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บทคัดย่อ  
 

งานวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บัตรพลาเน็ต เอสซีบีของผู้บริโภควัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภค ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า และทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิจัย คือ ผู้บริโภควัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีบัญชีของธนาคารไทยพาณิชย์และเคยใช้บัตรพลาเน็ต 
เอสซีบี จ านวน 400 คน ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ สถิติวิเคราะห์ค่าที สถิติไคสแควร์ สถิติการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว และสถิติการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน ผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบว่า 1) ลักษณะทางประชากรศาสตร์ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บัตรพลาเน็ต เอสซีบี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 2) ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า พบว่า ด้านความต้องการของผู้บริโภค และด้านต้นทุนของผู้บริโภค              
มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บัตรพลาเน็ต เอสซีบี ในข้อ ค่าใช้จ่ายในการที่ใช้ผ่านบัตรโดยเฉลี่ย (บาท/ครั้ง) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ด้านประโยชน์หลัก ด้านความคาดหวังในผลิตภัณฑ์ และ            
ด้านผลิตภัณฑ์ควบ มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บัตรพลาเน็ต เอสซีบี ในข้อ ค่าใช้จ่ายในการที่ใช้ผ่านบัตรโดยเฉลี่ย 
(บาท/ครั้ง) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ABSTRACT  
 

 This research aims to study the user behavior of Planet SCB cards among working-age customers 
in the Bangkok metropolitan areas by customer demographic characteristics to study the marketing mix 
from the perspectives of the customers and their attitudes to the product. The sample group consisted of 
400 working-age customers in Bangkok metropolitan area with Siam Commercial Bank accounts who had 
previously used a Planet SCB card. A questionnaire was used to collect data. The statistical methods used 
to analyze the data included frequency, percentage, mean and standard deviation. The statistical 
methods used to test these assumptions included the Independent t-test, Chi-Square, One-way ANOVA, 
and Pearson Product Moment Correlation. The results of study were as follows: (1) the demographic 
characteristics had an influence on the behavior of Planet SCB card users with a statistical significance of 
0.05; (2) the marketing mix from the perspectives of the customer in terms of customer solutions and the 
customer costs related to customer behavior in terms of average payment per time (baht/time) with a 
statistical significance of 0.05; and (3) product attitudes in terms of core benefit, expected product, and 
augmented product were related to customer behavior in terms of average payment per time (baht/time) 
with a statistical significance of 0.05. 
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บทน า  
 ในสถานการณ์ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้พฤติกรรมของผู้บริโภค
เปลี่ยนไป โดยเฉพาะธุรกรรมทางด้านการเงิน เห็นได้จากการเปลีย่นแปลงด้านระบบช าระเงิน โดยผู้บริโภคมีการใช้บัตรเครดติ/
เดบิตและใช้แพลตฟอร์มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น คิวอาร์โค้ด กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมถึงการส่งเสริม          
การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ ซึ่งเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายในการท าธุรกรรมทางการเงินให้กับผู้บริโภคและ
ธุรกิจต่างๆ อีกทั้งยังช่วยภาครัฐในการลดพิมพ์ธนบัตรใหม่ จึงเป็นสาเหตุให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะไม่ใช้เงินสดในการด ารงชีวิต
มากขึ้น ผู้ให้บริการด้านการช าระเงินต่างๆ ทั้งสถาบันการเงินและมิใช่สถาบันการเงิน ได้มีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามา
ประยุกต์ใช้กับการพัฒนาการบริการด้านการช าระเงินให้สอดคล้องกับการด ารงชีวิตของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้
ประเทศไทยก้าวสู่การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Digital Payment และ Digital Banking (ชลิตพันธ์ บุญมีสุวรรณ, 
2561) จากการส ารวจของกรุงศรีคอนซูมเมอร์ ปี 2563  พบว่า พฤติกรรมผู้ใช้บัตรเครดิตจากผลกระทบจากเช้ือไวรัส SARS-
CoV-2 (COVID-19) ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ช้ีให้เห็นว่าผู้บริโภคมีรูปแบบการด าเนินชีวิตอย่างใหม่ที่แตกต่างจาก
อดีต เร่งให้ประเทศไทยก้าวสู่ยุคสังคมไร้เงินสดเร็วขึ้น เผยผู้บริโภคทุกช่วงอายุสนใจและซื้อสินค้า/บริการทางออนไลน์มากขึ้น 
แม้ว่ายอดจ านวนเงินที่จ่ายผ่านบัตรเครดิต/เดบิตจะน้อยลง แต่ความต้องการที่จะซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคยังมากขึ้น 
โดยเฉพาะการให้บริการส่งอาหาร การซื้อสินค้า/บริการทางออนไลน์ ไอที และซูเปอร์มาร์เก็ต มีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆ               
ในสถานการณ์ COVID-19 ผู้บริโภคหันมาใช้จ่ายผ่านออนไลน์ โดยกรุงศรีคอนซูมเมอร์ พบว่า ในช่วงมีนาคม - เมษายน 2563 
มีการใช้บัตรเครดิตจ่ายผ่านออนไลน์เฉลี่ยต่อสัปดาห์เพิ่มขึ้น 37% โดยจ านวน 10% เป็นผู้ใช้รายใหม่ การใช้จ่ายทางออนไลน์  
มียอดจ านวนเงินที่จ่ายผ่านบัตรเพิ่มขึ้น 46% ของเดือนมีนาคม และเพิ่มขึ้นถึง 75% ในเดือนเมษายน เมื่อเทียบกับปี 2562 
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ในขณะที่การให้บริการส่งอาหาร มียอดจ านวนเงินที่จ่ายผ่านบัตรของเดือนมีนาคมและเมษายนเพิ่มขึ้น 300% เมื่อเทียบกับ
ของปีก่อน  
 จากการส ารวจของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) พบว่า มีคนไทยที่วางแผนเดินทางท่องเที่ยว
ในต่างประเทศ ช่วงไตรมาส 2/2562 จ านวน 13% โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดเทศกาล ประกอบกับสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาด
เล็กที่เกิดขึ้นนั้น อีกทั้งค่าเงินแข็งตัว จึงมีผลต่อการตัดสินใจไปท่องเที่ยวในต่างประเทศแทน ขณะเดียวกันมีการเข้ามาของ
องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศต่างๆ ท าให้มีการท่องเที่ยวใหม่ๆ ท่ีน่าสนใจเกิดขึ้น รวมทั้งสายการบิน ท้ังสายการ
บินต้นทุนต่ า และสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบ มีการขยายเส้นทางการบินไปยังจุดหมายปลายทางใหม่ๆ ด้วย จึงส่งผลให้
นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความต้องการเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้น จากศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดการณ์ว่า ในปี 2563 เกิดสถานการณ์ 
COVID-19 ไปทั่วโลก จ านวนนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศท่ัวโลกมีแนวโน้มลดลง 75% - 80% เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันในปีท่ีผ่านมา สถานการณ์การท่องเที่ยวจะกลับมาดีเหมือนเดิมได้นั้น จะต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูนาน หลังจากที่
หลายประเทศสามารถยับยั้งการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ โดยมีการวางแผนกลยุทธ์ต่างๆ ท่ีดึงดูดให้ผู้บริโภคมาเที่ยวทั้ง
ในและต่างประเทศ  
 ก่อนจะเกิดสถานการณ์ COVID-19 การเติบโตการท่องเที่ยวในต่างประเทศและการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจาก
ต่างประเทศผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้น ธนาคารพาณิชย์จึงได้มีการวางแผนกลยุทธ์การตลาดในด้านต่างๆ ของผลิตภัณฑ์
บัตรเพื่อเจาะกลุ่มผู้บริโภค 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ช่ืนชอบไปท่องเที่ยวต่างประเทศ กลุ่มซื้อสินค้าออนไลน์  และกลุ่มที่ศึกษาใน
ต่างประเทศ จึงได้มีการออกบัตรประเภท Travel Card ทั้งในรูปบัตรเครดิต บัตรเดบิต และบัตรเติมเงิน (พรีเพด) ซึ่งใน
ปัจจุบันบัตรที่มีเทคโนโลยีเข้ามาร่วมและได้รับความนิยม คือ บัตรเติมเงิน ท่ีสามารถแลกเงินต่างประเทศโดยไม่จ าเป็นต้องไป
ร้านแลกเงินต่างประเทศและอัตราการแลกเปลี่ยนมีค่าถูกกว่าร้านแลกเปลี่ยนเงิน อีกทั้งในอดีตผู้บริโภคต้องถือเงินสด เสี่ยงต่อ
การสูญหายและการโจรกรรม รวมทั้งสถานการณ์ค่าเงินในแต่ละวันเป็นสิ่งที่คาดเดาได้ยาก  โดยมีธนาคารพาณิชย์อื่นๆ มีการ
ออกบัตรประเภทนี้เพิ่มขึ้น เช่น ธนาคารกรุงไทย มีบัตรที่ช่ือว่า Krungthai Travel Visa Platinum ธนาคารกสิกร มีบัตรที่ช่ือ
ว่า YouTrip powered by KBANK เป็นต้น จึงท าให้ธนาคารพาณิชย์มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง ธนาคารไทยพาณิชย์ได้มี
การออกบัตรเติมเงินที่มีช่ือว่า “PLANET SCB” (พลาเน็ต เอสซีบี) โดยจุดเด่นของบัตรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) คือ 
สามารถช าระสินค้าหรือบริการทั้งออนไลน์และร้านค้าที่มีเครื่องรูด , VISA payWave ทั้งในและต่างประเทศ แต่จาก
สถานการณ์ COVID-19 ท าให้การเติบโตการท่องเที่ยวในต่างประเทศลดลง แต่การซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากตา่งประเทศผา่น
ช่องทางอินเทอร์เน็ตมีการเติบโตมากข้ึน (ทีเอ็มบีอนาลิติกส์, 2563)  ธนาคารไทยพาณิชย์จึงมีแผนส ารองโดยการปรับกลยุทธ์
เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ โดยเน้นการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตทั้งใน
สกุลเงินต่างประเทศและสกุลเงินบาท เพื่อท่ีจะสนับสนุนให้ผู้บริโภคใช้บัตรในทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้น อีกทั้งสนับสนุนในการรูด
บัตรผ่านร้านค้า เนื่องจากคนหันมาช าระสินค้าหรือบริการผ่านบัตรกันมากขึ้น เช่น ได้รับส่วนลดเมื่อจองที่พักผ่านอโกด้า 
(Agoda) การได้รับเงินคืนเมื่อซื้อสินค้าหรือบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ตด้วยสกุลเงินต่างๆ เป็นต้น 
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้าและทัศนคติด้าน
ผลิตภัณฑ์ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บัตรพลาเน็ต เอสซีบี  (Planet SCB) ของผู้บริโภควัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากธนาคารไทยพาณิชย์มีการส่งเสริมทางการตลาดที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่
ตอ้งการท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศได้ รวมทั้งการซื้อสินค้าหรือบริการตามสถานการณ์ได้ดีกว่าธนาคารอื่นๆ อีกทั้ง
ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกของประเทศ 
 ดังนั้นผลการวิจัยจากการศึกษาครั้งนี้ เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์กับสถาบันการเงิน และมิใช่สถาบันการเงิน สามารถน า
ข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์บัตรที่เกี่ยวข้องการท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศให้มีคุณลักษณะที่ตรงกับความ
ต้องการของผู้บริโภค 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภควัยท างานท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บัตรพลาเน็ต เอสซีบี 
(Planet SCB) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า (4C’s) และพฤติกรรมการใช้บัตร 
พลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) ของผู้บริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมการใช้บัตรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) 
ของผู้บริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การใช้บัตรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB)  
 2. ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า (4C’s) ได้แก่ ความต้องการของผู้บริโภค ต้นทุนของผู้บริโภค ความ
สะดวกของผู้บริโภค และการติดต่อสื่อสาร มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บัตรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) 
 3. ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ประโยชน์หลัก รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ความคาดหวังในผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ควบ 
และศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บัตรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2550, อ้างถึงใน นนฑพร ปิ่นวิเศษ (2561, น. 13-14) กล่าวว่า 
ประชากรศาสตร์ (Demographic Environment) เป็นหนึ่งในปัจจัยมหภาค เนื่องจากประชากรส่งผลต่อความต้องการซื้อ
สินค้าและใช้บริการที่แตกต่างกัน ซึ่งมีปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค ได้แก่   
  1. เพศ (Gender) โดยเพศเป็นตัวท่ีสามารถท าให้เหน็ถึงการแสดงออก ความต้องการในแต่ละเพศ ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย
มีความแตกต่างกันทางความคิด ทัศนคติ ความต้องการและพฤติกรรมรวมทั้งในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ เช่น ผู้ชายจะเปิดรับ
เทคโนโลยีใหม่ และมีพฤติกรรมการใช้งานมากกว่าผู้หญิง ส่วนผู้หญิงมีความละเอียดรอบคอบ อาจมีการใช้เทคโนโลยีน้อยกว่า
เพศชาย เป็นต้น    
 2. อายุ (Age) อายุเป็นสิ่งที่บอกถึงพฤติกรรมการแสดงออกและประสบการณ์ในการตัดสินใจ ผู้บริโภคที่มีอายุ
แตกต่างจะมีความชอบและรสนิยมของบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปตามวัย เช่น กลุ่มวัยรุ่นจะช่ืนชอบเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ใหม่ๆ และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆ แต่ในกลุ่มผู้สูงอายุจะกลัวความไม่แน่นอน ท าให้
ยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ยากกว่ากลุ่มวัยรุ่น เป็นต้น เนื่องจากผลิตภัณฑ์สามารถท าให้ผู้บริโภคที่มีอายุต่างกันเกิดความพึง
พอใจต่อผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน 
 3. รายได้ (Income) รายได้เป็นตัววัดความสามารถในการใช้จ่ายผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค พฤติกรรมของผู้ที่มีรายได้
น้อย ส่วนใหญ่จะใช้บริการทางการเงินเพียงแค่ฝากหรือถอนเท่านั้น จึงไม่จ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย ดังนั้นผู้ที่มีรายได้
แตกต่างกันจะเข้าถึงเทคโนโลยีต่างกันด้วย   
 4. อาชีพ (Occupation) ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกันจะมีเหตุจ าเป็นและต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างตามแต่ละ
อาชีพ เช่น นักธุรกิจจะมีเวลาน้อยไม่สามารถจะเข้าไปใช้บริการธนาคารโดยตรง แต่มักจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเข้าถึง
บริการทางการเงิน แต่ในขณะที่กลุ่มพ่อบ้าน แม่บ้าน หรือผู้ที่เกษียณส่วนใหญ่มักเป็นผู้สูงอายุ จะระวังเรื่องความปลอดภัยใน
การใช้เทคโนโลยี จึงท าให้ยอมรับเทคโนโลยีได้น้อยกว่า เป็นต้น 
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 แนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า (4C’s) Pradeep Kr. และ Jugesh Aspal (2011) 
กล่าวว่า กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า คือข้อส าคัญพื้นฐานในการท าธุรกิจให้ประสบความส า เร็จและ
สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคโดยตรง พร้อมทั้งท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจในการซื้อผลิตภัณฑ์ง่ายข้ึน 
 1. ความต้องการของผู้บริโภค (Customer solution) หมายถึง เมื่อธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์ออกมาสู่ตลาดแล้ว ผู้บริโภค
จะซื้อผลิตภัณฑ์หรือไม่ เพราะว่าในปัจจุบันผู้ผลิตจ าเป็นที่จะเรียนรู้ผู้บริโภคว่าจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แบบไหนโดยการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการเพื่อให้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ สามารถเอื้อประโยชน์หรือแก้ปัญหาให้แก่ผู้บริโภค และที่ส าคัญยิ่งคือ
การน าเสนอคุณภาพที่ดีแก่ผู้บริโภค โดยอาจเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพหรือเกินกว่าท่ีผู้บริโภคคาดหวัง  
 2. ต้นทุนของผู้บริโภค (Customer cost) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เสียให้กับผลิตภัณฑ์ทั้งความรู้สึกและตัวของเงิน ซึ่ง
ความรู้สึกคุ้มค่ากับราคาที่ต้องจ่ายไป โดยผู้บริโภคจะรู้สึกภูมิใจที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์นั้น 
 3. ความสะดวกสบาย (Convenience) หมายถึง ธุรกิจต่างๆ ควรให้ความส าคัญในการซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคให้มี
ความสะดวกสบาย และความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลความต้องการผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคเป็นสิ่งส าคัญ โดยอาจเพิ่มช่องทาง
ในการซื้อให้กับผู้บริโภค ในการวางขายผลิตภัณฑ์สมัยใหม่ต้องค านึงถึงความสะดวกสบายและเข้าถึงง่ายในการเข้าไปซื้อ
ผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคได้  
 4. การสื่อสาร (Communication) หมายถึง การถ่ายทอดสื่อสารที่ดีจะท าให้ผู้บรโิภคเกิดความเชื่อใจและเช่ือถือในตัว
ผลิตภัณฑ์ สร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภค  
 แนวคิดทัศนคติของผู้บริโภค ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2544, อ้างถึงใน กฤษณา หมั่นประกอบ (2561, น. 21-22) กล่าวว่า 
ความรู้สึกและความคิดของตัวเองที่มีต่อสิ่งหนึ่ง ซึ่งผู้บริโภคเรียนรู้จากความรู้และประสบการณ์ของตัวเอง โดยเป็นตัวเช่ือม
ระหว่างความคิดและพฤติกรรมในการแสดงออก องค์กรต่างๆ จึงนิยมใช้เครื่ องมือการโฆษณาในการท าให้เกิดความรู้สึก
ประทับใจต่อผลิตภัณฑ์ จนเกิดทัศนคติที่ดี 
 แนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Kotler Philip (2016) กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งใดๆ ที่เสนอออกสู่ตลาดเพื่อรู้จัก 
การเป็นเจ้าของ การตัดสินใจใช้หรือบริโภค และสามารถท าให้ตอบสนองความคาดหวังของตลาดและผู้บริโภคได้ นอกจากนี้
ผลิตภัณฑ์อาจจะเป็นสิ่งใดก็ได้ที่สามารถตอบสนองความคาดหวังหรือความจ าเป็นของผู้บริโภคได้  
 ลักษณะระดับของผลิตภัณฑ์ 
 ศุภรัสมิ์ จิวะรังสินี (2558) กล่าวว่า ระดับของผลิตภัณฑ์ (Product Levels) หมายถึง ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ใส่
จุดเด่นเข้าไปท าให้ผลิตภัณฑ์มีความแตกต่าง โดยสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค การสร้างคุณค่าส าหรับผู้บริโภค
ต้องพิจารณาในการตั้งระดับผลิตภัณฑ์ เพื่อการตอบสนองความต้องการของตลาด ผลิตภัณฑ์หนึ่งๆ จะมีองค์ประกอบท่ีสามารถ
แบ่งออกเป็น 5 ข้อ ดังต่อไปนี ้
 1. ประโยชน์หลัก (Core benefit) หมายถึง ประโยชน์พื้นฐานที่ผู้บริโภคจะได้รับจากการซื้อผลิตภัณฑ์โดยตรง ที่
ผู้ผลิตต้องการเสนอขายให้กับผู้บริโภคอาจเป็นเรื่องของประโยชน์ใช้สอย การแก้ปัญหาให้กับผู้บริโภค การขายความปลอดภัย  
 2. รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ (Tangible Product) หมายถึง ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคสัมผัสหรือรู้สึกถึง โดย
เป็นตัวเสริมให้มีจุดเด่นมากขึ้น มีความสมบูรณ์มากขึ้นหรือดึงดูดให้น่าซื้อมากขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นคุณภาพของผลิตภัณฑ์ รูปร่าง 
รูปแบบ การใช้บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า กระบวนการผลิต  
 3. ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง (Expect Product) หมายถึง คุณลักษณะและข้อตกลงโดยผู้บริโภคต้องการที่จะได้ความพึง
พอใจจากการซื้อผลิตภัณฑ์ การเสนอผลิตภัณฑ์ที่คาดหวังจะต้องให้ความส าคัญที่สุด คือ ความพอใจของผู้บริโภค  
 4. ผลิตภัณฑ์ควบ (Augmented product) หมายถึง ประโยชน์เพิ่มเติมส าหรับผู้บริโภคจะได้รับพร้อมกับการซื้อ
ผลิตภัณฑ์ทั้งก่อนและหลังซื้อผลิตภัณฑ์   
 5. ศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (Potential Product) หมายถึง ลักษณะหน้าที่ของผลิตภัณฑ์ใหม่โดยสร้างความ
แตกต่างจากการที่การด ารงชีวิตเปลี่ยนไปหรือพัฒนาเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคในอนาคตที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
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 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค มนัสนันท์ บุตรพรม )2561(  กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง ปฏิกิริยาใน
การแสดงออกของผู้บริโภคเพื่อเลือกหา เลือกซื้อ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์โดยคาดหวังว่ากระบวนการนี้จะตอบสนองต่อความ
ปรารถนาหรือความต้องการตนเองภายใต้กระบวนการตัดสินใจซื้อ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย  
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภควัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีบัญชีของธนาคารไทยพาณิชย์และเคยใช้
บัตรพลาเน็ต เอสซีบี ประมาณ 3,900,000 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภควัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีบัญชีของธนาคารไทยพาณิชย์และ
เคยใช้บัตรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) เนื่องจากทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงต้องหากลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรในการ
ค านวณที่ทราบจ านวนประชากร (Yamane Taro, 1970) โดยผู้วิจัยก าหนดค่าความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และระดับความ
คลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 5 จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีมีความเหมาะสมในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 400 ตัวอย่าง 
 วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ การสุ่มตัวอย่างแบบสองช้ัน (Two-Stage Sampling) ซึ่งมีขั้นตอนในการด าเนินการสุ่ม
ตัวอย่างดังนี ้
 ขั้นที่ 1 สุ่มเขตในจังหวัดกรุงเทพมหานครมา 5 เขต จากทั้งหมด 50 เขต โดยใช้วิธีสุ่มแบบง่าย (Simple Random 
Sampling : SRS)  
 ขั้นที่ 2 จัดสรรขนาดของกลุ่มตัวอย่าง เขตละ 80 คน สุ่มจากผู้บริโภคที่มีบัญชีของธนาคารไทยพาณิชย์และเคยใช้
บัตรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) จากห้างสรรพสินค้า 80 คน โดยใช้วิธีสุ่มแบบง่าย  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ท าการประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอรส์ าเร็จรปูโดยใช้ 1) สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ สถิติวิเคราะห์ค่าที สถิติไคสแควร์ สถิติการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และสถิติการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน 
 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
 1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี เป็นพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 25,001 - 35,000 บาท 

 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคัญต่อส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้าโดยรวมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 และเมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า ทุกด้านให้ความส าคัญอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านความต้องการของผู้บริโภค ด้านความสะดวกของผู้บริโภค ด้าน
ต้นทุนของผู้บริโภค และด้านการติดต่อสื่อสาร โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 3.85 3.65 และ 3.45 ตามล าดับ 
 3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อทัศนคติด้าน
ผลิตภัณฑ์โดยรวมในระดับเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านมีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับเห็นด้วย ได้แก่ ด้านประโยชน์หลัก ด้านรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ด้านความคาดหวังในผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์ควบ และ
ด้านศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 3.80 3.77 3.76 และ 3.49 ตามล าดับ 
 4. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บัตรพลาเน็ต เอสซีบีของผู้บริโภควัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บัตรในการจ่ายประเภทสินค้าและบริการ คือ อาหาร สถานที่ที่ใช้บัตรในการจ่ายประเภทสินค้าและ
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บริการ คือ ห้างสรรพสินค้า มีค่าใช้จ่ายในการใช้บัตรโดยเฉลี่ยประมาณ 2,761.88 บาท/ครั้ง ต่ าสุดที่ 300 บาท/ครั้ง                  
และสูงสุดที่ 30,000 บาท/ครั้ง และความถี่ในใช้บัตรโดยเฉลี่ยประมาณ 3 ครั้ง/เดือน ต่ าสุดที่ 1 ครั้ง/เดือน และสูงสุดที่               
9 ครั้ง/เดือน 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการใช้บัตรพลาเน็ต เอสซีบี 
 ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่าง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บัตรพลาเน็ต เอสซีบีแตกต่างกัน ในข้อ ประเภทสินค้าและ
บริการที่ท่านใช้จ่ายบัตรพลาเน็ต เอสซีบีมากที่สุด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่าง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บัตรพลาเน็ต เอสซีบีแตกต่างกัน ในข้อ ประเภทสินค้าและ
บริการที่ท่านใช้จ่ายบัตรพลาเน็ต เอสซีบีมากที่สุด, สถานที่ที่ท่านใช้บัตรพลาเน็ต เอสซีบีในการซื้อสินค้าหรือบริการมากที่สุด 
และค่าใช้จ่ายในการที่ใช้ผ่านบัตรโดยเฉลี่ย (บาท/ครั้ง) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่าง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บัตรพลาเน็ต เอสซีบีแตกต่างกัน ในข้อ สถานที่ที่ท่านใช้
บัตรพลาเน็ต เอสซีบีในการซื้อสินค้าหรือบริการมากที่สุด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่าง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บัตรพลาเน็ต เอสซีบีแตกต่างกัน ในข้อ 
ค่าใช้จ่ายในการที่ใช้ผ่านบัตรโดยเฉลี่ย (บาท/ครั้ง) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 สมมติฐานที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า ได้แก่ ความต้องการของผู้บริโภค ต้นทุนของผู้บริโภค 
ความสะดวกของผู้บริโภค และการติดต่อสื่อสาร มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บัตรพลาเน็ต เอสซีบี 
 ด้านความต้องการของผู้บริโภค มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บัตรพลาเน็ต เอสซีบี ในข้อ ค่าใช้จ่ายในการที่ใช้
ผ่านบัตรโดยเฉลี่ย (บาท/ครั้ง) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์ยังไม่โดดเด่นเท่าที่ควรอยู่ในระดับต่ า 
มีทิศทางเดียวกัน 

 ด้านต้นทุนของผู้บริโภค มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บัตรพลาเน็ต เอสซีบี ในข้อ ค่าใช้จ่ายในการที่ใช้ผ่านบัตร
โดยเฉลี่ย (บาท/ครั้ง) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์ยังไม่โดดเด่นเท่าท่ีควรอยู่ในระดับต่ า มีทิศทาง
เดียวกัน 

 ด้านความสะดวกของผู้บริโภค ไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บัตรพลาเน็ต เอสซีบี ในข้อ ค่าใช้จ่ายในการที่ใช้
ผ่านบัตรโดยเฉลี่ย (บาท/ครั้ง) และความถี่ในการใช้โดยเฉลี่ย (ครั้ง/เดือน) 
 ด้านการติดต่อสื่อสาร ไม่มคีวามสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บัตรพลาเน็ต เอสซีบี ในข้อ ค่าใช้จ่ายในการที่ใช้ผ่านบัตร
โดยเฉลี่ย (บาท/ครั้ง) และความถี่ในการใช้โดยเฉลี่ย (ครั้ง/เดือน) 
 สมมติฐานที่ 3 ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ประโยชน์หลัก รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ความคาดหวังในผลิตภัณฑ์ 
ผลิตภัณฑ์ควบ และศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บัตรพลาเน็ต เอสซีบี 

 ด้านประโยชน์หลัก มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บัตรพลาเน็ต เอสซีบี ในข้อ ค่าใช้จ่ายในการที่ใช้ผ่านบัตรโดย
เฉลี่ย (บาท/ครั้ง) โดยมีความสัมพันธ์ยังไม่โดดเด่นเท่าท่ีควรอยู่ในระดับต่ า มีทิศทางเดียวกัน 

 ด้านรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บัตรพลาเน็ต เอสซีบี ในข้อ ค่าใช้จ่ายในการที่ใช้
ผ่านบัตรโดยเฉลี่ย (บาท/ครั้ง) และความถี่ในการใช้โดยเฉลี่ย (ครั้ง/เดือน) 
 ด้านความคาดหวังในผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บัตรพลาเน็ต เอสซีบี ในข้อ ค่าใช้จ่ายในการที่ใช้
ผ่านบัตรโดยเฉลี่ย (บาท/ครั้ง) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์ยังไม่โดดเด่นเท่าที่ควรอยู่ในระดับต่ า 
มีทิศทางเดียวกัน 
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 ด้านผลิตภัณฑ์ควบ มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บัตรพลาเน็ต เอสซีบี  ในข้อ ค่าใช้จ่ายในการที่ใช้ผ่านบัตร           
โดยเฉลี่ย (บาท/ครั้ง) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์ยังไม่โดดเด่นเท่าท่ีควรอยู่ในระดับต่ า มีทิศทาง
เดียวกัน 

 ด้านศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บัตรพลาเน็ต เอสซีบี ในข้อ ค่าใช้จ่ายในการ           
ที่ใช้ผ่านบัตรโดยเฉลี่ย (บาท/ครั้ง) และความถี่ในการใช้โดยเฉลี่ย (ครั้ง/เดือน) 
 

สรปุผลและอภิปรายผล  
จากผลการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บัตรพลาเน็ต เอสซีบีของผู้บริโภควัยท างานในเขต

กรุงเทพมหานคร” สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
1. ลักษณะประชากรศาสตร์ จากสมมติฐานที่ว่า ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ 

และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บัตรพลาเน็ต เอสซีบี จากการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคที่มีลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บัตรพลา เน็ต เอสซีบี โดย
พบว่าเพศหญิงมีการใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์มากกว่าเพศชาย เนื่องจากเพศหญิงมีนิสัยชอบเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และชอบ
ท่องเที่ยว ซื้อผลิตภัณฑ์ตามกระแสนิยมซึ่งสอดคล้องกับเว็บไซต์ digitalshortcut.me ในปี 2561 ที่กล่าวว่า เพศหญิงจะเลือก
ซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อความสนุก ชอบที่ได้ดูและอัปเดตผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อีกทั้งในช่วงวัยท างาน เป็นวัยที่มีฐานะมั่นคงและสร้าง
ครอบครัว มีอาชีพท่ีมั่นคงและรายได้ประจ า จึงท าให้มีพฤติกรรมการใช้บัตรที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนนฑพร 
ปิ่นวิเศษ (2561) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิตของคนไทยเจเนอเรชันวายในกรุงเทพมหานคร พบว่า เพศ 
กลุ่มอายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิตแตกต่างกัน     

2. ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า จากสมมติฐานที่ว่า ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า 
ได้แก่ ความต้องการของผู้บริโภค ต้นทุนของผู้บริโภค ความสะดวกของผู้บริโภค และการติดต่อสื่อสาร มีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการใช้บัตรพลาเน็ต เอสซีบี จากการศึกษาพบว่า 

ด้านความต้องการของผู้บริโภค มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บัตรพลาเน็ต เอสซีบี ในข้อ ค่าใช้จ่ายในการที่ใช้
ผ่านบัตรโดยเฉลี่ย (บาท/ครั้ง) เนื่องจากผู้บริโภคให้ความส าคัญมากที่สุดในด้านความต้องการของผู้บริโภค  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.06 ซึ่งบัตรพลาเน็ต เอสซีบีเป็นบัตรที่มีประโยชน์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ ซึ่ง ไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของพิชชานันท์ ฐิติอักษรศิลป (2558) ศึกษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้าที่ มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ของพนักงานบริษัทในกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า 
ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ของพนักงานบริษัทในกรุงเทพมหานคร ในด้าน
ค่าใช้จ่ายในการซื้อ (บาท/ครั้ง) โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกัน ในระดับต่ า 

ด้านต้นทุนของผู้บริโภค มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บัตรพลาเน็ต เอสซีบี ในข้อ ค่าใช้จ่ายในการที่ใช้ผ่านบัตร
โดยเฉลี่ย (บาท/ครั้ง) เนื่องจากผู้บริโภคค านึงถึงค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นปัจจัยในการเลือกใช้บัตรพลาเน็ต เอสซีบี อีกทั้งทาง
ธนาคารสามารถท าให้ผู้บริโภคได้รับรู้ว่า ค่าธรรมเนียมอยู่ในระดับที่มีความเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของไอรินลดา 
สุนันทาภรณ์ (2561) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้าที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อ
คอนกรีตผสมเสร็จของบริษัท นครหลวงคอนกรีต จ ากัด พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า ด้านราคา มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ด้านค่าใช่จ่ายโดยเฉลี่ยในการซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ 
(บาท/เดือน) 

3. ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ จากสมมติฐานท่ีว่า ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ประโยชน์หลัก รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ 
ความคาดหวังในผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ควบ และศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บัตรพลาเน็ต 
เอสซีบี จากการศึกษาพบว่า 
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ด้านประโยชน์หลัก มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บัตรพลาเน็ต เอสซีบี ในข้อ ค่าใช้จ่ายในการที่ใช้ผ่านบัตรโดย
เฉลี่ย (บาท/ครั้ง) เนื่องจากผู้บริโภคใส่ใจในเรื่องประโยชน์ของบัตรเติมเงินต่างประเทศ เลือกบัตรที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของตัวเองและรู้สึกคุ้มค่าในการใช้งาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของภัทราพร ข าสร้อยทอง (2558) ศึกษาเรื่อง ปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเคสคอมพิวเตอร์ตรา GVIEW ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ของเคสคอมพิวเตอร์ตรา GVIEW ด้านประโยชน์หลักโดยรวม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเคส
คอมพิวเตอร์ตรา GVIEW ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการซื้อเคสคอมพิวเตอร์ โดยมี
ความสัมพันธ์ระดับต่ า ในทิศทางเดียวกัน 

ด้านความคาดหวังในผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บัตรพลาเน็ต เอสซีบี ในข้อ ค่าใช้จ่ายในการที่ใช้
ผ่านบัตรโดยเฉลี่ย (บาท/ครั้ง) เนื่องจากธนาคารตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค รักษามาตรฐานความปลอดภัยในการ
ใช้งานและการรักษาข้อมูลของผู้บริโภค ท าให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในการใช้จ่ายผ่านบัตร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐ
กานต์ พินิจเวชการ (2550) ศึกษาเรื่อง ทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อนมพร่องมันเนยยี่ห้อโฟร์โมสต์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผลรวมทัศนคติของผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีต่อความคาดหวัง มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ซื้อนมพร่องมันเนยยี่ห้อโฟร์โมสต์ ในด้านค่าใช้จ่ายในการบริโภคโดยประมาณต่อเดือน ในระดับต่ าและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

ด้านผลิตภัณฑ์ควบ มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บัตรพลาเน็ต เอสซีบี ในข้อ ค่าใช้จ่ายในการที่ใช้ผ่านบัตรโดย
เฉลี่ย (บาท/ครั้ง) เนื่องจากผู้บริโภคเห็นว่าการที่ธนาคารมีความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้บริโภค เช่น มีช่องทางการร้องเรียนที่
สะดวก มีพนักงานตลอด 24 ชม. เป็นต้น จะท าให้ผู้บริโภคมีความไว้ใจในการใช้จ่ายผ่านบัตร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของภัท
ราพร ข าสร้อยทอง (2558) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเคสคอมพิวเตอร์ตรา GVIEW 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ของเคสคอมพิวเตอร์ ตรา GVIEW ด้านผลิตภัณฑ์ควบโดยรวม 
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเคสคอมพิวเตอร์ ตรา GVIEW ของผู้บริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายโดย
เฉลี่ยในการซื้อเคสคอมพิวเตอร์ จ านวน (บาท/ครั้ง) โดยมีความสัมพันธ์กันระดับต่ าในทิศทางเดียวกัน 

 

ข้อเสนอแนะ  
 จากผลการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บัตรพลาเน็ต เอสซีบีของผู้บริโภควัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง ดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่า มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บัตรพลาเน็ต เอสซีบีของผู้บริโภค
วัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ในข้อ ค่าใช้จ่ายในการที่ใช้ผ่านบัตรโดยเฉลี่ย (บาท/ครั้ง) แต่ไม่มีอิทธิพลในข้อ ความถี่ในการ
ใช้โดยเฉลี่ย (ครั้ง/เดือน) ทางธนาคารอาจจะวางแผนการสื่อสารทางตลาดที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคมีความอยากใช้บัตรต่อ 
 2. จากการทดสอบสมมติฐานส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า ด้านความต้องการของผู้บริโภค พบว่า มี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บัตรพลาเน็ต เอสซีบีของผู้บริโภควัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ในข้อ ค่าใช้จ่ายในการที่
ใช้ผ่านบัตรโดยเฉลี่ย (บาท/ครั้ง) และจากการวิเคราะห์ความส าคัญด้านความต้องการของผู้บริโภค พบว่า ในข้อ มีสกุลเงิน
ต่างประเทศให้เลือกมากมายตรงตามความต้องการผู้บริโภค ผู้บริโภคให้ความส าคัญมากท่ีสุด 
 จากผลการศึกษาที่ได้ดังกล่าว ธนาคารไทยพาณิชย์ต้องรักษาจุดเด่นที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญ นั่นคือ มีสกุลเงิน
ต่างประเทศให้เลือกมากมายตรงตามความต้องการ และอาจมีการประชาสัมพันธ์เรื่องแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศในเรทที่
ถูกกว่าและสิทธิประโยชน์ของบัตรให้ผู้บริโภคได้รับรู้ เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ 
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 3. จากการทดสอบสมมติฐานส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า  ด้านต้นทุนของผู้บริโภค พบว่า               
มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บัตรพลาเน็ต เอสซีบีของผู้บริโภควัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ในข้อ ค่าใช้จ่ายในการที่
ใช้ผ่านบัตรโดยเฉลี่ย (บาท/ครั้ง) และจากการวิเคราะห์ความส าคัญด้านต้นทุนของผู้บริโภค พบว่า ในข้อ อัตราค่าธรรมเนียมใน
การช าระสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ตเป็นสกุลเงินต่างประเทศมีความเหมาะสม ผู้บริโภคให้ความส าคัญมากท่ีสุด 
 จากผลการศึกษาที่ได้ดังกล่าว ธนาคารไทยพาณิชย์สามารถน าข้อมูลนี้เป็นแนวทางในการประชาสัมพันธ์การรับรู้ใน
การซื้อสินค้าและบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ตเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งมีค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม อีกทั้งธนาคารควร
พยายามรักษาค่าธรรมเนียมในการออกบัตรหรือท าบัตรใหม่ให้กับผู้บริโภค โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในภายหลัง 
 4. จากการทดสอบสมมติฐานทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ ด้านประโยชน์หลัก พบว่า มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้
บัตรพลาเน็ต เอสซีบีของผู้บริโภควัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ในข้อ ค่าใช้จ่ายในการที่ใช้ผ่านบัตรโดยเฉลี่ย (บาท/ครั้ง) 
และจากการวิเคราะห์ความคิดเห็นด้านประโยชน์หลัก พบว่า ในข้อที่ผู้บริโภคเห็นด้วยมากที่สุด คือ บัตรพลาเน็ต เอสซีบี
สามารถท าให้ใช้จ่ายเงินในประเทศ/ต่างประเทศได้ดีขึ้น และข้อที่ผู้บริโภคเห็นด้วยน้อยที่สุด คือ บัตรพลาเน็ ต เอสซีบีมี
ลักษณะการใช้งานได้คล้ายกับบัตรเครดิตและบัตรเดบิต  
 จากผลการศึกษาท่ีได้ดังกล่าว สามารถน าข้อมูลนี้ได้มาเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ในข้อ บัตรพ
ลาเน็ต เอสซีบีมีลักษณะการใช้งานได้คล้ายกับบัตรเครดิตและบัตรเดบิต เพื่อที่จะสามารถตอบสนองต่อผู้บริโภคได้ดียิ่งข้ึน 
 5. จากการทดสอบสมมติฐานทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ ด้านความคาดหวังในผลิตภัณฑ์ พบว่า มีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการใช้บัตรพลาเน็ต เอสซีบีของผู้บริโภควัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ในข้อ ค่าใช้จ่ายในการที่ใช้ผ่านบัตรโดย
เฉลี่ย (บาท/ครั้ง) และจากการวิเคราะห์ความคิดเห็นด้านความคาดหวังในผลิตภัณฑ์ พบว่า ในข้อท่ีผู้บริโภคเห็นด้วยมากท่ีสุด 
คือ บัตร  พลาเน็ต เอสซีบี มีระบบรักษาความปลอดภัยในการช าระเงินทั้งในและต่างประเทศที่น่าเช่ือถือ และข้อที่ผู้บริโภค
เห็นด้วยน้อยที่สุด คือ บัตรพลาเน็ต เอสซีบี ท าให้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผู้ถือบัตร  
 จากผลการศึกษาท่ีได้ดังกล่าว ธนาคารไทยพาณิชย์ต้องรักษาข้อมูลสว่นตัวและการใช้งานของผู้บริโภคให้ได้มาตรฐาน
อย่างสม่ าเสมอ เนื่องจากผู้บริโภคเห็นด้วยมากที่สุด และอาจจะสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้บริโภคให้รู้จักบัตรพลาเน็ต เอสซีบี            
มากยิ่งข้ึน 
 6. จากการทดสอบสมมติฐานทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์ควบ พบว่า มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้
บัตรพลาเน็ต เอสซีบี ของผู้บริโภควัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ในข้อ ค่าใช้จ่ายในการที่ใช้ผ่านบัตรโดยเฉลี่ย (บาท/ครั้ง) 
และจากการวิเคราะห์ความคิดเห็นด้านผลิตภัณฑ์ควบ พบว่า ในข้อที่ผู้บริโภคเห็นด้วยมากที่สุด คือ มีช่องทางการร้องเรียน             
ที่สะดวก  
 จากผลการศึกษาที่ได้ดังกล่าว ธนาคารควรให้ความส าคัญและพัฒนาช่องทางการร้องเรียนให้ดียิ่งขึ้น เพื่อที่ให้
ผู้บริโภคมีความรู้สึกอยากใช้บัตร 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. เนื่องจากมีการแข่งขันอย่างสูง พบว่า มีบางประเด็นท่ีสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์บัตรพลาเน็ต เอสซีบี โดยการเป็น
พันธมิตรทางธุรกิจ (Business Partner) เป็นการร่วมมือกันระหว่างธุรกิจในการสร้างธุรกิจด้วยกัน เพื่อให้เกิดผลประโยชน์           
ที่เสริมกันท้ัง 2 ฝ่าย เช่น บัตรพลาเน็ต เอสซีบีร่วมกับสายการบิน เป็นต้น 
 2. ควรศึกษากลุ่มที่ชอบการท่องเที่ยวในต่างประเทศและสนใจบัตรเติมเงินต่างประเทศที่มีไว้ส าหรับแลกเปลี่ยนสกุล
เงินตราต่างประเทศหลังสถานการณ์ COVID-19 จะสามารถน าไปเปรียบเทียบกับงานวิจัยที่เกิดในสถานการณ์ COVID-19 เพื่อ
สามารถพัฒนาบัตรให้รองรับผู้บริโภคทุกกลุ่มได้ 
 3. ควรท าการวิจัยเพิ่มเติมในภูมิภาคอื่นๆ นอกจากในจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อจะน าผลการวิจัยมาศึกษา
เปรียบเทียบในหัวข้อเรื่องเดียวกัน จะได้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา เนื่องจากผู้บริโภคในแต่ละภูมิ ภาคจะมีทัศนคติและ
พฤติกรรมในการซื้อสินค้าและบริการที่แตกต่างกัน 
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กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ ดร.ณัฐินี ฐานะจาโร อาจารย์ที่
ปรึกษาสารนิพนธ์ ที่คอยให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ตลอดจนการตรวจสอบแก้ไขบกพร่อง จนท าให้สารนิพนธ์ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ 
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ ท่ีนี้ 
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลเชษฐ์ มงคล และอาจารย์ ดร.เพชรรัตน์ จินต์นุพงศ์ ที่ให้ความ
กรุณาเป็นคณะกรรมการในการสอบสารนิพนธ์ ตลอดจนให้ค าแนะน า เพื่อไปปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่อง จนท าให้สาร
นิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพรรณ พิริยะคุณ ที่ได้สละเวลาอันมีค่าในการเป็นประธานในการ
สอบสารนิพนธ์ในครั้งนี้  
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้แก่ผู้วิจัยในการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิ ต               
คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ให้ความกรุณา และร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ท าให้ได้ข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ต่อการท าสารนิพนธ์ในครั้งนี้ จนท าให้สารนิพนธ์ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
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