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การวจิยัครัง้นี้มจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาสว่นประสมทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ

ใชบ้ตัรเครดติออิอนของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัคอื ผูท้ีใ่ชบ้ตัรเครดติออิอน
ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู สถติทิีใ่ชใ้น
การวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์ความแตกต่างโดยการหาค่าท ี
การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะหส์มัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายแบบเพยีรส์นั 

ผลการวจิยัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 30 -39 ปี มีรายเฉลี่ยต่อ
เดือน 15,000 – 29,999 บาท มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมีอาชีพพนักงานบรษิัทเอกชน ซึ่งมีความคิดเห็น
เกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบด้วย ด้านผลติภณัฑ์ ดา้นราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ และด้านกายภาพ อยู่ในระดบัด ีผู้ตอบแบบสอบถามมี
พฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติออิอน ค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ทีใ่ชจ้่ายผ่านบตัรเครดติ ออิอน (บาท/เดอืน) เฉลีย่ 6992.75 
บาท/เดอืน ความถี่โดยเฉลี่ยในการใชบ้ตัรเครดติออิอน เพื่อซื้อสนิคา้และบรกิาร (ครัง้/เดอืน) เฉลีย่ 4 ครัง้/เดอืน 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 1) ผูใ้ช้บรกิารที่ม ีอายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนและระดบัการศกึษาแตกต่างกนั มี
พฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติออิอน ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ทีใ่ชจ้่ายผ่านบตัรเครดติ ออิอน (บาท/เดอืน) แตกต่าง
กนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และ 0.01 ตามล าดบั 2) ผูใ้ชบ้รกิารทีม่ ีเพศ อายุ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
ระดบัการศกึษา และอาชพี แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใช้บตัรเครดติออิอน ด้านความถี่โดยเฉลีย่ในการใชบ้ตัร
เครดติออิอน เพื่อซือ้สนิคา้และบรกิาร (ครัง้/เดอืน) แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และ 0.01 
ตามล าดบั 3)สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการ
สง่เสรมิการตลาด และดา้นกายภาพ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติออิอน ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่
ทีใ่ชจ้่ายผ่านบตัรเครดติออิอน (บาท/เดอืน) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัต ่า
และเป็นไปในทศิทางตรงกนัขา้ม 
 
ค าส าคญั: สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร พฤตกิรรมผูบ้รโิภค บตัรเครดติออิอน 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this research was to study the service marketing mix in relation to consumer 
behavior with AEON credit cards in the Bangkok metropolitan area. A questionnaire was distributed to 
four hundred consumers who used credit cards. The Statistics for data analysis included percentage, 
mean, standard deviation, a t-test and a one-way analysis of variance and the Pearson's product 
moment correlation coefficient. 
 The research results were as follows: most of the respondents were female, aged between thirty 
to forty-nine an educational level higher than a Bachelor’s degree, worked as private company 
employees and an average monthly income of 15,000 to 29,999 baht. The majority of the opinions of the 
respondents, the service marketing mix was at high level in terms of the aspects of product, price, place, 
promotion, people, physical environment and process at a high level. The behavior of consumers using 
AEON credit card with an average payment per time of THB 6992.75 per month and an average 
spending frequency to purchase goods and services is four times per month.   
 The results of the hypothesis testing were as follows:Consumers with different ages, average 
monthly income and education levels had different spending behaviors on this of AEON credit card in 
term of average payment per time (baht/ month) with a statistical significance of 0.05 and 0.01, 
respectively. Consumers of different gender, ages, average monthly income, education levels and 
occupation had different spending behaviors on this AEON credit cards in terms of average spending 
frequency to purchase goods and services (time/month) with a statistical significance of 0.05 and 0.01, 
respectively.The service marketing mix in aspects of product, place, promotion, people and physical 
environment related to consumer behavior in terms of average payment per time (baht/ month) with a 
statistical significance of 0.05 and 0.01, respectively at a very low level in the opposite direction.  
 
Keywords: Service Marketing Mix, Consumer Behavior, AEON Credit Cards  
 
บทน า 

ในปจัจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อันเน่ืองมาจากการพัฒนา และการน า
เทคโนโลยเีขา้มาใช้ในการช่วยอ านวยความสะดวกในการด าเนินชวีติด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเรื่องการ
จบัจ่ายใชส้อย บตัรเครดติไดเ้ขา้มามบีทบาทส าคญัในการเป็นสื่อกลางแทนเงนิสด เพื่อการช าระสนิคา้หรอืบรกิาร 
บตัรเครดติไดเ้ป็นทีย่อมรบั และเป็นทีน่ิยมใช้กนัอย่างกวา้งขวาง พจิารณาจากทัง้ดา้นจ านวนผูถ้อืบตัร และด้าน
ปรมิาณการใชจ้่ายผ่านบตัรเครดติที่เพิม่มากขึน้เป็นล าดบั จ านวนบญัชบีตัรเครดติของระบบ ทัง้แบงกแ์ละนอน
แบงกใ์นปี 2561 มโีอกาสเพิม่ขึ้นสู่ระดบั 21.8 ล้านบญัช ีหรอืเติบโตในกรอบ 6.0 – 7.50เปอรเ์ซน็ต์ จากผลการ
ส ารวจพฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติของศนูยว์จิยักสกิรไทย พบว่า โปรโมชัน่บตัรเครดติทีย่งัโดนใจผูถ้อืบตัร ยงัคง
เป็นโปรโมชันผ่อนช าระ 0เปอร์เซ็นต์การสะสมคะแนนแลกรบัของรางวลัและการรบัเครดิตเงินคืนเข้าบัญช ี
ตลอดจนโปรโมชัน่รูปแบบใหม่ๆ ด้วยจุดแขง็ด้านการใช้เครดิตช าระค่าสนิค้าและบรกิาร และบรกิารผ่อนช าระ 
น่าจะท าใหธุ้รกจิบตัรเครดติยงัมโีอกาสเตบิโตไดต่้อเน่ือง แมจ้ะมรีะบบช าระเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Payment) อื่น ๆ 
เขา้มาเป็นตวัเลอืกของผูบ้รโิภคเพิม่มากขึน้ (ขา่วการเงนิและการคลงั เมเนเจอรอ์อนไลน์. 2560: ออนไลน์)  
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บรษิัท ออิอน ธนสนิทรพัย์ (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) ซึ่งมีบตัรเครดิตออิอนที่มสี่วนแบ่งตลาดเป็น
อนัดบั 4 ในแง่ของจ านวนบตัรและมสี่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอนัดบั 7 ในแง่ของยอดการใชจ้่ายผ่านบตัร (ตลบั
ลกัขณ์ ธนดษิฐส์ุวรรณ. 2560) เป็นทีน่่าจบัตามองว่า บตัรออิอน ซึ่งเป็นกลุ่มบตัรเครดติ Non Bankทีน่่าสนใจใน
ตลาดเพราะมีอตัราการเจรญิเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่วนทางกบัสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย โดยผลการรายงาน
ประจ าปี 2559/2560 พบว่าจ านวนผู้ถอืบตัรเครดติออิอน ปี 2558 จ านวน 2.32 ล้านบตัร และ ปี 2559 จ านวน 
2.38 ลา้นบตัร ซึง่จะเหน็ไดว้่า ปี 2558 – 2559 มจี านวนผูถ้อืบตัรเพิม่ขึน้คดิเป็น 102 เปอรเ์ซน็ต ์(เทยีบปี 2558 – 
2559 )  รายไดร้วม ปี 2558 จ านวน 17,431 ลา้นบาท และ ปี 2559 จ านวน 17,759 ลา้นบาท มรีายไดร้วมคดิเป็น 
102 เปอรเ์ซน็ต ์(เทยีบปี 2558 – 2559 )  

ดงันัน้ จงึเป็นความทา้ทายทีบ่ตัรเครดติในกลุ่ม Non Bankทีไ่ม่ใชส้ถาบนัการเงนิอย่างบตัรเครดติออิอน
จะสามารถขึน้ไปมสี่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอนัดบั 1 ไดห้รอืไม่และเป็นทีน่่าสนใจว่าปจัจยัใดทีท่ าใหบ้ตัรเครดติอิ
ออนเป็นที่ต้องการของผู้บรโิภคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นเพราะรูปแบบบตัรเครดิต อตัราดอกเบี้ยที่น่าสนใจ 
โปรโมชัน่และสทิธปิระโยชน์ทีส่ามารถดงึดูดลูกค้าและกจิกรรมส่งเสรมิการขายหรอืบรกิารต่างๆของทางออิอนที่
ตอบสนองกลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อน าขอ้มูลดงักล่าวไปใชใ้นการวางแผนออกแบบและปรบัปรุง
พฒันาผลติภณัฑ์และบรกิารต่างๆให้สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภครและสามรถแข่งขนักบัคู่แข่ง
รายอื่นๆ ได ้

จากเหตุผลดงักล่าวผู้วิจยัจึงสนใจศึกษาเรื่อง “ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารที่มีความสมัพนัธ์กับ
พฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติออิอนของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร” ทัง้นี้ผลการศกึษาทีไ่ดจ้ะสามารถเป็น
แนวทางใหก้บับรษิทั บรษิทั ออิอน ธนสนิทรพัย ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) หรอื บรษิทับตัรเครดติในกลุ่ม (Non 
Bank) น าขอ้มูลมาใช้ในการพฒันารูปแบบการบรกิารต่างๆ ของบตัรเครดติให้สอดคล้องกบัความต้องการของ
ลูกค้าและน าข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางในการวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกบัความต้องการของลูกค้าได้ใน
อนาคตต่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตอิออนของผู้ใช้บรกิารในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม
ลกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ รายไดต่้อเดอืน ระดบัการศกึษา และอาชพี  

2. เพื่อศกึษาสว่นประสมทางการตลาดบรกิารไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย ดา้น
การส่งเสรมิการตลาด ดา้นบุคคล ด้านกายภาพและด้านกระบวนการ ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการใช้บตัร
เครดติออิอนของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานในการวิจยั 

1. ผูใ้ชบ้รกิารทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ระดบั การศกึษา 
และอาชพี แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติออิอน แตกต่างกนั 

2. ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบด้วย ด้านผลติภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจดัจ าหน่าย 
ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ด้านบุคคล ด้านกายภาพ และด้านกระบวนการ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการใช้
บตัรเครดติออิอนของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับประชากรศาสตร ์ศิริวรรณ เสรีรตัน์ (2538, pp. 41-42) ได้กล่าวถึง
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ (Demographic) หมายถึงลกัษณะที่ส าคัญและสถิติที่วดัได้ของประชากรที่ช่วย
ก าหนดตลาดเป้าหมาย ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพครอบครวั ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ป็นเกณฑ์ที่
นิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาด ลกัษณะทางประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะที่ส าคญัซึ่งผู้วจิยัได้น ามาใช้ในการวจิยั 
ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
 แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2541)แนวคดิส่วนประสม
ทางการตลาดส าหรบัธุรกจิบรกิาร (Service Mix) ของ Philip Kotler (2000) ไวว้่าเป็นแนวคดิทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิที่
ให้บรกิารซึง่จะได้ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรอื 7Ps ในการก าหนดกลยุทธก์ารตลาด ตลาดสนิค้า
ทัว่ไปและตลาดบรกิารจะมลีกัษณะที่แตกต่างกนั ด้วยเหตุนี้ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารกแ็ตกต่างจากส่วน
ประสมทางการตลาดของสนิคา้ทัว่ไปคอื จะต้องเน้นการให้บรกิารกระบวนการในการบรกิาร และสิง่แวดลอ้มทาง
กายภาพ ดงันัน้ส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ยผลติภณัฑร์าคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การสง่เสรมิทาง
การตลาด บุคคลหรอืพนกังาน การสรา้งและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ กระบวนการท างาน ประกอบดว้ย 
1. ผลติภณัฑ ์(Product) 2. ราคา (Price) 3. การช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place หรอื Distribution) 4. การสง่เสรมิ
การตลาด (Promotion) 5. บุคคล (People) หรอื พนกังาน (Employees) 6. ดา้นการสรา้งและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ (Physical Evidence and Presentation) 7. กระบวนการ (Process) มาใช้ในการศึกษาส่วนประสม
การตลาดบรกิารที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการใช้บตัรเครดติออิอนของผู้ใช้บรกิารในเขตกรุงเทพมหานคร
 แนวคิดและทฤษฎีเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภค ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2550, p. 18) ไดใ้หค้วามหมายของ
พฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Consumer behavior) หมายถงึการกระท าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเกีย่วขอ้งโดยตรงกบัการ
จดัหาให้ได้มาแลว้ซึ่งการใชส้นิค้าและบรกิารทัง้นี้หมายรวมถงึกระบวนการตดัสนิใจและการกระท าของบุคคลที่
เกีย่วกบัการซือ้และการใชส้นิคา้เพื่อเป็นแนวทางในการคน้หาค าตอบเกีย่วกบัพฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติออิอนข
องผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 6Wsและ 1H ซึ่งประกอบด้วยWho, What, Why, Who, When, 
Where และ How 

ข้อมูลเก่ียวกบั บริษทั อิออน สินทรพัย ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั มหาชน บรษิทั ออิอน ธนสนิทรพัย ์(ไทย
แลนด์) จ ากดั (มหาชน) ไดจ้ดทะเบยีนก่อตัง้บรษิัทเป็นบรษิทัจ ากดั เมื่อวนัที ่181 กนัยายน 2535 โดยบรษิทั อิ
ออน ไฟแนนเชยีล เซอรว์สิ จ ากดั ประเทศญี่ปุ่น (ชื่อเดมิ บรษิทั ออิอน เครดติ เซอรว์สิ จ ากดั) ภายใต้ชื่อ บรษิทั 
ไทยเครดติเซอรว์สิ จ ากดั ดว้ยทุนจดทะเบยีนเริม่แรก 1 ลา้นบาท โดยมทีุนทีเ่รยีกช าระแลว้ 250,000 บาท ต่อมา
ในช่วง เดอืนธนัวาคม 2535 บรษิัทฯ ไดเ้ริม่ประกอบธุรกจิสนิเชื่อเช่าซือ้ โดยการร่วมท าธุรกจิกบัหา้งสรรพสนิคา้
ญี่ปุ่นที่เปิดให้บรกิารในประเทศไทย และได้ท าการเปลี่ยนชื่อเป็น บรษิัท สยามเอน็ซเีอส จ ากดั และเพิม่ทุนจด
ทะเบียนเป็น 10 ล้านบาท โดยมีทุน ที่เรยีกช าระแล้ว 5 ล้านบาท และหลงัจากนัน้ในช่ว งเดือนตุลาคม 2537 
บรษิัทฯ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท อิออน ธนสนิทรพัย์ (ไทยแลนด์) จ ากดั บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลกัในการ
ให้บรกิารสนิเชื่อรายย่อย (Retail Finance) แก่ลูกค้า อนัประกอบดว้ย สนิเชื่อบตัรเครดติ สนิเชื่อส่วนบุคคล และ 
สนิเชื่อเช่าซือ้ในรอบบญัชทีีผ่่านมา ธุรกจิทีส่รา้งรายไดห้ลกัใหแ้ก่บรษิัทฯ คอื ธุรกจิบตัรเครดติ และธุรกจิสนิเชื่อ
ส่วนบุคคล ซึ่งมสีดัส่วนคดิเป็นรอ้ยละ 37 และรอ้ยละ 51 ของรายไดร้วม ตามล าดบั ส่วนธุรกจิสนิเชื่อเช่าซื้อ มี
สดัส่วน รอ้ยละ 2 ของรายได้รวม  ณ วนัที่ 28 กุมภาพนัธ ์2560 บรษิัทฯ มสีมาชิกที่ใช้บรกิารสนิเชื่อรวม 3.44 
ลา้นบญัช ี(รวมสนิเชื่อทีอ่ยู่ภายใต้โครงการแปลง สนิทรพัย์เป็นหลกัทรพัย)์ ในขณะที่สมาชกิที่ใช้บรกิารสนิเชื่อ
มจี าานวน 2.17 ล้านราย และมจี านวนลูกคา้สมาชกิบตัรเครดติและ สนิเชื่ออื่นๆ ถึง 7.81 ล้านบตัร เพิม่ขึน้กว่า 
267,500 บตัรแบ่งเป็นบัตรเครดิต 2.38 ล้านบตัร และบตัรสมชิก 5.43 ล้านบตัร ส าหรบัสาขาบรษิัท เพื่อลด
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ค่าใช้จ่ายในการด าาเนินงาน จงึได้มกีารปิดสาขาจ าานวน 10 สาขา และเปิดใหม่ 1 สาขา ส่งผลให้ในปี 2559 
บรษิทัฯ มสีาขารวมทัง้สนิจ านวน 111 แห่ง แบ่งเป็นสาขาในเขตกรุงเทพฯ จ านวน 39 แห่งและสาขาในต่างจงัหวดั
จ านวน 72 แห่ง มีห้องรบัรองลูกค้าอกี 12 แห่ง นอกจากนี้ บรษิัทฯ ยงัมีการติดตัง้เครื่องอนุมตัิวงเงินสนิเชื่อ
อตัโนมตัิผ่านบตัร (EDC) อกีกว่า 2,800 เครื่อง ตามห้างสรรพสนิค้า และรา้นดสิเคานท์สโตร์ ต่างๆ อาท ิเดอะ
มอลล์, แมก็ซ์แวลู, เทสโก้ โลตสั, แมค็โคร, บิก๊ซ,ี ไอท ีซติี้, เพาเวอรบ์าย และอื่นๆ ตลอดจนรา้นค้าชัน้น าต่างๆ 
รวมทัง้มเีครื่องเบกิและช าาระเงนิสดอตัโนมตัจิ าานวน 469 เครื่องตดิตัง้ ในเขตกรงุเทพฯ และต่างจงัหวดั อกีทัง้ 
เครอืขา่ยร่วมกบัธนาคารและเคาน์เตอรเ์ซอรว์สิ ณ เซเว่น อเีลฟเว่น รวมกว่า 60,000 แห่ง 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คอื ผูท้ีใ่ชบ้ตัรเครดติออิอน จ านวน 238 ลา้นบตัร (ออิอน, 2561)ทีอ่าศยัอยู่
ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คอื ผู้ทีใ่ชบ้ตัรเครดติออิอนทีอ่าศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งทราบ
จ านวนประชากรทีแ่น่นอน จงึใชส้ตูรค านวนแบบทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน Taro Yamane (ลว้น สายยศ &
องัคณา สายยศ, 2536, pp. 260-261) และไดก้ าหนดค่าความเชื่อมัน่ 95% ค่าผดิพลาดทีย่อมรบัไดไ้ม่เกนิ 5% จะ
ได้ขนาดกลุ่มตวัอย่างจ านวน 385 คนและเผื่อการสูญเสยีแบบสอบถามโดยส ารองไว้เท่ากบั 15 คน ดงันัน้กลุ่ม
ตวัอย่างส าหรบัการวจิยัครัง้นี้เท่ากบั 400 คน 
 วิธีการสุ่มตวัอย่าง 

ขัน้ตอนที่ 1 วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)โดยวธิกีารจบัฉลากเพื่อคดัเลอืก
จ านวน 5 สาขา จากสาขาออิอน จ านวน 20 สาขาในกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ สาขาบิก๊ซรีาชด าร ิสาขาเทอมนิอล 
21 สาขาซคีอนสแควร ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ สาขาสลีม คอมเพลก็ซ ์     

ขัน้ตอนที ่2 วธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยมกีารก าหนดสดัสว่นกลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้
ในการเกบ็ขอ้มลูทัง้ 5 แห่ง แห่งละ 80 คน รวมไดจ้ านวนทัง้หมด 400 คน 

ขัน้ตอนที ่3 วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยท าการแจกแบบสอบถามจาก
กลุ่มตวัอย่างตามสถานทีท่ีไ่ดก้ าหนดไวแ้ลว้ในขัน้ตอนที ่3 ใหค้รบตามแบบสอบถาม จ านวน 400 ชุด 

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) โดยค่าความถี่ (Frequency)           
หาค่าร้อยละ (Percentage)ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)ส าหรบัวเิคราะห์
ขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ในดา้นเพศ อายุ รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน ระดบัการศกึษา อาชพี และพฤตกิรรม
การใช้บตัรเครดิตอิออนส าหรบัวเิคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ได้แก่ ด้าน
ผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการสง่เสรมิทางการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ 
ดา้นกายภาพ และพฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติออิอน 

การวิเคราะหโ์ดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Analysis) เพื่อใชท้ดสอบสมมตฐิาน 
สมมติฐานข้อที่ 1ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับ

การศกึษา อาชพี เฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติออิอน ในเขตกรุงเทพมหานคร ใชส้ถติิ
ทดสอบสมมตฐิานดงันี้ 

1.1 เพศทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติออิอนในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั สถติทิีใ่ช้
คอื Independent Samples t-Test เพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่มทีเ่ป็นอสิระต่อกนั  
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1.2 อายุทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติออิอนผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
สถิติที่ใช้คือ One-Way Analysis of Variance เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง
มากกว่า 2 กลุ่ม 

1.3 รายได้เฉลี่ย ต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตอิออนผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั สถติทิีใ่ชค้อื One-Way Analysis of Variance เพื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างของ
ค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม  

1.4 ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติออิอนผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
แตกต่างกนั สถิตทิี่ใช้คอื One-Way Analysis of Variance เพื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่ม
ตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม 

1.5 อาชพีทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติออิอนผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่าง
กนั สถิตทิี่ใช้คอื One-Way Analysis of Variance เพื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่าง
มากกว่า 2 กลุ่ม 

สมมตฐิานขอ้ที ่2 สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทาง
การจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ ด้านกายภาพ มีความสมัพันธกับ
พฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติออิอนในเขตกรุงเทพมหานคร ใชส้ถติค่ิาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายแบบเพยีรส์นั 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อใชห้าค่าความสมัพนัธข์องตวัแปร 2 ตวัทีเ่ป็นอสิระกนั 
 
ผลการวิจยั 

1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมอีายุระหว่าง 30 - 39 ปีมีรายเฉลี่ยต่อเดอืน 15,000 – 
29,999 บาท การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีและอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ของผู้ ใช้บริการ ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารโดย
รวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่ 3.90 ดา้นราคา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็
อยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.52 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็
อยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.83 ดา้นการส่งเสรมิการตลาด พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ อยู่
ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.78 ด้านบุคคล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ อยู่ในระดบัดโีดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.56 ด้านกระบวนการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น อยู่ในระดบัด ีโดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.69 ดา้นกายภาพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ อยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.96 

3. ผลการวเิคราะหข์อ้มูลพฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติออิอนของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร โดย 
แสดงค่าสงูสดุ ค่าต ่าสดุ ค่าเฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน จ านวน และค่ารอ้ยละ 

ค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ที่ใชจ้่ายผ่านบตัรเครดติออิอน (บาท /เดอืน) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มกีารใช้
จ่ายผ่านบตัรเครดติออิอน (บาท /เดอืน) สูงสุดเท่ากบั 50,000 บาท ต ่าสุดเท่ากบั 200 บาท ค่าเฉลี่ย 6992.75 
บาท และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 7510.088 มีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยที่ใช้จ่ายผ่านบตัรเครดติออิอน (บาท /
เดอืน) สงูสดุเท่ากบั 20 ชิน้ ต ่าสดุเท่ากบั 1 ชิน้ ค่าเฉลีย่ 3  ชิน้ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.996  

ความถี่โดยเฉลีย่ในการใช้บตัรเครดติออิอน เพื่อซือ้สนิค้าและบรกิาร (ครัง้/เดอืน) ผู้ตอบแบบสอบถาม
สว่นใหญ่ มคีวามถีโ่ดยเฉลีย่ในการใชบ้ตัรเครดติออิอน เพื่อซือ้สนิคา้และบรกิาร (ครัง้/เดอืน) สงูสดุเท่ากบั 25 ครัง้ 
ต ่าสดุเท่ากบั 1 ครัง้ ค่าเฉลีย่ 4.14 ครัง้ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.718 
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ประเภทสนิคา้และบรกิารทีใ่ชบ้รกิาร ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใชจ้่ายผ่านบตัรเครดติออิอนประเภท
สนิค้าอุปโภคบรโิภคจ านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 47.3 สถานที่ที่ท่านมกัใช้บตัรเครดิตอิออนเพื่อซื้อสนิค้า 
ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ใชจ้่ายผ่านบตัรเครดติออิอนสถาณทีห่า้งสรรพสนิคา้ จ านวน 294 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
73.5 วนัที่ท่านใชบ้ตัรเครดติ ออิอน เพื่อซื้อสนิค้าและบรกิารเป็นส่วนใหญ่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้จ่าย
ผ่านบตัรเครดติออิอนในวนัหยุดสุดสปัดาห์ เสาร์ – อาทติย์ จ านวน 311 คน คดิเป็นร้อยละ 77.8 เหตุผลที่ท่าน
เลอืกใชจ้่ายค่าสนิคา้และบรกิารผ่านบตัรเครดติ ออิอน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลอืกใชจ้่ายสนิคา้และบรกิาร
ผ่านบตัรเครดติออิอนเพราะมโีปรโมชัน่กบัรา้นคา้ทีร่่วมรายการเยอะ จ านวน 174 คน คดิเป็นรอ้ยละ 43.5 บุคคลที่
มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจสมคัรบตัรเครดติออิอน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตดัสนิใจสมคัรบตัรเครดติออิอน
เพราะตนเอง จ านวน 279 คน คดิเป็นรอ้ยละ 69.8  

4. ผู้ใช้บรกิารที่มเีพศแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใช้บตัรเครดติออิอน ดา้นความถี่เฉลี่ยในการใช้บตัร
เครดติ ออิอน เพื่อซือ้สนิคา้และบรกิาร (ครัง้/เดอืน) แตกต่างกนั  

5. ผูใ้ช้บรกิารทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใช้บตัรเครดติออิอน ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ทีใ่ช้จ่าย
ผ่านบตัรเครดติออิอน (บาท/เดอืน) และ ดา้นความถีโ่ดยเฉลีย่ในการใชบ้ตัรเครดติออิอน เพื่อซือ้สนิคา้และบรกิาร 
(ครัง้/เดอืน) แตกต่างกนั  

6. ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติออิอน ดา้นค่าใชจ้่ายโดย
เฉลีย่ที่ใช้จ่ายผ่านบตัรเครดติออิอน (บาท/เดอืน) และ ด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการใชบ้ตัรเครดติออิอน เพื่อซื้อ
สนิคา้และบรกิาร (ครัง้/เดอืน) แตกต่างกนั  

7. ผู้ใช้บรกิารที่มรีะดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บตัรเครดติออิอน ด้านค่าใช้จ่ายโดย
เฉลีย่ที่ใช้จ่ายผ่านบตัรเครดติออิอน (บาท/เดอืน) และ ด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการใชบ้ตัรเครดติออิอน เพื่อซื้อ
สนิคา้และบรกิาร (ครัง้/เดอืน) แตกต่างกนั  

8. ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้ัตรเครดติออิอน ดา้นความถี่โดยเฉลีย่ในการใช้
บตัรเครดติออิอน เพื่อซือ้สนิคา้และบรกิาร (ครัง้/เดอืน) แตกต่างกนั 

9. ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นผลติภณัฑ์ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติออิอน 
ของผู้ใช้บรกิารในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลีย่ที่ใชจ้่ายผ่านบตัรเครดติออิอน เพื่อซื้อสนิคา้และ
บรกิาร (บาท/เดอืน) โดยมคีวามสมัพนัธอ์ยู่ในระดบัต ่ามากและทศิทางตรงกนัขา้ม 

10. ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้
บตัรเครดติออิอนของผู้ใช้บรกิารในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยที่ใชจ้่ายผ่านบตัรเครดติออิอน 
เพื่อซือ้สนิคา้และบรกิาร (บาท/เดอืน) โดยมคีวามสมัพนัธอ์ยู่ในระดบัต ่ามากและทศิทางตรงกนัขา้ม 

11. ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านส่งเสรมิการตลาดมีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการใช้บตัร
เครดติออิอนของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ทีใ่ชจ้่ายผ่านบตัรเครดติออิอน เพื่อซือ้
สนิคา้และบรกิาร (บาท/เดอืน) โดยมคีวามสมัพนัธอ์ยู่ในระดบัต ่ามากและทศิทางตรงกนัขา้ม 

12. ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นกายภาพมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติออิอน 
ของผู้ใช้บรกิารในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลีย่ทีใ่ชจ้่ายผ่านบตัรเครดติออิอน เพื่อซื้อสนิคา้และ
บรกิาร (บาท/เดอืน) โดยมคีวามสมัพนัธอ์ยู่ในระดบัต ่ามากและทศิทางตรงกนัขา้ม 
 
สรปุผลและอภิปรายผล 

จาการศกึาเรื่องสว่นประสมทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติออิอนข
องผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถน ามาอภป่ีิยไดด้งันี้ 
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1. ผู้ใช้บรกิารที่มเีพศแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บตัรเครดติอิออน ด้านมูลค่าเฉลี่ยในการใช้บตัร
เครดิต อิออน เพื่อซื้อสนิค้าและบริการ (ครัง้/เดือน) แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูใ้ชบ้รกิารทีเ่ป็นเพศชายมพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติออิอนดา้นมูลค่าเฉลีย่
ในการใช้บัตรเครดิต อิออน เพื่อซื้อสินค้าและบริการ (ครัง้/เดือน) มากกว่าผู้ใช้บริการเพศหญิง เนื่องจาก
ผูใ้ชบ้รกิารเพศชายส่วนใหญ่มีการด าเนินชวีติที่ทนัสมยั นิยมสนิคา้ทีเ่กีย่วกบัเทคโนโลยต่ีางๆ มรีถยนต์ส่วนตวั
และมหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบภาระในครอบครวัเรื่องของค่าใช่จ่ายภายในบา้นและภายในชวีติประจ าวนัจ าพวกของ
อุปโภคและบรโิภค จงึมโีอกาสในการใชจ้่ายบตัรเครดติสงูกว่าเพศหญงิ ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิัยของ พมิพ์ทชิา 
สริวิรพงศกุ์ล (2554) ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติธนาคารยูโอบ ีจ ากดั (มหาชน) ใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่าเพศมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใช้บตัรเครดติธนาคารยูโอบ ีในด้านความถี่ใน
การใชบ้ตัรเครดติเพื่อซือ้สนิคา้และบรกิารของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ผูใ้ช้บรกิารทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใช้บตัรเครดติออิอน ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ทีใ่ช้จ่าย
ผ่านบตัรเครดติออิอน (บาท/เดอืน) แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้โดยผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุ 40 – 49 ปี มพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติออิอน ด้านค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ทีใ่ชจ้่าย
ผ่านบตัรเครดิตอิออน (บาท/เดือน) มากที่สุดเนื่องจาก ผู้ใช้บรกิารที่มอีายุ 40 – 49 ปี เป็นช่วงอายุที่เริม่สร้าง
สถานภาพทางสงัคม จึงต้องมีค่าใช้จ่ายในการดูแลตัวเองและครอบครัวส าหรบัปจัจยัที่มีมูลค่าสูงขึ้น ซึ่งจะมี
ค่าใชจ้่ายสงูกว่ากลุ่มช่วงอายุอื่น ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของพมิพท์ชิา สริวิรพงศกุ์ล (2554) ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยั
ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า อายุมี
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บตัรเครดติธนาคารยูโอบ ีในด้านจ านวนเงนิโดยเฉลี่ยที่ท่านใช้จ่ายผ่านบตัร
เครดติต่อเดอืนของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติออิอน ดา้นความถี่โดยเฉลีย่ในการใชบ้ตัร
เครดิตอิออน เพื่อซื้อสินค้าและบริการ (ครัง้/เดือน) แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้ใช้บรกิารที่มีอายุ 30 – 39 ปี มีพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออน ด้าน
ความถี่โดยเฉลีย่ในการใชบ้ตัรเครดติออิอน เพื่อซือ้สนิคา้และบรกิาร (ครัง้/เดอืน) มากทีส่ดุเน่ืองจาก ผูใ้ชบ้รกิารที่
มอีายุ 30 – 39 ปี เป็นช่วงวยัท างานเงนิเดอืนไม่สูงมากก าลงัสร้างเนื้อสร้างตัวและมีพฤติกรรมเลยีนแบบตาม
เพื่อน การซื้อของ การสงัสรรคก์บัเพื่อนบ่อยครัง้ จ าเป็นต้องใชบ้ตัรเครดติมากกว่าช่วงอายุอื่น ซึ่งสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของพมิพ์ทชิา สริวิรพงศกุ์ล (2554) ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติธนาคารยู
โอบ ีจ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า อายุมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติธนาคารยู
โอบ ีในดา้นความถีใ่นการใชบ้ตัรเครดติเพื่อซือ้สนิคา้และบรกิารของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติออิอน ดา้นค่าใชจ้่ายโดย
เฉลี่ยที่ใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตออิอน (บาท/เดอืน) และด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการใช้บตัรเครดติอิออน เพื่อซื้อ
สนิคา้และบรกิาร (ครัง้/เดอืน) แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้
ไว้ โดยผู้ใช้บรกิารที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,000 – 44,999 บาท มพีฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตออิอน ด้าน
ค่าใช้จ่ายโดยเฉลีย่ทีใ่ชจ้่ายผ่านบตัรเครดติออิอน (บาท/เดอืน) มากทีสุ่ดเนื่องจาก ผูใ้ชบ้รกิารที่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อ
เดอืน 30,000 – 44,999 บาท เป็นช่วงทีไ่ดร้บัการปรบัวงเงนิเป็นครัง้แรกจากทางบตัรเครดติใหไ้ดร้บัวงเงนิทีส่งูขึน้ 
ท าให้เกิดความมัน่ใจในการใช้จ่ายบัตรเครดิตในแต่ละเดือนที่มากกว่ากลุ่มรายได้ที่ต ่ากว่า ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ สนีินาฏ คุรุกจิวาณิชย์ (2558) ได้ศกึษาเรื่อง ปจัจยัที่ส่งผลต่อการเลอืกใช้บรกิารบตัรเครดติเคทซีี
ออมสนิ พบว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารบตัรเครดติเคทซีี-ออมสนิของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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4. ผู้ใช้บรกิารที่มรีะดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บตัรเครดติออิอน ด้านค่าใช้จ่ายโดย
เฉลีย่ที่ใช้จ่ายผ่านบตัรเครดติออิอน (บาท/เดอืน) และ ด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการใชบ้ตัรเครดติออิอน เพื่อซื้อ
สนิคา้และบรกิาร (ครัง้/เดอืน) แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้
ไว ้โดยผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีมพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติออิอน ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่
ทีใ่ชจ้่ายผ่านบตัรเครดติออิอน (บาท/เดอืน) มากทีสุ่ด เนื่องจากผูท้ี่มกีารศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีโดยส่วนใหญ่มี
ต าแหน่งหน้าที่การงานและรายไดส้งูกว่าผู้ใช้บรกิารทีม่กีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจงึท าใหม้กี าลงัในการใชจ้่าย
มากกว่า มกีารใชจ้่ายผ่านบตัรเครดติ เพื่อการเขา้สงัคม การสงัสรรค ์การใชจ้่ายทีต่อ้งดแูลตวัเองและอาจจะต้องมี
การใช้จ่ายซื้อสนิค้าอุปโภคและบรโิภคให้แก่ครอบครวั ซึ่งมีรายจ่ายสูงมากกว่าระดบัการศึกษากลุ่มอื่นๆ ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กุลนาถ แจ่มจรสั (2552) ไดศ้กึษาเรื่อง ศกึษาพฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติของผูบ้รโิภค 
กรณีศกึษาในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา พบว่า ระดบัการศกึษากบัพฤติกรรมการใช้บตัรเครดติของ
ผูบ้รโิภคในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีาในดา้นจ านวนเงนิที่ใชจ้่ายบตัรเครดติทุกบตัรโดยเฉลีย่ต่อเดอืน             
มคีวามสมัพนัธก์นั ของผูบ้รโิภคในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา 

5. ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติออิอน ดา้นความถี่โดยเฉลีย่ในการใช้
บตัรเครดติออิอน เพื่อซื้อสนิค้าและบรกิาร (ครัง้/เดอืน) แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ โดยผูใ้ช้บรกิารที่มอีาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน มพีฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดติอิ
ออน ดา้นความถีโ่ดยเฉลีย่ในการใชบ้ตัรเครดติออิอน เพื่อซื้อสนิคา้และบรกิาร (ครัง้/เดอืน) มากกว่าผูใ้ชบ้รกิารทีม่ี
อาชพี เน่ืองจากผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน มรีายไดม้ากการใชจ้่ายซือ้สนิคา้บ่อยครัง้ มไีลฟ์สไตล์
ในการใช้ชวีติ ไม่ว่าจะใช้ในการกนิขา้ว ดูหนัง เที่ยวสถานบนัเทิง ท าให้มคีวามถี่บ่อยครัง้ในการใช้บตัรเครดิต
มากกว่าอาชพีอื่น ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สปิปกร เมอืงมูล (2558) ไดศ้กึษาเรื่อง สว่นประสมทางการตลาด
บรกิารที่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บรกิารธนาคาร ของผู้ใช้บรกิารห้างบิ๊กซีในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีอาชีพ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการธนาคาร ด้านความถี่ในการใช้บริการ              
แตกต่างกนั 

6. สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติออิอน 
ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ทีใ่ชจ้่ายผ่านบตัรเครดติออิอน (บาท /เดอืน) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้เนื่องจากเมื่อผูใ้ชบ้รกิารบตัรเครดติออิอน ให้
ความส าคญักับข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบตัรเครดิตอิออนจึงท าให้ทราบหลงัจากที่ได้ท าบตัรไปแล้วว่าอิออนเป็น
สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (Non-bank) ท าให้เกิดความไม่มัน่ใจในองค์กร จึงเกิดการใช้จ่ายลดลง ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ กฤตภาส ศรลมัภ ์(2551) ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อคุณค่า
ตราสนิคา้และพฤตกิรรมการใช ้บตัรเครดติของสมาชกิบตัร AMEX ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า เมื่อสถาบนัมี
ปจัจยั ดา้นผลติภณัฑโ์ดยรวมมากขึน้จะท าใหเ้กดิพฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติ American Express ของลูกคา้ใน
เขตกรุงเทพมหานคร เรื่องจ านวนเงนิเฉลีย่ทีใ่ชผ้่านบตัรต่อเดอืน เพิม่มากขึน้ดว้ย 

7. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติออิอน ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ทีใ่ชจ้่ายผ่านบตัรเครดติออิอน (บาท /
เดอืน) ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐาน
ที่ตัง้ไว้ เนื่องจากออิอนมชี่องทางในการช าระสนิค้าหรอืบรกิารผ่านบตัรเครดติออิอนที่เพิ่มมากขึน้ เพื่ออ านวย
ความสะดวกในการใชจ้่ายใหแ้ก่ผูบ้รโิภคใหง้่ายขึน้ แต่รา้นคา้มกีารก าหนดช าระขัน้ต ่าของสนิคา้และบรกิาร จงึท า
ใหผู้บ้รโิภคใชจ้่ายบตัรเครดติออิอนน้อยลง ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ พชัรท์ติา กะการด ี(2554) ไดศ้กึษาเรื่อง 
ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสนิค้าผ่านบัตรเครดิตของผู้บริโภคในเขต
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กรุงเทพมหานคร พบว่า ปจัจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มคีวามสมัพนัธ์
กบัยอดใชจ้่ายผ่านบตัรเครดติเฉลีย่ต่อเดอืน 

8. ด้านการส่งเสริมการตลาด ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านการส่งเสริมการตลาด ที่มี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติออิอน ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ทีใ่ชจ้่ายผ่านบตัรเครดติออิอน (บาท /
เดอืน) ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐาน
ทีต่ัง้ไว ้เน่ืองจากเมื่อผูใ้ชบ้รกิารใหค้วามส าคญักบักจิกรรมส่งเสรมิการตลาดของบตัรเครดติออิอนมากขึน้จะท าให้
ทราบว่าการส่งเสรมิการตลาดมคีวามน่าสนใจหรอืดงึดูดในการใชจ้่ายน้อยกว่าสถาบนัการเงนิอื่นซึง่มโีปรโมชัน่ที่
ออกมามากมายและเป็นทางเลือกให้ผู้ใช้บรกิารมีทางเลือกในการใช้จ่าย จึงท าให้ผู้ใช้บรกิารใช้จ่ายผ่านบตัร
เครดติออิอนน้อยลง ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ พมิพ์ทชิา สริวิรพงศกุ์ล (2554) ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อ
การใช้บัตรเครดิตธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การส่งเสริมการขายมี
ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการใช้บตัรเครดติยูโอบ ีในด้านจ านวนเงนิโดยเฉลี่ยที่ใช้จ่ายผ่านบตัรต่อเดอืน ของ
ลกูคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร  

9. ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านกายภาพ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติออิอน 
ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ทีใ่ชจ้่ายผ่านบตัรเครดติออิอน (บาท /เดือน) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ เนื่องจากแมผู้้ใช้บรกิารบตัรเครดติออิอนให้ค
วามคดิเหน็ทีด่ต่ีอการพฒันาภาพลกัษณ์ของสาขาออิอน มคีวามสวยงาม สามารถสง่เสรมิภาพลกัษณ์ของผูบ้รโิภค
ในการเลอืกใชบ้ตัรเครดติของทางออิอน แต่ในการท าธุรกรรมทีส่าขาอาจไม่เพยีงพอกบัผูใ้ชบ้รกิารท าใหเ้กดิความ
ไม่เชื่อถอืและไม่ไวว้างใจในการทีธ่รุกรรมกบัทางออิอน จงึท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารมกีารใชจ้่ายผ่านบตัรเครดติออิอนลดลง 
ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ พชัรท์ติา กะการด ี(2554) ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารที่มี
ผลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิค้าผ่านบตัรเครดติของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปจัจยัดา้นส่วนประสม
ทางการตลาดบรกิาร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธก์บัยอดใชจ้่ายผ่านบตัรเครดติเฉลีย่ต่อเดอืน 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 

1. บรษิัท ออิอน ธนสนิทรพัย์ (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) ควรก าหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชดัเจนมาก
ยิง่ขึน้โดยใหค้วามส าคญักบัผูบ้รโิภคทีเ่ป็นเพศชาย  มอีายุระหว่าง 30 - 49 ปี มรีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ี 
เป็นพนักงานบรษิทัเอกชน  และ มรีายได ้30,000 – 44,999 บาท เนื่องจากมพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติออิอน 
ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ทีใ่ชจ้่ายผ่านบตัรเครดติออิอน (บาท /เดอืน) และดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ทีใ่ชจ้่ายผ่านบตัร
เครดติออิอน (บาท /เดอืน) มากทีส่ดุ 

2. ดา้นผลติภณัฑ ์บรษิทั ออิอน ธนสนิทรพัย ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) จ ากัด ควรใหค้วามส าคญัใน
ตวัผลติภณัฑท์ีม่รีูปแบบบตัรเครดติใหเ้ลอืกตามรูปแบบการด าเนินชวีติเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภค 
โดยการพฒันารปูแบบบตัรเครดติใหม้คีวามสวยงามน่าใช ้แตกต่างจากบตัรเครดติธนาคารอื่นๆ  

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) ควรให้
ความส าคญักบัการเพิม่รา้นคา้ทีร่บับตัรเครดติออิอนมากขึน้พรอ้มใหส้ทิธปิระโยชน์ กระจายพืน้ทีใ่นการรบัสมคัร
บตัรเครดติออิอนไปตามสถาณทีต่่างๆเพื่อใหเ้ขา้ถงึผูบ้รโิภคและขยายสาขาออิอนใหค้รอบคลุมทัว่ประเทศ พฒันา
แอพพลเิคชัน่ช าระยอดบตัรเครดติออิอนเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตลใ์นยุค 5.0 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) ควรให้
ความส าคญักบัโปรโมชัน่ในวนัพิเศษก าหนดโปรโมชัน่ให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้บรโิภคและพัฒนา
รายการสง่เสรมิการขายในส่วนของคะแนนสะสม มแีลกคะแนนรบัของรางวลัให้สอดคลอ้งกบัความต้องการของผู้
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ถอืบตัรเครดติออิอนและมโีปรโมชัน่ที่ดกีว่าคู่แข่งในตลาด โดยเน้นการจดักจิกรรมร่วมกบัพนัธมติรที่เป็นแหล่ง
ดงึดดูการใชจ้่ายของผูถ้อืบตัรเครดติออิอนเพื่อเพิม่ยอดการใชจ้่ายใหแ้ก่บรษิทั  

5. ด้านกายภาพ บรษิัท ออิอน ธนสนิทรพัย์ (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) ควรให้ความส าคญักบัการ
ปรบัปรุงใหส้าขาออิอนมคีวามสะอาด เรยีบรอ้ย สวยงาม ทนัสมยัและมกีารแบ่งโซนใหบ้รกิารไดอ้ย่างชดัเจน เพื่อ
ดงึดดูใหผู้บ้รโิภคในการมาใชบ้รกิาร 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจยัครัง้ต่อไป 

1. ในการวจิยัครัง้ต่อไปควรศกึษาเฉพาะกลุ่มในการใชบ้ตัรเครดติออิอนเพื่อใหท้ราบถงึพฤตกิรรมการใช้
บตัรเครดติของผูบ้รโิภค และน าขอ้มลูมาปรบัใชใ้นการท าการตลาดเพื่อสามารถเจาะฉพาะกลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพมากขึน้  

2. ในการวจิยัครัง้ต่อไปควรศกึษาคุณค่าตราสนิคา้ทีม่อีทิธพิลกบัพฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติออิอน เพื่อ
ศกึษาถงึการรูจ้กัตราสนิคา้ การรบัรู ้ความผกูผนัและความภกัดต่ีอบตัรเครดติออิอน 

3. ในการวจิยัครัง้ต่อไปควรศกึษาการส่งเสรมิการตลาดดา้นอื่นๆทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติอิ
ออน เช่น การส่งเสรมิการขาย การโมษณา การประชาสมัพนัธ ์และการขายโดยพนักงานขายและก าหนดกลยุทธ์
ดา้นการตลาดในเชงิลกึไดอ้ย่างตรงวตัถุประสงค ์และตรงกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคมากยิง่ขึน้ 

4. ในการวจิยัครัง้ต่อไปควรศกึษาปจัจยัด้านอื่นๆเพิม่เติม เช่นปจัจยัทางดา้นจติวทิยา ปจัจยัทางสงัคม
ต่อพฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติออิอน เพื่อน าไปใชใ้นการวางแผนการตลาดไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยด ีเน่ืองจากความกรุณาและความช่วยเหลอืเป็นอย่างดยีิง่จาก อ.ดร.
อจัฉรยีา ศกัดิน์รงคอ์าจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์ทีไ่ดก้รุณาเสยีสละเวลาอนัมค่ีานบัตัง้แต่เริม่ตน้จบเสรจ็สมบรูณ์ใน
การใหค้ าปรกึษา ค าแนะน าทีม่คีุณค่า ช่วยเหลอืและแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ซึง่เป็นประโยชน์ในการท าสารนิพนธ์
ฉบบันี้ ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรุณา และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 

ผู้วจิยัขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลสิร์ และ อ.ดร.ณัฐยา ประดษิฐสุวรรณที่ให้
ความอนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืของแบบสอบถาม และเป็นคณะกรรมการในการสอบ
สารนิพนธ์ ซึ่งได้สละเวลาอนัมคี่าในการให้ขอ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อปรบัปรุง แก้ไขขอ้บกพร่องอนัเป็นประโยชน์
อย่างยิง่ในการท าวจิยัครัง้นี้ 

ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณคณาจารยท์ุกท่าน ในภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร ทีป่ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรูใ้หค้วามชว่ยเหลอืตลอดจนประสบการณ์ทีด่แีก่ผูว้จิยั 
อกีทัง้ยงัใหค้วามเมตตาดว้ยดเีสมอมา 

ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดา ญาติพี่น้อง ของผู้วจิยัที่ได้ให้การสนับสนุน ส่งเสรมิ พร้อมทัง้
เป็นก าลงัใจใหต้ลอดมา ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ  น้องๆ ทีช่่วยเหลอืกนัเสมอมารวมถงึผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน
ที่สละเวลาให้ความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม และขอขอบคุณผู้มีส่วนช่วยเหลือทุกท่านที่มิได้เอ่ยถึงมา          
ณ ทีน่ี้ 
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