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บทคดัย่อ 

 การวจิยัครัง้นี้มจีุดมุ่งหมาย เพื่อศกึษาพฤติกรรมการใช้บตัรสมาชกิแกรนด์คลาสสคิพรเีมยีร์ จ าแนกตาม
ลกัษณะประชากรศาสตร์ที่มีความสมัพนัธ์กบัปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวจิยั คือ 
ผูบ้รโิภคทีใ่ชบ้ตัรสมาชกิฯจ านวน 350 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์
ขอ้มูลทางสถิติใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปทางสงัคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล และสถิติที่ใช้ในการทดสอบ
สมมตฐิาน 
 ผลการวจิยัพบว่า 
 ผูบ้รโิภคที่ใช้บตัรสมาชกิฯที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 33-42 ปี สถานภาพครอบครวั
สมรส/อยู่ด้วยกนั การศกึษาปรญิญาตร ีอาชพีพนักงานบรษิัทเอกชน และรายได้เฉลีย่ต่อเดอืนอยู่ที ่29,000-38,999 
บาท ผู้บรโิภคที่ใช้บตัรสมาชกิฯ มคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดได้แก่ ด้านผลติภณัฑ์ ด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย และ ดา้นการสง่เสรมิทางการตลาด อยู่ในระดบัเหน็ดว้ย และ ดา้นราคา อยู่ในระดบัไม่แน่ใจ 
 พฤตกิรรมของผู้บรโิภคทีใ่ช้บตัรสมาชกิฯ ส่วนใหญ่มคีวามถี่ในการซือ้สนิคา้โดยเฉลีย่ประมาณ 3 ครัง้ต่อ 3 
เดอืน มจี านวนเงนิโดยเฉลี่ยที่ใชบ้รกิารผ่านบตัร 16,824 บาท ต่อ 3 เดอืน โดยผู้บรโิภคส่วนใหญ่ใช้บตัรเงนิ ส่วน
สถานที่ที่ใช้บรกิารได้ถูกแบ่งไว้แล้วที่ละ 175 คน โดยใช้บตัรสมาชกิฯ ในวนัหยุดสุดสปัดาห์ (วนัเสาร์-วนัอาทติย์)              
มเีหตุผลสว่นใหญ่ในการใชบ้ตัรสมาชกิฯเพื่อรบัสว่นลดจากทางโรงแรมและหอ้งอาหาร และมคีรอบครวัเป็นผูม้อีทิธพิล
ในการใชบ้ตัรสมาชกิแกรนดค์ลาสสคิพรเีมยีรม์ากทีส่ดุ 
 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ด้านอายุ ระดบัการศกึษา และ รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน มพีฤติกรรมดา้นความถี่          
ในการใชบ้ตัรสมาชกิแกรนดค์ลาสสคิพรเีมยีรแ์ตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 ลกัษณะทางประชากรศาสตรด์า้นอายุ สถานภาพครอบครวั ระดบัการศกึษา อาชพี และ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
มพีฤติกรรมดา้นจ านวนเงนิโดยเฉลี่ยที่ใช้ผ่านบตัรสมาชกิแกรนดค์ลาสสคิพรเีมยีร์แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 
 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ด้านอายุ สถานภาพครอบครัว ระดบัการศึกษา และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน         
มพีฤตกิรรมการใชผ้่านบตัรสมาชกิแกรนดค์ลาสสคิพรเีมยีรร์วมแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 ปจัจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และด้านการ
สง่เสรมิทางการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้ตัรสมาชกิแกรนดค์ลาสสคิพรเีมยีรด์า้นความถี่ และจ านวน
เงนิโดยเฉลีย่ที่ใชผ้่านบตัรสมาชกิแกรนด์คลาสสคิพรเีมยีร ์ในทศิทางเดยีวกนัทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถิตทิี ่ 0.05 ซึง่มี
ความสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั โดยความสมัพนัธ์ด้านผลติภณัฑ์อยู่ในระดบัต ่า ส่วนความสมัพนัธ์ดา้นราคา 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการสง่เสรมิทางการตลาด อยู่ในระดบัต ่ามาก 
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 ปจัจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และด้านการ
สง่เสรมิทางการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้ตัรสมาชกิแกรนดค์ลาสสคิพรเีมยีร์รวม ในทศิทางเดยีวกนั
ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 โดยมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัอยู่ในระดบัปานกลาง 
 
ค าส าคญั: สว่นประสมทางการตลาด พฤตกิรรม บตัรสมาชกิแกรนดค์ลาสสคิพรเีมยีร ์
 

ABSTRACT 
 

 This research aims to study the relationships between usage behavior of Grand Classic Premier 
Member Card holders by demographic characteristics and the marketing mix. In this research, the samples 
were 350 consumers using Grand Classic Premier Member Card. The data collection tool was the 
questionnaire. By the statistical package for social science, the statistics for data analysis included 
percentage, mean, standard deviation; and the statistics for hypothesis testing included t-test, one-way 
analysis of variance, least significant difference (LSD) and Pearson product moment correlation  
coefficient.  
 The research results revealed that most respondents using Grand Classic Premier Member Card 
were female, married/ cohabited, aged 33 – 42 years, had a bachelor’s degree, worked as company 
employees and had an average income of Baht 29,000-38,999 per month. The opinion of the consumers 
using Grand Classic Premier Member Card on the marketing mix (product, distribution channel and marketing 
promotion) was at the agreed level; and the opinion on the marketing mix (price) was at the uncertain level.  
 In term of the consumer behaviors, most customers purchased items by Grand Classic Premier 
Member Card, on average, 3 times per 3 months. An average usage amount was at Baht 16,824 per 3 
months. Most customers used silver cards.) The consumers used Grand Classic Premier Member Card on 
weekends (Saturday – Sunday). Their reason was to obtain hotel and restaurant discounts. Families were the 
most influent persons on using Grand Classic Premier Member Card.  
 Regarding the demographic characteristics, the consumers of different ages, educational levels and 
average monthly incomes had different behaviors on frequencies of using Grand Classic Premier Member 
Card at the statistically significant levels of 0.05. 
 Regarding the demographic characteristics, the consumers of different ages, household statuses, 
educational levels, occupations and average monthly incomes had different behaviors on usage amounts 
paid by Grand Classic Premier Member Card at the statistically significant levels of 0.05. 
 Regarding the demographic characteristics, the consumers of different ages, household statuses, 
educational levels and average monthly incomes had different overall usage behaviors of Grand Classic 
Premier Member Card at the statistically significant levels of 0.05. 
                                                           
1 สาขาวชิาการจดัการ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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 The marketing mix: product, price, distribution channel and promotion had the positive relationships 
with card usage behavior (frequency and average usage amount paid by Grand Classic Premier Member 
Card) at the statistically significant levels of 0.05. The product relationship was at the low level; the price 
relationship distribution channel and marketing promotion relationship was at the very low level. 
 The marketing mix: product, price, distribution channel and promotion had the positive relationships 

with the overall card usage behavior at the significant statistically levels of 0.05.  

Keywords: Marketing Mix,  Behavior, Grand Classic Premier Member Card 
 

บทน า 
ปจัจุบนัปญัหาสภาพการแข่งขนัทางดา้นโรงแรมส่งผลกระทบเป็นอย่างมากในการเลอืกใชบ้รกิารทัง้ในเขต

กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล โดยเป็นทีท่ราบกนัดวี่าลกูคา้ทีจ่ะเขา้มาใชบ้รกิารโรงแรมสว่นใหญ่ จะมกีารจองหอ้งพกั

ล่วงหน้าและมกีารศกึษาขอ้มูลก่อนที่จะเขา้มาใชบ้รกิาร ไม่ว่าจะเป็นการส ารองห้องพกัและหอ้งอาหารต่างๆ เพื่อให้

ไดร้บัสว่นลดและสทิธปิระโยชน์สงูสดุ ดว้ยสาเหตุนี้เองท าใหอ้ตัราการเตบิโตการแข่งขนัเกีย่วกบัธุรกจิประเภทโรงแรม

จงึมกีารแขง่ขนัสงู  และหากมผีูใ้ชบ้รกิารหายไปย่อมส่งผลวกิฤตใหก้บัธุรกจิโรงแรมตามไปดว้ย ปจัจุบนัโรงแรมต่างๆ 

ก็ได้มีการออกกลยุทธ์และมีการพัฒนาแผนการตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะมอบสิทธิประโยชน์และรักษาลูกค้า              

ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารโรงแรมโกลเดน้ ทวิลปิ ซอฟเฟอรนิ พระราม 9 กรุงเทพฯ และโรงแรมแกรนดแ์ปซฟิิก ซอฟเฟอรนิ รี

สอรท์แอนดส์ปา (หวัหนิ)  จงึไดม้กีารจดัท าบตัรสมาชกิแกรนดค์ลาสสคิพรเีมยีร ์ใหก้บัลกูคา้ทีส่มคัรสมาชกิบตัรสมาชกิ

แกรนดค์ลาสสคิพรเีมยีร ์ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร 

 โดยปจัจุบนัการจดัท าบตัรสมาชกิ ถอืว่ามบีทบาทส าคญัต่อธุรกจิโรงแรมเป็นอย่างมาก เน่ืองจากมลีูกคา้ทีเ่ขา้

มาใชบ้รกิารเป็นจ านวนมาก ดงันัน้การจดัเกบ็ฐานขอ้มูลลูกคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารจงึถอืเป็นสิง่ส าคญั  และเป็นการสรา้ง

ความสมัพนัธใ์หก้บัลูกคา้ไม่ว่าจะเป็นการประชาสมัพนัธเ์กีย่วกบักจิกรรมและสทิธปิระโยชน์ต่างๆ ใหก้บัผูท้ีเ่ขา้มาใช้

บรกิาร ซึง่ผูส้มคัรสมาชกิลว้นคาดหวงัในสว่นลดและสทิธปิระโยชน์ทีไ่ดร้บัมากกว่า ผูเ้ขา้มาใชบ้รกิารทัว่ไป ซึง่โรงแรม

โกลเดน้ ทวิลปิ ซอฟเฟอรนิ พระราม 9 กรุงเทพฯ และโรงแรมแกรนด ์แปซฟิิก ซอฟเฟอรนิ รสีอรท์แอนดส์ปา (หวัหนิ) 

ถอืว่าเป็นโรงแรมชัน้น าทีม่ชีื่อเสยีงและมผีูเ้ขา้มาใชบ้รกิารเป็นจ านวนมาก ดว้ยหอ้งอาหารนานาชาต ิและหอ้งอาหาร

จนี ที่มชีื่อเสยีงระดบัแนวหน้า ทีลู่กค้าส่วนใหญ่มัน่ใจที่จะเขา้มาใชบ้รกิาร และดว้ยเหตุนี้เองจงึท าให้มกีารสร้างบตัร

สมาชกิแกรนดค์ลาสสคิพรเีมยีร ์นี้ขึน้มาเพื่อมอบสทิธปิระโยชน์ใหก้บัลกูคา้ทีส่มคัรบตัรสมาชกิแกรนดค์ลาสสคิพรเีมยีร์ 

 จากทีก่ล่าวมาขา้งต้นนัน้ แสดงใหเ้หน็ว่าพฤตกิรรมของผูส้มคัรบตัรสมาชกิแกรนดค์ลาสสคิพรเีมยีร์มผีลต่อ

การใช้บรกิารต่างๆ ของโรงแรมโกลเด้นทวิลปิ ซอฟเฟอรนิ พระราม9 กรุงเทพฯ และโรงแรมแกรนด์ แปซฟิิก              

ซอฟเฟอริน รีสอร์ทแอนด์สปา (หัวหิน) จึงท าให้ผู้วิจ ัยต้องการศึกษาว่า ปจัจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี

ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้ตัรสมาชกิแกรนดค์ลาสสคิพรเีมยีร์ มมีากน้อยเพยีงใด และนอกจากนี้ผูว้จิยัคาดหวงั

ว่าผลการวจิยัในครัง้นี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้บรหิารและนักการตลาด ไปใช้ในการวางแผนการตลาด เพื่อขยายฐาน   

ลกูคา้ใหม่และฐานลกูคา้เดมิ ในการใชบ้ตัรสมาชกิแกรนดค์ลาสสคิพรเีมยีร ์ต่อไป 
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วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาพฤติกรรมการใช้บตัรสมาชกิแกรนด์คลาสสคิพรเีมียร์โดยจ าแนกตาม  เพศ อายุ สถานภาพ
ครอบครวั ระดบัการศกึษา อาชพี และ รายไดต่้อเดอืน 
 
 2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสรมิการตลาด กบัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในการใช้บตัรสมาชกิแกรนด์คลาสสคิ
พรเีมยีรข์องโรงแรมโกลเดน้ทวิลปิซอฟเฟอรนิ พระราม 9 กรุงเทพฯ และโรงแรมแกรนดแ์ปซฟิิกรนิรสีอรท์แอนดส์ปา 
(หวัหนิ) 
  

กรอบแนวความคิดในการวิจยั 
 1. ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่  

 ลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชพี รายได้เฉลี่ย            
ต่อเดอืน  

 ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้น
การสง่เสรมิการตลาด 
 2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  

 พฤตกิรรมการใชบ้ตัรสมาชกิแกรนดค์ลาสสคิพรเีมยีร ์

สมมติฐานการวิจยั 

 1. ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ได้แก่เพศ อายุ สถานภาพครอบครวั ระดบัการศกึษา อาชพี 

รายได้ ต่ อ เดือน แตกต่างกันมีพฤติกรรม ในการใช้ บัต รสมาชิกแกรนด์คลาสสิคพรี เมีย ร์แตกต่างกัน 

 2. ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดของบตัรสมาชกิแกรนดค์ลาสคิพรเีมยีร ์ได้แก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บตัรสมาชิกแกรนด์

คลาสสคิพรเีมยีร ์

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ศริวิรรณ เสรรรีตัน์ และคณะ (2538: 41–42) กล่าวว่า 

ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย อายุ เพศ ขนาดครอบครวั สถานภาพครอบครวั รายได ้อาชพี การศกึษา
เหล่าน้ีเป็นเกณฑท์ีน่ิยมใชใ้นการแบ่งสว่นตลาด ลกัษณะดา้นประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะทีส่ าคญั และสถติทิีว่ดัไดข้อง
ประชากรทีช่่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะทีล่กัษณะดา้นจติวทิยาและสงัคมวฒันธรรมช่วยอธบิายถงึความคดิและ
ความรูส้กึของกลุ่มเป้าหมายเท่านัน้ ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์จะสามารถเขา้ถงึ และมปีระสทิธผิลต่อการก าหนด
ตลาดเป้าหมายรวมทีง่่ายต่อการวดัมากกว่าตวัแปรอื่นๆ ตวัแปรดา้นประชากรศาสตรท์ีส่ าคญัมดีงันี้  
 1. อายุ (Age) เนื่องจากผลติภณัฑจ์ะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั 
นักการตลาดจงึใชป้ระโยชน์จากอายุเป็นตวัแปรดา้นประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างของส่วนตลาด  นักการตลาดไดค้น้หา
ความตอ้งการของสว่นตลาด (Niche market) โดยมุ่งความส าคญัทีต่ลาดอายุสว่นนัน้  
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 2. เพศ (Sex) เป็นตวัแปรในการแบ่งตลาดทีส่ าคญัเช่นกนั นกัการตลาดควรตอ้งศกึษาตวัแปรนี้อย่างรอบคอบ 
เพราะในปจัจุบนัน้ีตวัแปรทางด้านเพศมกีารเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการบรโิภค การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวอาจมี
สาเหตุมาจากทีส่ตรมีที างานมมีากขึน้  
 3. ลกัษณะครอบครวั (Martial status) ในอดตีจนถึงปจัจุบนัมลีกัษณะครอบครวัเป็นเป้าหมายที่ส าคญั          
ของการใชค้วามพยายามทางการตลาดมาโดยเฉพาะ และมคีวามส าคญัยิง่ขึน้ในส่วนทีเ่กีย่วกบัหน่วยผูบ้รโิภค นักการ
ตลาดจะสนใจจ านวนและลกัษณะบุคคลในครวัเรอืนทีใ่ชส้ินคา้ใดสนิคา้หนึ่ง และยงัสนใจในการพจิารณาลกัษณะดา้น
ประชากรศาสตร ์และโครงสรา้ง ดา้นสือ่ทีจ่ะเกีย่วขอ้งกบัผูต้ดัสนิใจในครวัเรอืนเพื่อช่วยในการพฒันากลยุทธก์ารตลาด
ใหเ้หมาะสม 
 4. รายได ้การศกึษา และ อาชพี (Income , education and occupation) เป็นตวัแปรทีส่ าคญัในการก าหนด
สว่นครองตลาด โดยทัว่ไปนกัการตลาดจะสนใจผูบ้รโิภคทีม่คีวามร ่ารวยแต่อย่างไรกต็ามครอบครวัทีม่รีายไดป้านกลาง
และมรีายไดต้ ่าจะเป็นตลาดทีม่ขีนาดใหญ่ ปญัหาทีส่ าคญัในการแบ่งส่วนครองตลาดโดยถอืเกณฑร์ายไดอ้ย่างเดยีวก็
คอื รายไดจ้ะเป็นตวัชีก้ารมหีรอืไม่มคีวามสามารถในการจ่ายสนิคา้ ในขณะเดยีวกนัการเลอืกซือ้สนิคา้ทีแ่ทจ้รงิอาจถอื
เกณฑร์ูปแบบการด ารงชวีติ รสนิยม คานิยม อาชพี การศกึษา ฯลฯ แมว้่ารายไดจ้ะเป็นตวัแปรทีใ่ชบ้่อยมาก นักการ
ตลาดสว่นใหญ่จะโยงเกณฑร์ายไดร้วมกบัตวัแปรดา้นประชากรศาสตรห์รอือื่นๆ เพื่อใหก้ารก าหนดตลาดเป้าหมายได้
ชดัเจนยิง่ขึน้ เช่น กลุ่มรายไดส้งูทีอ่ายุต่างๆ ถอืว่าใชเ้กณฑร์ายไดร้่วมกบัเกณฑอ์ายุ เป็นเกณฑท์ีน่ิยมใชก้นัมากขึน้ 
เกณฑร์ายไดอ้าจจะเกีย่วขอ้งกบัเกณฑอ์ายุและอาชพีร่วมกนั  
 พรทพิย์ สมัปตัตะวนิช (2529: 312-316) ไดก้ล่าวถงึลกัษณะของผูร้บัสารโดยการวเิคราะหต์ามลกัษณะ            
ทางประชากรศาสตร์ ซึง่แต่ละบุคลากรจะมคีวามแตกต่างกนั โดยทีม่คีวามแตกต่างนี้ จะมอีทิธพิลต่อการสื่อสารได้             
ซึง่ลกัษณะทางประชากรศาสตร์นี้จะประกอบด้วย อายุ (Age) การจะทาให้ผู้ทีม่อีายุต่างกนัเปลี่ยนพฤตกิรรมนัน้            
มคีวามยากง่ายแตกต่างกนั ผูท้ีม่อีายุมากกจ็ะเปลีย่นแปลงไดย้ากกว่า ซึง่การชกัจงูจติใจหรอืโน้มน้าวจติใจของ คนนัน้
จะยากขึน้ตามอายุของคนทีเ่พิม่ขึน้ เพศ (Sex) เพศชาย และเพศหญงิมคีวามแตกต่างกนั และพฤตกิรรมเกีย่วกบั การ
สื่อสารกแ็ตกต่างกนัด้วย ดงันัน้การสื่อสารจ าเป็นต้องทราบว่าท าการสื่อสารกบัเพศชายหรอื เพศหญงิ การศกึษา 
(Education) การศกึษาเป็นตวัแปรทีส่าคญั ต่อประสทิธภิาพของการสือ่สาร ของผูร้บัสาร โดยเชื่อว่าการศกึษานัน้ท าให้
มพีฤติกรรมแตกต่างกนัออกไปโดยผู้ที่ มกีารศกึษาสูงจะมคีวามสนใจในเรื่องที่มเีหตุผลสนับสนุนทัง้นี้เพื่อนามา
ประกอบการตดัสนิใจ ซือ้สนิคา้ ฐานะทางสงัคม และ เศรษฐกจิ (Social and Economic Status) หมายความรวมถงึ 
อาชพี รายได ้ เชือ้ชาต ิ และชาตพินัธุ์ ตลอดจนภูมหิลงัของครอบครวั โดยเชื่อว่าฐานทางสงัคม และเศรฐษกจินัน้          
มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมของตน 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมของผู้บริโภค ศริวิรรณ เสรรีตัน์; และคณะ (2546: 192) ไดส้รุป
ความหมายว่า พฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Consumer behavior) หมายถงึ พฤตกิรรมซึง่ผูบ้รโิภคท าการคน้หา การซือ้ การใช ้
การประเมนิผล การใช้สอยผลติภณัฑ์และการบรกิาร ซึ่งคาดว่าจะสนองความต้องการของเขา หรอืเป็นขัน้ตอน               
ซึง่เกีย่วกบัความคดิ ประสบการณ์ การซือ้ การใชส้นิคา้และบรกิารของผูบ้รโิภคเพื่อตอบสนองความต้องการและความ
พงึพอใจของเขา หรอืหมายถงึ การศกึษาพฤตกิรรมการตดัสนิใจ และการกระท าของ ผูบ้รโิภคทีเ่กีย่วกบัการซือ้และ
การใชส้นิคา้ 

การวิเคราะหพ์ฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2546: 193 - 194) การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Analyzing consumer 
behavior) เป็นการคน้หาหรอืวจิยัเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซือ้และการใชข้องผูบ้รโิภคเพื่อทราบถงึลกัษณะความต้องการ
และพฤตกิรรมการซือ้ซึง่ไดส้รุปค าถามทีใ่ชค้น้หาลกัษณะพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคคอื 6Ws และ 1H ซึง่ประกอบดว้ย
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Who?, What?, Why?, Who?, When?, Where? และHow? เพื่อคน้หาค าตอบ 7 ประการหรอื 7Os ซึง่ประกอบดว้ย
Occupants, Objects, Objectives, Organizations, Occasions, Outlets และOperations 
 แนวคิดเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด (Philip Kotler:1997) 
 ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix หรอื 4Ps) หมายถงึตวัแปรทางการตลาดทีค่วบคุมไดซ้ึง่บรษิทัใช้
ร่วมกนัเพื่อสนองความพงึพอใจแก่กลุ่มเป้าหมายประกอบดว้ยเครื่องมอืต่อไปน้ี 
 1. ผลติภณัฑ์ (Product) หมายถึงสิง่ที่เสนอขายโดยธุรกจิเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าให้พงึพอใจ
ผลติภณัฑท์ีเ่สนอขายอาจจะมตีวัตนหรอืไม่มตีวัตนกไ็ดผ้ลติภณัฑจ์งึประกอบดว้ยสนิคา้บรกิาร  
 2. ราคา (Price) หมายถงึสิง่ทีบุ่คคลจ่ายส าหรบัสิง่ทีไ่ดม้าซึง่แสดงถงึมูลค่าในรูปเงนิตราหรอือาจ  หมายถงึ
จ านวนเงนิหรอืสิง่อื่นทีจ่ าเป็นตอ้งใหเ้พื่อใหไ้ดม้าซึง่ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร  
 3. การจัดจ าหน่าย (Place) หมายถึงโครงสร้างของช่องทางซึ่งประกอบด้วยสถาบนัและกิจกรรมใช้               
เพื่อเคลื่อนยา้ยสนิคา้และบรกิารจากองคก์รไปยงัตลาดการจดัจ าหน่ายประกอบดว้ย 2 สว่นคอื  

3.1 ช่องทางการจดัจ าหน่ายหมายถึงเส้นทางที่ผลติภัณฑ์และ(หรือ) กรรมสทิธิท์ี่ผลิตภัณฑ ์            
ถูกเปลีย่นมอืไปยงัตลาดในระบบช่องทางการจดัจ าหน่าย  

3.2 การกระจายสนิค้าหมายถึงกิจกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัการเคลื่อนย้ายตัวผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต          
ไปยงัผูบ้รโิภค  

4. การส่งเสรมิการตลาด (Promotion) เป็นการตดิต่อสื่อสารเกีย่วกบัขอ้มูลระหว่างผูข้ายกบัผูซ้ือ้เพื่อสรา้ง
ทศันคติและพฤติกรรมการซื้อโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อแจ้งข่าวสารจูงใจเพื่อเตือนความทรงจ าเครื่องมือที่ใช้ส่งเสริม          
ทีส่ าคญัมดีงันี้  

4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นกจิกรรมในการเสนอข่าวสารเกี่ยวกบัองค์กรและผลติภณัฑ์
บรกิาร  

4.2 การขายโดยใชพ้นักงานขาย (Personal Selling) เป็นกจิกรรมการแจง้ข่าวสารและจูงใจตลาด
โดยใชบุ้คคลงานในขอ้นี้จะเกีย่วขอ้งกบั (1) กลยุทธก์ารขายโดยใชพ้นักงานขาย (Personal Selling Strategy)  (2)  
การจดัการหน่วยงานขาย (Sales force Management) 

4.3 การส่งเสรมิการขาย (Sales Promotion) หมายถึงกจิกรรมการส่งเสรมิทีน่อกเหนือจากการ
โฆษณาการขายโดยพนกังานขายและการใหข้า่วและประชาสมัพนัธซ์ึง่สามารถกระตุน้ความสนใจทดลองใชห้รอืการซือ้
โดยลูกคา้ขัน้สุดทา้ยหรอืบุคคลอื่นในช่องทางการส่งเสริมการขายม3ี รูปแบบคอื (1) การกระตุ้นผูบ้รโิภคเรยีกว่าการ
ส่งเสรมิการขายทีมุ่่งสู่ผูบ้รโิภค (Consumer Promotion) (2) การกระตุ้นคนกลางเรยีกว่าการส่งเสรมิการขายทีมุ่่งสู่
พนักงาน (Sales force Promotion) (3) การกระตุ้นพนักงานขายเรยีกว่าการส่งเสรมิการขายทีมุ่่งสู่พนักงาน (Sales 
force Promotion) 

4.4 การให้ข่าวและประชาสมัพนัธ์ (Publicity And Public Relation) การให้ข่าวเป็นการเสนอ
ความคดิเกีย่วกบัสนิคา้หรอืบรกิารทีไ่ม่ตอ้งมกีารจ่ายเงนิสว่นการประชาสมัพนัธห์มายถงึความพยายามทีม่กีารวางแผน
โดยองคก์รหนึ่งเพื่อสรา้งทศันคตทิีด่ต่ีอองคก์ร 

4.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing) เป็นการติดต่อสื่อสารกบักลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกดิ             
การตอบสนอง(Response) โดยตรงหรอืหมายถงึวธิกีารต่างๆทีน่ักการตลาดใชส้่งเสรมิผลติภณัฑโ์ดยตรงกบัผูซ้ือ้และ
ท าใหเ้กดิการตอบสนองในทนัทเีครื่องมอืน้ีประกอบดว้ย (1) การขายทางโทรศพัท ์(2) การขายโดยใชจ้ดหมายตรง (3) 
การขายโดยใชแ้คตตาลอ็ค (4) การขายทางโทรศพัทว์ทิยุหรอืหนงัสอืพมิพ ์
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วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ผูบ้รโิภคทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร หรอืเคยเขา้มาใชบ้รกิารที่โรงแรมโกลเด้นทวิลปิซอฟ
เฟอรนิ พระราม 9 กรุงเทพฯ หรอื โรงแรมแกรนดแ์ปซฟิิกซอฟเฟอรนิ รสีอรท์แอนดส์ปา (หวัหนิ)  และเป็นสมาชกิบตัร
แกรนดค์ลาสสคิพรเีมยีร ์รวมจ านวนทัง้สิน้ 2,144 คน 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คอื ผูบ้รโิภคทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร หรอืเคยเขา้มาใชบ้รกิารทีโ่รงแรมโกลเดน้ทวิลปิ

ซอฟเฟอรนิ พระราม 9 กรุงเทพฯ หรอื โรงแรมแกรนด์แปซฟิิก ซอฟเฟอรนี รสีอรท์แอนด์สปา (หวัหนิ)  และเป็น

สมาชกิบตัรแกรนดค์ลาสสคิพรเีมยีร ์เนื่องจากทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอนจงึค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดย

ใช้สูตรของ Taro Yamane (Yamane. 1967:887) ก าหนดระดบัความคลาดเคลื่อนที่ยอมรบัได้ไม่เกนิ 5% จะได ้          

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจ านวน 337 คน และเพิ่มจ านวนตัวอย่างประมาณ 5 % ได้จ านวนเท่ากบั 13 คน               

รวมเป็นขนาดกลุ่มตวัอย่างจ านวนทัง้สิน้ 350 คน 

 วิธีการสุ่มตวัอย่าง โดยใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจง          

แจกแบบสอบถามใหก้บัผูบ้รโิภคทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารในโรงแรม และใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างโดยการก าหนดโควตา  ( Quota 

Sampling) โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็นที่ละ 175 ชุดและใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience 

Sampling) โดยเลอืกเก็บรวบรวมขอ้มูลด้วยแบบสอบถามที่จดัเตรียมไว้กบัผู้บรโิภคที่ให้ความร่วมมอืในการตอบ

แบบสอบถาม 

 การสรา้งเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 ผู้วจิยัได้ศกึษาขอ้มูลจากเอกสารและงานวจิยัต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางสร้างเครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยั           
ในครัง้นี้ ผูว้จิยัได้ใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลและวดัผลปจัจยัต่อส่วน
ประสมทางการตลาดทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้ตัรสมาชกิแกรนดค์ลาสสคิพรเีมยีร ์ โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น               
3 สว่นใหญ่ๆ ดงันี้ 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามดา้นประชากรศาสตรข์องผูท้ีใ่ชบ้ตัรสมาชกิแกรนดค์ลาสสคิพรเีมยีร ์ซึง่เป็นลกัษณะค าถาม
แบบเลอืกตอบ (Check List) จ านวน 6 ขอ้มาแจกแจงค่าความถี่และค่ารอ้ยละ ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดบัการศกึษาสงูสดุ อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกีย่วกบัระดบัความคดิเหน็ของผูบ้รโิภคทมีต่ีอส่วนประสมทางการตลาด แบ่งออกเป็น              
4 ด้านได้แก่ปจัจยัทางด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด              
ซึง่ลกัษณะแบบสอบถามประกอบดว้ยค าถามทีใ่ชม้าตราวดัแบบ Likert Scale เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทสเกล
อนัตรภาพ (Interval Scales) จ านวน 18 ขอ้ โดยมหีลกัเกณฑใ์นการใหค้ะแนน 5 ระดบั 
 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมการใชบ้ตัรสมาชกิแกรนดค์ลาสสคิพรเีมยีร ์ของผูบ้รโิภค ซึง่มลีกัษณะ
เป็นค าถามแบบนามบญัญตั ิ(Nominal Scale)  จ านวน 4 ขอ้ ประกอบดว้ย ประเภทของบตัร ประเภทของสถานทีใ่ชบ้ตัร 
เหตุผลหลกัทีท่่านเลอืกใช้บตัร ผูท้ีม่อีทิธพิลในการตดัสนิใจเลอืกใช้บตัร เป็นค าถามแบบประเภทเรยีงล าดบั (Ordinal 
Scale) จ านวน 1 ขอ้ ประกอบดว้ย วนัทีท่่านใชบ้ตัรมากทีสุ่ด เป็นค าถามแบบประเภทอตัราส่วน (Ratio Scale)  จ านวน 
2 ข้อ ประกอบด้วย ความถี่ในการใช้บตัร และจ านวนเงินโดยเฉลี่ยที่ใช้ผ่านบตัร และเป็นค าถามที่ใช้มาตรวัดแบบ 
Semantic Differential เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทสเกลอนัตรภาพ (Interval Scales) จ านวน 3 ขอ้ โดยมี
หลกัเกณฑใ์นการใหค้ะแนน 5 ระดบั ประกอบดว้ย การใชบ้ตัรต่อ การแนะน าใหค้นรูจ้กัใชบ้ตัร ความมัน่ใจในการใชบ้ตัร 
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 การทดสอบสมมติฐาน 
 1. ปจัจยัทางดา้นขอ้มลูสว่นบุคคลไดแ้ก่เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดต่้อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัมี
พฤตกิรรมในการใชบ้ตัร ของผูบ้รโิภคทีแ่ตกต่างกนั 
           1.1 ผูบ้รโิภคทีม่เีพศ และ สถานภาพครอบครวั ทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมในการใช้บตัรสมาชกิแกรนด์
คลาสสคิพรเีมยีรข์องผูบ้รโิภคทีส่มคัรสมาชกิ ทีแ่ตกต่างกนัใชส้ถติใินการทดสอบคอื t-test 
           1.2ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และ รายไดต่้อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมในการใชบ้ตัร
สมาชกิแกรนดค์ลาสสคิพรเีมยีรข์องผูบ้รโิภคทีส่มคัรสมาชกิ ทีแ่ตกต่างกนัใชส้ถติใินการทดสอบคอื One-Way-Anova 
 2. ปจัจยัทีมต่ีอส่วนประสมทางการตลาดของบตัรสมาชกิแกรนด์คลาสคิพรเีมยีร์ ได้แก่  ด้านผลิตภณัฑ ์             
ดา้นราคา  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  ดา้นการสง่เสรมิการตลาด  มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมในการใชบ้ตัรสมาชกิ 
แกรนด์คลาสสคิพรเีมยีร์ของผู้บรโิภค โดยใช้สถิติในการทดสอบ คอื Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient 
 

ผลการวิจยั 
ผลการทดสอบสมมตฐิานซึง่ม ี5 ขอ้ โดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา ดงันี้  
1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มอีายุระหว่าง 33-42ปี มสีถานภาพสมรสแลว้  มรีะดบัการศกึษา

ปรญิญาตร ีสว่นใหญ่ประกอบอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนระหว่าง  29,000-38,999  บาท   
2. ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มคีวามเหน็ของส่วนประสมทางการตลาดจากมุมมองผูบ้รโิภคโดยรวม อยู่ในระดบั

ที่เหน็ด้วย สามารถจ าแนกได้ดงันี้ ด้านผลติภณัฑ์รวม ด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายรวม ด้านการส่งเสรมิการตลาดรวม                 
อยู่ในระดบัทีเ่หน็ดว้ย สว่นดา้นราคารวมอยู่ในระดบัทีไ่ม่แน่ใจ 
 3. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลอืกใชบ้ตัรสมาชกิแกรนดค์ลาสสคิพรเีมยีร์ประเภทบตัรเงนิ  สถานที ่ทีใ่ช ้  
บตัรสมาชกิแกรนดค์ลาสสคิพรเีมยีรไ์ดถู้กแบ่งไวแ้ลว้ทีล่ะเท่ากนั โดยจะเลอืกใชบ้ตัรในวนัหยุดสุดสปัดาห ์วนัเสาร์ – 
วนัอาทติย ์เหตุผลหลกัทีเ่ลอืกใชบ้ตัรสมาชกิแกรนดค์ลาสสคิพรเีมยีร ์เพื่อรบัส่วนลดจากโรงแรมและหอ้งอาหาร โดยมี
ครอบครวัเป็นผูม้อีทิธพิลหลกัในการตดัสนิใจใชบ้ตัรสมาชกิแกรนดค์ลาสสคิพรเีมยีร์ 

4. ในด้านพฤติกรรม พบว่าผู้บรโิภคมีความถี่ในการใช้บตัรสมาชกิแกรนด์คลาสสคิพรีเมยีร์ ต ่าสุดเท่ากบั               
1 ครัง้ ต่อ 3 เดอืน สงูสดุเท่ากบั 20 ครัง้ ต่อ 3 เดอืน โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3 ครัง้ต่อ 3 เดอืน และ มจี านวนเงนิเฉลีย่ที่
ใชผ้่านบตัรสมาชกิแกรนด์คลาสสคิพรเีมยีร์ ต ่าสุดเท่ากบั 2,000 บาท ต่อ 3 เดอืน สงูสุดเท่ากบั 80,000 บาทต่อ              
3 เดอืน โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 16,284 บาทต่อ 3 เดอืน 

5. ในด้านพฤติกรรมการใช้บตัรสมาชิกแกรนด์คลาสสคิพรเีมียร์โดยรวมพบว่าผู้บรโิภคส่วนใหญ่มพีฤติกรรม            
ในการใชบ้ตัรสมาชกิแกรนดค์ลาสสคิพรเีมยีร์โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยจ าแนกไดด้งันี้ แนวโน้มการใช้บตัรสมาชกิ  
แกรนดค์ลาสสคิพรเีมยีร์พบว่าผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มแีนวโน้มในการใช้บตัรอยู่ในระดบัมากที่สุด การแนะน าการใช้บตัร
สมาชกิแกรนดค์ลาสสคิพรเีมยีรพ์บว่าผูบ้รโิภคสว่นใหญ่มรีะดบัความคดิเหน็การแนะน าการใช้บตัรใหค้นรูจ้กัหรอืเพื่อน
อยู่ในระดบัปานกลาง และความมัน่ใจในการใช้บตัรสมาชกิแกรนดค์ลาสสคิพรเีมยีร์พบว่าผู้บรโิภคส่วนใหญ่มรีะดบั
ความความมัน่ใจในการใชบ้ตัรอยู่ในระดบัมาก 
 

ผลการทดสอบสมมตฐิานซึง่ม ี7 ขอ้ โดยใชส้ถติเิชงิอนุมาน ดงันี้  
 สมมติฐานข้อท่ี 1 ผูบ้รโิภคที่มเีพศแตกต่างกนัมพีฤติกรรมในการใชบ้ตัรสมาชกิแกรนด์คลาสสคิพรเีมยีร์
แตกต่างกนั ผลการวจิยัพบว่า 
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 ผูบ้รโิภคทีม่เีพศทีแ่ตกต่างกนัมพีฤติกรรมดา้นความถี่ ดา้นจ านวนเงนิ และ ดา้นการใช้บตัรสมาชกิแกรนด์
คลาสสคิพรเีมยีรร์วม ไม่แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 
 สมมติฐานข้อท่ี 2 ผูบ้รโิภคที่มอีายุแตกต่างกนัมพีฤติกรรมในการใชบ้ตัรสมาชกิแกรนด์คลาสสคิพรเีมยีร์
แตกต่างกนั ผลการวจิยัพบว่า 
 ผู้บรโิภคที่มอีายุแตกต่างกนัมพีฤติกรรมด้านความถี่ ด้านจ านวนเงนิ  และด้านการใช้บตัรสมาชกิแกรนด์
คลาสสคิพรเีมยีรร์วม แตกต่างกนัทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05 โดยผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 53ปีขึน้ไป  มพีฤตกิรรมดา้น
ความถี ่ดา้นจ านวนเงนิ  ดา้นการใชบ้ตัรสมาชกิแกรนดค์ลาสสคิพรเีมยีรร์วมมากกว่าผูบ้รโิภคทีม่กีลุ่มอายุ 23-32ปี 33-
32ปี และ 43-52ปี 
 สมมติฐานข้อท่ี 3 ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพครอบครวัแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมในการใชบ้ตัรสมาชกิแกรนด์
คลาสสคิพรเีมยีรแ์ตกต่างกนั ผลการวจิยัพบว่า 
 ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพครอบครวัแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมด้านความถี่ในการใช้บตัรสมาชกิแกรนด์คลาสสคิ
พรเีมยีร ์ไม่แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05  
 ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพครอบครวัแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมดา้นจ านวนเงนิและดา้นการใชบ้ตัรสมาชกิแกรนด์
คลาสสคิพรเีมยีรร์วม แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 โดยผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพครอบครวั สมรส/อยู่
ดว้ยกนั มพีฤตกิรรมดา้นจ านวนเงนิและดา้นการใชบ้ตัรสมาชกิแกรนดค์ลาสสคิพรเีมยีรร์วม มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่ี
สถานภาพครอบครวั โสด/หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู ่
 สมมติฐานข้อท่ี 4 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมในการใชบ้ตัรสมาชกิแกรนดค์ลาสสคิ
พรเีมยีรแ์ตกต่างกนั ผลการวจิยัพบว่า 
 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมดา้นความถี่ ดา้นจ านวนเงนิ และดา้นการใชบ้ตัรสมาชกิ
แกรนด์คลาสสคิพรเีมยีร์รวม แตกต่างกนัที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติที ่0.05 โดยผู้บรโิภคที่มีระดบัการศกึษาสูงกว่า
ปรญิญาตร ีมพีฤตกิรรมดา้นความถี ่ดา้นจ านวนเงนิ และดา้นการใชบ้ตัรสมาชกิแกรนดค์ลาสสคิพรเีมยีรร์วม มากกว่า
ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีและผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ี
 สมมติฐานข้อท่ี 5 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมในการใชบ้ตัรสมาชกิแกรนดค์ลาสสคิพรเีมยีร์
แตกต่างกนั ผลการวจิยัพบว่า 
 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมดา้นจ านวนเงนิ แตกต่างกนัที่ระดบันัยส าคญัทางสถติทิี่ 0.05 โดย
ผูบ้รโิภคที่มอีาชพีอาชพีธุรกจิส่วนตวั/อาชพีอสิระ มพีฤติกรรมด้านจ านวนเงนิ มากกว่าผู้บรโิภคที่มอีาชพีพนักงาน
บรษิทัเอกชน และ ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีรบัราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ 
 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมดา้นความถี่ และ ด้านการใชบ้ตัรสมาชกิแกรนดค์ลาสสคิพรเีมยีร์
รวม ไม่แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 
 สมมติฐานข้อ ท่ี  6 ผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกันมีพฤติกรรมในการใช้บัตรสมาชิก 
แกรนดค์ลาสสคิพรเีมยีรแ์ตกต่างกนั ผลการวจิยัพบว่า 
 ผูบ้รโิภคที่มรีายไดแ้ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมดา้นความถี่ ดา้นจ านวนเงนิ และดา้นการใชบ้ตัรสมาชกิแกรนด์
คลาสสคิพรเีมยีรร์วม แตกต่างกนัที่ระดบันัยส าคญัทางสถิตทิี ่0.05 โดยผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัรายได ้49,000 บาทขึน้ไป            
มพีฤติกรรมดา้นความถี่ ด้านจ านวนเงนิ  ด้านการใชบ้ตัรสมาชกิแกรนดค์ลาสสคิพรเีมยีร์รวม มากกว่าผู้บรโิภคที่มี
ระดบัรายได ้9,000 – 18,999 บาท 19,000 – 28,999 บาท 29,000 – 38,999 บาท  และ 39,000 – 48,999 บาท 
 สมมติฐานข้อท่ี 7 ปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดไดแ้ก่ดา้นผลติภณัฑ์ดา้นราคาดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่ายดา้นการสง่เสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมในการใชบ้ตัรสมาชกิแกรนดค์ลาสสคิพรเีมยีร ์
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 ด้านความถ่ีในการใช้บตัรสมาชิกแกรนดค์ลาสสิคพรีเมียร ์
 ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมด้านความถี่ในการใช้บตัร
สมาชกิแกรนดค์ลาสสคิพรเีมยีร์ ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05 ในทศิทางเดยีวกนั ระดบัต ่า ส่วนดา้นราคา ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย และ ดา้นการสง่เสรมิทางการตลาดมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ระดบัต ่ามาก 

ด้านจ านวนเงินเฉล่ียท่ีใช้ผา่นบตัรสมาชิกแกรนดค์ลาสสิคพรีเมียร ์
 ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลติภณัฑ์ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมดา้นจ านวนเงนิเฉลีย่ที่ใชผ้่าน
บตัรสมาชกิแกรนดค์ลาสสคิพรเีมยีร์  ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05 ในทศิทางเดยีวกนั ระดบัต ่า ส่วนดา้นราคา 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และ ดา้นการสง่เสรมิทางการตลาดมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ระดบัต ่ามาก 
 ด้านการใช้บตัรสมาชิกแกรนดค์ลาสสิคพรีเมียรร์วม 
 ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และ ดา้นการส่งเสรมิ
ทางการตลาด มีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมดา้นการใชบ้ตัรสมาชกิแกรนด์คลาสสคิพรเีมยีร์รวม   ทีร่ะดบันัยส าคญั         
ทางสถติทิี ่0.05 ในทศิทางเดยีวกนั ระดบัปานกลาง 
 

การอภิปรายผลการวิจยั 
 จากผลการศกึษาวจิยัเรื่อง “ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้ตัรสมาชกิ
แกรนดค์ลาสสคิพรเีมยีร”์ สามารถน ามาอภปิรายผลไดด้งันี้ 
 สมมติฐานท่ี 1 ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรไม่แตกต่างกนั ในดา้นความถี่ในการใช ้
ดา้นจ านวนเงนิโดยเฉลี่ยและดา้นพฤติกรรมการใช้บตัรสมาชกิแกรนด์คลาสสคิพรเีมยีร์ประกอบด้วย การใช้บตัรต่อ 
การแนะน าผูอ้ื่น และความมัน่ใจ ไม่แตกต่างกนั เนื่องจากผู้บรโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัสามารถใชบ้ตัรสมาชกิแกรนด์
คลาสคิพรเีมยีรไ์ดทุ้กเพศและไม่สง่ผลต่อพฤตกิรรมในการใชบ้ตัร ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณัษฐพร อุดมมหาลาภ 
(2553)  ไดท้ าการศกึษาวจิยัเรื่องปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในการใชบ้ตัร BTS Smart Pass ของรถไฟฟ้า 
BTS ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากการใชบ้ตัรสมาชกิแกรนดค์ลาสสคิพรเีมยีร ์นัน้ไม่มขีอ้จ ากดัในการ
ใชบ้ตัรซึง่สามารถใชไ้ดท้ัง้เพศชายและเพศหญงิ  
 สมมติฐานท่ี 2 ผู้บรโิภคที่มอีายุแตกต่างกนัมพีฤติกรรมดา้นความถี่ แตกต่างกนั โดยพบว่า ผูบ้รโิภคที่ม ี         
อายุ  53 ปีขึน้ไป มพีฤตกิรรมดา้นความถี่ในการใช้บตัรมากกว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 23–32 ปี และ ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ              
33-42 ปี และ 43–52ปี  ทัง้นี้อาจเป็นเพราะขอ้จ ากดัในการใช้งานแตกต่างตามช่วงอายุ ไม่ว่าจะเป็นความชอบหรอื
กจิวตัรประจ าวนัที่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศานติ ถาวรสุวรรณ (2546) ไดท้ าการศกึษาวจิยัเรื่อง
พฤติกรรมการใช้บตัรเดบติ EASY CARD ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ได้กล่าวว่า ผู้บรโิภคที่มอีายุ              
แตกต่างกนัมพีฤติกรรมในการใชบ้ตัรเดบติ EASY CARD แตกต่างกนัในดา้นความถี่ในการใชบ้ตัร เนื่องจากคนที่มี               
วยัต่างกนัมาก จะมคีวามตอ้งการในสิง่ต่างๆ ทีแ่ตกต่างกนัดว้ย 
 ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมดา้นจ านวนเงนิโดยเฉลีย่ทีใ่ชผ้่านบตัรแตกต่างกนัโดยพบว่าผูบ้รโิภค
ทีม่อีายุ 53 ปีขึน้ไป มพีฤตกิรรมดา้นจ านวนเงนิโดยเฉลีย่ทีใ่ชผ้่านบตัรมากทีสุ่ด เนื่องจากเป็นกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่กี าลงั
ทรพัย์ในการจบัจ่ายใชส้อย และมอีสิระในการใชจ้่ายซึง่ขดัแยง้กบังานวจิยัของ ณัษฐพร อุดมมหาลาภ  (2553) ได้
ท าการศกึษาวจิยัเรื่องปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในการใชบ้ตัร BTS Smart Pass ของรถไฟฟ้า BTS             
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครพบว่าผูท้ีม่อีายุทีแ่ตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อพฤตกิรรมการใชบ้ตัร BTS Smart Pass 
ซึง่สามารถใชไ้ดทุ้กช่วงวยัโดยไม่มขีอ้จ ากดั 
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 ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้ตัร ประกอบดว้ย การใชบ้ตัรต่อ การแนะน าผูอ้ื่น และความ
มัน่ใจ แตกต่างกนัโดยพบว่า ผูบ้รโิภคที่มอีายุ 53ปีขึน้ไป มพีฤตกิรรมในการใชบ้ตัรมากทีสุ่ด เนื่องจากผูบ้รโิภคที่มี 
อายุ 53 ปีขึน้ไปเป็นกลุ่มที่เป็นลูกคา้ประจ าของทางโรงแรม และมคีวามเชื่อมัน่ในการซือ้และใช้บรกิารของทางทาง
โรงแรม ซึง่สอดคล้องกบักบัแนวคดิของศริวิรรณ เสรรีตัน์และคณะ (2538:41-42) โดยกล่าวว่าผลติภณัฑจ์ะสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัได ้
 สมมติฐานท่ี 3 ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพครอบครวัแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมดา้นความถีใ่นการใชบ้ตัรไม่แตกต่าง
กนั เน่ืองจากพฤตกิรรมดา้นความถีใ่นการใชง้าน ของผูบ้รโิภคมกัจะเขา้มาใชบ้รกิารในวนัเวลาว่าง และวนัส าคญัต่างๆ 
เป็นส่วนมาก ท าให้ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมด้านความถี่ในการใช้บัตร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ณัษฐพร                   
อุดมมหาลาภ (2553)  ไดท้ าการศกึษาวจิยัเรื่องปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในการใชบ้ตัร BTS Smart Pass 
ของรถไฟฟ้า BTS ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากการใชบ้ตัร นัน้ไม่มขีอ้จ ากดัดา้นความถี่ในการใช้
บัตรซึ่งสามารถใช้ได้ทุกสถานภาพครอบครัว ทัง้นี้อาจเป็นเพราะการใช้บัตรมักใช้ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห ์               
(เสาร-์อาทติย)์ ซึง่ไม่สง่ผลต่อสถานภาพครอบครวั 
 ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพครอบครวัแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมดา้นจ านวนเงนิโดยเฉลีย่ แตกต่างกนั โดย  พบว่า
ผูบ้รโิภคที่มสีถานภาพครอบครวัสมรส/อยู่ด้วยกนั มจี านวนเงนิโดยเฉลี่ยที่ใช้ผ่านบตัรมากที่สุดทัง้นี้อาจเป็นเพราะ  
การใช้จ่ายแบบเป็นครอบครวัจะมจี านวนเงนิเฉลี่ยที่ใช้มากกว่าไปคนเดยีว ซึ่งสอดคล้องกบั งานวจิยัของ  ธนัฐดา 
ภญิโญธนาดฐิ (2554) ไดท้ าการศกึษาวจิยัเรื่องปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชบ้ตัร The 1 Card ของผูบ้รโิภค  
ในเขตกรุงเทพมหานครไดก้ล่าวว่าผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพครอบครวัโสดจะมพีฤตกิรรมการใชด้า้นจ านวนเงนิโดยเฉลีย่
น้อยกว่าผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน เนื่องจากผู้บริโภคที่มีสถานภาพครอบครัวสมรส/อยู่ด้วยกัน                 
จะมคีวามรบัผดิชอบต่อครอบครวัมากกว่า ท าใหม้จี านวนเงนิโดยเฉลีย่ในการซือ้สนิคา้มากกว่า 
 ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพครอบครวัแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรประกอบดว้ย การใชบ้ตัรต่อ การแนะน า
ผูอ้ื่น และความมัน่ใจ แตกต่างกนั พบว่าผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพครอบครวัสมรส/อยู่ดว้ยกนั มพีฤตกิรรมในการใชบ้ตัร
มากที่สุด อนัมาจากสถานภาพครอบครัวสมรส/อยู่ด้วยกัน ได้เห็นถึงความคุ้มค่าของการใช้จ่าย จากการใช้บตัร            
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของธนัฐดา ภญิโญธนาดฐิ (2554) ไดท้ าการศกึษาวจิยัเรื่องปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรม 
การใชบ้ตัร The 1 Card ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครไดก้ล่าวว่าผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั จะมี
ความรบัผดิชอบมากกว่าผูบ้รโิภคทีม่สีภานภาพโสด/หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ อนัมาจากการค านึงถงึความรบัผดิชอบ
ทีม่ต่ีอครอบครวัมากกว่า  
 สมมติฐานท่ี 4 ผู้บริโภคที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีพฤติกรรมด้านความถี่แตกต่างกัน โดยพบว่า 
ผู้บรโิภคที่มีระดบัการศึกษาสูงกว่าปรญิญาตรี มพีฤติกรรมการใช้บตัรมากที่สุด อนัมาจากกลุ่มผู้บรโิภคมขีอ้จ ากดั              
ในการใช้งานแตกต่างตามระดบัการศกึษา ทัง้นี้อาจเป็นเพราะว่าผู้ที่มกีารศกึษาสูงมกัมกีจิกรรมการพบปะสงัสรรค ์            
ในรบัประทานอาหารและท่องเที่ยวมากกว่าซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ  ธนัฐดา ภิญโญธนาดิฐ (2554) ได้
ท าการศกึษาวจิยัเรื่องปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชบ้ตัร The 1 Card ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร           
ได้กล่าวว่าผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศกึษาสูงกว่าปริญญาตรสีามารถรบัทราบข่าวสารผ่านสื่อต่างๆไดด้กีว่า นอกจากนี้
ผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศกึษาสูงจะมตี าแหน่งในหน้าที่การงานที่สูงกว่า ท าให้มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนและก าลงัทรพัย์            
ทีส่งูกว่า 
 ผู้บริโภคที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมด้านจ านวนเงินโดยเฉลี่ยที่ใช้ผ่านบตัร แตกต่างกัน             
โดยพบว่าผูบ้รโิภคที่มรีะดบัการศกึษาสูงกว่าปรญิญาตร ีมพีฤตกิรรมดา้นจ านวนเงนิโดยเฉลีย่ที่ใชผ้่านบตัรมากทีสุ่ด 
เนื่องจากผู้บรโิภคที่มีการศกึษาสูงจะมีต าแหน่งหน้าที่การงานที่สูงและมรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนที่สูงตามไปด้วยกว่า               
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของธนัฐดา ภญิโญธนาดฐิ (2554) ไดท้ าการศกึษาวจิยัเรื่องปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรม 
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การใชบ้ตัร The 1 Card ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครไดก้ล่าวว่าผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตรี
มแีนวโน้มในการซือ้มากกว่า เนื่องจากผูม้กีารศกึษาสงูมคีวามสนใจในขา่วสารและเปิดรบัสือ่ขอ้มลูผลติภณัฑไ์ดด้กีว่า 
 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรประกอบดว้ย การใชบ้ตัรต่อ การแนะน าผูอ้ื่น 
และความมัน่ใจ แตกต่างกนั โดยพบว่าผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีมีพฤตกิรรมการใชบ้ตัรมากทีสุ่ด 
ทัง้นี้เป็นเพราะว่าผู้ที่มกีารศกึษาสูง มคีวามสนใจต่อสทิธปิระโยชน์ของบตัร มากกว่า ซึ่ง สอดคล้องกบัแนวคดิของ           
พรทพิย ์ สมัปตัตะวนิช (2529: 312-316)โดยกล่าวว่าการศกึษาเป็นตวัแปรทีส่าคญั ต่อประสทิธภิาพของการสื่อสาร 
ของผู้รบัสาร โดยเชื่อว่าการศกึษานัน้ท าให้มพีฤตกิรรมแตกต่างกนัออกไปโดยผูท้ี่ มกีารศกึษาสงูจะมคีวามสนใจ              
ในเรื่องทีม่เีหตุผลสนบัสนุนทัง้นี้เพื่อน ามาประกอบการตดัสนิใจ ซือ้สนิคา้ ฐานะทางสงัคม และ เศรษฐกจิ 
 สมมติฐานท่ี 5 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมดา้นความถี่ในการใชบ้ตัรและพฤตกิรรมในการใช้
บตัรประกอบดว้ย การใชบ้ตัรต่อ การแนะน าผูอ้ื่น และความมัน่ใจ ไม่แตกต่างกนั เนื่องผูบ้รโิภคทุกอาชพีสามารถรบัรู้
ถึงคุณค่าและสทิธปิระโยชน์ที่ได้รบัจากบตัรได้เท่าเทยีมกนั ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ  ณัษฐพร อุดมมหาลาภ 
(2553)  ไดท้ าการศกึษาวจิยัเรื่องปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในการใชบ้ตัร BTS Smart Pass ของรถไฟฟ้า 
BTS ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากการใช้บตัรสมาชกิแกรนดค์ลาสสคิพรเีมยีร์ นัน้ไม่มขีอ้จ ากดั           
ดา้นความถีแ่ละพฤตกิรรมในการใชบ้ตัร ซึง่สามารถใชไ้ดทุ้กอาชพี  
 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมดา้นจ านวนเงนิโดยเฉลีย่ทีใ่ชผ้่านบตัรแตกต่างกนั  พบว่าผูบ้รโิภค 
ที่มอีาชพีธุรกจิส่วนตัว/อาชพีอสิระ มพีฤติกรรมการใช้บตัรสูงสุดอนัมาจาก ต้องใช้บริการห้องอาหารในการรบัรอง             
กลุ่มลกูคา้ และผูใ้ชบ้รกิารสว่นใหญ่เป็นเจา้ของธุรกจิเอง จงึมกี าลงัในการใชจ้่ายผ่านบตัรมากกว่าผูบ้รโิภคอาชพีอื่นๆ 
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของณัษฐพร อุดมมหาลาภ (2553)  ไดท้ าการศกึษาวจิยัเรื่องปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมของ
ผูบ้รโิภคในการใชบ้ตัร BTS Smart Pass ของรถไฟฟ้า BTS ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครเนื่องจากความ
แตกต่างทางดา้นอาชพีของผูบ้รโิภค ท าใหผู้บ้รโิภคในแต่ละอาชพีมรีปูแบบการด าเนินชวีติและการใชจ้่ายทีแ่ตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 6 ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีพฤติกรรมด้านความถี่ในการใช้บัตร              
แตกต่างกนั โดยผลจากกการศกึษาพบว่าผูบ้รโิภคที่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีร่ะดบั 49,000 บาทขึน้ไป มพีฤตกิรรม            
ในการใชบ้ตัรมากกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัรายได ้39,000 – 48,999 บาท 29,000 – 38,999 บาท และ 19,000 – 28,999 
บาท 9,001 – 18,999 บาท ทัง้นี้เป็นเพราะพฤติกรรมดา้นความถี่ของผูบ้รโิภคมขีอ้จ ากดัในการใชง้านแตกต่างตาม
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากย่อมมีความถี่ในการใช้บริการมากตามไปด้วย                  
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของของธนฐัดา ภญิโญธนาดฐิ (2554) ไดท้ าการศกึษาวจิยัเรื่องปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรม
การใชบ้ตัร The 1 Card ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกล่าวว่าผูบ้รโิภคทีร่ายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนระหว่าง 
10,001-20,000 มคีวามถีใ่นการใชบ้รกิารน้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัรายได ้20,001-30,000 และ 30,000 บาทขึน้ไป 
 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมดา้นจ านวนเงนิโดยเฉลีย่ทีใ่ชผ้่านบตัร  แตกต่างกนั 
โดยผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีร่ะดบั 49,000 บาทขึน้ไป มพีฤตกิรรมดา้นจ านวนเงนิโดยเฉลีย่ทีใ่ชผ้่านบตัร 
มากที่สุด เนื่องจากผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากย่อมมีอ านาจในการซื้อและใช้บริการมากตามไปด้วย               
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของธนฐัดา ภญิโญธนาดฐิ (2554) ไดท้ าการศกึษาวจิยัเรื่องปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการ
ใชบ้ตัร The 1 Card ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกล่าวว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนมากกว่า 
10,000 บาทขึน้ไปมกี าลงัซือ้สนิคา้และบรกิารมากกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนน้อยกว่า 10,000 บาท 
 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรประกอบดว้ย การใชบ้ตัรต่อ การแนะน า
ผูอ้ื่น และความมัน่ใจ แตกต่างกนั โดยผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีร่ะดบั 49,000 บาทขึน้ไป มพีฤตกิรรมการใช้
บตัรมากทีส่ดุ เนื่องจากผูท้ีม่รีายไดต่้อเดอืนสงูไดเ้ลง็เหน็ถงึความคุม้ค่าจากการใชจ้่ายและการใชบ้รกิารทีม่าก จะส่งผล
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ต่อการได้รับส่วนลดและแต้มสะสมที่มากตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวร รณ เสรีรัตน์และคณะ 
(2538:41-42) โดยกล่าวว่ารายไดจ้ะเป็นตวับ่งชีก้ารมหีรอืไม่มคีวามสามารถในการจ่ายสนิคา้ 
 สมมติฐานท่ี 7 ปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ ์ด้านราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ดา้นการสง่เสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมในการใชบ้ตัรสมาชกิแกรนดค์ลาสสคิพรเีมยีร ์ 
 7.1 ด้านผลิตภณัฑ์ ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์โดยรวมมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรม 
ดา้นความถี่ในการใชบ้ตัร และ ดา้นจ านวนเงนิเฉลีย่ทีใ่ชผ้่านบตัร ในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่า เนื่องจากรูปลกัษณ์
ของบตัรไม่สง่ผลต่อพฤตกิรรมในการใชง้านมากขึน้หรอืใชจ้ านวนเงนิเพิม่ขึน้  เพราะต้องการใชแ้ค่สทิธปิระโยชน์จาก
ตวับตัรเท่านัน้ ส่วนดา้นพฤติกรรมการใช้บตัรฯประกอบดว้ย การใชบ้ตัรต่อ การแนะน าผูอ้ื่น และความมัน่ใจ พบว่า              
มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ในระดบัปานกลาง เนื่องจากรูปลกัษณ์ของบตัรส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้งาน             
เพราะถ้าตวัรูปลกัษณ์ของบตัรฯ มกีารปรบัแก้ไขให้ตรงใจกบักลุ่มผู้บรโิภคแลว้ จะส่งผลต่อการอยากใช้งานต่อและ            
การบอกต่อใหก้บัผูใ้ชร้ายอื่นๆ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิคอตเลอร ์(Philip Kotler:1997) กล่าวว่าปจัจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ เป็นตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ ซึ่งบริษัทใช้ร่วมกันเพื่อสนองความพึงพอใจ                 
แก่กลุ่มเป้าหมาย  
 7.2 ด้านราคา ปจัจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาโดยรวมมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมด้าน
ความถีใ่นการใชบ้ตัร และ ดา้นจ านวนเงนิเฉลีย่ทีใ่ชผ้่านบตัร ในทศิทางเดยีวกนั ระดบัต ่า เน่ืองจากปจัจยัส่วนประสม
ทางการตลาดดา้นราคาไม่ได้ช่วยกระตุ้นใหเ้กดิการอยากใชต่้อหรอืใชง้านเพิม่ขึน้เนื่องจากผูบ้รโิภคได้ท าการเสยีค่า
สมคัรสมาชกิไปแล้ว ส่วนด้านพฤติกรรมการใช้บตัรฯประกอบด้วย การใช้บตัรต่อ การแนะน าผู้อื่น และความมัน่ใจ 
พบว่า มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัปานกลาง เพราะถ้าราคาของบตัรฯ มกีารปรบัลดค่าสมาชกิ หรอื
ค่าธรรมเนียมในการสมคัรสมาชิกบตัรใหม่แล้ว จะส่งผลกระตุ้นให้เกิดผู้บริโภคการอยากใช้ต่อ ซึ่งสอดคล้องกับ              
แนวคดิคอตเลอร ์(Philip Kotler:1997) กล่าวว่าปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา เป็นตวัแปรทางการตลาด            
ทีค่วบคุมได ้ซึง่บรษิทัใชร่้วมกนัเพื่อสนองความพงึพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย  
 7.3 ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ปจัจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยรวม
มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมด้านความถี่ในการใช้บตัรและด้านจ านวนเงินเฉลี่ยที่ใช้ผ่านบตัร ในทิศทางเดียวกนั              
ในระดบัต ่า เน่ืองจากปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายไม่ไดช้่วยกระตุ้นใหเ้กดิการอยากใช้
งานต่อหรอืใช้งานเพิ่มขึน้ เพราะผู้สมคัรบัตรฯ ได้เป็นสมาชกิเป็นที่เรยีบร้อยแล้ว ส่วนด้านพฤติกรรมการใช้บตัรฯ
ประกอบด้วย การใช้บัตรต่อ การแนะน าผู้อื่น และความมัน่ใจ พบว่ามีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกนั ในระดับ               
ปานกลาง เพราะถ้าหากมชี่องทางการจดัจ าหน่ายที่เขา้ถงึตวัผู้บรโิภคได้มากขึน้หรอืการใหค้ าแนะน าจากพนักงานที่
สามารถจูงใจผู้บรโิภคให้อยากสมคัรสมาชกิบตัรฯ ได้แล้วย่อมส่งผลต่อการอยากใช้งานต่อรวมถึงการบอกต่อผู้อื่น             
อกีดว้ย ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิคอตเลอร ์(Philip Kotler:1997) กล่าวว่าปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย เป็นตวัแปรทางการตลาดทีค่วบคุมได ้ซึง่บรษิทัใชร่้วมกนัเพื่อสนองความพงึพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย  
 7.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด ปจัจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสรมิการตลาดโดยรวม             
มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมด้านความถี่ในการใช้บตัร และ ด้านจ านวนเงนิเฉลี่ยที่ใช้ผ่านบตัร ในทศิทางเดยีวกนั 
ระดบัต ่า อนัเนื่องจากกลุ่มลกูคา้ทีใ่ชง้านอยู่เป็นกลุ่มลกูคา้ประจ า และสว่นใหญ่เป็นกลุ่มลูกคา้ทีม่อีายุมาก จงึมลีกัษณะ
ในการใชบ้ตัรแบบเดมิๆ คอืไม่ค่อยรบัรูใ้นเรื่องของกจิกรรมและการส่งเสรมิทางการตลาดมากนัก ส่วนดา้นพฤตกิรรม
การใชบ้ตัรฯ ประกอบดว้ย การใช้บตัรต่อ การแนะน าผูอ้ื่น และความมัน่ใจ พบว่ามคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนั 
ระดบัปานกลาง เพราะถา้หากในอนาคตเราสามารถขยายช่องทางเขา้หากลุ่มผูบ้รโิภคไดม้ากขึน้ กลุ่มผูบ้รโิภคทีเ่ขา้มา
ใชบ้รกิารในโรงแรมจะก่อใหเ้กดิการรบัรูถ้งึสทิธปิระโยชน์ทไีดร้บัจากบตัรทีด่ ีอนัจะน ามาซึง่การเพิม่สมาชกิผูถ้อืบตัรฯ
ได้มากขึน้และ การบอกต่อให้กบัคนรู้จกั ท าให้เกดิการกระตุ้นในการใช้งานมากขึน้ เนื่องจากรบัรู้ถึงสทิธปิระโยชน์               
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ที่ได้รบัจากบตัร ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิคอตเลอร์ (Philip Kotler:1997) กล่าวว่าปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด           
ด้านการส่งเสรมิทางการตลาด เป็นตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ ซึ่งบริษัทใช้ร่วมกนัเพื่อสนองความพงึพอใจ               
แก่กลุ่มเป้าหมาย  
 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 
 จากผลการศกึษาวิจยัเรื่อง ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมในการใช้บตัร
สมาชกิแกรนดค์ลาสสคิพรเีมยีร ์ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะในการวจิยัดงันี้ 
 1.ผูป้ระกอบการโรงแรมโกลเดน้ ทวิลปิ ซอฟเฟอรนิ พระราม 9 กรุงเทพฯ และโรงแรมแกรนด ์ แปซฟิิก            
ซอฟเฟอรนิ รสีอรท์แอนดส์ปา (หวัหนิ) ควรน าขอ้มูลดา้นประชากรศาสตรไ์ปก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ผูบ้รโิภคทีม่ี
อายุ 23-32 ปี สถานภาพโสด/หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ี อาชพี พนักงานบรษิัทเอกชน 
และมรีายไดต่้อเดอืน 9,001 – 18,999 บาท เพื่อสรา้งโอกาสทางการตลาดทีจ่ะเขา้ถงึตลาดเป้าหมายกลุ่มน้ี  
 2.ผูป้ระกอบการโรงแรมควรมกีารจดัจ าการส่งเสรมิการตลาดเพื่อกระตุ้นใหผู้บ้รโิภคเขา้มาใชบ้รกิารมากกว่า 
3 ครัง้ / 3 เดอืน เช่น การให้ส่วนลดเพิ่มทุกเดอืนเมื่อมกีารใช้จ่ายติดต่อกนั เพื่อให้ผู้บรโิภคมคีวามถี่ในการใช้บตัร
สมาชกิแกรนดค์ลาสสคิพรเีมยีรเ์พิม่ขึน้ 
 3. ผู้ประกอบการโรงแรมควรเพิ่มความสะดวกในการใช้บริการให้กบัผู้บริโภคที่มีอายุ 53 ปีขึ้นไปกลุ่มนี้             
เช่น การบอกรหสัสมาชกิแทนเพื่อรบัสว่นลดและสะสมแต้มเมื่อเขา้มาใชบ้รกิาร จะท าใหผู้บ้รโิภคกลุ่มนี้รูส้กึใชง้านง่าย
กลบัมาใชบ้รกิารเพิม่ขึน้ เน่ืองจากผลการวจิยัพบว่าผู้บรโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมเรื่องความถีใ่นการใช้
บตัรสมาชกิแกรนดค์ลาสสคิพรเีมยีรแ์ตกต่างกนั โดยผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 53 ปีขึน้ไป มพีฤตกิรรมในดา้นความถี่ในการใช้
บตัรสมาชกิแกรนดค์ลาสสคิพรเีมยีรม์ากกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุต ่ากว่า 53 ปี  
 4. ผูป้ระกอบการโรงแรมควรใหบ้รกิารพเิศษกบัผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรสแลว้ เช่น เมื่อเขา้มารบัประทาน
อาหารในวนัพ่อ หรอื วนัแม่ จะไดร้บัรปูถ่ายกบัครอบครวัฟร ีจะท าใหผู้บ้รโิภคกลุ่มนี้รูส้กึพงึพอใจและกลบัมาใชบ้รกิาร
เพิม่ขึน้ เน่ืองจากผลการวจิยัพบว่าผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพครอบครวัแตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมดา้นจ านวนเงนิทีใ่ช้
ผ่านบตัรสมาชกิแกรนดค์ลาสสคิพรเีมยีรแ์ตกต่างกนั โดยผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรสแลว้ มพีฤตกิรรมดา้นจ านวนเงนิ
ทีใ่ชผ้่านบตัร สมาชกิแกรนดค์ลาสสคิพรเีมยีรม์ากกว่าผูบ้รโิภคทีท่ีม่สีถานภาพโสด/หมา้ย/หย่ารา้ง  
 5. ผูป้ระกอบการโรงแรมโกลเดน้ ทวิลปิ ซอฟเฟอรนิ พระราม 9 กรุงเทพฯ และโรงแรมแกรนด ์แปซฟิิก  
ซอฟเฟอรนิ รสีอรท์แอนดส์ปา (หวัหนิ) ควรเร่งพฒันาและปรบัปรุงกลยุทธท์างดา้นการตลาดในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 
 5.1 ผู้ประกอบการโรงแรมควรให้ความส าคัญด้านรูปลักษณ์ของบัตรและการใช้งานของบัตรเป็นหลัก                
เพื่อสรา้งความมัน่ใจและความประทบัใจใหก้บัผูใ้ชบ้ตัร เพราะเมื่อผูบ้รโิภคเกดิความพงึพอใจในการใชบ้ตัรจะเกดิการ
ใชซ้ ้า จนเป็นความมัน่ใจและบอกต่อผูอ้ื่นใหส้มคัรบตัร เน่ืองจากผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้น
ผลติภณัฑ์มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการใช้บตัรสมาชกิแกรนดค์ลาสสคิพรเีมยีร ์ในทศิทางเดยีวกนั โดยผู้บรโิภค              
มคีวามคดิเหน็ดา้นผลติภณัฑด์ขีึน้ จะท าใหผู้บ้รโิภคมพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรสมาชกิแกรนดค์ลาสสคิพรเีมยีรเ์พิม่ขึน้ 
 5.2 ผูป้ระกอบการโรงแรมควรใหข้อ้มลู เช่น การโฆษณาใหผู้บ้รโิภคเลง็เหน็ถงึคุณค่าทีจ่ะไดร้บัจากการสมคัร
บตัรเพื่อใหผู้บ้รโิภคนัน้ยอมรบัและตระหนักว่าราคา มคีวามเหมาะสมกบัสทิธปิระโยชน์และของสมนาคุณทีไ่ดร้บัจาก
บตัร เน่ืองจากราคาเป็นปจัจยัหน่ึงของการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคทีม่คีวามส าคญั เน่ืองจากผลการวจิยัพบว่าปจัจยั
สว่นประสมทางการตลาดดา้นราคา มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้ตัรสมาชกิแกรนดค์ลาสสคิพรเีมยีร ์ในทศิทาง
เดยีวกนั โดยผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ดา้นราคาดขีึน้ จะท าใหผู้บ้รโิภคมพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรสมาชกิแกรนดค์ลาสสคิ
พรเีมยีรเ์พิม่ขึน้  
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 5.3 ผู้ประกอบการโรงแรมควรเพิม่ช่องทางการสมคัรบตัร โดยทุกครัง้เมื่อมผีูเ้ขา้มาใช้บรกิารจะมพีนักงาน 
เขา้ไปเชญิชวนการสมคัรบตัร เพื่อกระตุ้นให้ผู้บรโิภคเหน็ถึงสทิธปิระโยชน์ในการใช้บรกิารผ่านบตัรสมาชกิแกรนด์
คลาสสคิพรเีมยีรใ์หม้ากขึน้ เพื่อครอบคลุมกลุ่มผูบ้รโิภคทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร แต่ไม่ทราบถงึการประชาสมัพนัธว์่ามบีตัร
สมาชิกแกรนด์คลาสสคิพรเีมียร์อยู่ เน่ืองจากผลการวจิยัพบว่าปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการใช้บตัรสมาชกิแกรนดค์ลาสสคิพรเีมยีร์ ในทศิทางเดยีวกนั โดยผู้บรโิภค               
มคีวามคดิเหน็ด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายดขีึน้ จะท าให้ผู้บรโิภคมพีฤติกรรมการใช้บตัรสมาชกิแกรนด์คลาสสคิ
พรเีมยีรเ์พิม่ขึน้  
 5.4 ผูป้ระกอบการโรงแรมควรเพิม่ความถีใ่นการโฆษณาและจดัโปรโมชัน่ใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหผู้บ้รโิภค
เกดิความสนใจในการสมคัรบตัรฯ และเขา้มาใช้บรกิารอย่างต่อเนื่ อง หรอืการใหผู้บ้รโิภครู้สกึถงึความพเิศษมากกว่า             
ผูไ้ม่สมคัรบตัร เช่น เมื่อผูบ้รโิภคขา้มาใชบ้รกิารทีโ่รงแรมแกรนดแ์ปซฟิิก ทีห่อ้ง Sweet ขึน้ไป จะไดร้บัไวน์แดง 1 ขวด
ฟร ีเป็นการบ่งบอกใหท้ราบถงึความพเิศษของผูส้มคัรบตัรสมาชกิแกรนดค์ลาสสคิพรเีมยีร์ ท าใหเ้ขา้ถงึกลุ่มเป้าหมาย
มากขึน้ เน่ืองจากผลการวจิยัพบว่าปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสรมิทางการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บั
พฤตกิรรมการใชบ้ตัรสมาชกิแกรนดค์ลาสสคิพรเีมยีร ์ในทศิทางเดยีวกนั โดยผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ดา้นการส่งเสรมิ
ทางการตลาดดขีึน้ จะท าใหผู้บ้รโิภคมพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรสมาชกิแกรนดค์ลาสสคิพรเีมยีรเ์พิม่ขึน้  
 

กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็สมบรูณ์ไดด้ว้ยความกรุณาอย่าสงูจาก รองศาสตราจารยส์พุาดา สริกิุตตา อาจารย ์ที่
ปรกึษาสารนิพนธ์ และประธานคณะกรรมการควบคุมการสอบ รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์  กุลิสร์  และอาจารย ์ 
ดร.วรนิทรา  ศริสิุทธกิุล  ทีก่รุณาเป็นคณะกรรมการเพิม่เติมในการสอบสารนิพนธ์ ที่ได้สละเวลาอนัมคี่า ในการให้
ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษา ในการท าสารนิพนธ์ฉบบันี้ตัง้แต่เริ่มต้นการท าวจิยัจนเสรจ็สิ้นสมบูรณ์ รวมถึงการให้
ก าลังใจในการท าวิจัยเมื่อผู้วิจ ัยประสบปญัหา ผู้วิจ ัยรู้สึกซาบซึ้งในความห่วงใยและความหวังดีของอาจารย์             
จงึขอกราบขอบพระคุณอาจารยเ์ป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 
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