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บทคดัย่อ 

 

 การศกึษาวจิยัครัง้น้ีมุ่งศกึษาส่วนประสมการตลาดบรกิารที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บตัรกดเงนิสดของ

ผูบ้รโิภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีคอื คนวยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 

ทีเ่ป็นเป็นสมาชกิบตัรกดเงนิสดจาํนวน 400 คน โดยใชแ้บบ สอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ผูบ้รโิภค

วยัทํางานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 30-39 ปี มสีถานภาพโสด เป็นพนักงานเอกชน/ลูกจา้ง รายได้เฉลี่ย          

ต่อเดอืน 15,001-30,000 บาท ส่วนใหญ่ระดบัการศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตร ีระดบัความสาํคญัทีม่ต่ีอส่วนประสม 

ทางการตลาดบรกิารบตัรกดเงนิสดโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 

 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 

 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านบุคลากร มีอิทธิพลในทิศทาง

เดยีวกนัต่อพฤตกิรรมการใชบ้ตัรกดเงนิสดของผูบ้รโิภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นจาํนวนสนิเชื่อบตัรกด

เงนิสดทีท่่านถอืยู่ในปจัจุบนั ในขณะทีด่า้นราคา และดา้นลกัษณะทางกายภาพ มอีทิธพิลในทศิทางตรงกนัขา้ม อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และระดบั .01 ตามลาํดบั โดยสามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 6.3 

 สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ มอีทิธพิลในทศิทางเดยีวกนัต่อพฤตกิรรมการใช้

บตัรกดเงนิสดของผูบ้รโิภควยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นจํานวนเงนิทีใ่ชบ้รกิารผ่านสนิเชื่อบตัรกดเงนิสด

โดยเฉลีย่ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยสามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 5.2 

 

คาํสาํคญั: พฤตกิรรม บตัรกดเงนิสด ผูบ้รโิภค 

 

Abstract 

 

 The research aimed to study service marketing mix influencing on working-age customers’ usage 

behavior in cash card in Bangkok Metropolis. Sample size of this research was 400 cash card membership of 

working-age customers in Bangkok Metropolis. Questionnaire was the tool for data collection. Most of 

working-age customers were female aged between 30 and 39 years, being single, working as private 

company employees, earning average monthly income between Baht 15,001 and 30,000 and holding 

Bachelor’s Degree. The important of overall marketing mix in cash card service were at the high level.  

 

 

__________________________________ 
1สาขาวชิาการจดัการ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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 Results of hypothesis testing were as follows: 

 Marketing mix in distribution channel and personnel aspects had positive influenced to working-age 

customers’ usage behavior in cash card in Bangkok Metropolis in category of number of holding cash cards, 

whereas price and physical evidence aspects had negative influenced with statistical significance at .01 and 

.05 level, respectively. The adjusted R² was equal to 6.3 per cent. 

  Marketing mix in physical evidence aspects had positive influenced to working-age customers’ 

usage behavior in cash card in Bangkok Metropolis in category of average amount of money utilizing through 

cash card with statistical significance at .05 level. The adjusted R² was equal to 5.2 per cent.  

 

Keywords: Behavior, Credit card, Consumers 

 

บทนํา 

 ปจัจุบนัการดําเนินชวีติประจําวนัมค่ีาครองชพีเพิม่มากขึน้ และการประกอบกจิการมคี่าใชจ้่ายทีเ่พิม่สูงขึน้

เช่นกนั จงึส่งผลให้มคีวามต้องการในการสรรหาแหล่งเงนิกู้ฉุกเฉินเพื่อให้ทนัต่อความต้องการ ความจําเป็นในการ

ดําเนินชีวิตและการประกอบกิจการ ซึ่งบตัรกดเงินสดเป็นบริการสินเชื่อประเภทไม่มีหลักประกันที่ธนาคารหรือ

ผูป้ระกอบการทีไ่ม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank) เป็นผูพ้จิารณาออกบตัรให ้โดยจะพจิารณาวงเงนิหรอืจํานวนเงนิสงูสุดใน

บตัร โดยไม่จาํเป็นตอ้งมเีงนิฝากในบญัชขีองธนาคารหรอืผูป้ระกอบการทีไ่ม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank) สามารถเบกิถอน

เงนิสดไดจ้ากตูA้TM ตลอดเวลา 24 ชัว่โมง ไม่มคี่าธรรมเนียมแรกเขา้ ไม่คดิค่าธรรมเนียมรายปี สามารถเบกิถอนเงนิ

สดโดยไม่มคี่าธรรมเนียมในการเบกิถอน และเริม่คดิดอกเบีย้เมื่อมกีารเบกิถอนใช้เงนิสด (ananmoney.com. 2556: 

ออนไลน์) จงึเป็นทางเลอืกหน่ึงทีผู่บ้รโิภคใหค้วามสนใจในการเลอืกใชบ้รกิารสนิเชื่อบตัรกดเงนิสด แต่เน่ืองจากสนิเชื่อ

บตัรกดเงนิสดมกีารคดิคํานวณดอกเบี้ยเป็นรายวนัจงึมสี่วนทําให้ผู้บรโิภคระมดัระวงัในการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิาร

สนิเชื่อบตัรกดเงินสด ซึ่งทําให้ผู้ประกอบการทัง้รูปแบบธนาคารและผู้ประกอบการที่ไม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank) 

พยายามแขง่ขนักนัโดยใชก้ลยุทธใ์นดา้นต่างๆ การโฆษณาประชาสมัพนัธ ์เพื่อเจาะตลาดอย่างรวดเรว็ ดงึดูดลูกคา้ให้

รบัรู้และสนใจเลอืกใช้บรกิารสนิเชื่อบตัรกดเงนิสดของธนาคารและผู้ประกอบการที่ไม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank) นัน้ๆ 

เป็นลาํดบัแรกๆ เมื่อผูบ้รโิภคประสบปญัหาในยามฉุกเฉิน 

 จากปจัจยัต่างๆ ในปจัจุบนั อาท ิสถานการณ์การเมอืงทีย่ดืเยือ้ ปญัหาเศรษฐกจิทีช่ะลอตวั ไดส้่งผลกระทบ

ต่อความเชื่อมัน่ในการจบัจ่ายใชส้อยของประชาชน ทําใหค้วามต้องการสนิเชื่อบุคคลของระบบการเงนิไทยในช่วงไตร

มาส 1/2557 จะอยู่ในภาวะชะลอตามไปดว้ย อย่างไรกต็ามแมจ้ะมปีระชาชนบางกลุ่มมคีวามตอ้งการทีจ่ะจบัจ่ายใชส้อย

ทีจ่าํเป็น แต่ยงัตดิปญัหาเรื่องสภาพคล่องทางการเงนิ จงึยงัไม่มกีารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสนิเชื่อบตัรกดเงนิสด  

 สําหรบัแนวโน้มสนิเชื่อบุคคลในปี 2557 บริษัทศูนย์วจิยักสกิรไทยประเมนิว่า ปญัหาด้านการเมืองใน

ประเทศ อาจทาํใหภ้าพรวมตลาดสนิเชื่อบุคคลในปี 2557 เตบิโตลดลงมาอยู่ที ่9-14% ขณะทีต่ลาดสนิเชื่อสว่นบุคคลทัง้

ระบบในปี 2556 มอีตัราการเตบิโต 16.3% โดยเปรยีบเทยีบขอ้มูลของธนาคารกสกิรไทย เมื่อสิน้ปี 2556 ธนาคารมี

อตัราการเตบิโตที ่40% ซึง่มากกว่าอตัราการเตบิโตของตลาด และมพีอรต์วงเงนิสนิเชื่อบุคคลกว่า 40,000 ลา้นบาท 

ในขณะทีต่ลาดสนิเชื่อบุคคลในปี 2557 คาดว่าจะเตบิโตเพยีง 9-14% (ประชาชาตธิุรกจิ.  2557: ออนไลน์)  

 จากขอ้มลูการชะลอตวัของการใชส้นิเชื่อเงนิสด สะทอ้นสถานการณ์ผูบ้รโิภคมภีาระหน้ีครวัเรอืนอยู่สงูแลว้ 

จงึระมดัระวงัการใช้จ่ายมากขึน้ และสถาบนัการเงนิทัง้ทีเ่ป็นธนาคารหรอืผูป้ระกอบการทีไ่ม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank)            

กเ็ขม้งวดในการพจิารณาอนุมตัิสนิเชื่อบตัรกดเงนิสด เน่ืองจาก ปจัจุบนัอตัราหน้ีเสยีสนิเชื่อบุคคลมอีตัราเพิม่สูงขึน้

(ประชาชาตธิุรกจิ,15 ก.ย. 2557: ออนไลน์) 

http://ananmoney.com/cash-revolving-card-personal-loan/,2%20ต.ค
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 จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้จงึทาํใหผู้ว้จิยัสนใจศกึษาถงึปจัจยัทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการใชบ้ตัรกดเงนิสดของ

คนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากเขตกรุงเทพมหานครเป็นเมอืงหลวงของประเทศ ซึง่เป็นศนูยก์ลางความ

เจรญิในทุกๆดา้น มจีาํนวนประชากรวยัทาํงานเป็นจาํนวนมาก นอกจากน้ีเขตกรุงเทพมหานครยงัมภีาวะการแขง่ขนัสงู 

จงึเลอืกศกึษาถงึถงึปจัจยัทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการใชบ้ตัรกดเงนิสดของคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อทราบ

ว่าปจัจยัใดบา้งทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการใชบ้ตัรกดเงนิสดของผูบ้รโิภควยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ขอ้มูลการ

วจิยัน้ีจะมปีระโยชน์ต่อผูป้ระกอบการ และผู้บรโิภคที่ใชบ้ตัรกดเงนิสด โดยผู้ประกอบการสามารถนําขอ้มูลวจิยัน้ีไป

ปรบัปรุงและพฒันากลยุทธ์ต่างๆ ให้ตรงตามความต้องการของผู้บรโิภค สามารถดงึดูดความสนใจและการรบัรู้ของ

ผูบ้รโิภคได ้ทาํใหผู้ป้ระกอบการมรีายไดเ้พิม่มากขึน้จากดอกเบีย้ทีจ่ะไดร้บั สว่นประโยชน์จากขอ้มูลการวจิยัน้ีจะทําให้

ผูบ้รโิภคมทีางเลอืกในการพจิารณาเลอืกใชบ้รกิารสนิเชื่อบตัรกดเงนิสดทีส่อดคลอ้งกบัความต้องการและเหมาะสมกบั

ผูบ้รโิภคในแต่ละรายเพิม่มากขึน้  

 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

 1. เพื่อศกึษาถงึพฤตกิรรมการใชบ้ตัรกดเงนิสดของผูบ้รโิภควยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานครจําแนกตาม

ขอ้มลูสว่นบุคคล 

 2. เพื่อศกึษาถงึสว่นประสมทางการตลาดบรกิารทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชบ้ตัรกดเงนิสดของผูบ้รโิภค

วยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั  

 ตวัแปรอิสระ: ขอ้มลูสว่นบุคคล ไดแ้ก่ 

 1. เพศ แบ่งเป็น 

  1.1  ชาย 

  1.2  หญงิ 

 2. อายุ แบ่งเป็น 

  2.1  20 – 29 ปี 

  2.2  30 – 39 ปี 

  2.3  40 – 49 ปี 

  2.4  50 ปีขึน้ไป 

 3. สถานภาพสมรส แบ่งเป็น 

  3.1  โสด 

  3.2  สมรส/อยู่ดว้ยกนั 

  3.3  หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ 

 4. ระดบัการศกึษา แบ่งเป็น 

  4.1  ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี

  4.2  ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า 

  4.3  สงูกว่าปรญิญาตร ี

 5. อาชพี แบ่งเป็น 

  5.1  รบัราชการ / รฐัวสิาหกจิ 

  5.2  เจา้ของกจิการ / คา้ขาย 

  5.3  พนกังานเอกชน / ลกูจา้ง 
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  5.4  อื่นๆ โปรดระบุ 

 6. รายได ้แบ่งเป็น 

   6.1  ตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท 

  6.2  15,000 - 30,000 บาท  

  6.3  30,001 - 45,000 บาท 

  6.4  45,001 – 60,000 บาท 

  6.5  60,001 บาทขึน้ไป 

 สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ 

 1. ผลติภณัฑ ์

 2. ราคา 

 3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

 4. การสง่เสรมิทางการตลาด 

 5. คนหรอืพนกังาน 

 6. กระบวนการ 

 7. ลกัษณะทางกายภาพ 

 ตวัแปรตาม พฤตกิรรมการใชบ้ตัรกดเงนิสดของผูบ้รโิภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานการวิจยั  

 1. ผูบ้รโิภควยัทํางานทีม่ขีอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได ้

แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรกดเงนิสดของผูบ้รโิภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

 2. ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบดว้ย ผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจําหน่าย การส่งเสรมิ

การตลาด บุคลากร กระบวนการ และลกัษณะทางกายภาพมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชบ้ตัรกดเงนิสดของผูบ้รโิภควยั

ทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 ความหมายของประชากรศาสตร ์

 เอชลิ กุลลารด์ (Achille Guillard. 1985) ได้กล่าวว่า ประชากรศาสตร ์คอื ประวตัิศาสตร์ธรรมชาต ิและ

สงัคมของมนุษย์ คือความรู้ทางคณิตศาสตร์ของประชากร การเปลี่ยนแปลงประชากรรวมทัง้สภาพของร่างกาย 

การเมอืง ปรชัญา และศลีธรรมของประชากร 

 ฟิลลปิ เอม็ ฮูเซอร ์และโอทสิ คดัเลย ์ดูแคน (Philip M. Hauser; & Otis Dudley Duncan. 1958) ไดใ้ห้

ความหมายว่า ประชากรศาสตรเ์ป็นการศกึษาเกีย่วกบัขนาด (Size) การกระจายตวั (Distribution) และองคป์ระกอบ 

(Composition) ของประชากร และการศกึษาถงึการเปลีย่นแปลง และองคป์ระกอบของการเปลีย่นแปลงทางประชากร 

ไดแ้ก่ การเกดิ การตาย การยา้ยถิน่ ตลอดจนการเลื่อนฐานะทางสงัคม (Social Mobility) 

 โดนัล เจ โบกูร์ (Donald J. Bogue. 1969) กล่าวว่าประชากรศาสตร์เป็นการศกึษาในเชงิสถิติและ

คณิตศาสตร ์เกีย่วกบัขนาด องค์ประกอบ และการกระจายตวัของประชากร และการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเหล่าน้ีตาม

กาลเวลา โดยผ่านกระบวนการต่างๆ คอื การเจรญิพนัธุ ์(Fertility) การตาย (Mortality) การสมรส (Marriage) การยา้ย

ถิน่ (Migration) และการเลื่อนฐานะทางสงัคม 
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 ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด 

 ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ. (2534: 15) กล่าวว่าส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) เป็นตวัแปร

ทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ 4 ประการ ซึ่งบรษิัทจําต้องนํามาใช้ร่วมกนั เพื่อสนองความต้องการของตลาด

เป้าหมาย 

 ในการกําหนดส่วนประสมทางการตลาด บริษัทต้องคํานึงถึงความจําเป็น และความต้องการของตลาด

เป้าหมาย (Target Market) ซึ่งเป็นกลุ่มของลูกค้าที่มีลกัษณะคล้ายคลงึกนั ซึ่งบรษิัทเลอืกเป็นเป้าหมาย ตลาด

เป้าหมายอาจเป็นกลุ่มผูบ้รโิภค ผูผ้ลติ ผูค้า้สง่ ผูค้า้ปลกี หรอืหน่วยรฐับาล 

 ส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วยทุกสิง่ที่มีอิทธิพลในการสร้างความต้องการซื้อในผลิตภัณฑ์แต่

โดยทัว่ไปแลว้จะนิยมแบ่งออกเป็นผลติภณัฑ ์(Product) การกําหนดราคา (Price) การจดัจําหน่าย (Place) และการ

สง่เสรมิการตลาด (Promotion) สว่นประสมทัง้ 4 ประการอาจเรยีกว่า ส่วนประสมทางการตลาด 4Ps (The four Ps of 

The Marketing Mix)  

 เสร ีวงษ์มณฑา (2542: 11) กล่าวว่าสว่นผสมการตลาด (Marketing mix) หมายถงึ การมสีนิคา้ทีต่อบสนอง

ความตอ้งการของลกูคา้กลุ่มเป้าหมายได ้ขายในราคาทีผู่บ้รโิภคยอมรบัได ้และผูบ้รโิภคยนิดจี่ายเพราะมองเหน็ว่าคุม้ 

รวมถึงการจดัจําหน่าย กระจายสนิค้าให้สอดคล้องกบัพฤติกรรมการซื้อหาเพื่อให้ความสะดวกแก่ลูกค้า ด้วยความ

พยายามจงูใจใหเ้กดิความชอบในสนิคา้และเกดิพฤตกิรรมอย่างถูกตอ้ง ทีเ่รยีกว่า ส่วนผสมการตลาด (Marketing mix) 

ซึง่ประกอบดว้ย 4P’s ดงัน้ี  

 1. ผลติภณัฑ ์(Product) หมายถงึ การมสีนิคา้ทีต่อบสนองความตอ้งการของลกูคา้กลุ่มเป้าหมายได ้

 2. ราคา (Price) หมายถงึ การมรีาคาทีผู่บ้รโิภคยอมรบัไดแ้ละยนิดจี่าย เพราะมองเหน็ว่าคุม้ค่า 

 3. การจดัจาํหน่าย (Place) หมายถงึ การจดัจําหน่าย กระจายสนิคา้ ใหส้อดคลอ้งกบัพฤตกิรรมการซือ้หา 

และใหค้วามสะดวกแก่ลกูคา้ 

 4. การส่งเสรมิการตลาด (Promotion) เป็นการใช้ความพยายามจูงใจให้เกดิความชอบในสนิคา้และเกดิ

พฤติกรรมอย่างถูกต้อง การส่งเสริมการตลาดที่สําคญัประกอบด้วย (1) การโฆษณา (Advertising) (2) การ

ประชาสมัพนัธ ์[Public Relations (PR)] (3) การสง่เสรมิการขาย (Sales promotion) เช่น ลด แลก แจก แถม (4) การ

ขายดว้ยตวับุคคล (Personal sellings) 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 1. ประชากร 

  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีคอื ผูบ้รโิภควยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ทีเ่ป็นสมาชกิบตัรกดเงนิ

สด โดยไม่ทราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอน 

 2. กลุ่มตวัอย่าง 

  ขนาดกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีคอืผูบ้รโิภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ทีเ่ป็นสมาชกิบตัร

กดเงนิสด เน่ืองจากไม่ทราบจํานวนประชากรทีแ่น่นอน ดงันัน้จงึหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างไดจ้ากการคํานวณทีร่ะดบั

ความเชื่อมัน่ 95% และความคลาดเคลื่อนมากทีสุ่ดทีย่อมรบัได ้5% จงึได้ขนาดตวัอย่างจํานวน 385 คน และเพิม่

ตวัอย่างอกี 15 คน รวมจาํนวน 400 คน (กลัยา  วานิชยบ์ญัชา. 2545: 26) 

 

ผลการวิจยั  

 จากการวเิคราะหข์อ้มูลเกี่ยวกบัปจัจยัที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บตัรกดเงนิสดของผู้บรโิภควยัทํางานใน

เขตกรุงเทพมหานคร 
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 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา 

 ส่วนท่ี 1 การวเิคราะหข์อ้มลูสว่นบุคคลของผูบ้รโิภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า 

 1.  เพศ ผูบ้รโิภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครสว่นใหญ่ เป็นเพศหญงิ จํานวน 262 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

65.50 และเพศชายจาํนวน 138 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.50 ตามลาํดบั 

 2.  อายุ ผูบ้รโิภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครสว่นใหญ่ อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 30 - 39 ปี จาํนวน 184 

คน คดิเป็นร้อยละ 46.00 รองลงมาคอื อายุ 20 - 29 ปี จํานวน 137 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.25 และอายุ 40 ปีขึน้ไป 

จาํนวน 79 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.75 ตามลาํดบั  

 3.  สถานภาพสมรส ผู้บรโิภควยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ มสีถานภาพโสด / หมา้ย / 

แยกกนัอยู่ / หย่ารา้ง จํานวน 266 คน คดิเป็นรอ้ยละ 66.50 รองลงมาคอื สถานภาพสมรส / อยู่ดว้ยกนั จํานวน 134 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.50 ตามลาํดบั 

 4.  ระดบัการศึกษา ผูบ้รโิภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครสว่นใหญ่ ศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตรหีรอื

เทยีบเท่า จาํนวน 247 คน คดิเป็นรอ้ยละ 61.75 รองลงมาคอื ตํ่ากว่าปรญิญาตร ีจาํนวน 101 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.25 

และสงูกว่าปรญิญาตร ีจาํนวน 52 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.00 ตามลาํดบั 

 5.  อาชีพ ผูบ้รโิภควยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ มอีาชพีพนักงานเอกชน / ลูกจา้ง จํานวน 

298 คน คดิเป็นรอ้ยละ 74.50 รองลงมาคอื เจา้ของกจิการ / คา้ขาย จาํนวน 59 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.75 และอาชพีรบั

ราชการ / รฐัวสิาหกจิ จาํนวน 43 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.75 ตามลาํดบั 

 6.  รายได้เฉล่ียต่อเดือน ผูบ้รโิภควยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ ระดบัรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

15,001 – 30,000 บาท จํานวน 165 คน คดิเป็นร้อยละ 41.25 รองลงมาคอื ตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท จํานวน 

88 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.00 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 30,001 – 45,000 บาท จาํนวน 79 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.75 รายได้

เฉลีย่ต่อเดอืน 45001 – 60,000 บาท จํานวน 41 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.25 และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 60,001 บาทขึน้

ไป จาํนวน 27 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.75 ตามลาํดบั 

 ส่วนท่ี 2 การวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบดว้ย ผลติภณัฑ ์ราคา ช่อง

ทางการจดัจาํหน่าย การสง่เสรมิการตลาด บุคลากร กระบวนการ และลกัษณะทางกายภาพ โดยแสดงค่าเฉลีย่ และค่า

ความเบีย่งเบนมาตรฐาน ดงัน้ี 

 1.  ด้านผลิตภัณฑ์ เมื่อพิจารณาถึงระดับความสําคัญที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้าน

ผลติภณัฑ ์โดยรวม พบว่า อยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.88  

  เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ผูบ้รโิภควยัทํางานใหร้ะดบัความสาํคญัต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร 

ดา้นผลติภณัฑ ์ในระดบัมาก จาํนวน 4 ขอ้ ไดแ้ก่ เงื่อนไขในการชําระหน้ีระบุไวช้ดัเจนเหมาะสม โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 

4.18 รองลงมาได้แก่ สถาบนัการเงนิผูอ้อกบตัรมชีื่อเสยีงและภาพลกัษณ์ด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.13 วงเงนิบตัรกด

เงนิสดทีร่บัอนุมตัมิคีวามเหมาะสม โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.02 การคุม้ครองความปลอดภยัเกีย่วกบัชวีติผูถ้อืบตัร โดยมี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.83 ตามลําดบั ส่วนระดบัความสําคญัต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นผลติภณัฑ์ ในระดบั

ปานกลาง จาํนวน 1 ขอ้ ไดแ้ก่ ความสวยงามและทนัสมยัของบตัร โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.26 

 2.  ด้านราคา ระดบัความสาํคญัทีม่ต่ีอส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นราคา โดยรวม พบว่า อยู่ใน

ระดบัมาก โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.98  

  เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ผูบ้รโิภควยัทํางานใหร้ะดบัความสาํคญัต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร 

ด้านราคา ในระดบัมากทุกขอ้ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมมีความเหมาะสม เช่น ไม่มคี่าธรรมเนียมแรกเข้า รายปี โดยมี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.19 รองลงมาไดแ้ก่ อตัราดอกเบีย้คา้งชาํระม ี
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ความเหมาะสม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 และค่าปรับชําระล่าช้ามีความเหมาะสม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 

ตามลาํดบั 

 3.  ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย ระดบัความสาํคญัทีม่ต่ีอส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นช่องทาง

การจดัจาํหน่าย โดยรวม พบว่าอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.02  

  เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ผูบ้รโิภควยัทํางานใหร้ะดบัความสาํคญัต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ในระดบัมากทีส่ดุ 1 ขอ้ ไดแ้ก่ สาขาของธนาคารทีร่บัชําระหน้ี โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.31 

ส่วนระดบัความสําคญัต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย ในระดบัมาก จํานวน 4 ขอ้ 

ไดแ้ก่ จํานวนเคาน์เตอรช์ําระเงนิของรา้นคา้ทีร่่วมใหบ้รกิารชําระหน้ี (Counter Service) โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.10 

รองลงมาไดแ้ก่ มชี่องทางบรกิารรบัสมคัรบตัรกดเงนิสดตามสถานทีต่่างๆ เช่น หา้งสรรพสนิคา้ อาคารสาํนกังาน โดยมี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.09 จาํนวนช่องทางอื่นๆ ในการชาํระหน้ี เช่น ทางไปรษณีย ์Internet Banking เป็นตน้ โดยมคี่าเฉลีย่

เท่ากบั 3.89 และการหกัเงนิผ่านบญัชเีงนิฝากอตัโนมตั ิโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.71 ตามลาํดบั 

 4.  ด้านการส่งเสริมการตลาด ระดบัความสาํคญัทีม่ต่ีอสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นการส่งเสรมิ

การตลาด โดยรวม พบว่าอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.17  

  เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ผูบ้รโิภควยัทํางานใหร้ะดบัความสาํคญัต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร 

ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ในระดบัมากที่สุด 3 ขอ้ ได้แก่ การยกเวน้ค่าธรรมเนียมรายปี โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.45 

รองลงมาไดแ้ก่ สทิธปิระโยชน์จากการเป็นสมาชกิ เช่น ระยะปลอดดอกเบีย้ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.22 ส่วนลดทีไ่ดร้บั

จากการชําระค่าสนิคา้และบรกิารผ่านบตัรกดเงนิสด โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.21 ตามลําดบั ส่วนระดบัความสาํคญัต่อ

ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านการส่งเสรมิการตลาด ในระดบัมาก จํานวน 2 ขอ้ ไดแ้ก่ การสะสมคะแนนเพื่อ

แลกของรางวลั โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.04 และการแจกของสมนาคุณจากการใชบ้ตัรกดเงนิสด โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 

3.91  

 5.  ด้านบุคลากร ระดบัความสาํคญัทีม่ต่ีอส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นบุคลากร โดยรวม พบว่า

อยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.19 

  เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ผูบ้รโิภควยัทํางานใหร้ะดบัความสาํคญัต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร 

ดา้นบุคลากร ในระดบัมากทีส่ดุ 2 ขอ้ ไดแ้ก่ พนกังานมคีวามรู ้ความสามารถในการแกไ้ขปญัหา โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 

4.30 รองลงมาไดแ้ก่ พนักงานทีใ่ห้บรกิารมคีวามรวดเรว็สามารถแกไ้ขปญัหาตามกําหนดเวลา โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 

4.25 ส่วนระดับความสําคญัต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านบุคลากร ในระดบัมาก จํานวน 4 ข้อ ได้แก่ 

พนักงานทีใ่หบ้รกิารมคีวามสุภาพอ่อนโยน โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.19 รองลงมาไดแ้ก่ พนักงานภายในศูนยบ์รกิาร / 

Call center มคีวามรู ้ความสามารถในการใหข้อ้มูล โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.18 พนักงานที่ใหบ้รกิารมคีวามเอาใจใส ่

เป็นกนัเอง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 และมีพนักงานให้ความช่วยเหลือ 24 ชัว่โมง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 

ตามลาํดบั 

 6.  ด้านกระบวนการ ระดบัความสําคญัที่มต่ีอส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านกระบวน โดยรวม 

พบว่าอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.14 

  เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ผูบ้รโิภควยัทํางานใหร้ะดบัความสาํคญัต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร 

ดา้นกระบวน ในระดบัมากทีส่ดุ 1 ขอ้ ไดแ้ก่ มรีะบบรกัษาความปลอดภยัใหแ้ก่ลกูคา้ตลอด 24 ชัว่โมง เช่น มรีะบบแจง้

เตือนเมื่อมกีารใช้วงเงนิ ฯลฯ โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.27 ส่วนระดบัความสาํคญัต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร 

ดา้นกระบวน ในระดบัมาก จาํนวน 3 ขอ้ ไดแ้ก่ ความรวดเรว็ในการแกไ้ขปญัหา โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.16 รองลงมา

ไดแ้ก่ ระยะเวลาในการอนุมตั ิโดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.10 และความสะดวก รวดเรว็ในการสมคัรใชบ้รกิารบตัรกดเงนิสด 

โดยมคีา่เฉลีย่เท่ากบั 4.06 ตามลาํดบั 
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 7.  ด้านลกัษณะทางกายภาพ ระดบัความสาํคญัทีม่ต่ีอส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นลกัษณะทาง

กายภาพ โดยรวม พบว่าอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.80 

  เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ผูบ้รโิภควยัทํางานใหร้ะดบัความสาํคญัต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ในระดบัมากทุกขอ้ ไดแ้ก่ ศนูยบ์รกิารสามารถรองรบัลกูคา้ไดเ้พยีงพอ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 

4.02 รองลงมาได้แก่ ศูนยบ์รกิารมคีวามสะอาดเรยีบร้อย โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.85 ศูนยบ์รกิารมกีารออกแบบและ

แบ่งสดัสว่นอย่างชดัเจน โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.78 และศนูยบ์รกิารมรีปูลกัษณ์ทีส่วยงามทนัสมยั โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 

3.55 ตามลาํดบั 

 ส่วนท่ี 3 การวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัพฤตกิรรมการใชบ้ตัรกดเงนิสดของผูบ้รโิภควยัทํางาน ประกอบดว้ย 

จาํนวนสนิเชื่อบตัรกดเงนิสดทีถ่อือยู่ในปจัจุบนั จาํนวนสนิเชื่อบตัรกดเงนิสดทีใ่ชอ้ยู่ในปจัจุบนั ปจัจุบนัใชบ้รกิารสนิเชื่อ

บตัรกดเงนิสดของสถาบนัการเงนิใด จํานวนครัง้ในการใชบ้รกิารสนิเชื่อบตัรกดเงนิสดต่อเดอืน จํานวนเงนิทีใ่ชบ้รกิาร

สนิเชื่อบัตรกดเงินสดโดยเฉลี่ยต่อครัง้ ประเภทสินค้าและบริการที่ใช้บริการผ่านสนิเชื่อบตัรกดเงินสดบ่อยที่สุด 

แหล่งขอ้มลูสนิเชื่อบตัรกดเงนิสดทีไ่ดร้บั และผูม้สี่วนร่วมในการตดัสนิใจสมคัรสนิเชื่อบตัรกดเงนิสด และเมื่อพจิารณา

เป็นรายขอ้พบว่า 

 จาํนวนสนิเชื่อบตัรกดเงนิสดทีท่่านถอือยู่ในปจัจุบนั (ใบ) พบว่า ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มสีนิเชื่อบตัรกดเงนิสดที่

ถอือยู่ในปจัจุบนัโดยเฉลีย่ ( )X ประมาณ 2 ใบ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.03 ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มี

สนิเชื่อบตัรกดเงนิสด ขัน้ตํ่าอยู่ที ่1 ใบ และสงูสดุ 6 ใบ 

จํานวนสนิเชื่อบตัรกดเงนิสดที่ท่านใช้อยู่ในปจัจุบนั (ใบ) พบว่า ผู้บรโิภคส่วนใหญ่มสีนิเชื่อบตัรกดเงนิสดที่ใช้อยู่ใน

ปจัจุบนัโดยเฉลีย่ ( )X ประมาณ 1 ใบ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.59 ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มสีนิเชื่อบตัร

กดเงนิสดทีใ่ชอ้ยู่ในปจัจุบนั ขัน้ตํ่าอยู่ที ่1 ใบ และสงูสดุ 5 ใบ 

จาํนวนครัง้ในการใชบ้รกิารสนิเชื่อบตัรกดเงนิสดต่อเดอืน (ครัง้/เดอืน) พบว่า ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มกีารใชส้นิเชื่อบตัรกด

เงนิสดต่อเดอืนโดยเฉลี่ย ( )X ประมาณ 2 ครัง้/เดอืน และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.16 ผู้บรโิภคส่วน

ใหญ่มกีารใชส้นิเชื่อบตัรกดเงนิสดต่อเดอืนขัน้ตํ่า 1 ครัง้/เดอืน และสงูสดุ 5 ครัง้/เดอืน 

 จาํนวนเงนิทีใ่ชบ้รกิารผ่านสนิเชื่อบตัรกดเงนิสดโดยเฉลีย่ต่อเดอืน (บาท) พบว่า ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มกีารใช้

บรกิารสนิเชื่อบตัรกดเงนิสดโดยเฉลีย่ ( )X ประมาณ 8,740 บาท และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 11,132.60 

ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่มกีารใชบ้รกิารสนิเชื่อบตัรกดเงนิสดโดยเฉลีย่ต่อเดอืนขัน้ตํ่า 500 บาท และสงูสดุ 60,000 บาท 

 พฤตกิรรมการใชส้นิเชื่อบตัรกดเงนิสดของผูบ้รโิภควยัทาํงาน ประเภทสนิคา้และ บรกิารผ่านสนิเชื่อบตัรกด

เงนิสดบ่อยทีส่ดุ พบว่า ผูบ้รโิภควยัทาํงานสว่นใหญ่มกีารใชส้นิเชื่อบตัรกดเงนิสดเพื่อสนิคา้อุปโภคบรโิภค จํานวน 237 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 59.25 รองลงมานําไปชาํระหน้ี จาํนวน 91 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.75 รา้นอาหาร จํานวน 42 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 10.50 อื่นๆ เช่น ใหญ้าต,ิ ท่องเทีย่ว, ใหย้มื, ลงทุน, ประกนัชวีติ, เตมิน้ํามนัรถ, เครื่องใชไ้ฟฟ้า จํานวน 21 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.25 และค่ารกัษาพยาบาล จาํนวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.25 ตามลาํดบั 

 พฤตกิรรมการใชบ้รกิารสนิเชื่อบตัรกดเงนิสดของผูบ้รโิภควยัทาํงาน พบว่า ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มสีนิเชื่อบตัร

กดเงนิสดธ.กสกิรไทย จก.(มหาชน) จํานวน 112 คน คดิเป็นร้อยละ 19.79 รองลงมาธ.ซิตี้แบงก์ ประเทศไทย จก.

(มหาชน) จาํนวน 90 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.90 ธ.กรุงศรอียุธยา จก.(มหาชน) จํานวน 81 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.31 ธ.

ไทยพาณิชย ์จก.(มหาชน) จํานวน 76คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.43 บ.บตัรกรุงไทย จก.(มหาชน) จํานวน 49 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 8.65 อื่นๆ เช่น ออิอน, เทสโกโ้ลตสั จํานวน 42 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.42 บ.อซีี ่บาย จก.(มหาชน) จํานวน 37 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.54 ธ.ธนชาต จก.(มหาชน) จาํนวน 33 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.83 ธ.ยูโอบ ีจก.(มหาชน) จํานวน 16 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.83 ธ.สแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จก.(มหาชน) จาํนวน 11 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.94 ธ.ทหารไทย 
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จก.(มหาชน) จํานวน 7 คน คดิเป็นร้อยละ 1.24 ธ.ซไีอเอม็บ ีไทย จก.(มหาชน) จํานวน 6 คน คดิเป็นร้อยละ 1.06 

และธ.เกยีรตนิาคนิ จก.(มหาชน) จาํนวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.06 ตามลาํดบั 

 พฤตกิรรมการรบัรูแ้หล่งขอ้มลูสนิเชื่อบตัรกดเงนิสด พบว่า ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่รบัรูแ้หล่งขอ้มลูสนิเชื่อบตัรกด

เงนิจาก พนักงานทีใ่หบ้รกิาร จํานวน 179 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.37 รองลงมาอนิเทอรเ์น็ต จํานวน 164 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 29.66 โฆษณาทางสื่อโทรทศัน์ วทิยุ เป็นต้น จํานวน 111 คน คดิเป็นร้อยละ 20.07 และแผ่นพบั / โบรชวัร ์

จาํนวน 99 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.90 ตามลาํดบั  

 ผูม้สีว่นร่วมในการตดัสนิใจสมคัรสนิเชื่อบตัรกดเงนิสด พบว่า ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่จะตดัสนิใจสมคัรดว้ยตนเอง 

จํานวน 312 คน คดิเป็นรอ้ยละ 78.00 รองลงมา สาม/ีภรรยา จํานวน 43 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.75 เพื่อน จํานวน 28 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.00 พนกังาน จาํนวน 14 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.50 และอื่นๆ เช่น ญาต ิจาํนวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

0.75 ตามลาํดบั  

 

 ผลการวิเคราะหข์้อมูลจากการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานข้อท่ี 1 ผูบ้รโิภคทีม่ขีอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี 

และรายได ้แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใช้บตัรกดเงนิสดแตกต่างกนัในส่วนน้ีสามารถเขยีนเป็นสมมติฐานย่อยตาม

ขอ้มลูสว่นบุคคลไดด้งัน้ี 

 สมมติฐานข้อท่ี 1.1 เพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรกดเงนิสด ในดา้นจาํนวนสนิเชื่อบตัรกดเงนิสด

ทีท่่านใชอ้ยู่ในปจัจุบนั (ใบ) แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูบ้รโิภค

วยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครทีเ่ป็นเพศชายมพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรกดเงนิสด ในดา้นจํานวนสนิเชื่อบตัรกดเงนิสด 

ทีท่่านใชอ้ยู่ในปจัจุบนั (ใบ) มากกว่าผูบ้รโิภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครทีเ่ป็นเพศหญงิ  

 ผูบ้รโิภควยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานครที่มเีพศแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใชบ้ตัรกดเงนิสด ในด้าน

จาํนวนครัง้ในการใชบ้รกิารสนิเชื่อบตัรกดเงนิสด (ครัง้/เดอืน) แตกต่างกนัทีร่ะดบันัยสาํคญัทางสถติ ิ.01 ซึง่สอดคลอ้ง

กบัสมมตฐิานที่ตัง้ไว ้โดยผูบ้รโิภควยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานครที่เป็นเพศชายมพีฤตกิรรมการใช้บตัรกดเงนิสด  

ในด้านจํานวนครัง้ในการใช้บริการสินเชื่อบัตรกดเงินสด (ครัง้ /เดือน) มากกว่าผู้บริโภควัยทํางานในเขต

กรุงเทพมหานครทีเ่ป็นเพศหญงิ 

 สมมติฐานข้อท่ี 1.2 อายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรกดเงนิสด ในดา้นจาํนวนสนิเชื่อบตัรกดเงนิสด

ทีท่่านถอือยู่ในปจัจุบนั (ใบ) แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูบ้รโิภค

วยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่อีายุ 30 - 39 ปี มพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรกดเงนิสด ในดา้นจํานวนสนิเชื่อบตัรกด

เงนิสดทีท่่านถอือยู่ในปจัจุบนั (ใบ) น้อยกว่าผูบ้รโิภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่อีายุ 40 ปีขึน้ไป 

 ผูบ้รโิภควยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานครที่มอีายุแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใชบ้ตัรกดเงนิสด ในด้าน

จํานวนสนิเชื่อบตัรกดเงนิสดทีท่่านใชอ้ยู่ในปจัจุบนั (ใบ) แตกต่างกนัที่ระดบันัยสําคญัทางสถติิ .05 ซึง่สอดคล้องกบั

สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูบ้รโิภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่อีายุ 20 - 29 ปี มพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรกดเงนิสด 

ในด้านจํานวนสนิเชื่อบตัรกดเงนิสดทีท่่านใช้อยู่ในปจัจุบนั (ใบ) มากกว่าผู้บรโิภควยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร           

ทีม่อีายุ 30 - 39 ปี 

 ผูบ้รโิภควยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มอีายุ 30 - 39 ปี มพีฤติกรรมการใช้บตัรกดเงนิสด ในด้าน

จํานวนสนิเชื่อบตัรกดเงนิสดทีท่่านใชอ้ยู่ในปจัจุบนั (ใบ) น้อยกว่าผูบ้รโิภควยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่อีายุ 

40 ปีขึน้ไป 

 ผูบ้รโิภควยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานครที่มอีายุแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใชบ้ตัรกดเงนิสด ในด้าน

จํานวนเงินที่ใช้บริการผ่านสนิเชื่อบตัรกดเงินสดโดยเฉลี่ย (บาท/เดือน) แตกต่างกนัที่ระดบันัยสําคญัทางสถิติ .05          

ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูบ้รโิภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่อีายุ 20 - 29 ปี มพีฤตกิรรมการ
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ใชบ้ตัรกดเงนิสด ในดา้นจํานวนเงนิทีใ่ชบ้รกิารผ่านสนิเชื่อบตัรกดเงนิสดโดยเฉลีย่ (บาท/เดอืน) น้อยกว่าผูบ้รโิภควยั

ทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่อีายุ 40 ปีขึน้ไป 

 สมมติฐานข้อท่ี 1.3 สถานภาพสมรสแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรกดเงนิสด ในดา้นจํานวนครัง้ใน

การใชบ้รกิารสนิเชื่อบตัรกดเงนิสด (ครัง้/เดอืน) แตกต่างกนัทีร่ะดบันัยสาํคญัทางสถติ ิ.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน

ทีต่ัง้ไว ้โดยผูบ้รโิภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครทีม่สีถานภาพโสด/หมา้ย/แยกกนัอยู่/หย่ารา้ง มพีฤตกิรรมการใช้

บตัรกดเงนิสด ในดา้นจาํนวนครัง้ในการใชบ้รกิารสนิเชื่อบตัรกดเงนิสด (ครัง้/เดอืน) มากกว่าผูบ้รโิภควยัทํางานในเขต

กรุงเทพมหานครทีม่สีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั 

 สมมติฐานข้อท่ี 1.5 อาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรกดเงนิสด ในดา้นจํานวนสนิเชื่อบตัรกดเงนิ

สดที่ท่านถืออยู่ในปจัจุบนั (ใบ) แตกต่างกนัที่ระดบันัยสําคญัทางสถิติ .01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดย

ผูบ้รโิภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่อีาชพีรบัราชการ/รฐัวสิาหกจิ มพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรกดเงนิสด ในดา้น

จาํนวนสนิเชื่อบตัรกดเงนิสดทีท่่านถอือยู่ในปจัจุบนั (ใบ) มากกว่าผูบ้รโิภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่อีาชพี

เจา้ของกจิการ/คา้ขาย 

 ผูบ้รโิภควยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานครทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใชบ้ตัรกดเงนิสด ในดา้น

จํานวนสนิเชื่อบตัรกดเงนิสดทีท่่านถอือยู่ในปจัจุบนั (ใบ) แตกต่างกนัทีร่ะดบันัยสาํคญัทางสถิต ิ.01 ซึง่สอดคลอ้งกบั

สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูบ้รโิภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่อีาชพีรบัราชการ/รฐัวสิาหกจิ มพีฤตกิรรมการใช้

บตัรกดเงนิสด ในด้านจํานวนสนิเชื่อบตัรกดเงนิสดที่ท่านถืออยู่ในปจัจุบนั (ใบ) มากกว่าผู้บรโิภควยัทํางานในเขต

กรุงเทพมหานคร ทีม่อีาชพีพนกังานเอกชน/ลกูจา้ง 

 ผูบ้รโิภควยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานครทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใชบ้ตัรกดเงนิสด ในดา้น

จํานวนสนิเชื่อบตัรกดเงนิสดทีท่่านถอือยู่ในปจัจุบนั (ใบ) แตกต่างกนัทีร่ะดบันัยสาํคญัทางสถิต ิ.05 ซึง่สอดคลอ้งกบั

สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูบ้รโิภควยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่อีาชพีเจา้ของกจิการ/คา้ขาย มพีฤตกิรรมการใช้

บตัรกดเงินสด ในด้านจํานวนสนิเชื่อบตัรกดเงนิสดที่ท่านถืออยู่ในปจัจุบนั (ใบ) น้อยกว่าผู้บรโิภควยัทํางานในเขต

กรุงเทพมหานคร ทีม่อีาชพีพนกังานเอกชน/ลกูจา้ง 

 ผูบ้รโิภควยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานครทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใชบ้ตัรกดเงนิสด ในดา้น

จํานวนสนิเชื่อบตัรกดเงนิสดทีท่่านใชอ้ยู่ในปจัจุบนั (ใบ) แตกต่างกนัที่ระดบันัยสําคญัทางสถติิ .01 ซึง่สอดคล้องกบั

สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูบ้รโิภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่อีาชพีรบัราชการ/รฐัวสิาหกจิ มพีฤตกิรรมการใช้

บตัรกดเงินสด ในด้านจํานวนสนิเชื่อบตัรกดเงินสดที่ท่านใช้อยู่ในปจัจุบนั (ใบ) มากกว่าผู้บรโิภควยัทํางานในเขต

กรุงเทพมหานคร ทีม่อีาชพีเจา้ของกจิการ/คา้ขาย 

 ผูบ้รโิภควยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานครทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใชบ้ตัรกดเงนิสด ในดา้น

จํานวนสนิเชื่อบตัรกดเงนิสดทีท่่านใชอ้ยู่ในปจัจุบนั (ใบ) แตกต่างกนัที่ระดบันัยสําคญัทางสถติิ .05 ซึง่สอดคล้องกบั

สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูบ้รโิภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่อีาชพีรบัราชการ/รฐัวสิาหกจิ มพีฤตกิรรมการใช้

บตัรกดเงินสด ในด้านจํานวนสนิเชื่อบตัรกดเงินสดที่ท่านใช้อยู่ในปจัจุบนั (ใบ) มากกว่าผู้บรโิภควยัทํางานในเขต

กรุงเทพมหานคร ทีม่อีาชพีพนกังานเอกชน/ลกูจา้ง 

 ผูบ้รโิภควยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานครทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใชบ้ตัรกดเงนิสด ในดา้น

จํานวนสนิเชื่อบตัรกดเงนิสดทีท่่านใชอ้ยู่ในปจัจุบนั (ใบ) แตกต่างกนัที่ระดบันัยสําคญัทางสถติิ .05 ซึง่สอดคล้องกบั

สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูบ้รโิภควยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่อีาชพีเจา้ของกจิการ/คา้ขาย มพีฤตกิรรมการใช้

บตัรกดเงนิสด ในด้านจํานวนสนิเชื่อบตัรกดเงนิสดที่ท่านใช้อยู่ในปจัจุบนั (ใบ) น้อยกว่าผู้บริโภควยัทํางานในเขต

กรุงเทพมหานคร ทีม่อีาชพีพนกังานเอกชน/ลกูจา้ง 

 ผูบ้รโิภควยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานครทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใชบ้ตัรกดเงนิสด ในดา้น

จาํนวนครัง้ในการใชบ้รกิารสนิเชื่อบตัรกดเงนิสด (ครัง้/เดอืน) แตกต่างกนัทีร่ะดบันัยสาํคญัทางสถติ ิ.01 ซึง่สอดคลอ้ง
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กบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูบ้รโิภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่อีาชพีรบัราชการ/รฐัวสิาหกจิ มพีฤตกิรรมการ

ใชบ้ตัรกดเงนิสด ในดา้นจํานวนครัง้ในการใชบ้รกิารสนิเชื่อบตัรกดเงนิสด (ครัง้/เดอืน) มากกว่าผูบ้รโิภควยัทํางานใน

เขตกรุงเทพมหานคร ทีม่อีาชพีเจา้ของกจิการ/คา้ขาย 

 ผูบ้รโิภควยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานครทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใชบ้ตัรกดเงนิสด ในดา้น

จาํนวนครัง้ในการใชบ้รกิารสนิเชื่อบตัรกดเงนิสด (ครัง้/เดอืน) แตกต่างกนัทีร่ะดบันัยสาํคญัทางสถติ ิ.01 ซึง่สอดคลอ้ง

กบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูบ้รโิภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่อีาชพีรบัราชการ/รฐัวสิาหกจิ มพีฤตกิรรมการ

ใชบ้ตัรกดเงนิสด ในดา้นจํานวนครัง้ในการใชบ้รกิารสนิเชื่อบตัรกดเงนิสด (ครัง้/เดอืน) มากกว่าผูบ้รโิภควยัทํางานใน

เขตกรุงเทพมหานคร ทีม่อีาชพีพนกังานเอกชน/ลกูจา้ง 

 สมมติฐานข้อท่ี 1.6 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรกดเงนิสด ในดา้นจํานวนเงนิ

ทีใ่ชบ้รกิารผ่านสนิเชื่อบตัรกดเงนิสดโดยเฉลีย่ (บาท/เดอืน) แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.01 ซึง่สอดคลอ้งกบั

สมมตฐิานที่ตัง้ไว ้โดยผูบ้รโิภควยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่รีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 15,000 

บาท มพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรกดเงนิสด ในดา้นจํานวนเงนิทีใ่ชบ้รกิารผ่านสนิเชื่อบตัรกดเงนิสดโดยเฉลีย่ (บาท/เดอืน) 

น้อยกว่าผูบ้รโิภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 60,001 บาทขึน้ไป 

 ผูบ้รโิภควยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานครทีม่รีายได้เฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรกด

เงนิสด ในดา้นจาํนวนเงนิทีใ่ชบ้รกิารผ่านสนิเชื่อบตัรกดเงนิสดโดยเฉลีย่ (บาท/เดอืน) แตกต่างกนัทีร่ะดบันัยสาํคญัทาง

สถติิ .05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ โดยผูบ้รโิภควยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 

15,001 – 30,000 บาท มพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรกดเงนิสด ในดา้นจํานวนเงนิทีใ่ชบ้รกิารผ่านสนิเชื่อบตัรกดเงนิสดโดย

เฉลีย่ (บาท/เดอืน) น้อยกว่าผูบ้รโิภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 60,001 บาทขึน้ไป 

 สมมติฐานท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบดว้ย ผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจําหน่าย 

การส่งเสรมิการตลาด บุคลากร กระบวนการ และลกัษณะทางกายภาพ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใช้บตัรกดเงนิสด

ของผูบ้รโิภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นจํานวนสนิเชื่อบตัรกดเงนิสดทีท่่านถอือยู่ในปจัจุบนั (ใบ) จํานน

วนสนิเชื่อบตัรกดเงนิสดทีท่่านใชอ้ยู่ในปจัจุบนั (ใบ) จาํนวนครัง้ในการใชบ้รกิารสนิเชื่อบตัรกดเงนิสด (ครัง้/เดอืน) และ

จาํนวนเงนิทีใ่ชบ้รกิารผ่านสนิเชื่อบตัรกดเงนิสดโดยเฉลีย่ (บาท/เดอืน) 

 สมมติฐานข้อท่ี 2.1 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร มอีิทธพิลต่อพฤติกรรมการใช้บตัรกดเงนิสดของ

ผูบ้รโิภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจาํนวนสนิเชื่อบตัรกดเงนิสดทีท่่านถอือยู่ในปจัจุบนั (ใบ)  

 สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นบุคลากร และดา้นลกัษณะทาง

กายภาพ มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการใชบ้ตัรกดเงนิสดของผูบ้รโิภควยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นจํานวน

สนิเชื่อบตัรกดเงนิสดทีท่่านถอือยู่ในปจัจุบนั (ใบ) อย่างมนียัสาํคญัทางสถติ ิ.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานข้อท่ี 2.4 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร มอีิทธพิลต่อพฤติกรรมการใช้บตัรกดเงนิสดของ

ผูบ้รโิภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจาํนวนเงนิทีใ่ชบ้รกิารผ่านสนิเชื่อบตัรกดเงนิสดโดยเฉลีย่ (บาท/เดอืน) 

 สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชบ้ตัรกดเงนิสดของ

ผูบ้รโิภควยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านจํานวนเงนิที่ใชบ้รกิารผ่านสนิเชื่อบตัรกดเงนิสดโดยเฉลี่ย (บาท/

เดอืน) อย่างมนียัสาํคญัทางสถติ ิ.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 

สรปุผลและอภิปรายผล 

 จากการศึกษาวิจยัเรื่อง ปจัจยัที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บตัรกดเงนิสดของผู้บริโภควยัทํางานในเขต

กรุงเทพมหานคร มปีระเดน็ทีนํ่ามาอภปิรายตามพฤตกิรรมผูบ้รโิภค ดงัน้ี  

 1. การวเิคราะหค์วามแตกต่างของขอ้มลูสว่นบุคคล จาํแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ  
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ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได ้กบัพฤตกิรรมการใชบ้ตัรกดเงนิสดของผูบ้รโิภควยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 

ดงัน้ี  

  1.1  เพศ พบว่า กลุ่มตวัอย่างทีม่เีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรกดเงนิสด ในดา้นจํานวนบตัร

กดเงนิสดที่ใช้อยู่ในปจัจุบนั และจํานวนครัง้ในการใช้บรกิารบตัรกดเงนิสด แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่

ระดบั .05 และระดบั .01 ตามลาํดบัโดยเพศชายมพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรกดเงนิสด มากกว่าเพศหญงิ เน่ืองจากเพศชาย

สว่นใหญ่มกีารดาํเนินชวีติ (Lifestyle) ทีท่นัสมยั ชอบเทีย่วกลางคนื มรีถยนต์ส่วนตวั นิยมสนิคา้ทีเ่กีย่วกบัเทคโนโลยี

ต่างๆ จึงมีจํานวนบตัรกดเงินสดที่ใช้อยู่ในปจัจุบนั และจํานวนครัง้ในการใช้บริการบตัรกดเงินสดมากกว่าผู้หญิง 

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุทธเิกยีรต ิไตรรตันาพรกุล (2552) ทําการศกึษาปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์การส่งเสรมิการขาย 

และคุณค่าตราสนิคา้ ที่มผีลต่อพฤติกรรมการใช้บตัรเครดติธนาคารกสกิรไทยของผู้ถือบตัรในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบว่า เพศ อายุ ระดบัการศกึษา และรายไดต่้อเดอืน ทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติธนาคารกสกิร

ไทยของผูถ้อืบตัรบตัรในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ในดา้นความถี่ในการใชจ้่ายผ่านบตัรเครดติธนาคารกสกิร

ไทยต่อเดอืน แสดงให้เหน็ว่า ลกัษณะประชากรศาสตร์มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บตัรเครดติ ซึง่จะช่วยให้

ธนาคารกสกิรไทยสามารถกาํหนดกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย เพื่อพฒันาตลาดหรอืพฒันาผลติภณัฑท์ัง้ในดา้นผลติภณัฑบ์ตัร

เครดติ และรายการสง่เสรมิการขายใหก้บักลุ่มลกูคา้เป้าหมายได ้

  1.2  อายุ พบว่า กลุ่มตวัอย่างทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรกดเงนิสดแตกต่างกนั ในดา้น

จาํนวนบตัรกดเงนิสดทีถ่อือยู่ในปจัจุบนั จาํนวนบตัรกดเงนิสดทีใ่ชอ้ยู่ในปจัจุบนั และจาํนวนเงนิทีใ่ชบ้รกิารผ่านบตัรกด

เงนิสดโดยเฉลีย่ต่อเดอืน อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01และระดบั .05 ตามลําดบั โดยผูบ้รโิภควยัทํางานในเขต

กรุงเทพมหานคร ทีม่อีายุ 40 ปีขึน้ไปมพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรกดเงนิสดในดา้นจํานวนบตัรกดเงนิสดทีถ่อือยู่ในปจัจุบนั 

จาํนวนบตัรกดเงนิสดทีใ่ชอ้ยู่ในปจัจุบนั และจาํนวนเงนิทีใ่ชบ้รกิารผ่านบตัรกดเงนิสดโดยเฉลีย่ต่อเดอืนมากทีส่ดุ เพราะ

ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 40 ปีขึน้ไป ส่วนใหญ่เป็นผูท้ีม่ปีระสบการณ์ทํางาน และรายไดท้ีส่งูกว่า จงึทําใหไ้ดร้บัการพจิารณา

จํานวนวงเงนิในสนิเชื่อบตัรกดเงนิสดทีส่งู ซึง่ทําใหม้โีอกาสในการใชบ้ตัรกดเงนิสดไดบ้่อยครัง้กว่า สอดคลอ้งกบ้งาน

วจิยัของ สรุยีภ์รณ์ ทรพัยจ์รญู (2557) ทาํการศกึษาความพงึพอใจดา้นสว่นประสมการตลาดบรกิารทีม่ผีลต่อพฤตกิรรม

การใชบ้ตัรเครดติของนกัศกึษาระดบัปรญิญาโท ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตวัอย่างทีม่เีพศ และอายุแตกต่าง

กนั มพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติ ในดา้นจาํนวนบตัรทีถ่อือยู่ในปจัจุบนั จาํนวนบตัรเครดติทีใ่ชอ้ยู่ในปจัจุบนั ความถีใ่น

การใชบ้ตัรเครดติเฉลีย่ต่อเดอืน และจํานวนเงนิทีใ่ชจ้่ายผ่านบตัรเฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบัแนวคดิ

ของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2546: 185-187) กล่าวว่า โครงสรา้งอายุประชากรจะเป็นตวักําหนดความต้องการ

ผลติภณัฑ ์(Determines needs) นกัการตลาดจาํเป็นตอ้งศกึษาจาํนวนประชากรในแต่ละโครงสรา้งอายุ ซึง่แบ่งออกได้

เป็น 6 กลุ่ม คอื (1) กลุ่มอายุก่อนเขา้โรงเรยีน (2) ช่วงเขา้โรงเรยีนชัน้ประถมศกึษา (3) ช่วงวยัรุ่น (4) ช่วงอายุ 25-40 

ปี (5) ช่วงอายุ 40-65 ปี (6) ช่วงอายุ 65 ปีขึน้ไป ซึ่งประชากรแต่ละช่วงอายุจะมีความต้องการผลิตภณัฑ์และ

พฤตกิรรมการซือ้ทีแ่ตกต่างกนั 

  1.3  สถานภาพ พบว่า กลุ่มตวัอย่างผู้บรโิภควยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานครที่มสีถานภาพสมรส

แตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใชบ้ตัรกดเงนิสด ในด้านจํานวนครัง้ในการใชบ้รกิารสนิเชื่อบตัรกดเงนิสด (ครัง้/เดอืน) 

แตกต่างกนัที่ระดบันัยสําคญัทางสถิติ .01 โดยผู้บรโิภควยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานครทีม่สีถานภาพโสด/หม้าย/

แยกกนัอยู่/หย่ารา้ง มพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรกดเงนิสด ในดา้นจํานวนครัง้ในการใชบ้รกิารสนิเชื่อบตัรกดเงนิสด (ครัง้/

เดอืน) มากกว่าผูบ้รโิภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครทีม่สีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั เน่ืองจากผูบ้รโิภควยัทํางาน

ในเขตกรุงเทพมหานครทีม่สีถานภาพโสด/หมา้ย/แยกกนัอยู่/หย่ารา้งไม่ต้องคํานึงถงึภาระหน้ีสนิครวัเรอืนทีจ่ะเกดิขึน้ 

จงึมพีฤติกรรมการจบัจ่ายใชส้อยในสนิคา้ฟุ่มเฟือยมากกว่าผูบ้รโิภควยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานครทีม่สีถานภาพ

สมรส/อยู่ดว้ยกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีอง อดุลย ์จาตุรงคกุล (2545) กล่าวว่า ลกัษณะประชากรศาสตร ์รวมถงึ อายุ 

เพศ วงจรชวีติ ครอบครวั การศกึษา รายได ้เป็นต้น ลกัษณะดงักล่าวมคีวามสาํคญัต่อนักการตลาดเพราะเกีย่วพนักบั
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อุปสงค ์(Demand) ในตวัสนิคา้ทัง้หลาย การเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตรช์ีใ้หเ้หน็ถงึการเกดิขึน้ของตลาดใหม่ 

และตลาดอื่นกจ็ะหมดไปหรอืลดความสาํคญัลง 

  1.4  ระดบัการศกึษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างผูบ้รโิภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครทีม่รีะดบัการศกึษา

แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บัตรกดเงินสด ในด้านจํานวนสินเชื่อบัตรกดเงินสดที่ท่านถืออยู่ในปจัจุบนั (ใบ)            

ไม่แตกต่างกนัทีร่ะดบันัยสําคญัทางสถติิ .05 เน่ืองจากระดบัการศกึษาไม่ใช่ปจัจยัที่มผีลต่อพฤตกิรรมการใช้บตัรกด 

เงนิสด เพราะไม่ว่ากลุ่มตวัอย่างจะมรีะดบัการศกึษาใดกต็าม หากมรีายไดแ้ละสิง่ดงึดูดใจในการใชบ้ตัรกดเงนิสด ย่อม

มพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรกดเงนิสดดว้ยกนัทัง้สิน้ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของไพศาล ลาภสมบรูณ์ชยั (2545) ทําการศกึษา

ความพงึพอใจในการใชบ้ตัรเครดติออิอนของผู้ถอืบตัรในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ถอืบตัรที่มรีะดบัการศกึษา

ต่างกนัมคีวามพงึพอใจในการใชบ้ตัรโดยรวมทีแ่ตกต่างกนัอย่างไม่มนียัสาํคญั 

  1.5  อาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้บรโิภควยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชพีแตกต่างกนั มี

พฤตกิรรมการใชบ้ตัรกดเงนิสด ในดา้นจาํนวนสนิเชื่อบตัรกดเงนิสดทีถ่อือยู่ในปจัจุบนั จํานวนบตัรกดเงนิสดทีใ่ชอ้ยู่ใน

ปจัจุบนั และจาํนวนครัง้ในการใชบ้รกิารบตัรกดเงนิสด แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยอาชพีรบั

ราชการ/รฐัวสิาหกจิ มพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรกดเงนิสด ในดา้นจํานวนสนิเชื่อบตัรกดเงนิสดทีถ่อือยู่ในปจัจุบนั จํานวน

บตัรกดเงนิสดทีใ่ชอ้ยู่ในปจัจุบนั และจํานวนครัง้ในการใช้บรกิารบตัรกดเงนิสดมากทีสุ่ด เน่ืองจากอาชพีรบัราชการ/

รฐัวสิาหกจิเป็นอาชพีทีม่คีวามมัน่คง มรีายไดท้ีแ่น่นอน และมคี่านิยมทีท่าํใหม้ภีาระหน้ีสนิครวัเรอืนทีเ่พิม่มากขึน้จงึทํา

ให้มคีวามต้องการใช้สนิเชื่อบตัรกดเงนิสดมากกว่าอาชพีอื่นๆ สอดคล้องกบังานวจิยัของเอกรฐั วงศ์วรีะกุล (2553) 

ทําการศกึษาเรื่องปจัจยัการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารสนิเชื่อที่อยู่อาศยักบัธนาคารพาณิชย์ ของคนทํางานในจงัหวดั

พระนครศรอียุธยา พบว่า ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มปีจัจยัการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสนิเชื่อ

ที่อยู่อาศยักบัธนาคารพาณิชย์แตกต่างกนั โดยผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามที่มีอาชพีรบัราชการมีปจัจยัตัดสนิใจ

เลือกใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารพาณิชย์มากกว่าผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพพนักงาน

บรษิทัเอกชนและอาชพีอื่นๆ 

  1.6  รายได้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างผู้บริโภควยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานครที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน

แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรกดเงนิสด ในดา้นจํานวนเงนิทีใ่ชบ้รกิารผ่านสนิเชื่อบตัรกดเงนิสดโดยเฉลีย่ (บาท/

เดอืน) แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี่ระดบั .01 โดยผูบ้รโิภควยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่รีายได้

เฉลีย่ต่อเดอืน 60,001 บาทขึน้ไป มพีฤตกิรรมการใชบ้ตัรกดเงนิสด ในดา้นจํานวนเงนิทีใ่ชบ้รกิารผ่านสนิเชื่อบตัรกด

เงนิสดโดยเฉลีย่ (บาท/เดอืน)มากทีสุ่ด เน่ืองจากรายไดเ้ป็นตวักําหนดความต้องการในการซือ้สนิคา้ เมื่อมรีายไดม้าก

ขึน้กจ็ะทาํใหม้คีวามตอ้งการในการซือ้สนิคา้มากยิง่ขึน้ และเป็นตวักําหนดความสามารถในการซือ้สนิคา้ทีแ่ตกต่างกนั 

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปรวรี ์หตัถกรรม (2541) ไดศ้กึษาวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการใชบ้รกิารบตัรเครดติ พบว่า ผูท้ีม่ ี

รายได้สูงกว่า 41,001 บาทต่อเดอืน จะมีการใช้บตัรมากกว่าระดบัรายได้อื่นๆ อนัเน่ืองมาจากรายได้อาจจะเป็น

ตัวกําหนดความต้องการในการซื้อของมากขึ้น ทําให้มีการถอนเงินเพื่อซื้อของนัน้ๆ มากยิ่งขึ้น และรายได้เป็น

ตวักาํหนดความมหีรอืไม่มคีวามสามารถในการจ่ายสนิคา้ และสง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ทีแ่ตกต่างกนั 

 2. ผลการศกึษาถงึสว่นประสมทางการตลาดบรกิารทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชบ้ตัร 

กดเงนิของผูบ้รโิภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

  2.1  ด้านราคา มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บัตรกดเงินสดของผู้บริโภควัยทํางานในเขต

กรุงเทพมหานคร ในดา้นจํานวนบตัรกดเงนิสดที่ถอืยู่ในปจัจุบนัในทศิทางตรงกนัขา้ม หากอตัราค่าธรรมเนียมต่างๆ 

รวมถงึอตัราดอกเบีย้คา้งชาํระ และค่าเบีย้ปรบัล่าชา้ มอีตัราสงูขึน้ จะทาํใหผู้บ้รโิภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครมี

สนิเชื่อบตัรกดเงนิสดที่ถอือยู่น้อยลง สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุรยี์ภรณ์ ทรพัยจ์รูญ (2557) ทําการศกึษาความพงึ

พอใจด้านส่วนประสมการตลาดบรกิารที่มผีลต่อพฤติกรรมการใช้บตัรเครดติของนักศกึษาระดบัปรญิญาโท ในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านราคา มีอทิธพิลต่อพฤติกรรมการใช้บตัรเครดติของนักศกึษาระดบัปรญิญาโทในเขต
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กรุงเทพมหานคร ในด้านจํานวนบตัรเครดติทีถ่ืออยู่ในปจัจุบนั ความถี่ในการใช้บตัรเครดติ และจํานวนเงนิทีใ่ช้จ่าย 

ผ่านบตัรเฉลี่ยต่อเดอืน โดยมอีทิธพิลในทศิทางตรงกนัขา้ม หากอตัราค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมถึงอตัราดอกเบี้ยค้าง

ชําระ และค่าเบี้ยปรบัล่าช้า มอีตัราสูงขึ้น จะทําให้กลุ่มตวัอย่างมีความถี่ จํานวนเงนิในการใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิต

น้อยลง รวมไปถงึจะถอืครองบตัรเครดติน้อยลง เพราะไมต่อ้งการจะจ่ายค่าธรรมเนียมอตัราทีส่งู  

  2.2  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชบ้ตัรกดเงนิสดของผูบ้รโิภควยัทํางานใน

เขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นจาํนวนบตัรกดเงนิสดทีถ่อือยู่ในปจัจุบนัในทศิทางเดยีวกนั เน่ืองจากการทีส่ถาบนัการเงนิ

และไม่ใช่สถาบนัการเงนิมสีาขาทีเ่พิม่ขึน้ และมชี่องทางการรบัสมคัรทีเ่พิม่ขึน้ เช่นการรบัสมคัรทางInternet ซึง่จะทาํให้

ผู้บริโภคมีความสะดวกทนัความต้องการมากยิง่ขึ้น จึงทําให้มีการใช้บริการมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกบั ศิริวรรณ           

เสรรีตัน์ และคณะ (2541) กล่าวถงึโมเดลผูบ้รโิภคในส่วนของสิง่กระตุ้นภายนอกทีเ่กดิจากสิง่กระตุ้นทางการตลาดใน

ดา้นสิง่กระตุน้ดา้นการจดัช่องทางการจาํหน่าย เช่น จดัจําหน่ายผลติภณัฑใ์หท้ัว่ถงึเพื่อใหค้วามสะดวกแก่ผูบ้รโิภคถอื

ว่าเป็นการกระตุน้ความตอ้งการซือ้ ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบังานวจิยั การกระตุ้นดา้นช่องทางการจดัจําหน่ายบตัรกดเงนิ

สด เช่น การเพิม่สาขาในการใหบ้รกิาร และการเพิม่ช่องทางการชาํระค่าบรกิาร ไดแ้ก่ ทางไปรษณีย ์Internet Banking 

เป็นตน้  

  2.3  ด้านบุคลากร มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บัตรกดเงินสดของผู้บริโภควัยทํางานในเขต

กรุงเทพมหานคร ในด้านจํานวนบตัรกดเงนิสดที่ถืออยู่ในปจัจุบนัในทศิทางเดยีวกนั เน่ืองจาก พนักงานที่ทําหน้าที่

ให้บรกิารมคีวามรู้ความสามารถในการให้บรกิาร ยนิดรีบัฟงัปญัหาต่างๆ สามารถเสนอแนะ และแก้ไขปญัหาให้แก่

ลูกค้าได้ ซึ่งจะทําให้ลูกค้าเกดิความพงึพอใจ และเลอืกใช้บรกิารมากยิง่ขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ อรจนัทร ์           

ศริโิชต ิ(2556) อา้งองิถงึ บูมส ์และ บทิเนอร ์(Booms; & Bitner. 1981) กล่าวว่า การตลาดบรกิาร ซึง่ประกอบดว้ย  

(1) กระบวนการ (Process) (2) หลกัฐานทางกายภาพ (Physical evidence) และ (3) บุคคล (People) การใหบ้รกิาร

สว่นใหญ่ปฏบิตักิารโดยใชบุ้คคล ดงันัน้การคดัเลอืก การฝึกอบรม และการจงูใจพนกังานมคีวามสาํคญัยิง่สามารถสรา้ง

ความแตกต่างและความพงึพอใจให้แก่ลูกค้า พนักงานควรมคีวามรู้ความสามารถในการให้บรกิาร มทีศันคติที่ดต่ีอ

อาชพีบรกิาร มกีารตอบสนองต่อความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ย่างทนัท่วงท ีมคีวามคดิสรา้งสรรค ์และมคีวามสามารถใน

การแกป้ญัหาได ้ 

  2.4  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการใชบ้ตัรกดเงนิสดของผู้บรโิภควยัทํางานใน

เขตกรุงเทพมหานคร ในด้านจํานวนบตัรกดเงนิสดที่ถอือยู่ในปจัจุบนัในทศิทางตรงกนัขา้ม และด้านจํานวนเงนิที่ใช้

บรกิารผ่านบตัรกดเงนิสดโดยเฉลีย่ต่อเดอืนในทศิทางเดยีวกนัแสดงว่าลกัษณะทางกายภาพของศูนยบ์รกิารจะดูดแีค่

ไหน ผู้บริโภคก็ไม่สนใจทําบตัรกดเงินสดเพิ่มขึ้น หรือให้ความสนใจในการทําบตัรกดเงินสดใบใหม่ลดลง เพราะ

เน่ืองจากเศรษฐกจิทีม่ภีาวะลดตํ่าลงและภาระหน้ีสนิครวัเรอืนทีเ่พิม่สงูขึน้ในปจัจุบนั จงึทาํใหจ้าํนวนบตัรกดเงนิสดทีถ่อื

อยู่ในปจัจุบนัลดลง ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุรยีภ์รณ์ ทรพัย์จรูญ (2557) ทําการศกึษาความพงึพอใจดา้นส่วน

ประสมการตลาดบรกิารทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใช้บตัรเครดติของนักศกึษาระดบัปรญิญาโท ในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบว่า ดา้นการสร้างและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการใช้บตัรเครดติของนักศกึษาระดบั

ปริญญาโทในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านจํานวนบตัรเครดติที่ถืออยู่ในปจัจุบนั ความถี่ในการใช้บตัรเครดติ และ

จาํนวนเงนิทีใ่ชจ้่ายผ่านบตัรเฉลีย่ต่อเดอืน โดยมอีทิธพิลในทศิทางตรงกนัขา้ม อาจเป็นเพราะกลุ่มตวัอย่างเหน็ว่าการที่

ศนูยบ์รกิารมคีวามทนัสมยันัน้ ทาํใหก้ลุ่มตวัอย่างไม่สะดวกเขา้ไปใชบ้รกิาร เน่ืองจากสามารถใชร้ะบบอตัโนมตัต่ิางๆ ที่

ต้องบรกิารตนเอง โดยไม่ต้องเขา้ไปในสถานทีท่ําการ ดงันัน้จงึส่งผลใหถ้อืบตัรเครดติน้อยลง มคีวามถี่ในการใชจ้่าย

ผ่านบตัรเครดติ และจาํนวนเงนิในการใชจ้่ายผ่านบตัรเครดติน้อยลง 

 ส่วนด้านจํานวนเงนิที่ใช้บรกิารผ่านบตัรกดเงนิสดโดยเฉลี่ยต่อเดอืนในทศิทางเดยีวกนั แสดงว่า ลกัษณะ

ทางกายภาพของศูนย์บริการที่มีความสามารถรองรบัลูกค้าได้เพียงพอ มีความสวยงามทนัสมยั สะอาดเรียบร้อย 

จดัแบ่งสดัส่วนได้อย่างชดัเจน จะทําใหลู้กคา้รูส้กึถงึความสะดวกสบาย และคุณภาพของศูนยบ์รกิารในการใหบ้รกิาร 
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ซึ่งจะทําให้ผู้บริโภควยัทํางานใช้บรกิารผ่านบตัรกดเงนิสดโดยเฉลี่ยต่อเดือนมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกบังานวิจยัของ             

มลฤด ีคงกระพนัธ ์(2556) ทําการศกึษาเรื่องทศันคตดิา้นส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร และความจงรกัภกัดขีอง

ลูกคา้ทีใ่ชบ้รกิารธนาคารกรุงเทพจํากดั (มหาชน) อําเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรปราการ พบว่า ทศันคตต่ิอการใชบ้รกิาร

โดยรวมในดา้นการสรา้งและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพมคีวามสมัพนัธก์บัความจงรกัภกัดโีดยรวมของลูกค้าที่ใช้

บรกิารธนาคารกรุงเทพ จํากดั(มหาชน) อําเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรปราการในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง เมื่อ

พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่าทศันคตดิา้นการสรา้งและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพเรื่องภายนอกสาขามจีุดบรกิารเครื่อง

อตัโนมตั ิเช่น เอทเีอม็ เครื่องฝากเงนิสด และเครื่องปรบัสมุด ทีส่ะดวกและปลอดภยัต่อการใชบ้รกิาร, สาขามกีารจดัที่

นัง่พกัรอรบับริการเพียงพอต่อจํานวนลูกค้า และภายในสาขามีการตกแต่งที่สวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ และมี

บรรยากาศที่เหมาะสมทัง้อุณหภูมิและแสงสว่างมีความสมัพันธ์กบัความจงรกัภักดีของลูกค้าที่ใช้บริการธนาคาร

กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) อําเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรปราการ ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง ดงันัน้การสร้าง

บรรยากาศทีด่ใีนการเขา้ใชบ้รกิารธนาคาร มคีวามสาํคญัไม่น้อย เพราะรายละเอยีดในเรื่องของการตกแต่งภายในสาขา

ธนาคารแลว้ การจดัวางวสัดุอุปกรณ์ รวมถงึเครื่องอตัโนมตัทิีเ่หมาะสม กส็ามารถแสดงใหเ้หน็ถงึคุณภาพการใหบ้รกิาร

ดว้ย จงึสามารถสรา้งความประทบัใจใหก้บัลกูคา้ทีม่าใชบ้รกิารได ้ซึง่ถา้ลกูคา้รูส้กึว่าไดร้บัความสะดวกสบายไม่รูส้กึอดึ

อดั รวมถงึได้รบัความปลอดภยัจาการใชบ้รกิาร ลูกค้ากจ็ะเกดิการใช้บรกิารที่ต่อเน่ืองสบืไป ซึ่งสอดคล้องกบัทฤษฎ ี 

ชยัสมพล ชาวประเสริฐ (2547: 63-79) กล่าวว่า สิง่แวดล้อมทางกายภาพ เป็นสิง่ที่ลูกค้าใช้เป็นเครื่องหมายแทน

คุณภาพของการใหบ้รกิาร กล่าวคอื ลกูคา้จะอาศยัสิง่แวดลอ้มทางกายภาพเป็นปจัจยัหน่ึงในการเลอืกใชบ้รกิาร ดงันัน้ 

สิง่แวดลอ้มทางกายภาพยิง่ดหูรหูราและสวยงามเพยีงใด บรกิารน่าจะมคีุณภาพดว้ย สิง่แวดลอ้มทางกายภาพในแต่ละ

ธุรกจิไม่เหมอืนกนั ทัง้ในดา้นการให้ความสาํคญั ดา้นการออกแบบ การจดัวาง สิง่ที่ผูบ้รหิารต้องทําคอืการศกึษาถึง

พฤตกิรรมและความตอ้งการของลกูคา้ว่าลกูคา้คาํนึกถงึสิง่แวดลอ้มทางกายภาพสิง่ใดก่อนและควรตัง้อยู่ทีใ่ด เน่ืองจาก

ตอ้งไมล่มืว่าสิง่แวดลอ้มทางกายภาพเป็นสิง่ประทบัใจสิง่แรก (first impression) สาํหรบัลกูคา้ทีม่าใชบ้รกิารในครัง้แรก  

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1. ควรศกึษาวจิยัปจัจยัทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการใชบ้ตัรกดเงนิสดของผูบ้รโิภควยัทาํงานในจงัหวดัอื่นๆ 

 2. ควรศกึษาเรื่องความพงึพอใจ และความตอ้งการ ทศันคตขิองผูใ้ชบ้ตัรกดเงนิสด 

 3. ควรเปรยีบเทยีบปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้ผ่านบตัรกดเงนิสด และการ 

การซือ้ผ่านบตัรเครดติ 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยด ีเน่ืองจากผูว้จิยัไดร้บัความกรุณา และความช่วยเหลอืเป็นอย่างดยีิง่

จาก อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์ ประธาน และกรรมการควบคุมสารนิพนธ ์โดยเฉพาะ รองศาสตราจารย ์ดร.ณักษ์            

กุลสิร ์ทีไ่ดก้รุณาเสยีสละเวลาอนัมค่ีา ทุ่มเทใส่ใจต่อลูกศษิย ์ และงานดา้นวชิาการอย่างไม่รูจ้กัเหน็ดเหน่ือย โดยให้

คําปรกึษา และคําแนะนําทีม่คุีณค่า ช่วยตรวจสอบ และแกไ้ขขอ้บกพร่องในการจดัทํางานวจิยัน้ีทุกขัน้ตอน ซึง่เป็น

ประโยชน์ในการทาํสารนิพนธฉ์บบัน้ีเป็นอย่างยิง่ ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรุณา และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่าง

สงูไว ้ณ โอกาสน้ี 

 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยส์ุพาดา สริกุิตตา และ อาจารย ์ ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค ์ที่

กรุณาเป็นกรรมการเพิม่เตมิในการสอบสารนิพนธ ์และใหข้อ้เสนอแนะ เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ และกรุณา

ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพของเครื่องมอือกีทัง้ใหค้ําปรกึษาและใหค้ําแนะนําในการวจิยัครัง้น้ี 

ดว้ยความเมตตาเสมอมา 
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 ผู้วิจ ัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ในภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย               

ศรนีครนิทรวโิรฒ ทุกท่าน ทีป่ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรูใ้หค้าํแนะนําและประสบการณ์ทีด่ ีไม่เพยีงเฉพาะดา้นวชิาการ 

หากรวมถึงด้านคุณธรรมและจรยิธรรมที่นํามาปฏบิตัใินการทํางานและในชวีติประจําวนั และขอกราบขอบพระคุณ

เจ้าหน้าที่ในภาควิชาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทุกท่าน ที่คอยประสานงาน 

อาํนวยความสะดวกและใหค้าํแนะนําทีด่ตีลอดมา 

  ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ ผูต้อบแบบสอบถามทีไ่ดอ้นุเคราะหใ์หผู้ว้จิยัดําเนินการวจิยั โดยใชข้อ้มูลเป็น

กลุ่มตวัอย่าง ตลอดจนทุกท่านทีใ่หค้วามร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม 

 สุดทา้ยน้ีผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และเพื่อนๆ ทุกคนทีค่อยเป็นแรงผลกัดนั และมอบ

กําลงัใจทีด่เีสมอมา ขอบคุณเพื่อนๆ นิสติ MBA สาขาการจดัการ ภาคพเิศษ รุ่นที ่ 15 ทีไ่ดร่้วมทุกขแ์ละสุขกนัมา 

ตลอดจนผูม้สีว่นสาํเรจ็ต่องานวจิยัน้ีทุกท่านคุณประโยชน์ และความดอีนัพงึมจีากสารนิพนธฉ์บบัน้ี ผูว้จิยัขอมอบเป็น

เครื่องบชูาพระคุณของบดิา มารดา บรรพบุรุษ ญาตพิีน้่อง บรูพคณาจารยท์ุกท่าน ทีไ่ดอ้บรมสัง่สอน ชีแ้นะแนวทางทีด่ี

และมคีุณค่าตลอดมาจนสาํเรจ็การศกึษา 
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