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บทคดัย่อ 

 

 การวิจัยครัง้น้ีมุง่ศึกษาการรับรู้เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรของผู้บริโภคที่มีผลต่อ

พฤติกรรมและแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสนิใจใช้บตัรเครดติไทยพาณิชย์ อพัทูม ีของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร 

จํานวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถิติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ 

ค่าสงูสดุ ค่าตํ่าสดุ ค่าเฉลีย่ ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมตฐิานดว้ยการวเิคราะหค์วามแตกต่างใชค้่าท ีการ

วเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว การวเิคราะหค์วามแตกต่างเป็นรายคู ่ใชก้ารหาคา่ความแตกต่างนยัสาํคญัน้อยทีส่ดุ 

และการวเิคราะหค์วามสมัพนัธอ์ยา่งงา่ยของเพยีรส์นั  

 ผลการวจิยัพบวา่ 

 1.  ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศชาย อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 21 – 30 ปี มสีถานภาพโสด มรีายได้

เฉลีย่ต่อเดอืนระหว่าง 15,000 – 30,000 บาท สาํเรจ็การศกึษาสงูสุดระดบัปรญิญาตร ีและประกอบอาชพีพนักงาน

บรษิทัเอกชน 

 2.  ผู้บรโิภคมกีารรบัรู้เครื่องมอืสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรของ บตัรเครดติไทยพาณิชย์ อพัทูม ี

โดยรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าผู้บริโภคมีการรับรู้ต่อการส่งเสริมการขาย ด้านการยกเว้น

คา่ธรรมเนียมรายปีตลอดการใชบ้รกิารอยูใ่นระดบัดมีาก สว่นการตลาดทางตรงผูบ้รโิภคมกีารรบัรูต่้อการใหข้อ้มลูหรอื

แนะนําบตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทมู ีผ่านทางโทรศพัท ์อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 3.  ผูบ้รโิภคมพีฤตกิรรมการตดัสนิใจใช้บตัรเครดติไทยพาณิชย์ อพัทูม ีดา้นความถี่ในการใชบ้ตัรเครดติ

ไทยพาณิชย ์อพัทมู ีตามวตัถุประสงคก์ารใชง้าน ส่วนใหญ่เพื่อซือ้สนิคา้อุปโภคบรโิภค และดา้นเหตุผลหลกัในการใช้

บตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทูม ีเพราะต้องการใชผ้่อนชําระค่าสนิคา้และบรกิารเป็นรายเดอืน โดยไดร้บัอตัราดอกเบีย้ 

0%  

 4.  แนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจใช้บตัรเครดติไทยพาณิชย์ อพัทูม ีของผู้บรโิภคส่วนใหญ่จะใชบ้รกิาร

บตัรต่อไป แมม้กีารเปลีย่นแปลงรปูแบบ (ขนาด, ส)ี ของบตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทมู ี
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 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบวา่   

 1.  ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครที่ เพศ อายุ สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน และระดบัการศกึษาสูงสุด            

ทีต่่างกนั มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทูม ีในดา้นความถี่ในการใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์

อพัทมู ีตามวตัถุประสงคก์ารใชง้านแตกต่างกนั 

 2.  การรับรู้เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร ด้านการโฆษณา และด้านพนักงานขาย                     

มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทูม ี ในดา้นความถี่ในการใชบ้ตัรเครดติไทย

พาณิชย์ อพัทูม ีตามวตัถุประสงค์การใช้งาน ส่วนการส่งเสรมิการขาย การประชาสมัพนัธ์ การตลาดทางตรง และ           

การใช ้Internet Marketing มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทมู ีในดา้นเหตุผล

หลกัในการใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทมู ี

 3.  พฤติกรรมการตดัสนิใจใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทูม ี ทัง้ในดา้นความถี่ในการใชบ้ตัรเครดติไทย

พาณิชย์ อัพทูมี ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน และด้านเหตุผลหลักในการใช้บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ อัพทูมี มี

ความสมัพนัธ์กบั แนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจใช้บตัรเครดติไทยพาณิชย์ อพัทูม ี ในเรื่องการใชบ้ตัรเครดติไทย

พาณิชย ์อพัทมู ีในอนาคตต่อเน่ือง, การแนะนําบอกต่อคนรูจ้กัใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทมู ีและการใชบ้ตัรเครดติ

ธนาคารไทยพาณิชย ์อพัทมู ีรปูแบบอื่น 

 

คาํสาํคญั: การรบัรู ้พฤตกิรรม เครือ่งมอืสือ่สาร บตัรเครดติ อพัทมู ี

 

Abstract 

 

 This research was aimed at studying perception of integrated marketing communication tools 

affecting decision behavior and behavior trends toward usage of SCB UP2ME credit card among consumers 

in Bangkok Metropolitan. The samples consisted of 400 consumers using SCB UP2ME credit card. Statistics 

used for data analysis consisted of percentage, mean, standard deviation, t-test, One-way analysis of 

variance, pair differences analyzed by LSD and Brown-forsythe and Pearson product moment correlation 

coefficient.  

 Results were shown as follows: 

 1. Most research samples were male aged 21 – 30 ,held bachelor degree and worked in a private 

company with monthly income between 15,000 – 30,000 Baht.  

 2. Most consumers overall awareness of IMC tools at the high level. Considering each category, 

consumer awareness of sale promotions in field of annual fee except was at highest level, consumer 

awareness of direct marketing in field of providing information and suggestion of SCB UP2ME credit card via 

telephone was at moderate level. 

 3. Consumer behavior towards decision to use SCB UP2ME credit card was based on purpose of 

use Mostly, used it for buying consumer products and the main reason for using SCB UP2ME credit card 

was for monthly installments with 0% interest rate. 

 4. Most consumers behavior trends toward usage of SCB UP2ME credit card was using SCB 

UP2ME credit card even with change of format (size, color) in the future. 

 

 



 3 

 The hypothesis testing results were concluded as follows: 

 1. Consumers with different gender, age, marital status, personal income and education level had 

difference in consumer behavior towards decision to use SCB UP2ME credit card in terms of frequency 

based on different purposes of use.  

 2. Awareness of IMC tools including advertising and sales staff shows relationship with consumer 

behavior towards decision to use SCB UP2ME credit card in terms of frequency based on purpose of use 

while sales promotion, PR, direct marketing and internet marketing have correlated with consumer behavior 

towards decision to use SCB UP2ME credit card in terms of main reason to use SCB UP2ME credit card. 

 3. Behavior towards decision to use SCB UP2ME credit card in terms of frequency based on 

purpose of use and main reason to use SCB UP2ME credit card have correlated with potential to continue 

using SCB UP2ME credit card in the future, recommendation to others to use SCB UP2ME credit card and 

use of SCB UP2ME credit card in other formats. 

 

Keywords: Perception, Behavior, Communication tools, Credit card up Tucson with, Consumers 

 

บทนํา 

 การสือ่สารทางการตลาดเป็นกระบวนการสื่อสารทีเ่ริม่จาก ผูผ้ลติ ผูจ้ําหน่ายสนิคา้ บรษิทัโฆษณาซึง่เป็นผู้

ส่งข่าวสารโดยมกีารกําหนดวตัถุประสงค์ในการสื่อสารและกลุ่มผู้รบัข่าวสารเป้าหมาย จากนัน้จึงกําหนดข่าวสารที่

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ และส่งข่าวสารในรูปของคําพูด ภาษาเขยีน รูปภาพ ภาษาท่าทาง ฯลฯ ผ่านช่องทางการ

สื่อสารในรูปของช่องทางที่ใช้บุคคล ได้แก่ การขายโดยบุคคล การพูดปากต่อปาก หรอืช่องทางที่ไม่ใช้บุคคล ได้แก่ 

การโฆษณา การสง่เสรมิการขาย และการประชาสมัพนัธ ์(ชืน่จติต ์แจง้เจนกจิ.2546) การสือ่สารทางการตลาดแบบครบ

วงจร (Integrated Marketing Communication; IMC) เป็นกลยุทธ์การประสานงาน การรวมความพยายามทาง

การตลาดของบริษัท และการติดต่อสื่อสารเพื่อส่งเสริมเพื่อส่งเสริมการตลาดโดยใช้ทุกเครื่องมือของการจูงใจที่

เหมาะสมเพื่อให้ได้ข่าวสารภาพพจน์ที่สอดคล้องกนั และเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั ในปจัจุบนัผูโ้ฆษณาที่เป็นเจ้าของ

สนิคา้พบว่าตลาดมกีารแบ่งแยกเป็นส่วนๆ ย่อยเลก็ลงไปเรื่อยๆ (Demassification of the market) การสื่อสารทาง

การตลาดที่จะเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิผลก็ซับซ้อนมากขึ้น ทําให้การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ และการ

ประชาสมัพนัธ์ซึ่งเป็นเครื่องมอืการสื่อสารทางการตลาดหลกัแต่ดัง้เดมินัน้ไม่เพยีงพอที่จะสื่อสารตราสนิค้า (Brand 

contact) ใหเ้กดิพฤตกิรรมทางบวกตามทีน่กัการตลาดตอ้งการ (เสร ีวงษ์มณฑา.  2542) 

 ในดา้นตลาดอุตสาหกรรมบตัรเครดตินัน้ปจัจยัทางเศรษฐกจิหลายๆดา้น และนโยบายของรฐับาล เช่น การ

ปรบัฐานเงนิเดอืนระดบัปรญิญาตรเีป็น 15,000 บาทต่อเดอืน ซึง่จะเป็นกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของกลุ่มธุรกจิทีอ่อกบตัร

เครดติ และแนวโน้มอตัราการเตบิโตของตลาดอุตสาหกรรมบตัรเครดติที่เพิม่ขึน้  เหน็ไดจ้าก ณ สิน้ปี 2556 มบีตัร

เครดิตที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์และบริษัทที่ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่ไม่ใช่สถาบันการเงินรวม 18,548,754 

บตัร  จากสิน้ปี 2555 ทีม่ยีอดบตัรรวม 16,870,025 บตัร  หรอืมอีตัราการเตบิโต 9.05% (www.bot.or.th) ซึง่ขอ้ดขีอง

บตัรเครดติคอื เป็นสนิเชือ่ทีไ่มต่อ้งมหีลกัประกนัหรอืบุคคลคํา้ประกนั มคีวามสะดวกในการใชบ้รกิารและการใหบ้รกิาร 

 ในดา้นการแขง่ขนัของตลาดบตัรเครดติสิง่ทีส่าํคญัทีธ่นาคารพาณิชยต์อ้งเผชญิ คอื คู่แขง่ขนัโดยตรงทีเ่ป็น

ธนาคารพาณิชย์ และคู่แข่งขนัที่เป็นบริษัทประกอบธุรกจิบตัรเครดิตที่ไม่ใช่สถาบนัการเงิน ซึ่งต่างก็มกีลยุทธ์และ

นําเสนอจุดเด่นในด้านผลิตภัณฑ์และด้านบริการของตนเพื่อให้ตอบสนองตรงตามความต้องการ และสร้างความ               

พงึพอใจแก่ผูบ้รโิภคใหไ้ดม้ากทีส่ดุ 

http://www.bot.or.th/�
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 ทางธนาคารไทยพาณิชย์จึงมีการออกผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตรูปแบบใหม่โดยใช้ชื่อว่า บัตรเครดิต               

ไทยพาณิชย ์อพัทมู ีเป็นการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคทีต่อ้งการความสะดวกในการพกบตัรเพยีงบตัรเดยีว

สามารถเป็นทัง้บตัรเครดติ บตัรเอทเีอม็ และบตัรกดเงนิสดได้ในเวลาเดยีวกนั จากการเปิดตวัผลติภณัฑ์ใหม่เดอืน

กรกฎาคม ปี2556 ผลการตอบรบัจากผูบ้รโิภคยงัไม่เป็นทีน่่าพอใจนักเมื่อเทยีบกบังบประมาณทีท่างธนาคารไดล้งทุน

ไปกบัการออกผลติภณัฑบ์ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทมู ี

 จากสถานการณ์ดงักล่าว ธนาคารต้องการสื่อสารขอ้มูลและจูงใจผูบ้รโิภครบัทราบขอ้มูลบรกิารบตัรเครดติ

ไทยพาณิชย์ อัพทูมี มากขึ้น การสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร จึงเป็นเครื่องมือสําคัญที่ทําให้เกิดการ

ติดต่อสื่อสารขอ้มูลเกี่ยวกบับตัรเครดิตไทยพาณิชย์ อพัทูม ีอย่างครบทุกช่องทาง ดงันัน้ผู้วจิยัจงึมคีวามสนใจที่จะ

ศกึษาในเรื่องความสมัพนัธป์จัจยัดา้นการรบัรูเ้ครื่องมอืสื่อสารทางการตลาดครบวงจร (IMC) ทีส่มัพนัธก์บัพฤตกิรรม

และแนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทมู ีของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร การวจิยัครัง้น้ี

เพื่อเป็นแนวทางส่วนหน่ึงให้ธนาคารนําผลวจิยัที่ได้ไปพฒันากลยุทธ์ดา้นการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรให้

สอดคลอ้งกบัพฤตกิรรมและความตอ้งการของผูบ้รโิภค 

 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

 1. เพื่อศกึษาลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

ระดบัการศกึษาสงูสุด และอาชพี ที่มผีลต่อพฤติกรรมการตดัสนิใจใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย์ อพัทูมี ของผู้บรโิภค          

ในกรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัดา้นการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร ไดแ้ก่ การโฆษณา 

พนกังานขาย การสง่เสรมิการขาย การประชาสมัพนัธ ์การตลาดทางตรง และการใชเ้ครอืขา่ยการสือ่สารอเิลก็ทรอนิกส ์

กบัพฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทมู ีของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 

 3. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทูม ี ทีม่ผีลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการ

ตดัสนิใจใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทมู ีของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั  

 1. ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) ไดแ้ก่ 

  1.1 ลกัษณะประชากรศาสตร ์

   1.1.1  เพศ 

    1.1.1.1  ชาย 

    1.1.1.2  หญงิ 

   1.1.2  อายุ 

    1.1.2.1  21 – 30 ปี 

    1.1.2.2  31 – 40 ปี 

    1.1.2.3  41 – 50 ปี 

    1.1.2.4  มากกวา่ 50 ปี 

   1.1.3  สถานภาพสมรส 

    1.1.3.1  โสด 

    1.1.3.2  สมรส 

    1.1.3.3  หยา่รา้ง แยกกนัอยู ่หมา้ย 
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   1.1.4  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

    1.1.4.1  15,001 – 30,000 บาท 

    1.1.4.2  30,001 – 45,000 บาท 

    1.1.4.3  มากกวา่ 45,000 บาทขึน้ไป 

   1.1.5  ระดบัการศกึษาสงูสดุ 

    1.1.5.1  ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี

    1.1.5.2  ปรญิญาตร ี

    1.1.5.3  สงูกว่าปรญิญาตร ี

   1.1.6  อาชพี 

    1.1.6.1  ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวสิาหกจิ 

    1.1.6.2  พนกังานบรษิทัเอกชน 

    1.1.6.3  ธุรกจิสว่นตวั / เจา้ของธรุกจิ 

    1.1.6.4  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………………… 

  1.2  การรบัรูเ้ครือ่งมอืสือ่สารทางการตลาดแบบครบวงจร 

   1.2.1  การโฆษณา  

   1.2.2  พนกังานขาย  

   1.2.3  การสง่เสรมิการขาย 

   1.2.4  การประชาสมัพนัธ ์

   1.2.5  การตลาดทางตรง 

   1.2.6  การใช ้Internet Marketing 

 2.  ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่ 

  2.1  พฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทมู ี

  2.2  แนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทมู ี

 

สมมติฐานการวิจยั  

 1. ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครที ่เพศ อาย ุสถานภาพ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ระดบัการ ศกึษาสงูสดุ อาชพี 

ทีต่่างกนั มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทมู ีแตกต่างกนั 

 2. การรบัรูเ้ครือ่งมอืสือ่สารทางการตลาดแบบครบวงจร  ไดแ้ก่ การโฆษณา พนกังานขาย การสง่เสรมิการ

ขาย การประชาสมัพนัธ ์การตลาดทางตรง และการใช ้Internet Marketing มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจ

ใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทมู ี 

 3. พฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทูม ี มคีวามสมัพนัธ์กบั แนวโน้มพฤตกิรรมการ

ตดัสนิใจใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทมู ี

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 ความหมายของลกัษณะประชากรศาสตร ์  ศริิวรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2550: 57-59)[1] กล่าวว่า 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาดครอบครวั สถาบนัครอบครวั รายได้ อาชีพ การศึกษา 

เหล่าน้ีเป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่งส่วนการตลาด ลกัษณะประชากรศาสตร์เป็นสิง่สําคญัและสถิติที่วดัได้ของ

ประชากรทีช่ว่ยกาํหนดตลาดเป้าหมาย รวมทัง้งา่ยต่อการวดัมากกวา่ตวัแปรอืน่ ตวัแปรทางดา้นประชากรทีส่าํคญัดงัน้ี 
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 1. อาย ุ(Age) เน่ืองจากผลติภณัฑจ์ะสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั นกัการ

ตลาดจงึใชป้ระโยชน์จากอายุเป็นตวัแปรดา้นประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างของสว่นตลาด ไดค้น้ควา้ความตอ้งการของตลาด

สว่นเลก็ (Niche Market) โดยมุง่ความสาํคญัทีต่ลาดอายสุว่นนัน้ 

 2. เพศ (Sex) เป็นตวัแปรในการแบง่สว่นการตลาดเชน่กนั นกัการตลาดตอ้งศกึษาตวัแปรน้ีอยา่งรอบครอบ 

เพราะในปจัจบุนัตวัแปรดา้นเพศมกีารเปลีย่นแปลงในพฤตกิรรมการบรโิภค การเปลีย่นแปลงดงักล่าวอาจมสีาเหตุจาก

การทีส่ตรทีาํงานมากขึน้ 

 3. ลกัษณะครอบครวั (Marital Status)  ในอดตีถงึปจัจุบนัลกัษณะครอบครวัเป็นเป้าหมายทีส่าํคญัของการ

ใช้ความพยายามทางการตลาดมาโดยตลอด และมคีวามสําคญัอย่างยิง่ขึน้ในส่วนทีเ่กี่ยวกบัหน่วยผู้บรโิภค นักการ

ตลาดจะสนใจจํานวนและลกัษณะของบุคคลในครวัเรอืนทีใ่ช้สนิค้าใดสนิคา้หน่ึง และยงัสนใจในการพจิารณาลกัษณะ

ทางประชากรศาสตร ์และโครงสรา้งดา้นสือ่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูต้ดัสนิใจในครวัเรอืนเพือ่ชว่ยในการพฒันากลยทุธก์ารตลาด

ใหเ้หมาะสม 

 4. รายได ้การศกึษา อาชพี และสถานภาพ (Income, education, occupation and status) เป็นตวัแปรสาํคญั

ในการกําหนดส่วนของตลาด โดยทัว่ไปนักการตลาดจะสนใจผูบ้รโิภคทีม่คีวามรํ่ารวย  แต่อย่างไรกต็ามครอบครวัทีม่ี

รายไดต้ํ่าจะเป็นตลาดขนาดใหญ่ ปญัหาสาํคญัในการแบ่งสว่นการตลาดโดยถอืเกณฑร์ายไดอ้ย่างเดยีวกค็อื รายไดจ้ะเป็น

ตวัชีค้วามสามารถในการจา่ยสนิคา้หรอืไมม่คีวามสามารถในการจา่ยสนิคา้ ในขณะเดยีวกนัการเลอืกซือ้สนิคา้ทีแ่ทจ้รงิอาจ

ถอืเป็นเกณฑร์ปูแบบการดาํรงชวีติ รสนิยม อาชพี การศกึษา ฯลฯ แมร้ายไดเ้ป็นตวัแปรทีใ่ชบ้่อยมาก นกัการตลาดสว่น

ใหญ่จะโยงเกณฑร์ายไดร้วมกบัตวัแปรดา้นประชากรศาสตรห์รอือืน่ๆ เพือ่ใหก้าํหนดตลาดเป้าหมายไดช้ดัเจนยิง่ขึน้ 

 ความหมายของการติดต่อสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร (IMC)  เสร ี วงษ์มณฑา (2540: 28-

29)[2] ใหค้วามหมายของการสื่อสารการตลาดครบวงจร (Integrated Marketing Communication) ว่าหมายถึง 

กระบวนการของการพฒันาแผนงานการสื่อสารการตลาด ที่ต้องใช้การจูงใจหลายรูปแบบกบักลุม่เป้าหมายอย่าง

ต่อเน่ือง เป้าหมาย IMC คอื การทีมุ่่งสรา้ง พฤตกิรรมของกลุ่มเป้าหมายใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการของตลาด โดย

การพจิารณาวธิกีารสื่อสารตราสนิคา้ (Brand contracts) เพื่อใหผู้้บรโิภคเป้าหมายไดรู้จ้กัสนิคา้ทีจ่ะนําไปสู่ความรู ้

ความคุ้นเคยและความเชื่อมัน่ในสนิค้ายีห่้อใดยี่หอ้หน่ึง ซึง่ IMC เป็นวธิกีารพื้นฐานในการสํารวจ กระบวนการ

ตดิต่อสือ่สารกบัผูร้บัขา่วสารทีเ่ป็นเป้าหมาย ทศันะการวางแผน IMC ถอืเกณฑ ์

 ความหมายของการรบัรู้  ปรมะ สตะเวทิน (2546: 75)[3] อธบิายว่า การรบัรู้ (Perception) เป็น

กระบวนการตคีวาม หมายถงึ สิง่ทีเ่ราพบเหน็ในสิง่แวดลอ้ม สว่นความหมาย (Meaning) คอื สิง่ทีเ่กดิจากกระบวนการ

ตคีวามหมายหรอืการรบัรู้ กล่าวอกีนัยหน่ึงกค็อืเรามคีวามหมายต่อสิง่ใดสิง่หน่ึงอย่างไร ย่อมขึน้อยู่กบัการทีเ่รารบัรู้

หรอืตคีวามหมายสิง่นัน้อย่างไร ซึ่งในการรบัรู้และตีความหมาย สิง่ทีเ่ราไดพ้บนัน้ อาศยัประสบการณ์ของเรา เพราะ

ประสบการณ์ของเรามอีทิธพิลต่อการรบัรูแ้ละตคีวามหมายต่อสิง่ทีเ่ราพบ 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 1. ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั 

  ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครทีเ่ปิดใชบ้รกิารบตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทมู ีเฉพาะผูถ้อืบตัรหลกั ซึง่ไม่

ทราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอน 

 2. กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั 

  กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัครัง้น้ี คอื ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครทีเ่ปิดใชบ้รกิารบตัรเครดติไทย

พาณิชย ์อพัทูม ี เฉพาะผูถ้อืบตัรหลกั ซึง่ผูว้จิยัไม่ทราบจํานวนทีแ่น่นอน จงึไดใ้ช้สตูรการกําหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง

โดยใชส้ตูรคํานวณแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) (กลัยา วานิชบญัชา. 2546: 25-27)[4] ที่

ระดบัความเชือ่มัน่ 95 % ไดข้นาดตวัอยา่งจากการคาํนวณ 385 คน และเกบ็เพิ่มอกี 15 คน รวมเป็น 400 คน 



 7 

ผลการวิจยั  

 ผลการศกึษางานวจิยัเรื่อง การรบัรู้เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรที่มีผลต่อพฤติกรรมและ

แนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทมู ีของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร สรุปผลไดด้งัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลประชากรศาสตรข์องผูใ้ช้บริการบตัรเครดิตไทยพาณิชย ์อพัทูมี ในกรงุเทพมหานคร  

 พบว่าผูใ้ชบ้รกิารบตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทูม ีที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จํานวน 235 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 58.80 และเป็นเพศหญงิ จาํนวน 165 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.30 ส่วนใหญ่มอีายุ 21 – 30 ปี จาํนวน 

207 คน คดิเป็นรอ้ยละ 51.80 มสีถานภาพโสด / หย่ารา้ง แยกกนัอยู่ หมา้ย จํานวน 339 คน คดิเป็นรอ้ยละ 84.80 มี

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,000 – 30,000 บาท จํานวน 190 คน คดิเป็นรอ้ยละ 47.50 มรีะดบัการศกึษาสงูสุดระดบั

ปรญิญาตรจีาํนวน 252 คน คดิเป็นรอ้ยละ 63.00 และสว่นใหญ่มอีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน จาํนวน 285 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 71.30 

 ส่วนท่ี 2 ข้อมูลด้านการรบัรู้เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรของบตัรเครดิตไทย

พาณิชยอ์พัทูมี  

 ด้านการโฆษณา พบว่าผูใ้ชบ้รกิารบตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทูม ีทีต่อบแบบสอบถาม มกีารรบัรูเ้ครื่องมอื

สือ่สารทางการตลาดแบบครบวงจร ดา้นการโฆษณาโดยรวม ในระดบัด ีคา่เฉลีย่เทา่กบั 3.78 และเมือ่พจิารณาเป็นราย

ดา้น พบว่า ผูบ้รโิภคมกีารรบัรู ้ระดบัด ีประเภท ภาพยนตรโ์ฆษณาทางโทรทศัน์ มคีา่เฉลีย่มากทีส่ดุคอื 4.00 รองลงมา 

ไดแ้ก่ ประเภทโฆษณาสิง่พมิพป์ระเภทต่างๆ เช่น หนงัสอืพมิพ/์วารสาร/นิตยสาร  ประเภทโบรชวัร/์แผ่นพบั  ประเภท

แผ่นป้ายโฆษณาตามสถานทีต่่าง และประเภทสปอตโฆษณาทางวทิยุ  มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.93, 3.84, 3.81 และ 3.31 

ตามลาํดบั 

 ด้านพนักงานขาย พบวา่ผูใ้ชบ้รกิารบตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทมู ีทีต่อบแบบสอบถาม มกีารรบัรูเ้ครื่องมอื

สื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร ดา้นพนักงานขายโดยรวม ในระดบัด ีค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.11 และเมื่อพจิารณาเป็น

รายดา้น พบวา่ ผูบ้รโิภคมกีารรบัรู ้ระดบัดมีาก ดา้นบคุลกิภาพและความน่าเชือ่ถอืของพนกังาน มคีา่เฉลีย่มากทีส่ดุคอื 

4.23 รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นความรวดเรว็ในการใหบ้รกิารของพนักงาน ดา้นมนุษยสมัพนัธข์องพนักงานต่อลูกคา้ และ

ดา้นความรูค้วามสามารถในการอธบิายขอ้มลูเกีย่วกบับตัร มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.18, 4.09 และ 3.93 ตามลาํดบั 

 ด้านการส่งเสริมการขาย พบว่าผูใ้ชบ้รกิารบตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทูม ีทีต่อบแบบสอบถาม มกีารรบัรู้

เครือ่งมอืสือ่สารทางการตลาดแบบครบวงจร ดา้นการสง่เสรมิการขายโดยรวม ในระดบัดมีาก คา่เฉลีย่เทา่กบั 4.37 และ

เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ผูบ้รโิภคมกีารรบัรู ้ระดบัดมีาก ดา้นการยกเวน้คา่ธรรมเนียมรายปีตลอดการใชบ้รกิาร 

มคี่าเฉลีย่มากทีสุ่ดคอื 4.50 รองลงมา ได้แก่ ด้านการได้รบัส่วนลดและสทิธิพเิศษจากร้านค้าสมาชกิ ด้านมคีวาม

หลากหลายของของรางวลัทีใ่ชค้ะแนนแลก และดา้นจาํนวนคะแนนสะสมทีไ่ดร้บัจากยอดการใชจ้า่ยผา่นบตัร มคี่าเฉลีย่

เทา่กบั 4.40, 4.34 และ 4.24 ตามลาํดบั 

 ด้านการประชาสมัพนัธ์ พบว่าผู้ใชบ้รกิารบตัรเครดติไทยพาณิชย์ อพัทูม ีทีต่อบแบบสอบถาม มกีารรบัรู้

เครือ่งมอืสือ่สารทางการตลาดแบบครบวงจร ดา้นการประชาสมัพนัธโ์ดยรวม ในระดบัด ีค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.80 และเมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริโภคมีการรับรู้ ระดับดี ด้านบทความในนิตยสาร/วารสาร/หนังสือพิมพ์ในการ

ประชาสมัพนัธ ์มคี่าเฉลี่ยมากที่สุดคอื 4.02 รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นการออกบูธแนะนําบตัรเครดติไทยพาณิชย์ อพัทูม ี

ตามสถานที่ต่างๆ  ดา้นการสรา้งภาพลกัษณ์ผ่านบุคคลทีม่ชีื่อเสยีง/มคีวามน่าเชื่อถอื  ดา้นบทให้สมัภาษณ์เกี่ยวกบั

บตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทมู ีของผูบ้รหิารระดบัสงูในสือ่ และดา้นการเป็นผูร่้วมสนับสนุนกจิกรรมทางสงัคม (CSR) 

ต่างๆ  มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.84, 3.75, 3.73 และ 3.64 ตามลาํดบั 

 ด้านการตลาดทางตรง พบว่าผู้ใช้บรกิารบตัรเครดิตไทยพาณิชย์ อพัทูม ีที่ตอบแบบสอบถาม มกีารรบัรู้

เครื่องมอืสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร ดา้นการตลาดทางตรงโดยรวม ในระดบัด ีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.49 และเมื่อ

พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูบ้รโิภคมกีารรบัรู ้ระดบัด ีดา้นแผ่นพบั/ แคตตาลอ็ก ทีแ่นบอยู่ในซองแจง้ยอดบญัช ีมี
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ค่าเฉลีย่มากทีส่ดุคอื 3.71 รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นการส่งจดหมายตรง หรอืการส่งอเีมล ์ แนะนําบตัรเครดติไทยพาณิชย ์

อพัทูม ี และด้านการให้ขอ้มูลหรอืแนะนําบตัรเครดติไทยพาณิชย์ อพัทูม ีผ่านทางโทรศพัท์  มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.49 

และ 3.27 ตามลาํดบั 

 ด้านการใช้ Internet Marketing พบวา่ผูใ้ชบ้รกิารบตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทูม ีทีต่อบแบบสอบถาม มกีาร

รบัรูเ้ครื่องมอืสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร ดา้นการใช ้Internet Marketingโดยรวม ในระดบัด ีค่าเฉลีย่เท่ากบั 

3.80 และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูบ้รโิภคมกีารรบัรู ้ระดบัด ีดา้นการเผยแพร่ขอ้มูลบตัรเครดติไทยพาณิชย ์

อพัทมู ีผา่นทางเวบ็ไซตข์องธนาคาร มค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุคอื 3.87 รองลงมา ไดแ้ก่ การเผยแพร่ขอ้มูลขอ้มูลบตัรเครดติ

ไทยพาณิชย ์อพัทมู ีผ่านทางเครอืขา่ยสงัคม เช่น เฟสบุ๊ค ทวติเตอร ์ไลน์  มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.73 ตามลาํดบั 

 ส่วนท่ี 3 พฤติกรรมการตดัสินใจใช้บตัรเครดิตไทยพาณิชย ์อพัทมีู 

 ด้านความถ่ีในการใช้งานบตัรเครดิตไทยพาณิชย ์อพัทมูี ตามวตัถปุระสงคก์ารใช้งาน พ บ ว่ า

ผูใ้ชบ้รกิารบตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทมู ีทีต่อบแบบสอบถามมคีวามถีใ่นการใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทูม ีตาม

วตัถุประสงค์การใช้งาน ในระดบัมาก เพื่อซื้อสนิค้าอุปโภคบริโภค มคี่าเฉลี่ยมากที่สุดคอื 3.69 รองลงมา ได้แก่ 

รบัประทานอาหารนอกบา้น, ซือ้อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส,์ ซือ้เสือ้ผา้/เครือ่งแต่งกาย, เตมิน้ํามนัรถยนต,์ จองทีพ่กั/จองตัว๋

เครื่องบนิ และชําระค่ารกัษาพยาบาล/สถานเสรมิความงาม มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.51, 3.27, 3.17, 2.86, 2.81 และ 2.45 

ตามลาํดบั 

 ด้านเหตุผลหลกัในการใช้บตัรเครดิตไทยพาณิชย ์อพัทูมี  พบว่าผู้ใชบ้รกิารบตัรเครดติไทยพาณิชย ์

อพัทมู ีทีต่อบแบบสอบถาม มเีหตุผลหลกัในการใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทูม ีในระดบัมากทีสุ่ด คอื ใชผ่้อนชําระ

ค่าสนิคา้และบรกิารเป็นรายเดอืน โดยไดร้บัอตัราดอกเบีย้ 0% มคีา่เฉลีย่มากทีส่ดุ คอื 4.32 รองลงมา คอื ไดร้บัคะแนน

สะสมสงูจากยอดการใชบ้ตัร เพื่อแลกของรางวลั และ ระยะเวลาในการชําระเงนิโดยปลอดดอกเบีย้นานกว่า 45 วนั มี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั  4.17 และ 3.84  ตามลาํดบั 

 ส่วนท่ี 4 แนวโน้มพฤติกรรมการตดัสินใจใช้บตัรเครดิตไทยพาณิชย ์อพัทมีู 

 พบว่าผู้ใช้บรกิารบตัรเครดติไทยพาณิชย์ อพัทูม ีที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มแีนวโน้มพฤติกรรมการ

ตดัสนิใจใช้บตัรเครดติไทยพาณิชย์ อพัทูม ีต่อไป หากมกีารเปลีย่นแปลงรูปแบบ(ขนาด, ส)ี ที่ระดบัแนวโน้มมาก มี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.68 รองลงมาคอื มแีนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทมู ีในอนาคตต่อไป 

ทีร่ะดบัแนวโน้มมาก มค่ีาเฉลีย่เทา่กบั 3.66 และมแีนวโน้มการแนะนําบอกต่อคนรูจ้กัใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทมู ี

ในระดบัแนวโน้มมาก มค่ีาเฉลีย่เทา่กบั 3.54 

 ส่วนท่ี 5 วิเคราะหข์้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่ เพศ อายุ สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดบั

การศกึษาสูงสุด อาชพี ที่ต่างกนั มพีฤติกรรมการตดัสนิใจใช้บตัรเครดติไทยพาณิชย์ อพัทูม ี แตกต่างกนั จากการ

วเิคราะหข์อ้มลูสรุปได ้ดงัน้ี 

 สมมติฐานย่อยข้อท่ี 1.1 ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครทีเ่พศต่างกนัมพีฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้ตัรเครดติ

ไทยพาณิชย ์อพัทมู ีแตกต่างกนั 

 ดา้นความถีใ่นการใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทมู ีตามวตัถุประสงคก์ารใชง้านโดยรวม มคี่า Sig. เท่ากบั 

0.000 ซึง่น้อยกว่า 0.05  นัน่คอืปฏเิสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง(H1) แสดงว่าผูบ้รโิภคใน

กรุงเทพมหานครที่เพศต่างกนัมพีฤติกรรมการตัดสนิใจ ด้านความถี่ในการใช้บตัรเครดติไทยพาณิชย์ อพัทูม ีตาม

วตัถุประสงคก์ารใชง้าน แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05   

 ดา้นเหตุผลหลกัในการตดัสนิใจใช้บตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทูม ีโดยรวม มคี่า Sig. เท่ากบั 0.187 ซึง่

มากกวา่ 0.05  นัน่คอืยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง(H1) แสดงว่าผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร
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ทีเ่พศต่างกนัมพีฤตกิรรมการตดัสนิใจ ดา้นเหตุผลหลกัในการตดัสนิใจใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทมู ีไม่แตกต่างกนั 

ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 

 สมมติฐานย่อยข้อท่ี 1.2 ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครทีอ่ายุต่างกนัมพีฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้ตัรเครดติ

ไทยพาณิชย ์อพัทมู ีแตกต่างกนั 

 ดา้นความถีใ่นการใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทมู ีตามวตัถุประสงคก์ารใชง้านโดยรวม มคี่า Sig. เท่ากบั 

0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นัน่คอืปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามทีม่อีายแุตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทมู ีดา้นความถีใ่นการใชบ้ตัร

เครดติไทยพาณิชย ์อพัทูม ีตามวตัถุประสงคก์ารใชง้านโดยรวม แตกต่างกนั แสดงว่าผลวจิยัสอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน

ทีต่ัง้ไว ้พบว่า 

 ผูต้อบแบบสอบถามทีม่อีายุ 21 – 30 ปี มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทูม ีดา้น

ความถีใ่นการใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทมู ีตามวตัถุประสงคก์ารใชง้านโดยรวม มากกว่า  อายุ 31 – 40 ปี โดยมี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.62 

 ผูต้อบแบบสอบถามทีม่อีาย ุ21 – 30 ปี มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทมู ีความถี่

ในการใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทูม ีตามวตัถุประสงค์การใชง้านโดยรวม น้อยกว่า  อายุมากกว่า 40 ปี โดยมี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.30 

 ผูต้อบแบบสอบถามทีม่อีาย ุ31 – 40 ปี มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทมู ีความถี่

ในการใช้บตัรเครดติไทยพาณิชย์ อพัทูม ีตามวตัถุประสงคก์ารใชง้านโดยรวม มากกว่า  อายุมากกว่า 40 ปี โดยมี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.92 

 ดา้นเหตุผลหลกัในการตดัสนิใจใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทูม ีโดยรวม มคี่า Sig. เท่ากบั 0.380 ซึง่

มากกวา่ 0.05 นัน่คอืยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) แสดงว่าผูต้อบแบบสอบถามทีม่อีายุ

แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการตดัสนิใจใช้บตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทูม ีดา้นเหตุผลหลกัในการตดัสนิใจใชบ้ตัรเครดติ

ไทยพาณิชย ์อพัทมู ีโดยรวม ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 

 สมมติฐานย่อยข้อท่ี 1.3 ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครทีส่ถานภาพต่างกนัมพีฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้ตัร

เครดติไทยพาณิชย ์อพัทมู ีแตกต่างกนั 

 ดา้นความถีใ่นการใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทมู ีตามวตัถุประสงคก์ารใชง้านโดยรวม มคี่า Sig. เท่ากบั 

0.009 ซึง่น้อยกว่า 0.05  นัน่คอืปฏเิสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง(H1) แสดงว่าผูบ้รโิภคใน

กรุงเทพมหานครทีส่ถานภาพสมรสต่างกนัมพีฤตกิรรมการตดัสนิใจ ดา้นความถีใ่นการใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทู

ม ีตามวตัถุประสงคก์ารใชง้าน แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 

 ดา้นเหตุผลหลกัในการตดัสนิใจใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทมู ีโดยรวม มคี่า Sig. เทา่กบั 0.001 ซึง่น้อย

กว่า 0.05  นัน่คอืปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง(H1) แสดงว่าผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครที่

สถานภาพสมรสต่างกนัมพีฤติกรรมการตดัสนิใจ ด้านเหตุผลหลกัในการตดัสนิใจใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย์ อพัทูม ี

แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 

 สมมติฐานย่อยข้อท่ี 1.4 ผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานครที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน ต่างกนัมพีฤติกรรมการ

ตดัสนิใจใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทมู ีแตกต่างกนั 

 ดา้นความถีใ่นการใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทมู ีตามวตัถุประสงคก์ารใชง้านโดยรวม มคี่า Sig. เท่ากบั 

0.024 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นัน่คือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชยใ์นดา้นความถี่ใน

การใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทมู ีตามวตัถุประสงคก์ารใชง้านโดยรวม แตกต่างกนั แสดงว่าผลการวจิยัสอดคลอ้ง

กบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้พบว่า 
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 ผูต้อบแบบสอบถามทีม่รีายได ้15,000 – 30,000 บาท มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์

อพัทูม ีด้านความถี่ในการใช้บตัรเครดติไทยพาณิชย์ อพัทูม ีตามวตัถุประสงค์การใช้งานโดยรวม มากกว่า  รายได ้

30,001 – 45,000  บาท โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 0.17 

 ดา้นเหตุผลหลกัในการตดัสนิใจใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทมู ีโดยรวม มคี่า Sig. เทา่กบั 0.012 ซึง่น้อย

กว่า 0.05 นัน่คอืปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) แสดงว่าผูต้อบแบบสอบถามทีม่รีายได้

เฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทูม ีดา้นเหตุผลหลกัในการตดัสนิใจ

ใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทมู ีโดยรวม แตกต่างกนั แสดงว่าผลวจิยัสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้พบว่า 

 ผูต้อบแบบสอบถามทีม่รีายได ้15,000 – 30,000 บาท มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์

อพัทมู ีดา้นเหตุผลหลกัในการตดัสนิใจใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทมู ีโดยรวม น้อยกว่า  รายได ้30,001 – 45,000  

บาท โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 0.28 

 ผูต้อบแบบสอบถามทีม่รีายได ้30,001 – 45,000 บาท มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์

อพัทมู ีดา้นเหตุผลหลกัในการตดัสนิใจใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทูม ีโดยรวม มากกว่า  รายได ้มากกว่า 45,000 

บาท โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 0.30 

 สมมติฐานย่อยข้อท่ี 1.5 ผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานครที่มรีะดบัการศกึษาสงูสุด ต่างกนัมพีฤติกรรมการ

ตดัสนิใจใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทมู ีแตกต่างกนั 

 ดา้นความถีใ่นการใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทมู ีตามวตัถุประสงคก์ารใชง้านโดยรวม มคี่า Sig. เท่ากบั 

0.004 ซึง่น้อยกว่า 0.05  นัน่คอืปฏเิสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง(H1) แสดงว่าผูบ้รโิภคใน

กรุงเทพมหานครทีร่ะดบัการศกึษาสงูสดุต่างกนัมพีฤตกิรรมการตดัสนิใจ ดา้นความถีใ่นการใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์

อพัทมู ีตามวตัถุประสงคก์ารใชง้าน แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 

 ดา้นเหตุผลหลกัในการตดัสนิใจใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทมู ีโดยรวม มคี่า Sig. เทา่กบั 0.000 ซึง่น้อย

กว่า 0.05  นัน่คอืปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง(H1) แสดงว่าผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครที่

ระดบัการศกึษาสงูสดุต่างกนัมพีฤตกิรรมการตดัสนิใจ ดา้นเหตุผลหลกัในการตดัสนิใจใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทู

ม ีแตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 

 สมมติฐานย่อยข้อท่ี 1.6 ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครทีม่รีะดบัอาชพี ต่างกนัมพีฤตกิรรมการตดัสนิใจใช้

บตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทมู ีแตกต่างกนั 

 ดา้นความถีใ่นการใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทมู ีตามวตัถุประสงคก์ารใชง้านโดยรวม มคี่า Sig. เท่ากบั 

0.109 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่คือยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฎิเสธ สมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามที่มอีาชพีแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการตดัสนิใจใช้บตัรเครดติไทยพาณิชย์ในด้านความถี่ในการใชบ้ตัร

เครดติไทยพาณิชย ์อพัทมู ีตามวตัถุประสงคก์ารใชง้านโดยรวม ไมแ่ตกต่างกนั  

 ดา้นเหตุผลหลกัในการตดัสนิใจใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทูม ีโดยรวม มคี่า Sig. เท่ากบั 0.168 ซึง่

มากกว่า 0.05 นัน่คอืยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) และปฎเิสธสมมตฐิานรอง (H1) แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มี

อาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชยใ์นดา้นความถี่ในการใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์

อพัทมู ีตามวตัถุประสงคก์ารใชง้านโดยรวม ไมแ่ตกต่างกนั 

 สมมติฐานข้อท่ี 2 การรบัรูเ้ครือ่งมอืสือ่สารทางการตลาดแบบครบวงจร  ไดแ้ก่ การโฆษณา พนักงานขาย 

การส่งเสริมการขาย การประชาสมัพนัธ์ การตลาดทางตรง และการใช้เครือข่ายการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ มี

ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทูม ีของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร จากการ

วเิคราะหข์อ้มลูสรุปได ้ดงัน้ี 
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 สมมติฐานย่อยข้อที่ 2.1 การรับรู้เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรด้านการโฆษณามี

ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทมู ีของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 

 ดา้นความถี่ในการใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทูม ีตามวตัถุประสงคก์ารใช้งานโดยรวม ผลการทดสอบ

สมมตฐิาน พบวา่ การรบัรูเ้ครือ่งมอืสือ่สารทางการตลาดแบบครบวงจรดา้นการโฆษณามคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ

ตดัสนิใจใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทมู ีดา้นความถี่ในการใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทูม ีตามวตัถุประสงคก์าร

ใชง้าน อย่างมรีะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 เมื่อการรบัรูเ้ครื่องมอืสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรดา้นการโฆษณา

มากขึน้ก็จะทําให้ พฤติกรรมการตัดสนิใจใช้บตัรเครดิตไทยพาณิชย์ อพัทูม ีด้านความถี่ในการใช้บตัรเครดิตไทย

พาณิชย ์อพัทมู ีตามวตัถุประสงคก์ารใชง้าน มากขึน้ในระดบัตํ่า 

 ดา้นเหตุผลหลกัในการใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทูม ีโดยรวม ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า การรบัรู้

เครื่องมอืสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรดา้นการโฆษณามคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้ตัรเครดติ

ไทยพาณิชย์ อพัทูม ีด้านเหตุผลหลกัในการใช้บตัรเครดติไทยพาณิชย์ อพัทูม ีอย่างมรีะดบันัยสําคญัทางสถิติ 0.05 

เมื่อการรบัรูเ้ครื่องมอืสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรดา้นการโฆษณามากขึน้กจ็ะทําให ้พฤตกิรรมการตดัสนิใจใช้

บตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทมู ีดา้นเหตุผลหลกัในการใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทมู ีมากขึน้ในระดบัปานกลาง 

 สมมติฐานย่อยข้อที่ 2.2 การรับรู้เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรด้านพนักงานขายมี

ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทมู ีของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 

 ดา้นความถี่ในการใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทูม ีตามวตัถุประสงคก์ารใช้งานโดยรวม ผลการทดสอบ

สมมตฐิาน พบวา่ การรบัรูเ้ครื่องมอืสือ่สารทางการตลาดแบบครบวงจรดา้นพนักงานขาย มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม

การตดัสนิใจใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทมู ีดา้นความถี่ในการใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทูม ีตามวตัถุประสงค์

การใชง้าน อยา่งมรีะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 เมือ่การรบัรูเ้ครือ่งมอืสือ่สารทางการตลาดแบบครบวงจรดา้นพนกังาน

ขายมากขึน้กจ็ะทําให ้พฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทูม ีดา้นความถี่ในการใชบ้ตัรเครดติไทย

พาณิชย ์อพัทมู ีตามวตัถุประสงคก์ารใชง้าน มากขึน้ในระดบัตํ่า 

 ดา้นเหตุผลหลกัในการใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทูม ีโดยรวม ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า การรบัรู้

เครือ่งมอืสือ่สารทางการตลาดแบบครบวงจรดา้นพนกังานขาย มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้ตัรเครดติ

ไทยพาณิชย์ อพัทูม ีด้านเหตุผลหลกัในการใช้บตัรเครดติไทยพาณิชย์ อพัทูม ีอย่างมรีะดบันัยสําคญัทางสถิติ 0.05 

เมือ่การรบัรูเ้ครือ่งมอืสือ่สารทางการตลาดแบบครบวงจรดา้นพนกังานขายมากขึน้กจ็ะทาํให ้พฤตกิรรมการตดัสนิใจใช้

บตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทมู ีดา้นเหตุผลหลกัในการใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทมู ีมากขึน้ในระดบัตํ่า 

 สมมติฐานย่อยข้อท่ี 2.3 การรบัรูเ้ครื่องมอืสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรดา้นการส่งเสรมิการขายมี

ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทมู ีของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 

 ดา้นความถี่ในการใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทูม ีตามวตัถุประสงคก์ารใช้งานโดยรวม ผลการทดสอบ

สมมตฐิาน พบว่า การรบัรูเ้ครื่องมอืสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรดา้นการส่งเสรมิการขายไม่มคีวามสมัพนัธก์บั

พฤติกรรมการตดัสนิใจใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทมู ีด้านความถี่ในการใช้บตัรเครดติไทยพาณิชย์ อพัทูม ีตาม

วตัถุประสงคก์ารใชง้าน อย่างมรีะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 ดา้นเหตุผลหลกัในการใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทูม ีโดยรวม ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า การรบัรู้

เครื่องมอืสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรด้านการส่งเสรมิขาย มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจใช้บตัร

เครดติไทยพาณิชย ์อพัทูม ีดา้นเหตุผลหลกัในการใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทูม ีอย่างมรีะดบันัยสาํคญัทางสถิต ิ

0.05 เมือ่การรบัรูเ้ครือ่งมอืสือ่สารทางการตลาดแบบครบวงจรดา้นการสง่เสรมิการขายมากขึน้กจ็ะทาํให ้พฤตกิรรมการ

ตดัสนิใจใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทมู ีดา้นเหตุผลหลกัในการใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทมู ีมากขึน้ในระดบัตํ่า 
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 สมมติฐานย่อยข้อท่ี 2.4 การรบัรูเ้ครื่องมอืสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรด้านการประชาสมัพนัธ์มี

ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทมู ีของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 

 ดา้นความถี่ในการใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทูม ีตามวตัถุประสงคก์ารใช้งานโดยรวม ผลการทดสอบ

สมมตฐิาน พบว่า การรบัรูเ้ครื่องมอืสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรดา้นการประชาสมัพนัธไ์ม่มคีวามสมัพนัธก์บั

พฤติกรรมการตดัสนิใจใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทูม ีด้านความถี่ในการใช้บตัรเครดติไทยพาณิชย์ อพัทูม ีตาม

วตัถุประสงคก์ารใชง้าน อย่างมรีะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 ดา้นเหตุผลหลกัในการใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทูม ีโดยรวม ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า การรบัรู้

เครื่องมอืสือ่สารทางการตลาดแบบครบวงจรดา้นการประชาสมัพนัธ ์มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้ตัร

เครดติไทยพาณิชย ์อพัทูม ีดา้นเหตุผลหลกัในการใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทูม ีอย่างมรีะดบันัยสาํคญัทางสถติ ิ

0.05 เมื่อการรบัรูเ้ครื่องมอืสือ่สารทางการตลาดแบบครบวงจรดา้นการประชาสมัพนัธม์ากขึน้กจ็ะทําให ้พฤตกิรรมการ

ตดัสนิใจใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทมู ีดา้นเหตุผลหลกัในการใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทมู ีมากขึน้ในระดบัตํ่า 

 สมมติฐานย่อยข้อท่ี 2.5 การรบัรู้เครื่องมอืสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรด้านการตลาดทางตรงมี

ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทมู ีของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 

 ดา้นความถี่ในการใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทูม ีตามวตัถุประสงคก์ารใช้งานโดยรวม ผลการทดสอบ

สมมตฐิาน พบว่า การรบัรูเ้ครื่องมอืสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรด้านการตลาดทางตรงไม่มคีวามสมัพนัธก์บั

พฤติกรรมการตดัสนิใจใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทูม ีด้านความถี่ในการใช้บตัรเครดติไทยพาณิชย์ อพัทูม ีตาม

วตัถุประสงคก์ารใชง้าน อย่างมรีะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 ดา้นเหตุผลหลกัในการใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทูม ีโดยรวม ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า การรบัรู้

เครื่องมอืสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรด้านการตลาดทางตรง มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้ตัร

เครดติไทยพาณิชย ์อพัทูม ีดา้นเหตุผลหลกัในการใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทูม ีอย่างมรีะดบันัยสาํคญัทางสถิต ิ

0.05 เมื่อการรบัรูเ้ครื่องมอืสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรดา้นการตลาดทางตรงมากขึน้กจ็ะทําให ้พฤตกิรรมการ

ตดัสนิใจใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทมู ีดา้นเหตุผลหลกัในการใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทมู ีมากขึน้ในระดบัตํ่า 

 สมมติฐานย่อยข้อที่ 2.6 การรับรู้เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรด้านการใช้ Internet 

Marketing มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ อัพทูมี ของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร 

 ดา้นความถี่ในการใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทูม ีตามวตัถุประสงคก์ารใช้งานโดยรวม ผลการทดสอบ

สมมตฐิาน พบว่า การรบัรูเ้ครื่องมอืสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรดา้นInternet Marketingไม่มคีวามสมัพนัธก์บั

พฤติกรรมการตดัสนิใจใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทูม ีด้านความถี่ในการใช้บตัรเครดติไทยพาณิชย์ อพัทูม ีตาม

วตัถุประสงคก์ารใชง้าน อย่างมรีะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 ดา้นเหตุผลหลกัในการใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทูม ีโดยรวม ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า การรบัรู้

เครือ่งมอืสือ่สารทางการตลาดแบบครบวงจรดา้นInternet Marketing มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้ตัร

เครดติไทยพาณิชย ์อพัทูม ีดา้นเหตุผลหลกัในการใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทูม ีอย่างมรีะดบันัยสาํคญัทางสถิต ิ

0.05 เมื่อการรบัรูเ้ครื่องมอืสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรดา้นInternet Marketing มากขึน้กจ็ะทําให ้พฤตกิรรม

การตดัสนิใจใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย์ อพัทูม ีด้านเหตุผลหลกัในการใช้บตัรเครดติไทยพาณิชย์ อพัทูม ีมากขึน้ใน

ระดบัปานกลาง 

 สมมติฐานข้อที่ 3 พฤติกรรมการตัดสินใจใช้บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ อัพทูมี ของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทมู ีของผูบ้รโิภคใน

กรุงเทพมหานคร 



 13 

 สมมติฐานย่อยข้อที่ 3.1 พฤติกรรมการตัดสินใจใช้บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ อพัทูมี ของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทมู ีของผูบ้รโิภคใน

กรุงเทพมหานคร ดา้นการใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทมู ีในอนาคตต่อเน่ือง 

 ดา้นความถี่ในการใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทูม ีตามวตัถุประสงคก์ารใช้งานโดยรวม ผลการทดสอบ

สมมตฐิาน พบว่า พฤติกรรมการตดัสนิใจใช้บตัรเครดติไทยพาณิชย์ อพัทูม ีด้านความถี่ในการใช้บตัรเครดติไทย

พาณิชย ์อพัทมู ีตามวตัถุประสงคก์ารใชง้านโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้ตัรเครดติ

ไทยพาณิชย์ อพัทูม ีด้านการใช้บตัรเครดติไทยพาณิชย์ อพัทูม ีในอนาคตต่อเน่ือง อย่างมรีะดบันัยสําคญัทางสถิต ิ

0.05 เมื่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทูม ีความถี่ในการใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทูม ี

ตามวตัถุประสงค์การใชง้านโดยรวม มากขึน้กจ็ะมแีนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทูม ี

ดา้นการใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทมู ีในอนาคตต่อเน่ืองมากขึน้ ในระดบัตํ่า 

ดา้นเหตุผลหลกัในการใช้บตัรเครดติไทยพาณิชย์ อพัทูม ีโดยรวม ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า พฤติกรรมการ

ตดัสนิใจใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย์ อพัทูม ีด้านเหตุผลหลกัในการใช้บตัรเครดติไทยพาณิชย์ อพัทูมี โดยรวม มี

ความสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทมู ีดา้นการใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์

อพัทมู ีในอนาคตต่อเน่ือง อยา่งมรีะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 เมื่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์

อพัทมู ีดา้นเหตุผลหลกัในการใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทมู ีโดยรวม มากขึน้กจ็ะมแีนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจ

ใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทมู ีดา้นการใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทมู ีในอนาคตต่อเน่ืองมากขึน้ ในระดบัตํ่า 

 สมมติฐานย่อยข้อที่ 3.2 พฤติกรรมการตัดสินใจใช้บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ อพัทูมี ของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร มคีวามสมัพนัธก์บั แนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทูม ีของผูบ้รโิภค

ในกรุงเทพมหานคร ดา้นการแนะนําบอกต่อคนรูจ้กัใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทมู ี

 ดา้นความถี่ในการใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทูม ีตามวตัถุประสงคก์ารใช้งานโดยรวม ผลการทดสอบ

สมมตฐิาน พบว่า พฤติกรรมการตดัสนิใจใช้บตัรเครดติไทยพาณิชย์ อพัทูม ีด้านความถี่ในการใช้บตัรเครดติไทย

พาณิชย ์อพัทมู ีตามวตัถุประสงคก์ารใชง้านโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้ตัรเครดติ

ไทยพาณิชย ์อพัทมู ีดา้นการแนะนําบอกต่อคนรูจ้กัใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทูม ีอย่างมรีะดบันัยสาํคญัทางสถติ ิ

0.05 เมือ่พฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทมู ีดา้นความถีใ่นการใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทมู ี

ตามวตัถุประสงค์การใชง้านโดยรวมมากขึน้ กจ็ะมแีนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทูม ี

ดา้นการแนะนําบอกต่อคนรูจ้กัใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทมู ีมากขึน้ในระดบัปานกลาง 

 ดา้นเหตุผลหลกัในการใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทมู ีโดยรวม ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบวา่ พฤตกิรรม

การตดัสนิใจใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทูม ีดา้นเหตุผลหลกัในการใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทูม ีโดยรวม มี

ความสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทูม ีดา้นการแนะนําบอกต่อคนรูจ้กัใช้

บตัรเครดติไทยพาณิชย์ อพัทูม ีอย่างมรีะดบันัยสาํคญัทางสถติิ 0.05 เมื่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้ตัรเครดติไทย

พาณิชย ์อพัทูม ีดา้นเหตุผลหลกัในการใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทูม ีโดยรวม มากขึน้ กจ็ะมแีนวโน้มพฤตกิรรม

การตดัสนิใจใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทูม ีดา้นการแนะนําบอกต่อคนรูจ้กัใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทูม ีมาก

ขึน้ในระดบัปานกลาง 

 สมมติฐานย่อยข้อที่ 3.3 พฤติกรรมการตัดสินใจใช้บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ อพัทูมี ของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร มคีวามสมัพนัธก์บั แนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทูม ีของผูบ้รโิภค

ในกรุงเทพมหานคร ดา้นการใชบ้ตัรเครดติธนาคารไทยพาณิชย ์อพัทมู ีรปูแบบอืน่ 

 ดา้นความถี่ในการใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทูม ีตามวตัถุประสงคก์ารใช้งานโดยรวม ผลการทดสอบ

สมมตฐิาน พบว่า พฤติกรรมการตดัสนิใจใช้บตัรเครดติไทยพาณิชย์ อพัทูม ีด้านความถี่ในการใช้บตัรเครดติไทย

พาณิชย ์อพัทมู ีตามวตัถุประสงคก์ารใชง้านโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้ตัรเครดติ
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ไทยพาณิชย ์อพัทูม ีดา้นการใชบ้ตัรเครดติธนาคารไทยพาณิชย ์อพัทูม ีรูปแบบอื่น อย่างมรีะดบันัยสาํคญัทางสถติ ิ

0.05 เมือ่พฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทมู ีดา้นความถีใ่นการใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทมู ี

ตามวตัถุประสงคก์ารใชง้านโดยรวม มากขึน้ กจ็ะมแีนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทูม ี

ดา้นการใชบ้ตัรเครดติธนาคารไทยพาณิชย ์อพัทมู ีรปูแบบอืน่มากขึน้ ในระดบัตํ่า 

 ดา้นเหตุผลหลกัในการใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทมู ีโดยรวม ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบวา่ พฤตกิรรม

การตัดสนิใจใช้บตัรเครดิตไทยพาณิชย์ อพัทูมี ด้านเหตุผลหลกัในการใช้บตัรเครดติไทยพาณิชย์ อพัทูมีโดยรวม             

มคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย์ อพัทูม ีดา้นการใชบ้ตัรเครดติธนาคาร

ไทยพาณิชย ์อพัทูม ีรูปแบบอื่น อย่างมรีะดบันัยสาํคญัทางสถติ ิ0.05 เมื่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้ตัรเครดติไทย

พาณิชย ์อพัทูม ีดา้นเหตุผลหลกัในการใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทูม ีโดยรวม มากขึน้ กจ็ะมแีนวโน้มพฤตกิรรม

การตดัสนิใจใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทูม ีดา้นการใชบ้ตัรเครดติธนาคารไทยพาณิชย ์อพัทูม ีรูปแบบอื่นมากขึน้ 

ในระดบัตํ่า 

 

สรปุผลและอภิปรายผล 

 ผลการศกึษา การรบัรู้เครื่องมอืสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรของผูบ้รโิภคที่มผีลต่อพฤติกรรมและ

แนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทูม ีของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร สามารถนํามา

อภปิรายผล ไดด้งัน้ี 

 สมมติฐานข้อท่ี 1 พบว่า ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครที ่เพศ อายุ สถานภาพ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และ

ระดบัการศกึษาสงูสดุ ต่างกนั มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทมู ีแตกต่างกนั ในดา้นความถีใ่น

การใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทมู ีตามวตัถุประสงคก์ารใชง้าน ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ผูบ้รโิภคทีอ่ายุ

ต่างกนั ส่งผลใหพ้ฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทูมแีตกต่างกนัดว้ย ผูว้จิยัพบว่า ผู้บรโิภคส่วน

ใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 31 – 40 ปี สอดคลอ้งกบังานวจิยัของพลยุทธ ตณัฑจํารูญ (2549: บทคดัย่อ) ศกึษาพฤตกิรรมขอ

สมาชกิบตัรเครดติธนาคารกรุงเทพ พบวา่สว่นใหญ่มอีายุระหว่าง 30 – 39 ปี อาจเน่ืองจากเป็นช่วงอายุในวยัทํางานมี

รายไดป้ระจําทีแ่น่นอน มคีวามจําเป็นในการจบัจ่ายใชส้อย และมหีน้าทีต่้องรบัผดิชอบและภาระต่างๆ ในครอบครวั 

มากขึน้  

 และพบว่า สถานภาพ รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน และระดบัการศกึษาสูงสุด ต่างกนั พฤติกรรมการตดัสนิใจใช้

บตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทูม ีแตกต่างกนั ในดา้นเหตุผลหลกัในการใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทูม ีผู้บรโิภคทีม่ี

สถานภาพสมรส มพีฤตกิรรมการตดัสนิใชบ้ตัรเครดติอพัทมู ีดา้นเหตุผลหลกัในการใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทมูี

มากกวา่ผูบ้รโิภคสถานภาพโสด อาจเน่ืองจากในการตดัสนิใจใชบ้ตัรเครดติ จะตอ้งคาํนึงถงึคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะตามมาซึง่อาจ

ส่งผลกระทบต่อภาระต่างๆในครอบครวั รวมถงึรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีต่่างกนั ส่งผลใหพ้ฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้ตัร

เครดติไทยพาณิชย ์อพัทูมแีตกต่างกนัดว้ย ผูว้จิยัพบว่า ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 30,000 – 45,000 

บาท เน่ืองจากรายไดเ้ป็นเครื่องกําหนดความต้องการของผูบ้รโิภค ตลอดจนพฤติกรรมต่างๆ รายไดเ้ป็นสิง่ที่นักการ

ตลาดตระหนกัถงึเสมอในการวางแผนการตลาด (สุวฒันา วงษ์กะพนัธ.์ 2530:41) รายไดข้องบุคคลจะส่งผลกระทบต่อ

สนิคา้และบรกิารทีเ่ขาตดัสนิใจซื้อ ระดบัการศกึษาสูงสุดทีแ่ตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสนิใจใช้บตัรเครดติ

ไทยพาณิชย์ อพัทูมี แตกต่างกัน ซึ่งผู้บริโภคส่วนมีระดับการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาตรี อาจเน่ืองจากเป็น

คุณสมบตัิเบื้องต้นในการสมคัรบตัรเครดติ เพราะจะมคีวามรู้ความเขา้ใจในการวางแผนการใช้จ่ายในอนาคตอย่าง

เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของธวชัชยั ประจกัษ์เศรณี (2548: บทคดัย่อ ) ทําการวิจยัเรื่อง ปจัจยัที่ผลต่อ

พฤติกรรมของผู้ถือบตัรเครดติ ซติี้แบงค์วซ่ีา ในกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้ถอืบตัรเครดติส่วนใหญ่มรีะดบัการศกึษา

สงูสดุทีร่ะดบัปรญิญาตร ี 
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 สมมติฐานข้อท่ี 2 พบว่า การรบัรูเ้ครื่องมอืสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร ดา้นการโฆษณา และดา้น

พนกังานขาย มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทมู ีทัง้ดา้นความถีใ่นการใชบ้ตัร

เครดติไทยพาณิชย ์อพัทมู ีตามวตัถุประสงคก์ารใชง้าน และดา้นเหตุผลหลกัในการใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทูม ี

เน่ืองจาก 

 การโฆษณา ของบตัรเครดิตไทยพาณิชย์ อพัทูมี นัน้ผู้บริโภคมีการบัรู้ประเภทภาพยนตร์โฆษณาทาง

โทรทศัน์ในระดบัด ีซึง่สามารถบง่บอกคุณสมบตัขิองผลติภณัฑเ์บือ้งตน้ จงึเป็นขอ้มลูในการเปรยีบเทยีบกบับตัรเครดติ

ประเภทอื่นๆ สําหรบัตัดสนิใจใช้บริการบตัรเครดิตที่ตรงตามวตัถุประสงค์การใช้งาน ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยั

ของวรณฐั บุญพทิกัษ ์(2549) ทีศ่กึษาเรือ่ง การสือ่สารการตลาด (IMC) และปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรม

การซื้อเครื่องดื่มน้ําผลไม้ผสมแอล-คาร์เนทีน ยี่ห้อยูนิฟ ไอเฟิร์ม ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การ

โฆษณาข่าวสารขอ้มูลใหผู้้บรโิภคมองเหน็ รบัรู ้และเขา้ใจ ถ้าหากผูบ้รโิภคได้เหน็และเขา้ใจสิง่ดงักล่าวแลว้ เขากจ็ะ

เหน็ถงึทางเลอืกทีด่กีว่าได ้และมองเหน็ถงึขอ้แตกต่างทีแ่ทจ้รงิเกีย่วกบัผลติภณัฑต่์างๆ 

 ดา้นพนกังานขาย เป็นสิง่กระตุ้นการตดัสนิใจใชบ้รกิาร ทีผู่บ้รโิภคสามารถจบัต้องได ้มองเหน็เป็นรูปธรรม 

สมารถรบัรูแ้ละสมัผสัไดด้ว้ยตนเอง เป็นการกระตุ้นความต้องการของผูบ้รโิภคใหม้มีากขึน้และสรา้งความมัน่ใจใหก้บั

ผูบ้รโิภคไดเ้ป็นอยา่งด ีซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ประวณีา วเิชยีรรกัษ์ (2550:บทคดัย่อ) ทําการวจิยัเรื่อง ทศันคติ

และแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติเซน็ทรลัมาสเตอร ์บตัรทองของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การ

รบัรูส้ ือ่เกีย่วกบับตัรเครดติเซน็ทรลัมาสเตอร ์บตัรทองของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผูถ้อืบตัรเครดติส่วน

ใหญ่มกีารรบัรูส้ ือ่ จากสือ่บคุคลมากทีส่ดุ คอืพนกังานขาย 

 และพบว่า การรับรู้เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านการ

ประชาสมัพนัธ ์ดา้นการตลาดทางตรง ดา้นการใช ้Internet Marketing ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้ตัร

เครดติไทยพาณิชย ์อพัทมู ีในดา้นเหตุผลหลกัในการใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทมู ีทัง้น้ีอาจเน่ืองจาก การสง่เสรมิ

การขายของบตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทูม ีมคีวามชดัเจนในเรื่องของคะแนนสะสมสงู ผ่อนชําระสนิคา้อตัราดอกเบีย้ 

0%  การประชาสมัพนัธข์องบตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทูม ีสรา้งภาพลกัษณ์ความน่าเชื่อถอืจากบุคคลทีม่ชีื่อเสยีงใน

การแจง้ถงึประโยชน์และสาํคญัของบตัร การตลาดทางตรงของบตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทมู ีทีม่กีารแจง้ขอ้สารใน

ผูใ้ชบ้รกิารทราบถงึประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัอยา่งสมํ่าเสมอ ทัง้ผา่นทางขอ้ความทางโทรศพัท ์และอเีมล ์และการใช ้Internet 

Marketing ของบตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทมู ีใหข้อ้มลูแก่ผูบ้รโิภคทาง เวบ็ไซตธ์นาคารและโซเชยีลมเีดยี เพื่อรบัฟงั

และตอบคาํถามในการใชง้านของผูใ้ชบ้รกิารบตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทมู ี  

 จงึทําใหผู้บ้รโิภครบัรูข้อ้มูลจากเครื่องมอืสื่อสารทางการตลาดเหล่าน้ี ใชเ้ป็นเหตุผลหลกัในการตดัสนิใจใช้

บตัรเครดติไทยพาณิชย์ อพัทูม ีซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิด้านส่วนประสมทางการตลาด (ศริวิรรณ เสรรีตัน์และคณะ.

2541: 35-36) ทีก่ล่าวว่าผูบ้รโิภคจะเปรยีบเทยีบระหว่างคุณค่า(Value) กบัราคา(Price) ผลติภณัฑน์ัน้ ถา้คุณค่าสงูกว่า

ราคาเขากจ็ะตดัสนิใจซือ้  

 สมมติฐานข้อที่ 3 พบว่าพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ อพัทูมี ของผู้บริโภคมี

ความสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทมู ีดา้นการใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์

อพัทมู ีในอนาคตอยา่งต่อเน่ือง ,ดา้นการแนะนําบอกต่อคนรูจ้กั และดา้นการใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทูม ีต่อไป

หากมกีารเปลีย่นแปลงรปูแบบบตัร  

 เน่ืองจากว่าบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ อัพทูมี มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ทัง้ด้าน

วตัถุประสงค์การใช้งานที่หลากหลาย  และเหตุผลหลกัในการใช้บตัรเครดติไทยพาณิชย์ อพัทูม ีจงึทําให้ผู้บรโิภค

มองเหน็คณุคา่และความสาํคญัในการใชบ้ตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทมู ีในอนาคตอยา่งต่อเน่ือง และมแีนวโน้มแนะนํา

บอกต่อคนรูจ้กัใหใ้ชบ้รกิาร ในระดบัปานกลางดว้ย อกีทัง้หากบตัรเครดติไทยพาณิชย ์อพัทมู ีเปลีย่นแปลงรปูแบบบตัร

จากปจัจุบนัเป็นรูปแบบอื่นๆ ผู้บรโิภคจะยงัใช้บริการบตัรเครดิตไทยพาณิชย์ อพัทูมี ต่อไปในระดบัปานกลาง ซึ่ง
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สอดคลอ้งกบังานวจิยัของคุณรตัน์ แววมณีวรรณ (2539: บทคดัย่อ) ไดท้ําการวจิยั เรื่องพฤตกิรรมในการบรโิภคและ

การออมของผู้ถอืบตัรเครดติ:การศกึษาพนักงานบรษิัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ผู้ถือบตัร

เครดติส่วนใหญ่มพีฤติกรรมในการบรโิภคเพิม่ขึน้และมพีฤติกรรมในการออมลดลงเมื่อมบีตัรเครดติ และตวัแปรมี

ความสมัพนัธก์บัการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมในการบรโิภคเมือ่มบีตัรเครดติ 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1. ควรให้ความสําคญักบัการวจิยัอย่างต่อเน่ืองถึงการรบัรู้เครื่องมอืสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร  

โดยมกีารเปรยีบเทยีบกบับตัรเครดติสถาบนัทางการเงนิอื่น เพื่อทราบถงึความแตกต่าง ของภาพลกัษณ์ ชื่อเสยีงของ

ธนาคาร มผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารบตัรเครดติหรอืไม่ 

 2. ควรศกึษาปจัจยัดา้นการสง่เสรมิการขาย ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ดา้นการตลาดทางตรง และดา้นการใช ้

Internet Marketing เพือ่ใหท้ราบถงึความตอ้งการและความสอดคลอ้งกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคใหช้ดัเจนยิง่ขึน้ไป 

 3. ศกึษาเปรยีบเทยีบจํานวนการใชบ้ตัรของแต่ละธนาคาร และศกึษาถงึปจัจยัที่ทําใหจ้ํานวนการใชบ้ตัร

เครดติของแต่ละธนาคารแตกต่างกนั 

 4. ศกึษาปจัจยัการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร ที่มผีลต่อความภกัดีของผู้ใช้บริการบตัรเครดิต            

ไทยพาณิชย ์ทีก่ารวจิยัครัง้น้ีไมไ่ดศ้กึษา 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาใหค้าํปรกึษาคาํแนะนําและความชว่ยเหลอืตลอดจนปรบัปรุง

แกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆเป็นอยา่งดยีิง่จาก อาจารย ์ดร.ธนภมู ิอตเิวทนิ อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธจ์นทําใหส้ารนิพนธ์

ฉบบัน้ีเสรจ็สมบรูณ์ซึง่ผูว้จิยัขอขอบพระคุณในความเมตตาของทา่นเป็นอยา่งสงูไว ้ณ ทีน้ี่ 

 ขอขอบพระคุณ อาจารยจ์ติอุษา ขนัทอง และอาจารยน์าฎอนงค ์นามบุดด ีทีก่รุณาเป็นผูเ้ชีย่วชาญในการ

ตรวจแบบสอบถามรวมทัง้คณาจารยภ์าควชิาบรหิารธุรกจิและอาจารยพ์เิศษหลกัสตูรบรหิารธุรกจิทุกท่านที่ไดก้รุณา

อบรมสัง่สอนวชิาความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์อยา่งยิง่ 

 ขอขอบคุณบดิามารดาและพีน้่องซึง่ใหก้ารสนบัสนุนและคอยชีแ้นะในการศกึษาเล่าเรยีนมาโดยตลอดอกีทัง้

ยงัคอยใหก้าํลงัใจมาโดยตลอด และขอขอบคุณเพือ่นๆทกุคนทีค่อยชว่ยเหลอืและแนะนําในการจดัทาํวจิยัของผูว้จิยั 

 ขอขอบพระคุณผู้จดัการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั(มหาชน) สาขาเดอะมอลล์ 3,4 รามคําแหง สาขา         

เดอะมอลล์ บางกะปิ และสาขาบิ๊กซี เอก็ซ์ตร้า สุขาภิบาล 3 ที่ให้ความช่วยเหลือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และ

ขอขอบพระคณุผูต้อบแบบสอบถามทกุทา่น ทีส่ละเวลาเพือ่ใหข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่องานวจิยัในครัง้น้ี 

 สุดท้ายน้ีผู้วิจยัขอให้งานวจิยัน้ีได้เป็นประโยชน์สําหรบัผู้ที่เกี่ยวข้องกบัธุรกิจและผู้ที่สนใจคุณประโยชน์         

และความดอีนัพงึมจีากสารนิพนธฉ์บบัน้ีผูว้จิยัขอมอบใหบ้ดิามารดาตลอดจนครอูาจารยท์กุทา่น 
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