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บทคดัย่อ 

 
 การศกึษาวจิยัเรื่อง “ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติเดอะวสิดอม 
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร” เป็นการศึกษาถึงความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยั
ประชากรศาสตร์ และปจัจัยส่วนประสมทางการตลาด กบัพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตเดอะวิสดอมธนาคาร             
กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้คือ ลูกค้าที่ถือบัตรเครดิตเดอะวิสดอมหลักในกรุงเทพมหานคร  
จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็ขอ้มลู สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์้อมูล คอื ค่ารอ้ยละ 
และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานคอื T-test, One-Way ANOVA,                 
ค่า Brow-Forsythe, ค่าสถิติสหสมัพนัธอยางง่ายของเพยีรสนั (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) และ Chi-square-test  
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลู พบว่า 
 1.  ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 30-39 ปี มอีาชพีเป็นเจ้าของกจิการ/ค้าขาย มรีะดบัรายได้            
ต่อเดอืน 100,001 - 300,000 บาท มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีและมสีถานภาพสมรส อยู่ดว้ยกนั /แยกกนัอยู่/  
หย่ารา้ง  
 2.  ด้านปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดของบตัรเครดิตเดอะวสิดอม ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นสง่เสรมิการตลาด ลกูคา้มคีวามเหน็ว่าปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดอยู่ในระดบั
มากทุกดา้น  
 3.  ดา้นพฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติเดอะวสิดอม พบว่า ลูกคา้มจี านวนเงนิโดยเฉลีย่ทีใ่ชจ้่ายผ่านบตัร
เครดติประมาณ 77,225 บาท ต่อเดือน และชอบใช้บตัรที่ร้านอาหาร ถือบตัรเครดิตเดอะวิสดอมมาแล้วเฉลี่ย
ประมาณ 2.84 ปี ใชบ้ตัรทีร่า้นอาหาร และวตัถุประสงคก์ารใชบ้ตัรเน่ืองจากไดร้บัอภสิทิธิต่์างๆ จากบตัรฟร ีเช่น 
Priority Pass, Fitness 
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ผลการทดสอบสมมตฐิาน ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 พบว่า  
 1.  ลูกคา้ทีม่เีพศ และ สถานภาพ แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติเดอะวสิดอม ไดแ้ก่ ดา้น
ระยะเวลาในการถือบตัรเครดิต ด้านสถานที่ใช้บตัรเครดิตเดอะวสิดอมบ่อยมากที่สุด ด้านอภิสทิธิบ์ตัรเครดิต          
เดอะ วสิดอมทีช่อบมากทีส่ดุ และดา้นวธิสีมคัรบตัรเครดติเดอะวสิดอม ต่างกนั  
 2.  ลกูคา้ทีม่อีายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดต่้อเดอืน แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติ
เดอะวสิดอม ได้แก่ ด้านค่าใชจ้่ายในการใชบ้ตัรเครดติเฉลีย่ต่อเดอืน ด้านระยะเวลาในการถอืบตัรเครดติ ด้าน
สถานทีใ่ชบ้ตัรเครดติเดอะวสิดอมบ่อยมากทีสุ่ด ดา้นอภสิทิธิบ์ตัรเครดติเดอะวสิดอมที่ชอบมากทีสุ่ดและดา้นวธิี
สมคัรบตัรเครดติเดอะวสิดอม ต่างกนั  
 3.  ปจัจยัดา้นส่วนประสมการตลาด ดา้นผลติภณัฑแ์ละดา้นราคา มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใช้
บตัรเครดติเดอะวสิดอม ดา้นระยะเวลาในการถอืบตัรเครดติ โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่า ในทศิทางเดยีวกนั 
 4.  ปจัจยัด้านส่วนประสมการตลาด ด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายและด้านการส่งเสรมิการตลาด              
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติเดอะวสิดอม ดา้นค่าใชจ้่ายในการใชบ้ตัรเครดติเฉลีย่ต่อเดอืน โดย
มคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่าในทศิทางเดยีวกนั 
 
ค าศพัทส์ าคญั : สว่นประสมทางการตลาด บตัรเครดติเดอะวสิดอม ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
 

ABSTRACT 
 
 The purpose of the research “The Influence of marketing mix factors on usage behaviors of 
Wisdom credit card of KASIKORNBANK PCL, Bangkok” was to study the influence of demographic 
variable and marketing mix factors on custmers’ behavior in using wisdom credit card of 
KASIKORNBANK PCL, Bangkok. 
 The sample size of the research comprised of 400 customers of KASIKORNBNK PCL, Bangkok.  
Questionnaries was used as the tool for data collection.  Statistics used to analyze data include 
percentage, mean value and standard deviation.  To test the hypotheses, t-test, One-Way Analysis of 
Variance, Brown-Forsythe, Peason Product Moment Correlation Coefficient and Chi-Square were used. 
 Results of data analyses were as follows : 
 1. Most of the respondents were female at the age between 30-39 years old.  They were the 
private companies’ emplyees with average income of 100,001 ~ 300,000 baht per month, education level 
of bachelor’s degree and had the marital status of married or divorced. 
 2. In terms of marketing mix, most of the Wisdom credit card user rated the importance of 
product, price, place and promotion factors at high level. 
 3. Regarding the behavior toward usage of the Wisdom Credit cards, most of the respondents 
had the average amout of average spending 77,225 Baht per month, used the credit card at restaurant 
and average holding period 2.84 years. The objective of using credit card was mainly for special 
privileges such as Priority pass and fitness.   
 Results of hypotheses testing at the significant level 0.05 found that : 
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 1. Customer with different gender and marital status have different usage behaviors of the 
Wisdom credit card in holding period, place, benefit and application. 2. Customer with different age, 
career and income per month have different usage behaviors of the Wisdom credit card in spending per 
month, holding period, place, benefit and application.  
 3. Marketing mix factors in term of products and price is weakly and positively correlated with 
usage behaviors of Wisdom credit card and holding period. 
 4. Marketing mix factors in price, place and promotion is weakly and positively correlated with 
usage behaviors of Wisdom credit card and holding period. 
 
Keywords: MARKETING MIX, WISDOM CREDIT CARD, KASIKORNBANK PLC. 
   
บทน า 
 ปจัจุบนัธุรกจิบตัรเครดติเป็นธุรกจิหน่ึงของการใหบ้รกิารกบัผูบ้รโิภคซึง่ถอืว่าเป็นผลติภณัฑท์างการเงนิที่
ได้รับความนิยมมากเป็นอนัดบัต้นๆ เนื่องจากเป็นสื่อกลางทางการเงินแทนการพกพาเงินสด ทัง้ยงัมีความ
ปลอดภยั และสะดวกรวดเรว็ในการท าธุรกรรมต่าง ๆ รวมถึงสามารถเบกิถอนเงนิสดไดอ้กีดว้ย  โดยในปลายปี 
พ.ศ. 2545 ถอืไดว้่าเป็นปีของตลาดบตัรเครดติทีม่กีารแข่งขนัตลาดทีส่งูมาก ธนาคารพาณิชยท์ัง้ทีเ่ป็นธนาคาร
พาณิชยไ์ทย เช่น ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรอียุธยา ธนาคารทหารไทยเป็นต้น หรอื 
ธนาคารที่มีต่างชาติถือหุ้นอยู่ พยายามที่จะหาฐานลูกค้ารายใหม่โดยธนาคารบางแห่งใช้กลยุทธ์เชิงรุกในการ
เขา้ถึงฐานลูกคา้โดยการออกแบบ และพฒันาผลติภณัฑ์ทางการเงนิทัง้ทีม่อียู่ เดมิและ ผลติภณัฑ์ใหม่ใหม้คีวาม
หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุดพร้อมทัง้เสนอผลประโยชน์ต่างๆ เช่น การลด
ค่าธรรมเนียมรายปี ของแถม เครดติเงนิคนืใหก้บัลกูคา้ ตลอดจนสทิธปิระโยชน์ในดา้นตรวจสขุภาพฟร ีฟิตเนตฟร ี
เป็นตน้ เพื่อมาตอบสนองความต้องการของลูกคา้ โดยมวีตัถุประสงคเ์ป็นผูน้ าตลาดบตัรเครดติ เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลาจนถงึปจัจุบนั และแย่งส่วนแบ่งทางการตลาด เพื่อเป็นทีห่น่ึงครอง
ใจลกูคา้ สถาบนัการเงนิจงึต้องมกีารพฒันารูปแบบบตัรเครดติใหม้ลีกัษณะโดดเด่น และแตกต่างไปจากคู่แข่งขนั 
ไม่ใหเ้หมอืนบตัรเครดติธรรมดาทัว่ไป 
ทัง้นี้ด้วยความก้าวหน้าที่เปลี่ยนแปลงไป ลูกค้าคิดว่าบัตรเครดิตมีความจ าเป็นในชีวิตประจ าวันมากขึ้น 
สะดวกสบาย ปจัจุบนัลกูคา้หน่ึงรายมบีตัรเครดติไม่ต ่ากว่า 1 ใบ สง่ผลใหภ้ารกจิของธนาคาร พยายามคดิคน้หรอื
เร่งขยายตลาดบตัรเครดติ และกระตุ้นใหลู้กคา้สมคัรบตัร จนกระทัง่มกีารใชจ้่ายผ่านบตัรเพื่อเป็นการเพิม่รายได้
ใหก้บัทางธนาคารมากขึน้  
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นธนาคารหนึ่งที่ต้องการเป็นผู้น าตลาดบัตรเครดิต จึงมีการพัฒนา
ผลติภณัฑบ์ตัรเครดติเรื่อยมาจนถงึปจัจุบนัทางธนาคารไดมุ้่งเน้นไปทีก่ลุ่มลูกคา้ทีม่ศีกัยภาพ ใหส้มคัรบตัรเครดติ
ที่มีชื่อว่า เดอะวิสดอม ซึ่งเป็นถือว่าเป็นบัตรสูงสุดของทางธนาคาร  ทัง้นี้ ผู้สมัครจะต้องมีทรัพย์สินตัง้แต่               
10 ลา้นบาท ไม่ว่าจะเป็นการฝากเงนิในรูปแบบกองทุน หรอืเงนิฝากประจ าต้องมรีะยะมากกว่า 6 เดอืน หรอืการ
สมคัรท าประกนัชวีติ โดยช าระเบี้ย 600,000 บาทต่อปี โดยสทิธปิระโยชน์ทีท่างธนาคารจะมอบใหลู้กค้า เช่น              
มผีูเ้ชีย่วชาญดา้นการเงนิทีช่่วยใหล้กูคา้สามารถบรหิารจดัเงนิอย่างมอือาชพี  ไดร้บัอภสิทิธใ์นดา้นต่างๆ ฟร ีเช่น 
หอ้งรบัรองพเิศษที่สนามบนิชัน้น า 600 แห่งทัว่โลก (Priority Pass) ศูนย์บรกิารเดอะวสิดอม (The Wisdom 
Exclusive Center) มุมรบัรองลูกคา้พเิศษ (The Wisdom Conner) ซึง่ไดร้บัการตอบรบัจากลูกคา้ธนาคารเป็น
อย่างด ีธนาคารตอ้งการสว่นแบ่งทางการตลาดทีเ่ตบิโตขึน้ประมาณ 25% ใน 2557 นี้ 
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จากทีก่ล่าวมาขา้งต้น จะเหน็ได้ว่าบตัรเครดติวสิดอมเป็นนวตักรรมทางการเงนิทีต่อบสนองต่อพฤตกิรรมลูกค้า            
ที่ร ่ารวยได้เป็นอย่างดีในขณะที่การแข่งขนัในตลาดเป็นไปอย่างรุนแรง ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)               
จงึจ าเป็นตอ้งมกีารพฒันาผลติภณัฑใ์หม้คีุณภาพทีด่ขี ึน้  เพื่อใหแ้ย่งชงิสว่นแบ่งตลาดลกูคา้จากแบงคอ์ื่น และเป็น
การกระตุน้การใหเ้กดิความตอ้งการเป็นสมาชกิบตัรเครดติวสิดอม มากยิง่ขึน้  ผูว้จิยัจงึเหน็ว่าการศกึษาปจัจยัสว่น
ประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อพฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดติเดอะวสิดอมกสกิรไทยจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ออกบตัร
เครดติและสามารถน าขอ้มูลดงักล่าวไปใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผน และปรบัปรุงส่วนประสมทางการตลาดให้
สามารถครองใจผูบ้รโิภคมากขึน้ 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั  

1. เพื่อศกึษาปจัจยัดา้นประชากรศาสตร ์ประกอบไปดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ การศกึษา อาชพี รายได้
ต่อเดอืนทีม่ผีลต่อการการใชบ้ตัรเครดติเดอะวสิดอมธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) ในพืน้กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศกึษาถงึส่วนประสมทางการตลาดทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติเดอะวสิดอม
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศกึษาพฤติกรรมการใช้บตัรเครดติเดอะวิสดอมธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 
 

กรอบแนวความคิดในการวิจยั 
ตวัแปรท่ีศึกษา 
1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables)   

       1.1  ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
    1.2  ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด  ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ ์(Product)  ราคา (Price)  ช่องทางการจดั
จ าหน่าย (Place) และการสง่เสรมิการตลาด (Promotion) 

2. ตวัแปรตาม (Dependent variable) คอื  พฤติกรรมในการใช้บตัรเครดิตเดอะวิสดอมธนาคาร                
กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานของการวิจยั  

1. ลกูคา้ทีม่เีพศแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติเดอะวสิดอมต่างกนั 
2. ลกูคา้ทีม่อีายุแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติเดอะวสิดอมต่างกนั 
3. ลกูคา้ทีม่สีถานภาพแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติเดอะวสิดอมต่างกนั 
4. ลกูคา้ทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติเดอะวสิดอมต่างกนั 
5. ลกูคา้ทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติเดอะวสิดอมต่างกนั 
6. ลกูคา้ทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติเดอะวสิดอมต่างกนั 
7.  ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติเดอะวสิดอม ดา้น

มลูค่าในการใชบ้ตัรเครดติเดอะวสิดอมโดยเฉลีย่ (บาท/เดอืน) และ ระยะเวลาในการถอืบตัรเครดติเดอะวสิดอม  
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เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์

 ประชากรศาสตร์ (Demographic) หมายถงึ การศกึษาเกีย่วกบัประชากร ซึง่ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศกึษา 
อาชพี รายได ้และสถานทางเศรษฐกจิและสงัคมลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร ์ถอืเป็นสิง่ทีส่ าคญั ทางสถติทิีใ่ช้
วดัไดข้องประชากร โดยจะช่วยก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ในขณะทีล่กัษณะทางดา้นจติวทิยา สงัคมและวฒันธรรมจะ
ช่วยอธิบายถึงความคิดและความรู้สกึของกลุ่มเป้าหมายเท่านัน้ ข้อมูลทางด้านพื้นฐานเกี่ยวกบัลกัษณะทาง
ประชากรศาสตรจ์ะสามารถเขา้ถงึและมปีระสทิธผิลต่อการก าหนดกลุ่มเป้าหมายรวมทัง้ ท าความเขา้ใจเกีย่วกบั
ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2538: 41)   

2. แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (Philip Kotler: 1997) 
 ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix หรอื 4Ps) หมายถงึ ตวัแปรทางการตลาดทีค่วบคุมไดซ้ึง่บรษิทั 
ใชร่้วมกนัเพื่อสนองความพงึพอใจแก่กลุ่มเป้าหมายประกอบดว้ยเครื่องมอื ต่อไปนี้  คอื 1. ผลติภณัฑ ์(Product) 
2. ราคา (Price) 3. การจดัจ าหน่าย (Place) 4. การสง่เสรมิการตลาด (Promotion)  

3.  แนวคิดและทฤษฎีด้านพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2546: 192) ไดอ้ธบิายไวว้่า พฤตกิรรมผูบ้รโิภค หมายถงึ พฤติกรรมที่
ผูบ้รโิภคท าการคน้หา การคดิ การซื้อ การใช้ การประเมนิผล ในสนิค้าและบรกิารซึ่งคาดว่าจะตอบสนองความ
ตอ้งการของเขา (Schiffman; & Kanuk. 2000: G - 3) หรอืเป็นขัน้ตอนซึง่เกีย่วกบัความคดิ ประสบการณ์ การซือ้ 
การใช้สนิคา้และบรกิารของผูบ้รโิภคเพื่อตอบสนองความต้องการและความพงึพอใจของเขา (Solomon. 2002: 
528)  
 
วิธีด าเนินการศึกษาวิจยั 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ประชาชนอายุตัง้แต่ 30 ปีขึน้ไป ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร เฉพาะผูถ้อื
บตัรหลกับตัรเครดติเดอะวสิดอม 

กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ผูถ้อืบตัรหลกับตัรเครดติเดอะวสิดอมซึง่ไม่ทราบจ านวนทีแ่น่นอน ซึง่ให้
ไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่างทีต่้องการระดบัความเชื่อมัน่ที ่95% โดยผูว้จิยัจงึก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้
สตูรค านวณประชากรกลุ่มตวัอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประกร (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2551: 14) ท าใหไ้ดจ้ านวน
กลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 385 คน และผูว้จิยัขอก าหนดการเกบ็กลุ่มตวัอย่างเพิม่ 15 คน จะไดเ้ท่ากบั 400 คน เพื่อเป็น
ตวัแทนของกลุ่มประชากร และใชว้ธิกีารสุ่มกลุ่มตวัอย่าง โดยใชก้ารเลอืกเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างตามสะดวก 
(Convenient Sampling) 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมลู 

เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาเป็นแบบสอบถามจ านวน 1 ชุด โดยแบ่งเนื้อหาค าถามออกเป็น 3 สว่น ดงันี้ 
ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษาอาชพี รายได ้

ซึ่งประกอบด้วย แบบสอบถามที่มีค าตอบให้เลือก 2 ทาง (Dichotomous Question) จ านวน 1 ข้อและ
แบบสอบถามทีม่คี าถามมหีลายค าตอบใหเ้ลอืก(Multiple Choice Questions) จ านวน 5 ขอ้ 

ส่วนท่ี 2  ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย  แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประเมนิค่าตอบ 
(Likert Scale Question) จ านวน 13 ขอ้  
 ส่วนท่ี 3  พฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติเดอะวสิดอมธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) ซึง่ประกอบดว้ย  
แบบสอบถามทีม่คี าตอบใหเ้ลอืก 2 ทาง (Dichotomous Question) จ านวน 1 ขอ้แบบสอบถามทีม่คี าถามมหีลาย
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ค าตอบให้เลอืก(Multiple Choice Questions) จ านวน 3 ขอ้  และแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open-ended 
Question) จ านวน 2 ขอ้ 
 
สรปุผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 ผลการศกึษา “ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการใชบ้ตัรเครดติเดอะวสิดอมธนาคารกสกิรไทย 
จ ากดั (มหาชน) ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร” สามารถสรุปผลได ้ดงันี้ 
 ตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา 

1.   ขอ้มลูลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
       เพศ พบว่า ผูท้ีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มจี านวน  267 คน คดิเป็นรอ้ยละ 66.7 และ
เพศชาย มจี านวน 133 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.3 ตามล าดบั 
       อายุ พบว่า ผูท้ีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีายุ 30-39 ปี จ านวน 147 คน คดิเป็นรอ้ยละ 36.8  
รองลงมามตีัง้แต่อายุ 50 ปีขึน้ไป จ านวน 147 คน คดิเป็นรอ้ยละ 36.8  และมอีายุ 40-49 ปี จ านวน 106 คน          
คดิเป็นรอ้ยละ 26.4 ตามล าดบั 
      สถานภาพ  พบว่า ผูท้ีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มสีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั/แยกกนัอยู่ /หย่ารา้ง  
จ านวน 213 คน คดิเป็นรอ้ยละ 53.3 และมสีถานภาพโสด จ านวน 187 คน คดิเป็นรอ้ยละ 46.8  ตามล าดบั 
      ระดบัการศึกษา พบว่า ผูท้ี่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศกึษาปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า 
จ านวน  279 คน คดิเป็นรอ้ยละ 69.8 รองมามรีะดบัการศกึษาปรญิญาโทขึน้ไป จ านวน 95 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
23.8 และมรีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีจ านวน  26 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.4 ตามล าดบั 
      อาชีพ  พบว่า ผูท้ีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีาชพีเป็นเจา้ของกจิการ / คา้ขาย มจี านวน 259 คน          
คดิเป็นรอ้ยละ 64.7 และมพีนักงานบรษิทัเอกชน/รบัราชการ /พนักงานรฐัวสิาหกจิ มจี านวน 141 คน คดิเป็น          
รอ้ยละ 35.3  ตามล าดบั 
      รายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า ผูท้ีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 100,001 – 300,000 
บาท มจี านวน 187 คน คดิเป็นรอ้ยละ 46.8  รองลงมามรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน  ต ่ากว่า 100,000 บาท มจี านวน 
106 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26.5  ถดัมามรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 300,001 – 500,000 บาท มจี านวน 68 คน คดิเป็น 
รอ้ยละ 17.0  และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน  500,001 บาทขึน้ไป มจี านวน 39 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.7 ตามล าดบั 
 2. การวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดของลูกคา้ผูใ้ช้บตัรเครดติเดอะวสิดอม ธนาคาร
กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 
      ด้านผลิตภณัฑ์ ระดบัปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ของลูกค้าผู้ใช้บตัรเครดิต             
เดอะวสิดอม โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.92 เมื่อพจิารณาขอ้ พบว่า ลูกคา้มรีะดบัความคดิเหน็ 
ในระดบัมากทีสุ่ด 1 ขอ้ คอื วงเงนิที่ไดร้บัจากบตัรเครดติเดอะวสิดอมเพยีงพอต่อความต้องการ โดยมคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.30   
     ด้านราคา  ระดบัปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ของลูกคา้ผูใ้ช้บตัรเครดติเดอะวสิดอม 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.92 เมื่อพจิาณาขอ้ พบว่า ลูกคา้มรีะดบัความคดิเหน็ในระดบัมาก  
ทกุขอ้ คอื ระยะเวลาในการปลอดดอกเบีย้ของบตัรเครดติเดอะวสิดอมมีระยะเวลา นานกว่าบตัรเครดติอื่นๆ และ
อตัราดอกเบีย้ 20 % ในการใชว้งเงนิจากการช าระเงนิขัน้ต ่ามคีวามเหมาะสม โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.00 และ 3.83 
ตามล าดบั 
     ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย  ระดบัปจัจยัสว่นประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ของ
ลกูคา้ผูใ้ชบ้ตัรเครดติเดอะวสิดอม โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.99 เมื่อพจิาณาขอ้ พบว่า ลูกคา้มี
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ระดบัความคดิเหน็ในระดบัมากทุกขอ้ คอื มศีนูยบ์รกิารเดอะวสิดอม (The Wisdom Exclusive Center) ใกลแ้หล่ง
คมนาคม ใช้บรกิารได้อย่างสะดวกและมจี านวนร้านค้ารบับตัรเครดติเดอะวสิดอมที่หลากหลาย โดยมคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.10 และ 3.87 ตามล าดบั 
     ด้านการส่งเสริมการตลาด ระดบัปจัจยัสว่นประสมทางการตลาด ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ของลูกคา้
ผูใ้ชบ้ตัรเครดติเดอะวสิดอม โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.47   
 3. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตเดอะวิสดอมธนาคารกสกิรไทย จ ากดั 
(มหาชน) ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 
         ด้านมูลค่าในการใช้บตัรเครดติเดอะวสิดอมเฉลี่ย(บาท/เดอืน) พบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่ใช้บัตรเครดิต          
เดอะวสิดอมโดยเฉลีย่ประมาณ 77,225 บาท/เดอืน ต ่าสดุที ่20,000 บาท/เดอืน และสงูสดุที ่200,000 บาท/เดอืน    
       ดา้นระยะเวลาในการถอืบตัรเครดติเดอะวสิดอม (ปี) พบว่าลูกคา้ส่วนใหญ่ มรีะยะเวลาในการถอืบตัร
เครดติเดอะวสิดอม โดยเฉลีย่ประมาณ 2.84 ปี ต ่าสดุที ่1 ปี สงูสดุที ่8 ปี  
        ด้านวตัถุประสงค์ที่เลือกใช้บตัรเครดติเดอะวิสดอม พบว่า  วตัถุประสงค์ที่ลูกค้าเลือกใช้บตัรเครดิต          
เดอะวสิดอม  คอื เพื่อให้ได้รบัอภิสทิธิต่์างๆ ฟร ีเช่น Priority Pass, Fitness, ตรวจสุขภาพประจ าปี เป็นต้น  
จ านวน 400 คน คดิเป็นรอ้ยละ 100.0  
       ดา้นสถานทีใ่ชบ้ตัรเครดติเดอะวสิดอมบ่อยมากทีสุ่ด พบว่า  ลูกคา้ส่วนใหญ่ใชบ้ตัรเครดติเดอะวสิดอม
บ่อยมากทีส่ดุ  คอื  รา้นอาหาร  จ านวน 162 คน คดิเป็นรอ้ยละ 40.5 รองลงมาคอื  หา้งสรรพสนิคา้ จ านวน 135  
คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.7  ถดัมาคอื โรงแรม  จ านวน 77 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.3 และโรงพยาบาล จ านวน 26 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 6.5 ตามล าดบั 
       ดา้นอภสิทิธิบ์ตัรเครดติเดอะวสิดอมทีช่อบมากทีสุ่ด  พบว่า  สถานทีท่ีลู่กคา้ส่วนใหญ่ชอบมากทีสุ่ด คอื  
มุมรบัรองพเิศษลูกคา้เดอะวสิดอม (The Wisdom Conner) จ านวน 187 คน คดิเป็นรอ้ยละ 46.8  รองลงมาคอื  
หอ้งรบัรองพเิศษทีส่นามบนิชัน้น า 600 แห่งทัว่โลกดว้ยการมบีตัร Priority Pass จ านวน 139 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
34.8 และศูนยบ์รกิารเดอะวสิดอม (The Wisdom Exclusive Center)  จ านวน 74 คน คดิเป็นร้อยละ 18.4 
ตามล าดบั 
       ด้านวิธสีมคัรบตัรเครดติเดอะวสิดอม พบว่า วธิีสมคัรบตัรเครดติเดอะวสิดอมที่ลูกค้าส่วนใหญ่ใช้ คือ    
เงนิฝาก / กองทุน 10 ลา้นบาท  จ านวน 280 คน คดิเป็นรอ้ยละ 70.0 และประกนัชวีติเบีย้ประกนั 600,000 บาท
ขึน้ไป จ านวน 120 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.0 ตามล าดบั 
 ตอนท่ี 2  การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิอนุมาน  
 การทดสอบสมมตฐิานผูว้จิยัไดท้ าการวเิคราะหข์อ้มลูตามล าดบั ดงัต่อไปนี้ 
 สมมติฐานท่ี 1 ลกูคา้ทีม่เีพศแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติเดอะวสิดอมต่างกนั ผลการวจิยั 
พบว่า  ลูกคา้ทีม่เีพศแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติเดอะวสิดอม ดา้นระยะเวลาในการถอืบตัรเครดติ
เดอะวสิดอม(ปี) ดา้นสถานทีใ่ชบ้ตัรเครดติเดอะวสิดอมบ่อยมากทีสุ่ด  ดา้นอภสิทิธิบ์ตัรเครดติเดอะวสิดอมทีช่อบ
มากทีส่ดุและดา้นวธิสีมคัรบตัรเครดติเดอะวสิดอมแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ส่วนด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บตัรเครดิตเดอะวิสดอมเฉลี่ยต่อเดือน (บาท) ไม่แตกต่างกนั 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานท่ี 2  ลกูคา้ทีม่อีายุแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติเดอะวสิดอมต่างกนั ผลการวจิยั 
พบว่า  ลูกคา้ทีม่อีายุแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติเดอะวสิดอม ดา้นค่าใชจ้่ายในการใชบ้ตัรเครดติ
เดอะวสิดอมเฉลีย่ต่อเดอืน (บาท)  ดา้นระยะเวลาในการถอืบตัรเครดติเดอะวสิดอม (ปี) ดา้นสถานทีใ่ชบ้ตัรเครดติ
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เดอะวิสดอมบ่อยมากที่สุด ด้านอภิสทิธิบ์ตัรเครดิตเดอะวิสดอมที่ชอบมากที่สุดและด้านวิธีสมัครบัตรเครดิต             
เดอะวสิดอมแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของลูกค้าที่มีอายุแตกต่างกันกับพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิต               
เดอะวสิดอม  พบว่า ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บตัรเครดติเดอะวสิดอมเฉลี่ยต่อเดอืน (บาท) มคีวามแตกต่างอยู่
จ านวน 3 คู่ คอื ลกูคา้ทีม่อีายุ 30-39 ปี มพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติเดอะวสิดอม มากกว่าลูกคา้ทีม่อีายุ  40-49 
ปี ลูกคา้ทีม่อีายุ  30-39 ปี มพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติเดอะวสิดอมมพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติเดอะวสิดอม  
น้อยกว่าลูกค้าที่มตีัง้แต่ 50 ปีขึน้ไป และลูกค้าที่มีอายุ  40-49 ปี มพีฤติกรรมการใช้บตัรเครดติเดอะวิสดอม           
น้อยกว่าลูกค้าที่มตีัง้แต่ 50 ปีขึน้ไป ด้านระยะเวลาในการถือบตัรเครดติเดอะวสิดอม (ปี) มคีวามแตกต่างอยู่
จ านวน 2 คู่ คอื ลูกค้าที่มอีายุ  30-39 ปี มพีฤติกรรมการใช้บตัรเครดติเดอะวสิดอม  น้อยกว่าลูกค้าที่มอีายุ               
40-49 ปี และลูกค้าที่มอีายุ  30-39 ปี  มพีฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดติเดอะวสิดอม น้อยกว่าลูกค้าที่มอีายุตัง้แต่              
50 ปีขึน้ไป  

สมมติฐานท่ี 3 ลูกค้าที่มสีถานภาพแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการใช้บตัรเครดติเดอะวสิดอมต่างกนั 
ผลการวจิยั พบว่า  ลูกคา้ทีม่สีถานภาพแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติเดอะวสิดอม ดา้นระยะเวลาใน
การถอืบตัรเครดติเดอะวสิดอม (ปี) ดา้นสถานทีใ่ชบ้ตัรเครดติเดอะวสิดอมบ่อยมากทีสุ่ด  ดา้นอภสิทิธิบ์ตัรเครดติ
เดอะวิสดอมที่ชอบมากที่สุดและด้านวิธีสมัครบัตรเครดิตเดอะวิสดอมแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ          
ทีร่ะดบั .05  ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ส่วนดา้นค่าใชจ้่ายในการใชบ้ตัรเครดติเดอะวสิดอมเฉลีย่ต่อเดอืน 
(บาท) ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

สมมติฐานท่ี 4 ลูกคา้ทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกันมพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติเดอะวสิดอมต่างกนั 
ผลการวจิยั พบว่า ลกูคา้ทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติเดอะวสิดอม ดา้นค่าใชจ้่าย
ในการใชบ้ตัรเครดติเดอะวสิดอมเฉลีย่ต่อเดอืน (บาท) ดา้นระยะเวลาในการถอืบตัรเครดติเดอะวสิดอม (ปี) ดา้น
สถานทีใ่ชบ้ตัรเครดติเดอะวสิดอมบ่อยมากทีสุ่ด ดา้นอภสิทิธิบ์ตัรเครดติเดอะวสิดอมที่ชอบมากทีสุ่ดและดา้นวธิี
สมคัรบตัรเครดติเดอะวสิดอมแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 
 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของลูกค้าที่มีอายุแตกต่างกันกับพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิต          
เดอะวสิดอม พบว่า ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บตัรเครดติเดอะวสิดอมเฉลี่ยต่อเดอืน (บาท) มคีวามแตกต่างอยู่
จ านวน 2 คู่ คอื ลูกค้าที่มรีะดบัการศึกษา ต ่ากว่าระดบัปริญญาตรี มพีฤติกรรมการใช้บตัรเครดติเดอะวสิดอม          
น้อยกว่าลูกค้าที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป และลูกค้าที่มีระดบัการศึกษา ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า              
มพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติเดอะวสิดอม น้อยกว่าลกูคา้ทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาโทขึน้ไป และดา้นระยะเวลา
ในการถอืบตัรเครดติเดอะวสิดอม(ปี) ความแตกต่างอยู่จ านวน 1 คู่ คอื ลูกค้าทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตรหีรอื
เทยีบเท่า มพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติเดอะวสิดอม  มากกว่าลกูคา้ทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาโทขึน้ไป 

สมมติฐานท่ี 5 ลกูคา้ทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติเดอะวสิดอมต่างกนั ผลการวจิยั 
พบว่า ลูกคา้ทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติเดอะวสิดอม ดา้นค่าใชจ้่ายในการใชบ้ตัรเครดติ
เดอะวสิดอมเฉลีย่ต่อเดอืน (บาท) ดา้นระยะเวลาในการถือบตัรเครดติเดอะวสิดอม (ปี) ดา้นสถานทีใ่ชบ้ตัรเครดติ
เดอะวิสดอมบ่อยมากที่สุด ด้านอภิสทิธิบ์ตัรเครดิตเดอะวิสดอมที่ชอบมากที่สุดและด้านวิธีสมัครบัตรเครดิต          
เดอะวสิดอม แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

สมมติฐานท่ี 6 ลูกคา้ทีม่รีายได้เฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติเดอะวสิดอม
ต่างกนั ผลการวจิยั พบว่า ลูกคา้ทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติเดอะวสิดอม 
ดา้นค่าใชจ้่ายในการใชบ้ตัรเครดติเดอะวสิดอมเฉลีย่ต่อเดอืน (บาท) ด้านระยะเวลาในการถือบัตรเครดิต                 
เดอะวสิดอม (ปี) ดา้นสถานทีใ่ชบ้ตัรเครดติเดอะวสิดอมบ่อยมากทีสุ่ด ดา้นอภสิทิธิบ์ตัรเครดติเดอะวสิดอมทีช่อบ
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มากทีส่ดุ และดา้นวธิสีมคัรบตัรเครดติเดอะวสิดอมแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของลูกค้าที่มีอายุแตกต่างกนักบัพฤติกรรมการใช้บตัร
เครดติเดอะวสิดอม  พบว่า ดา้นค่าใชจ้่ายในการใชบ้ตัรเครดติเดอะวสิดอมเฉลีย่ต่อเดอืน(บาท) มคีวามแตกต่าง 
อยู่จ านวน 3 คู่ คือ ลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน ต ่ากว่า 100,000 บาท มพีฤติกรรมการใช้บตัรเครดิต                
เดอะวสิดอมน้อยกว่าลูกค้าที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 300,001 – 500,000 บาท ลูกค้าที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 
100,001 – 300,000 บาท มพีฤติกรรมการใช้บตัรเครดติเดอะวิสดอมน้อยกว่าลูกค้าที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 
300,001 – 500,000 บาท และลูกคา้ทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 300,001 – 500,000 บาท มพีฤตกิรรมการใชบ้ตัร
เครดติเดอะ   วสิดอมน้อยกว่าลกูคา้ทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ตัง้แต่ 500,001 บาทขึน้ไป และ ดา้นระยะเวลาในการ
ถอืบตัรเครดติเดอะวสิดอม(ปี)  ความแตกต่างอยู่จ านวน 2 คู่ คอื ลูกคา้ทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ต ่ากว่า 100,000 
บาท มพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติเดอะวสิดอม น้อยกว่าลกูคา้ทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 100,001 – 300,000 บาท 
โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 1.309 และลูกคา้ทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ต ่ากว่า 100,000 บาท มพีฤตกิรรมการใช้
บตัรเครดติเดอะวสิดอมน้อยกว่าลกูคา้ทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 300,001 – 500,000 บาท 

สมมติฐานท่ี 7 ปจัจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิต              
เดอะวสิดอม  

สมมติฐานข้อ 7.1 ปจัจยัดา้นสว่นประสมการตลาด ดา้นผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใช้
บตัรเครดติเดอะวสิดอม  ผลการวจิยั พบว่า  ปจัจยัดา้นสว่นประสมการตลาด ดา้นผลติภณัฑไ์ม่มคีวามสมัพนัธก์บั
พฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติเดอะวสิดอม ดา้นค่าใชจ้่ายในการใชบ้ตัรเครดติเดอะวสิดอมเฉลีย่ต่อเดอืน (บาท) ไม่มี
ความสมัพนัธก์นั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้  

ปจัจัยด้านส่วนประสมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์  มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิต             
เดอะวิสดอม  ด้านระยะเวลาในการถือบตัรเครดิตเดอะวิสดอม (ปี) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05               
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไวโ้ดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า  

สมมติฐานข้อ 7.2 ปจัจยัดา้นส่วนประสมการตลาด ดา้นราคา มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้ตัร
เครดติเดอะวสิดอม ผลการวจิยั พบว่า ปจัจยัดา้นส่วนประสมการตลาด ดา้นราคา มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การใช้บัตรเครดิตเดอะวิสดอม ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บตัรเครดิตเดอะวิสดอมเฉลี่ยต่อเดือน (บาท) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า  
ปจัจยัด้านส่วนประสมการตลาด ด้านราคา  มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บตัรเครดติเดอะวิสดอม ด้าน
ระยะเวลาในการถอืบตัรเครดติเดอะวสิดอม (ปี)  อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า  

สมมติฐานข้อ 7.3 ปจัจยัด้านส่วนประสมการตลาด ด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายมคีวามสมัพนัธ์กบั
พฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติเดอะวสิดอม ผลการวจิยั พบว่า  ปจัจยัดา้นสว่นประสมการตลาด ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตเดอะวิสดอม ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บัตรเครดิต              
เดอะวสิดอมเฉลี่ยต่อเดอืน(บาท) อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานทีต่ัง้ไว้โดยมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า  

ปจัจยัด้านส่วนประสมการตลาด ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช ้
บตัรเครดติเดอะวสิดอม  ดา้นระยะเวลาในการถอืบตัรเครดติเดอะวสิดอม(ปี)  อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 
.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 
 สมมติฐานข้อ 7.4 ปจัจยัด้านส่วนประสมการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสมัพันธ์กับ
พฤตกิรรมการใช้บตัรเครดติเดอะวสิดอม ผลการวจิยั พบว่า ปจัจยัด้านสว่นประสมการตลาด ดา้นการส่งเสรมิ



10 
 

การตลาด มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตเดอะวิสดอม ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บัตรเครดิต                  
เดอะวสิดอมเฉลี่ยต่อเดอืน (บาท) อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้โดย                 
มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า  
  ปจัจยัด้านส่วนประสมการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการใช ้           
บตัรเครดติเดอะวสิดอมดา้นระยะเวลาในการถอืบตัรเครดติเดอะวสิดอม (ปี)  อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้  
 
อภิปรายผลการวิจยั 
 จากผลของการวจิยั ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติเดอะวสิดอม  
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร มปีระเดน็ส าคญัทีส่ามารถน ามาอภปิรายไดด้งันี้ 
 1.  ข้อมูลลกัษณะประชากรศาสตร ์
 ลูกค้าที่มีเพศ และสถานภาพ แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตเดอะวิสดอม ได้แก่ ด้าน
ระยะเวลาในการถือบตัรเครดิต ด้านสถานที่ใช้บตัรเครดิตเดอะวสิดอมบ่อยมากที่สุด ด้านอภิสทิธิบ์ตัรเครดิต           
เดอะ วิสดอมที่ชอบมากที่สุดและด้านวิธีสมัครบัตรเครดิต เดอะวิสดอม ต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                
ทีร่ะดบั .05 
 ดา้นเพศ พบว่า ลูกคา้เพศชายมพีฤตกิรรมการการใชบ้ตัรเครดติเดอะวสิดอม ดา้นระยะเวลาในการถือ
บตัรเครดติ มากกว่าลกูคา้เพศหญงิ ซึง่เนื่องมาจากเพศชายสว่นใหญ่จะค่อนขา้งไม่มกีารเปลีย่นแปลง ซึง่เมื่อไดใ้ช้
บรกิารบตัรใดแลว้มกัจะไม่เปลีย่นไปใชบ้ตัรอื่น หรอืใชบ้ตัรเครดติอื่นร่วมดว้ย จงึท าให้ลูกคา้เพศชายมพีฤตกิรรม
การการใชบ้ตัรเครดติเดอะวสิดอม ดา้นระยะเวลาในการถอืบตัรเครดติ มากกว่าลกูคา้เพศหญงิ และลูกคา้เพศชาย
มีพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตเดอะวิสดอมด้านสถานที่ใช้บัตรเครดิตบ่อยมากที่สุด คือ ร้านอาหาร มากกว่า             
เพศหญงิ เนื่องจากว่า สว่นใหญ่ลกูคา้เพศชาย มกัจะชอบสงัสรรคก์บักลุ่มเพื่อนมากว่าเพศหญงิ ในขณะทีลู่กคา้ที่
เป็นเพศหญิงจะใช้บัตรในห้างสรรพสินค้ามากที่สุด เนื่องจากโดยปกติแล้วเพศหญิงส่วนใหญ่มักจะมีนิสั ย                
ชอบชอ้ปป้ิง และส าหรบัดา้นวธิสีมคัรบตัรเครดติเดอะวสิดอม ลูกคา้เพศหญิงเลอืกวธิกีารสมคัรบตัรเครดติแบบ
สมคัรเงนิฝาก / กองทุน 10 ลา้นขึน้ไป มากกว่าเลอืกสมคัรแบบสมคัรแบบประกนัชวีติ 600,000 บาทขึน้ไป และ
ลกูคา้เพศชายเลอืกวธิกีารสมคัรบตัรเครดติแบบสมคัรประกนัชวีติ 600,000 บาทขึน้ไป มากกว่าเงนิฝาก / กองทุน 
10 ลา้นขึน้ไป ซึง่โดยรวมลกูคา้เพศชาย และเพศหญงิต่างกเ็ลอืกสมคัรบตัรเครดติเดอะวสิดอม ดว้ยวธิสีมคัรแบบ
เงนิฝาก / กองทุน 10 ลา้นบาทขึน้ไป โดยเพศหญงิมสีดัส่วนการลงทุนมากกว่าเพศชาย 70.40% และ 29.60% 
ตามล าดบั โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุทธเิกยีรต ิไตรรตันาพรกุล (2552) ศกึษาปจัจยัด้านผลติภณัฑ ์การ
สง่เสรมิการขาย และคุณค่าตราสนิคา้ ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติธนาคารกสกิรไทยของผูถ้อืบตัรในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่า ผูถ้ือบตัรเครดติธนาคารกสกิรไทยที่มเีพศต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้ตัร
เครดิตแตกต่างกนัในด้านระยะเวลาการเป็นผู้ถือบตัรเครดิตธนาคารกสกิรไทย  และสอดคล้องกบัแนวคิดของ      
ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2538 : 41) กล่าวว่า เพศชายและเพศหญงิมคีวามแตกต่างกนัและพฤตกิรรมเกีย่วกบั
การสือ่สารกแ็ตกต่างกนัดว้ยดงันัน้การสือ่สารจ าเป็นตอ้งทราบว่าจะท าการสือ่สารกบัเพศชายหรอืหญงิ 
 ดา้นสถานภาพ พบว่า ลูกคา้ทีม่สีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั/แยกกนัอยู่/อย่ารา้งมพีฤตกิรรมการใชบ้ตัร
เครดิตเดอะวิสดอม ด้านระยะเวลาในการถือบัตรเครดิตเดอะวิสดอม (ปี) มากกว่าลูกค้าที่มีสถานภาพโสด 
เนื่องจากว่า ลูกคา้ที่มสีถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกนั/แยกกนัอยู่/อย่าร้าง ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่ค่อนขา้งมภีาระและ
ความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายต่างๆ ค่อนขา้งมาก จงึอาจจะมกีารส ารองบตัรเครดติไวใ้ชเ้มื่อยามจ าเป็น และลูกคา้ที่มี
สถานภาพโสด จะใช้บตัรเคดิตในห้างสรรพสนิค้ามากกว่า ลูกค้าที่มีสถานภาพ สมรส /อยู่ด้วยกนั/แยกกนัอยู่             
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/อย่ารา้ง ในขณะที ่ลูกค้าทีม่สีถานภาพ สมรส/อยู่ดว้ยกนั/แยกกนัอยู่/อย่ารา้ง จะใชบ้ตัรเคดติในรา้นอาหาร และ
โรงแรมมากกว่า เนื่องจากว่า การด าเนินชวีติของกลุ่มคนทีม่สีถานภาพทีแ่ตกต่างกนั มกัจะม ีLife style ต่างกนัไป
ดว้ย โดยคนโสดมกัจะยงัสามารถทีจ่ะจบัจ่ายใชส้อยไดม้าก เนื่องจากไม่มภีาระทางครอบครวัทีต่้องกงักวลั จงึท า
ใหม้พีฤตกิรรมการใชบ้ตัรในหา้งสรรพสนิคา้มากกว่า และกลุ่มทีส่มรส/อยู่ดว้ยกนั/แยกกนัอยู่/อย่าร้าง จะมภีาระ
ทางครอบครวัทีต่้องรบัผดิชอบ และมกัใชเ้วลาว่างส่วนใหญ่อยู่กบัครอบครวั พ่อแม่ หรอืลูก จงึท าใหม้พีฤตกิรรม
การใชบ้ตัรเคดติในรา้นอาหาร และโรงแรมมากกว่า  ส าหรบัดา้นอภสิทิธิบ์ตัรเครดติเดอะวสิดอมทีช่อบมากทีสุ่ด 
พบว่า ลกูคา้ทีม่สีถานภาพโสดจะชอบหอ้งรบัรองพเิศษทีส่นามบนิชัน้น า 600 แห่งทัว่โลกดว้ยการมบีตัร Priority 
Pass และลกูคา้ทีส่มรส/อยู่ดว้ยกนั/แยกกนัอยู่/อย่ารา้ง จะชอบอภสิทิธิก์ารทีไ่ดก้ารรบัรองพเิศษลูกคา้เดอะวสิดอม 
(The Wisdom Conner) ส าหรบัดา้นวธิสีมคัรบตัรเครดติเดอะวสิดอม ลกูคา้ทีส่มรส/อยู่ดว้ยกนั/แยกกนัอยู่/อย่ารา้ง 
จะไดร้บับตัรโดยการฝากเงนิฝาก /กองทุน 10 ลา้นบาท โดยสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ 
(2538: 41) กล่าวว่า ฐานะทางสงัคมและเศรษฐกจิ (Social and Economic Status) หมายความรวมถงึ อาชพี
รายไดเ้ชือ้ชาตแิละชาตพินัธุต์ลอดจน  ภูมหิลงัของครอบครวัโดยเชื่อว่าฐานะทางสงัคมและ เศรษฐกจินัน้มอีทิธพิล
ต่อพฤตกิรรมของคน โดยสรุปลกัษณะทางประชากรศาสตรท์ีม่คีวามแตกต่างกนัจะมอีทิธพิลต่อการเปลีย่นแปลง 
ในพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ 

ลกูคา้ทีม่อีายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดต่้อเดอืน แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติเดอะ
วสิดอม ไดแ้ก่ ดา้นค่าใชจ้่ายในการใชบ้ตัรเครดติเฉลีย่ต่อเดอืน ดา้นระยะเวลาในการถอืบตัรเครดติ  ดา้นสถานที่
ใชบ้ตัรเครดติเดอะวสิดอมบ่อยมากทีส่ดุ ดา้นอภสิทิธิบ์ตัรเครดติเดอะวสิดอมทีช่อบมากทีสุ่ดและดา้นวธิสีมคัรบตัร
เครดติเดอะวสิดอม ต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 ด้านอายุ  พบว่า ลูกค้าที่มีอายุตัง้แต่ 50 ปีขึ้นไป มีพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตเดอะวิสดอม ด้าน
ค่าใช้จ่ายในการใช้บัตรเครดิตเฉลี่ยต่อเดือน ด้านระยะเวลาในการถือบัตรเครดิตเดอะวิสดอม  (ปี) มากที่สุด 
เนื่องจากว่าเป็นลูกค้าที่อยู่ในช่วงอายุที่ฐานะค่อนข้างที่จะมัน่คง มีก าลงัซื้อมากกว่าลูกค้าในกลุ่มอายุอื่น  โดย
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุทธเิกยีรต ิไตรรตันาพรกุล (2552) ศกึษาปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์การส่งเสรมิการขาย 
และคุณค่าตราสนิคา้ ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติธนาคารกสกิรไทยของผูถ้อืบตัรในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการศกึษาพบว่า ผู้ถือบตัรเครดิตธนาคารกสกิรไทยที่มอีายุ รายได้ต่อเดือนต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บตัร
เครดิตแตกต่างกนัในด้านระยะเวลาการเป็นผู้ถือบตัรเครดติธนาคารกสกิรไทย และสอดคล้องกบังานวจิยัของ       
กฤตภาส ศรลมัภ ์(2551) ไดศ้กึษา ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อคุณค่าตราสนิคา้และพฤตกิรรมการใช้
บตัรเครดติของสมาชกิบตัร AMEX ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษา พบว่า ลูกค้าทีม่ลีกัษณะส่วนบุคคล 
ประกอบดว้ย อายุ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ระดบัการศกึษา และอาชพี แตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมดา้นจ านวนเงนิ
เฉลีย่ในการใชจ้่ายผ่านบตัรต่อเดอืนและความถีใ่นการใชบ้ตัรแตกต่างกนั 

และพบว่าลกูคา้ทีม่อีายุ 30-39 ปี พฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติเดอะวสิดอมใน หา้งสรรพสนิคา้ มากกว่า
กลุ่มอายุอื่น เนื่องจากว่า เป็นกลุ่มลูกคา้ทีอ่ยู่ในช่วงอายุวยัท างานมาสกัระยะมสีงัคม เพื่อนฝงูค่อนขา้งเยอะ และ
มกัสงัสรรคต์ามรา้นอาหารในหา้งสรรพสนิคา้ หรอืนิยมซือ้สนิคา้ต่างๆ ในหา้งสรรพสนิคา้ และลกูคา้ทีม่อีายุ 40-49 
ปี ใชบ้ตัรเครดติเดอะวสิดอมใน รา้นอาหารมากกว่ากลุ่มอายุอื่น เนื่องจากเป็นกลุ่มช่วงอายุทีว่ยักลางคน อยู่ในวยั
ทีเ่ป็นหวัหน้างานหรอืผูบ้รหิารระดบัสงู มกัจะมกีจิกรรมทีต่อ้งพบปะในวงสงัคม ธุรกจิต่างๆ จงึใชบ้ตัรเครดติเดอะ 
วสิดอมในรา้นอาหารมากกว่ากลุ่มอายุอื่นและและลูกคา้ที่มอีายุตัง้แต่ 50 ปีขึน้ไป ใชบ้ตัรเครดติเดอะวสิดอมใน
โรงแรม และโรงพยาบาล มากกว่าลกูคา้ในกลุ่มอายุอื่น เนื่องจากว่าเป็นวยัทีต่อ้งการพกัผ่อน มกัจะไปพกัผ่อนตาม
สถานที่และโรงแรมต่าง และร่างกายเริม่ไม่ค่อยแขง็แรง จงึมพีฤติกรรมการใช้บตัรในโรงแรม และโรงพยาบาล
มากกว่ากลุ่มลกูคา้ในช่วงอายุอื่น โดยสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2538: 41) กล่าวว่า 
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อายุ (Age) การจะท าใหผู้ท้ี่มอีายุแตกต่างกนัเปลี่ยนพฤตกิรรมนัน้มคีวามยากง่ายแตกต่างกนัผูท้ีม่อีายุมากกจ็ะ
เปลีย่นแปลงไดย้ากกว่าซึง่การ  ชกัจงูจติใจหรอืโน้มน้าวจติใจของคนนัน้จะยากขึน้ตามอายุของคนทีเ่พิม่ขึน้ 

ด้านระดบัการศึกษา พบว่า ลูกค้าที่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า มีพฤติกรรมการใช ้         
บตัรเครดติเดอะวสิดอม ดา้นค่าใชจ้่ายในการใชบ้ตัรเครดติเดอะวสิดอมเฉลีย่ต่อเดอืน และดา้นระยะเวลาในการถอื
บตัรเครดติเดอะวสิดอมมากทีส่ดุ เนื่องจากว่าเป็นกลุ่มลกูคา้ที ่ อาจะมรีะดบัรายไดท้ีส่งูกว่ากลุ่มอื่น และมกันิยมใช้
จ่ายผ่านบตัรเครดติ เนื่องจากว่ามคีวามสะดวกสบาย โดยสอดคล้องกบังานวจิยัของ กฤตภาส ศรลมัภ์ (2551)            
ไดศ้กึษา ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อคุณค่าตราสนิคา้ และพฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติของสมาชกิ
บตัร AMEX ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่า ลูกคา้ทีม่ลีกัษณะส่วนบุคคล ประกอบดว้ย อายุ รายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน ระดบัการศกึษา และอาชพี แตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมดา้นจ านวนเงนิเฉลีย่ในการใชจ้่ายผ่าน
บตัรต่อเดอืนและความถีใ่นการใชบ้ตัรแตกต่างกนั 

ส าหรบัด้านสถานที่ใช้บตัรเครดติเดอะวสิดอมบ่อยมากที่สุด  พบว่า  ลูกค้าที่มรีะดบัการศกึษาต ่ากว่า
ระดบัปรญิญาตร ีมใีชใ้นห้างสรรพสนิคา้มากทีสุ่ดและชอบการไดร้บัอภสิทิธิใ์นมุมรบัรองพเิศษลูกคา้เดอะวสิดอม
(The Wisdom Conner) มากที่สุด  และกลุ่มลูกค้าที่มีระดบัการศึกษา ปริญญาตรีหรือเทยีบเท่า ใช้บตัรใน
รา้นอาหารมากที่สุด และจะได้รบับตัรโดยการฝากเงนิฝาก /กองทุน 10 ล้านบาท มากที่สุด เนื่องจากว่าอาจจะ
เพราะว่ากลุ่มลกูคา้ทีม่รีะดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมกัจะมรีปูแบบการด าเนินชวีติ หรอืกจิกรรมทีต่่างกนั จงึท าให้
สถานทีท่ีใ่ชบ้ตัรเครดติต่างกนัไปดว้ย โดยสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2538: 41) กล่าว
ว่า การศกึษาเป็นตวัแปรที่ส าคญัต่อประสทิธิภาพของการสื่อสารของผู้รบัสารโดยเชื่อว่าการศกึษานัน้ท าให้มี
พฤติกรรมแตกต่างกนัออกไปโดยผู้ที่มีการศกึษาสูงจะมคีวามสนใจในเรื่องที่มีเหตุผลสนับสนุนทัง้นี้เพื่อน ามา
ประกอบการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ 

ดา้นอาชพี พบว่า ลูกค้าที่มอีาชพี เจ้าของกจิการ/ค้าขาย  มพีฤติกรรมการใช้บตัรเครดติเดอะวสิดอม 
ดา้นค่าใชจ้่ายในการใชบ้ตัรเครดติเดอะวสิดอมเฉลีย่ต่อเดอืน (บาท) มากกว่าลกูคา้ทีม่อีาชพี รบัราชการ/พนักงาน
รฐัวสิาหกจิ/พนักงานบรษิัทเอกชน แต่มพีฤติกรรมการใช้บตัรเครดติเดอะวสิดอม ด้านระยะเวลาในการถือบตัร
เครดติเดอะวสิดอม (ปี) น้อยกว่า เนื่องจากว่าลูกค้าทีม่อีาชพี เจ้าของกจิการ/คา้ขายมกัจะมรีายไดท้ีสู่งกว่ากลุ่ม
ลกูคา้ทีอ่าชพี รบัราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ/พนักงานบรษิทัเอกชนจงึมกีารใชบ้ตัรเครดติเดอะวสิดอมเฉลีย่ต่อ
เดอืนมากกว่า แต่ทัง้นี้อาจจะเนื่องจากว่าการที่เป็นเจ้าของกจิการ มกัจะมีธนาคารคู่แข่งอื่นมาชกัชวนให้ไปใช้
บริการจึงอาจจะท าให้ระยะเวลาในการถือบตัรเครดิตนัน้น้อยกว่า  โดยสอดคล้องกับงานวิจยัของ กฤตภาส  
ศรลมัภ์ (2551) ได้ศกึษา ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อคุณค่าตราสนิค้าและพฤติกรรมการใช้บตัร
เครดิตของสมาชิกบตัร AMEX ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่า ลูกค้าที่มีลกัษณะส่วนบุคคล 
ประกอบดว้ย อาย ุรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ระดบัการศกึษา และอาชพี แตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมดา้นจ านวนเงนิ
เฉลีย่ในการใชจ้่ายผ่านบตัรต่อเดอืนและความถีใ่นการใชบ้ตัรแตกต่างกนั 

ส าหรบัด้านสถานที่ใช้บัตรเครดิตเดอะวิสดอมบ่อยมากที่สุด พบว่า  ลูกค้าที่รบัราชการ/ พนักงาน
รฐัวสิาหกจิ/พนักงานบรษิทัเอกชน ใช้ในห้างสรรพสนิคา้มากที่สุดและชอบการได้รบัอภสิทิธิใ์นมุมรบัรองพเิศษ
ลกูคา้เดอะวสิดอม (The Wisdom Conner) มากทีส่ดุ  และกลุ่มลูกคา้ทีม่อีาชพี เจา้ของกจิการ/ คา้ขาย ใชบ้ตัรใน
รา้นอาหารมากที่สุด และจะไดร้บับตัรโดยการฝากเงนิฝาก/กองทุน 10 ลา้นบาท มากทีสุ่ด เนื่องจากว่าลูกคา้ที่มี
อาชพีทีต่่างกนัมกัจะมรีปูแบบกจิกรรมต่างกนัเพราะว่าแต่ละอาชพีมกัจะพบปะกนัระหว่างกลุ่มธุรกจิต่างกนั  โดย
ลกูคา้ทีร่บัราชการ/ พนกังานรฐัวสิาหกจิ/พนักงานบรษิทัเอกชน ใชใ้นหา้งสรรพสนิคา้มากทีสุ่ด และกลุ่มลูกคา้ทีม่ี
อาชพี เจา้ของกจิการ/ คา้ขาย ใชบ้ตัรในรา้นอาหารมากทีสุ่ดเพราะอาจจะมกัมนีัดพบปะเพื่อเจรจาทางธุรกจิตาม
รา้นอาหาร  
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 ดา้นรายไดต่้อเดอืน พบว่า ลูกคา้ทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 300,001 – 500,000 บาท มพีฤตกิรรมการใช้
บตัรเครดติเดอะวสิดอม ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บตัรเครดติเดอะวสิดอมเฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุด และ ลูกค้าที่มี
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 100,001 – 300,000 บาท มพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติเดอะวสิดอม ดา้นระยะเวลาในการ
ถอืบตัรเครดติเดอะวสิดอมมากทีส่ดุ เน่ืองจากว่าลกูคา้ทีม่รีายไดต่้อเดอืนสงูกว่าย่อมมกี าลงัซือ้ทีม่ากกว่าจงึมยีอด
ค่าใชจ้่ายต่อเดอืนสงูกว่าลูกคา้กลุ่มรายไดอ้ื่น โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุทธเิกยีรต ิไตรรตันาพรกุล (2552) 
ศกึษาปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ การส่งเสรมิการขาย และคุณค่าตราสนิค้า ที่มผีลต่อพฤตกิรรมการใช้บตัรเครดติ
ธนาคารกสกิรไทยของผูถ้อืบตัรในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่า ผูถ้อืบตัรเครดติธนาคารกสกิรไทยทีม่ ี
อายุ รายไดต่้อเดอืนต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติแตกต่างกนัในดา้นระยะเวลาการเป็นผูถ้อืบตัรเครดติ
ธนาคารกสกิรไทย และสอดคล้องกบังานวจิยัของ กฤตภาส ศรลมัภ์ (2551) ได้ศกึษา ปจัจยัส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อคุณค่าตราสินค้าและพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของสมาชิกบัตร  AMEX ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่า ลกูคา้ทีม่ลีกัษณะส่วนบุคคล ประกอบดว้ย อายุ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ระดบั
การศกึษา และอาชพี แตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมด้านจ านวนเงนิเฉลี่ยในการใช้จ่ายผ่านบตัรต่อเดอืนและ
ความถีใ่นการใชบ้ตัรแตกต่างกนั 
 ส าหรบัดา้นสถานทีใ่ชบ้ตัรเครดติเดอะวสิดอมบ่อยมากทีสุ่ด พบว่า ลูกคา้ทีร่ายได ้300,001 – 500,000 
บาท ใชใ้นโรงแรมมากทีส่ดุ โดยมกัจะไดร้บับตัรโดยการฝากเงนิฝาก/กองทุน 10 ลา้นบาทมากที่สุด และลูกคา้ทีม่ี
รายไดต้ ่ากว่า 100,000 บาท ชอบการไดร้บัอภสิทิธิใ์นมุมรบัรองพเิศษลูกคา้เดอะวสิดอม (The Wisdom Conner) 
มากทีส่ดุ เนื่องจากว่ากจิกรรมหรอืรปูแบบการด าเนินชวีติของแต่ละคนมตีความแตกต่างกนัไปตามสภาพแวดลอ้ม 
เช่น อายุ อาชพี รายได ้ดงันัน้จงึท าใหส้ถานทีใ่ชบ้ตัรเครดติเดอะวสิดอมต่างกนัไปดว้ย  
 2.  ปัจจยัด้านส่วนประสมการตลาด 
 ปจัจยัดา้นส่วนประสมการตลาด ดา้นผลติภณัฑแ์ละดา้นราคา มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการใชบ้ตัร
เครดติเดอะวสิดอม ดา้นระยะเวลาในการถอืบตัรเครดติ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยมคีวามสมัพนัธ์
ระดบัต ่า ในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื ถ้าลูกคา้มรีะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัดา้นส่วนประสมการตลาด ดา้น
ผลติภณัฑ ์และดา้นราคาเพิม่ขึน้ จะท าใหพ้ฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดติเดอะวสิดอมด้านระยะเวลาในการถอืบตัร
เครดติเดอะวสิดอม(ปี) เพิม่ขึน้ในระดบัต ่า เน่ืองจากว่าลูกคา้อาจจะยงัเหน็ว่าหอ้งรบัรองพเิศษสนามบนิยงัมคีวาม
ครอบคลุมไม่เพยีงพอ และอตัราดอกเบีย้ในการใชว้งเงนิจากการช าระเงนิขัน้ต ่ายงัไม่มคีวามเหมาะสมเท่าทีค่วร 
ท าใหป้จัจยัดงักล่าวสง่ผลต่อระดบัการเกดิพฤตกิรรมในระดบัทีค่่อนขา้งต ่า แต่อย่างไรกต็ามปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์
และดา้นราคา นัน้เป็นปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติเดอะวสิดอม ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิ
และทฤษฏขีอง คอท เลอร ์และอารม์สตรอง (Kotler; & Armstrong. 1999: G7) ราคา หมายถงึ จ านวนเงนิทีบุ่คคล
จ่าย เพื่อซื้อสนิคา้และบรกิาร แสดงเป็นมูลค่าที่ผู้บริโภคจ่ายเพื่อแลกเปลี่ยนกบัผลประโยชน์ทีไ่ด้รบัจากการใช้
สนิค้าและบริการ ราคาเป็นต้นทุน (Cost) ของลูกค้า ผู้บริโภคจะเปรียบเทยีบระหว่างคุณค่าของผลิตภัณฑ ์             
กบัราคาถา้คุณค่าสงูกว่าราคา ผูบ้รโิภคกต็ดัสนิใจซือ้ ราคาจงึสรา้งใหเ้กดิรายไดจ้ากการขายและน าไปสู่การสรา้ง
ก าไรในทีส่ดุ และศริวิรรณ  เสรรีตัน์ (2550) กล่าวว่า ราคา หมายถงึ สิง่ทีบุ่คคลจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซึง่ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิาร ลกัษณะความแตกต่างของผลติภณัฑ ์และความสามารถในการ ตอบสนองความพงึพอใจของผูบ้รโิภคท า
ให้เกดิมูลค่าในตวัสนิค้า มูลค่าที่ส่งมอบมากกว่าต้นทุนหรอืราคาของสนิคา้นัน้ ผู้บรโิภคจะตดัสนิใจซื้อกต่็อเมื่อ
มลูค่ามากเกนิกว่าราคาสนิคา้ 

ปจัจยัด้านส่วนประสมการตลาด ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายและด้านการส่งเสรมิการตลาด           
มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บตัรเครดติเดอะวสิดอม ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บตัรเครดติเฉลี่ยต่อเดอืน  
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั .05 โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่า ในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื ถ้าลูกคา้มรีะดบั
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ความคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัดา้นสว่นประสมการตลาด ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายและดา้นการส่งเสรมิ
การตลาด จะท าให้พฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติเดอะวสิดอมดา้นระยะเวลาในการถอืบตัรเครดติเดอะวสิดอม (ปี) 
เพิม่ขึน้ในระดบัต ่า เน่ืองจากลกูคา้อาจจะยงัเหน็ว่าอตัราดอกเบีย้ทีไ่ดร้บัไม่มคีวามเหมาะสม หรอืแพงกว่าบตัรของ
ธนาคารอื่นๆ จ านวนร้านค้ารบับตัรเครดติเดอะวสิดอมยงัไม่หลากหลายและครอบคลุมตามสถานที่ทที่ลูกค้าใช้
บรกิาร และอาจจะเพราะว่าลูกคา้เหน็ว่ากจิกรรมการส่งเสรมิการตลาดเช่น การจดัใหม้สีมัมนาลูกคา้เดอะวสิดอม
ตาม Lifestyle ไตรมาสละ 1 ครัง้และ โครงการ Member Get Member สามารถจูงใจให้คนสนิทมาสมคัร             
บตัรเครดติเดอะวสิดอม นัน้ยงัไม่มคีวามเหมาะสม หรอืออาจจะไม่ตรงกบัความต้องการของลูกค้า ท าให้ปจัจยั
ดังกล่าว  ส่ งผลต่อระดับการเกิดพฤติกรรมในระดับที่ค่ อนข้างต ่ า  โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ                        
ธวชัชยั ประจกัษเศรณี (2545) ไดศ้กึษา ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในการใชจ้่ายผ่านบตัรเครดติซติี้
แบงคว์ซี่าในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่า ปจัจยัดา้นช่องทางการจ าหน่ายมคีวามสมัพนัธก์บัจ านวน
เงนิโดยเฉลีย่ทีใ่ชจ้่ายผ่านบตัรเครดติ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กฤตภาส ศรลมัภ์ (2551) ไดศ้กึษา ปจัจยั
ส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อคุณค่าตราสนิค้าและพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตของสมาชกิบตัร AMEX              
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่า ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา และปจัจยัดา้นการส่งเสรมิการตลาด 
โดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติ American Express ของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร 
เรื่องจ านวนเงนิเฉลีย่ทีใ่ชผ้่านบตัรต่อเดอืน และสอดคลอ้งกบัแนวคดิและทฤษฏขีอง คอท เลอร ์และอารม์สตรอง 
(Kotler; & Armstrong. 1999: G7) ราคา หมายถงึ จ านวนเงนิทีบุ่คคลจ่าย เพื่อซือ้สนิคา้และบรกิาร แสดงเป็น            
มูลค่าทีผู่บ้รโิภคจ่ายเพื่อแลกเปลีย่นกบัผลประโยชน์ทีไ่ดร้ับจากการใชส้นิคา้และบรกิาร ราคาเป็นต้นทุน (Cost) 
ของลูกค้า ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ กบัราคาถ้าคุณค่าสูงกว่าราคา ผู้บริโภคก็         
ตดัสนิใจซือ้ ราคาจงึสรา้งใหเ้กดิรายไดจ้ากการขายและน าไปสูก่ารสรา้งก าไรในทีส่ดุ และศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2550) 
กล่าวว่า ราคา หมายถงึ สิง่ทีบุ่คคลจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซึง่ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ลกัษณะความแตกต่างของผลติภณัฑ ์
และความสามารถในการ ตอบสนองความพงึพอใจของผูบ้รโิภคท าใหเ้กดิมลูค่าในตวัสนิคา้ มลูค่าทีส่ง่มอบมากกว่า
ตน้ทุนหรอืราคาของสนิคา้นัน้ ผูบ้รโิภคจะตดัสนิใจซื้อกต่็อเมื่อมลูค่ามากเกนิกว่าราคาสนิคา้ 
 
ข้อเสนอแนะ   
 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษาวิจยั 
 จากผลการวิจัยปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตเดอะวิสดอม  
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผน
กลยุทธท์างการตลาด  และการเจาะกลุ่มลกูคา้เป้าหมายดงัน้ี 

1.  จากการศกึษาครัง้น้ีสามารถก าหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมายใหช้ดัเจนมากยิง่ขึน้ โดยใหค้วามส าคญักบั
ลูกคา้กลุ่มอายุ ตัง้แต่ 50 ปีขึน้ไป กลุ่มลูกคา้ที่มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเท่าและปริญญาโทขึน้ไป  
สถานภาพสมรส หรอือยู่ดว้ยกนัหรอืแยกกนัอยู่ หรอือย่ารา้ง มอีาชพีเจา้ของกจิการหรอืคา้ขาย และมรีายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดือน 300,001 – 500,000 บาท เพื่อให้การวางกลยุทธ์ทางการตลาดเป็นไปอย่างเหมาะสม ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมายมากที่สุดและตอบสนองความต้องการของลุกค้าที่มีพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตเดอะวสิดอมที่
แตกต่างกนั เนื่องจากว่าผลการวจิยัครัง้นี้พบว่า ลกูคา้ทีม่อีายุตัง้แต่ 50 ปีขึน้ไป  มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรอื
เทยีบเท่าและปรญิญาโทขึน้ไป  อาชพีเจา้ของกจิการหรอืคา้ขาย และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 300,001 – 500,000 
บาท มพีฤตกิรรมการ ในดา้นค่าใชจ้่ายเฉลีย่ต่อเดอืน และดา้นระยะเวลาในการถอืบตัรเครดติมากทีสุ่ด และลูกคา้ 
ที่มสีถานภาพสมรส หรอือยู่ด้วยกนัหรอืแยกกนัอยู่หรอือย่าร้าง และลูกค้าที่เป็นเพศหญิงมพีฤติกรรมการด้าน
ระยะเวลาในการถอืบตัรเครดติมากทีส่ดุ ตามล าดบั 
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 2.  ธนาคารควรก าหนดแผนการตลาดในการเลอืกผลติภณัฑท์ีเ่หมาะสมใหก้บัลูกคา้แต่ละกลุ่ม เพศ อายุ 
การศกึษา สถานภาพ อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน เน่ืองจากว่าจากการศกึษาครัง้นี้พบว่า ลกูคา้จะมพีฤตกิรรม
การใช้บตัรเครดติในด้านสถานที่ อภิสทิธิท์ี่ได้รบัและในด้านวิธสีมคัรบตัรเครดติเดอะวสิดอม ที่แตกต่างกนัไป             
บ่งบอกพฤติกรรมของลูกคา้ม ีLifestyle ทีแ่ตกต่างกนั ดงันัน้ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม 
ธนาคารควรน าขอ้มูลที่ได้จากการท าวจิยั น ามาก าหนดแผนการตลาดเพื่อสร้างความแตกต่าง เช่น จากขอ้มูล
ทางด้านผลติภณัฑ์บตัรที่มกีารออกแบบทนัสมยัอยู่แลว้ ควรมกีารออกแบบบตัรลวดลายให้ต่างจากบตัรเดมิที่มี
ลายเดยีว ต่างจากคู่แขง่ขนั โดยก าหนดเป็น Lifestyle Segmentation  คอื การออกแบบบตัรเครดติใหม่ โดยเจาะ
กลุ่มเป้าหมายตามลักษณะนิสัยพฤติกรรมการด าเนินชีวิตในการซื้อสินค้าแต่ละครัง้  เช่น บนบัตรอาจม ี                 
ลายไมก้อลฟ์ เน้นความหรูหรามากกว่าเดมิส าหรบัผูท้ีช่อบเล่นกอลฟ์ เน้นกจิกรรมตาม Lifestyle ของลูกคา้ และ
สรา้งความแตกต่างจากคู่แข่ง โดยจะต้องเหนือกว่าบตัรเครดติร่วมกบั Benz, บตัรรูปโรงพยาบาลกรุงเทพฯ หรอื
บตัรเครดติร่วมอื่นๆ ทีท่างธนาคารมอียู่แลว้ หรอืคู่แข่งยงัไม่ม ีทัง้นี้ยงัต้องแสดงถงึสญัลกัษณ์บนหน้าบตัร สสีนั 
สะดุดตา เน้นความเป็นเอกลกัษณ์ ควรเลอืกใชส้โีทนด า สเีทาเงา ดา้นบนบตัรมตีราโลโกช้ดัเจนบ่งบอกถงึธนาคาร
เป็นผูอ้อกบตัรเป็นการสรา้งความภูมใิจใหก้บัลกูคา้ดว้ย 
 3.  ธนาคารควรใหค้วามส าคญักบัปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด คอื ผลติภณัฑข์องธนาคาร ราคาของ
ผลติภณัฑ ์ช่องทางการจดัจ าหน่าย การสง่เสรมิการตลาด  
    3.1  ด้านผลิตภณัฑ์ ธนาคารควรออกแบบบตัรเครดิตให้มีความหลากหลาย และมีความสะดวก
ครอบคลุมทุกพืน้ทีจ่ากงานวจิยั มเีพยีงรา้นอาหาร โรงพยาบาล โรงแรม หา้งสรรพสนิคา้ และรา้นอาหาร เท่านัน้ 
ควรเน้นไปยงัสถานที่อื่นที่สามารถเพิม่ยอดค่าใช้จ่ายผ่านบตัร เช่น สถาบนัการศกึษาที่มชีื่อเสยีง สนามกอล์ฟ   
การบนิไทย หา้งสรรพสนิคา้ทีย่งัไม่ไดร้่วมกบับตัรเครดติ  
    3.2  ดา้นราคา ปจัจุบนับตัรเครดติเดอะวสิดอมมกีารเรยีกเกบ็อตัราดอกเบีย้ 20% ต่อปีส าหรบัลูกคา้ที่
ช าระขัน้ต ่า ซึง่พบว่าลกูคา้มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัส่วนประสมดา้นราคามคีวามเหมาะสมแลว้ ทัง้น้ี ธนาคาร
ควรก าหนดเงื่อนไขการคดิดอกเบีย้ การขยายเวลาส าหรบัเวลาปลอดดอกเบี้ย และระยะเวลาที่ผ่อนผนัช าระหนี้
อย่างเหมาะสมกบัความสามารถในการผ่อนช าระหนี้ของลกูคา้ และต่างจากคู่แขง่ขนั  
    3.3  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ควรเพิม่ช่องทางการใหบ้รกิารศนูยเ์ดอะวสิดอม และจ านวนรา้นคา้ที่
สามารถรบับตัรเครดติกสกิรไทย โดยธนาคารควรสรา้งศนูยเ์ดอะวสิดอมไปยงัสาขาขนาดเลก็เพื่อรองรบัลูกคา้วสิด
อมทีม่ากขึน้ดว้ยเพื่อสรา้งความมัน่ใจใหล้กูคา้ว่าไปสาขาใดกส็ามารถใชบ้รกิารไดค้รอบคลุมทุกพืน้ที ่และทีส่ าคญั
ธนาคารควรเพิม่ความเขม้ในการประชาสมัพนัธบ์ตัรเครดติผ่านสือ่ต่างๆ โดยเน้นการจดักจิกรรมร่วมกบัพนัธมติร
ของธนาคารทีเ่ป็นแหล่งดงึดดูของการใชจ้่ายของผูถ้อืบตัรเครดติเพื่อเพิม่ยอดการใชจ้่าย (Spending)  ซึง่จะท าให้
เกดิรายรบัธนาคารมากขึน้ และท าให้ผูถ้อืบตัรพงึพอใจดว้ยเนื่องจากการวจิยัพบว่า ลูกคา้มกีารใชจ้่ายผ่านบตัร
เครดติเดอะวสิดอมต่อเดอืนมคีวามสมัพนัธ์กบัปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสรมิการตลาดเช่นกนั 
ซึง่หากธนาคารมกีารจดัส่งเสรมิการตลาดใหม่ๆ เสมอ เช่น จดัใหม้ ีmember get member ขึน้ มกีารจดักจิกรรม
สมัมนาตาม Lifestyle โดยให้พาผู้ตดิตามมา 1 ท่าน เพื่อเป็นการโปรโมทบตัรเครดติ และเพื่อขยายฐานลูกค้า
เพิม่ขึน้ดว้ย 
 4. ในการหาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของลูกคา้
ธนาคารนัน้ พบว่าผลติภณัฑ์บตัรเครดติเดอะวสิดอมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมดา้นระยะเวลาในการถอืบตัร
เครดติเดอะวสิดอมด้วย นัน่หมายถึง แสดงให้เหน็ว่าธนาคารมคีวามจ าเป็นต้องปรบัปรุงผลิตภัณฑ์ให้มคีวาม
หลากหลายเพื่อใหเ้ป็นทางเลอืกส าหรบัลกูคา้ ท าใหล้กูคา้เลอืกทีจ่ะถอืครองบตัรเป็นเวลานานเช่นกนั 
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     4.1 ดา้นราคาผลติภณัฑ์ของธนาคารมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมดา้นค่าใช้จ่ายในการใชบ้ตัรเครดติ
เฉลีย่ต่อเดอืน (บาท) และระยะเวลาในการถอืบตัรเครดติเดอะวสิดอม แสดงใหเ้หน็ว่าธนาคารจ าเป็นต้องก าหนด
อตัราดอกเบี้ยของบตัรเครดิต ระยะเวลาในการปลอดดอกเบี้ยให้มีความเหมาะสม และทดัเทียมคู่แข่งขนักบั
ธนาคารอื่น โดยธนาคารจะตอ้งท าการส ารวจขอ้มูลทางการตลาดเพื่อน ามาก าหนดอตัราดอกเบีย้ใหส้อดคลอ้งกบั
ธนาคารแห่งประเทศไทยดว้ย 
     4.2 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายของธนาคารมคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมดา้นค่าใชจ้่ายในการใชบ้ตัร
เครดติเฉลีย่ต่อเดอืน (บาท) แสดงใหเ้หน็ว่าธนาคารจะต้องใหค้วามส าคญักบัช่องทางการใหบ้ริการประเภทต่างๆ 
ที่มีอยู่เพื่ออ านวยความสะดวกในการใช้บริการของลูกค้า และเพิม่ส่วนแบ่งทางการตลาด สามารถแข่งขนักบั
ธนาคารอื่นไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อใหเ้กดิช่องทางมากขน้ เช่น การออกงาน Money Expo เพื่อประชาสมัพนัธ์
บตัรเครดติวสิดอมโดยเฉพาะ เป็นตน้ 
    4.3 ด้านการส่งเสรมิการตลาดของธนาคารมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บตัร
เครดติเฉลี่ยต่อเดอืน (บาท) แสดงให้เหน็ว่า ธนาคารต้องเพิม่ความเขม้การประชาสมัพนัธ์ เพื่อขยายฐานลูกค้า    
วสิดอมใหม้ากขึน้ดว้ย 
 จากข้อเสนอแนะขา้งต้น เป็นปจัจยัส่วนหน่ึงที่จะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตของลูกค้า 
ดงันัน้ กต็้องยงัคงใหค้วามส าคญักบัปจัจยัเหล่าน้ี ในขณะเดยีวกนักค็วรศกึษาในปจัจยัดา้นอื่นๆ ทีอ่าจจะมผีลให้
เกดิการใชบ้ตัรเครดติมากขึน้ และน ามาเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธใ์นการด าเนินธุรกจิต่อไปในอนาคต  
 
ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 

ในการวจิยัครัง้ต่อไป ควรมกีารศกึษาเพิม่เตมิดงันี้ 
1. ควรศกึษาเรื่องความพงึพอใจ และความตอ้งการ ทศันคตขิองผูใ้ชบ้ตัรเครดติเดอะวสิดอม 
2. ควรศกึษาเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างผูใ้ชบ้ตัรเครดติเดอะวสิดอมในกรุงเทพมหานคร และ

ต่างจงัหวดั เพื่อทราบถงึพฤตกิรรมทีแ่ตกต่าง 
 
ประกาศคณูุปการ 
 สารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาอย่างสงู จาก อาจารย ์ดร.ไพบลูย ์อาชารุ่งโรจน์ อาจารย์
ทีป่รกึษาสารนิพนธ ์ทีไ่ดก้รุณาเสยีสละเวลาอนัมคี่านบัตัง้แต่เริม่ต้นจนเสรจ็เรยีบรอ้ยสมบูรณ์ ในการใหค้ าปรกึษา 
ค าแนะน าที่มคีุณค่า ช่วยเหลอืและตรวจสอบแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ ในสารนิพนธ์ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการท า           
สารนิพนธ์ฉบบันี้เป็นอย่างยิง่ผู้วจิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรุณา ความเมตตา และขอกราบขอบพระคุณอย่างสงูไว ้ 
ณ โอกาสนี้               
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.ธนภูม ิอติเวทนิ และ อาจารยร์สติา สงัขบ์ุญนาค ทีก่รุณาเป็น
กรรมการเพิม่เตมิในการสอบสารนิพนธ ์และใหข้อ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อปรบัปรุง แกไ้ขขอ้บกพร่องอนัเป็นประโยชน์
และกรุณาใหค้วามอนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจคุณภาพของเครื่องมอื ทัง้ยงัใหค้ าแนะน าในการวจิยัครัง้นี้ และ
ให้ความกรุณา เมตตาด้วยดเีสมอมา ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์โครงการบรหิารมหาบณัฑติทุกท่าน            
ที่ได้กรุณาให้ความรู้ทัง้ในทางทฤษฎี รวมถึงการประยุกต์ใช้ในทางปฏบิตัิ และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่โครงการ
บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ เจ้าหน้าที่ภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร์ บณัฑติวทิยาลยัทุกท่าน เพื่อนร่วม            
ชัน้เรยีน EX-MBA รุ่น12 สาขาการตลาด ตลอดจนผูม้สี่วนส าเรจ็ต่องานวจิยันี้ทีไ่ด้ใหค้วามช่วยเหลอืและอ านวย
ความสะดวกเป็นอย่างดตีลอดระยะเวลาการศกึษาของผูว้จิยั 
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 สุดท้ายนี้ คุณประโยชน์และความดีอนัเกิดจากสารนิพนธ์ฉบบันี้ ผู้วิจยัขอน้อมร าลึกเป็นเครื่องบูชา
พระคุณของบดิา มารดา บรรพบุรุษ ญาตพิีน้่อง ตลอดจนบรูพาจารยแ์ละผูม้พีระคุณทุกท่านทีไ่ดป้ระสทิธิป์ระสาท
วชิาอบรมสัง่สอน ชีแ้นะแนวทางทีด่มีคีุณค่าตลอดมา หวงัเป็นอย่างยิง่ว่างานวจิยัชิน้น้ีจะเป็นประโยชน์แก่ผูท้ีส่นใจ
และเกีย่วขอ้ง หากมขีอ้ผดิพลาดประการใด ผูว้จิยัตอ้งขออภยัมา ณ ทีน่ี้ 
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