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บทคดัย่อ 
 
การวิจัยครัง้น้ีมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาปจัจัยทีม่ีความสมัพันธต์่อการตัดสินใจสมัครบัตรเครดติของ

ผูบ้รโิภคกลุ่มเบบีบู้มเมอรใ์นกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวิจยัครัง้น้ีคอื ผูบ้รโิภคกลุ่มเบบีบู้มเมอรใ์น
กรุงเทพมหานครทีเ่กิดในปีพุทธศักราช 2489 ถงึพุทธศักราช 2507 จ านวน 400 คน ใช้แบบสอบถามในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล สถิตทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าเฉลี่ย ค่ารอ้ยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวเิคราะหค์วาม
แตกต่างโดยสถิตทิดสอบค่าท ีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์โดยสถิติ
สัมประสิทธิส์หสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน  ผลการวิจัยพบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
สถานภาพสมรส การศึกษาระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า อาชีพพนักงานบรษิัทเอกชน และมรีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน
ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 30,000 บาท รูปแบบการด าเนินชีวิต ส่วนประสมทางการตลาด และการตดัสนิใจสมัครบัตร
เครดิตโดยรวมมรีะดับความส าคญัอยู่ในระดับมาก ในขณะทีก่ารเปิดรบัสื่อโดยรวมมรีะดับความส าคญัระดับปาน
กลาง ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าผู ้บริโภคกลุ่มเบบี้บูม เมอร์ในกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทาง
ประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน 
มกีารตัดสนิใจสมคัรบตัรเครดติแตกต่างกันบางขัน้ตอนอย่างมีนัยส าคัญทางสถติทิี่ระดบั .05 และ .01 ตามล าดับ 
รูปแบบการด าเนินชีวติ การเปิดรับสื่อ และส่วนประสมทางการตลาด มีความสมัพนัธต์่อการตัดสินใจสมัครบตัร
เครดิตของผู้บริโภคกลุ่มเบบี้บูมเมอรใ์นกรุงเทพมหานครในดา้นการรบัรู้ปญัหา ดา้นการค้นหาขอ้มูล ดา้นการ
ประเมนิผลทางเลือก ดา้นการตดัสนิใจสมคัรบตัรเครดติ และดา้นพฤตกิรรมหลังสมคัรบตัรเครดติ อย่างมนัียส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 
ค าส าคญั: เบบีบู้มเมอร ์บตัรเครดติ รูปแบบการด าเนินชีวติ การเปิดรบัสื่อ 
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Abstract 
 
The purpose of this research is to study the factors relating to registration decisions for credit 

card among Baby Boomer consumers in the Bangkok metropolitan area. The samples size in this 
research consisted of four hundred and Baby Boomer consumers, tha t born between 1946 to 1964. A 
questionnaire was used for the purpose of data collection. The statistics analysis was computed to 
mean, percentage, standard deviation, independent T-test, one-way ANOVA analysis and Pearson 
product moment correlation coefficient method. The results of the research were as follows: The majority 
of the respondent were female, married, a Bachelor’s degree or equivalent, worked for a private 
company with an average monthly income of 30,000 Bath or less. The overall lifestyle, the marketing mix 
and credit card decisions was at a very important level and the overall media exposure was at an 
important level. The results of the hypothesis testing were as follows: Baby Boomer consumers of 
different gender, marital status, education, occupation and income demonstrated different registration 
decisions for credit card among Baby Boomer consumers in the Bangkok metropolitan area at a 
statistically significant level of .01 and .05 in some steps, respectively. The aspect of lifestyle, media 
exposure and the marketing mix related to credit card decisions influencing need recognition, information 
search, personal sources, evaluation of alternatives, registration decisions and post - registration behavior 
factors. The statistical significance was at a level of .01 

 
Keywords: Baby Boomer, Credit Card, Lifestyle, Media Exposure 

 
บทน า 

องคก์ร Help Age International จดัท าโครงการศึกษาและบนัทึกขอ้มูลเกี่ยวกับสงัคมผูสู้งอายุในภูมภิาค
เอเชียแปซิฟิกพบว่า ประเทศไทยมอีตัราการเพิม่ขึน้ของประชากรผูสู้งอายุอย่างรวดเรว็มากทีสุ่ดเป็นอนัดบั 3 ของ
โลก โดยคาดว่าปี พ.ศ. 2583 จะมีประชากรผูสู้งอายุมากถงึ 17 ล้านคน คดิเป็นรอ้ยละ 25 ของประชากรทัง้หมด
ซึ่งอาจมผีลต่อตลาดธุรกิจบตัรเครดติในอนาคต เพราะปจัจุบนัการใช้จ่ายบตัรเครดติส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มผูถ้อืบตัรที่
มอีายุ 40 ปีขึน้ไปซึ่งหากลูกคา้ในกลุ่มน้ีเขา้สู่ว ัยเกษียณจะท าใหก้ าลังซื้อส่วนใหญ่ลดลง แม้การลดลงของลูกค้า
กลุ่มหลักจะมกีารทดแทนดว้ยกลุ่มคนรุ่นใหม่ทีเ่ริม่มบีตัรเครดติ แต่ก าลังซื้อของกลุ่มคนรุ่นใหม่ยงัไม่มากพอเท่ากบั
การใช้จ่ายในกลุ่มใหญ่ทีห่ายไป อีกทัง้ยงัพบว่าลูกคา้บัตรเครดิตมีการผดินัดช าระหน้ีบัตรเครดิตเพิ่มสูงขึน้อย่าง
ต่อเน่ืองโดยเฉพาะผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย ดังนั ้นการเตรียมความพร้อมส าหรับรองรับการก้าวสู่สังคม
ผูสู้งอายุและการเขา้มาของกระแสสงัคมไรเ้งนิสดในปจัจุบนัถอืเป็นเป็นความทา้ทายส าหรบัธนาคารรวมถงึบรษิัทที่
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบัตรเครดิต จากที่กล่าวมาขา้งตน้ท าให้ผูว้ ิจยัสนใจทีจ่ะศึกษา “ปจัจัยทีม่ีความสัมพนัธต์่อ
การตดัสินใจสมัครบัตรเครดติของผูบ้ริโภคกลุ่มเบบีบู้มเมอรใ์นกรุงเทพมหานคร ” เน่ืองจากผู้บริโภคกลุ่มกลุ่มเบ
บีบู้มเมอรเ์ป็นตลาดทีม่ีขนาดใหญ่และมคีวามพร้อมมากกว่ากลุ่มวัยอื่น หากธนาคารและบริษัททีป่ระกอบธุรกิจ
บตัรเครดติสามารถเขา้ถงึผูบ้รโิภคช่วงวยัน้ีไดด้ว้ยการน าเสนอผลิตภณัฑบ์ตัรเครดติและสทิธปิระโยชน์ทีเ่หมาะสม
และคุม้ค่ากับช่วงวยั รวมไปถงึการปรบัเปลี่ยนทศันคตทิีม่ตี่อการใช้บตัรเครดติใหผู้บ้รโิภคกลุ่มเบบีบู้มเมอรเ์หน็ว่า  
การใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตเป็นเรื่องง่าย ปลอดภัย และสะดวกกว่าการใช้เงินสด ก็จะสามารถถือครองส่วนแบ่ง
การตลาดได ้นับเป็นความทา้ทายใหม่อนัจะน ามาซึ่งโอกาสทางธุรกิจ 
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วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจสมคัรบัตรเครดิตของผู้บริโภคกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ในกรุงเทพมหานคร จ าแนก

ตามลักษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน  
2. เพื่อศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตประกอบดว้ย ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ 

และดา้นความคดิเหน็ กับการตดัสนิใจสมคัรบตัรเครดติของผูบ้รโิภคกลุ่มเบบีบู้มเมอรใ์นกรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างการเปิดรบัสื่อประกอบดว้ย ดา้นสื่อบุคคล ดา้นสื่อมวลชน และดา้นสื่อ

เฉพาะกิจ กับการตดัสนิใจสมคัรบตัรเครดติของผูบ้รโิภคกลุ่มเบบีบู้มเมอรใ์นกรุงเทพมหานคร 
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธร์ะหว่างปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ์ ด้าน

ราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสรมิการตลาด กับการตดัสินใจสมัครบตัรเครดิตของผู้บรโิภค
กลุ่มเบบีบู้มเมอรใ์นกรุงเทพมหานคร 

 
ขอบเขตการวิจยั 

การวจิยัครัง้น้ีศึกษาถงึปจัจยัทีม่ีความสัมพนัธต์่อการตดัสนิใจสมคัรบตัรเครดติของผูบ้ริโภคกลุ่มเบบีบู้ม
เมอรใ์นกรุงเทพมหานครประกอบดว้ย รูปแบบการด าเนินชีวติ ไดแ้ก่ ดา้นกิจกรรม ดา้นความสนใจ และดา้นความ
คดิเห็น การเปิดรับสื่อ ไดแ้ก่ ดา้นสื่อบุคคล ดา้นสื่อมวลชน และดา้นสื่อเฉพาะกิจ และส่วนประสมทางการตลาด 
ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสรมิการตลาด 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดด้านลกัษณะประชากรศาสตร ์ผูว้ ิจยัอา้งองิแนวคดิของ ศิรวิรรณ เสรรีตัน์ (2538) ทีก่ล่าวว่า 
ลักษณะทางประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย อายุ เพศ ขนาดครอบครวั สถานภาพ รายได ้อาชีพ ระดบัการศึกษา 
องคป์ระกอบเหล่าน้ีเป็นเกณฑท์ีนิ่ยมน ามาใช้ในการแบ่งส่วนการตลาด และสถติทิีว่ดัไดข้องประชากรสามารถช่วย
ก าหนดตลาดของกลุ่มเป้าหมาย ส าหรับการวิจัยครัง้น้ีใช้ตัวแปรทางด้านประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เพื่อวิเคราะห์หาความแตกต่างของลักษณะ
ประชากรศาสตรท์ี่มผีลต่อการตดัสนิใจสมัครบตัรเครดิตของผูบ้รโิภคกลุ่มเบบี้บูมเมอรใ์นกรุงเทพมหานครในการ
ก าหนดกรอบแนวคดิและใช้เป็นแนวทางในการออกแบบสอบถาม 

แนวคิดรูปแบบการด าเนินชีวิต ผูว้ ิจัยอ้างอิงแนวคิดของ Joseph T. Plummer (อา้งอิงใน Jame F. 
Engel, Roger D. Blackwell and Paul W. Miniard: 1993 pp.452) ที่กล่าวว่าการศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิต 
เป็นการศึกษาโดยใช้ลักษณะค าถาม หรือ AIO Statement ในประเดน็ที่เกี่ยวกับกิจกรรม ความสนใจ และความ
คดิเห็นทีบุ่คคลมตี่อสิ่งแวดล้อมรอบตวัในชีวติประจ าวนัโดยมีพืน้ฐานจากความคิดเกี่ยวกับตวัเอง ซึ่งจะท าใหไ้ด้
ขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์ สามารถน าไปวิเคราะหแ์ละจดัประเภทรูปแบบการด าเนินชีวติของแต่ละบุคคล เพื่อก าหนด
กรอบแนวคดิและใช้เป็นแนวทางในการออกแบบสอบถาม 

แนวคิดการเปิดรับส่ือ ผู ้ว ิจัยอ้างอิงแนวคิดของ สุกัญญา บูรณเดชาชัย (2550) ที่กล่าวว่าสื่อเป็น
เครื่องมือทีเ่ชื่อมโยงผูส้่งสารและผูร้ับสารในกระบวนการสื่อสารประกอบด้วย สื่อบุคคล  คือการถ่ายทอดข่าวสาร
ระหว่างผู ้ส่งสารกับผู ้รบัสารแบบเผชิญหน้า ซึ่งมทีัง้การตดิต่อโดยตรงระหว่างผู ้ส่งสารกับผู ้รบัสารและการติดต่อ
โดยกลุ่มบุคคล สื่อมวลชน คือการใช้สื่อกลางที่ไม่ใช่บุคคลในการน าสารจากผู้ส่งสารไปยังผู ้รับสาร ได้แก่ 
หนังสอืพมิพ ์นิตยสาร โทรทศัน์ วทิยุ ภาพยนตร ์อนิเทอรเ์น็ต และสื่อเฉพาะกิจ ทีเ่น้นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเจาะจง 
เพื่อก าหนดกรอบแนวคดิและใช้เป็นแนวทางในการออกแบบสอบถาม 
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แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด ผู้วิจยัอ้างองิแนวคิดของ Kotler and Armstrong (2011: 51) ที่
กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดหมายถงึ เครื่องมอืเทคนิคทางการตลาดที่บรษิัทใช้ในการผลิตสนิคา้และบรกิาร
เพื่อตอบสนองความตอ้งการและส่งมอบคุณค่าใหก้ับผูบ้รโิภคประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทาง
การจัดจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด เพื่อก าหนดกรอบแนวคดิและใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ
สอบถาม 

แนวคิดการตดัสินใจซ้ือ ผู้วจิัยอ้างอิงแนวคดิของ Philip Kotler (2003 : 171) และศิรวิรรณ เสรรีัตน์ 
และคณะ (2541) ที่กล่าวว่า ขัน้ตอนในการตัดสินใจซื้อของผู ้บริโภคประกอบดว้ย ดา้นการรับรู้ปญัหา ด้านการ
คน้หาขอ้มูล ดา้นการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจซื้อ และดา้นพฤติกรรมหลังการซื้อ เพื่อก าหนดกรอบ
แนวคดิและใช้เป็นแนวทางในการออกแบบสอบถาม 

 
วิธีด  าเนินวิจยั 

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้น้ีคอื ผู ้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่เกิดในปี พุทธศักราช 2489 ถึง

พุทธศักราช 2507 ซึ่งมจี านวนทัง้สิน้ 1,151,886 คน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. 2560) ผูว้จิยัก าหนด
ขนาดกลุ่มตวัอย่างจากการค านวณทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% ดว้ยสมมตฐิานทีว่่า ขอ้มูลมกีารกระจายตวัแบบปกต ิ
(Normal Distribution) วิธีการสุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 3 ขัน้ตอน ขัน้ที่1 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยเลือกเก็บข้อมูลกลุ่มตวัอย่างจากลูกคา้กลุ่มเบบีบู้มเมอรท์ีใ่ช้บรกิารธนาคาร 5 อนัดับ
แบรนด์บัตรเครดิตที่มีคนดูเยอะที่สุดปี 2560 (Money GURU Thailand by เช็คราคา .com) ประกอบด้วย 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากัด (มหาชน) ขัน้ที2่ ใช้วิธกีารสุ่มตัวอย่างแบบ
โควตา (Quota Sampling) โดยก าหนดกลุ่มตวัอย่างจากลูกคา้กลุ่มเบบีบู้มเมอรท์ี่ใช้บรกิารธนาคารดังกล่าวใน
สดัส่วนที่เท่ากันธนาคารละ 80 ตัวอย่าง รวม 400 ตวัอย่าง และขัน้ที่3 ใช้วิธกีารสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก 
(Convenience Sampling) โดยขอความร่วมมอืจากลูกคา้กลุ่มเบบีบู้มเมอรท์ีใ่ช้บรกิารธนาคารดงักล่าวในการตอบ
แบบสอบถามจนครบ 400 ตวัอย่าง 

2. การสรา้งเครื่องมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยัครัง้น้ี  คอืแบบสอบถามซึ่งได้มาจากการศึกษาและค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร 

ทฤษฎ ีแนวความคดิ งานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนที1่ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน ลักษณะของแบบสอบถามเป็นค าถามปลายปิด (Close-end response Question) 
ส่วนที่2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิตของผูบ้รโิภค ประกอบดว้ย ดา้นกิจกรรม ด้านความ
สนใจ และดา้นความคดิเห็น ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบลิเคอร์ท (Likert Scales) ส่วนที3่ แบบสอบถาม
เกี่ยวกับการเปิดรับสื่อ ประกอบด้วย ด้านสื่อบุคคล ด้านสื่ อมวลชน และด้านสื่อเฉพาะกิจ ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบลิเคอร์ท (Likert Scales) ส่วนที่4 แบบสอบถามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 
ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสรมิการตลาด ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบลิเคอร์ท (Likert Scales) และส่วนที5่ แบบสอบถามเกี่ยวกับการตดัสนิใจสมคัรบตัรเครดิต 
ประกอบดว้ย การรบัรูป้ญัหา ดา้นการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ดา้นการตดัสินใจสมัครบตัรเครดิต 
และดา้นพฤตกิรรมภายหลังการสมคัร ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบลิเคอรท์ (Likert Scales) 
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3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยัเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมแีหล่งขอ้มูลในการศึกษาคน้ควา้รวบรวม

ขอ้มูลจาก 2 แหล่งคอื แหล่งขอ้มูลปฐมภูม ิ(Primary Data) ไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของผูบ้รโิภคกลุ่มเบบีบู้ม
เมอรใ์นกรุงเทพมหานครซึ่งเกิดในปี พ.ศ.2489-2507 ทีใ่ช้บรกิารธนาคาร 5 อนัดบัแบรนดบ์ตัรเครดติทีม่คีนดูเยอะ
ที่สุดปี 2560 จ านวน  400 คน และแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษา ค้นคว้า จาก
แหล่งขอ้มูลต่างไดแ้ก่ เอกสารอา้งองิ วารสาร บทความ ผลงานวจิยั รวมถงึแหล่งขอ้มูลทางอนิเตอรเ์น็ต 

4. การจดัท าขอ้มูลและการวเิคราะหข์อ้มูล 
การจัดท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) เพื่ออธบิายขอ้มูลเบือ้งตน้เกี่ยวกับกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้การแจกแจงความถี ่ค่ารอ้ยละ การ
หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ส าหรบัการวิเคราะหข์้อมูลลักษณะประชากรศาสตร ์รูปแบบการด าเนิน
ชีวติ การเปิดรบัสื่อ ส่วนประสมทางการตลาด และการตดัสนิใจสมคัรบัตรเครดติของผูบ้รโิภคกลุ่มเบบี้บูมเมอรใ์น
กรุงเทพมหานคร และการวเิคราะหข์อ้มูลโดยใช้สถติเิชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อทดสอบสมมตฐิานดงัน้ี 

สมมติฐานที่ 1 ผู้บริโภคกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ในกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์
ประกอบดว้ย เพศ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกันมีการตดัสนิใจสมคัร
บตัรเครดติแตกต่างกัน สถติทิีใ่ช้ทดสอบคอื Independent T-test และ One-way ANOVA 

สมมติฐานที่ 2 รูปแบบการด าเนินชีวติมีความสัมพันธต์่อการตัดสนิใจสมัครบัตรเครดิตของผู้บริโภค
กลุ่มเบบีบู้มเมอรใ์นกรุงเทพมหานคร สถติทิีใ่ช้ทดสอบคอื สถติสิมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั  

สมมตฐิานที่ 3 การเปิดรบัสื่อมีความสัมพันธต์่อการตัดสนิใจสมคัรบตัรเครดติของผูบ้ริโภคกลุ่มเบบีบู้ม
เมอรใ์นกรุงเทพมหานคร สถติทิีใ่ช้ทดสอบคอื สถติสิมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั 

สมมตฐิานที ่4 ส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์ต่อการตดัสนิใจสมคัรบตัรเครดิตของผู้บริโภค
กลุ่มเบบีบู้มเมอรใ์นกรุงเทพมหานคร สถติทิีใ่ช้ทดสอบคอืสถติสิมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั 

5. สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะหข์อ้มูล 
สถติิเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ประกอบด้วย ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ

ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviation หรอื S.D.) เพื่อตอ้งการทราบ การกระจายของขอ้มูลของตวัแปร
เมื่อเทยีบกับตวักลางเลขคณิต (ชูศร ีวงศ์รตันะ. 2553: 60) 

สถติิเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ประกอบดว้ยค่าสถติิ T-test (T-test for Independent Samples) 
ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่มทีเ่ป็นอสิระจากกัน (ชูศร ีวงศ์รตันะ. 2553: 150 - 
155) และค่าสถติิ One-way Analysis of Variance (ANOVA) ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่ม
ตวัอย่างตัง้แต่ 2 กลุ่มขึน้ไป 

สถติสิหสัมพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์ัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ใช้ทดสอบ
ความสมัพนัธข์องตวัแปร 2 กลุ่มทีเ่ป็นอสิระต่อกันในการทดสอบสมมตฐิาน (กัลยา วานิชยบ์ญัชา. 2554) 

สถติิทีใ่ช้ทดสอบความเชื่อมัน่ของเครื่องมอื (Reliability of the test) ใช้วิธหีาค่าสมัประสิทธแิอลฟ่า (α-
Coefficient) ตามวธิกีารของครอนบคั (Crobach’s Alpha Coefficient) โดยก าหนดค่าความเชื่อมัน่ทีย่อมรบัไดต้อ้ง
ไม่ต ่ากว่า 0.7 (กัลยา วานิชยบ์ญัชี. 2554) 
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ผลการวิจยั 
ผลการวจิยัเรื่องปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธต์่อการตดัสนิใจสมคัรบัตรเครดติของผูบ้รโิภคกลุ่มเบบีบู้มเมอรใ์น

กรุงเทพมหานคร สรุปผลไดด้งัน้ี 
ผูบ้รโิภคกลุ่มเบบีบู้มเมอรท์ีต่อบแบบสอบถามทัง้หมด 400 ชุด ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 254 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 63.5 มีสถานภาพสมรส จ านวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 58.0 มกีารศึกษาระดับปริญญาตรหีรือ
เทยีบเท่า จ านวน 187 คน คิดเป็นรอ้ยละ 46.8 มอีาชีพพนักงานบรษิัทเอกชน จ านวน 143 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
35.8 และมรีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากับ 30,000 บาท จ านวน 256 คน คดิเป็นรอ้ยละ 64.0 

รูปแบบการด าเนินชีวติทีม่ีความสมัพนัธต์่อการตดัสินใจสมคัรบตัรเครดิตของผูบ้รโิภคกลุ่มเบบีบู้มเมอร์
ในกรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคญักับรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.80 และอยู่ในระดบัปานกลางไดแ้ก่ดา้นกิจกรรมและดา้นความสนใจโดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากันคอื 3.22  

การเปิดรับสื่อที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจสมัครบัตรเครดิตของผู้บริโภคกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ใน
กรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.97 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคญักับการเปิดรบัสื่ออยู่ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นสื่อมวลชน ดา้นสื่อบุคคล และดา้น
สื่อเฉพาะกิจ โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.08 2.94 และ 2.89 ตามล าดบั 

ส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจสมัครบัตรเครดิตของผู้บรโิภคกลุ่มเบบี้บูม
เมอร์ในกรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคญักับส่วนประสมทางการตลาดอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นราคา โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 4.00 3.78 และ 3.56 ตามล าดบั 

การตดัสินใจสมัครบตัรเครดติของผูบ้รโิภคกลุ่มเบบีบู้มเมอรใ์นกรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 เมื่อพจิารณารายดา้นพบว่าผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักับการตดัสนิใจสมคัรบตัร
เครดิตดา้นการประเมินทางเลือกอยู่ในระดบัมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 และอยู่ในระดับมาก ไดแ้ก่ ด้าน
พฤตกิรรมหลังสมคัรบตัรเครดิต ดา้นการตดัสินใจสมัครบตัรเครดติ ดา้นการคน้หาขอ้มูล และดา้นการรบัรูป้ญัหา 
โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 3.66 3.64 และ 3.47 ตามล าดบั 

การวิเคราะหข์้อมลูเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1 ผู้บริโภคกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ในกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร ์

ประกอบด้วย เพศ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มกีารตดัสินใจสมคัร
บตัรเครดติแตกต่างกัน สามารถเขยีนสมมตฐิานย่อยไดด้งัน้ี 

สมมติฐานท่ี 1.1 ผูบ้ริโภคกลุ่มเบบีบู้มเมอรใ์นกรุงเทพมหานครทีม่เีพศแตกต่างกัน มกีารตดัสนิใจ
สมคัรบตัรเครดติแตกต่างกัน เมื่อพจิารณารายดา้นพบว่า ผูบ้รโิภคกลุ่มเบบีบู้มเมอรใ์นกรุงเทพมหานครทีม่ีเพศ
แตกต่างกัน มกีารตดัสนิใจสมคัรบตัรเครดติ ดา้นการรบัรูป้ญัหา ดา้นการประเมนิทางเลือก ดา้นการตดัสนิใจสมคัร
บัตรเครดิต และด้านพฤติกรรมหลังสมัครบัตรเครดิตแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ และผู ้บริโภคกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ในกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกัน มีการ
ตัดสินใจสมัครบัตรเครดิต ด้านการค้นหาข้อมูลไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

สมมติฐานท่ี 1.2 ผูบ้ริโภคกลุ่มเบบีบู้มเมอร์ในกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีการ
ตดัสนิใจสมคัรบตัรเครดติแตกต่างกัน เมื่อพจิารณารายดา้นพบว่า ผูบ้รโิภคกลุ่มเบบีบู้มเมอรใ์นกรุงเทพมหานครที่
มสีถานภาพแตกต่างกัน มกีารตดัสนิใจสมคัรบตัรเครดติ ดา้นการรบัรูป้ญัหาแตกต่างกัน อย่างมนัียส าคญัทางสถติิ
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ทีร่ะดบั .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิานที่ตัง้ไว ้และผูบ้รโิภคกลุ่มเบบีบู้มเมอร์ในกรุงเทพมหานครทีม่ีสถานภาพ
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจสมัครบตัรเครดิต ด้านการค้นหาข้อมูล  ด้านการประเมินทางเลือก ดา้นการตัดสินใจ
สมคัรบตัรเครดติ และดา้นพฤตกิรรมหลังสมคัรบตัรเครดติไม่แตกต่างกัน อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึ่ง
ไม่สอดคล้องกับสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

สมมติฐานท่ี 1.3 ผูบ้ริโภคกลุ่มเบบี้บูมเมอรใ์นกรุงเทพมหานครที่มรีะดบัการศึกษาแตกต่างกัน มี
การตัดสินใจสมัครบัตรเครดิตแตกต่างกัน เมื่อพิจารณ ารายด้านพบว่า ผู ้บริโภคก ลุ่มเบบี้บูมเมอร์ใน
กรุงเทพมหานครทีม่รีะดบัการศึกษาแตกต่างกัน มกีารตัดสนิใจสมคัรบตัรเครดติ ดา้นการคน้หาขอ้มูลแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ และผู ้บริโภคกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ใน
กรุงเทพมหานครที่มรีะดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตดัสนิใจสมคัรบัตรเครดิต ดา้นการรับรู้ปญัหา ดา้นการ
ประเมนิทางเลือก ดา้นการตดัสนิใจสมคัรบตัรเครดติ และดา้นพฤตกิรรมหลังสมคัรบตัรเครดติไม่แตกต่างกัน อย่าง
มนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

สมมติฐานท่ี 1.4 ผู้บริโภคกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ในกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการ
ตดัสนิใจสมคัรบตัรเครดติแตกต่างกัน เมื่อพจิารณารายดา้นพบว่า ผูบ้รโิภคกลุ่มเบบีบู้มเมอรใ์นกรุงเทพมหานครที่
มอีาชีพแตกต่างกัน มีการตดัสนิใจสมคัรบตัรเครดิต ด้านการรบัรูป้ญัหา ด้านการคน้หาข้อมูล ด้านการประเมิน
ทางเลือก ด้านการตัดสินใจสมัครบัตรเครดิต และด้านพฤติกรรมหลังสมัครบัตรเครดิตแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

สมมติฐานท่ี 1.5 ผู้บรโิภคกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ในกรุงเทพมหานครทีม่รีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่าง
กัน มีการตัดสินใจสมัครบัตรเครดิตแตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ผู ้บริโภคกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ใน
กรุงเทพมหานครทีม่รีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกัน มีการตัดสนิใจสมคัรบตัรเครดิต ดา้นการประเมินทางเลือก
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั .05 และ .01 ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ และ
ผูบ้รโิภคกลุ่มเบบีบู้มเมอรใ์นกรุงเทพมหานครทีม่รีะดบัการศึกษาแตกต่างกัน มกีารตดัสนิใจสมคัรบตัรเครดติ ดา้น
การรบัรูป้ญัหา ด้านการคน้หาขอ้มูล ดา้นการตดัสนิใจสมคัรบตัรเครดติ และ ดา้นพฤตกิรรมหลังสมคัรบตัรเครดิต
ไม่แตกต่างกัน อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

สมมติฐานท่ี 2. รูปแบบการด าเนินชีวิตประกอบดว้ย ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ และด้านความ
คดิเหน็ มคีวามสมัพนัธต์่อการตดัสนิใจสมคัรบตัรเครดติของผู้บรโิภคกลุ่มเบบีบู้มเมอรใ์นกรุงเทพมหานคร ผลการ
วเิคราะหข์อ้มูลพบว่า รูปแบบการด าเนินชีวติดา้นกิจกรรม ดา้นความสนใจ และดา้นความคดิเหน็ มคีวามสมัพนัธ์
ต่อการตดัสนิใจสมคัรบตัรเครดติของผู้บรโิภคกลุ่มเบบีบู้มเมอรใ์นกรุงเทพมหานครในดา้นการรบัรูป้ญัหา ดา้นการ
คน้หาข้อมูล ดา้นการประเมินทางเลือก ดา้นการตัดสนิใจสมัครบัตรเครดิต และ ด้านพฤติกรรมหลังสมัครบัตร
เครดติอย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

สมมติฐานท่ี 3 การเปิดรบัสื่อประกอบด้วย ด้านสื่อบุคคล ด้านสื่อมวลชน และด้านสื่อเฉพาะกิจ มี
ความสมัพนัธ์ต่อการตดัสินใจสมคัรบตัรเครดิตของผูบ้รโิภคกลุ่มเบบีบู้มเมอรใ์นกรุงเทพมหานคร ผลการวเิคราะห์
ขอ้มูลพบว่า การเปิดรบัสื่อดา้นสื่อบุคคล ดา้นสื่อมวลชน ดา้นสื่อเฉพาะกิจ มคีวามสมัพันธต์่อการตัดสนิใจสมคัร
บตัรเครดติของผูบ้รโิภคกลุ่มเบบีบู้มเมอรใ์นกรุงเทพมหานครในดา้นการรบัรูป้ญัหา ดา้นการคน้หาขอ้มูล ดา้นการ
ประเมนิทางเลือก ด้านการตัดสินใจสมคัรบัตรเครดิต และ ด้านพฤตกิรรมหลังสมคัรบตัรเครดติอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถติทิีร่ะดบั .01 

สมมติฐานท่ี 4 ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสรมิการตลาด มคีวามสมัพันธต์่อการตดัสนิใจสมคัรบตัรเครดติของผู้บรโิภคกลุ่มเบ
บีบู้มเมอรใ์นกรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่าปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ ์ดา้น
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ราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธต์่อการตดัสนิใจสมคัรบตัรเครดิต
ของผูบ้รโิภคกลุ่มเบบี้บูมเมอรใ์นกรุงเทพมหานครในด้านการรบัรูป้ญัหา ด้านการคน้หาข้อมูล ด้านการประเมิน
ทางเลือก ดา้นการตดัสนิใจสมคัรบตัรเครดติ และ ดา้นพฤตกิรรมหลังสมคัรบตัรเครดติอย่างมีนัยส าคญัทางสถติิที่
ระดบั .01 

 
สรปุผลและอภิปรายผล 

จากผลการศึกษาเรื่องปจัจยัทีม่คีวามสัมพนัธต์่อการตัดสนิใจสมคัรบตัรเครดติของผูบ้ริโภคกลุ่มเบบีบู้ม
เมอรใ์นกรุงเทพมหานคร สามารถอภปิรายผลไดด้งัน้ี 

สมมติฐานท่ี 1 ผูบ้รโิภคกลุ่มเบบีบู้มเมอรใ์นกรุงเทพมหานครทีม่ลีักษณะทางประชากรศาสตรแ์ตกต่าง
กัน มกีารตัดสนิใจสมคัรบัตรเครดิตแตกต่างกัน ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตรพ์บว่า 
ผู ้บริโภคกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ในกรุงเทพมหานครที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพสมรส 
การศึกษาระดับปรญิญาตรีหรอืเทียบเท่า อาชีพพนักงานบรษิัทเอกชน และมรีายไดเ้ฉลี่ ยต่อเดอืนต ่ากว่าหรือ
เท่ากับ 30,000 บาท เมื่อพจิารณารายดา้นพบว่า 

ดา้นเพศพบว่าเพศหญิงมกีารตัดสินใจสมัครบตัรเครดิตด้านการรบัรูป้ญัหา ด้านการประเมินทางเลือก 
ดา้นการตดัสินใจสมคัรบตัรเครดติ และดา้นพฤตกิรรมหลังสมคัรบตัรเครดติมากกว่าเพศชาย ทัง้น้ีอาจเน่ืองจาก
ความแตกต่างของลักษณะส่วนบุคคลซึ่งเพศหญิงมคีวามละเอยีดรอบคอบในตดัสนิใจเรื่องต่างๆมากกว่าเพศชาย
เช่น ในการตัดสนิใจสมคัรบตัรเครดติอาจพจิารณาจากประเภทบตัรเครดติ ค่าธรรมเนียม รายการส่งเสรมิการขาย 
และเงื่อนไขต่างๆเพื่อเปรยีบเทยีบและตดัสนิใจ 

ด้านสถานภาพพบว่า สถานภาพสมรสมีการตัดสินใจสมัครบัตรเครดิตด้านการรับรู้ปญัหามากกว่า
สถานภาพโสดและสถานภาพหมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกันอยู่ ทัง้น้ีอาจเน่ืองจากผู้บรโิภคกลุ่มเบบีบู้มเมอรท์ีม่คีรอบครัว 
มภีาระค่าใช้จ่ายทีต่ ้องรับผิดชอบทัง้ทีเ่ป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายส าหรบัครอบครวั จึงอาจเป็นเหตุผลให้
เกิดการตดัสนิใจสมคัรบตัรเครดติของผูบ้รโิภคกลุ่มเบบีบู้มเมอรใ์นกรุงเทพมหานคร 

ดา้นระดบัการศึกษาพบว่า การศึกษาระดบัปริญญาตรหีรือเทยีบเท่ามีการตดัสนิใจสมคัรบตัรเครดติดา้น
การค้นหาข้อมูลมากกว่าการศึกษาระดับต ่ากว่าปริญญาตรีและการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญ าตรี ทัง้น้ีอาจ
เน่ืองจากผูท้ีม่ีระดับการศึกษาสูง มคีวามรู ้ประสบการณ์ ทศันคตแิละเหตุผล ตลอดจนมีการค้นหาและวเิคราะห์
ขอ้มูลก่อนตัดสินใจจึงอาจน าไปสู่การเสริมภาพลักษณ์ด้วยบัตรเครดติ แต่ส าหรบัผูบ้รโิภคกลุ่มเบบี้บูมเมอรท์ี่มี
ระดบัการศึกษาสูงกว่าปรญิญาตร ีอาจเน่ืองจากทัง้ระดบัการศึกษาและรายไดท้ีสู่งสามารถสร้างภาพลักษณ์ใหก้ับ
ผูบ้รโิภคกลุ่มเบบีบู้มเมอรก์ลุ่มน้ีได ้จงึอาจเป็นเหตุผลใหผู้บ้รโิภคกลุ่มเบบีบู้มเมอรท์ีม่กีารศึกษาสูงกว่าปรญิญาตรี
มคีวามสนใจสมคัรบตัรเครดติไม่มากนัก 

ดา้นอาชีพพบว่า ผูบ้ริโภคทีม่ีอาชีพพนักงานบรษิัทเอกชนมีการตดัสินใจสมคัรบัตรเครดติดา้นการรบัรู้
ปญัหา ดา้นการคน้หาขอ้มูล ดา้นการประเมนิทางเลือก ดา้นการตดัสนิใจสมคัรบตัรเครดติ และดา้นพฤตกิรรมหลัง
สมคัรบตัรเครดิตมากกว่าอาชีพขา้ราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงานรฐัวิสาหกิจ อาชีพธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอสิระ 
และเกษียณอายุ/อื่นๆ ทัง้น้ีอาจเน่ืองจากอาชีพพนักงานบรษิัทเอกชนเป็นอาชีพทีม่ีการแข่งขันสูงจึงมกีารรับรู้
ความต้องการมากกว่าอาชีพอื่น เช่นความต้องการซื้อเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเพื่อบ่งบอกรสนิยม เสริมสร้าง
บุคลิกภาพและสร้างความได้เปรียบในโอกาสต่างๆทางสังคม บัตรเครดิตจงึเป็นทางเลือกที่ดีส าหรับผู ้บริโภค
กลุ่มเบบีบู้มเมอร์ที่มอีาชีพพนักงานบริษัทเอกชน เพราะมีรายการส่งเสรมิการขายที่ผู ้บริโภคกลุ่มเบบีบู้มเมอร์
สามารถใช้เป็นทางเลือกได ้และหากการใช้จ่ายผ่านบตัรเครดติท าใหเ้กิดความพงึพอใจก็จะท าใหเ้กิดการใช้ซ ้าและ
บอกต่อ 
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ดา้นรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากับ 30,000 บาท มีการตัดสนิใจ
สมคัรบตัรเครดติ ดา้นการประเมินทางเลือก มากกว่า รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน  30,001 – 50,000 บาท และ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาท ทัง้น้ีอาจเน่ืองจากรายไดเ้ป็นเครื่องก าหนดความต้องการของผูบ้รโิภค เมื่อ
ความตอ้งการซื้อสูง แต่ก าลังซื้อมไีม่เพยีงพอ จงึท าใหผู้บ้รโิภคมองหาสิง่ทีจ่ะน ามาใช้ทดแทนเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการ จงึอาจน าไปสู่การเลือกตดัสนิใจสมคัรบตัรเครดติ 

สมมติฐานท่ี 2. รูปแบบการด าเนินชีวิตประกอบดว้ย ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ และด้านความ
คดิเห็น มคีวามสัมพันธต์่อการตดัสนิใจสมคัรบัตรเครดิตของผูบ้รโิภคกลุ่มเบบีบู้มเมอรใ์นกรุงเทพมหานคร  ผล
การศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตโดยรวมพบว่าอยู่ในระดบัมาก โดยกลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักับรูปแบบการ
ด าเนินชีวติดา้นความคิดเหน็มากที่สุด รองลงมาคอืดา้นกิจกรรมและดา้นความสนใจ ตามล าดบั สอดคล้องกับ
แนวคดิของพีรศักดิ ์วลิัยรตัน์ (2556) ทีก่ล่าวว่า นักการตลาดมอือาชีพตอ้งสรา้งสรรคเ์ครื่องมอืทางการตลาดใน
รูปแบบใหม่ๆ โดยการรูจ้กัมองการเคลื่อนไหวของสงัคม และรบัรูพ้ฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีเ่ปลี่ยนไป เพื่อวเิคราะห์
ใช้ส าหรบัแผนทางการตลาดซึ่งเรยีกว่า Lifestyle Marketing และสอดคล้องกับแนวคดิของ Assael (1994) ทีก่ล่าว
ว่า รูปแบบการด าเนินชีวติมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมของบุคคล บุคคลจะแสดงพฤตกิรรมต่างๆทีส่อดคล้องกับรูปแบบ
การด าเนินชีวติของตนเอง เมื่อพจิารณารายดา้นพบว่า 

ดา้นกิจกรรม พบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตดา้นกิจกรรมมคีวามสมัพนัธต์่อการตดัสินใจสมคัรบตัรเครดิต
ของผูบ้ริโภคกลุ่มเบบี้บูมเมอรใ์นกรุงเทพมหานครด้านการรับรูป้ญัหา ด้านการค้นหาข้อมูล ดา้นการประเมิน
ทางเลือก ดา้นการตดัสนิใจสมคัรบตัรเครดติ และดา้นพฤตกิรรมหลังสมคัรบัตรเครดติ อย่างมีนัยส าคญัทางสถติิที่
ระดบั .01 กิจกรรมของผูบ้รโิภคกลุ่มเบบีบู้มเมอรใ์นกรุงเทพมหานครทีม่ีความสมัพันธต์่อการตดัสนิใจสมคัรบตัร
เครดิตมากที่สุดคือ การเลือกซื้อสินค้าในหา้งสรรพสนิคา้ ทัง้น้ีอาจเน่ืองจากห้างสรรพสินค้าเป็นแหล่งที่รวบรวม
สนิคา้และบรกิารทีห่ลากหลายเหมาะกับทุกเพศทุกวยั การท ากิจกรรมทีห่า้งสรรพสนิคา้นอกจากจะท าใหผู้บ้รโิภค
กลุ่มเบบีบู้มเมอรเ์ลือกซื้อสนิคา้หรอืใช้บรกิารทีต่อบสนองความตอ้งการแล้ว หากได้ท ากิจกรรมกับคนในครอบครวั 
ลูก หลาน ก็ช่วยสรา้งความสมัพนัธท์ีด่ ีสอดคล้องกับ Lemon, Bengtson และ Peterson (1972) ทีก่ล่าวถงึทฤษฎี
กิจกรรมว่า การทีผู่ ้สูงอายุมสี่วนร่วมในกิจกรรม เพราะต้องการคงลักษณะนิสัยให้เหมอืนเมื่อครัง้อยู่ในช่วงวัย
กลางคนมากทีสุ่ด และการเขา้ร่วมกิจกรรมของผูสู้งอายุเป็นการทดแทนบทบาททีเ่สยีไปจากการการปฏบิตัิงาน 
หรอืจากการเกษียณอายุ อกีทัง้บตัรเครดติมกีารจดัโปรโมชัน่ส่งเสรมิการขาย โดยการใหส้่วนลดสนิคา้และบรกิารที่
หลากหลาย และมรี้านคา้ในหา้งสรรพสินคา้หลายรา้นทีร่บัช าระดว้ยบตัรเครดติ จงึเป็นเหตุผลใหผู้ ้บรโิภคกลุ่มเบ
บีบู้มเมอรใ์นกรุงเทพมหานครตดัสนิใจสมคัรบตัรเครดติ 

ดา้นความสนใจ พบว่ารูปแบบการด าเนินชีวติด้านความสนใจมคีวามสมัพนัธต์่อการตดัสินใจสมัครบตัร
เครดิตของผู้บรโิภคกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ในกรุงเทพมหานครด้านการรับรู้ปญัหา ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการ
ประเมนิทางเลือก ด้านการตัดสินใจสมคัรบัตรเครดิต และด้านพฤติกรรมหลังสมคัรบตัรเครดติ  อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถติทิีร่ะดบั .01 สอดคล้องกับแนวคดิของ Steer&Porter (1991) ทีก่ล่าวว่า ความสนใจคอืแรงจูงใจอย่างหน่ึง
ทีถู่กกระตุน้โดยสิ่งเรา้ใดๆดว้ยความจงใจเพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่น าไปสู่เป้าหมายนั้น ซึ่งผลการศึกษาพบว่า 
ผูบ้รโิภคกลุ่มเบบีบู้มเมอรใ์นกรุงเทพมหานครมคีวามสนใจในเรื่องขอ้มูลโปรโมชัน่สนิคา้ ทัง้น้ีอาจเน่ืองจากความ
เกี่ยวขอ้งกับกิจกรรมที่ผูบ้รโิภคกลุ่มเบบีบู้มเมอรช์อบกระท า การทีผู่ ้บรโิภคจะตัดสนิใจในการใช้สนิคา้หรอืบรกิาร
ใดๆนัน้ ย่อมตอ้งมคีวามสนใจอย่างใดอย่างหน่ึงต่อตัวสินค้า หรอืมรีสนิยมความชอบทีต่รงกับสนิคา้หรอืบริการ
นัน้ๆ โดยทัว่ไปผู้บริโภคมักให้ความสนใจในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่บุคคลนั้นกระท า ซึ่งงานวิจัยน้ีพบว่า 
กิจกรรมทีผู่ ้บรโิภคกลุ่มเบบี้บูมเมอรใ์นกรุงเทพมหานครชื่นชอบคือ การเลือกซื้อสนิคา้ในห้างสรรพสนิค้า ท าให้
สนใจขอ้มูลโปรโมชัน่สินคา้ เมื่อบัตรเครดติสามารถตอบสนองความตอ้งการให้แก่ผูบ้รโิภคโดยการน าเสนอขอ้มูล
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ส่งเสรมิการตลาดทีก่ระตุน้ความสนใจ จะสามารถช่วยดงึดูดใหผู้บ้รโิภคเกิดการตดัสนิใจสมคัรบตัรเครดติไดง่้ายขึน้  
และเมื่อผูบ้รโิภคไดร้บัความพงึพอใจจากการใช้บตัรเครดติในการเป็นส่วนลดค่าสนิคา้หรอืบรกิารก็จะยิง่กระตุน้ ให้
เกิดการใช้บตัรเครดติซ ้า 

ดา้นความคดิเห็น พบว่ารูปแบบการด าเนินชีวติด้านความคดิเห็นมคีวามสมัพันธต์่อการตดัสินใจสมคัร
บตัรเครดิตของผู้บรโิภคกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ในกรุงเทพมหานครด้านการรบัรู้ปญัหา ด้านการค้นหาขอ้มูล ดา้นการ
ประเมนิทางเลือก ด้านการตัดสินใจสมคัรบัตรเครดิต และด้านพฤติกรรมหลังสมคัรบตัรเครดติ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ความคิดเห็นเกี่ยวกับบัตรเครดิตของผู้บริโภคกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ในกรุงเทพมหานครที่
ความสมัพนัธต์่อการตดัสนิใจสมคัรบตัรเครดติมากทีสุ่ดคอื บตัรเครดติช่วยใหก้ารใช้จ่ายสะดวกกว่าการพกพาเงิน
สด ทัง้น้ีอาจเน่ืองจากการที่ผู ้บริโภคจะเลือกใช้สินค้าหรือบรกิารใดๆนั้น ผู ้บริโภคจะต้องมีความคิดเหน็ หรือ
ทศันคตทิีด่ตี่อสนิคา้หรอืผูผ้ลิตสนิคา้ก่อนจะท าการตดัสนิใจเลือกใช้ และในการซื้อสนิคา้หรอืบรกิารนัน้ ผูบ้รโิภคจะ
เลือกสิง่ที่ดทีีสุ่ดตามความคดิเหน็ของตนเอง ผู ้บรโิภคกลุ่มเบบีบู้มเมอรห์ลายคนกังวลใจเกี่ยวกับการเป็นหน้ีบตัร
เครดติ ท าให้ทีผ่่านมาบตัรเครดติไม่ไดร้ับความนิยมแก่ผูบ้ริโภคกลุ่มเบบี้บูมเมอรม์ากนัก แต่บตัรเครดติสามารถ
เลือกวธิกีารช าระเงนิโดยการช าระเตม็จ านวนได้ 

สมมติฐานท่ี 3 การเปิดรบัสื่อประกอบด้วย ด้านสื่อบุคคล ด้านสื่อมวลชน และด้านสื่อเฉพาะกิจ มี
ความสมัพนัธต์่อการตดัสนิใจสมคัรบตัรเครดติของผูบ้รโิภคกลุ่มเบบีบู้มเมอรใ์นกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาการ
เปิดรบัสื่อโดยรวมพบว่าอยู่ในระดบัปานกลาง โดยกลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญักับการเปิดรบัสื่อดา้นสื่อมวลชนมาก
ทีสุ่ด รองลงมาคอืดา้นสื่อบุคคลและดา้นสื่อเฉพาะกิจ ตามล าดบั ทัง้น้ีอาจเน่ืองจากผูบ้รโิภคกลุ่มเบบีบู้มเมอรนั์น้มี
ความตอ้งการในการใช้สื่อทีห่ลากหลายและแตกตา่งกัน โดยสิง่ทีเ่ป็นเงื่อนไขปจัจยัในการการเปิดรบัสื่อ มทีัง้ปจัจยั
ส่วนบุคคล เช่น ลักษณะบุคลิกภาพ ความชอบ ความถนัด เป็นตน้ ปจัจยัทางดา้นการศึกษา ปจัจยัทางดา้นสงัคม 
สภาพครอบครวั ฐานะทางเศรษฐกิจ ตลอดจนปจัจยัทางกายภาพ เช่น พืน้ทีอ่ยู่อาศัยนัน้ล้วนส่งผลต่อรูปแบบและ
พฤตกิรรมการใช้สื่อทัง้สิน้ ซึ่งเมื่อพจิารณารายดา้นพบว่า 

ดา้นสื่อบุคคล พบว่าการเปิดรบัสื่อด้านสื่อบุคคลมคีวามสัมพนัธ์ต่อการตัดสนิใจสมัครบัตรเครดิตของ
ผูบ้รโิภคกลุ่มเบบีบู้มเมอรใ์นกรุงเทพมหานครดา้นการรบัรูป้ญัหา ด้านการคน้หาขอ้มูล ดา้นการประเมนิทางเลือก 
ดา้นการตัดสนิใจสมัครบตัรเครดติ และด้านพฤตกิรรมหลังสมคัรบตัรเครดติ อย่างมนัียส าคัญทางสถิตทิีร่ะดบั .01 
สื่อบุคคลเป็นสื่อทีส่ามารถน าเสนอข้อมูลและตอบข้อสงสยัให้แก่ผู ้บรโิภคได้ในทนัท ีผลการศึกษาขอ้มูลเกี่ยวกับ
การเปิดรบัสื่อดา้นสื่อบุคคลพบว่า ผูบ้รโิภคกลุ่มเบบีบู้มเมอรส์่วนใหญ่รบัทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบตัรเครดิต
จากพนักงานธนาคาร ทัง้น้ีอาจเน่ืองจากผูบ้รโิภคกลุ่มเบบีบู้มเมอร์เป็นช่วงวัยทีม่ีความกังวลเกี่ยวกับการใช้บตัร
เครดติ ดงันั ้นพนักงานธนาคารจึงเป็นสื่อบุคคลทีม่ีความน่าเชื่อถือที่จะสามารถใหข้้อมูลเกี่ยวกับผลิตภณัฑ์บตัร
เครดติ สามารถชี้แจงและท าความเขา้ใจเกี่ยวกับความปลอดภยัจากการใช้บตัรเครดติ สามารถตอบขอ้สงสยัให้แก่
ผู ้บริโภคกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ได้ในทันที และช่วยสร้างความน่าเชื่ อถือให้กับผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตได้อีกด้วย  
สอดคล้องกับแนวคดิของ Everett M. และ Rogers (1983) ทีก่ล่าวว่า การสื่อสารระหว่างบุคคลเป็นช่องทางการ
สื่อสารที่มปีระสทิธิภาพในการจูงใจใหผู้ ้รบัสารเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้น พนักงานธนาคารซึ่งเป็นผูท้ี่มี
ความใกล้ชิดกับลูกคา้ธนาคารมากทีสุ่ด จงึมโีอกาสชักชวนใหลู้กคา้สมคัรบตัรเครดติได้ 

ดา้นสื่อมวลชน พบว่าการเปิดรบัสื่อดา้นสื่อมวลชนมคีวามสมัพันธต์่อการตดัสนิใจสมคัรบตัรเครดติของ
ผูบ้รโิภคกลุ่มเบบีบู้มเมอรใ์นกรุงเทพมหานครดา้นการรบัรูป้ญัหา ด้านการคน้หาขอ้มูล ดา้นการประเมนิทางเลือก 
ดา้นการตัดสนิใจสมัครบตัรเครดติ และด้านพฤตกิรรมหลังสมคัรบตัรเครดติ อย่างมนัียส าคัญทางสถิตทิีร่ะดบั .01 
สื่อมวลชนเป็นสื่อที่ทุกช่วงวยัใช้ในการรบัทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ซึ่งมีทัง้สื่อทีอ่ยู่ในรูปแบบของขอ้ความ ภาพ 
และ เสียง ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดรบัสื่อดา้นสื่อมวลชนพบว่า สื่อโทรทัศน์เป็นสื่อมวลชนที่ท าให้
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ผูบ้รโิภคกลุ่มเบบีบู้มเมอร์รบัทราบขอ้มูลเกี่ยวกับบัตรเครดติมากที่สุด ทัง้น้ีอาจเน่ืองจากโทรทัศน์เป็นสื่อทีม่ีทัง้
ภาพและเสยีงทีท่ าให้ผูช้มสามารถรบัรูข้อ้มูลข่าวสารและสรา้งความเข้าใจใหแ้ก่ผูบ้รโิภคกลุ่มเบบีบู้มเมอรไ์ดง่้าย
ยิง่ขึน้ สอดคล้องกับจารุวรรณ นิธิไพบูลย์,สนัทัด ทองรนิทร์ และวทิยาธร ท่อแก้ว (2559) เกี่ยวกับการเปิดรับ
ความต้องการและการใช้ประโยชน์รายการโทรทัศน์เพื่อผู ้สูงอายุพบว่า ส่วนใหญ่มกีารใช้ประโยชน์จากการชม
รายการโทรทศัน์ 3 อนัดบัแรกคอื เพื่อรบัทราบขอ้มูลข่าวสาร เพื่อสรา้งความเบกิบานใจและคลายเหงา และเพื่อน า
เน้ือหาไปปรบัใช้กับการด าเนินชีวติประจ าวนัของตนเอง และสอดคล้องกับ Mowen และ Minor (1998) ทีก่ล่าวถงึ
การเปิดรบัสื่อโทรทศัน์ของผูสู้งอายุว่า เมื่อสูงอายุขึน้ คนเราจะใช้เวลาในการดูโทรทศัน์มากขึน้ ผูสู้งอายุใช้เวลาใน
การดูโทรทัศน์มากรองจากการนอนและการท างาน โดยวตัถุประสงคห์ลักของการรบัชมสื่อโทรทัศน์ของผูสู้งอายุ
คอื เพื่อความบนัเทงิและใช้เป็นแหล่งขอ้มูล ดงันัน้โทรทศัน์จงึเป็นสื่อมวลชนทีส่ าคญัส าหรบัผูบ้รโิภคกลุ่มเบบีบู้ม
เมอร์ในการทีจ่ะรบัทราบขอ้มูลบัตรเครดติ และโทรทัศน์ก็เป็นสื่อมวลชนที่ส าคญัส าหรบัผู ้ประกอบการธุรกิจบตัร
เครดิตในการทีจ่ะน าเสนอขอ้มูลเกี่ยวกับบัตรเครดิตแก่ผูบ้รโิภคกลุ่มเบบีบู้มเมอร ์เพื่อกระตุ้นการตัดสนิใจสมคัร
บตัรเครดติและกระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการใช้บตัรเครดติ 

ดา้นสื่อเฉพาะกิจ พบว่าการเปิดรบัสื่อด้านสื่อเฉพาะกิจมคีวามสัมพนัธ์ต่อการตดัสนิใจสมัครบตัรเครดิต
ของผูบ้ริโภคกลุ่มเบบี้บูมเมอรใ์นกรุงเทพมหานครด้านการรับรูป้ญัหา ด้านการค้นหาข้อมูล ดา้นการประเมิน
ทางเลือก ดา้นการตดัสนิใจสมคัรบตัรเครดติ และดา้นพฤตกิรรมหลังสมคัรบัตรเครดติ อย่างมีนัยส าคญัทางสถติิที่
ระดบั .01 ผลการศึกษาขอ้มูลเกี่ยวกับการเปิดรบัสื่อในดา้นสื่อเฉพาะกิจพบว่า สื่อแผ่นพบัแนะน าผลิตภณัฑบ์ตัร
เครดติ เป็นสื่อเฉพาะกิจทีส่ามารถให้ขอ้มูลที่ส าคญัเพื่อประกอบการตดัสนิใจสมคัรบตัรเครดติแก่ผูบ้รโิภคกลุ่มเบ
บีบู้มเมอรไ์ด้เป็นอย่างด ีทัง้น้ีอาจเน่ืองจากผูบ้ริโภคกลุ่มเบบีบู้มเมอร์สามารถทีจ่ะอ่านข้อมูลซ ้าหลายครัง้เพื่อ
พจิารณาก่อนการตดัสนิใจ ซึ่งแผ่นพบัแนะน าผลิตภณัฑบ์ตัรเครดิตมทีัง้ขอ้มูลประเภทบตัรเครดิต สทิธปิระโยชน์ 
ราคาค่าธรรมเนียม อตัราดอกเบีย้ คุณสมบตัขิองผูส้มคัร และเอกสารทีต่อ้งใช้เพื่อประกอบการพจิารณา เป็นตน้  

สมมติฐานท่ี 4 ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสรมิการตลาด  มคีวามสมัพันธต์่อการตดัสนิใจสมคัรบตัรเครดติของผู้บรโิภคกลุ่มเบ
บีบู้มเมอรใ์นกรุงเทพมหานครผลการศึกษาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมพบว่าอยู่ในระดบัมาก โดยกลุ่ม
ตวัอย่างให้ความส าคญักับปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสรมิการตลาดมากทีสุ่ด รองลงมาคอืดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นผลิตภณัฑ ์และด้านราคา ตามล าดบั สอดคล้องกับแนวคดิของศิรวิรรณ เสรรีตัน์และ
คณะ (2541) ที่กล่าวว่า องค์ประกอบของสินค้า ราคา สถานที่ และกิจกรรมส่งเสรมิการขาย มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้า เน่ืองจากปจัจัยเหล่าน้ี เป็นปจัจัยส าคัญที่ผู ้บริโภคใช้พิจารณาก่อนการตัดสินใจซื้อสินค้า 
สอดคล้องกับงานวจิยัของ รตันาภรณ์ บุญแต่ง (2557) ทีศ่ึกษาเรื่อง ปจัจยัที่มผีลต่อการเลือกถอืบัตรเครดติของ
ธนาคารพาณิชย ์กรณีศึกษา: ประชาชนในเขตจังหวดัสมุทรปราการ และสอดคล้องกับงานวจิัยของกนกวรรณ 
ปญัญธนพฒัน์ (2558) ทีศ่ึกษาเรื่องปจัจัยทีม่ีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตธนาคารพาณิชย์ไทย ในเขต
กรุงเทพฯ และปรมิณฑล เมื่อพจิารณารายดา้นพบว่า 

ดา้นผลิตภัณฑ์ พบว่าปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ มคีวามสมัพนัธ์ต่อการตดัสนิใจ
สมคัรบตัรเครดติของผู้บรโิภคกลุ่มเบบีบู้มเมอรใ์นกรุงเทพมหานครด้านการรบัรูป้ญัหา ดา้นการคน้หาขอ้มูล ดา้น
การประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจสมัครบัตรเครดิต และด้านพฤติกรรมหลังสมัครบัตรเครดิต อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ปจัจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ที่ผู ้บริโภคกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ให้
ความส าคญัมากทีสุ่ดคอื บตัรเครดติออกใหโ้ดยธนาคารทีน่่าเชื่อถอื ทัง้น้ีอาจเน่ืองจากความไวว้างใจเป็นสิง่ส าคัญ
ส าหรบัผูบ้รโิภคกลุ่มเบบีบู้มเมอร ์โดยเฉพาะอย่างยิง่การท าธุรกรรมทางการเงนิ สอดคล้องกับแนวคดิของศิรวิรรณ 
เสรีรตัน์ และคณะ (2550) ที่กล่าวว่า ผลิตภณัฑ์เป็นสิ่งที่สามารถตอบสนองความจ า เป็นและความตอ้งการของ
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มนุษย์ได้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของกนกวรรณ ปญัญธนพัฒน์ (2558) ที่ศึกษาเรื่องปจัจัยที่มีผลต่อการ
ตดัสนิใจเลือกใช้บตัรเครดิตธนาคารพาณิชยไ์ทย ในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล ผลการศึกษาพบว่า ปจัจยัส่วน
ประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิต ธนาคารพาณิชย์ไทย ในเขต
กรุงเทพฯและปริมณฑล เมื่อพิจารณาปจัจัยรายย่อยพบว่า ธนาคารผูใ้ห้บริการเป็นสถาบันการเงนิที่มีชื่อเสียง 
ธนาคารผู้ให้บรกิารมีความน่าเชื่อถอื เป็นปจัจัยทีม่ีความส าคญัระดบัมาก รองลงมาคอืบัตรเครดิตมีรูปแบบที่
ทนัสมยัสวยงาม 

ดา้นราคา พบว่าปจัจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจสมัครบัตร
เครดิตของผู้บรโิภคกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ในกรุงเทพมหานครด้านการรับรู้ปญัหา ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการ
ประเมนิทางเลือก ด้านการตัดสินใจสมคัรบัตรเครดิต และด้านพฤติกรรมหลังสมคัรบัตรเครดติ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถติิทีร่ะดับ .01 สอดคล้องกับแนวคิดของ Armstrong และ Kotler (2009) ที่กล่าวว่า ราคาหมายถึงคุณค่า
ผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงนิ ผูบ้รโิภคจะเปรียบเทยีบระหว่างคุณค่าผลิตภณัฑ์และราคาผลิตภัณฑ์ หากคุณค่าสูงกว่า
ราคาผูบ้รโิภคจะตดัสินใจซื้อ ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาที่ผูบ้รโิภคกลุ่มเบบีบู้มเมอรใ์หค้วามส าคัญ
มากที่สุดคือ ค่าธรรมเนียมรายปีมคีวามเหมาะสม ทัง้น้ีอาจเน่ืองจากผู้บรโิภคกลุ่มเบบี้บูมเมอรถ์ือเป็นกลุ่มลูกค้า
ใหม่ส าหรบัธุรกิจบตัรเครดติ หากบรษิัทเจา้ของบัตรเครดิตใดทีเ่รยีกเก็บค่าธรรมเนียมแรกเขา้และค่าธรรมเนียม
รายปี ก็ย่อมส่งผลใหก้ารตดัสนิใจใช้บตัรเครดตินัน้เกิดขึน้ไดย้าก ในขณะทีก่ารแข่งขนัของผูใ้หบ้รกิารบตัรเครดติมี
มากขึน้ ค่าธรรมเนียมแรกเขา้และค่าธรรมเนียมรายปี ย่อมเป็นหน่ึงในปจัจยัในการพจิารณาตดัสนิใจใช้บตัรเครดิต
ของผูบ้รโิภคกลุ่มเบบีบู้มเมอรด์ว้ย 

ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย พบว่าปจัจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจสมัครบัตรเครดิตของผู้บริโภคกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ในกรุงเทพมหานครด้านการรับรู้
ปญัหา ดา้นการคน้หาขอ้มูล ดา้นการประเมนิทางเลือก ดา้นการตดัสนิใจสมคัรบตัรเครดติ และดา้นพฤตกิรรมหลัง
สมัครบัตรเครดิต อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ปจัจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ที่ผูบ้รโิภคกลุ่มเบบี้บูมเมอรใ์หค้วามส าคญัมากที่สุดคือ รา้นคา้ทีร่บัช าระด้วยบตัรเครดิตมีจ านวนมาก  
ทัง้น้ีอาจเน่ืองจากร้านคา้รับบัตรเครดิตมีความส าคัญต่อธุรกิจบัตรเครดิต ซึ่งหากมีผู ้บริโภคสมัครบัตรเครดิต
จ านวนมาก แต่หากร้านค้าที่รับช าระด้วยบตัรเครดิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บรโิภค ท้ายที่สุดบัตร
เครดิตก็จะไม่ถูกน ามาใช้งาน และอาจไม่มีผู ้บริโภคคนใดสนใจสมัครบัตรเครดิต  สอดคล้องกับงานวิจัยของ
กนกวรรณ ปญัญธนพัฒน์ (2558) ที่ศึกษาเรื่องปจัจยัทีม่ผีลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตธนาคารพาณิชย์
ไทย ในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล ผลการศึกษาพบว่า ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลือกใช้บตัร เครดติธนาคารพาณิชยไ์ทยในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑลไดอ้ย่างมี
นัยส าคญัทางสถติพิบว่า การไดร้บัความสะดวกจากช่องทางการช าระหน้ีบตัรเครดติทีใ่ช้อยู่ มช่ีองทางในการช าระ
หน้ีหลากหลาย และร้านคา้ที่รับช าระผ่านบัตรเครดิตมจี านวนมากมีความส าคัญเป็นอันดับหน่ึง รองลงมาคือ 
ธนาคารผู ้ให้บรกิารมีจ านวนสาขามากเพียงพอ สามารถติดต่อเพื่อขอท าบตัรเครดิตได้สะดวก และสามารถใช้
บรกิารบตัรเครดติน้ีในต่างประเทศไดโ้ดยสะดวก ตามล าดบั  

ด้านการส่งเสริมการตลาด  พบว่าปจัจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดมี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจสมัครบัตรเครดิตของผู้บริโภคกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ในกรุงเทพมหานครด้านการรับรู้
ปญัหา ดา้นการคน้หาขอ้มูล ดา้นการประเมนิทางเลือก ดา้นการตดัสนิใจสมคัรบตัรเครดติ และดา้นพฤตกิรรมหลัง
สมคัรบตัรเครดติ อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .01 ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด
ทีผู่บ้รโิภคกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ใหค้วามส าคญัมากทีสุ่ดคอื มโีปรโมชัน่ทีน่่าสนใจ เช่น ส่วนลดค่าสนิค้า/บรกิาร  การ
แบ่งช าระค่าสนิค้า/บรกิารโดยไม่คิดดอกเบี้ย (0%) ทัง้น้ีอาจเน่ืองจากการส่งเสรมิการตลาดเป็นปจัจยัตวัหน่ึงที่
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กระตุน้ให้ผูบ้รโิภคเกิดการตัดสนิใจซื้อสินค้าหรอืบริการ สอดคล้องกับแนวคดิของ Etzel, Walker และ Stanton 
(2007) ที่กล่าวว่า การส่งเสรมิการตลาดเป็นการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผู ้ขายกับผู ้ซื้อเพื่อสร้าง
ทศันคตแิละพฤตกิรรมการซื้อ สอดคล้องกับแนวคดิ อดุลย ์จาตุรงคกุล (2543) กล่าวว่าองคป์ระกอบของส่วนผสม
ทางการตลาด (4P’s) เป็นตัวกระตุ้นหรือสิ่งเร้าทางการตลาดที่กระทบต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ โดยแบ่ง
ออกเป็น ดา้นผลิตภณัฑท์ีต่อ้งมคีุณภาพ รูปแบบดไีซน์ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ และมรีายละเอยีดทีจ่ะตอ้ง
พจิารณาอกีมากมายเช่น ความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์ตราสนิค้าของผลิตภณัฑ์ คุณภาพของผลิตภณัฑ ์การ
รบัประกันผลิตภัณฑ ์และการรับคนืผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ถดัมาคือดา้นราคา ต้องเหมาะสมกับต าแหน่งทางการ
แข่งขันของสินค้าและสร้างก าไรในอัตราที่เหมาะสมสู่กิจการ ซึ่งกิจการจะต้องเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการ
ก าหนดราคาสนิคา้และบรกิาร  ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย เน้นช่องทางการกระจายสนิคา้ทีค่รอบคลุมและทัว่ถึง 
สามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายทุกส่วนได้เป็นอย่างด ีเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกค้าโดยมุ่งผลก าไร 
และดา้นการส่งเสรมิการตลาด ทีเ่น้นทัง้การโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์ส่งเสรมิการขาย และการตลาด โดยตรง ซึ่งทัง้ 
4 องคป์ระกอบน้ีไปสู่การไดค้รอบครองส่วนแบ่งทางการตลาดทีเ่พิม่ขึน้ตามเป้าหมายของกิจการ และสอดคล้องกบั
งานวิจัยของกนกวรรณ ปญัญธนพัฒน์  (2558) ที่ศึกษาเรื่องปจัจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดติ
ธนาคารพาณิชย์ไทย ในเขตกรุงเทพฯและปรมิณฑล ผลการศึกษาพบว่า ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อการตดัสนิใจเลือกใช้บัตรเครดติ ธนาคารพาณิชยไ์ทยในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
อย่างมนัียส าคญัทางสถติ ิพบว่าการส่งเสรมิการตลาดที่ตรงกับความต้องการเช่น มสี่วนลดที่ได้รบัจากรา้นคา้ที่
ร่วมรายการ มกีารสะสมคะแนนผ่านบัตรเพื่อแลกของรางวลั เป็นตน้ มคีวามส าคญัอยู่ในระดบัมาก รองลงมาคอืมี
สทิธิพเิศษทีม่อบให ้ลูกคา้ในวนัส าคัญต่างๆอย่างสม ่าเสมอ สามารถสมัครบัตรเครดิตได้สะดวก บัตรเครดิตมใีห้
เลือก หลากหลายประเภทเหมาะกับรูปแบบการด าเนินชีวติ มกีารประชาสัมพนัธใ์หข้้อมูลข่าวสารผ่านสื่ อต่างๆ มี
ความหลากหลายพรอ้มทัง้มขีองสมนาคุณเมื่อสมคัรเป็นผูถ้อืบตัรมคีวามน่าสนใจ ตามล าดบั เป็นสิง่ทีส่่งผลต่อการ
ตดัสนิใจเลือกใช้บตัรเครดติทัง้สิน้ 

 
ข้อเสนอแนะจากการวิจยั 

จากการศึกษาเรื่อ ง ป ัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่ อการตัดสิน ใจสมัค รบัตรเครดิตของผู้บ ริโภค 
กลุ่มเบบีบู้มเมอรใ์นกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1.ดา้นประชากรศาสตร ์ธนาคารและนักการตลาดสามารถน าขอ้มูลดงักล่าวไปก าหนดแผนพฒันาธุรกิจ 
การน าเสนอผลิตภณัฑบ์ตัรเครดติ การวางแผนการส่งเสรมิการขายใหเ้ขา้กับประชากรศาสตร ์อนัจะท าใหส้ามารถ
เขา้ถงึกลุ่มลูกคา้เป้าหมายทีม่คีวามตอ้งการใช้ผลิตภณัฑบ์ตัรเครดติไดอ้ย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย ส าหรบัภาครฐัและ
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง จากการที่กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางสนับสนุนการก้าวเขา้สู่สงัคมไรเ้งินสดตาม
โครงการ National e-Payment เช่นการสนับสนุนใหส้่วนราชการทุกแห่งทัว่ประเทศ ให้ใช้วิธกีารรับจ่ายเงนิทาง
บตัรอเิล็กทรอนิกส ์ไม่ว่าจะเป็นบัตรเดบติ บตัรเครดิต บตัรสวัสดิการแห่งรัฐ และการ scan QR code แทนการ
ช าระดว้ยเงนิสด ดังนัน้ภาครฐัและหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งควรเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมความรูค้วามเข้าใจ
เกี่ยวกับการใช้บตัรเครดิตอย่างถูกวธิี ซึ่งจะช่วยสรา้งความมัน่ใจในการเลือกตดัสินใจสมัครบตัรเครดิตส าหรับ
ผูบ้รโิภคกลุ่มเบบีบู้มเมอร ์
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2. ดา้นรูปแบบการด าเนินชีวติ ช่วยใหนั้กการตลาดสามารถก าหนดทศิทางของการท าการตลาดไดว้่า
สนิคา้หรอืบรกิารใดทีเ่หมาะสมกับรูปแบบการด าเนินชีวติของผูบ้รโิภคกลุ่มเบบีบู้มเมอร ์ซึ่งผลการศึกษาจะเหน็ได้
ว่าผู ้บรโิภคกลุ่มเบบี้บูมเมอร์มีรูปแบบการด าเนินชีวติไม่แตกต่า งไปจากช่วงวัยอื่น ดังนั ้นธนาคารสามารถใช้
รายการส่งเสริมการขายเหมือนกับผู ้บรโิภคช่วงวัยอื่นไดโ้ดยเพิ่มสนิคา้และบรกิารทีเ่กี่ยวขอ้งกับผู ้บรโิภคกลุ่มเบ
บีบู้มเมอร ์

3. ดา้นการเปิดรบัสื่อ ช่วยให้นักการตลาดสามารถใช้สื่อให้เข้าถึงผูบ้รโิภคกลุ่มเบบีบู้มเมอรไ์ดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้านสื่อบุคคล ธนาคารควรพฒันาศักยภาพของบุคคลากรในองคก์รเพื่อสรา้งความเชื่อมัน่ให้กับ
ผูบ้รโิภค พนักงานผูใ้หบ้รกิารตอ้งมคีวามรูแ้ละสามารถใหค้ าแนะน าชี้แจงรายละเอยีดขอ้สงสยัเกี่ยวกับบตัรเครดิต
ได้ นอกจากน้ีควรพัฒนาด้านบุคลิกภาพในการใหบ้รกิารลูกค้าอย่างเท่าเทยีมกัน ซึ่งช่วยสร้างความประทบัใจ 
ความจงรกัภกัด ีการกลับมาใช้บริการซ ้า และเกิดการบอกต่อ ด้านสื่อมวลชน ธนาคารควรน าเสนอโฆษณาที่มี
เน้ือหาส่งเสรมิภาพลักษณ์เชิงบวกทีส่ะทอ้นศักยภาพของผูบ้ริโภคกลุ่มเบบีบู้มเมอร ์อาจเน้นเน้ือหาในการสรา้ง
ความรักความผูกพันระหว่างผูสู้งอายุกับคนในครอบครวัผ่านการใช้จ่ายดว้ยบตัรเครดติ โดยรูปแบบการน าเสนอ
นัน้ตอ้งเขา้ใจง่าย ไม่ซับซ้อน และสอดคล้องต่อความตอ้งการทีห่ลากหลายของผูบ้รโิภคกลุ่มเบบีบู้มเมอร์ และดา้น
สื่อเฉพาะกิจ ธนาคารควรจดัท าสื่อแผ่นพับแนะน าผลิตภณัฑบ์ตัรเครดิตดว้ยภาษาทีเ่ขา้ใจง่าย ใช้ตวัอกัษรขนาด
ใหญ่เพื่อง่ายต่อการอ่าน มีการอธิบายรายละเอียดที่ถูกต้องและครอบคลุม เพื่อให้ผู ้บริโภคกลุ่มเบบี้บูมเมอร์
สามารถน ามาใช้อ่านเพื่อประกอบการตดัสนิใจสมคัรบตัรเครดติ 

4. ดา้นส่วนประสมทางการตลาด ธนาคารและนักการตลาดสามารถน าขอ้มูลดงักล่าวไปใช้ก าหนดแผน
กลยุทธ์ในการพัฒนาธุรกิจ ด้านผลิตภัณฑ์ ธนาคารควรมีนโยบายองค์กรที่ชัดเจนเพื่อรักษาชื่อเสียงและ
ภาพลักษณ์ของธนาคารใหม้ีความน่าเชื่อถือ มกีารพฒันาคุณภาพการใหบ้รกิาร และใหค้วามส าคัญกับเทคโนโลยี
ดา้นความปลอดภยั เน่ืองจากเป็นสิง่ทีส่รา้งความเชื่อมัน่และสรา้งความมัน่ใจใหก้ับผูท้ีใ่ช้บรกิาร ซึ่งการบรกิารที่ดี
ย่อมส่งผลถงึความจงรกัภกัดแีละความน่าเชื่อถอื ควรมกีารประชาสมัพนัธผ์ลิตภัณฑบ์ตัรเครดติอย่างต่อเน่ืองเพื่อ
กระตุน้การรบัรูแ้ละจดจ าใหแ้ก่ผู ้บรโิภคกลุ่มเบบี้บูมเมอรม์ากยิง่ขึ้น นอกจากน้ีควรใหค้วามส าคญัการออกแบบ
บัตรเครดิตให้มีความสวยงาม ตัวอักษรชัดเจน และมีความหลากหลายเหมาะสมกับรูปแบบการใช้ชีวิตของ
ผูบ้รโิภคกลุ่มเบบีบู้มเมอร ์ดา้นราคา ธนาคารควรน าเสนอบตัรเครดติโดยยกเวน้ค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพ เพื่อ
กระตุ้นความสนใจในการสมัครบัตรเครดิตของผู้บริโภคกลุ่มเบบี้บูมเมอร์มากขึ้น เน่ืองจากไม่ต้องกังวลเรื่อง
ค่าธรรมเนียมรายปีกรณีไม่ไดม้ีการใช้บตัรเครดติ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ธนาคารและผู้ประกอบการธุรกิจ
บตัรเครดิตควรเพิ่มพันธมิตรรา้นค้าทีร่่วมรายการที่ผู ้บรโิภคกลุ่มเบบี้บูมเมอรส์ามารถใช้จ่ายเพื่อซื้อสนิค้าและ
บรกิารได้ เช่นรา้นค้าทีจ่ าหน่ายผลิตภณัฑแ์ละบรกิารส าหรบัเพื่อสุขภาพส าหรบัผู ้สูงอายุ เพื่อให้ผูบ้รโิภคกลุ่มเบ
บีบู้มเมอรส์ามารถเขา้ถงึและใช้บรกิารไดโ้ดยสะดวก ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ธนาคารควรใหค้วามส าคญักับการ
วางแผนกลยุทธท์างการตลาด เพื่อเป็นแนวทางในการเพิม่ยอดขายและการสรา้งขอ้ไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนัใหแ้ก่
ผลิตภณัฑบ์ตัรเครดติ โดยการจดัรายการส่งเสรมิการตลาดส าหรบัผลิตภณัฑแ์ละบรกิารทีเ่หมาะสมกับช่วงวยั เพื่อ
ช่วยเพิม่ความสนใจในการสมคัรบตัรเครดติของผูบ้รโิภคกลุ่มเบบีบู้มเมอร ์รวมถงึการมอบสทิธพิเิศษและประโยชน์
ต่างๆตามโอกาสและเทศกาลหรอืในวนัส าคัญของลูกคา้เพิม่เตมิจากการส่งเสรมิการตลาดแบบปกตเิพื่อจูงใจและ
กระตุน้การใช้จ่ายผ่านบตัรเครดติ 
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กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธ์ฉบับน้ีผู ้ว ิจัยขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลเชษฐ์ มงคล อาจารย์ที่ปรึกษา 

สารนิพนธ ์ในการใหค้ าปรกึษา แนะน า ช่วยเหลือ ตรวจทานและแก้ไขเพื่อใหส้ารนิพนธฉ์บบัน้ีมคีวามสมบูรณ์  
ขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร.กานต์จิรา ลิมศิริธง ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิตินันธุ ์ ชาญโกศล และ  

อาจารย ์ดร.วสนัต ์สกุลกิจกาญจน์ ประธานและกรรมการสอบสารนิพนธ ์ทีก่รุณาใหค้ าแนะน าองคค์วามรูเ้กี่ยวกับ
งานวจิยัเพื่อใหง้านวจิยัมคีุณภาพและมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  

ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม และเจ้าหน้าที่บัณฑิต
วทิยาลัยทุกท่านทีใ่หค้ าแนะน าและช่วยเหลือประสานงาน  

ขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถาม ที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถามเพื่อให้ข้อมูลอันเป็น
ประโยชน์ส าหรบังานวจิยั 

สุดท้ายน้ี ผู ้ว ิจยัขอขอบพระคุณครอบครวั เพื่อนนิสติ เพื่อนร่วมงาน และผู้ที่มีส่วนช่วยเหลือส าหรับ
งานวจิยัตลอดมาจนส าเรจ็การศึกษาทีม่ไิดก้ล่าวไว้ในทีน้ี่ 
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