
ผูท้ีม่รีายได้สงูเสยีเป็นส่วนใหญ่ ค าถามที่มกัเกดิขึน้จากผู้ทีก่ าลงัเริม่สนใจถอืครองบตัรเครดตินัน้ คอื สมคัรบตัร
เครดติแลว้จะไดอ้ะไร หรอืหากใชบ้ตัรเครดติแลว้เกดิไม่มคีวามสามารถทีจ่ะช าระค่าใชจ้่ายไดจ้ะท าอย่างไร ค าถาม
เหล่านี้มกัจะวนเวยีนอยู่เสมอกบัมือใหม่ที่ต้องการสมคัรบตัรเครดิต แต่หลายคนที่ถือครองบตัรเครดิตอยู่แล้ว             
กน่็าจะตอบค าถามในใจไดว้่า บตัรเครดติใหอ้ะไรบา้งทัง้ในแง่ดแีละในแง่ไม่ด ีทัง้ทีเ่ป็นประโยชน์และใหโ้ทษไดด้ว้ย
เช่นกนั 
 ในความเป็นจรงิแลว้นัน้ บตัรเครดติถอืเป็นบตัรวเิศษทีส่ามารถใชช้ าระค่าสนิคา้หรอืบรกิารแทนเงนิสด
ได ้เป็นการอ านวยความสะดวกใหก้บัผูท้ีถ่อืครองบตัรเครดติโดยไม่ตอ้งพกเงนิสด แต่วงเงนิในบตัรกจ็ าเป็นต้องมี
เพยีงพอส าหรบัใช้จ่ายค่าสนิคา้หรอืบรกิารไดด้้วย ผู้ถอืบตัรเครดติจะต้องพงึระลกึอยู่เสมอว่า การใชบ้ตัรเครดติ
เป็นเพยีงการใช้เงนิล่วงหน้าแลว้กต็้องช าระเงนิคนืเมื่อถงึก าหนดเรยีกเกบ็ตามรอบค่าใช้จ่ายนัน่เอง ปัจจุบนัทัง้
ธนาคารพาณิชยแ์ละเหล่าสถาบนัการเงนิต่างๆ กม็กีารเดนิหน้ารุกน าเสนอการส่งเสรมิการตลาดและสทิธพิเิศษ         
ที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกสมคัรได้ตามความชอบของแต่ละบุคคล เพื่อให้ตอบสนองความ
ตอ้งการของตนเองอย่างลงตวัมากทีส่ดุ 
 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) เป็นธนาคารหนึ่งที่ต้องการเป็นผู้น าบตัรเครดิต จึงมีการพัฒนา
ผลติภณัฑบ์ตัรเครดติเรื่อยมา จนถงึปัจจุบนัธนาคารไดร้่วมมอืกบัสายการบนิแอรเ์อเชยี และบรษิทัมาสเตอรก์ารด์ 
ผลติบตัรเครดติทีจ่ะอ านวยความสะดวกเพื่อตอบสนองชวีติใหม้รีะดบัในทุกการเดนิทางกบัสายการบนิแอรเ์อเชยี 
โดยมุ่งเน้นไปยงักลุ่มลกูคา้ทีม่ศีกัยภาพและชื่นชอบการเดนิทางท่องเทีย่วทัง้ในประเทศและต่างประเทศเป็นส าคญั 
ภายใตค้อนเซปต ์“ชอ้ปสะดวก บนิสบาย คุม้ง่ายในบตัรเดยีว” ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) หวงัเป็นอย่างยิง่
ว่าสิทธิพิเศษต่างๆ จะสามารถท าให้ผู้บริโภคที่เป็นลูกค้าธนาคารเกิดความประทับใจในการใช้บัตรเครดิต           
แอรเ์อเชยี แพลทนิมั มาสเตอรก์ารด์ ธนาคารกรุงเทพได ้ผูว้จิยัจงึเหน็ว่า การศกึษาจะเป็นประโยชน์ต่อผูอ้อกบตัร
เครดติและสามารถน าขอ้มูลดงักล่าวไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผน และปรบัปรุงส่วนประสมทางการตลาด
บรกิารใหส้ามารถครองใจผูบ้รโิภคไดม้ากยิง่ขึน้ต่อไป 
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วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
   1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตแอร์เอเชีย แพลทินัม มาสเตอร์การ์ด ธนาคารกรุงเทพ           
ในเขตกรุงเทพมหานครจ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร ์
  2.  เพื่อศกึษาถงึส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติแอรเ์อเชยี 
แพลทนิมั มาสเตอรก์ารด์ ธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 1.  ตวัแปรอสิระทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ มดีงันี้ 
  1.1 เพศ ซึง่แบ่งเป็น 
   1.1.1 ชาย 
   1.1.2 หญงิ 
  1.2 อายุ ซึง่แบ่งเป็น 
   1.2.1 20-29 ปี 
   1.2.2 30-39 ปี 
   1.2.3 40-49 ปี 
   1.2.4 ตัง้แต่ 50 ปี ขึน้ไป 
  1.3 สถานภาพทางการสมรส ซึง่แบ่งเป็น 
   1.3.1 โสด 
   1.3.2 สมรส / อยู่ดว้ยกนั 
   1.3.3 หย่ารา้ง / หมา้ย/ แยกกนัอยู่ 
  1.4 ระดบัการศกึษา ซึง่แบ่งเป็น 
   1.4.1 ต ่ากว่าปรญิญาตร ี
   1.4.2 ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า 
   1.4.3 สงูกว่าปรญิญาตร ี
  1.5 อาชพี ซึง่แบ่งเป็น 
   1.5.1 นิสติ นกัศกึษา 
   1.5.2 ขา้ราชการ/ พนกังานรฐัวสิาหกจิ 
   1.5.3 พนกังานบรษิทัเอกชน 
   1.5.4 ธุรกจิสว่นตวั/ เจา้ของกจิการ 
   1.5.5 แม่บา้น/ พ่อบา้น/ เกษยีณอายุ 
   1.5.6 อื่นๆ โปรดระบุ .................................................... 
  1.6 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ซึง่แบ่งเป็น 
   1.6.1 15,000 - 30,000 บาท 
   1.6.2 30,001 – 45,000 บาท 
   1.6.3 45,001 บาท ขึน้ไป 
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 2.  สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบดว้ย 
  2.1 ดา้นผลติภณัฑ ์ 
  2.2 ดา้นราคา  
  2.3 ดา้นการจดัจ าหน่าย  
  2.4 ดา้นการสง่เสรมิการตลาด  
  2.5 ดา้นบุคคลากรผูใ้หบ้รกิาร  
  2.6 ดา้นกระบวนการ 
  2.7 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
 3. ตวัแปรตาม คอื พฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดติแอรเ์อเชยี แพลทนิัม มาสเตอรก์ารด์ ธนาคารกรุงเทพ 
ประกอบดว้ย 
  3.1 ความถีใ่นการใชบ้ตัร 
  3.2 ช่วงของยอดเงนิในการใชจ้่ายผ่านบตัรเครดติต่อเดอืน 
  3.3 วตัถุประสงคข์องการใชบ้ตัรเครดติแอรเ์อเชยี แพลทนิมั มาสเตอรก์ารด์ ธนาคารกรุงเทพ 
  3.4 ผูม้สีว่นร่วมและมอีทิธพิลในการตดัสนิใจ 
  3.5 สทิธปิระโยชน์บตัรเครดติแอรเ์อเชยี แพลทนิมั มาสเตอรก์ารด์ ธนาคารกรุงเทพ 
 
สมมติฐานการวิจยั 
 1.  ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพทางการสมรส ระดบั
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตแอร์เอเชีย แพลทินัม 
มาสเตอรก์ารด์ ธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
 2.  ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลติภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจดัจ าหน่าย    
ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นบุคลากรผูใ้หบ้รกิาร ดา้นกระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ มอีทิธพิลต่อ
พฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติแอรเ์อเชยี แพลทนิมั มาสเตอรก์ารด์ ธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 องคป์ระกอบของส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
 ส่วนประสมการตลาดบรกิาร หมายถงึ การมสีนิค้าที่ตอบสนองความต้องการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย
ได้ ขายในราคาที่ผู้บรโิภคยอมรบัได้ และผู้บรโิภคยินดีจ่ายเพราะมองเห็นว่าคุ้มค่า รวมถึงมีการจดัจ าหน่าย
กระจายสนิคา้ให้สอดคล้องกบัพฤติกรรมการซื้อหาเพื่อให้ความสะดวกแก่ลูกคา้ ดว้ยความพยายามจูงใจให้เกดิ
ความชอบในสนิค้า และเกดิพฤติกรรมอย่างถูกต้อง โดยส่วนประสมทางการตลาดแบ่งออกเป็น 7 ปัจจยั (7Ps) 
(Kotler. 2003)  
 แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
 เสร ีวงษ์มณฑา (2542: 11) ได้กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การมี
สนิค้าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ จ าหน่ายในราคาที่ผู้บรโิภคยอมรบัได้และผู้บรโิภค
ยนิดจี่ายเพราะรูส้กึว่าคุม้ค่า รวมถงึมกีารจดัจ าหน่ายกระจายสนิคา้ใหส้อดคลอ้งกบัพฤตกิรรมการซือ้หาเพื่อความ
สะดวกแก่ลกูคา้ ดว้ยความพยายามจงูใจใหเ้กดิความชอบในสนิคา้ และเกดิพฤตกิรรมอย่างถูกตอ้ง 
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วิธีด าเนินการวิจยั 
 การศกึษาเรื่อง “ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติแอรเ์อเชยี 
แพลทนิมั มาสเตอรก์ารด์ ธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร” ไดก้ าหนดขอบเขตของการศกึษาคน้ควา้และ
ท าการวจิยั ดงันี้ 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
 ประชากรที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ ได้แก่ ผู้บรโิภคที่มอีายุ 20 ปีขึน้ไป โดยเป็นคุณสมบตัิที่ทางธนาคาร
กรุงเทพก าหนดใหส้ามารถสมคัรบตัรเครดติได ้และเป็นผูถ้อืครองบตัรเครดติแอรเ์อเชยีแพลทนิัม มาสเตอรก์ารด์ 
ธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ คอื ผู้บรโิภคที่มอีายุตัง้แต่  20 ปีขึ้นไป ที่ถือครองบตัรเครดติแอร์
เอเชีย แพลทินัม มาสเตอร์การ์ด ธนาคารกรุงเทพ ซึ่งอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยก าหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน (Non-Probability) ดงันัน้ จงึค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่าง ได้
ก าหนดขนาดตวัอย่างที่ระดบัความเชื่อมัน่เท่ากบั 95% และระดบัความผดิพลาดสูงสุดที่ยอมให้เกดิไม่เกนิ 5% 
หรอื 0.05 จากสูตรค านวณ จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากบั 385 ตัวอย่าง และส ารองเพิ่มเติมอีก 15 ตัวอย่าง            
เพื่อป้องกันการผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถาม ดงันัน้ ผู้วิจยัจึงใช้กลุ่มตัวอย่างในการวิจยัครัง้นี้เท่ากับ            
400 ตวัอย่าง การเลอืกกลุ่มตวัอย่างผูว้จิยัเลอืกกลุ่มตวัอย่างตามขัน้ตอน ดงันี้ 
 ขัน้ตอนท่ี 1 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เพื่อเลอืกพืน้ทีด่ว้ยการจบั
ฉลากเลอืกเขตพื้นที่การปกครองของกรุงเทพมหานคร จากเขตการปกครองทัง้หมด 50 เขต ม ี6 กลุ่มเขตการ
ปกครอง โดยแบ่ งเขตตามการบริหารงาน (กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ ส านักนโยบายแผนและแผน
กรุงเทพมหานคร 2551 ออนไลน์, วนัทีส่บืคน้ 27 สงิหาคม 2558) ใชว้ธิสีุม่ จบัฉลากอย่างละ 1 เขต ขึน้มา 6 กลุ่ม
เขตการปกครอง ดงันี้ 
  1. เขตพญาไท  
 2. เขตปทุมวนั  
 3. เขตจตุจกัร   
 4. เขตบางกะปิ  
 5. เขตตลิง่ชนั   
 6. เขตบางแค   
 ขัน้ตอนท่ี 2 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมกีารเจาะจงกลุ่มตวัอย่าง
ที่ได้จากขัน้ที่ 1 จ านวน 6 เขตการปกครอง ซึ่งผู้วิจยัได้คัดเลือกสาขาของธนาคารกรุงเทพที่ตัง้อยู่ในแหล่ง
เศรษฐกิจ แหล่งการด าเนินธุรกจิ อาคารส านักงาน และห้างสรรพสนิค้าซึ่งสะดวกในการเข้าถึงกลุ่มตวัอย่างใน
งานวจิยัครัง้นี้มากทีส่ดุ ซึง่มรีายละเอยีด ดงันี้ 
 เขตพญาไท ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพสาขาราชเทว ี   
 เขตปทุมวนั ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพสาขาสยามพารากอน 
 เขตจตุจกัร ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพสาขาสวนจตุจกัร 
 เขตบางกะปิ ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพสาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ  
 เขตตลิง่ชนั ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพสาขาเซน็ทรลัป่ินเกลา้  
 เขตบางแค ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพเดอะมอลลบ์างแค  
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 ขัน้ตอนท่ี 3 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยมีการก าหนดสดัส่วนกลุ่ม
ตวัอย่างทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูทัง้ 6 เขต ในขัน้ตอนแรกไดเ้ขตละ 66 คน จ านวน 2 เขต และเขตละ 67 คน จ านวน 
4 เขต เพื่อให้ได้จ านวนตวัอย่างที่จะท าการเกบ็ขอ้มูลในแต่ละสถานที่ที่เลอืกไว้ รวมไดจ้ านวนทัง้หมด 400 คน 
ดงันี้ 
 เขตพญาไท ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพสาขาราชเทว ี  จ านวน 67 คน 
 เขตปทุมวนั ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพสยามพารากอน  จ านวน 67 คน 
 เขตจตุจกัร ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพสาขาสวนจตุจกัร  จ านวน 67 คน 
 เขตบางกะปิ ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพสาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ จ านวน 67 คน 
 เขตตลิง่ชนั ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพสาขาเซน็ทรลัป่ินเกลา้ จ านวน 66 คน 
 เขตบางแค ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพเดอะมอลลบ์างแค  จ านวน 66 คน 
      รวม     จ านวน 400 คน 
 ขัน้ตอนท่ี 4 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบอาศยัความสะดวก (Convenience Sampling) โดยผู้วจิยัจะ
ท าการแจกแบบสอบถามใหแ้ก่ผูถ้อืครองบตัรเครดติแอรเ์อเชยีแพลทนิัม มาสเตอรก์ารด์ ธนาคารกรุงเทพ โดยท า
การแจกแบบสอบถามกลุ่มตวัอย่างตามสถานทีท่ีไ่ดก้ าหนดไวแ้ลว้ในขัน้ตอนที่ 2 ใหค้รบตามแบบสอบถาม จ านวน 
400 ชุด 
 
ผลการวิจยั 
 ผลการวจิยัเรื่อง “สว่นประสมทางการตลาดบรกิารทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติแอรเ์อเชยี 
แพลทนิมั มาสเตอรก์ารด์ ธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร” สามารถสรุปผลไดด้งันี้ 
  ส่วนท่ี 1 การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิพรรณนา แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดงันี้ 
  ตอนท่ี 1 การวเิคราะหข์อ้มลูลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อายุ 
สถานภาพทางการสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 55.50 อายุ
ระหว่าง 40 – 49 ปี จ านวน 153 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.25 สถานภาพโสด จ านวน 281 คน คดิเป็นรอ้ยละ 70.25 
ปรญิญาตร ีจ านวน 304 คน คดิเป็นรอ้ยละ 76.00 พนักงานบรษิทัเอกชน/รบัจา้ง จ านวน 152 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
38.00 และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 30,000 - 44,999 บาท จ านวน 249 คน คดิเป็นรอ้ยละ 62.25 
 ตอนท่ี 2 การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบดว้ย  
 ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร 
 ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร และดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
 ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัเกีย่วกบัสว่นประสมทางการตลาดบรกิารโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.79 เมื่อพจิาณาเป็นรายดา้นพบว่า 
  ด้านผลิตภณัฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.60 
เมื่อพจิาณาเป็นรายดา้นพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก คอื การอ านวยความ
สะดวกในการใช้บตัรเครดติแอรเ์อเชยี แพลทนิัม มาสเตอรก์ารด์ ธนาคารกรุงเทพ ดว้ยอภิสทิธิท์ี่หลากหลายกบั
สายการบินแอร์เอเชีย รูปแบบของบตัรเครดิตแอร์เอเชีย แพลทินัม มาสเตอร์การ์ด ธนาคารกรุงเทพ  และให้
ความส าคญักบัการสามารถใชบ้รกิารบตัรได้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.42 3.70 และ 
3.70 ตามล าดบั 
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 ด้านราคา ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.62 เมื่อ
พจิาณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัการสามารถแบ่งช าระค่าตัว๋ดอกเบี้ยพเิศษได้   
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 รองลงมา คืออัตราค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี  อยู่ในระดับมาก               
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.41 และสามารถใชบ้รกิารบตัรไดท้ัง้ในประเทศและต่างประเทศ อยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 3.39 ตามล าดบั 
 ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.77 เมื่อพจิาณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัทุกขอ้ในระดบัมาก ไดแ้ก่ สาขาธนาคารครอบคลุมทุกพืน้ที ่มชี่องทางการ
ช าระเงนิ และบรกิารขอ้มูลที่หลากหลาย และสามารถติดต่อพนักงานผ่านช่องทางโทรศพัทไ์ด้ 24 ชัว่โมงทัว่โลก 
โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.82 3.82 และ 3.67 ตามล าดบั 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร 
ด้านการส่งเสรมิการตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.06 เมื่อพิจาณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัมสีทิธพิเิศษและบตัรก านัลส าหรบัการใชบ้รกิารกบัสายการบนิแอรเ์อเชยี  และ           
มโีปรโมชัน่ทีน่่าสนใจ ไดร้บัประโยชน์ส่วนเพิม่จากการใช้จ่ายบตัรเพื่อเดนิทางทัง้ในประเทศและต่างประเทศกบั
สายการบนิแอรเ์อเชยี เช่น โปรโมชัน่ 0 บาท แลกสทิธิบ์ินฟรดี้วยคะแนนBig Points เป็นต้น ในระดบัมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.35 และ 4.24 ให้ความส าคญัมกีารเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกบับตัรเครดติแอร์เอเชยี แพลทินัม 
มาสเตอรก์ารด์ ธนาคารกรุงเทพผ่านสือ่ต่างๆ เช่น โทรทศัน์ เวบ็ไซต ์และ บธู เป็นต้น และทุกการใชจ้่ายผ่านบตัร 
20 บาท รบั 1 Big Points และรบัคะแนน Big points 3 เท่า ส าหรบัการใชจ้่ายผ่านบตัรทุกช่องทาง เพื่อน าคะแนน
สะสมแลกสทิธพิเิศษต่อไป ในระดบัมาก ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.84 และ 3.82 
 ด้านกระบวนการให้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร 
ด้านกระบวนการโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 เมื่อพิจาณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัแบบฟอรม์การสมคัรเขา้ใจง่ายและเอกสารการสมคัรน้อย ในระดบัมากทีส่ดุ และให้
ความส าคัญกับการมีระบบการส่งมอบบัตรและรหัสที่ปลอดภัย และมีความรวดเร็วในการอนุมัติบัตรเครดิต            
ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.87 และ 3.82  
 ด้านบุคลากรผูใ้ห้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้น
พนกังานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.78 เมื่อพจิาณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญักบัทุกขอ้ในระดบัมาก ไดแ้ก่ การตดิต่อพนักงานธนาคารมคีวามสะดวก รวดเรว็ และใหข้อ้มลูถูกต้อง
ครบถว้น การตดิต่อพนกังานใหบ้รกิารทางโทรศพัทม์คีวามสะดวก รวดเรว็ และใหข้อ้มลูถูกต้องครบถว้น และเมื่อ
เกดิปัญหาในการใชบ้ตัรเครดติ พนกังานมคีวามกระตอืรอืรน้ทีจ่ะช่วยท่านแกไ้ขปัญหา โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.87 
3.75 และ 3.73 ตามล าดบั   
 ด้านลกัษณะทางกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร 
ด้านลกัษณะทางกายภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.73 เมื่อพิจาณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับทุกข้อในระดับมาก ได้แก่ สถานที่ให้บริการด้านต่างๆ มีบรรยากาศ                  
ทีส่ะดวกสบาย มอีุปกรณ์ทีท่นัสมยั ใชเ้ทคโนโลยสีงู และมป้ีายหรอืสญัลกัษณ์บอกแผนกบรกิารทีช่ดัเจน เขา้ใจง่าย 
โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.86 3.81 และ 3.53 ตามล าดบั 
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 ตอนท่ี 3 การวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัพฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติแอรเ์อเชยี แพลทนิมั มาสเตอรก์ารด์ 
ธนาคารกรุงเทพ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตแอร์เอเชีย แพลทินัม มาสเตอร์การ์ด 
ธนาคารกรุงเทพ ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ของผู้ตอบแบบสอบถาม 400 ตัวอย่าง พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมวีตัถุประสงคข์องการใชบ้ตัรเครดติแอร์เอเชยีแพลทนิัม มาสเตอรก์ารด์ ธนาคารกรุงเทพ เพื่อให้
ได้รบัอภิสทิธิต่์างๆ ฟรี เช่น บัตรก านัล คะแนน Big Point Priority มากที่สุด จ านวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 
47.50 ผู้มสี่วนร่วมในการตดัสนิใจใช้บตัรเครดติแอร์เอเชยีแพลทนิัม มาสเตอร์การ์ด ธนาคารกรุงเทพ คอื ด้วย
ตวัเอง จ านวน 254 คน คดิเป็นรอ้ยละ 63.50 โดยส่วนใหญ่ถือครองบตัรเครดติแอร์เอเชยี แพลทนิัม มาสเตอร์
การด์ 1 ปี แต่ไม่ถงึ 2 ปี จ านวน 274 คน คดิเป็นรอ้ยละ 68.50 ใชบ้ตัรเครดติแอรเ์อเชยีแพลทนิมั มาสเตอรก์ารด์ 
ธนาคารกรุงเทพเพื่อความจ าเป็นใชช้ าระค่าสนิคา้และบรกิาร ณ จุดทีท่ าการซือ้สนิคา้หรอืบรกิาร จ านวน 202 คน 
คดิเป็นร้อยละ 50.50 สทิธปิระโยชน์บตัรเครดติแอร์เอเชยีแพลทนิัม มาสเตอร์การด์ ธนาคารกรุงเทพ ที่ชื่นชอบ
มากทีสุ่ด คอื ชื่นชอบบตัรก านัลทีพ่กั Hot Seat จ านวน 92 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23 ความถี่ในการใชจ้่ายผ่านบตัร
เครดติแอรเ์อเชยี แพลทนิัม มาสเตอร์การด์ ธนาคารกรุงเทพ (ครัง้ต่อเดอืน) พบว่า มคี่าเฉลีย่อยู่ที ่2.79 ครัง้ต่อ
เดอืน ความถีน้่อยทีส่ดุ คอื 1 ครัง้ต่อเดอืน มากทีสุ่ดคอื 20 ครัง้ต่อเดอืน และยอดการใชจ้่ายเฉลีย่ผ่านบตัรเครดติ
แอรเ์อเชยี แพลทนิัม มาสเตอรก์ารด์ ธนาคารกรุงเทพ (บาทต่อครัง้) ยอดการใชจ้่ายเฉลีย่อยู่ที ่6,675.75 บาทต่อ
ครัง้น้อยทีส่ดุคอื 1,000 บาทต่อครัง้ มากทีส่ดุคอื 40,000 บาทต่อครัง้  
 ส่วนท่ี 2 การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิอนุมานเพื่อทดสอบสมมตฐิาน จ านวน 2 ขอ้ ดงันี้ 
 สมมติฐานข้อท่ี 1 ผู้บรโิภคที่มีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ
ทางการสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใช้บตัรเครดติแอร์
เอเชยี แพลทนิมั มาสเตอรก์ารด์ ธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
 สมมติฐานข้อท่ี 1.1 ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติแอรเ์อเชยี แพลทนิัม 
มาสเตอรก์ารด์ ธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
 ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตแอร์เอเชีย แพลทินัม มาสเตอร์การ์ด 
ธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการใชจ้่ายผ่านบตัรเครดติแอรเ์อเชยี แพลทนิัม มาสเตอร์
การด์ ธนาคารกรุงเทพ (ครัง้ต่อเดอืน) ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตแอร์เอเชีย แพลทินัม มาสเตอร์การ์ด 
ธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นยอดการใชจ้่ายเฉลี่ยผ่านบตัรเครดติแอรเ์อเชยี แพลทนิัม มาสเตอร์
การด์ ธนาคารกรุงเทพ (บาทต่อครัง้) ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 สมมติฐานข้อท่ี 1.2 ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติแอรเ์อเชยี แพลทนิัม 
มาสเตอรก์ารด์ ธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
 ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตแอร์เอเชีย แพลทินัม มาสเตอร์การ์ด 
ธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการใชจ้่ายผ่านบตัรเครดติแอรเ์อเชยี แพลทนิัม มาสเตอร์
การด์ ธนาคารกรุงเทพ (ครัง้ต่อเดอืน) ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตแอร์เอเชีย แพลทินัม มาสเตอร์การ์ด 
ธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นยอดการใชจ้่ายเฉลี่ยผ่านบตัรเครดติแอรเ์อเชยี แพลทนิัม มาสเตอร์
การด์ ธนาคารกรุงเทพ (บาทต่อครัง้) ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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 สมมติฐานข้อท่ี 1.3 ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพทางการสมรสแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติ
แอรเ์อเชยี แพลทนิมั มาสเตอรก์ารด์ ธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
 ผูบ้รโิภคที่มสีถานภาพทางการสมรสแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติแอรเ์อเชยี แพลทนิัม 
มาสเตอร์การ์ด ธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตแอร์เอเชีย 
แพลทนิมั มาสเตอรก์ารด์ ธนาคารกรุงเทพ (ครัง้ต่อเดอืน) ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 ผูบ้รโิภคที่มสีถานภาพทางการสมรสแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติแอรเ์อเชยี แพลทนิัม 
มาสเตอร์การ์ด ธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านยอดการใช้จ่ายเฉลี่ยผ่านบตัรเครดิตแอร์เอเชีย 
แพลทนิมั มาสเตอรก์ารด์ ธนาคารกรุงเทพ (บาทต่อครัง้) ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 สมมติฐานข้อท่ี 1.4 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติแอรเ์อเชยี 
แพลทนิมั มาสเตอรก์ารด์ ธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติแอรเ์อเชยี แพลทนิัม มาสเตอร์
การ์ด ธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตแอร์เอเชีย แพลทินัม 
มาสเตอรก์ารด์ ธนาคารกรุงเทพ (ครัง้ต่อเดอืน) แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติแอรเ์อเชยี แพลทนิัม มาสเตอร์
การ์ด ธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านยอดการใช้จ่ายเฉลี่ยผ่านบตัรเครดิตแอร์เอเชีย แพลทินัม 
มาสเตอรก์ารด์ ธนาคารกรุงเทพ (บาทต่อครัง้) แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 สมมติฐานข้อท่ี 1.5 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติแอรเ์อเชยี แพลทนิัม 
มาสเตอรก์ารด์ ธนาคารกรุงเทพแตกต่างกนั 
 ผู้บรโิภคที่มีอาชีพแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตแอร์เอเชีย แพลทินัม มาสเตอร์การ์ด 
ธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการใชจ้่ายผ่านบตัรเครดติแอรเ์อเชยี แพลทนิัม มาสเตอร์
การด์ ธนาคารกรุงเทพ (ครัง้ต่อเดอืน) ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 ผู้บรโิภคที่มีอาชีพแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตแอร์เอเชีย แพลทินัม มาสเตอร์การ์ด 
ธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นยอดการใชจ้่ายเฉลี่ยผ่านบตัรเครดติแอรเ์อเชยี แพลทนิัม มาสเตอร์
การด์ ธนาคารกรุงเทพ (บาทต่อครัง้) ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 สมมติฐานข้อท่ี 1.6 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติ
แอรเ์อเชยี แพลทนิมั มาสเตอรก์ารด์ ธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติแอรเ์อเชยี แพลทนิัม 
มาสเตอร์การ์ด ธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตแอร์เอเชีย 
แพลทนิมั มาสเตอรก์ารด์ ธนาคารกรุงเทพ (ครัง้ต่อเดอืน) แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติแอรเ์อเชยี แพลทนิัม 
มาสเตอร์การ์ด ธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านยอดการใช้จ่ายเฉลี่ยผ่านบตัรเครดิตแอร์เอเชีย 
แพลทนิมั มาสเตอรก์ารด์ ธนาคารกรุงเทพ (บาทต่อครัง้) ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 สมมติฐานข้อท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการ
จดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นบุคลากรผูใ้หบ้รกิาร ดา้นกระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ    
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตแอร์เอเชีย แพลทินัม มาสเตอร์การ์ด ธนาคารกรุงเทพ ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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 สมมติฐานข้อท่ี 2.1 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบดว้ย ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้าน
การจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากรผู้ให้บรกิาร ด้านกระบวนการ และด้านลกัษณะทาง
กายภาพ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติแอรเ์อเชยี แพลทนิัม มาสเตอรก์ารด์ ธนาคารกรุงเทพ ในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการใชจ้่ายผ่านบตัรเครดติแอรเ์อเชยี แพลทนิัม มาสเตอรก์ารด์ ธนาคารกรุงเทพ 
(ครัง้ต่อเดอืน) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01       
 สมมติฐานข้อท่ี 2.2 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบดว้ย ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้าน
การจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากรผู้ให้บรกิาร ด้านกระบวนการ และด้านลกัษณะทาง
กายภาพ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติแอรเ์อเชยี แพลทนิัม มาสเตอรก์ารด์ ธนาคารกรุงเทพ ในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นยอดการใชจ้่ายเฉลีย่ผ่านบตัรเครดติแอรเ์อเชยี แพลทนิมั มาสเตอรก์ารด์ ธนาคารกรุงเทพ 
(บาทต่อครัง้) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05   
 
สรปุผลและอภิปรายผล 
 จากการวจิยัเรื่อง “ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอทิธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บตัรเครดติแอร์
เอเชยี แพลทนิมั มาสเตอรก์ารด์ ธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร” สามารถน ามาอภปิรายผลไดด้งันี้ 
 1.  ผู้บรโิภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตแอร์เอเชยี แพลทินัม มาสเตอร์การ์ด 
ธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการใชจ้่ายผ่านบตัรเครดติแอรเ์อเชยี แพลทนิัม มาสเตอร์
การด์ ธนาคารกรุงเทพ (ครัง้ต่อเดอืน) และดา้นยอดการใชจ้่ายเฉลี่ยผ่านบตัรเครดติแอรเ์อเชยี แพลทินัม มาสเตอร์
การด์ ธนาคารกรุงเทพ (บาทต่อครัง้) ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 เนื่องจากการถอืครอง
บตัรเครดติไม่ไดม้ขีอ้จ ากดัดา้นเพศ ท าให้ทุกเพศสามารถถอืครองบตัร และสามารถใชบ้ตัรเครดติไดอ้ย่างเท่าเทยีม
กนั ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ กองแก้ว บุญแสนศิริสุข (2553) ศึกษา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของ
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ในการเลอืกใชบ้รกิารของลูกคา้ เขตอ าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 
พบว่า ผู้ใช้บรกิารธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) สาขาเสนา (อยุธยา) พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลด้านเพศ 
สถานภาพ รายได้ และการศึกษา ต่างกนัไม่มีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของธนาคารไทยพาณิชย ์
จ ากดั(มหาชน) ในการเลอืกใช้บรกิารของลูกคา้ เขตอ าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา กนัอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 2.  ผู้บรโิภคที่มอีายุแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใช้บตัรเครดติแอรเ์อเชยี แพลทนิัม มาสเตอร์การ์ด 
ธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการใชจ้่ายผ่านบตัรเครดติแอรเ์อเชยี แพลทนิัม มาสเตอร์
การด์ ธนาคารกรุงเทพ (ครัง้ต่อเดอืน) และดา้นยอดการใชจ้่ายเฉลี่ยผ่านบตัรเครดติแอรเ์อเชยี แพลทินัม มาสเตอร์
การด์ ธนาคารกรุงเทพ (บาทต่อครัง้) ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เนื่องจากปัจจุบนัการใช้
บตัรเครติดมคีวามสะดวกสบายในการใช้ สามารถใช้ได้ทุกที่ทัง้ในและต่างประเทศ ง่ายต่อการพกพา รวมถึงมสีทิธิ
พเิศษที่ดงึดูดเมื่อมกีารใชจ้่ายผ่านบตัรเครดติ ท าใหผู้บ้รโิภคถงึแมจ้ะที่มอีายุแตกต่างกนั แต่มพีฤตกิรรมการใชบ้ตัร
เครดติไม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เมลดา วงษ์วกิจิการ (2546) ศกึษาเรื่อง เหตุผลในการตดัสนิใจ
เลือกใช้บัตรเครดิตของพนักงานธนาคารกรุงเทพจ ากดั (มหาชน) พบว่า พบว่า ปัจจยั ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศกึษารายจ่าย และสถานภาพสมรส ส่วนรายได้ ต าแหน่งงาน และระยะเวลาการท างานไม่มีความสมัพนัธ์กบั
เหตุผลในการตดัสนิใจเลอืกใชบ้ตัรเครดติ  
 3.  ผู้บริโภคที่มีสถานภาพทางการสมรสแตกต่างกัน  มีพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตแอร์เอเชีย 
แพลทนิัม มาสเตอรก์ารด์ ธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการใชจ้่ายผ่านบตัรเครดติแอร์
เอเชยี แพลทนิัม มาสเตอรก์ารด์ ธนาคารกรุงเทพ (ครัง้ต่อเดอืน) และด้านยอด การใชจ้่ายเฉลี่ยผ่านบตัรเครดติแอร์
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เอเชยี แพลทนิัม มาสเตอรก์าร์ด ธนาคารกรุงเทพ (บาทต่อครัง้) ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.05 เนื่องจากสถานภาพทางการสมรสถงึจะแตกต่างกนั ความจ าเป็นในการใชจ้า่ยอาจไม่ต่างกนั เพราะ Life style 
ของแต่ละสถานภาพมคี่าใชจ้่าย และความจ าเป็นตอ้งใชจ้่ายอยู่ เช่น สถานภาพสมรส สว่นใหญ่เป็นกลุ่มทีค่่อนขา้งมี
ภาระและความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายต่างๆ ในครอบครวั ส่วนสถานภาพโสดมกัจะยงัสามารถทีจ่ะจบัจ่ายใชส้อยไดม้าก 
เนื่องจากไม่มีภาระทางครอบครวัที่ต้องกงัวล เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ สุทธเิกียรติ ไตรรตันาพรกุล 
(2552) ศกึษาปัจจยัดา้นผลติภณัฑ์ การส่งเสรมิการขาย และคุณค่าตราสนิค้า ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติ
ธนาคารกสกิรไทยของผูถ้อืบตัรในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูถ้อืบตัรเครดติธนาคารกสกิรไทยทีม่สีถานภาพ และ
อาชพี ทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติไม่แตกต่างกนั  
 4.  ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตแอร์เอเชีย แพลทินัม 
มาสเตอร์การ์ด ธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตแอร์เอเชีย 
แพลทนิัม มาสเตอร์การ์ด ธนาคารกรุงเทพ (ครัง้ต่อเดอืน) และด้านยอดการใช้จ่ายเฉลี่ยผ่านบตัรเครดติแอรเ์อเชีย 
แพลทนิัม มาสเตอรก์ารด์ ธนาคารกรุงเทพ (บาทต่อครัง้) แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 โดย
ผู้บริโภคที่มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตแอร์เอเชีย แพลทินัม มาสเตอร์การ์ด 
ธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถีใ่นการใชจ้่ายผ่านบตัรเครดติแอรเ์อเชยี แพลทนิัม มาสเตอร์
การด์ ธนาคารกรุงเทพ (ครัง้ต่อเดอืน) และด้านยอดการใชจ้่ายเฉลีย่ผ่านบตัรเครดติแอรเ์อเชยี แพลทนิัม มาสเตอร์
การด์ ธนาคารกรุงเทพ (บาทต่อครัง้) มากทีสุ่ด เพราะผูบ้รโิภคทีม่กีารศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีส่วนใหญ่จะท างาน
ในต าแหน่งที่ดี ท าให้มีรายได้มาก จึงมีอ านาจซื้อสูง ท าให้มีพฤติกรรมการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตแอร์เอเชีย 
แพลทนิัม มาสเตอร์การ์ด ธนาคารกรุงเทพ ด้านความถี่และด้านยอดในการใช้จ่ายสูงกว่าระดบัการศึกษาอื่นๆ           
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ประวณีา วเิชยีรรกัษ์ (2550) ศกึษาทศันคตแิละแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติ
เซน็ทรลัมาสเตอรบ์ตัรทองของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนั
มผีลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติเซน็ทรลัมาสเตอร ์บตัรทอง ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จรีศัยา ถาวร (2557) ไดศ้กึษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการ
ใช้บตัรเครดติเดอะวสิดอม ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่า  ลูกค้าที่มอีายุ 
ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดต่้อเดอืน แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติเดอะวสิดอม ธนาคารกสกิร
ไทย จ ากัด (มหาชน) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ได้แก่ ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บัตรเครดิตเฉลี่ย              
ต่อเดือน ด้านระยะเวลาในการถือบตัรเครดิต ด้านสถานที่ใช้บัตรเครดิตเดอะวิส และด้านอภิสทิธิบ์ ัตรเครดิต           
เดอะวสิดอม  
 5.  ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติแอรเ์อเชยี แพลทนิัม มาสเตอรก์ารด์ 
ธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการใชจ้่ายผ่านบตัรเครดติแอรเ์อเชยี แพลทนิัม มาสเตอร์
การด์ ธนาคารกรุงเทพ (ครัง้ต่อเดอืน) และดา้นยอดการใชจ้่ายเฉลี่ยผ่านบตัรเครดติแอรเ์อเชยี แพลทินัม มาสเตอร์
การด์ ธนาคารกรุงเทพ (บาทต่อครัง้) ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เนื่องจากแต่ละอาชพียงั
มพีฤตกิรรมในการใชจ้่ายผ่านบตัรเครดติทีเ่หมอืนกนัอยู่ แต่อาจจะแตกต่างกนัทีค่วามจ าเป็นและเหตุผลในการใช ้เช่น 
พนักงานมพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติทุกเดอืน เหตุผลเพราะมไีม่เงนิสดในการใช้จ่ายจงึต้องใชบ้ตัรเครดติก่อนเพื่อ
รอเงนิเดอืนออก สว่นผูบ้รหิารมพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติเช่นเดยีวกนั แต่เหตุผลทีใ่ชจ้่ายผ่านบตัรเผื่อต้องการสทิธิ
พเิศษเท่านัน้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ สุทธเิกยีรติ ไตรรตันาพรกุล (2552) ศกึษาปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ การ
ส่งเสรมิการขาย และคุณค่าตราสนิค้า ที่มผีลต่อพฤติกรรมการใช้บตัรเครดติธนาคารกสกิรไทยของผู้ถือบตัรในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูถ้อืบตัรเครดติธนาคารกสกิรไทยทีม่สีถานภาพ และอาชพี ทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใช้
บตัรเครดติธนาคารกสกิรไทยของผูถ้อืบตัรในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 
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 6.  ผู้บริโภคที่มีระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตแอร์เอเชีย 
แพลทนิัม มาสเตอรก์ารด์ ธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการใชจ้่ายผ่านบตัรเครดติแอร์
เอเชยี แพลทนิมั มาสเตอรก์ารด์ ธนาคารกรุงเทพ (ครัง้ต่อเดอืน) แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
โดยผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 45,000 บาท ขึน้ไป มพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติแอรเ์อเชยี แพลทนิัม 
มาสเตอร์การ์ด ธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการใช้จ่ายผ่านบตัรเครดติแอร์เอเชีย 
แพลทนิัม มาสเตอรก์ารด์ ธนาคารกรุงเทพ (ครัง้ต่อเดอืน) มากที่สุด เพราะผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนมาก 
เป็นผูบ้รโิภคทีม่คีวามสามารถในการใชจ้่ายสนิคา้มาก มอี านาจซือ้สงูกว่าผูอ้ื่น ท าใหม้พีฤติพฤตกิรรมการใชบ้ตัร
เครดติแอรเ์อเชยี แพลทนิัม มาสเตอรก์ารด์ ธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการใชจ้่าย
ผ่านบตัรเครดิตมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ วรียุทธ เพียรระพีกุล (2554) ศึกษาลกัษณะบุคคลและ
กระบวนการตดัสนิใจสมคัรบตัรเครดติของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนมคีวามสมัพนัธ์
กบัพฤติกรรมการสมคัรบตัรเครดติด้านจ านวนบตัรเครดติของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร ดา้นประเภทธุรกจิที่
ออกร่วมกบับตัร และดา้นการเลอืกช่องทางสมคัรบตัรเครดติ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จรีศัยา ถาวร (2557) 
ศกึษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติเดอะวสิดอม ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร พบว่า ลกูคา้ทีม่อีายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดต่้อเดอืน แตกต่างกนัมี
พฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติเดอะวสิดอม ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร แตกต่าง
กนั ไดแ้ก่ ดา้นค่าใชจ้่ายในการใชบ้ตัรเครดติเฉลีย่ต่อเดอืน ดา้นระยะเวลาในการถอืบตัรเครดติ ดา้นสถานทีใ่ชบ้ตัร
เครดติเดอะวสิ และดา้นอภสิทิธิบ์ตัรเครดติเดอะ วสิดอม  
 7.  สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย ดา้น
การส่งเสรมิการตลาด ด้านบุคลากรผู้ให้บรกิาร ด้านกระบวนการ และด้านลกัษณะทางกายภาพ มีอิทธพิลต่อ
พฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติแอรเ์อเชยี แพลทนิัม มาสเตอรก์ารด์ ธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร  ดา้น
ความถีใ่นการใชจ้่ายผ่านบตัรเครดติแอรเ์อเชยี แพลทนิมั มาสเตอรก์ารด์ ธนาคารกรุงเทพ (ครัง้ต่อเดอืน) และดา้น
ยอดการใชจ้่ายเฉลีย่ผ่านบตัรเครดติแอรเ์อเชยี แพลทนิัม มาสเตอรก์ารด์ ธนาคารกรุงเทพ (บาทต่อครัง้) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 
 ด้านความถ่ีในการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตแอร์เอเชีย แพลทินัม มาสเตอร์การ์ด ธนาคาร
กรงุเทพ (ครัง้ต่อเดือน)  
 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านบุคลากร           
ผูใ้หบ้รกิาร มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติแอรเ์อเชยี แพลทนิมั มาสเตอรก์ารด์ ธนาคารกรุงเทพ ในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการใชจ้่ายผ่านบตัรเครดติแอรเ์อเชยี แพลทนิัม มาสเตอรก์ารด์ ธนาคารกรุงเทพ 
(ครัง้ต่อเดอืน) ทีม่คีวามสมัพนัธท์างบวก โดยสามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 2.8 เน่ืองจากผลติภณัฑร์ปูแบบบตัรเครดติ
มอียู่อย่างหลากหลาย สทิธพิเิศษและคุณสมบตัขิองแต่ละบตัรกแ็ตกต่างกนัออกไปท าใหผู้บ้รโิภคใหค้วามสนใจใน
เรื่องของผลติภณัฑ ์ถา้ผลติภณัฑห์รอืคุณสมบตัขิองผลติภณัฑต์อบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้รโิภคไดก้จ็ะเกดิการ
เลอืกใช ้เช่น รปูแบบของบตัรเครดติแอรเ์อเชยี แพลทนิมั มาสเตอรก์ารด์ ธนาคารกรุงเทพ สามารถใชบ้รกิารบตัร
ได้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ มกีารอ านวยความสะดวกในการใช้บตัรเครดติ ด้วยอภิสทิธิท์ี่หลากหลายกบั           
สายการบินแอร์เอเชีย ก็จะตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่เดินทางบ่อย นอกจากนี้  ด้านการส่งเสริม
การตลาด ต้องมกีารเผยแพร่ข่าวสารเกีย่วกบับตัรสื่อต่างๆ เช่น โทรทศัน์ เวบ็ไซต์ และบูธ มโีปรโมชัน่ทีน่่าสนใจ 
เพื่อดงึดดูการใชจ้่ายจากผูบ้รโิภค เช่น ไดร้บัประโยชน์ส่วนเพิ่มจากการใชจ้่ายบตัรเพื่อเดนิทางทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศกบัสายการบินแอร์เอเชีย เช่น โปรโมชัน่ 0 บาท แลกสทิธิบ์ินฟรีด้วยคะแนน Big Points เพื่อน า
คะแนนสะสมแลกสทิธพิเิศษต่อไป รวมถงึการทีม่บีุคคลกรในการใหบ้รกิารที่ด ีตดิต่อง่ายมคีวามสะดวก รวดเรว็ 
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ให้ขอ้มูลถูกต้องครบถ้วน เมื่อเกดิปัญหาในการใช้บตัรเครดติ กจ็ะท าให้ผู้บรโิภคเกดิความประทบัใจ มัน่ใจและ
เชื่อมัน่ในการใชบ้รกิารบตัรเครดติ ส่งผลท าใหเ้กดิการใชจ้่ายอย่างต่อเนื่อง ก่อใหเ้กดิความภกัด ีและการบอกต่อ
สรา้งฐานผูบ้รโิภคใหม่ได้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กฤตภาพ ศรลมัภา (2551) ศกึษาปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อคุณค่าตราสินค้าและพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของสมาชิกบัตร  AMEX ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นการจดัจ าหน่าย และดา้นการสง่เสรมิ
การตลาดโดยรวมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิต  American Express ของลูกค้าในเขต
กรุงเทพมหานคร ในดา้นความถี่ในการใชบ้ตัร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธท์ศิทาง
เดยีวกนั ในระดบัต ่า 
 ด้านยอดการใช้จ่ายเฉล่ียผ่านบัตรเครดิตแอร์เอเชีย แพลทินัม มาสเตอร์การ์ด ธนาคาร
กรงุเทพ (บาทต่อครัง้) 
 สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นบุคลากรผูใ้หบ้รกิาร และดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพ มีอทิธพิลต่อพฤติกรรมการใช้บตัรเครดติแอร์เอเชยี แพลทินัม มาสเตอร์การ์ด ธนาคารกรุงเทพ             
ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านยอดการใช้จ่ายเฉลี่ยผ่านบตัรเครดติแอรเ์อเชยี แพลทนิัม มาสเตอรก์ารด์ ธนาคาร
กรุงเทพ (บาทต่อครัง้) ที่มคีวามสมัพนัธท์างบวก โดยสามารถอธบิายได้รอ้ยละ 3.9 เนื่องจากการที่บตัรเครดติ            
มกีารสง่เสรมิการตลาดในระยะสัน้ เป็นการกระตุน้ใหผู้บ้รโิภคเกดิการใชจ้่าย เช่น ไดร้บัประโยชน์สว่นเพิม่จากการ
ใชจ้่ายบตัรในช่วงปกต ิการไดค้ะแนนคูณสองเท่า เพื่อน าคะแนนสะสมแลกสทิธพิเิศษต่อไป ดา้นบุคลากรผูใ้หก้าร
บรกิารและลกัษณะทางกายภาพทีด่ ีจะส่งผลท าใหผู้บ้โิภคประทบัใจ ถ้าเกดิปัญหาแลว้ไดร้บัการแกไ้ข ช่วยเหลอื 
และดูแลที่รวดเร็วและดี รวมถึงการที่มีสถานที่ให้บริการด้านต่างๆ มีบรรยากาศดี สะดวกสบาย มีอุปกรณ์          
ที่ทนัสมยั ใช้เทคโนโลยสีูงท าให้เกดิการติดต่อและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเรว็ ท าให้ผู้บรโิภคเกดิความ
ประทบัใจในการใหบ้รกิาร ส่งผลท าใหเ้กดิความภกัด ีท าใหเ้กดิการใชจ้่ายผ่านบตัรเครดติตลอด  ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ กฤตภาส ศรลัมภ์ (2551) ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อคุณค่าตราสนิค้าและ
พฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของสมาชิกบัตร AMEX ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา และปัจจยัดา้นการสง่เสรมิการตลาดโดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ
ใช้บัตรเครดิต American Express ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านจ านวนเงินเฉลี่ยที่ใช้ผ่านบัตร         
ต่อเดอืน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธท์ศิทางเดยีวกนั ในระดบัค่อนขา้งต ่า  
 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1.  ขยายขอบเขตการศกึษาพฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติแอรเ์อเชยี แพลทนิัม มาสเตอรก์ารด์ ธนาคาร
กรุงเทพ ไปยงัเขตพื้นที่บรเิวณใกล้เคยีง หรอืเพิม่การศกึษาไปยงัต่างจงัหวดั และเขตภูมภิาคอื่นๆ เนื่องจากแต่ละ 
พืน้ทีอ่าจมพีฤตกิรรมทีม่คีวามแตกต่างกนั  
 2.  การวจิยัในครัง้นี้เป็นการวจิยัเพื่อศกึษาพฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติแอรเ์อเชยี แพลทนิัม มาสเตอร์
การด์ ธนาคารกรุงเทพ เพยีงอย่างเดยีว ในการวจิยัครัง้ต่อไปควรมกีารศกึษาพฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติธนาคาร
อื่นๆ เพิม่เตมิ เพื่อดวู่าปัจจยัทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมผูบ้รโิภคมคีวามเหมอืนหรอืแตกต่างกนั 
 3.  ควรศกึษาถงึปัจจยัดา้นอื่นๆ เพิม่เตมิ เช่น ความพงึพอใจ ความคาดหวงั และการรบัรู ้เพื่อศกึษาว่า
ผลติภณัฑน์ัน้ตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้รโิภคไดจ้รงิหรอืไม่ เป็นตน้ 
  4. ศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการใช้บัตรเครดิตแอร์เอเชีย แพลทินัม มาสเตอร์การ์ด ธนาคาร
กรุงเทพของผูบ้รโิภค ว่าเป็นมสีาเหตุใดบา้งทีท่ าให้เกดิปัญหาและอุปสรรค ในการใช้บตัร รวมถึงการเขา้ถงึบตัร  
เพื่อทีน่กัการตลาด ผูบ้รหิารจะไดม้กีารปรบัปรุง พฒันาหาวธิกีารลดปัญหาและอุปสรรคดงักล่าว 
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กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดี เนื่องจากความกรุณาและความช่วย เหลือเป็นอย่างดียิ่ง จาก  
อาจารย์รสติา สงัข์บุญนาค อาจารย์ที่ปรกึษาสารนิพนธ์ ท่านได้เสยีสละเวลาอนัมีค่าให้ค าปรกึษา ค าแนะน า 
ตรวจทาน และแกไ้ขขอ้บกพร่องเพื่อใหส้ารนิพนธฉ์บบันี้มคีวามสมบูรณ์ รวมทัง้ยงัใหค้วามเมตตาและใหก้ าลงัใจ
แก่ผูว้จิยัตลอดระยะเวลาการท าสารนิพนธฉ์บบันี้ ผูว้จิยัซาบซึง้ในความกรุณา จงึขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงู
ไว ้ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์สุพาดา สริกุิตตา และ อาจารย์ ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค์ ที่กรุณาให้
ค าแนะน าองคค์วามรูเ้กีย่วกบังานวจิยั และตรวจสอบเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเพื่อการวจิยัในครัง้นี้ 
 ขอขอบพระคุณคณาจารยแ์ละเจา้หน้าทีใ่นภาควชิาบรหิารธรุกจิ คณะสงัคมศาสตร ์และบณัฑติวทิยาลยั
ทุกท่านทีอ่ านวยความสะดวก และใหค้ าแนะน าทีด่ตีลอดมา 
 ขอขอบคุณธนาคารกรุงเทพเป็นอย่างสงู ทีใ่หค้วามอนุเคราะหส์ถานทีใ่นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลในการ
วจิยัครัง้นี้ ตลอดจนผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านทีไ่ดก้รุณาใหค้วามร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม  
 ขอขอบคุณพี่ๆ  น้องๆ เพื่อนร่วมงานธนาคารกรุงเทพ สาขามาบุญครอง 2 ทุกท่านเป็นอย่างสงู ทีไ่ดใ้ห้
ความช่วยเหลอืและมสีว่นเป็นอกีหนึ่งก าลงัใจส าคญั 
 ขอขอบคุณบดิา มารดา เพื่อนๆ นิสติปริญญาโท วชิาเอกการตลาด และผูท้ีม่พีระคุณทีไ่ม่ไดก้ล่าวนาม
ในทีน่ี้ ทีใ่หค้วามช่วยเหลอื สนบัสนุนและเป็นก าลงัใจดว้ยดตีลอดมา 
 คุณประโยชน์และความดขีองสารนิพนธฉ์บบันี้ ผูว้จิยัขอมอบเป็นกตญัญูกตเวทติาคุณต่อบดิา มารดา 
คร ูอาจารย ์และผูม้พีระคุณทุกท่านทีไ่ดช้ีแ้นะแนวทางทีด่ ีแก่ผูว้จิยัตลอดมาจนส าเรจ็การศกึษา 
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