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บทคดัย่อ 
 

 การศกึษาวจิยัครัง้นี้มุ่งศึกษาความพงึพอใจด้านส่วนประสมการตลาดบรกิารที่มผีลต่อพฤติกรรมการใช้             
บตัรเครดติของนกัศกึษาระดบัปรญิญาโท ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้คอื นกัศึกษาระดบั
ปรญิญาโท ในเขตกรุงเทพมหานคร ทีเ่ป็นสมาชกิบตัรเครดติ จ านวน 400คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการ
เกบ็รวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติใช้โปรแกรมส าเรจ็รูป สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล คอื ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าที การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์              
เชงิถดถอยแบบพหุคณู ผลการวจิยั พบว่า 
 1. กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุระหว่าง 20 - 29 ปี มสีถานภาพโสด/หมา้ย/หย่า/แยกกนั เป็น
พนกังานบรษิทัเอกชน รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนอยู่ที ่15,000 - 30,000 บาท สว่นใหญ่อาศยัทีบ่า้นของตนเอง/อาศยักบับดิา
มารดา/ผูป้กครอง 
 2. ความพงึพอใจดา้นสว่นประสมทางการตลาดบรกิารบตัรเครดติโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็น
รายด้านพบว่ากลุ่มตวัอย่างมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดยด้านการส่งเสรมิการตลาดมคีวามพงึพอใจ       
มากทีส่ดุ 
 3. กลุ่มตวัอย่างมจี านวนบตัรเครดติที่ถืออยู่ในปจัจุบนัเฉลีย่ประมาณ 3 ใบ จ านวนบตัรเครดติที่ใชอ้ยู่ใน
ปจัจุบนั เฉลีย่ประมาณ 2 ใบ มคีวามถีใ่นการใชบ้ตัรเครดติเฉลีย่ต่อเดอืนประมาณ 6 ครัง้ต่อเดอืน และจ านวนเงนิที่ใช้
จ่ายผ่านบตัรเฉลีย่ต่อเดอืนเฉลีย่ที ่9,666.50 บาทต่อเดอืน โดยใชบ้ตัรเครดติประเภทบตัรคลาสสคิมากทีสุ่ด สนิคา้และ
บรกิารทีใ่ชจ้่ายผ่านบตัรเครดติบ่อยทีส่ดุ ไดแ้ก่ รา้นอาหาร 
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 
 1.  กลุ่มตวัอย่างทีม่เีพศ และอายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติ ในดา้นจ านวนบตัรเครดติทีถ่อื
อยู่ในปจัจุบนั จ านวนบตัรเครดติทีใ่ชอ้ยู่ในปจัจุบนั ความถี่ในการใชบ้ตัรเครดติเฉลีย่ต่อเดอืน และจ านวนเงนิทีใ่ชจ้่าย
ผ่านบตัรเฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.01 และ 0.05 ตามล าดบั 
 2.  กลุ่มตวัอย่างทีม่สีถานภาพครอบครวั แตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใช้บตัรเครดติ ในดา้นจ านวนบตัร
เครดติที่ใช้อยู่ในปจัจุบนั ความถี่ในการใช้บตัรเครดติ และจ านวนเงินที่ใช้จ่ายผ่านบตัรเฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนั          
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั 
 
 
 
__________________________________ 
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 3.  กลุ่มตวัอย่างทีม่ทีีพ่กัอาศยัปจัจุบนัแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติ ในดา้นจ านวนบตัรเครดติ
ทีถ่อือยู่ในปจัจุบนั จ านวนบตัรเครดติทีใ่ชอ้ยู่ในปจัจุบนั และความถี่ในการใชบ้ตัรเครดติแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั 
 4.  กลุ่มตวัอย่างทีม่ทีีร่ายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใช้บตัรเครดติ ในดา้นจ านวนบตัร
เครดติทีถ่อือยู่ในปจัจุบนั จ านวนบตัรเครดติทีใ่ชอ้ยู่ในปจัจุบนั ความถีใ่นการใชบ้ตัรเครดติ และจ านวนเงนิทีใ่ชจ้่ายผ่าน
บตัรเฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 5.  ความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านการส่งเสรมิการตลาด มีอทิธิพลในทิศทาง
เดียวกนักบัพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิต ของนักศึกษาระดบัปรญิญาโท ด้านจ านวนบตั รเครดิตที่ถืออยู่ในปจัจุบนั 
ในขณะทีด่า้นราคา กบัการสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มอีทิธพิลในทศิทางตรงกนัขา้ม อย่างมนียัส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยสามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 7.0 
 6.  ความพงึพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านผลติภณัฑ์ การส่งเสรมิการตลาดบุคคลหรอื
พนักงาน มอีทิธพิลในทศิทางเดยีวกนักบัพฤตกิรรมการใช้บตัรเครดติ ของนักศกึษาระดบัปรญิญาโท ดา้นความถี่ใน
การใชบ้ตัรเครดติ ในขณะทีด่า้นราคา กบัการสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มอีทิธพิลในทศิทางตรงกนัขา้ม 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยสามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 14.3 
 7.  ความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านการส่งเสรมิการตลาด มีอทิธิพลในทิศทาง
เดยีวกนักบัพฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติ ของนกัศกึษาระดบัปรญิญาโท ดา้นจ านวนเงนิทีใ่ชจ้่ายผ่านบตัรเฉลีย่ต่อเดอืน 
ในขณะทีด่า้นราคา กบัการสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มอีทิธพิลในทศิทางตรงกนัขา้ม อย่างมนียัส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั โดยสามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 4.9 
 

ค าส าคญั: ความพงึพอใจ บตัรเครดติ นกัศกึษา 

 
Abstract 

 
 The purpose of this research is to study the satisfaction of service marketing mix influencing on 
consumers’ usage behavior in credit card for graduate students in Master’s degree in Bangkok  metropolis. 
The samples of this research are 400 students who graduate in Master’s degree in Bangkok metropolis. The 
survey research uses questionnaire as a tool for data collection. The statistical data is processed by using a 
computer software program. The statistical methods used in data analysis are percentage, mean, standard 
deviation, t-test, one-way analysis of variance and multiple regression analysis. 
 Results are as follows: 
 1. The most of respondents are female with age of 20-29 years old , single or widower or divorce, 
working in a private company with THB15,000 - 30,000 per month salary and live in own home or with 
parents. 
 2.  The satisfaction of credit card’s service marketing mix in overall and each aspects are at 
satisfied level, the satisfaction of promotion is at the most satisfied level. 
 3.  The most of respondents have approximately 3 credit cards, holding Classic card and to using 
them on average 2 credit cards. The frequency of credit card usage is 6 times per month. An average 
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amount of payment is THB9,666.50 per month. The most of objectives to use credit cards are for buying 
goods and services at restaurant.  
 The results of hypotheses testing are as follows: 
 1.  Respondents with differences in gender and age have different consumers’ usage behavior in 
credit card in term of number of credit cards holding, number of credit cards usage, frequency of credit card 
usage per month and amount of payment per month with a statistically significant levels of 0.01 and 0.05 
respectively. 
 2.  Respondents with differences marital status have different consumers’ usage behavior in credit 
card in term of number of credit cards usage, frequency of credit card usage per month and amount of 
payment per month with a statistically significant levels of 0.01 and 0.05 respectively. 
 3.  Respondents with differences present residence have different consumers’ usage behavior in 
credit card in term of number of credit cards holding, number of credit cards usage and frequency of credit 
card usage per month with a statistically significant levels of 0.01 and 0.05 respectively. 
 4.  Respondents with differences monthly income have different consumers’ usage behavior in 
credit card in term of number of credit cards holding, number of credit cards usage, frequency of credit card 
usage per month and amount of payment per month at a statistically significant level of 0.01. 
 5.  The satisfaction on promotion aspect has positively influenced on consumers’ usage behavior in 
credit card for graduate students in master degree in term of number of credit cards usage, while the 
satisfaction on price and physical evidence and presentation aspects have negatively influenced at a 
statistically significant level of 0.01 with Adjusted  equal to 0.070.  
 6.  The satisfaction on product, promotion and people aspects have positively influenced on 
consumers’ usage behavior in credit card for graduate students in master degree in term of frequency of 
credit card usage per month, while the satisfaction on price and physical evidence and presentation aspects 
have negatively influenced at a statistically significant level of 0.01 with Adjusted  equal to 0.143. 
 7.  The satisfaction on promotion aspect has positively influenced on consumers’ usage behavior in 
credit card for graduate students in master degree in term of amount of payment per month, while the 
satisfaction on price and physical evidence and presentation aspects have negatively influenced with a 
statistically significant levels of 0.01 and 0.05 respectively with Adjusted  equal to 0.049. 
 
Keywords: Satisfaction, Credit Card, Students 
 
บทน า 
 ในปจัจุบนัธนาคารพาณิชย์มกีารแข่งขนักนัอย่างรุนแรงหากเปรยีบเทยีบกบัในอดตี เพราะธนาคารแต่ละ
แห่งต่างมุ่งเป้าที่จะท าส่วนแบ่งทางการตลาดให้มากที่สุด เพื่อดึงรายได้เข้าสู่ธนาคาร  และในอนาคตแนวโน้ม            
การแขง่ขนักจ็ะเพิม่ขึน้อกี เน่ืองจากธนาคารพาณิชยแ์ต่ละแห่งมกีารเปลีย่นแปลงการบรหิารจดัการ มนีวตักรรมใหม่ๆ 
เขา้มามากขึน้ 
 บตัรเครดติ เป็นบรกิารทางการเงนิประเภทหนึ่งทีไ่ดร้บัการพฒันาขึน้อย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นเครื่องมอื
ทางการเงนิทีม่บีทบาทส าคญัและไดร้บัความนิยมอย่างแพร่หลาย บตัรเครดติในประเทศไทยมกีารใชอ้ย่างแพร่หลาย
กันมากขึ้น ทัง้ในภาคธุรกิจและครัวเรือน โดยบัตรเครดิตถือก าเนิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาปี ค .ศ. 1914                
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(พ.ศ.2457) โดยบรษิทัเยอเนอรลัปิโตรเลยีม คอรป์อเรชัน่ ออฟแคลเิฟอรเ์นีย ซึง่ปจัจุบนัคอืบรษิทัโมบลิออยส ์จ ากดั 
โดยท าบตัรดงักล่าวใหก้บัลกูคา้และพนกังานของตนทีไ่ดร้บัเลอืกสรรแลว้ และน าไปช าระค่าน ้ามนั ตอนนัน้บตัรเครดตินี้
จะมลีกัษณะเหมอืนเหรยีญโลหะ ต่อมาราว ค.ศ. 1950 นายแฟรงค ์แมคนามารา (Frank McNamara) ซึง่เป็นนักธุรกจิ 
เกดิลมืกระเป๋าพกกระเป๋าเงนิตดิตวัไปทานอาหารและไม่มเีงนิจ่าย ต้องให้ภรรยาน าเงนิมาช าระให้ จงึคดิว่าถ้ามบีตัร
พเิศษทีใ่ชแ้ทนเงนิไดก้จ็ะด ีจากนัน้จงึปรกึษากบันายราลฟ์ ชไนเดอร ์(Ralph Schneider) ซึง่เป็นทนายความ และได้
สรา้งบตัรไดเนอรส์คลบั ขึน้มาเพื่อใชใ้นการซือ้สนิคา้และบรกิารแทนการช าระเงนิโดยตรง ภายหลงัไดม้บีรษิทั อเมรกินั
เอกซ์เพรส ได้ออกบตัรเครดิต โดยมีวตัถุประสงค์ในครัง้แรกเพื่ ออ านวยความสะดวกให้กบันักท่องเที่ยวที่จะต้อง
เดนิทางไปต่างประเทศ ไม่ตอ้งพกเงนิสดเป็นจ านวนมาก โดยไดน้ าเสนอบตัรทีส่ามารถน าไปขึน้เงนิไดท้ีธ่นาคารต่างๆ 
ส าหรบัประเทศไทย เริม่มกีารใชบ้ตัรเครดติครัง้แรกเมื่อ พ.ศ. 2512 ผูอ้อกบตัรคอื บรษิทั บตัรไดเนอรส์ คลบั (ประเทศ
ไทย) จ ากดั แต่ไม่ไดร้บัความสนใจเท่าที่ควร ต่อมาปี พ.ศ. 2513 ธนาคารแห่งอเมรกิา ไดน้ าบตัรเครดติต่างประเทศ        
ที่เรยีกว่า Bank Americard หรอืที่รู้จกักนัในขณะนี้ว่า “วซี่า” เขา้มาใช้ในประเทศไทย ซึ่งได้รบัความนิยมอย่าง
แพร่หลายในประเทศไทย 
 ธนาคารพาณิชยต่์างๆ และบรษิทัประกอบธุรกจิบตัรเครดติทีม่ใิช่สถาบนัการเงนิ พยายามแข่งขนักนัเพิม่
สมาชกิผูถ้อืบตัรเครดติเพื่อเพิม่ฐานลูกคา้และรายไดใ้ห้แก่องคก์รของตนเอง  จนท าใหก้ารแข่งขนัทวคีวามรุนแรงขึน้
เรื่อยๆ จากขอ้มูลการใหบ้รกิารบตัรเครดติทัง้ระบบ ณ วนัที ่ 30 เมษายน 2556 มจี านวนบตัรเครดติ เท่ากบั 
17,392,188 ใบ มอีตัราการเตบิโตคดิเป็น 10.82% ของจ านวนบตัรเครดติ ณ.ช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2555 ปรมิาณ
การใชจ้่าย เท่ากบั 116,243.82 ลา้นบาท มอีตัราการเตบิโตคดิเป็น 11.36 % ของปรมิาณการใชจ้่าย ณ.ช่วงเวลา
เดยีวกนัของปี 2555 โดยจ านวนบตัรเครดติในปี 2556 ตามทีก่ล่าวขา้งต้นแบ่งออกเป็น บตัรเครดติทีอ่อกโดยธนาคาร
พาณิชยค์ดิเป็น 48.96 % ของจ านวนบตัรเครดติทัง้ระบบของปี 2556 และบตัรเครดติทีอ่อกโดยบรษิทัประกอบธุรกจิ
บตัรเครดติทีม่ใิช่สถาบนัการเงนิคดิเป็น 51.04 % ของจ านวนบตัรเครดติทัง้ระบบของปี 2556 ซึง่มสีดัส่วนทีใ่กลเ้คยีง
กนัมาก (ธนาคารแห่งประเทศไทย. 2556)[1] 
 ดงันัน้ ธนาคารพาณิชยต่์าง ๆ รวมทัง้บรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิบตัรเครดติทีไ่ม่ใช่สถาบนัการเงนิ จงึไดมุ้่งเน้น
พฒันาศกัยภาพขององคก์ร เพื่อใหส้ามารถแข่งขนักบัผูป้ระกอบการอื่นๆ ได ้ โดยการเร่งระดมหาลูกคา้กลุ่มใหม่ๆ           
ใหส้มคัรเป็นผูถ้อืบตัรเครดติมปีรมิาณเพิม่มากขึน้ จงึจ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องจดับุคลากรและทรพัยากรอื่นๆ เพื่อใหม้ี
ความรูค้วามสามารถและความพรอ้มในการบรกิารทีจ่ะเพิม่มากขึน้ ตลอดจนตอ้งท าการศกึษาว่าลูกคา้มคีวามพงึพอใจ
ต่อบรกิารของธนาคารพาณิชยผ์ู้ออกบตัรเครดติ และ พฤตกิรรมการใชบ้รกิารสนิเชื่อบตัรเครดติเป็นอย่างไร เพื่อน า
ขอ้มูลดงักล่าวไปใช้ในการวางแผนออกแบบและปรบัปรุงพฒันาผลติภณัฑ์และบรกิารต่างๆ  ให้สามารถสนองความ
ตอ้งการของลกูคา้ และสามารถแขง่ขนักบัคู่แขง่รายอื่นๆ ได ้
 จากเหตุผลทีก่ล่าวขา้งต้น ท าใหผู้ว้จิยัสนใจศกึษาถงึความพงึพอใจดา้นส่วนประสมการตลาดบรกิารทีม่ผีล
ต่อพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตของนักศึกษาระดบัปริญญาโท ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากนักศึกษาระดับ
ปรญิญาโทเป็นกลุ่มที่มอี านาจในการซื้อสูง มศีกัยภาพเพียงพอที่จะขยายส่วนแบ่งทางการตลาดของบตัรเครดติให้
เตบิโตขึน้ได ้อกีทัง้กรุงเทพมหานครถอืเป็นจงัหวดัทีม่จี านวนนักศกึษาระดบัปรญิญาโทมากทีสุ่ดเป็นอนัดบัหนึ่งของ
ประเทศไทย (ส านักงานคณะกรรมการอุดมศกึษา. 2556)[2] และยงัเป็นเป็นศูนยก์ลางเศรษฐกจิที่ส าคญัของประเทศ 
ซึง่ขอ้มูลจากการศกึษาในส่วนนี้จะช่วยให้ผูบ้รหิารสามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการบรหิารและการจดัการ
การตลาดกบักลุ่มผูบ้รโิภคทีก่ าลงัศกึษาระดบัปรญิญาโท รวมทัง้พฒันาบุคคลากรในองคก์ร ซึง่จะน าไปสูค่วามส าเรจ็ใน
การด าเนินธุรกจิภายใตก้ารแขง่ขนัทีรุ่นแรง 
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วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติของนักศกึษาระดบัปรญิญาโท ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
 2.  เพื่อศกึษาความพงึพอใจดา้นสว่นประสมการตลาดบรกิารทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติของ
นกัศกึษา ระดบัปรญิญาโท ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 กรอบแนวคิดในการวิจยั  
 1.  ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) ไดแ้ก่ 
  1.1  ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ 
   1.1.1  เพศ 
   1.1.2  อายุ 
   1.1.3  สถานภาพครอบครวั 
   1.1.4  ทีพ่กัอาศยัปจัจุบนั 
   1.1.5  อาชพี 
   1.1.6  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
  1.2  ความพงึพอใจดา้นสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ 
   1.2.1  ดา้นผลติภณัฑ ์
   1.2.2  ดา้นราคา 
   1.2.3  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
   1.2.4  ดา้นสง่เสรมิการตลาด 
   1.2.5  ดา้นบุคคล หรอืพนกังาน 
   1.2.6  ดา้นการสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
   1.2.7  ดา้นกระบวนการ 
 2.  ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ 
  พฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติของนกัศกึษา ระดบัปรญิญาโท ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ 
  2.1  จ านวนบตัรเครดติทีถ่อือยู่ในปจัจุบนั (รวมบตัรเครดติทีใ่ชแ้ละไม่ใช)้   
  2.2  จ านวนบตัรเครดติทีใ่ชอ้ยู่ในปจัจุบนั 
  2.3  ความถีใ่นการใชบ้ตัรเครดติ 
  2.4  จ านวนเงนิทีใ่ชผ้่านบตัรเครดติเฉลีย่ต่อเดอืน 
  2.5  ประเภทบตัรเครดติทีใ่ชอ้ยู่ในปจัจุบนั 
  2.6  ประเภทสนิคา้และบรกิารทีใ่ชจ้่ายผ่านบตัรเครดติ 
  2.7  บุคคลทีจ่ะแนะน าใหส้มคัรบตัรเครดติ 
 
สมมติฐานการวิจยั  
 1.  ผู้บรโิภคที่มีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพครอบครวั ที่พักอาศยัปจัจุบนั 
อาชพีและรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติ แตกต่างกนั 
 2.  ความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา            
ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสรมิการตลาด บุคคลหรอืพนักงาน การสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ และ
กระบวนการ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมใชบ้ตัรเครดติ ของนกัศกึษาระดบัปรญิญาโทในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์ ความหมายของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้มี
ผู้ให้ความหมายดงันี้ ศิรวิรรณ เสรรีตัน์ (2538: 41-42)[3] ได้ให้ความหมายว่าลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
(Demographic) หมายถงึลกัษณะทีส่ าคญัและสถติทิีว่ดัไดข้องประชากรทีช่่วยก าหนดตลาดเป้าหมายโดยมรีายละเอยีด
ดงัต่อไปนี้ 
 1. อายุ (Age) เนื่องจากผลติภณัฑจ์ะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่าง  
นกัการตลาดจงึใชป้ระโยชน์จากอายุเป็นตวัแปรดา้นประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างของสว่นตลาด 
 2. เพศ (Sex) เป็นตวัแปรในการแบ่งส่วนตลาดทีส่ าคญั เช่น ในอดตีสตรเีป็นเป้าหมายส าหรบัผลติภณัฑ์
เครื่องส าอาง ยาระงบักลิน่กาย ปจัจุบนัจะเหน็ไดว้่าสนิคา้เหล่าน้ีมคีวามเจรญิเตบิโตสงูมากในสว่นตลาดชาย หรอืสนิคา้
ประเภท 2 เพศ (Unisex) 
 3. ลกัษณะครอบครวั (Marital Status) ในอดตีจนถงึปจัจุบนัลกัษณะครอบครวัเป็นเป้าหมายทีส่ าคญัของ
การใชค้วามพยายามทางการตลาดมาโดยตลอด และมคีวามส าคญัยิง่ขึน้ในสว่นทีเ่กีย่วกบัหน่วยผูบ้รโิภค นักการตลาด
จะสนใจจ านวนและลักษณะของบุคคลในครัวเรือนที่ใช้สินค้าใดสินค้าหนึ่งและยังสนใจในการพิจารณาลักษณะ           
ด้านประชากรศาสตร์ และโครงสร้างด้านสื่อที่จะเกี่ยวขอ้งกบัผู้ตดัสนิใจในครวัเรอืนเพื่อช่วยในการพฒันากลยุทธ์          
ทางการตลาดใหเ้หมาะสม 
 4. รายได ้การศกึษา อาชพี (Income Education and Occupation) เป็นตวัแปรทีส่ าคญัในการก าหนดส่วน
ของตลาด โดยทัว่ไปนกัการตลาดจะสนใจผูบ้รโิภคทีม่คีวามร ่ารวย แต่อย่างไรกต็าม ครอบครวัทีม่รีายไดป้านกลางและ
มรีายไดต้ ่าจะเป็นตลาดทีม่ขีนาดใหญ่ ปญัหาส าคญัในการแบ่งส่วนตลาดโดยถอืเกณฑร์ายไดอ้ย่างเดยีวกค็อืรายไดจ้ะ
เป็นตวัชีก้ารมหีรอืไม่มคีวามสามารถในการจ่ายสนิคา้ ในขณะเดยีวกนัการเลอืกซือ้สนิคา้ทีแ่ทจ้รงิอาจถอืเกณฑร์ูปแบบ
การด ารงชวีติ รสนิยม ค่านิยมอาชพี การศกึษา ฯลฯ ประกอบการ  
 ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดส าหรบัธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix) ฟิลลปิ คอทเลอร ์
(Philip Kotler. 2000)[4] ไดใ้หค้วามหมายของสว่นประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ไวว้่าหมายถงึ เครื่องมอืทาง
การตลาดทีส่ามารถควบคุมได ้ซึง่กจิการผสมผสานเครื่องมอืเหล่านี้ใหส้ามารถตอบสนองความต้องการและสรา้งความ
พงึพอใจใหแ้ก่กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย ส่วนประสมการตลาด ประกอบดว้ยทุกสิง่ทุกอย่างทีก่จิการใชเ้พื่อใหม้อีทิธพิลโน้ม
น้าวความตอ้งการผลติภณัฑข์องกจิการ 
 ความหมายของความพึงพอใจ พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน (2542: 775)[5] ไดใ้หค้วามหมายของ
ความพงึพอใจ หมายถงึ พอใจ ชอบใจ พฤตกิรรมเกีย่วกบัความพงึพอใจของมนุษยค์อืความพยายามที่จะขจดัความตงึ
เครยีดหรอืความกระวนกระวาย หรอืภาวะไม่ไดดุ้ลยภาพในร่างกาย ซึง่เมื่อมนุษยส์ามารถขจดัสิง่ต่าง ๆ ดงักล่าวได้
แลว้ มนุษยย์่อมไดร้บัความพงึพอใจในสิง่ทีต่นตอ้งการ  
 ความหมายพฤติกรรมผูบ้ริโภค ชพิแมน และคานุก (Schiffman; & Kanuk. 2000: 5)[6] ไดใ้หค้วามหมาย 
พฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Consumer Behavior) หมายว่าพฤตกิรรมทีผู่บ้รโิภคท าการคน้หา การคดิ การซือ้ การใช ้การ
ประเมนิผล ในสนิคา้และบรกิาร ซึง่คาดว่าจะตอบสนองความต้องการของเขา หรอืเป็นขัน้ตอนซึง่เกีย่วกบัความคดิ 
ประสบการณ์ การซือ้ การใชส้นิคา้และบรกิารของผูบ้รโิภคเพื่อตอบสนองความพงึพอใจของเขา 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
 ประชากรที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้คอื นักศกึษาระดบัปรญิญาโท ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เป็นสมาชกิบตัร
เครดติ โดยไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
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 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้คอื นกัศกึษาระดบัปรญิญาโท ในเขตกรุงเทพมหานคร ทีเ่ป็นสมาชกิบตัร
เครดติ เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน ดงันัน้จงึหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างไดจ้ากการค านวณทีร่ะดบัความ
เชื่อมัน่ 95% และความคลาดเคลื่อนมากทีส่ดุทีย่อมรบัได้ 5% จงึไดข้นาดตวัอย่างจ านวน 385 คน และส ารองตวัอย่าง
เพื่อป้องกนัความผดิพลาดไวจ้ านวน 15 คน รวมจ านวน 400 คน (กลัยา วานิชยบ์ญัชา.  2545: 26)[7] 
 
ผลการวิจยั  
 1. กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุระหว่าง 20 - 29 ปี มสีถานภาพโสด/หมา้ย/หย่า/แยกกนั เป็น
พนกังานบรษิทัเอกชน รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนอยู่ที ่15,000 - 30,000 บาท สว่นใหญ่อาศยัทีบ่า้นของตนเอง/อาศยักบับดิา
มารดา/ผูป้กครอง 
 2. ความพงึพอใจดา้นสว่นประสมทางการตลาดบรกิารบตัรเครดติโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็น
รายดา้นพบว่ากลุ่มตวัอย่างมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมากทุกดา้น โดยดา้นการสง่เสรมิการตลาดมคีวามพงึพอใจมาก
ทีส่ดุ 
 3. กลุ่มตวัอย่างมจี านวนบตัรเครดติที่ถืออยู่ในปจัจุบนัเฉลีย่ประมาณ 3 ใบ จ านวนบตัรเครดติที่ใชอ้ยู่ใน
ปจัจุบนั เฉลีย่ประมาณ 2 ใบ มคีวามถีใ่นการใชบ้ตัรเครดติเฉลีย่ต่อเดอืนประมาณ 6 ครัง้ต่อเดอืน และจ านวนเงนิทีใ่ช้
จ่ายผ่านบตัรเฉลีย่ต่อเดอืน เฉลีย่ที ่9,666.50 บาทต่อเดอืน โดยใชบ้ตัรเครดติประเภทบตัรคลาสสคิมากทีส่ดุ สนิคา้และ
บรกิารทีใ่ชจ้่ายผ่านบตัรเครดติบ่อยทีส่ดุ ไดแ้ก่ รา้นอาหาร 
 

สรปุผลและอภิปรายผล 
 จากการศกึษาวจิยัเรื่อง ความพงึพอใจด้านส่วนประสมการตลาดบริการที่มผีล ต่อพฤติกรรมการใช้บตัร
เครดติของนกัศกึษาระดบัปรญิญาโท ในเขตกรุงเทพมหานคร มปีระเดน็ทีน่ ามาอภปิรายตามพฤตกิรรมผูบ้รโิภค ดงันี้ 
 1.  การวิเคราะห์ความแตกต่างของลักษณะทางประชากรศาสตร์  จ าแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ
ครอบครวั ที่พกัอาศยัปจัจุบนั อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน กบัพฤติกรรมการใช้บตัรเครดติ ของนักศึกษาระดบั
ปรญิญาโท ดงันี้  
  1.1  เพศ พบว่า กลุ่มตวัอย่างที่มเีพศแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใช้บตัรเครดติ ในด้านจ านวนบตัร
เครดติทีถ่อือยู่ในปจัจุบนั จ านวนบตัรเครดติทีใ่ชอ้ยู่ในปจัจุบนั ความถีใ่นการใชบ้ตัรเครดติ และจ านวนเงนิทีใ่ชจ้่ายผ่าน
บตัรเฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และ 0.01 ตามล าดบั โดยเพศชายมพีฤตกิรรม
การใช้บตัรเครดติ มากกว่าเพศหญิง เนื่องจากเพศชายส่วนใหญ่มีการด าเนินชีวติ (Lifestyle) ที่ทนัสมยั ชอบเที่ยว
กลางคนื มรีถยนตส์ว่นตวั นิยมสนิคา้ทีเ่กีย่วกบัเทคโนโลยต่ีางๆ จงึมจี านวนบตัรเครดติ  ความถี่ในการใชบ้ตัรเครดติ 
จ านวนเงนิในการใชจ้่ายผ่านบตัรเครดติมากกว่าผูห้ญงิ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุทธเิกยีรต ิไตรรตันาพรกุล (2552) 
ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์การส่งเสรมิการขาย และคุณค่าตราสนิคา้ ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติ
ธนาคารกสกิรไทยของผูถ้อืบตัรในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูถ้อืบตัรทีม่เีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติ
ธนาคารกสกิรไทย ด้านจ านวนบตัรเครดติที่ถือครองอยู่ ระยะเวลาที่ถือครองบตัร และความถี่ใ นการใช้บตัรเครดิต
ธนาคารกสกิรไทยต่อเดอืน แตกต่างกนั โดยผูถ้อืบตัรเครดติทีเ่ป็นเพศชาย มพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติธนาคารกสกิร
ไทย มากกว่าเพศหญิง และสอดคล้องกบังานวิจยัของพิมพ์ทิชา สริิวรพงศ์กุล (2554) ศึกษาเรื่องปจัจยัที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตธนาคารยูโอบี จ ากัด(มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร พบว่า เพศมีความสมัพันธ์กับ
พฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติธนาคารยโูอบ ีในดา้นจ านวนเงนิโดยเฉลีย่ทีใ่ชจ้่ายผ่านบตัรต่อเดอืน ความถี่ในการใชบ้ตัร
เครดติเพื่อซือ้สนิคา้และบรกิาร และวตัถุประสงคท์ีเ่ลอืกใชบ้ตัรเครดติ  
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  1.2  อายุ พบว่า กลุ่มตวัอย่างที่มอีายุแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใช้บตัรเครดติ ในด้านจ านวนบตัร
เครดติทีถ่อือยู่ในปจัจุบนั จ านวนบตัรเครดติทีใ่ชอ้ยู่ในปจัจุบนั ความถีใ่นการใชบ้ตัรเครดติ และจ านวนเงนิทีใ่ชจ้่ายผ่าน
บตัรเฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และ 0.01 ตามล าดบั โดยกลุ่มตวัอย่างทีม่อีายุ 
30 ปีขึน้ไป มพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติ มากกว่ากลุ่มตวัอย่างทีม่อีายุ 20 – 29 ปี เนื่องจากกลุ่มตวัอย่างทีม่อีายุ           
20 – 29 ปี อาจอยู่ในช่วงอายุที่เริม่ท างาน มรีายรบัน้อย หรอืเป็นช่วงอายุทีเ่ริม่เกบ็เงนิสร้างครอบครวั จงึท าให้มี
พฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติ ในดา้นจ านวนบตัรเครดติทีถ่อือยู่ในปจัจุบนั จ านวนบตัรเครดติทีใ่ชอ้ยู่ในปจัจุบนั ความถี่
ในการใช้บัตรเครดิต และจ านวนเงินที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จุรพีร หมื่นศร ี(2555) ไดท้ าการศกึษาเรื่องความคาดหวงั การรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารทีจุ่ด
บริการสาขา และพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าบตัรเครดิตในกรุงเทพมหานคร  พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ
แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารทีจุ่ดบรกิารสาขาของลกูคา้บตัรเครดติ ในดา้นประเภทของบรกิารทีใ่ช ้ดา้นวนัที่
ใชบ้รกิาร และดา้นความถี่ในการใชบ้รกิารแตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ  เชฟแมน และคานุค (ศริวิรรณ   
เสรรีตัน์; และคณะ. 2546; อา้งองิจาก Schiffman; & Kanuk.  n.d.) กล่าวว่า บุคคลทีม่อีายุต่างกนัจะมคีวามต้องการ
สนิคา้และบรกิารทีแ่ตกต่างกนั 
  1.3  สถานภาพครอบครวั พบว่า กลุ่มตวัอย่างทีม่สีถานภาพครอบครวัแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใช้
บตัรเครดติ ในดา้นจ านวนบตัรเครดติทีใ่ชอ้ยู่ในปจัจุบนั ความถี่ในการใชบ้ตัรเครดติ และจ านวนเงนิทีใ่ชจ้่ายผ่านบตัร
เฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และ 0.01 ตามล าดบั โดยกลุ่มตวัอย่างทีม่สีถานภาพ
สมรส/ อยู่ดว้ยกนั มพีฤติกรรมการใช้บตัรเครดติ มากกว่ากลุ่มตวัอย่างทีม่สีถานภาพโสด / หม้าย/ หย่า/ แยกกนั 
เน่ืองจากผูท้ีม่สีถานภาพสมรส/ อยู่ดว้ยกนั อาจมภีาระรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายภายในครอบครวัที่มากขึน้ ท าใหต้้องมบีตัร
เครดติหลายใบเพื่อให้เกดิสภาพคล่องในการใช้จ่าย ท าให้มจี านวนเงนิในการใช้จ่ายผ่านบตัรเครดติ รวมถึงความถี่          
ในการใชบ้ตัรเครดติมากกว่ากลุ่มตวัอย่างทีม่สีถานภาพโสด/ หมา้ย/ หย่า/ แยกกนั สอดคลอ้งกบั คอลเลอร์ (Kotler. 
2000) กล่าวเกีย่วกบัทฤษฎพีฤตกิรรมผูบ้รโิภคว่า สถานภาพทางครอบครวัเป็นปจัจยัทางสงัคมซึง่เป็นตวักระตุ้นท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม และมผีลกระทบต่อปจัจยัภายในที่เป็นอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บรโิภค (Buyer's 
characteristic) 
  1.4  ทีพ่กัอาศยัปจัจุบนั พบว่า กลุ่มตวัอย่างที่มอียู่อาศยัปจัจุบนัแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใช้บตัร
เครดติ ในด้านจ านวนบตัรเครดติที่ถืออยู่ในปจัจุบนั จ านวนบตัรเครดติที่ใช้อยู่ในปจัจุบนั และความถี่ในการใช้บตัร
เครดิต แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และ 0.01 ตามล าดบั โดยกลุ่มตวัอย่างที่อาศยัอยู่
คอนโดมเินียม มพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติ ในดา้นจ านวนบตัรเครดติทีถ่อือยู่ในปจัจุบนั จ านวนบตัรเครดติทีใ่ชอ้ยู่ใน
ปจัจุบนั และความถี่ในการใช้บตัรเครดติมากที่สุด เน่ืองจากผู้ที่อาศยัอยู่คอนโดมเินียม เป็นผู้ที่รกัอสิระ ชอบความ
สะดวกสบาย จึงมีจ านวนบัตรเครดิต และความถี่ในการใช้บัตรเครดิตมาก เพราะบัตรเครดิตท าให้เกิดความ
สะดวกสบาย และอสิระในการซือ้สนิคา้ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชยัยุทธ ์จูมตะคุ (2551) ศกึษาเรื่องปจัจยัทีม่ผีลต่อ
พฤติกรรมของผูบ้รโิภคในการเลอืกเช่าที่พกัอาศยั ของนักศกึษาปรญิญาตรมีหาวทิยาลยัรงัสติ อ าเภอเมอืง จงัหวดั
ปทุมธาน ีพบว่านกัศกึษาทีม่ถีิน่ทีพ่กัอาศยัแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมในการเลอืกเช่าทีพ่กัอาศยัแตกต่างกนั 
  1.5  อาชพี พบว่า กลุ่มตวัอย่างทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติ ในดา้นจ านวนบตัร
เครดติทีถ่อือยู่ในปจัจุบนั จ านวนบตัรเครดติทีใ่ชอ้ยู่ในปจัจุบนั ความถีใ่นการใชบ้ตัรเครดติ และจ านวนเงนิทีใ่ชจ้่ายผ่าน
บตัรเฉลีย่ต่อเดอืน ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 เน่ืองจากอาชพีไม่ใช่ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการ
ใช้บตัรเครดติ เพราะไม่ว่ากลุ่มตวัอย่างจะมอีาชพีใดกต็าม หากมรีายได้และสิง่ดงึดูดใจในการ ใช้บตัรเครดติ ย่อมมี
พฤติกรรมการใช้บตัรเครดติด้วยกนัทัง้สิน้ สอดคล้องกบังานวจิยัของ  อรยา บุญสกุลโสภิต (2555) ได้ศกึษาเรื่อง         
การรบัรู ้ทศันคตต่ิอสื่อโฆษณาของธนาคารกสกิรไทย ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจใช้บรกิาร
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ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้รกิาร
ไม่แตกต่างกนั 
  1.6  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน พบว่า กลุ่มตวัอย่างทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใช้
บตัรเครดติ ในด้านจ านวนบตัรเครดติที่ถืออยู่ในปจัจุบนั จ านวนบตัรเครดติที่ใช้อยู่ในปจัจุบนั ความถี่ในการใช้บตัร
เครดติ และจ านวนเงนิทีใ่ช้จ่ายผ่านบตัรเฉลี่ยต่อเดอืน แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยกลุ่ม
ตวัอย่างทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 45,001 บาทขึน้ไป มพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติ ในดา้นจ านวนบตัรเครดติที่ถอือยู่ใน
ปจัจุบนั จ านวนบตัรเครดติที่ใชอ้ยู่ในปจัจุบนั ความถี่ในการใช้บตัรเครดติ และจ านวนเงนิที่ใชจ้่ายผ่านบตัรเฉลีย่ต่อ
เดอืนมากทีส่ดุ เนื่องจากรายไดเ้ป็นตวัก าหนดความตอ้งการในการซือ้สนิคา้ต่างๆ หากมรีายไดต่้อเดอืนสงูกจ็ะมคีวาม
ต้องการอยากไดส้ิง่ของต่างๆมากขึ้น จงึท าใหม้จี านวนบตัรเครดติ รวมไปถงึความถี่ในการใชบ้ตัรเครดติ และจ านวน
เงนิทีใ่ช้จ่ายผ่านบตัรมากกว่ากลุ่มตวัอย่างที่มรีายได้ต่อเดอืนน้อย  สอดคล้องกบังานวจิยัของ อรยา บุญสกุลโสภิต 
(2555) ไดศ้กึษาเรื่อง การรบัรู ้ทศันคตต่ิอสื่อโฆษณาของธนาคารกสกิรไทย ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรม
การตดัสนิใจใชบ้รกิารของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรม
การตัดสินใจใช้บริการโดยรวม แตกต่างกัน โดยผู้บริโภคที่มีรายได้ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท มีแนวโน้ม
พฤตกิรรมการตดัสนิใจใช้บรกิารโดยรวมน้อยกว่ารายได้ 10,001-20,000 บาท และสอดคล้องกบังานวจิยัของ ปรวรี ์
หตัถกรรม (2541) ไดศ้กึษาวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการใชบ้รกิารบตัรเครดติ พบว่า ผูท้ีม่รีาคาไดส้งูกว่า 41,001 บาทต่อ
เดอืน จะมกีารใชบ้ตัรมากกว่าระดบัรายไดอ้ื่นๆ อนัเนื่องมาจากรายไดอ้าจจะเป็นตวัก าหนดความตอ้งการในการซือ้ของ
มากขึน้ ท าใหม้กีารถอนเงนิเพื่อซือ้ของนัน้ๆมากยิง่ขึน้ และรายไดเ้ป็นตวัก าหนดความมหีรอืไม่มคีวามสามารถในการ
จ่ายสนิคา้ และสง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ทีแ่ตกต่างกนั 
 2.  ผลการศกึษาความพงึพอใจดา้นสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร (7Ps) ทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใช้
บตัรเครดติของนกัศกึษาระดบัปรญิญาโทในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
  2.1  ด้านผลติภณัฑ์ มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการใช้บตัรเครดติของนักศกึษาระดบัปรญิญาโทในเขต
กรุงเทพมหานคร ในดา้นความถีใ่นการใชบ้ตัรเครดติ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พชัรท์ติา กะการด ี(2554) ไดศ้กึษา
เรื่อง ปจัจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านบัตรเครดิตของผู้บริโภค           
ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การซือ้สนิคา้ผ่านบตัรเครดติของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ในดา้นความถี่ในการใช้บตัรเครดติเฉลีย่ต่อเดอืน และ
สอดคลอ้งกบั ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2541) กล่าวว่า ผลติภณัฑ ์(Product) เป็นสิง่ทีเ่สนอขายโดยธุรกจิเพื่อสนอง
ความตอ้งการของลกูคา้ใหพ้งึพอใจผลติภณัฑท์ีเ่สนอขาย อาจจะมตีวัตนหรอืไม่มีตวัตนกไ็ด ้ผลติภณัฑจ์งึประกอบดว้ย
สนิคา้ บรกิาร ความคดิ สถานที ่องคก์รหรอืบุคคล ผลติภณัฑต์้องมอีรรถประโยชน์ (Utility) มคีุณค่า (Value) ในใยตา
ของลกูคา้ จงึมผีลท าใหผ้ลติภณัฑส์ามารถขายได ้ซึง่การใชเ้ครื่องมอืทางการตลาดส าหรบัธุรกจิบรกิาร เป็นการบรหิาร
ความแตกต่างของผลติภณัฑ์ให้แตกต่างจากคู่แข่งในเรื่องของภาพลกัษณ์ เป็นการสร้างภาพลกัษณ์ส าหรบัธุรกจิที่
ใหบ้รกิารโดยอาศยัสญัลกัษณ์ ตราสนิคา้ 
  2.2  ด้านราคา มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของนักศึกษาระดับปริญญาโทในเขต
กรุงเทพมหานคร ในดา้นจ านวนบตัรเครดติทีถ่อือยู่ในปจัจุบนั ความถี่ในการใช้บตัรเครดติ และจ านวนเงนิทีใ่ช้จ่าย 
ผ่านบตัรเฉลีย่ต่อเดอืน โดยมอีทิธพิลในทศิทางตรงกนัขา้ม หากอตัราค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมถึงอตัราดอกเบีย้คา้ง
ช าระ และค่าเบีย้ปรบัล่าชา้ มอีตัราทีส่งูขึน้ จะท าใหก้ลุ่มตวัอย่างมคีวามถี ่และจ านวนเงนิในการใชจ้่ายผ่านบตัรเครดติ
น้อยลง รวมไปถึงจะถือครองบตัรเครดติน้อยลง เพราะไม่ต้องการจะจ่ายค่าธรรมเนียมอตัราที่สูง  ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ พมิพ์ทชิา สริวิรพงศ์กุล (2554) ศกึษาเรื่องปจัจยัที่มผีลต่อพฤตกิรรมการใช้บตัรเครดติธนาคารยูโอบ ี
จ ากดั (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ค่าธรรมเนียมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติธนาคารยโูอบ ี
ในด้านจ านวนเงินโดยเฉลี่ยที่ใช้จ่ายผ่านบัตรต่อเดือน ความถี่ในการใช้บตัรเครดิตเพื่อซื้อสนิค้าและบริการ และ
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วตัถุประสงค์ที่เลอืกใช้บตัรเครดติ และสอดคลอ้งกบั ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2541) กล่าวว่า ราคานัน้จะมสี่วน
ส าคญัในการตดัสนิใจซื้อสนิค้าของผู้บรโิภค การตดัสนิใจด้านราคาไม่จ าเป็นต้องเป็นราคาสูงหรอืต ่า แต่เป็นราคาที่
ผูบ้รโิภครบัรูใ้นคุณค่า การก าหนดราคาตอ้งมคีวามเหมาะสมกบัคุณภาพของผลติภณัฑ์ ความเหมาะสมกบัรูปแบบและ
การออกแบบ ทัง้นี้เพื่อใหเ้หมาะสมกบัสภาสะเศรษฐกจิในปจัจุบนั 
  2.3  ดา้นการสง่เสรมิการตลาด มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติของนักศกึษาระดบัปรญิญาโท
ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นจ านวนบตัรเครดติทีถ่อือยู่ในปจัจุบนั ความถี่ในการใชบ้ตัรเครดติ และจ านวนเงนิทีใ่ช้
จ่ายผ่านบตัรเฉลีย่ต่อเดอืน ซึง่สอดคลอ้งกบั ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2541) กล่าวถงึ โมเดลผูบ้รโิภคในสว่นของสิง่
กระตุ้นภายนอกที่เกิดจากสิ่งกระตุ้นทางการตลาดในด้านสิง่กระตุ้นด้านการส่งเสริมการตลาด เช่น การโฆษณา 
สม ่าเสมอ การใชค้วามพยายามของพนักงานขาย การลด แลก แจกแถม การสรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบับุคคลทัว่ไป
เหล่าน้ี ถอืว่าเป็นการกระตุน้ความตอ้งการซือ้ ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบังานวจิยั การกระตุน้ดา้นการส่งเสรมิการตลาดของ
บตัรเครดติ เช่น การยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเขา้และการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี เป็นสิง่กระตุ้นให้ผู้บรโิภคเกดิ
ความสนใจในการใช้บตัรเครดติ ปจัจุบนัการส่งเสรมิการตลาดของธนาคารพาณิชยต่์างๆ อยู่ ในระดบัทีใ่กล้เคยีงกนั  
ซึง่ใหค้วามพงึพอใจในดา้นการสง่เสรมิการตลาดในระดบัปานกลาง 
  2.4  ดา้นบุคคล หรอืพนักงาน มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติของนักศกึษาระดบัปรญิญาโท
ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นความถี่ในการใชบ้ตัรเครดติ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พชัรท์ติา กะการด ี(2554)         
ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาดบรกิารทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ผ่านบตัรเครดติของผูบ้รโิภค 
ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปจัจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นบุคลากร มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ
ซือ้สนิคา้ผ่านบตัรเครดติของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ในดา้นความถีใ่นการใชบ้ตัรเครดติเฉลีย่ต่อเดอืน ยอดการใช้
จ่ายผ่านบตัรเฉลีย่ต่อเดอืน และประเภทสนิคา้และบรกิารทีใ่ชจ้่ายผ่านบตัรเครดติ และสอดคลอ้งกบั ศริวิรรณ เสรรีตัน์ 
และคณะ (2546) กล่าวว่า คุณภาพการใหบ้รกิารในเรื่องการสรา้งความแตกต่างดา้นการบรกิาร คอืการเขา้ถงึลกูคา้ตอ้ง
อ านวยความสะดวก การตดิต่อสือ่สารตอ้งอธบิายอย่างถูกตอ้ง มคีวามช านาญ มคีวามสามารถ กล่าวคอื บุคลากรตอ้งมี
ความช านาญและมคีวามรู้ในงาน มคีวามน่าเชื่อถือและสร้างความเชื่อมัน่และความไว้วางใจเป็นอย่างด ีโดยเสนอ
บรกิารทีด่ทีีส่ดุใหล้กูคา้ 
  2.5  ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตของ
นักศกึษาระดบัปรญิญาโทในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นจ านวนบตัรเครดติทีถ่อือยู่ในปจัจุบนั ความถี่ในการใชบ้ตัร
เครดติ และจ านวนเงนิทีใ่ชจ้่ายผ่านบตัรเฉลีย่ต่อเดอืน โดยมอีทิธพิลในทศิทางตรงกนัขา้ม อาจเป็นเพราะกลุ่มตวัอย่าง
เหน็ว่าการทีศู่นย์บรกิารมคีวามทนัสมยั นัน้ ท าให้กลุ่มตวัอย่างไม่สะดวกเขา้ไปใชบ้รกิาร เนื่องจากสามารถใชร้ะบบ
อตัโนมตัิต่างๆ ที่ต้องบริการตนเอง โดยไม่ต้องเข้าไปในสถานที่ท าการ ดงันัน้จึงส่งผลให้ถือบตัรเครดติน้อยลง                  
มคีวามถี่ในการใชจ้่ายผ่านบตัรเครดติ และจ านวนเงนิในการใชจ้่ายผ่านบตัรเครดติน้อยลง ซึง่สอดคลอ้งกบั ศริวิรรณ 
เสรรีตัน์ (2546) กล่าวว่า ภาพลกัษณ์ หรอืสิง่ทีผู่บ้รโิภคสามารถสงัเกตเหน็ไดง้่ายทางกายภาพ เป็นสิง่ทีส่ ื่อใหผู้บ้รโิภค
ไดร้บัรูถ้งึภาพลกัษณ์ของการบรกิารไดอ้ย่างชดัเจนดว้ย ซึง่ภาพลกัษณ์ทีด่สีามารถจงูใจใหผู้บ้รโิภคซือ้สนิคา้มากขึน้ 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1.  ควรศกึษาความคาดหวงัของผูบ้รโิภคในการซือ้สนิคา้ผ่านบตัรเครดติ 
 2.  ควรเปรยีบเทยีบปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้ ผ่านบตัรเครดติ และการซือ้โดยเงนิสด 
 3.  ควรศกึษาความพงึพอใจด้านส่วนประสมการตลาดบรกิารที่มผีลต่อพฤตกิรรมการใช้บตัรเครดติ ของ
ผูบ้รโิภคในกลุ่มอื่นๆ ดว้ย เพื่อเป็นการขยายฐานลกูคา้ใหเ้พิม่มากขึน้  
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กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาใหค้ าปรกึษาค าแนะน าและความช่วยเหลอืตลอดจนปรบัปรงุ
แกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ เป็นอย่างดยีิง่จาก รศ.ดร.ณักษ์ กุลสิร ์อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธจ์นท าให้สารนิพนธฉ์บบันี้
เสรจ็สมบรูณ์ซึง่ผูว้จิยัขอขอบพระคุณในความเมตตาของท่านเป็นอย่างสงูไว ้ณ ทีน่ี้ 
 ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ สุพาดา สริิกุตตา และ อาจารย์  ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค์ ที่กรุณาเป็น
ผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจแบบสอบถามรวมทัง้คณาจารย์ภาควชิาบรหิารธุรกจิและอาจารย์พเิศษหลกัสตูรบรหิารธุรกจิ  
ทุกท่านทีไ่ดก้รุณาอบรมสัง่สอนวชิาความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์อย่างยิง่ 
 ขอขอบคุณบดิามารดาและพีน้่องซึง่ใหก้ารสนบัสนุนและคอยชีแ้นะในการศกึษาเล่าเรยีนมาโดยตลอดอกีทัง้
ยงัคอยใหก้ าลงัใจมาโดยตลอด 
 ขอขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนทีค่อยช่วยเหลอืและแนะน าในการจดัท าวจิยัของผูว้จิยัมาโดยตลอด ขอขอบคุณ
ผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านทีส่ละเวลาเพื่อใหข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่องานวจิยัในครัง้นี้ 
 สดุทา้ยนี้ผูว้จิยัขอใหง้านวจิยันี้ไดเ้ป็นประโยชน์ส าหรบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิและผูท้ีส่นใจคุณประโยชน์และ
ความดอีนัพงึมจีากสารนิพนธฉ์บบันี้ผูว้จิยัขอมอบใหบ้ดิามารดาตลอดจนครอูาจารย์ทุกท่าน 
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