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งานวิจยัครัง้นีเ้พื่อศกึษาพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบีของผูบ้รโิภควยัท างานในเขต

กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูบ้รโิภค ศกึษาสว่นประสมทางการตลาด
ในมุมมองของลูกคา้ และทัศนคติดา้นผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใชวิ้จัย คือ ผูบ้ริโภควัยท างานในเขต
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ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใชท้ดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ สถิติวิเคราะหค์่าที สถิติไคสแควร ์
สถิติการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว และสถิติการวิเคราะหค่์าสมัประสิทธิ์สหสมัพันธ์อย่างง่าย
ของเพียรส์นั ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 1) ลกัษณะทางประชากรศาสตร  ์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การใช้บัตรพลาเน็ต เอสซีบี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 2) ส่วนประสมทางการตลาดใน
มมุมองของลกูคา้ พบว่า ดา้นความตอ้งการของผูบ้รโิภค และดา้นตน้ทนุของผูบ้ริโภค มีความสมัพนัธต์่อ
พฤติกรรมการใชบ้ัตรพลาเน็ต เอสซีบี ในขอ้ ค่าใชจ้่ายในการที่ใชผ้่านบตัรโดยเฉลี่ย (บาท/ครัง้) อย่างมี
นยัส  าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 3) ทศันคติดา้นผลิตภณัฑ ์พบว่า ดา้นประโยชนห์ลกั ดา้นความคาดหวงั
ในผลิตภัณฑ์ และดา้นผลิตภัณฑค์วบ มีความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมการใชบ้ัตรพลาเน็ต  เอสซีบี ในขอ้ 
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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. 

 
Keyword : Usage Behavior, Working-age customers, Planet SCB Card, Siam Commercial 
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บทที ่1 
บทน า 

 

ภูมิหลัง 
ในสถานการณ์ปัจจุบนัเทคโนโลยีมีความกา้วหนา้และถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้

พฤติกรรมของผูบ้รโิภคเปลี่ยนไป โดยเฉพาะธุรกรรมทางดา้นการเงิน เห็นไดจ้ากการเปลี่ยนแปลง
ด้านระบบช าระเงิน โดยผู้บริโภคมีการใช้บัตรเครดิต/เดบิตและใช้แพลตฟอรม์ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส ์เช่น คิวอารโ์คด้ กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส ์เป็นตน้ รวมถึงการส่งเสริมการช าระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกสข์องภาครฐั ซึ่งเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายในการท าธุรกรรมทางการเงิน
ใหก้ับผูบ้ริโภคและธุรกิจต่างๆ อีกทั้งยังช่วยภาครฐัในการลดพิมพ์ธนบัตรใหม่ จึงเป็นสาเหตุให้
ผูบ้ริโภคมีแนวโนม้ที่จะไม่ใชเ้งินสดในการด ารงชีวิตมากขึน้ ผูใ้หบ้รกิารดา้นการช าระเงินต่างๆ ทัง้
สถาบนัการเงินและมิใช่สถาบนัการเงิน ไดม้ีการน าเทคโนโลยีที่ทนัสมัยเขา้มาประยุกตใ์ชก้ับการ
พัฒนาการบริการดา้นการช าระเงินใหส้อดคลอ้งกับการด ารงชีวิตของผูบ้ริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป 
เพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Digital Payment และ Digital 
Banking (ชลิตพันธ์ บุญมีสุวรรณ, 2561) จากการส ารวจของกรุงศรีคอนซูมเมอร ์ปี 2563 พบว่า 
พฤติกรรมผู้ใช้บัตรเครดิตจากผลกระทบจากเชือ้ไวรัส  SARS-CoV-2 (COVID-19) ตั้งแต่เดือน
มกราคมถึงเดือนเมษายน ชีใ้หเ้ห็นว่าผูบ้ริโภคมีรูปแบบการด าเนินชีวิตอย่างใหม่ที่แตกต่างจาก
อดีต เรง่ใหป้ระเทศไทยกา้วสู่ยุคสงัคมไรเ้งินสดเร็วขึน้ เผยผูบ้รโิภคทุกช่วงอายุสนใจและซือ้สินคา้/
บริการทางออนไลนม์ากขึน้ แมว้่ายอดจ านวนเงินที่จ่ายผ่านบตัรเครดิต/เดบิตจะนอ้ยลง แต่ความ
ตอ้งการที่จะซือ้และใชผ้ลิตภณัฑข์องผูบ้รโิภคยงัมากขึน้ โดยเฉพาะการใหบ้รกิารส่งอาหาร การซือ้
สินคา้/บรกิารทางออนไลน ์ไอที และซเูปอรม์ารเ์ก็ต มีการเติบโตขึน้เรื่อยๆ ในสถานการณ ์COVID-
19 ผูบ้ริโภคหันมาใชจ้่ายผ่านออนไลน ์โดยกรุงศรีคอนซูมเมอร  ์พบว่า ในช่วงมีนาคม - เมษายน 
2563 มีการใชบ้ัตรเครดิตจ่ายผ่านออนไลนเ์ฉลี่ยต่อสปัดาห์เพิ่มขึน้ 37% โดยจ านวน 10% เป็น
ผู้ใช้รายใหม่ การใช้จ่ายทางออนไลน์มียอดจ านวนเงินที่จ่ายผ่านบัตรเพิ่มขึน้ 46% ของเดือน
มีนาคม และเพิ่มขึน้ถึง 75% ในเดือนเมษายน เมื่อเทียบกับปี 2562 ในขณะที่การให้บริการส่ง
อาหาร มียอดจ านวนเงินที่จ่ายผ่านบตัรของเดือนมีนาคมและเมษายนเพิ่มขึน้ 300% เมื่อเทียบกบั
ของปีก่อน  

จากการส ารวจของสภาอตุสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) พบว่า มีคนไทยที่
วางแผนเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศ ช่วงไตรมาส 2/2562 จ านวน 13% โดยเฉพาะในช่วง
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วนัหยุดเทศกาล ประกอบกบัสถานการณฝ์ุ่ นละอองขนาดเล็กที่เกิดขึน้นัน้ อีกทัง้ค่าเงินแข็งตวั จึงมี
ผลต่อการตดัสินใจไปท่องเที่ยวในต่างประเทศแทน ขณะเดียวกนัมีการเขา้มาขององคก์ารส่งเสริม
การท่องเที่ยวของประเทศต่างๆ ท าใหม้ีการท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่น่าสนใจเกิดขึน้ รวมทัง้สายการบิน 
ทัง้สายการบินตน้ทุนต ่า และสายการบินที่ใหบ้ริการเต็มรูปแบบ มีการขยายเสน้ทางการบินไปยัง
จุดหมายปลายทางใหม่ๆ ดว้ย จึงส่งผลใหน้ักท่องเที่ยวชาวไทยมีความตอ้งการเที่ยวต่างประเทศ
เพิ่มขึน้ จากศูนยว์ิจัยกสิกรไทยคาดการณ์ว่า ในปี 2563 เกิดสถานการณ์ COVID-19 ไปทั่วโลก 
จ านวนนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศทั่วโลกมีแนวโนม้ลดลง 75% - 80% เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา สถานการณ์การท่องเที่ยวจะกลับมาดีเหมือนเดิมไดน้ั้น จะตอ้งใช้
ระยะเวลาในการฟ้ืนฟูนาน หลงัจากที่หลายประเทศสามารถยบัยัง้การแพร่ระบาดของ COVID-19 
ได ้โดยมีการวางแผนกลยทุธต่์างๆ ที่ดงึดดูใหผู้บ้รโิภคมาเที่ยวทัง้ในและต่างประเทศ  

ก่อนจะเกิดสถานการณ์ COVID-19 การเติบโตการท่องเที่ยวในต่างประเทศและการซือ้
สินคา้อปุโภคบริโภคจากต่างประเทศผ่านช่องทางอินเทอรเ์น็ตมากขึน้ ธนาคารพาณิชยจ์ึงไดม้ีการ
วางแผนกลยุทธก์ารตลาดในดา้นต่างๆ ของผลิตภัณฑบ์ตัรเพื่อเจาะกลุ่มผูบ้ริโภค 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ที่ชื่นชอบไปท่องเที่ยวต่างประเทศ กลุ่มซือ้สินคา้ออนไลน ์และกลุ่มที่ศึกษาในต่างประเทศ จึงไดม้ี
การออกบตัรประเภท Travel Card ทัง้ในรูปบตัรเครดิต บตัรเดบิต และบตัรเติมเงิน (พรีเพด) ซึ่งใน
ปัจจุบันบัตรที่มีเทคโนโลยีเขา้มาร่วมและได้รบัความนิยม คือ บัตรเติมเงิน ที่สามารถแลกเงิน
ต่างประเทศโดยไม่จ าเป็นตอ้งไปรา้นแลกเงินต่างประเทศและอตัราการแลกเปลี่ยนมีค่าถกูกว่ารา้น
แลกเปลี่ยนเงิน อีกทัง้ในอดีตผูบ้ริโภคตอ้งถือเงินสด เสี่ยงต่อการสญูหายและการโจรกรรม รวมทัง้
สถานการณค่์าเงินในแต่ละวันเป็นสิ่งที่คาดเดาไดย้าก โดยมีธนาคารพาณิชยอ่ื์นๆ มีการออกบตัร
ประเภทนีเ้พิ่มขึน้ เช่น ธนาคารกรุงไทย มีบตัรที่ชื่อว่า Krungthai Travel Visa Platinum ธนาคาร
กสิกร มีบตัรที่ชื่อว่า YouTrip powered by KBANK เป็นตน้ จึงท าใหธ้นาคารพาณิชยม์ีการแข่งขนั
กนัอย่างรุนแรง ธนาคารไทยพาณิชยไ์ดม้ีการออกบตัรเติมเงินที่มีชื่อว่า “PLANET SCB” (พลาเน็ต 
เอสซีบี) โดยจุดเด่นของบตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) คือ สามารถช าระสินคา้หรือบริการทัง้
ออนไลน์และรา้นค้าที่มีเครื่องรูด, VISA payWave ทั้งในและต่างประเทศ แต่จากสถานการณ์ 
COVID-19 ท าใหก้ารเติบโตการท่องเที่ยวในต่างประเทศลดลง แต่การซือ้สินคา้อปุโภคบรโิภคจาก
ต่างประเทศผ่านช่องทางอินเทอรเ์น็ตมีการเติบโตมากขึน้ (ทีเอ็มบีอนาลิติกส,์ 2563) ธนาคารไทย
พาณิชยจ์ึงมีแผนส ารองโดยการปรบักลยุทธเ์พื่อที่จะสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภค
ได ้โดยเนน้การซือ้สินคา้อปุโภคบริโภคผ่านช่องทางอินเทอรเ์น็ตทัง้ในสกุลเงินต่างประเทศและสกุล
เงินบาท เพื่อที่จะสนบัสนุนใหผู้บ้ริโภคใชบ้ตัรในทางอินเทอรเ์น็ตมากขึน้ อีกทัง้สนบัสนุนในการรูด
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บตัรผ่านรา้นคา้ เนื่องจากคนหันมาช าระสินคา้หรือบริการผ่านบตัรกันมากขึน้ เช่น ไดร้บัส่วนลด
เมื่อจองที่พักผ่านอโกดา้ (Agoda) การไดร้บัเงินคืนเมื่อซือ้สินคา้หรือบริการผ่านทางอินเทอรเ์น็ต
ดว้ยสกลุเงินต่างๆ เป็นตน้ 

จากเหตุผลดังกล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจัยสนใจที่จะศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในมุมมอง
ของลูกคา้และทัศนคติด้านผลิตภัณฑท์ี่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการใชบ้ัตรพลาเน็ต เอสซีบี 
(Planet SCB) ของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากธนาคารไทยพาณิชยม์ีการ
ส่งเสริมทางการตลาดที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการท่องเที่ยวใน
ประเทศและต่างประเทศได ้รวมทั้งการซือ้สินคา้หรือบริการตามสถานการณไ์ดดี้กว่าธนาคารอ่ืนๆ 
อีกทัง้ธนาคารไทยพาณิชยเ์ป็นธนาคารพาณิชยแ์ห่งแรกของประเทศ 

ดังนั้นผลการวิจัยจากการศึกษาครัง้นี ้เป็นขอ้มูลที่มีประโยชนก์ับสถาบันการเงิน และ
มิใช่สถาบันการเงิน สามารถน าข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์บัตรที่ เก่ียวข้องการ
ท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศใหม้ีคณุลกัษณะที่ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค  

 
ความมุ่งหมายในการวิจัย 

ในงานวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดม้คีวามมุ่งหมายไวด้งันี ้
        1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรข์องผู้บริโภควัยท างานที่มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
        2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า (4C’s) 

และพฤติกรรมการใช้บัตรพลาเน็ต เอสซีบี  (Planet SCB) ของผู้บริโภควัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 

        3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างทศันคติดา้นผลิตภณัฑแ์ละพฤติกรรมการใชบ้ตัร 
พลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) ของผูบ้รโิภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ความส าคัญของานวิจัย 

1. สถาบนัการเงิน และมิใช่สถาบนัการเงิน สามารถน าผลการวิจยัมาใชเ้ป็นแนวทางใน
การปรับปรุง วางแผน และพัฒนาผลิตภัณฑ์เก่ียวข้องการท่องเที่ยวในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ ใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมและทศันคติของผูบ้ริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบนั 

2. สถาบนัการเงิน และมิใช่สถาบนัการเงินสามารถน าไปเป็นขอ้มูลในการสรา้งแผนการ
ตลาดเพื่อใหผู้บ้รโิภคมีความเขา้ใจถึงประโยชนข์องบตัรเติมเงินต่างประเทศ 
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3. ผูป้ระกอบการธุรกิจ เช่น รา้นอาหาร หา้งสรรพสินคา้ เป็นตน้ สามารถเป็นแนวทางใน
การพัฒนาหรือปรบัปรุงรูปแบบการช าระค่าสินคา้และบริการที่สามารถตอบโจทยใ์หก้ับผูบ้ริโภค 
เมื่อสงัคมเริ่มเขา้สูส่งัคมไรเ้งินสด 

4. งานวิจัยนี ้มีประโยชน์ต่อผู้สนใจที่ศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับการใช้จ่ายผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกสข์องผูบ้รโิภคในประเทศไทยและต่างประเทศ 

5. สามารถน าไปเป็นขอ้มูลอา้งอิงในการงานวิจยัเก่ียวกับการท าธุรกรรมทางการเงินใน
ช่องทางต่างๆ ทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
       ผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีบญัชีของธนาคารไทยพาณิชยแ์ละเคยใช้

บตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) ประมาณ 3,900,000 คน 
กลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจัย  

      ผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีบญัชีของธนาคารไทยพาณิชยแ์ละเคยใช้
บตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) เนื่องจากทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ดังนัน้จึงใชสู้ตรใน
การค านวณขนาดของกลุ่มตวัอย่างที่ทราบจ านวนประชากร โดยผูว้ิจยัก าหนดค่าความเชื่อมั่นรอ้ย
ละ 95 และระดับความคลาดเคลื่อนรอ้ยละ 5 จะไดก้ลุ่มตัวอย่างที่ใชง้านวิจัยครัง้นีเ้ท่ากับ 400 
ตวัอย่าง  

วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
      การสุ่มกลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการศึกษาวิจัยครัง้นี ้คือ การสุ่มตัวอย่างแบบสองชัน้ (Two-

Stage Sampling) ซึ่งมีขัน้ตอนในการด าเนินการสุม่ตวัอย่างดงันี ้
ขัน้ที่ 1 สุ่มเขตในจังหวดักรุงเทพมหานครมา 5 เขต จากทัง้หมด 50 เขต โดยใช้

วิธีสุม่แบบง่าย (Simple Random Sampling : SRS)  
ขัน้ที่ 2 จัดสรรขนาดของกลุ่มตัวอย่าง เขตละ 80 คน สุ่มจากผูบ้ริโภคที่มีบัญชี

ของธนาคารไทยพาณิชยแ์ละเคยใชบ้ัตรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) จากหา้งสรรพสินคา้ 80 
คน โดยใชว้ิธีสุม่แบบง่าย  
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ตัวแปรทีศ่ึกษา 
       1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) แบ่งเป็นดงันี ้

1.1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
1.1.1 เพศ 

1.1.1.1 ชาย 
1.1.1.2 หญิง 

1.1.2 อาย ุ
1.1.2.1 อาย ุ21 - 30 ปี 
1.1.2.2 อาย ุ31 - 40 ปี 
1.1.2.3 อาย ุ41 - 50 ปี 
1.1.2.4 อาย ุ51 ปีขึน้ไป 

1.1.3 อาชีพ 
 1.1.3.1 ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ      
 1.1.3.2 พนกังานบรษิัทเอกชน      
 1.1.3.3 ประกอบธุรกิจสว่นตวั/อาชีพอิสระ      
 1.1.3.4 คา้ขาย/รบัจา้งทั่วไป    
 1.1.3.5 อ่ืนๆ 

1.1.4 รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
  1.1.4.1 ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท      
  1.1.4.2 15,001 - 25,000 บาท  
 1.1.4.3 25,001 - 35,000 บาท      
  1.1.4.4 35,001 - 45,000 บาท      
  1.1.4.5 45,001 บาทขึน้ไป 

1.2 สว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของลกูคา้ (4C’s) 
1.2.1 ความตอ้งการของผูบ้รโิภค   
1.2.2 ตน้ทนุของผูบ้รโิภค 
1.2.3 ความสะดวกของผูบ้รโิภค 
1.2.4 การติดต่อสื่อสาร  

1.3 ทศันคติดา้นผลิตภณัฑ ์ 
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1.3.1 ประโยชนห์ลกั 
1.3.2 รูปลกัษณข์องผลิตภณัฑ ์ 
1.3.3 ความคาดหวงัในผลิตภณัฑ ์
1.3.4 ผลิตภณัฑค์วบ 
1.3.5 ศกัยภาพเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์

  2. ตัวแปรตาม ไดแ้ก่ พฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) ของผูบ้ริโภค
วยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร  

 
นิยามศัพทเ์ฉพาะ  

1. ผูบ้ริโภค หมายถึง ผูท้ี่อยู่ในวยัท างานที่มีบญัชีธนาคารไทยพาณิชยแ์ละเคยใชบ้ตัรพ
ลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) ในเขตกรุงเทพมหานคร    

2. บัตรพลาเน็ต เอสซีบี หมายถึง บัตรเติมเงินที่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราสกุล
ต่างประเทศได ้13 สกลุเงิน โดยแลกเปลี่ยนสกลุเงินต่างประเทศผ่านทางแอปพลิเคชนัของธนาคาร
ไทยพาณิชย ์  

3. ลักษณะทางประชากรศาสตร ์หมายถึง ลักษณะเฉพาะของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบดว้ยเพศ อาย ุอาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน  

4. สว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของลกูคา้ (4C’s) หมายถึง เครื่องมือในการเขา้ใจ
ตวัแปรการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี  

     4.1 ความต้องการของผู้บริโภค หมายถึง สิ่ งที่ ผู ้บริโภคจะใช้ในการพิจารณา
คณุประโยชนต่์างๆ เมื่อเทียบกบัเงินที่จ่ายไปโดยสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคได ้
      4.2 ตน้ทุนของผูบ้ริโภค หมายถึง ตน้ทุนหรือเงินที่ผูบ้ริโภคยินดีที่จะจ่ายเพื่อให้ไดใ้ช้
สินคา้หรือบรกิารนัน้ 
      4.3 ความสะดวกของผูบ้ริโภค หมายถึง การสรา้งความสะดวกใหก้ับผูบ้ริโภคจากการ
ใชบ้รกิาร 
      4.4 การติดต่อสื่อสาร หมายถึง การไดข้อ้มูลอันเป็นประโยชน์ใหก้ับผูบ้ริโภค เพื่อให้
ผูบ้รโิภคตอ้งการขอ้มลู หรือขอ้รอ้งเรียน 

5. ทัศนคติดา้นผลิตภณัฑ ์หมายถึง ความรูส้ึกและความคิดของผูบ้ริโภคที่มีต่อบตัรพลา
เน็ต เอสซีบ ี
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       5.1 ประโยชนห์ลกั หมายถึง ประโยชนพ์ืน้ฐานของบตัรพลาเน็ต เอสซีบีที่ผูบ้ริโภคจะ
ไดร้บัจากการใชบ้ตัร 
       5.2 รูปลกัษณข์องผลิตภณัฑ ์หมายถึง ผูบ้ริโภคคาดหวงัเก่ียวกบัรูปทรง รูปแบบ ความ
สะดวกจากการใชบ้ตัร 
       5.3 ความคาดหวังในผลิตภัณฑ์ หมายถึง ผูบ้ริโภคคาดหวังเก่ียวกับคุณสมบัติและ
เงื่อนไขที่จะไดร้บัจากการใชบ้ตัร 
       5.4 ผลิตภัณฑ์ควบ หมายถึง ผลประโยชน์ของผู้บริโภคที่จะได้รับ นอกเหนือจาก
ประโยชนห์ลกั 
       5.5 ศกัยภาพเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์หมายถึง ความพรอ้มของบตัรพลาเน็ต เอสซีบีที่จะมี
การเปลี่ยนแปลง แกไ้ข หรือพฒันาใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคในอนาคต 

6. พฤติกรรมการใช้ หมายถึง  การกระท าหรือการแสดงออกใน รูปแบบต่างๆ 
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการที่ใช้ผ่านบัตร ความถ่ีในการใช้ ประเภทสินค้าและบริการ และ
สถานที่ในการใชบ้ตัร  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
เรื่อง “ปัจจัยที่มีความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมการใชบ้ัตรพลาเน็ต เอสซีบีของผูบ้ริโภควัย

ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร” 
ตัวแปรต้น         ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ลักษณะทางประชากรศาสตร ์

1. เพศ 

2. อายุ 

3. อาชีพ 

4. รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 

 

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมอง
ของลูกค้า (4C’s) 

1. ความตอ้งการของผูบ้รโิภค 

2. ตน้ทนุของผูบ้ริโภค  

3. ความสะดวกของผูบ้ริโภค  

4. การติดต่อสื่อสาร  

 

 

 
ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ ์

1. ประโยชนห์ลกั 

2. รูปลกัษณข์องผลิตภณัฑ ์

3. ความคาดหวงัในผลิตภณัฑ ์

4. ผลิตภณัฑค์วบ 

5. ศกัยภาพเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์

 

พฤติกรรมการใช้บัตรพลาเน็ต 
เอสซีบีของผู้บริโภควัยท างานใน

เขตกรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานในการวิจัย 
1. ผูบ้ริโภคที่มีลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อ

เดือน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB)  
2. ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า (4C’s) ได้แก่ ความต้องการของ

ผูบ้ริโภค ตน้ทุนของผูบ้ริโภค ความสะดวกของผู้บริโภค และการติดต่อสื่อสาร มีความสมัพันธต่์อ
พฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) 

3. ทศันคติดา้นผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ ประโยชนห์ลกั รูปลกัษณข์องผลิตภณัฑ ์ความคาดหวงั
ในผลิตภณัฑ ์ผลิตภณัฑค์วบ และศกัยภาพเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์มีความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการใช้
บตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

 
ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดศ้กึษาเรื่อง “ปัจจยัที่มีความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการใชบ้ตัร 

พลาเน็ต เอสซีบีของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาขอ้มลูจากเอกสาร
และผลงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง เสนอตามหวัขอ้ต่อไปนี ้
        1. แนวคิดเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์
        2. แนวคิดเก่ียวกบัสว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของลกูคา้ (4C’s) 
                   3. แนวคิดเก่ียวกบัทศันคติของผูบ้ริโภค  
                   4. แนวคิดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ 
                   5. แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้รโิภค 
                   6. ขอ้มลูบตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) 
                   7. งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
 
1. แนวคิดเกี่ยวกับประชากรศาสตร ์ 

วชิรวัชร งามละม่อม, 2558, อ้างถึงใน นนฑพร ป่ินวิเศษ (2561, น. 12-13) กล่าวว่า 
ลกัษณะประชากรศาสตร ์ถือเป็นความหลากหลายและความเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะของบคุคล โดย
แสดงถึงความเป็นมาของบุคคลตัง้แต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบนั จะมีการแสดงออกที่แตกต่างกนั ซึ่งมี
สาเหตมุาจากลกัษณะประชากรศาสตรท์ี่แตกต่างกนั 

 ลกัษณะประชากรศาสตรเ์ป็นสถิติที่เก่ียวกบักลุ่มประชากรกลุ่มหนึ่ง โดยตัวแปรนี ้นิยม
ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแบ่งส่วนการตลาดของธุรกิจ รวมทัง้การแสดงออกถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคที่
แตกต่างกันในการเลือกซือ้สินค้าหรือการเลือกใช้บริการ จึงน าปัจจัยนีม้าวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การตลาดของกลุ่มผูบ้ริโภค ลกัษณะประชากรศาสตรจ์ะเป็นสิ่งแสดงถึงความแตกต่างในความจ า
เป็นและความตอ้งการของผูบ้ริโภค ขอ้มูลในการค านวณทางประชากรศาสตร ์มักอาศัยจ านวน
หรือความถ่ีของการเกิดเหตุการณ์ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง และจ านวนประชากรที่เก่ียวขอ้งการ
ทดลองที่ก่อใหเ้กิดเหตกุารณด์งักล่าวในการศึกษางานวิจยั  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2550, อ้างถึงใน นนฑพร ป่ินวิเศษ (2561, น. 13-14) กล่าวว่า 
ประชากรศาสตร ์(Demographic Environment) เป็นหนึ่งในปัจจัยมหภาค เนื่องจากประชากร
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สง่ผลต่อความตอ้งการซือ้สินคา้และบรกิารที่แตกต่าง ซึ่งมีปัจจยัที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
ไดแ้ก่   
         1. เพศ (Gender) โดยเพศเป็นตวัที่สามารถท าใหเ้ห็นถึงการแสดงออก ความตอ้งการ 
ในแต่ละเพศ ทั้งผูห้ญิงและผู้ชายมีความแตกต่างกันทางความคิด ทัศนคติ ความตอ้งการและ
พฤติกรรมรวมทั้งในการเลือกซือ้ผลิตภัณฑ์ เช่น ผูช้ายจะเปิดรบัเทคโนโลยีใหม่ และมีพฤติกรรม
การใชง้านมากกว่าผูห้ญิง สว่นผูห้ญิงมีความละเอียดรอบคอบ อาจมีการใชเ้ทคโนโลยีนอ้ยกว่าเพศ
ชาย เป็นตน้   

       2. อายุ (Age) อายุเป็นสิ่งที่บอกถึงพฤติกรรมการแสดงออกและประสบการณใ์นการ
ตดัสินใจ ผูบ้ริโภคที่มีอายุแตกต่างจะมีความชอบและรสนิยมของบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปตามวัย 
เช่น กลุ่มวยัรุน่จะชื่นชอบเทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ๆ และพรอ้มที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้
สอดคลอ้งกบัเทคโนโลยีใหม่ๆ แต่ในกลุ่มผูส้งูอายุจะกลวัความไม่แน่นอน ท าใหย้อมรบัเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ไดย้ากกว่ากลุ่มวยัรุ่น เป็นตน้ เนื่องจากผลิตภณัฑส์ามารถท าใหผู้บ้ริโภคที่มีอายุต่างกนัเกิด
ความพงึพอใจต่อผลิตภณัฑท์ี่แตกต่างกนั 

       3. รายได้ (Income) รายได้เป็นตัววัดความสามารถในการใช้จ่ายผลิตภัณฑ์ของ
ผูบ้ริโภค พฤติกรรมของผูท้ี่มีรายไดน้อ้ย ส่วนใหญ่จะใชบ้ริการทางการเงินเพียงแค่ฝากหรือถอน
เท่านั้น จึงไม่จ าเป็นตอ้งใชเ้ทคโนโลยีเขา้ช่วย ดังนั้นผูท้ี่มีรายไดแ้ตกต่างกันจะเขา้ถึงเทคโนโลยี
ต่างกนัดว้ย   

       4. อาชีพ (Occupation) ผูบ้ริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกนัจะมีเหตจุ าเป็นและตอ้งการซือ้
ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างตามแต่ละอาชีพ เช่น นักธุรกิจจะมีเวลาน้อยไม่สามารถจะเขา้ไปใชบ้ริการ
ธนาคารโดยตรง แต่มกัจะใชเ้ทคโนโลยีเขา้มาช่วยในการเขา้ถึงบรกิารทางการเงิน แต่ในขณะที่กลุ่ม
พ่อบา้น แม่บา้น หรือผูท้ี่เกษียณส่วนใหญ่มักเป็นผูสู้งอายุ จะระวังเรื่องความปลอดภัยในการใช้
เทคโนโลยี จึงท าใหย้อมรบัเทคโนโลยีไดน้อ้ยกว่า เป็นตน้ 

จากการศึกษาข้อมูลแนวคิดเก่ียวกับประชากรศาสตร์ อ ธิบายได้ว่า  ลักษณะ
ประชากรศาสตรท์ี่แตกต่างกนั สง่ผลต่อพฤติกรรมของผูบ้รโิภคในการซือ้ผลิตภณัฑ ์ดงันัน้จึงน ามา
มาใชใ้นงานวิจยั โดยจะศึกษาลกัษณะประชากรศาสตรท์ัง้หมด 4 ตวั เนื่องจากตวัแปรที่กล่าวมามี
อิทธิพลต่อการแสดงออกถึงพฤติกรรมใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบีของผูบ้รโิภค   
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2. แนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า (4C’s) 
ความหมายของสว่นประสมทางการตลาด 

        Kotler Philip (2000) อธิบายว่า “ส่วนประสมทางการตลาด” หมายถึง ตวัแปรที่ส่งผล
ต่อการตลาดที่ สามารถควบคุมได้ บริษัทจะใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์ร่วม เพื่ อให้ตรงกับ
กลุม่เปา้หมายตอ้งการมากที่สดุ ท าใหต้อบสนองแก่กลุม่เปา้หมายได ้
        เพิ่มพร ณ นคร, ธิติพัฒน์ เอ่ียมนิรนัดร ,์ และ สันทัด ทองรินทร ์(2563) อธิบายว่า 
“สว่นประสมทางการตลาด” หมายถึง ผลิตภณัฑท์ี่ตอบสนองต่อมนษุยท์ าใหรู้ส้กึพงึพอใจได ้การตัง้
ราคามีบทบาทต่อความรูส้ึกนึกคิดและความรูส้ึกพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อสินคา้หรือการใหบ้ริการ
นั้นๆ รวมไปถึงช่องทางการจัดจ าหน่ายที่ช่วยให้เกิดการสื่อสารทางการตลาดในการบอกกับ
ผูบ้รโิภคกลุม่เปา้หมายว่าขายสินคา้หรือบรกิารท่ีไหน  
        เสรี วงษ์มณฑา, 2542, อา้งถึงใน พิชชานนัท ์ฐิติอกัษรศิลป (2558, น. 11) อธิบายว่า 
การตลาด หมายถึง สิ่งที่สามารถตอบสนองต่อผูบ้ริโภคที่มีความตอ้งการ จนท าใหเ้กิดความพอใจ
จนกระทั่งท าใหผู้บ้รโิภคตดัสินใจซือ้ซ  า้ รวมทัง้องคก์รยงัไดก้ าไร การตลาดที่ดีนัน้จะใหค้วามส าคญั
กบัผูบ้รโิภค (Consumer Oriented) การตลาดจะมุ่งเนน้และใหส้  าคญัต่อผูบ้รโิภคและจะใชข้อ้มลูที่
ศึกษาเก่ียวกบัผูบ้ริโภคเป็นตัวช่วยตดัสินใจใหธุ้รกิจจัดท าทางการตลาด อาจจะสรุปไดว้่า ไม่มีตัว
แปรทางการตลาดไหนที่จะส าเร็จ ถ้าไม่มีความเขา้ใจผูบ้ริโภค ตัวแปรการตลาดต่างๆ ตัง้แต่การ
ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ การตั้งราคา การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ต้อง
สามารถตอบสนองความพงึพอใจต่อผูบ้ริโภค  

      สดุาพร กุณฑลบุตร, 2557, อา้งถึงใน พทัธนนัท ์ศภุภาคิณ และ พชัรห์ทยั จารุทวีผลนุ
กูล (2562) กล่าวว่า การที่จะตั้งกลยุทธ์ทางการตลาดตามแนวความคิดการตลาดสมัยใหม่ใช้
ส  าหรบัการพัฒนาทางการตลาดที่สามารถสนองต่อของผูบ้ริโภคนั้น นักการตลาดจะตอ้งเลือกใช้
การตลาดที่สามารถสนองต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างถูกตอ้งและตอ้งพฒันาส่วนประสมทางการตลาด
ที่เหมาะสมไม่มากหรือนอ้ย เพื่อท าใหเ้กิดความพงึพอใจต่อผูบ้รโิภคสงูสดุ 

ความหมายของสว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของลกูคา้ (4C’s) 
       Borden, 1964, อ้างถึงใน ศักดิพัฒน์ วงศ์ไกรศร (2556, น. 8) กล่าวว่า ได้ให้

ความหมายของ “สว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของลกูคา้ (4C’s Marketing)” ดงันี ้
- ความต้องการของผู้บริโภค (Consumer Wants and Needs) ธุรกิจต่างๆ 

แทนที่จะผลิตผลิตภัณฑ์อะไรที่สามารถขายได้ก าไร แมต้อ้งผลิตผลิตภัณฑ์ที่ผูบ้ริโภคคาดหวัง
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มากกว่าผลิตออกมาไดก้ าไร ควรเป็นผลิตภัณฑท์ี่ผูบ้ริโภคจะซือ้ใช ้เพราะสามารถแกปั้ญหาหรือ
เอือ้ประโยชนใ์หแ้ก่ผูบ้รโิภคได ้(Consumer Solution)  

- ตน้ทุนของผูบ้ริโภค (Consumer’s Cost to Satisfy) การตัง้ราคาผลิตภัณฑจ์ะ
มุ่งเน้นถึงราคาของผู้บริโภคที่จ่ายไป เพื่อจะได้รบัผลิตภัณฑ์มา โดยการตั้งราคาต้องค านวณ
ค่าใชจ้่ายของผูบ้ริโภคที่ตอ้งจ่ายใหก้ับผลิตภัณฑก์่อนที่จะจ่ายเงินซือ้และไดผ้ลิตภัณฑ ์เช่น ค่า
เสียเวลา ค่าน า้มนั ค่าที่จอดรถ เป็นตน้  

- ความสะดวกในการซือ้ผลิตภณัฑ ์(Convenience to Buy) สามารถขายและซือ้
ผลิตภัณฑไ์ด้ทุกที่และไดต้ลอดเวลา โดยช่องทางการในการวางขายผลิตภัณฑ์สมัยใหม่นัน้ตอ้ง
เพิ่มความสะดวกสบายในการใชจ้่ายซือ้ผลิตภัณฑข์องผูบ้ริโภคได ้เนื่องจากในปัจจุบนัผูบ้ริโภค
เป็นคนตดัสินใจว่าจะซือ้สินคา้จากที่ไหน ซือ้เมื่อไหร่ มากกว่าการซือ้สินคา้ตามสถานที่ในการจัด
จ าหน่ายที่ผูผ้ลิตและผูจ้ดัจ าหน่ายไดก้ าหนดไวแ้ลว้ 

- การสื่อสาร (Communication) การถ่ายทอดข่าวสารควรเน้นสื่อและขอ้มูลที่
ผู ้บริโภคจะตัดสินใจฟัง ผู้บริโภคจะเลือกฟังในสิ่งที่ตัวเองต้องการจะฟัง ดังนั้นการส่งเสริม
การตลาดจึงตอ้งค านึงถึงการสื่อสารมากกว่าการลด แลก แจก แถม โดยเฉพาะในการสรา้งความ
เขา้ใจเรื่องราว สรา้งความเชื่อใจผ่านทางสื่อที่ผูบ้รโิภครบัฟังมากกว่า  
        Lauterborn, 1990, อา้งถึงใน ทิฆัมพร เพทราเวช (2559) กล่าวว่า “ส่วนประสมทาง
การตลาดในมุมมองของลูกคา้” สามารถเป็นตัวที่น ามาใชใ้นการสรา้งการตลาด โดยจะท าใหเ้กิด
ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขัน จะมุ่งเนน้ไปในความตอ้งการของผูบ้ริโภคเพื่อสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของผูบ้รโิภคได ้มีไดด้งันี ้ 

1) ดา้นความตอ้งการของผูบ้รโิภค (Consumer Needs) จ าเป็นตอ้งวางแผนและ
พฒันาผลิตภณัฑ ์โดยสามารถที่จะตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคโดยเฉพาะ แตกต่างจาก
เดิมที่มุ่งเนน้ผลิตผลิตภัณฑเ์ป็นจ านวนมาก หวงัมุ่งแต่ก าไร โดยที่ไม่ไดพ้ิจารณาถึงความอยากได้
ของผูบ้รโิภคอย่างรอบคอบ 

2) ดา้นตน้ทุนของผูบ้รโิภค (Consumer’s Cost to Satisfy) ควรตอ้งค านวณเรื่อง
ค่าใชจ้่ายของผูบ้รโิภคที่จ่ายออกไปในการซือ้ผลิตภณัฑเ์พื่อใหไ้ดม้าใช ้โดยตน้ทนุไม่ไดห้มายถึงตวั
ของเงินอย่างเดียว ทว่าตอ้งสนใจในเรื่องของเวลา ค่าเดินทาง ซึ่งท าใหต้น้ทุนของผูบ้ริโภคมีความ
แตกต่างกนัไปในแต่ละคน 

3) ด้านความสะดวกสบายในการซือ้ (Convenience to buy) ต้องใส่ใจและ
มุ่งเนน้ความสะดวกสบายของผูบ้ริโภคในการซือ้ผลิตภัณฑภ์ายในแต่ละครัง้ ซึ่งการมุ่งเนน้ไปยัง
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ความสะดวกสบายในการซือ้นัน้ยังรวมไปถึงการซือ้ผ่านทางอินเทอรเ์น็ตและผ่านทางโทรศพัทอี์ก
ด้วย เพื่อที่จะท าให้เกิดการตัดสินใจในการซือ้ผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค จะท าให้ผู ้บริโภคมีการ
ตดัสินใจง่ายขึน้  

4) ด้านการสื่อสาร (Communication) ต้องให้การสื่อสารผลิตภัณฑ์มีความ
ถูกตอ้งและเป็นที่น่าสนใจ เนื่องจากในปัจจุบนัผูบ้ริโภคนัน้สามารถคัดกรองในการเลือกที่จะฟัง
หรือไม่ จะสนใจแค่ไหน ดังนัน้เป็นสิ่งจ าเป็นที่จะตอ้งสรา้งแรงดึงดูดเพื่อใหผู้บ้ริโภคมีความสนใจ
มายงัตวัผลิตภณัฑท์ี่ไดท้ าการตลาด 
        Pradeep Kr. และ Jugesh Aspal (2011) อธิบายได้ว่า “กลยุทธ์ส่วนประสมทาง
การตลาดในมุมมองของลูกคา้” คือ ขอ้ส าคัญพืน้ฐานในการท าธุรกิจใหป้ระสบความส าเร็จและ
สามารถสรา้งความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคโดยตรง พรอ้มทั้งท าให้ผู ้บริโภคตัดสินใจในการซือ้
ผลิตภณัฑง์่ายขึน้ 

1. ความต้องการของผู้บริโภค  (Customer solution) หมายถึง เมื่อธุรกิจผลิต
ผลิตภณัฑอ์อกมาสู่ตลาดแลว้ ผูบ้ริโภคจะซือ้ผลิตภณัฑ์หรือไม่ เพราะว่าในปัจจุบนัผูผ้ลิตจ าเป็นที่
จะเรียนรูผู้ ้บริโภคว่าจะเลือกซือ้ผลิตภัณฑ์แบบไหนโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความ
ตอ้งการเพื่อใหผ้ลิตภณัฑน์ัน้ๆ สามารถเอือ้ประโยชนห์รือแกปั้ญหาใหแ้ก่ผูบ้ริโภค และที่ส  าคญัยิ่ง
คือการน าเสนอคณุภาพที่ดีแก่ผูบ้รโิภค โดยอาจเสนอผลิตภณัฑท์ี่มีคณุภาพหรือเกินกว่าที่ผูบ้ริโภค
คาดหวัง ธุรกิจต่างๆ ควรน าเสนอการตอบสนองผลิตภัณฑ์ใหต้รงกับความตอ้งการและชัดเจน
ยิ่งขึน้โดยใชก้ลยุทธ์ที่เรียกว่า Mass Customization โดยเสนอผลิตภัณฑเ์พื่อใหผู้บ้ริโภคเฉพาะ
รายในราคาที่เหมาะสมพรอ้มการบริการพิเศษที่ตรงใจผูบ้รโิภคแต่ละบคุคล รวมทัง้มีประสิทธิภาพ
ในการสรา้งความพงึพอใจของผูบ้รโิภคไดอ้ย่างทั่วถึง  

2. ต้นทุนของผู้บริโภค  (Customer cost) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ เสียให้กับ
ผลิตภัณฑท์ัง้ความรูส้ึกและตัวของเงิน ซึ่งความรูส้ึกคุม้ค่ากับราคาที่ตอ้งจ่ายไป โดยผูบ้ริโภคจะ
รูส้กึภมูิใจที่ไดใ้ชผ้ลิตภณัฑน์ัน้ ตน้ทนุของผูบ้รโิภคมดีงันี ้

2.1 ต้นทุนของการเงิน  (Monetary cost) หมายถึง ราคาที่ เป็นตัวเงินซึ่ง
ผูบ้รโิภคจ าเป็นตอ้งจ่ายเพื่อใหไ้ดผ้ลิตภณัฑม์า 

2.2 ตน้ทุนของเวลา (Time cost) หมายถึง เวลาของผูบ้ริโภคที่เสียไปในการ
ตดัสินใจเลือกซือ้ผลิตภณัฑ ์

2.3 ตน้ทุนของพลงังาน (Energy cost) หมายถึง สิ่งที่ลงทนุในดา้นแรงกายที่
ผูบ้รโิภคตอ้งใชเ้พื่อใหไ้ดม้าซึ่งผลิตภณัฑน์ัน้ 
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2.4 ต้นทุนของจิตใจ (Psychic cost) หมายถึง สิ่งที่ลงทุนในด้านจิตใจที่
ผูบ้รโิภคจ าเป็นจ่ายไปเพื่อใหไ้ดร้บัผลิตภณัฑ ์

3. ความสะดวกสบาย (Convenience) หมายถึง ธุรกิจต่างๆ ควรใหค้วามส าคญั
ในการซือ้ผลิตภัณฑ์ของผูบ้ริโภคใหม้ีความสะดวกสบาย และความสะดวกในการเขา้ถึงขอ้มูล
ความตอ้งการผลิตภัณฑ์ของผูบ้ริโภคเป็นสิ่งส าคญั โดยอาจเพิ่มช่องทางในการซือ้ใหก้บัผูบ้ริโภค 
ในการวางขายผลิตภัณฑ์สมัยใหม่ตอ้งค านึงถึงความสะดวกสบายและเขา้ถึงง่ายในการเขา้ไปซือ้
ผลิตภณัฑข์องผูบ้รโิภคได ้เนื่องจากในตอนนีผู้บ้ริโภคจะตดัสินใจในการซือ้ผลิตภณัฑว์่าจะซือ้จาก
ที่ไหน ซือ้เท่าไหร่ และซือ้เมื่อไหร่ ซึ่งส  าคญักว่าการซือ้ในช่องทางที่ผูผ้ลิตและผูจ้ดัจ าหน่ายก าหนด
ขึน้ เช่น สั่งซือ้สินคา้ไดต้ลอด 24 ชั่วโมง การบรกิารสง่สินคา้ถึงบา้น เป็นตน้ 

4. การสื่อสาร (Communication) หมายถึง การถ่ายทอดสื่อสารที่ ดีจะท าให้
ผูบ้ริโภคเกิดความเชื่อใจและเชื่อถือในตัวผลิตภัณฑ์ สรา้งการรบัรูใ้หก้ับผูบ้ริโภค การตลาดใน
ปัจจุบนัไม่ใช่ว่าผูบ้รโิภคจะยอมฟังในสิ่งที่บรษิัทตอ้งการจะสื่อสาร ผูบ้รโิภคจะตดัสินใจเลือกรบัฟัง
หรือไม่ เลือกที่จะสนใจมากนอ้ยแค่ไหน เพราะฉะนัน้การสง่เสริมทางการตลาดควรใหค้วามส าคญั
โดยเฉพาะการสื่อสารมากกว่าโปรโมชันและค านึงถึงเรื่องการสรา้งเรื่องราวสรา้งความน่าเชื่อถือ
ผ่านสื่อที่ผูบ้รโิภครบัฟัง สง่ผลใหผู้บ้รโิภคเกิดการสั่งซือ้เพิ่มมากขึน้ 

จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้(4C’s) จึง
น าแนวคิดของ Pradeep Kr. และ Jugesh Aspal (2011) โดยสรุปได้ว่า “ส่วนประสมทาง
การตลาดในมุมมองของลูกคา้” คือ ตัวแปรที่มีความส าคัญในการตลาดที่มุ่งเน้นไปยังผูบ้ริโภค 
เมื่อผูบ้ริโภคมีการด ารงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตที่ส่งผลต่อพฤติกรรมตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์ 
ซึ่งสามารถส่งมอบประโยชนใ์หก้บัผูบ้ริโภคได ้โดยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้ 
ถือว่าเป็นตวัที่ส  าคญัส าหรบัการตลาดที่ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค ในขณะที่เทคโนโลยี
เขา้มามีบทบาทในการด ารงชีวิตมากขึน้ ส่งผลใหผู้บ้ริโภคมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
องค์กรต่างๆ จึงต้องมีการปรับตัวให้ผลิตภัณฑ์สามารถตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคที่
แตกต่างจากอดีตซึ่งสอดคล้องของมนัสนันท์ บุตรพรม (2561) ที่กล่าวว่า ส่วนประสมทาง
การตลาด 4C’s ดา้นความจ าเป็นและความตอ้งการของผูบ้ริโภค ดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภค ดา้น
ความสะดวกในการซือ้ และดา้นการสื่อสาร สมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซือ้น า้ผลไม ้100% ตรามาลี 
ผูว้ิจยัจึงเลือกสว่นประสมทางการตลาดในมมุมองลกูคา้มาศึกษาในครัง้นี ้
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3. แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติของผู้บริโภค 

3.1 ความหมายเกี่ยวกับทัศนคติ 
       Bovee Courtland L (1995) กล่าวว่า ทศันคติ หมายถึง ความคิดหรือความรูน้ึกคิดที่ไป

ในแง่ดี (Positive) หรือไปในแง่ไม่ดี (Negative) ของผูบ้ริโภคที่มีต่อสิ่งต่างๆ เช่น ผลิตภณัฑ ์บุคคล 
ข่าวสาร เป็นต้น โดยทัศนคติเป็นสิ่งที่นักการตลาดสนใจ เพราะทัศนคติมีความเชื่อมโยงกับ
กระบวนการตดัสินใจซือ้และพฤติกรรม 
     ศิริวรรณ เสรีรตัน,์ 2544, อา้งถึงใน กฤษณา หมั่นประกอบ (2561, น. 21-22) อธิบายไว้
ว่า ทศันคติ หมายถึง ความรูส้ึกและความคิดของตวัเองที่มีต่อสิ่งหนึ่ง ซึ่งผูบ้ริโภคเรียนรูจ้ากความรู้
และประสบการณ์ของตัวเอง โดยเป็นตัวเชื่อมระหว่างความคิดและพฤติกรรมในการแสดงออก 
องคก์รต่างๆ จึงนิยมใชเ้ครื่องมือการโฆษณาในการท าใหเ้กิดความรูส้ึกประทบัใจต่อผลิตภณัฑ ์จน
เกิดทศันคติที่ดี 

    อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ และ จิระเสกข์ ตรีเมธสุนทร, 2553, อา้งถึงใน วัฒนา อภิวงศ์
โสภณ (2556, น. 25) กล่าวว่า ทัศนคติ หมายถึง อารมณ์ของผูบ้ริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์โดยจะ
ประเมินว่า มีความรูส้กึอย่างไรต่อสิ่งนัน้ 
     นิโลบล ตรีเสน่หจ์ิต (2553) กล่าวว่า ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง การแสดงออกของ
ความรูส้ึก โดยเกิดจากประสบการณ์ที่ เรียนรู้ต่อปัจจัยต่างๆ ซึ่งประเมินผลออกมาในลักษณะ
ความคิดที่ต่อสิ่งนัน้ว่า รูส้กึชอบแค่ไหน พอใจแค่ไหน   

       สามารถสรุปไดว้่า ทัศนคติ หมายถึง ความรูส้ึกที่แสดงออกมาว่า ชอบหรือไม่ชอบ ซึ่ง
ผูบ้รโิภคมีประสบการณก์ารใชใ้นผลิตภณัฑ ์

3.2 ลักษณะของทัศนคติ  
       ธงชยั สนัติวงษ,์ 2549, อา้งถึงใน วฒันา อภิวงศโ์สภณ (2556, น. 26) กลา่วว่า  

 1. ทัศนคติมีบางอย่าง โดยผู้บริโภคจะมีทัศนคติ ซึ่งเกิดจากมีความคิดที่จะ
บรโิภคบางอย่าง เช่น ผลิตภณัฑ ์ตราสินคา้ การประชาสมัพนัธ ์ความเป็นเจา้ของ เป็นตน้ 

 2. ทัศนคติมีความโน้มเอียงไปในทางที่ดีหรือไม่ดี โดยเกิดจากผูบ้ริโภคมีการ
เรียนรู ้จนเกิดเป็นประสบการณ์เก่ียวกับผลิตภณัฑ ์รบัฟังจากคนใกลต้วั และการรบัรูจ้ากสื่อ เช่น 
การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา เป็นตน้ โดยการรบัรูจ้ากสื่อ เป็นสิ่ งที่ส่งผลต่อทัศนคติ จะท าให้
ผูบ้ริโภคมีการแสดงออกตามที่ตัวเองไดป้ระเมินแลว้ โดยผูบ้ริโภคจะมีพฤติกรรมที่คลอ้ยตามหรือ
ละทิง้ 
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3. ทัศนคติจะมีความคงที่  จะท าให้พฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริโภคไม่
แน่นอน ทว่าทัศนคติอาจจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยปกติพฤติกรรมของผู้บริโภคจะมี
ความสมัพนัธก์บัทศันคติ  

4. ทัศนคติเกิดขึน้ในแต่ละเหตุการณ์ โดยทัศนคติเกิดขึน้ตามเฉพาะเหตุการณ ์
หรือตามแต่ละโอกาส ตามแต่ละช่วงเวลา ซึ่งส่งต่อความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและพฤติกรรม 
บางครัง้อาจท าใหผู้บ้ริโภคทีการแสดงออกที่ไม่สมัพันธต่์อทศันคติ ผูบ้ริโภคแต่ละคนจะพฤติกรรม
ที่แสดงออกขึน้อยู่กบัเหตกุารณท์ี่พบ 

3.3 องคป์ระกอบของทัศนคติ 
        ฉตัยาพร เสมอใจ, 2550, อา้งถึงใน ปภสันนัท ์ศรีแสงฉาย (2558, น. 13) กลา่วว่า  
ทศันคติจะมีส่วนประกอบต่างๆ ที่ไม่สามารถแยกได ้แต่ละส่วนมีความสมัพนัธร์ะหว่างทศันคติและ
พฤติกรรม คือ 

1. ส่วนของความเขา้ใจ (Cognitive Component) เกิดจากไดเ้รียนรูจ้ากการได้
ความรูห้รือประสบการณ์เก่ียวกับสิ่งต่างๆ เช่น ประสบการณ์ที่ไดเ้จอดว้ยตัวเอง การดูโทรทัศน ์
การไดย้ินจากบุคคลอ่ืน เป็นตน้ จะมีการประเมินเก่ียวกบัความคิด การที่ผูบ้ริโภคมีทศันคติต่อสิ่ง
หนึ่ง หรือพฤติกรรมเฉพาะ จะท าใหม้ีการแสดงออกเฉพาะอย่างออกมา 

2. ส่วนของความรู้สึก (Affective Component) สามารถท าได้ทั้งก่อนที่จะมี
ความรูต่้อสิ่งนัน้และประสบการณท์ี่ไดเ้จอทัง้ทางตรงและทางออ้ม หรือจะมีความรูส้ึกก่อนที่จะเกิด
ความรูห้รือมีประสบการณ์ โดยจะประเมินทัศนคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยให้ระดับคะแนนเป็นจาก
มากไปนอ้ย เช่น พงึพอใจมากจนถึงไม่พงึพอใจ เห็นดว้ยอย่างยิ่งจนถึงไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง เป็นตน้ 

3. ส่วนของพฤติกรรม (Behavior Component) แนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคที่จะเกิดขึน้ รวมทัง้พฤติกรรมการซือ้สินคา้ การใชบ้ริการและความตัง้ใจซือ้ของผูบ้ริโภค
โดยวัดจากคะแนนความตั้งใจของผู้บริโภคที่สามารถน าเอาไปใชใ้นการคาดคะเนในอนาคตว่า
ผูบ้รโิภคจะซือ้สินคา้หรือบรกิารอย่างไรหรือการแสดงออกถึงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง 

       จากส่วนประกอบต่างๆ ทั้ง 3 ส่วน สรุปได้ว่า ความคิดและความเชื่อจะส่งต่อการ
แสดงออกของผู้บริโภค จนไปถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค  ซึ่งในแต่ละส่วนมีความเชื่อมโยงกัน 
หมายความว่า ถา้ผูบ้ริโภคมีความคิดต่อผลิตภณัฑใ์นแง่ดี ผูบ้ริโภคจะมีความเชื่อต่อผลิตภณัฑท์ี่ดี
และมีพฤติกรรมที่ดีต่อผลิตภัณฑ ์ทว่าถา้ผูบ้ริโภคมีความคิดต่อผลิตภณัฑใ์นแง่ไม่ดี ผูบ้ริโภคจะมี
ความเชื่อต่อผลิตภณัฑท์ี่ในแง่ลบและมีพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อผลิตภณัฑ ์
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3.4 ปัจจัยทีส่่งผลต่อการเกิดทัศนคติ 
        ด ารงศกัดิ์ ชยัสนิท และคณะ, 2543, อา้งถึงใน พนิดา โสธนาสมบูรณ ์(2558, น. 17-
18) กลา่วว่า  

1. บุคลิกภาพ (Personality) บุคลิกภาพของแต่ละคนจะลักษณะเฉพาะและมี
ความแตกต่างกนั ท าใหม้ีความรูส้ึก ความคิดที่มีความสมัพนัธห์รือมีผลต่อทัศนคติต่อผลิตภัณฑ ์
เช่น พวกอ่อนนอ้มถ่อมตน พวกมองโลกในแง่ดี พวกรกัสขุภาพ เป็นตน้ จะมีทศันคติที่แตกต่างกัน
กนัออกไป 

2. ประสบการณ์  การที่พบเจอเรื่องราว สัมผัส  หรือการทดลองใช้ ท าให้มี
ความคุ้นเคยต่อผลิตภัณฑ์ หลังจากมีประสบการณ์ต่อผลิตภัณฑ์ จะส่งผลเกิดทัศนคติที่มีต่อ
ผลิตภณัฑ ์ 

3. อิทธิพลจากครอบครวัและเพื่อน เช่น บิดา มารดา เพื่อนสนิท ยูทูบเบอร ์เป็น
ตน้ โดยบุคคลเหล่านีอ้าจจะเคยลองใชห้รือไดร้บัขอ้มูลมา แลว้น าขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งผลิตภัณฑม์า
สง่สารใหผู้บ้รโิภคฟัง จนท าใหเ้กิดทศันคติขึน้มา 

4. การตลาดทางตรง (Direct Marketing) องค์กรต่างๆ จ าเป็นต้องเรียนรูแ้ละ
รูจ้ักกลยุุทธ์ต่างๆ ในการท าการตลาดเพื่อน ามาปรบัใช้กับธุรกิจอยู่อย่าสม ่าเสมอ ด้วยวิธีการ
สื่อสารโดยส่งขอ้มูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ไปยังผูบ้ริโภคโดยตรงโดยเฉพาะกลุ่มผูบ้ริโภคขนาดเล็ก 
และน าเสนอผลิตภณัฑเ์ฉพาะที่สนองต่อกลุม่เปา้หมายได ้

5. การเปิดรบัข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ การเลือกใชส้ื่อที่สามารถเขา้ถึงผูบ้รโิภคอย่าง
มีประสิทธิภาพและมีความน่าเชื่อถือจะสรา้งทัศนคติได้  รวมทัง้ความน่าเชื่อถือของแหล่งขอ้มูล 
และจ านวนขอ้มลูที่มากที่ช่วยการตดัสินใจ  

จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับทัศนคติของผู้บริโภค อธิบายได้ว่า ทัศนคติมีผลต่อ
พฤติกรรมในการซือ้ผลิตภัณฑ ์โดยสอดคลอ้งกับนพวรรณ จนัทรเ์ดช (2560) ที่กล่าวว่า ทัศนคติ
ต่อการท าธุรกรรมการเงินออนไลนด์า้นการช าระเงิน มีอิทธิพลในทิศทางที่ตรงขา้มต่อพฤติกรรม
การท าธุรกรรมการเงินออนไลน ์ซึ่งผูว้ิจัยจึงไดศ้ึกษาทัศนคติ เนื่องจากมีผลต่อพฤติกรรมการใช้
สินคา้หรือบรกิาร  

 
4. แนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ์

Kotler Philip (2016) กล่าวว่า ผลิตภัณฑ ์หมายถึง สิ่งใดๆ ที่เสนอออกสู่ตลาดเพื่อรูจ้ัก 
การเป็นเจา้ของ การตดัสินใจใชห้รือบรโิภค และสามารถท าใหต้อบสนองความคาดหวงัของตลาด
และผูบ้รโิภคได ้นอกจากนีผ้ลิตภณัฑอ์าจจะเป็นสิ่งใดก็ไดท้ี่สามารถตอบสนองความคาดหวงั หรือ
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ความจ าเป็นของผูบ้ริโภคได ้ซึ่งถือว่าทัง้ 2 อย่างอยู่ในกระบวนการแลกเปลี่ยน เช่น สินคา้ การใช้
บรกิาร ความเชี่ยวชาญ ช่องทางการจดัจ าหน่าย ขอ้มลู เป็นตน้ 

Belch George E (2018) กลา่วว่า ผลิตภณัฑ ์หมายถึง สิ่งที่อยู่ในหมวดที่มีตวัตนและไม่
มีตวัตนที่ท าความตอ้งการของผูบ้ริโภค ท าใหผู้บ้ริโภคมีความพึงพอใจ โดยผลิตภัณฑอ์าจจะเป็น
คณุภาพ ตราสินคา้ การใหบ้รกิาร ความมีชื่อเสียงขององคก์ร 

ศิริวรรณ เสรีรตัน์, 2541, อ้างถึงใน กฤษณา หมั่นประกอบ (2561 , น. 28) กล่าวว่า 
ผลิตภัณฑ ์เป็นพวกสิ่งที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนที่สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
อาจจะเป็นสิ่งที่น าผลิตออกสู่ตลาด เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค ผลิตภณัฑม์ีสิ่ง
ส  าคญัที่ตอ้งมีคือ สรา้งประโยชน ์และมีคณุค่าต่อผูบ้รโิภค จึงจะท าใหผู้บ้รโิภคซือ้ได ้

ลกัษณะระดบัของผลิตภณัฑ ์
       ศุภรสัมิ์  จิวะรังสินี (2558) อธิบายได้ว่า “ระดับของผลิตภัณฑ์ (Product Levels)” 
หมายถึง ลักษณะของผลิตภัณฑท์ี่ใส่จุดเด่นเขา้ไปท าใหผ้ลิตภัณฑม์ีความแตกต่าง โดยสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภค การสรา้งคณุค่าส าหรบัผูบ้ริโภคตอ้งพิจารณาในการตัง้ระดบั
ผลิตภัณฑ์ เพื่อการตอบสนองความต้องการของตลาด ผลิตภัณฑ์หนึ่งๆ  จะมีองค์ประกอบที่
สามารถแบ่งออกเป็น 5 ขอ้ ดงัต่อไปนี ้

1) ประโยชนห์ลกั (Core benefit) หมายถึง ประโยชนพ์ืน้ฐานที่ผูบ้ริโภคจะไดร้บั
จากการซือ้ผลิตภณัฑโ์ดยตรง ที่ผูผ้ลิตตอ้งการเสนอขายใหก้บัผูบ้ริโภคอาจเป็นเรื่องของประโยชน์
ใชส้อย การแกปั้ญหาใหก้บัผูบ้รโิภค การขายความปลอดภยั 

2) รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ (Tangible Product) หมายถึง ลักษณะของ
ผลิตภณัฑท์ี่ผูบ้รโิภคสมัผสัหรือรูส้กึถึง โดยเป็นตวัเสริมใหม้ีจดุเด่นมากขึน้ มีความสมบรูณม์ากขึน้
หรือดงึดดูใหน่้าซือ้มากขึน้ ซึ่งอาจจะเป็นคณุภาพของผลิตภณัฑ ์รูปรา่ง รูปแบบ การใชบ้รรจภุณัฑ ์ 
ตราสินคา้ กระบวนการผลิต  

3) ผลิตภัณฑท์ี่คาดหวงั (Expect Product) หมายถึง คุณลกัษณะและขอ้ตกลง
โดยผูบ้ริโภคตอ้งการที่จะไดค้วามพึงพอใจจากการซือ้ผลิตภัณฑ ์การเสนอผลิตภัณฑท์ี่คาดหวัง
จะตอ้งใหค้วามส าคญัที่สดุ คือ ความพอใจของผูบ้รโิภค  

4) ผลิตภัณฑ์ควบ (Augmented product) หมายถึง ประโยชนเ์พิ่มเติมส าหรบั
ผูบ้ริโภคจะไดร้บัพรอ้มกบัการซือ้ผลิตภณัฑท์ัง้ก่อนและหลงัซือ้ผลิตภณัฑ ์สว่นใหญ่บรษิัทจะมีการ
ก าหนดผลิตภณัฑค์วบโดยมอบหมายในลกัษณะต่างๆ ดงัต่อไปนี ้

-  การติดตัง้ให ้(Installation) 
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-  การขนสง่ใหแ้ก่ผูบ้รโิภค (Transportation) 
-  การรบัประกนัใหก้บัผูบ้รโิภค (Insurance) 
-  การใหส้ินเชื่อแก่ผูบ้รโิภค (Credit) 
-  การใหบ้รกิารหลงัการขาย (After sale services) 
-  การใหบ้รกิารเสรมิ (Service) 

5) ศักยภาพเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ (Potential Product) หมายถึง ลักษณะหน้าที่
ของผลิตภณัฑใ์หม่โดยสรา้งความแตกต่างจากการที่การด ารงชีวิตเปลี่ยนไปหรือพฒันาเพื่อรองรบั
ความตอ้งการของผูบ้รโิภคในอนาคตที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

จากแนวคิดเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ อธิบายได้ว่า ด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลถึงพฤติกรรมของ
ผู้บริโภค ผู้วิจัยจึงได้ใช้ร่วมกับแนวคิดเก่ียวกับทัศนคติของผู้บริโภค ในด้านคุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ์ 5 ด้าน ซึ่งสอดคล้องกับธรรมรตัน์ ค าวิชิต (2558) ที่กล่าวว่า ทัศนคติผลิตภัณฑ์มี
ความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการซือ้ผา้ออ้มเด็กส าเรจ็รูปกูนนข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
5. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

5.1 ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค 
       Schiffman Leon G (2015) กล่าวว่า “พฤติกรรมผูบ้ริโภค” หมายถึง พฤติกรรมในการ

แสดงออกโดยการหาขอ้มูล การซือ้ การใช ้การตัดสินใจ และการไม่สนใจในสินคา้ บริการ และ
ขอ้มลูต่างๆ ที่เก่ียวกบัผูบ้รโิภค 
      นภวรรณ คณานุรกัษ์ (2561) กล่าวว่า “พฤติกรรมผูบ้ริโภค” หมายถึง พฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคที่มีการตัดสินใจโดยการหาขอ้มูล การซือ้ผลิตภัณฑ ์การไดใ้ชผ้ลิตภัณฑ ์การคิด การทิง้
ผลิตภณัฑแ์ที่ผูบ้รโิภคคาดหวงัว่าจะไดร้บัจากผลิตภณัฑ ์
      พนิดา โสธนาสมบูรณ ์(2558) กล่าวว่า “พฤติกรรมผูบ้ริโภค” หมายถึง การแสดงออก
ของผูบ้รโิภค หรือการที่ผูบ้รโิภคไดค้น้หาขอ้มลู การเลือก และการตดัสินใจซือ้จนไดผ้ลิตภณัฑม์าใช ้
และการที่ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการ ซึ่งเกิดจากความคิด การด ารงชีวิต ทัศนคติ ประสบการณ์ การ
เรียนรู ้และเหตผุลต่างๆ ซึ่งเป็นตวัสง่ผลใหเ้กิดพฤติกรรม  

     มนัสนันท ์บุตรพรม )2561(  กล่าวว่า “พฤติกรรมผูบ้ริโภค” หมายถึง ปฏิกิริยาในการ
แสดงออกของผูบ้ริโภคเพื่อเลือกหา เลือกซือ้ เลือกใช้ผลิตภัณฑโ์ดยคาดหวังว่ากระบวนการนีจ้ะ
ตอบสนองต่อความปรารถนาหรือความตอ้งการตนเองภายใตก้ระบวนการตดัสินใจซือ้ 

       สามารถสรุปไดว้่า “พฤติกรรมผูบ้ริโภค” เป็นการกระท าของผูบ้รโิภคที่จะตดัสินใจเลือก
ซือ้ผลิตภณัฑท์ี่สามารถตอบสนองและไดร้บัประโยชนต่์อตนเองจากการใชผ้ลิตภณัฑ ์
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5.2 ปัจจัยทีก่ าหนดพฤติกรรมผู้บริโภค 
        วุฒิ  สุขเจริญ , 2555, อ้างถึงใน อรนุช รัตนางกูร (2559, น. 43) กล่าวว่า การที่
ผูบ้รโิภคมีพฤติกรรมที่แตกต่างกนัจะสง่ผลต่อการแสดงออกของผูบ้รโิภค มีดงันี ้

1) ปัจจัยภายนอก หมายถึง ตัวที่เป็นสิ่งแวดลอ้มภายนอก ไดแ้ก่ ชัน้ทางสงัคม 
ครอบครัว ภาวะแวดล้อมด้านต่างๆ เป็นสิ่งที่กระตุ้นให้ผู ้บริโภคเกิดการตอบสนองและเป็น
ตวัก าหนดความแตกต่างการแสดงออกพฤติกรรม 

2) ปัจจัยภายใน หมายถึง ตัวที่เป็นสิ่งแวดล้อมภายในผู้บริโภค การรบัรู ้การ
เรียนรู ้แรงจูงใจ บุคลิกภาพ ทัศนคติ ค่านิยม จะมีอิทธิพลจากแรงกระตุน้แลว้ส่งผลใหผู้บ้ริโภค
แสดงพฤติกรรมออกมา 

5.3 แบบจ าลองกระบวนการการบริโภค 
          เป็นกระบวนการบริโภคเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคว่ามี
ขัน้ตอนอย่างไรและไดร้บัอิทธิพลมาจากปัจจัยอะไรบ้างที่ท าใหเ้กิดการตัดสินใจซือ้  การบริโภค
ประกอบดว้ยขัน้ตอนที่มีความเก่ียวขอ้งสมัพนัธก์นัรวม 3 ขัน้ (ชชูยั สมิทธิไกร, 2556) 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2 แบบจ าลองกระบวนการการบริโภค 

ที่มา: ชชูยั สมิทธิไกร (2556) 

       อธิบายไดว้่า  
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1. ปัจจยัน าเขา้ (input stage) โดยปัจจยัภายนอกเป็นสิ่งที่กระตุน้ใหผู้บ้รโิภคเกิด
ความตอ้งการผลิตภณัฑ ์สิ่งเหลา่นีล้ว้นน าไปสูก่ระบวนการตดัสินใจซือ้ ธุรกิจตอ้งพยายามที่จะท า
ใหผู้บ้รโิภคตะหนกัถึงความตอ้งการของตนเอง  

2. ขั้นกระบวนการท างาน (process stage) ในขั้นตอนนีแ้สดงผู้บริโภคมีการ
ตัดสินใจซือ้อย่างไร ซึ่งมีปัจจัยดา้นภายในเขา้มาร่วม โดยส่งผลต่อการเล็งเห็นถึงความอยากได้
การสืบคน้ข่าวสารก่อนจะซือ้ การตดัสินใจทางเลือก  

3. ขั้นผลลัพธ์ (output stage) ขั้นสุดท้ายเก่ียวข้องกับการซื ้อ  การใช้ การ
ประเมินผลทางเลือก ผลลพัธ์ที่ไดอ้าจจะเป็นความพอใจหรือไม่พอใจในผลิตภณัฑ ์โดยผลลพัธ์ที่
เกิดขึน้ถือว่าเป็นประสบการณ ์

       การวิเคราะหพ์ฤติกรรมผูบ้รโิภค 
ศิรวิรรณ เสรีรตัน,์ 2552, อา้งถึงใน มนสันนัท ์บุตรพรม (2561, น. 26-29) กล่าว

ว่า การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการค้นหาข้อมูลพฤติกรรมที่มีต่อผลิตภัณฑ์ โดยจะน า
ข้อมูลที่ ได้มาวิเคราะห์ความต้องการและพฤติกรรมในการแสดงออกที่ มี ต่อผลิตภัณฑ ์
ประกอบดว้ย ดงันี ้

1. ใครอยู่ในกลุม่เปา้หมาย (Who) โดยกลุม่เปา้หมาย คือ กลุม่วยัท างาน  
2. ผูบ้ริโภคซือ้อะไร (What) คือสิ่งที่สามารถตอบสนองต่อผูบ้ริโภคได ้เช่น 

การใหบ้รกิาร เป็นตน้ 
3. ท าไมผูบ้ริโภคจึงซือ้ (Why) เช่น เพื่อความสะดวก เพื่อความทันสมยั เป็น

ตน้ 
4. ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซือ้ (Whom) บุคคลที่มีผลต่อการตดัสินใจใช้

ผลิตภณัฑ ์เช่น บิดา มารดา เพื่อน ยทูบูเบอร ์เป็นตน้ 
5. ผูบ้รโิภคซือ้เมื่อใด (When) เช่น ไปเที่ยว ซือ้สินคา้ออนไลน ์เป็นตน้ 
6. ผู้บริโภคซื ้อที่ ไหน  (Where) สถานที่ ที่ วางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ เช่น 

หา้งสรรพสินคา้ ออนไลน ์เป็นตน้ 
7. ผู้บ ริ โภคซื ้ออย่ างไร  (How) การตัดสิน ใจในการเลื อกผลิตภัณฑ ์

ประกอบดว้ย การรูถ้ึงปัญหา การคน้หา การคัดเลือก การตัดสินใจซือ้ และพฤติกรรมหลงัการใช ้
และถา้ผูบ้รโิภคมีความพอใจ ผูบ้รโิภคจะซือ้ซ  า้และบอกต่อ 
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จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บ ริ โภค  พบว่า  ลักษณ ะทางด้าน
ประชากรศาสตร ์ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้ ทัศนคติดา้นผลิตภัณฑ ์มีผลต่อ
พฤติกรรมการซือ้หรือการใชข้องผูบ้รโิภค ผูว้ิจยัจึงไดน้ ามาศกึษาในงานวิจยัในครัง้นี ้

 
6. ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) 

จากการวิเคราะหโ์ดย Economic Intelligence Center (2562) พบว่า การท่องเที่ยวใน
ต่างประเทศของคนไทยมีการเติบโตเฉลี่ย 12% ในช่วง 5 ปีหลงั 2561 อยู่ที่ 10 ลา้นคน โดยการใช้
จ่ายในต่างประเทศมีมลูค่า 3.2 แสนลา้นบาท และยงัชีใ้หเ้ห็นว่ามลูค่าการซือ้สินคา้อปุโภคบรโิภค
จากต่างประเทศผ่านช่องทางอินเทอรเ์น็ตของผูท้ี่อยู่ในประเทศไทยมีอตัราเติบโตเฉลี่ยสงูถึง 19% 
ท าใหม้ีมูลค่า 28,000 ลา้นบาทในปีที่ผ่านมา ธนาคารจึงไดต้ัดสินใจออกกลยุทธ์ “SCB Global 
Payment” โดยการเจาะกลุ่มผูใ้ชจ้่ายสกุลเงินต่างประเทศ ดว้ยเป็นพันธมิตรกับวีซ่า ผูใ้หบ้ริการ
ดา้นระบบช าระเงินระดับโลก เปิดตัวบัตร “PLANET SCB” (พลาเน็ต เอสซีบี) ภายใตค้อนเซ็ปต ์
“โลกเสรีแห่งการแลกเงิน” 

บัตร PLANET SCB เป็นบัตรเติมเงินหรือเรียกว่าบัตรพรีเพด  (Prepaid) โดยผู้ถือบัตร
สามารถเติมเงินบาทและเลือกแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างๆ ภายในบตัรไดด้ว้ยตนเองผ่านทางแอป
พลิเคชันของธนาคาร ชื่อว่า SCB Easy บัตรพลาเน็ต เอสซีบีรองรบัได้ 14 สกุลเงิน  คือ THB, 
USD, EUR, JPY, SGD, CNY, HKD, GBP, KRW, AUD, TWD, NZD, CHF และ CAD ไม่ เสี ย
ค่าธรรมเนียมแปลงสกุลเงิน 2.5% ผูถื้อบตัรสามารถใชช้ าระค่าผลิตภัณฑ ์ณ รา้นคา้ไดท้ั่วโลกที่
สามารถรับบัตรที่มี เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ VISA ผ่านเครื่องรูดบัตร (EDC) และ VISA 
payWave หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ตลอดจนสามารถช าระสินค้าหรือบริการบน
เว็บไซตท์ั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ (กรณีที่เว็บไซตใ์นประเทศจะช าระเป็นเงินบาท และ
กรณีเว็บไซตต่์างประเทศจะช าระเป็นเงินตราต่างประเทศ) และบตัรสามารถถอนเงินสดเป็นสกุล
เงินตราต่างประเทศผ่านเครื่องบริการเงินด่วน (ATM) ที่ตั้งอยู่ ในต่างประเทศ โดยอาจมี
ค่าธรรมเนียมกดเงินสด และค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมที่ปลายทางเรียก  
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ภาพประกอบ 3 บตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) 

ที่มา: ธนาคารไทยพาณิชย ์(2564) 

ธนาคารพาณิชยต่์างๆ ไดอ้อกบตัรเติมเงินสกลุต่างประเทศ โดยมีการแข่งขนัอย่างมาก ซึ่ง
แต่ละบตัรมีขอ้ดีขอ้เสีย จึงไดท้ าการเปรียบเทียบบตัรเติมเงินสกลุต่างประเทศ 

ตาราง 1 การเปรียบเทียบบตัรเติมเงินสกลุต่างประเทศของแต่ละธนาคาร  

รายละเอียด PLANET SCB Krungthai Travel 
Visa Platinum 

YouTrip powered 
by KBANK 

การสมัครบัตร 
ค่าธรรมเนียมการ
ออกบตัรใหม่ 

200 บาท  
ฟรีถึง 31 มีนาคม 

2564 

150 บาท  
ฟรีถึง 31 ธันวาคม 

2564  

100 บาท  
ฟรีถึง 30 มิถนุายน 

2564 
บตัรหาย 200 บาท 150 บาท 100 บาท 

ค่าธรรมเนียมรายปี ฟรี 450 บาท 200 บาท 
อายุบตัร 3 ปี 5 ปี 3 ปี 

การใช้งานต่างประเทศ 

สกลุเงินที่ใชจ้่ายได ้ 14 สกลุเงิน 19 สกลุเงิน ไดท้ั่วโลก 

ค่าความเสี่ยง 2.5% ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

สกลุเงินที่แลกเก็บได ้ 13 สกลุเงิน 18 สกลุเงิน 10 สกลุเงิน 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

รายละเอียด PLANET SCB Krungthai Travel 
Visa Platinum 

YouTrip powered 
by KBANK 

การใช้งานต่างประเทศ 

รูดโดยไม่แลก ได ้ ไม่ได ้ ได ้

ถอนเงินใน
ต่างประเทศ 

100,000 บาทต่อวนั 100,000 บาทต่อวนั 50,000 บาทต่อวนั 

ยอดใชจ้่ายสงูสดุต่อ
วนัในการช าระสินคา้ /

บรกิาร 

500,000 บาท 750,000 บาท 200,000 บาท ยกเวน้
ออนไลนไ์ม่เกิน 
100,000 บาท  

โปรโมชั่นและสิทธิพิเศษ 

ประกนัเดินทาง ม ี ม ี ไม่ม ี

Lounge ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

สว่นลดต่างๆ เช่น 
สินคา้ โรงแรม เป็นตน้ 

ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

 

7. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
ณัฐกานต ์พินิจเวชการ (2550) ศึกษาเรื่อง การรบัรูท้ัศนคติและพฤติกรรมการซือ้นม

พร่องมันเนยยี่หอ้โฟรโ์มสตข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพามหานคร ผลการวิจัยพบว่า “ทศันคติของ
ผูบ้ริโภค ในดา้นประโยชนห์ลกัของผลิตภณัฑม์ีความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการซือ้ ในขอ้ค่าใชจ้่าย
ในการบริโภคโดยประมาณต่อเดือน โดยมีความสมัพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ระดบัปานกลาง 
ดา้นตราสินคา้ มีความสมัพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ระดบัต ่ามาก และดา้นความคาดหวงัใน
ผลิตภณัฑ ์มีความสมัพนัธเ์ป็นไปในทิศทางเดียวกนั ระดบัค่อนขา้งต ่า” 

 พิชชานันท ์ฐิติอักษรศิลป (2558) ศึกษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ
ลูกค้าที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ของพนักงานบริษัทในกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจยัพบว่า “ดา้นคณุค่าที่ลกูคา้จะไดร้บัมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซือ้เสือ้ผา้ออนไลน์
ของพนกังานบริษัทในกรุงเทพมหานคร ในขอ้ความถ่ีในการซือ้ (ครัง้/เดือน) โดยมีความสมัพนัธใ์น
ทิศทางเดียวกนั ระดบัต ่า และในขอ้ค่าใชจ้่ายในการซือ้ (บาท/ครัง้) โดยมีความสมัพนัธใ์นทิศทาง
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ตรงกันข้ามกัน ระดับต ่า ด้านต้นทุน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ของ
พนักงานบริษัทในกรุงเทพมหานคร ในขอ้ค่าใชจ้่ายในการซือ้ (บาท/ครัง้) โดยมีความสมัพันธ์ใน
ทิศทางตรงกนัขา้มกัน ระดบัต ่า ดา้นความสะดวก และดา้นการติดต่อสื่อสาร มีความสมัพันธ์กับ
พฤติกรรมการซือ้เสือ้ผา้ออนไลนข์องพนักงานบริษัทในกรุงเทพมหานคร ในขอ้ความถ่ีในการซือ้ 
(ครัง้/เดือน) และปรมิาณในการซือ้ (ชิน้/ครัง้) โดยมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า” 

ธนภัทร ์หนูนิมิตร (2558) ศึกษาเรื่อง การรบัรูแ้ละทัศนคติด้านส่วนประสมการตลาด 
4C's ที่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑข์องกิจการเพื่อสงัคมในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ผลการวิจัยพบว่า “ทัศนคติดา้นการสื่อสารการตลาด กับพฤติกรรมและแนวโน้ม
การซือ้ผลิตภัณฑข์องกิจการเพื่อสงัคมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดา้นค่าใชจ้่ายเฉลี่ย
ต่อเดือน พบว่า ทัศนคติดา้นการสื่อสารการตลาด ไม่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมและแนวโน้ม
การซือ้ผลิตภัณฑข์องกิจการเพื่อสงัคมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดา้นค่าใชจ้่ายเฉลี่ย
ต่อเดือน” 

ธรรมรตัน ์ค าวิชิต (2558) ศึกษาเรื่อง การรบัรูก้ารสื่อสารทางการตลาด ทศันคติเก่ียวกบั
ผลิตภัณฑท์ี่มีต่อพฤติกรรมการซือ้ผา้ออ้มเด็กส าเร็จรูปกูนนข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบว่า “ทัศนคติเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ผา้อ้อมเด็กส าเร็จรูปกูนน์ ดา้นความคาดหวังใน
ผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผ้าอ้อมเด็กส าเร็จรูปกูนน์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนเงินในการซือ้ผา้ออ้มเด็กส าเรจ็รูปกูนนต่์อครัง้ มีความสมัพนัธก์นัใน
ระดบัต ่าและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ดา้นรูปลกัษณผ์ลิตภณัฑ ์มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการ
ซือ้ผา้ออ้มเด็กส าเร็จรูปกูนนข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถ่ีในการซือ้ผา้ออ้มเด็ก
ส าเร็จรูปกูนนโ์ดยเฉลี่ยต่อเดือน มีความสมัพนัธก์นัในระดบัต ่า และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ดา้น
ประโยชนห์ลกั รูปลกัษณผ์ลิตภณัฑ ์และความคาดหวงัในผลิตภณัฑ ์มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรม
การซือ้ผ้าอ้อมเด็กส าเร็จรูปกูนน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการบอกต่อ/ซือ้ซือ้
ผา้อ้อมเด็กส าเร็จรูปกูนน์ไปยังบุคคลอ่ืน มีความสัมพันธ์กันในระดับต ่า และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั”  

ภัทราพร ข าสรอ้ยทอง (2558) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซือ้เคสคอมพิวเตอรต์รา GVIEW ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย
พบว่า “ปัจจัยดา้นผลิตภัณฑข์องเคสคอมพิวเตอรต์รา GVIEW ดา้นประโยชนห์ลักโดยรวมและ
ดา้นผลิตภณัฑค์วบโดยรวม มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซือ้เคสคอมพิวเตอรต์รา GVIEW ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการซื ้อเคสคอมพิวเตอร ์โดยมี
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ความสมัพนัธร์ะดบัต ่า ในทิศทางเดียวกนั ดา้นผลิตภณัฑค์วบโดยรวม และดา้นศกัยภาพเก่ียวกบั
ผลิตภณัฑโ์ดยรวม มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซือ้เคสคอมพิวเตอรต์รา GVIEW ของผูบ้รโิภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร GVIEW ด้านความถ่ีโดยประมาณในการซือ้เคสคอมพิวเตอร ์โดยมี
ความสมัพนัธร์ะดบัต ่า ในทิศทางเดียวกนั”  

นพวรรณ จันทรเ์ดช (2560) ศึกษาเรื่อง ทัศนคติและองคป์ระกอบของเว็บไซดม์ีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการท าธุรกรรมการเงินออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัย
พบว่า “ผูบ้ริโภคที่มีทัศนคติต่อการท าธุรกรรมการเงินออนไลน ์ดา้นการช าระเงิน มีอิทธพลในทิศ
ทางตรงขา้มต่อพฤติกรรมการท าธุรกรรมการเงนออนไลน ์ดา้นระยะเวลาการเป็นลกูคา้ที่ใชบ้รกิาร
มาจนถึงปัจจบุนั”  

นนฑพร ป่ินวิเศษ (2561) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการใชบ้ริการบัตรเครดิตของคนไทยเจ
เนอเรชันวายในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า “ลักษณะทางประชากรศาสตรท์ุกด้านที่
แตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้รกิารบตัรเครดิตแตกต่างกนั”  

มนสันันท ์บุตรพรม (2561) ศึกษาเรื่อง ความสมัพนัธร์ะหว่างส่วนประสมทางการตลาด 
4C's และคุณค่าตราสินคา้ที่มีต่อพฤติกรรมการซือ้น า้ผลไม ้100% ตรามาลีของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า “ส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ดา้นความจ าเป็นและความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค ดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภค ดา้นความสะดวกในการซือ้ และดา้นการสื่อสาร มี
ความสมัพนัธก์ับพฤติกรรมการซือ้น า้ผลไม ้100% ตรามาลี ในดา้นจ านวนเงินที่ซือ้และความถ่ีใน
การซือ้ โดยมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่ามาก" 

ไอรินลดา สุนันทาภรณ์ (2561) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมอง
ของลกูคา้ที่มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการซือ้คอนกรีตผสมเสร็จของบริษัท นครหลวงคอนกรีต 
จ ากัด ผลการวิจัยพบว่า “ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้ ดา้นราคา ดา้นความ
สะดวกในการซือ้สินคา้ ดา้นการดแูลลกูคา้ และดา้นความส าเรจ็ในการตอบสนองความตอ้งการ มี
ความสมัพันธใ์นทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการซือ้คอนกรีตผสมเสร็จ ดา้นความถ่ีโดยเฉลี่ยใน
การซือ้คอนกรีตผสมเสร็จ (ครัง้/เดือน) ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้ ดา้นราคา 
ด้านความสะดวกในการซือ้สินค้า ด้านการดูแลลูกค้า มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ
พฤติกรรมการซือ้คอนกรีตผสมเสร็จ ดา้นค่าใช่จ่ายโดยเฉลี่ยในการซือ้คอนกรีตผสมเสร็จ (บาท/
เดือน)” 
 
 



 

บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 

การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใชบ้ัตรพลาเน็ต เอสซีบีของ
ผูบ้รโิภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยผูว้ิจยัไดด้  าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้
      1. การก าหนดประชากรและการสุม่กลุม่ตวัอย่าง 
                 2. การสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
                 3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
                 4. การจดักระท าและการวิเคราะหข์อ้มลู 
      5. สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู  
 
1. การก าหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
     ผูบ้ริโภควัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีบญัชีของธนาคารไทยพาณิชยแ์ละเคยใช้

บตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) ประมาณ 3,900,000 คน 
กลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจัย  
     ผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีบญัชีของธนาคารไทยพาณิชยแ์ละเคยใช้

บัตรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) เนื่องจากทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงต้องหากลุ่ม
ตวัอย่างโดยใชสู้ตรในการค านวณที่ทราบจ านวนประชากร โดยผูว้ิจยัก าหนดค่าความเชื่อมั่นรอ้ย
ละ 95 และระดบัความคลาดเคลื่อนไม่เกินรอ้ยละ 5 (Yamane Taro, 1970) โดยวิธีดงันี ้

   n  =  
N

1+Ne2 
   เมื่อ   n แทน จ านวนความถ่ีทัง้หมด 
    N แทน ขนาดของประชากรที่ใชใ้นวิจยั 
    e แทน ระดบัของความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหเ้กิดขึน้ได ้
    และเมื่อแทนค่าจากสตูรจะได ้

    n  =  
3,900,000

1+3,900,000(0.05)2 

     =  399.96 ตวัอย่าง หรือ 400 ตวัอ่าง 
     จากการค านวณกลุ่มตัวอย่างที่ทราบจ านวนประชากร โดยมีค่าความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 

จะไดก้ลุม่ตวัอย่างที่มีความเหมาะสมในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้400 ตวัอย่าง  
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วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
     ในการศึกษาวิจัยครัง้นี ้คือ การสุ่มตัวอย่างแบบสองชั้น (Two-Stage Sampling) ซึ่งมี

ขัน้ตอนในการด าเนินการสุม่ตวัอย่างดงันี ้
ขัน้ที่ 1 สุ่มเขตในจังหวดักรุงเทพมหานครมา 5 เขต จากทัง้หมด 50 เขต โดยใช้

วิธีสุม่แบบง่าย (Simple Random Sampling : SRS)  
ขัน้ที่ 2 จัดสรรขนาดของกลุ่มตัวอย่าง เขตละ 80 คน สุ่มจากผูบ้ริโภคที่มีบัญชี

ของธนาคารไทยพาณิชยแ์ละเคยใชบ้ัตรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) จากหา้งสรรพสินคา้ 80 
คน โดยใชว้ิธีสุม่แบบง่าย  
 

2. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
ในการศกึษางานวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดใ้ชเ้ครื่องมือที่เป็นแบบสอบถามในการรวบรวมข้อมลู 

โดยมีทัง้หมด 4 สว่นดงันี ้
     ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม มี

ค าถามทัง้หมด 4 ขอ้ โดยในแต่ละขอ้แสดงประเภทขอ้มลูดงันี ้
ขอ้ 1 เพศ เป็นระดับการวัดขอ้มูลประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale) โดยมี

ค าตอบใหเ้ลือกดงันี ้
  1.1 ชาย     
  1.2 หญิง     

ขอ้ 2 อายุ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงอันดับ (Ordinal Scale) โดยมี
ค าตอบใหเ้ลือกดงันี ้

     2.1 21 - 30 ปี     
 2.2 31 - 40 ปี     
 2.3 41 - 50 ปี     
 2.4 51 ปีขึน้ไป   

ขอ้ 3 อาชีพ เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale) โดยมี
ค าตอบใหเ้ลือกดงันี ้

     3.1 ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ    
 3.2 พนกังานบรษิัทเอกชน     
 3.3 ประกอบธุรกิจสว่นตวั/อาชีพอิสระ     
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 3.4 คา้ขาย/รบัจา้งทั่วไป  
 3.5 อ่ืนๆ 

ขอ้ 4 รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน เป็นระดับการวัดขอ้มูลประเภทเรียงอันดับ (Ordinal 
Scale) โดยมีค าตอบใหเ้ลือกดงันี ้

     4.1 ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท     
 4.2 15,001 - 25,000 บาท     
 4.3 25,001 - 35,000 บาท     
 4.4 35,001 - 45,000 บาท    
 4.5 45,001 บาทขึน้ไป 

       ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองของลกูคา้ (4C’s) 
ของผู้บริโภควัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร มี 4 ด้าน ด้านละ 4 ข้อ รวมทั้งหมด 16 ขอ้ โดย
ค าถามเป็นลกัษณะมาตราสว่นประเมินค าตอบ (Rating Scale method: Likert Scale questions)  
       โดยมีการแบ่งระดบัการวดัขอ้มูลแบบอนัตรภาค (Interval Scale) เป็น 5 ระดบั โดยมี
เกณฑก์ารก าหนดคะแนน ดงันี ้

คะแนน  ระดบัความส าคญั 
5  ความส าคญัอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 
4  ความส าคญัอยู่ในระดบัมาก 
3  ความส าคญัอยู่ในระดบัปานกลาง 
2  ความส าคญัอยู่ในระดบันอ้ย 
1  ความส าคญัอยู่ในระดบันอ้ยที่สดุ 

     เมื่อรวบรวมขอ้มลูและแจกแจงความถ่ีและรอ้ยละแลว้จะใหค้ะแนนกลุ่มตวัอย่าง จะใช้
เกณฑก์ารประเมินโดยอาศยัสตูรการค านวณช่วงกวา้งของชัน้ดงันี ้(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2544) 

ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้   =  
คะแนนสงูสดุ−คะแนนต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

            =  
5−1

5
 

             =  0.80 
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     จากเกณฑด์งักลา่ว สามารถแปลความหมายของคะแนน ดงันี ้
4.21 - 5.00   ผูบ้ริโภคให้ความส าคัญต่อส่วนประสมทางการตลาดในมุมมอง

ของลกูคา้ในระดบัมากที่สดุ 
3.41 - 4.20   ผูบ้ริโภคให้ความส าคัญต่อส่วนประสมทางการตลาดในมุมมอง

ของลกูคา้ในระดบัมาก          
2.61 - 3.40   ผูบ้ริโภคให้ความส าคัญต่อส่วนประสมทางการตลาดในมุมมอง

ของลกูคา้ในระดบัปานกลาง 
1.81 - 2.60   ผูบ้ริโภคให้ความส าคัญต่อส่วนประสมทางการตลาดในมุมมอง

ของลกูคา้ในระดบันอ้ย 
1.00 - 1.80   ผูบ้ริโภคให้ความส าคัญต่อส่วนประสมทางการตลาดในมุมมอง

ของลกูคา้ในระดบันอ้ยที่สดุ 
     ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับทศันคติดา้นผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภควยัท างานในเขต

กรุงเทพมหานคร มี 5 ดา้น ดา้นละ 4 ขอ้ รวมทัง้หมด 20 ขอ้ โดยค าถามเป็นลกัษณะมาตราส่วน
ประเมินค าตอบ (Rating Scale method: Likert Scale questions)  
       โดยมีการแบ่งระดบัการวดัขอ้มลูแบบอนัตรภาค (Interval Scale) เป็น 5 ระดบั โดยมี
เกณฑก์ารก าหนดคะแนน ดงันี ้

คะแนน  ระดบัความคิดเห็น 
5  ระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
4  ระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ย 
3  ระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัเฉยๆ 
2  ระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัไม่เห็นดว้ย 
1  ระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

     เมื่อรวบรวมขอ้มลูและแจกแจงความถ่ีและรอ้ยละแลว้จะใหค้ะแนนกลุ่มตวัอย่าง จะใช้
เกณฑก์ารประเมินโดยอาศยัสตูรการค านวณช่วงกวา้งของชัน้ดงันี ้(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2544) 

  ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้   =  
คะแนนสงูสดุ−คะแนนต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

             =  
5−1

5
 

                 = 0.80 
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     จากเกณฑด์งักลา่ว สามารถแปลความหมายของคะแนน ดงันี ้
4.21 - 5.00 ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นต่อทัศนคติดา้นผลิตภัณฑ์ในระดับเห็น

ดว้ยอย่างยิ่ง 
3.41 - 4.20 ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นต่อทัศนคติดา้นผลิตภัณฑใ์นระดับเห็น

ดว้ย 
2.61 - 3.40 ผูบ้รโิภคมคีวามคิดเห็นต่อทศันคติดา้นผลิตภณัฑใ์นระดบัเฉยๆ 
1.81 - 2.60 ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นต่อทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ในระดับไม่

เห็นดว้ย 
1.00 - 1.80 ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นต่อทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ในระดับไม่

เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
       ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) 
ของผูบ้ริโภควัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ค าถามเป็นระดับการวัดขอ้มูลประเภทอัตราส่วน 
(Ratio Scale) จ านวน 2 ขอ้ และค าถามเป็นลกัษณะมาตรานามบญัญัติ (Nominal Scale) จ านวน 
2 ขอ้ ดงันี ้

ข้อที่  1 ค่าใช้จ่ายในการที่ใช้ผ่านบัตรของท่านเฉลี่ยต่อครัง้  เป็นระดับการวัด
ขอ้มลูประเภทอตัราสว่น (Ratio Scale)  

ขอ้ที่ 2 ความถ่ีในการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบีเพื่อซือ้สินคา้และบริการ เป็นระดับ
การวดัขอ้มลูประเภทอตัราสว่น (Ratio Scale)  
  ขอ้ที่ 3 ประเภทสินคา้และบริการที่ท่านใชจ้่ายบตัรพลาเน็ต เอสซีบีมากที่สดุ เป็น
ระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal scale) 

ขอ้ที่ 4 สถานที่ที่ท่านใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบีในการซือ้สินคา้หรือบรกิารมากที่สดุ 
เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal scale) 

ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 
     1. ศกึษาคน้ควา้ขอ้มลูจากต ารา เอกสาร แนวคิด และงานวิจยัต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง เพื่อเป็น

แนวทางในการสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นวิจยั คือ แบบสอบถาม 
      2. ก าหนดขอบเขตในแบบสอบถาม และสรา้งแบบสอบถามใหส้อดคลอ้งกบัแนวคิดและ

ตวัแปรในงานวิจยั 
      3. น าแบบสอบถามฉบบัรา่งเสนอต่ออาจารยท์ี่ปรกึษาและคณะกรรมการ เพื่อพิจารณา

ความถกูตอ้ง ความเหมาะสมของภาษา และขอ้เสนอแนะในการน ามาปรบัปรุงแกไ้ข 
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      4. น าแบบสอบถามที่แก้ไขแล้ว น าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการให้
พิจารณาความถกูตอ้งและความชดัเจนอีกครัง้ ก่อนจะแจกแบบสอบถาม 

      5. น าแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับผู้บริโภควัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 30 ชุด เพื่อทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้การหาค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค (Cronbachs’ Alpha Coefficient) (กัลยา วานิชยบ์ัญชา. 2545: 

34-35) โดยค่าอัลฟาที่แสดงถึงระดับความคงที่ของแบบสอบถาม มีค่าระหว่าง  0 ≤ α ≤ 1 ค่าที่
ใกล้เคียงกับ  1 มาก  แสดงว่า มีความเชื่อมั่ นสูง โดยก าหนดเกณฑ์ค่าความเชื่ อมั่ นของ
แบบสอบถามที่ยอมรบัได ้ควรมีค่ามากกว่า 0.70 จึงจะเป็นแบบสอบถามที่มีความเชื่อมั่น จากการ
น าแบบสอบถามไปหาความเชื่อมั่น จ านวน 30 ชุด สามารถสรุปผลการทดสอบความน่าเชื่อถือของ
แบบสอบถามดว้ยสถิติ Cronbach’s Alpha ไดด้งันี ้

ตาราง 2 ผลการวิเคราะหค่์าความเชื่อมั่น (Reliability) จากแบบสอบถาม 

แบบสอบถาม ความเชื่อมั่น 
สว่นที่ 2 สว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของลกูคา้ (4C’s)                                                                                               
     1. ความตอ้งการของผูบ้ริโภค                                                        
     2. ตน้ทนุของผูบ้รโิภค                                                                  
     3. ความสะดวกของผูบ้รโิภค                                                         
     4. การติดต่อสื่อสาร        

0.722 
0.726 
0.709 
0.799 

สว่นที่ 3 ทศันคติดา้นผลิตภณัฑ ์  
     1. ประโยชนห์ลกั 
     2. รูปลกัษณข์องผลิตภณัฑ ์
     3. ความคาดหวงัในผลิตภณัฑ ์ 
     4. ผลิตภณัฑค์วบ  
     5. ศกัยภาพเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์    

0.809 
0.775 
0.739 
0.812 

0.791 

 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดร้วบรวมขอ้มลูเพื่อมาวิเคราะหจ์ากแหลง่ขอ้มลู ดงันี ้

     1. แหลง่ขอ้มลูทติุยภมูิ (Secondary Data) จากการศกึษาและเก็บรวบรวมขอ้มลู ดงันี ้
1.1 ต ารา เอกสาร และสื่อพิมพต่์างๆ 
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1.2 บทความวารสาร สารนิพนธ ์วิทยานิพนธ ์และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
1.3 ขอ้มลูทางอินเทอรเ์น็ต 

     2. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary Data) ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามจากกลุม่เปา้หมาย จ านวน 400 คน ที่มีบญัชีธนาคารไทยพาณิชยแ์ละเคยใชบ้ตัร 
พลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
4. การจัดกระท าและการวิเคราะหข์้อมูล 

การจดักระท ากบัขอ้มลู 
     1. การตรวจสอบข้อมูล (Editing) ผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับมา จากนั้น

ตรวจดแูบบสอบถามที่สมบรูณ ์และเอาแบบสอบถามที่ไม่สมบรูณอ์อกจากแบบสอบถามที่สมบรูณ ์
       2. การลงรหสั (Coding) โดยน าแบบสอบถามที่สมบูรณล์งรหสัเป็นตวัเลข ส าหรบัการ
ประมวลผลขอ้มลูดว้ยคอมพิวเตอร ์
       3. การประมวลผลขอ้มลู (Processing) โดยผูว้ิจยัน าแบบสอบถามที่ลงรหสัเรียบรอ้ย
แลว้มาบันทึกขอ้มูลลงในคอมพิวเตอรโ์ดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Strategic Package for 
Social Sciences) เพื่อการวิเคราะหต์ามสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

การวิเคราะหข์อ้มลู 
     1. การวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)  มีดงันี ้

1.1 ค่าความถ่ี (Frequency) และค่ารอ้ยละ (Percentage) ส าหรบัการวิเคราะห์
ขอ้มลูจากแบบสอบถาม    

ส่วนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 

สว่นที่ 4 พฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) ขอ้ 3 - 4 
1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส าหรบั

การวิเคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถาม    
สว่นที่ 2 สว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของลกูคา้ (4C’s) 
สว่นที่ 3 ทศันคติดา้นผลิตภณัฑ ์
สว่นที่ 4 พฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) ขอ้ 1 - 2 

     2. การวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถิติเชิงอนมุาน (Inferential Statistic) มีดงันี ้
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ทดสอบสมมติฐานขอ้ที่ 1 ผูบ้ริโภคมีลักษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) 
ใชส้ถิติทดสอบดงันี ้

1) เพศ สถิติที่ใชใ้นการทดสอบ ไดแ้ก่ 
- ส ถิ ติ วิ เค ร า ะ ห์ ค่ า ที ( Independent t-test) ใน ก า รท ด ส อ บ กั บ

แบบสอบถามส่วนที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้บตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) 
ขอ้ 1 - 2 

- สถิติไคสแควร ์(Chi-Square) ในการทดสอบกับแบบสอบถามส่วนที่ 4 
แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) ขอ้ 3 - 4 

2) อาย ุอาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน สถิติที่ใชใ้นการทดสอบ ไดแ้ก่ 
- สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of 

Variance) ในการทดสอบกบัแบบสอบถามส่วนที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชบ้ตัร 
พลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) ขอ้ 1 - 2 

- สถิติไคสแควร ์(Chi-Square) ในการทดสอบกับแบบสอบถามส่วนที่ 4 
แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) ขอ้ 3 - 4 

ทดสอบสมมติฐานขอ้ที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองของลกูคา้ (4C’s) 
ได้แก่ ความต้องการของผู้บริโภค ต้นทุนของผู้บริโภค ความสะดวกของผู้บริโภค และการ
ติดต่อสื่อสาร มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บัตรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) มีการ
วิเคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถิติการวิเคราะหค่์าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพียรส์นั (Pearson 
Product Moment Correlation) 

ทดสอบสมมติฐานข้อที่  3 ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่  ประโยชน์หลัก 
รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ความคาดหวังในผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ควบ และศักยภาพเก่ียวกับ
ผลิตภณัฑ ์มีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) มีการวิเคราะห์
ขอ้มลูโดยใชส้ถิติการวิเคราะหค่์าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพียรส์นั (Pearson Product 
Moment Correlation) 
 
5. สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล  

5.1 สถิติการวิเคราะหเ์ชิงพรรณนา ไดแ้ก่ 
     5.1.1 ค่ารอ้ยละ (Percentage) โดยใชส้ตูร 
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    P  =   
f x 100

n
 

   เมื่อ   P  แทน ค่ารอ้ยละหรือเปอรเ์ซ็นต ์
     f  แทน ความถ่ีของขอ้มลูในแต่ละกลุม่ 
     n แทน จ านวนความถ่ีทัง้หมด 

     5.1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) โดยใชส้ตูร (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545, น. 39) 

     X           =          
∑ X

n
 

   เมื่อ X  แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่าง 
    ∑ X แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
    n แทน จ านวนความถ่ีทัง้หมด 

     5.1.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) โดยใชสู้ตร (กัลยา วา
นิชยบ์ญัชา, 2545, น. 39) 

    S.D.  = 
√n∑x2−(∑ x)2

n(n−1)
 

  เมื่อ  S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   ∑ x2 แทน ผลรวมของขอ้มลูแต่ละตวัยกก าลงัสอง 
                     (∑ x)2 แทน ผลรวมของขอ้มลูทัง้หมดยกก าลงัสอง 
      n แทน จ านวนความถ่ีทัง้หมด 

     5.1.4 ค่าสัมประสิทธิ์การแปรปรวน (Coefficient of variation หรือ C.V.) โดยใช้สูตร 
(วรางรตัน ์เสนาสิงห,์ 2562) 

   C.V. =  
S.D.

X
 x 100 

  เมื่อ C.V. แทน ค่าสมัประสิทธิ์การแปรปรวน 
   S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   X  แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่าง 

5.2 สถิติที่ใชท้ดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
      สถิติที่ใชท้ดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เพื่อทดสอบความเชื่อมั่นรวมโดยใชว้ิธี

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าอัลฟ่า (α-Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) (กัลยา วานิชยบ์ัญชา, 
2545, น. 449) 
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α     =       
(k cov ariance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅/variance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ )

1 + (k − 1)cov ariance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅/ variance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
 

 
  เมื่อ α แทน ค่าสมัประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น 
    k   แทน จ านวนขอ้ของแบบสอบถาม 
  Covariance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅    แทน ค่าเฉลี่ยของค่าความแปรปรวนระหว่างค าถาม
             ต่างๆ 
  variance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ แทน ค่าเฉลี่ยของค่าความแปรปรวนของค าถาม 

     5.3 สถิติการวิเคราะหเ์ชิงอนมุาน (Inferential statistics)  
           5.3.1 สถิติไคสแควร ์(Chi-Square) เป็นการทดสอบความแตกต่างระหว่างตวัแปร 2 
ตวัที่เป็นอิสระ (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545, น. 181)  

   X2 =  ∑ ∑
(Oij−Eij)2

Eij

𝑐
𝑗=1

𝑟
𝑖=1  

  เมื่อ   X2 แทน  สถิติไคสแควร ์
   Oij   แทน ความถ่ีที่ ได้จากการสังเกต (Observed Frequency) ใน
             แถวท่ี i และ j 
   Eij แทน ความถ่ีที่คาดหวงั (Expected Frequency) ใน 
                       แถวท่ี i และ j 

   ri แทน ผลรวมของแถวแนวนอน (Row) 

   cj แทน ผลรวมของแถวแนวตัง้ (Column) 

   n แทน จ านวนความถ่ีทัง้หมด 
           5.3.2 สถิติวิเคราะห์ค่าที (Independent t-test) ทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ยที่ไดจ้ากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระกัน ใชสู้ตรดังนี ้(กัลยา วานิชยบ์ญัชา, 2545, น. 
108)   

กรณีที่ความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่เท่ากนั (s1
2 = s2

2) 

t      =      
X̅1 − X̅2

√
(n1 − 1)S1

2(n1 − 1)S2
2

n1 + n2 − 2 [
1
n1

+
1

n2
]

 

   โดยที่    df   = n1+ n2 - 2 
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  เมื่อ  t แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน t-distribution 
   x̅1  แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างที่ 1  
   x̅2 แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างที่ 2 
   s1

2 แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนกลุม่ตวัอย่างที่ 1 
   s2

2 แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนกลุม่ตวัอย่างที่ 2 
   n1 แทน จ านวนความถ่ีของกลุม่ตวัอย่างที่ 1 
   n2 แทน จ านวนความถ่ีของกลุม่ตวัอย่างที่ 2 
   df  แทน ชัน้แห่งความเป็นอิสระ (Pearson Correlation) 

กรณีที่ j ความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่ไม่เท่ากนั (s1
2 ≠ s2

2) 

t     =        
X̅1 − X̅2

√𝑆1
2

𝑛1
+ 𝑆2

2

𝑛2

 

   โดยที่        df      =    
[

𝑆1
2

𝑛1
+

𝑆2
2

𝑛2
]

[
𝑆1

2

𝑛1
]

𝑛1−1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

2

+
  [

𝑆2
2

𝑛2
]

𝑛1−1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

2 

           5 .3.3 สถิ ติการวิ เคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of 
Variance) ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างที่มีตั้งแต่ 2 กลุ่มขึน้ไป 
(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545, น. 135) 

1) ค่า F-test ใชก้รณีค่าความแปรปรวนเท่ากนั หรือไม่ต่างกนั  

ตาราง 3 การวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 

แหล่งความ
แปรปรวน 

องศาอิสระ 
df 

ผลบวกก าลัง
สอง 
SS 

ค่าประมาณ
ของความ
แปรปรวน 

MS 

F 

ระหว่างกลุม่ k-1 SSb MSb = 
SSb

k−1
 MSb

MSw
 

ภายในกลุม่ n-k SSw MS𝑤= 
SS𝑤

N−k
  

ทัง้หมด n-1 SSt   
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  เมื่อ F แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน F-distribution 
            MSb แทน ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุม่ตวัอย่าง 
            MSw แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่ตวัอย่าง 

            SSb แทน ผลบวกก าลงัสองระหว่างกลุม่ตวัอย่าง 

            SSw แทน ผลบวกก าลงัสองภายในกลุม่ตวัอย่าง 
   n แทน จ านวนความถ่ีทัง้หมด 
   k แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 
   k-1  แทน Degree of freedom ส าหรบัความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม 
   n-k  แทน Degree of freedom ส าหรบัความแปรปรวนภายในกลุม่ 

กรณีพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ตอ้งท าการทดสอบเป็นรายคู่ 
โดยใช้วิ ธี  Fisher’s Least-Significant Difference (LSD) เพื่ อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ ยของกลุ่ม
ตวัอย่าง (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545, น. 332-333) มีสตูรดงันี ้

    LSD  =        t1−
∝

2
,𝑛−𝑘√MSE (

1

ni
+

1

nj
)  

  กรณีที่  ni  ≠  nj 

  เมื่อ  LSD  แทน ค่าผลต่างนยัส าคญัที่ค  านวณไดส้  าหรบักลุม่ 
                    ตวัอย่างกลุม่ที่ i และ j 
   t

1−
∝

2
,𝑛−𝑘

  แทน ค่าที่ใชพ้ิจารณาในการแจกแจงแบบ t- 
            distribution ที่ ระดับความเชื่อมั่ น 95% และชั้น
            ห่างเป็นอิสระภายในกลุม่ = n-k 
   MSE  แทน ค่า Mean square error ได้จากตารางวิเคราะห์
              ความแปรปรวน 
   k  แทน จ านวนกลุม่ของตวัอย่างที่ใชท้ดสอบ 
   n  แทน จ านวนความถ่ีทัง้หมด 
   α  แทน ความเชื่อมั่น 
   ni  แทน จ านวนตวัอย่างในกลุม่ที่ i 
   nj  แทน จ านวนตวัอย่างในกลุม่ที่ j 

2) สถิติ Brown-Forsythe (B) ใชใ้นการทดสอบกรณีค่าความแปรปรวนของแต่
ละกลุม่ไม่เท่ากนั (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545, น. 161) ใชส้ตูรดงันี ้
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     β   =      
MS(B)

 MS(W)
 

  โดยที่  MS(W) =  ∑ (1 −
ni

N
) Si

2k
i=1    

  เมื่อ        β  แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน Brown-Forsythe 
     MS(B)  แทน ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุม่ 
     MS(W) แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่ส  าหรบัสถิติ Brown 
             -Forsythe 
        K  แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 
        n  แทน จ านวนความถ่ีทัง้หมด 
        N  แทน ขนาดประชากร 
       S1

2  แทน ค่าความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่าง 

กรณีผลการทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ จะท าการทดสอบ
เป็นรายคู่ เพื่อดวู่ามีคู่ใดที่แตกต่างกนั โดยใชว้ิธี Dunnett T3 (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545, น. 
161) มีสตูรดงันี ้

t     =      
X̅i − X̅j

 MS(W) (
S2

2

n2
+

S2
2

n2
)

 

 เมื่อ    t  แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน t-distribution 
   MS(W)  แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่ส  าหรบัสถิติ  

             Dunnett T3 
     x̅i   แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างที่ 1  
     x̅j  แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างที่ 2 
     ni  แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่างที่ 1 
     nj  แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่างที่ 2 

      5.3.4 สถิติการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียรส์ัน (Pearson 
Product Moment Correlation) ใชห้าค่าความสมัพันธร์ะหว่างตัวแปร 2 ตวัที่เป็นอิสระกนั (กลัยา 
วานิชยบ์ญัชา, 2545, น. 350-351) 

    rxy     =       
n ∑ xy−(∑ X)(∑ Y)

√(n ∑ x2−∑ X)2−(n ∑ Y2 −(∑ Y)2)
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 เมื่อ rxy  แทน ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์
  ∑ X  แทน ผลรวมคะแนนรายขอ้ของกลุม่ตวัอย่าง 
  ∑ Y  แทน ผลรวมคะแนนรวมของทัง้กลุม่ 
  ∑ x2   แทน ผลคะแนนชดุ x แต่ละกลุม่ตวัอย่างยกก าลงัสอง 
  ∑ Y2   แทน ผลคะแนนชดุ y แต่ละกลุม่ตวัอย่างยกก าลงัสอง 
  ∑ xy   แทน ผลรวมของผลคณูระหว่าง X  และ Y 
     n  แทน จ านวนความถ่ีทัง้หมด 

ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) มีผลลพัธต์ัง้แต่ -1 ≤ r ≤ 1 โดยสามารถวิเคราะหไ์ด้
ดงันี ้ 

ถา้ r ติดลบ แสดงว่า x และ y มีความสมัพนัธใ์นทิศทางตรงกนัขา้ม หมายความ
ว่า หาก X เพิ่ม Y จะลด ขณะที่ X ลด Y จะเพิ่ม    

ถา้ r เป็นบวก แสดงว่า x และ y มีความสมัพันธใ์นทิศทางเดียวกัน หมายความ
ว่า หาก X เพิ่ม Y จะเพิ่ม ขณะที่ X ลด Y จะลด    

ถา้ r  มีค่าเขา้ใกล ้1 แสดงว่า x และ y มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน และ
ความสมัพนัธก์นัมาก 

ถ้า r  มีค่าเข้าใกล้ -1 แสดงว่า x และ y มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันขา้ม 
และความสมัพนัธก์นัมาก 

ถา้ r = 0 หมายถึง x และ y ไม่มีความสมัพนัธ ์
ถา้ r เขา้ใกล ้0 หมายถึง x และ y มีความสมัพนัธก์นันอ้ย 
การพิจารณาว่าตัวแปร 2 ตัวนั้น มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ และสัมพันธ์กันใน

ทิศทางใด โดยมีเกณฑแ์ปลความหมายค่า r ดงันี ้(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545, น. 350-351)  
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ตาราง 4 เกณฑก์ารแปลความหมายค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ์ ความหมาย 
 0.81 - 1.00 
 0.61 - 0.80 
 0.41 - 0.60 
0.21  - 0.40 
 0.01 - 0.20 

มีความสมัพนัธอ์ยู่ในระดบัสงูมาก 
มีความสมัพนัธอ์ยู่ในระดบัค่อนขา้งสงู 

มีความสมัพนัธอ์ยู่ในระดบัสงู 
มีความสมัพนัธอ์ยู่ในระดบัค่อนขา้งต ่า 

มีความสมัพนัธย์งัไม่โดดเด่นเท่าที่ควรอยู่ในระดบัต ่า 
 



 

บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

 
การน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูของการศึกษางานวิจัยเรื่อง “ปัจจยัที่มีความสมัพันธ์

ต่อพฤติกรรมการใชบ้ัตรพลาเน็ต เอสซีบีของผูบ้ริโภควัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยได้
ก าหนดสญัลกัษณแ์ละตวัแปรต่างๆ ที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้
 
สัญลักษณท์ี่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 

n แทน จ านวนความถ่ีทัง้หมด  

X  แทน  ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่าง 
S.D. แทน  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
t แทน  ค่าที่ใชพ้ิจารณาใน t-distribution 
F แทน  ค่าที่ใชพ้ิจารณาใน F-distribution 
SS  แทน  ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Sum of Squares) 
MS  แทน  ค่าเฉลี่ยผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Mean of Squares) 
df แทน  ชัน้แห่งความเป็นอิสระ (Pearson Correlation) 
r  แทน  ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(Pearson Correlation) 
P  แทน  ความน่าจะเป็นส าหรบับอกนยัส าคญัทางสถิติ (Probability) 
X2 แทน  ค่าสถิติการทดสอบไคสแควร ์(Chi-Square) 

   H0 แทน สมมติฐานหลกั (Null Hypothesis)  
H1  แทน  สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 
* แทน มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

การน าเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูล 
ในการน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลู และแปลผลการวิเคราะหข์อ้มูลของการวิจยัครัง้นี ้

ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะหแ์ละน าเสนอในรูปแบบของตารางประกอบค าอธิบาย ประกอบดว้ย 2 สว่น ดงันี ้
        ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าความถ่ี ค่ารอ้ยละ 
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แบ่งได ้4 ตอน   

ตอนที่ 1 การวิเคราะหข์อ้มูลลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน  
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ตอนที่ 2 การวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ
ลกูคา้ (4C’s) ไดแ้ก่ ความตอ้งการของผูบ้ริโภค ตน้ทุนของผูบ้รโิภค ความสะดวกของผูบ้ริโภค และ
การติดต่อสื่อสาร 

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกับทัศนคติดา้นผลิตภัณฑ์ ไดแ้ก่ ประโยชน์
หลกั รูปลกัษณข์องผลิตภณัฑ ์ความคาดหวงัในผลิตภณัฑ์ ผลิตภณัฑค์วบ และศักยภาพเก่ียวกับ
ผลิตภณัฑ ์

ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้บัตรพลาเน็ต เอสซีบี 
(Planet SCB) ของผูบ้รโิภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
        ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมานเพื่อการทดสอบสมมติฐาน จ านวน 3 ขอ้ 
ดงันี ้

สมมติฐานที่ 1 ผูบ้รโิภคที่มีลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ
และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB)  

สมมติฐานที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า  (4C’s) ไดแ้ก่ 
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค ตน้ทนุของผูบ้ริโภค ความสะดวกของผูบ้รโิภค และการติดต่อสื่อสาร มี
ความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB)  

สมมติฐานที่ 3 ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ประโยชน์หลัก รูปลักษณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ ความคาดหวังในผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ควบ และศักยภาพเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ มี
ความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) 
 

ผลการวิเคราะหข์อมูล 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะหข์อ้มูลเชิงพรรณนา ประกอบดว้ยค่าความถ่ี ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย 

และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งผลการวิเคราะหอ์อกเป็น 4 ตอน ดงันี ้
       ตอนที่  1 การวิ เค ราะห์ข้ อมู ล ลักษณ ะประชากรศาสตร์ของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม         

การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตรข์องผู้ตอบแบบสอบถาม  โดย
น าเสนอในรูปแบบการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และรอ้ยละ (Percentage) ดงัตารางตอ่ไปนี ้ 
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ตาราง 5 ค่าความถ่ี และค่ารอ้ยละของขอ้มลูลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม   

เพศ จ านวน )คน(  ร้อยละ 

ชาย 
หญิง 

165 
235 

41.2 
58.8 

รวม 400 100 
อายุ จ านวน )คน(  ร้อยละ 

21 - 30 ปี 
31 - 40 ปี 
41 - 50 ปี 
51 ปีขึน้ไป 

66 
216 
91 
27 

16.5 
54.0 
22.8 
6.7 

รวม 400 100 
อาชีพ จ านวน )คน(  ร้อยละ 

ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ 
พนกังานบรษิัทเอกชน 

ประกอบธุรกิจสว่นตวั/อาชีพอิสระ 
คา้ขาย/รบัจา้งทั่วไป 

55 
208 
115 
22 

13.8 
52.0 
28.7 
5.5 

รวม 400 100 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน จ านวน )คน(  ร้อยละ 

ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท 
15,001 - 25,000 บาท 
25,001 - 35,000 บาท 
35,001 - 45,000 บาท 
45,001 บาทขึน้ไป 

3 
81 
148 
81 
87 

0.8 
20.2 
37.0 
20.2 
21.8 

รวม 400 100 

 
      ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 5 พบว่า ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตรข์องผู้ตอบ
แบบสอบถามของกลุม่ตวัอย่างในการวิจยัครัง้นี ้จ  านวน 400 คน จ าแนกตามตวัแปรไดด้งันี ้

เพศ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 235 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 58.8 และเพศชาย จ านวน 165 คน คิดเป็นรอ้ยละ 41.2 
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อายุ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี จ านวน 216 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 54.0 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 41 - 50 ปี จ านวน 91 คน คิดเป็นรอ้ยละ 22.8 
อายุระหว่าง 21 - 30 ปี จ านวน 66 คน คิดเป็นรอ้ยละ 16.5 และอายุ 51 ปีขึน้ไป จ านวน 27 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 6.7 

อาชีพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 
208 คน คิดเป็นรอ้ยละ 52.0 รองลงมาคือ ประกอบธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ จ านวน 115 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 28.7 ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ จ านวน 55 คน คิดเป็นรอ้ยละ 13.8 และคา้ขาย/
รบัจา้งทั่วไป จ านวน 22 คน คิดเป็นรอ้ยละ 5.5   

รายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อ
เดือนระหว่าง 25,001 - 35,000 บาท จ านวน 148 คน คิดเป็นรอ้ยละ 37.0 รองลงมาคือ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 45,001 บาทขึน้ไป จ านวน 87 คน คิดเป็นรอ้ยละ 21.8 ทั้งรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ระหว่าง 15,001 - 25,000 บาท และระหว่าง 35,001 - 45,000 บาท มีจ านวนเท่ากัน คือ 81 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 20.2 และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนที่ต  ่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท จ านวน 3 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 0.8   

 
      ตอนที่ 2 การวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้ 
(4C’s) ของผูบ้รโิภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า  
(4C’s) ไดแ้ก่ ความตอ้งการของผูบ้ริโภค ตน้ทุนของผูบ้ริโภค ความสะดวกของผูบ้ริโภค และการ
ติดต่อสื่อสาร โดยแสดงผลการวิเคราะหใ์นรูปแบบของค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ตาราง 6 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ 
       ลกูคา้ (4C’s) โดยรวม 

ส่วนประสมทางการตลาด 

ในมุมมองของลูกค้า (4C’s) 
ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ

ความส าคัญ 
1. ความตอ้งการของผูบ้รโิภค 
2. ตน้ทนุของผูบ้ริโภค 
3. ความสะดวกของผูบ้ริโภค 
4. การติดต่อสื่อสาร 

4.06 
3.65 
3.85 
3.45 

0.520 
0.530 
0.532 
0.583 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.75 0.541 มาก 

 
      ผลการวิเคราะห์ตามตาราง  6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อส่วน
ประสมทางการตลาดในมมุมองของลกูคา้ (4C’s) โดยรวมในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.75 และ
เมื่อพิจารณารายดา้น พบว่า ทุกดา้นใหค้วามส าคัญอยู่ในระดับมาก โดยดา้นความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค มีค่าเฉลี่ยมากสุด เท่ากับ 4.06 ซึ่งรายละเอียดของส่วนประสมทางการตลาดในมุมมอง
ของลกูคา้ (4C’s) รายดา้นแสดงในหวัขอ้ย่อยต่อไป 
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ตาราง 7 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ 
       ลกูคา้ (4C’s) ดา้นความตอ้งการของผูบ้รโิภค   

ด้านความต้องการของผู้บริโภค ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความส าคัญ 

1. มีสกลุเงินต่างประเทศใหเ้ลือกมากมาย 
ตรงตามความตอ้งการ 
2. บัตรพลาเน็ต เอสซีบีมีวงเงินบัตรที่ได้รับ
ตรงตามความตอ้งการ 
3. สามารถแลกเงินสกุลต่างประเทศในเรทที่
ถกูกว่าที่อ่ืน 
4. มีสิทธิประโยชนท์ี่ตรงตามความตอ้งการ 

4.24 
 

3.98 
 

4.07 
 

3.94 

0.783 
 

0.769 
 

0.793 
 

0.887 

มากที่สดุ 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
รวม 4.06 0.520 มาก 

 

      ผลการวิเคราะหต์ามตาราง 7 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคัญเก่ียวกับส่วน
ประสมทางการตลาดในมมุมองของลกูคา้ (4C’s) ดา้นความตอ้งการของผูบ้รโิภคในระดบัมากที่สดุ 
1 ขอ้ คือ มีสกลุเงินต่างประเทศใหเ้ลือกมากมายตรงตามความตอ้งการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.24 และ
ใหค้วามส าคัญเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้ (4C’s) ดา้นความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคในระดับมาก 3 ขอ้ คือ สามารถแลกเงินสกุลต่างประเทศในเรทที่ถูกกว่าที่อ่ืน, บตัรพ
ลาเน็ต เอสซีบีมีวงเงินบัตรที่ได้รบัตรงตามความต้องการ และมีสิทธิประโยชน์ที่ตรงตามความ
ตอ้งการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.07 3.98 และ 3.94 ตามล าดบั  
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ตาราง 8 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ 
       ลกูคา้ (4C’s) ดา้นตน้ทนุของผูบ้รโิภค 

ด้านต้นทุนของผู้บริโภค ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความส าคัญ 

5. อัต รา ค่ าธรรม เนี ยม ในการออกบัต ร
เหมาะสม 
6. อตัราค่าธรรมเนียมในการช าระสินคา้ผ่าน
ทางอินเทอรเ์น็ตเป็นสกุลเงินต่างประเทศมี
ความเหมาะสม 
7. อตัราค่าบริการท าบตัรใหม่ กรณีช ารุดหรือ
สญูหาย 
8. อตัราค่าธรรมเนียมในการกดเงินสกลุ
ต่างประเทศมีความเหมาะสม 

3.71 
 

3.73 
 
 

3.46 
 

3.71 

0.830 
 

0.766 
 
 

0.825 
 

0.826 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 

รวม 3.65 0.530 มาก 

 
      ผลการวิเคราะหต์ามตาราง 8 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคัญเก่ียวกับส่วน
ประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้ (4C’s) ดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภคในระดับมาก จ านวน 4 
ขอ้ คือ อตัราค่าธรรมเนียมในการช าระสินคา้ผ่านทางอินเทอรเ์น็ตเป็นสกุลเงินต่างประเทศมีความ
เหมาะสม, อัตราค่าธรรมเนียมในการออกบัตรเหมาะสม, อัตราค่าธรรมเนียมในการกดเงินสกุล
ต่างประเทศมีความเหมาะสม และอัตราค่าบริการท าบตัรใหม่ กรณีช ารุดหรือสูญหาย มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.73 3.71 3.71 และ 3.46 ตามล าดบั  
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ตาราง 9 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ 
       ลกูคา้ (4C’s) ดา้นความสะดวกของผูบ้รโิภค 

ด้านความสะดวกของผู้บริโภค ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความส าคัญ 

 9. มีความสะดวกในการแลกเปลี่ยนเงิน 
10. มีความสะดวกในการสมคัรบตัร 
11. มีความสะดวกในการอายดับตัร 
12. มีความสะดวกในการช าระสินค้าและ
บรกิาร 

3.85 
3.78 
3.45 
4.33 

0.828 
0.851 
0.880 
0.699 

มาก 
มาก 
มาก 

มากที่สดุ 

รวม 3.85 0.532 มาก 

 
      ผลการวิเคราะหต์ามตาราง 9 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคัญเก่ียวกับส่วน
ประสมทางการตลาดในมมุมองของลกูคา้ (4C’s) ดา้นความสะดวกของผูบ้ริโภคในระดบัมากที่สดุ 
1 ขอ้ คือ มีความสะดวกในการช าระสินคา้และบริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 และใหค้วามส าคัญ
เก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้ (4C’s) ดา้นความสะดวกของผูบ้ริโภคใน
ระดับมาก 3 ขอ้ คือ มีความสะดวกในการแลกเปลี่ยนเงิน, มีความสะดวกในการสมัครบตัร และมี
ความสะดวกในการอายดับตัร มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.85 3.78 และ 3.45 ตามล าดบั 
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ตาราง 10 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ 
       ลกูคา้ (4C’s) ดา้นการติดต่อสื่อสาร 

ด้านการติดต่อส่ือสาร ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความส าคัญ 

13. มรีะบบฟังความคิดเห็นและรอ้งเรียน 
14. มีการอัพเดตข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับบัตร
อย่างสม ่าเสมอ 
15. สามารถใหค้ะแนนความพงึพอใจได ้
16. แจง้สถานะในการใชบ้ตัรทกุขัน้ตอน เช่น 
การแลกเงิน การจ่ายสินคา้และบรกิาร เป็นตน้ 

3.63 
3.60 

 
3.06 
3.55 

0.801 
0.893 

 
0.922 
0.857 

มาก 
มาก 

 
ปานกลาง 
มาก 

รวม 3.45 0.583 มาก 

 
      ผลการวิเคราะหต์ามตาราง 10 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัส่วน
ประสมทางการตลาดในมมุมองของลกูคา้ (4C’s) ดา้นการติดต่อสื่อสารในระดบัมาก จ านวน 3 ขอ้ 
คือ มีระบบฟังความคิดเห็นและรอ้งเรียน, มีการอัพเดตขอ้มลูข่าวสารเก่ียวกบับตัรอย่างสม ่าเสมอ 
และแจง้สถานะในการใชบ้ัตรทุกขั้นตอน เช่น การแลกเงิน การจ่ายสินคา้และบริการ เป็นต้น  มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 3.60 และ 3.55 ตามล าดับ และให้ความส าคัญเก่ียวกับส่วนประสมทาง
การตลาดในมุมมองของลูกคา้ (4C’s) ดา้นการติดต่อสื่อสารในระดับปานกลาง 1 ขอ้ คือ สามารถ
ใหค้ะแนนความพงึพอใจได ้มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.06  

 
      ตอนที ่3 การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัทศันคติดา้นผลิตภณัฑข์องผูบ้รโิภควยัท างานใน
เขตกรุงเทพมหานคร  

การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์  ได้แก่ ประโยชน์หลัก 
รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ความคาดหวังในผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ควบ และศักยภาพเก่ียวกับ
ผลิตภณัฑ ์โดยแสดงผลการวิเคราะหใ์นรูปแบบของค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
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ตาราง 11 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของทศันคติดา้นผลิตภณัฑโ์ดยรวม 

ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ ์ ค่าเฉล่ีย     ค่าเบี่ยงเบน 
    มาตรฐาน 

สัมประสิทธิ์
ของการ
แปรปรวน 

)ร้อยละ(  

ระดับความ
คิดเหน็ 

1. ประโยชนห์ลกั 
2. รูปลกัษณข์องผลิตภณัฑ ์
3. ความคาดหวงัในผลิตภณัฑ ์
4. ผลิตภณัฑค์วบ 
5. ศกัยภาพเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์

.004  
3.80 
3.77 
3.76 
3.49 

0.540 
0.519 
0.501 
0.493 
0.504 

13.50 
13.66 
13.29 
13.11 
14.44 

เห็นดว้ย 
เห็นดว้ย 
เห็นดว้ย 
เห็นดว้ย 
เห็นดว้ย 

รวม 3.76 0.513 13.64 เห็นดว้ย 

  
      ผลการวิเคราะหต์ามตาราง 11 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อทัศนคติ
ดา้นผลิตภัณฑโ์ดยรวมในระดับเห็นดว้ย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 และเมื่อพิจารณารายดา้น พบว่า 
ทุกดา้นมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นดว้ย โดยดา้นประโยชนห์ลกั มีค่าเฉลี่ยมากสุด เท่ากับ 
4.00 แต่เมื่อพิจารณาค่าสมัประสิทธิ์ของการแปรปรวน พบว่า ดา้นผลิตภณัฑค์วบ มีค่าสมัประสิทธิ์

ของการแปรปรวนนอ้ยที่สดุ เท่ากบั รอ้ยละ 13.11 โดยรายละเอียดของทศันคติดา้นผลิตภณัฑร์าย
ดา้นแสดงในหวัขอ้ย่อยต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  53 

ตาราง 12 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของทศันคติดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นประโยชนห์ลกั 

ด้านประโยชนห์ลัก ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเหน็ 

1. บัตรพลาเน็ต เอสซีบีสามารถท าให้ใช้
จ่ายเงินในประเทศ/ต่างประเทศไดดี้ขึน้ 
2. บัตรพลาเน็ต เอสซีบีมีลักษณะการใชง้าน
ไดค้ลา้ยกบับตัรเครดิตและบตัรเดบิต 
3. บตัรพลาเน็ต เอสซีบีมีความสามารถในการ
ควบคมุค่าใชจ้่าย 
4. บตัรพลาเน็ต เอสซีบีสามารถไปใชท้ั่วโลก 

4.18 
 

3.88 
 

3.96 
 

3.99 

0.808 
 

0.816 
 

0.895 
 

0.844 

เห็นดว้ย 
 

เห็นดว้ย 
 

เห็นดว้ย 
 

เห็นดว้ย 
รวม 4.00 0.541 เห็นดว้ย 

 

      ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 12 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
ทศันคติดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นประโยชนห์ลกัในระดบัเห็นดว้ย จ านวน 4 ขอ้ คือ บตัรพลาเน็ต เอสซีบี
สามารถท าใหใ้ชจ้่ายเงินในประเทศ/ต่างประเทศไดดี้ขึน้, บตัรพลาเน็ต เอสซีบีสามารถไปใชท้ั่วโลก, 
บตัรพลาเน็ต เอสซีบีมีความสามารถในการควบคุมค่าใชจ้่าย และบตัรพลาเน็ต เอสซีบีมีลกัษณะ
การใช้งานได้คล้ายกับบัตรเครดิตและบัตรเดบิต  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 3.99 3.96 และ 3.88 
ตามล าดบั 
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ตาราง 13 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติดา้นผลิตภัณฑ์ ด้านรูปลักษณ์ของ 
      ผลิตภณัฑ ์

ด้านรูปลักษณข์องผลิตภัณฑ ์ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเหน็ 

5. บตัรพลาเน็ต เอสซีบีมีสีสนัสวยงาม 
6. บัตรพลาเน็ต เอสซีบีมีความคงทน ไม่หัก
ง่าย 
7. บัตรพลาเน็ต เอสซีบีมีการออกแบบที่
หรูหรา สวยงาม 
8. บัตรพลาเน็ต เอสซีบีมาจากธนาคารที่
น่าเชื่อถือ 

3.63 
3.80 

 
3.68 

 
4.08 

0.854 
0.809 

 
0.827 

 
0.746 

เห็นดว้ย 
เห็นดว้ย 

 
เห็นดว้ย 

 
เห็นดว้ย 

รวม 3.79 0.519 เห็นดว้ย 

 
      ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 13 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
ทศันคติดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นรูปลกัษณข์องผลิตภัณฑ์ในระดับเห็นดว้ย จ านวน 4 ขอ้ คือ บตัรพลา
เน็ต เอสซีบีมาจากธนาคารที่น่าเชื่อถือ, บตัรพลาเน็ต เอสซีบีมีความคงทน ไม่หกัง่าย, บตัรพลาเน็ต 
เอสซีบีมีการออกแบบที่หรูหรา สวยงาม และบตัรพลาเน็ต เอสซีบีมีสีสนัสวยงาม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.08 3.80 3.68 และ 3.63 ตามล าดบั 
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ตาราง 14 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติดา้นผลิตภัณฑ์ ดา้นความคาดหวังใน 
       ผลิตภณัฑ ์

ด้านความคาดหวังในผลิตภัณฑ ์ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเหน็ 

9 .บัตรพลาเน็ต เอสซีบีมีระบบรกัษาความ
ป ล อ ด ภั ย ใน ก า รช า ระ เงิ น ทั้ ง ใน แ ล ะ
ต่างประเทศที่น่าเชื่อถือ 
10. บัตรพลาเน็ต เอสซีบีช่วยลดหรือป้องกัน
การสูญ หายในการถือ เงิน ในป ระ เทศ /
ต่างประเทศ 
11. บตัรพลาเน็ต เอสซีบีมีระบบป้องกนัขอ้มลู
บตัรที่น่าเชื่อถือ เช่น ขอ้มลูสว่นตวั เป็นตน้ 
12. บตัรพลาเน็ต เอสซีบีท าใหส้รา้ง
ภาพลกัษณท์ี่ดีใหก้บัผูถื้อบตัร 

3.97 
 
 

3.91 
 
 

3.87 
 

3.33 

0.747 
 
 

0.809 
 
 

0.801 
 

0.941 

เห็นดว้ย 
 
 

เห็นดว้ย 
 
 

เห็นดว้ย 
 

ปานกลาง 
 

รวม 3.77 0.509 เห็นดว้ย 

 
      ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 14 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
ทศันคติดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นความคาดหวงัในผลิตภณัฑใ์นระดบัเห็นดว้ย จ านวน 3 ขอ้ คือ บตัร 
พลาเน็ต เอสซีบีมีระบบรกัษาความปลอดภัยในการช าระเงินทั้งในและต่างประเทศที่น่าเชื่อถือ , 
บัตรพลาเน็ต เอสซีบีช่วยลดหรือป้องกันการสูญหายในการถือเงินในประเทศ /ต่างประเทศ และ
บัตรพลาเน็ต เอสซีบีมีระบบป้องกันขอ้มูลบัตรที่น่าเชื่อถือ เช่น ขอ้มูลส่วนตัว เป็นตน้  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.97 3.91 และ 3.87 ตามล าดับ และความคิดเห็นเก่ียวกับทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ความคาดหวงัในผลิตภัณฑ์ในระดับเห็นดว้ยปานกลาง 1 ขอ้ คือ บตัรพลาเน็ต เอสซีบีท าใหส้รา้ง
ภาพลกัษณท์ี่ดีใหก้บัผูถื้อบตัร มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.33 
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ตาราง 15 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของทศันคติดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นผลิตภณัฑค์วบ 

ด้านผลิตภัณฑค์วบ 

        

ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเหน็ 

13. มีช่องทางการรอ้งเรียนที่สะดวก 
14. มีการจดัสง่บตัรใหถ้ึงที่บา้น 
15. ผูบ้รโิภคสามารถช าระสินคา้และบรกิาร
เป็นสกลุเงินไทยได ้
16. มีเจา้หนา้ที่ช่วยเหลือใหบ้รกิารตลอ  ด 24 
ชั่วโมง 

3.93 
3.84 
3.72 

 
3.55 

0.755 
0.796 
0.779 

 
0.793 

เห็นดว้ย 
เห็นดว้ย 
เห็นดว้ย 

 
เห็นดว้ย 

 
รวม 3.76 0.493 เห็นดว้ย 

 
      ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 15 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์ควบในระดับเห็นด้วย จ านวน 4 ข้อ คือ มีช่องทางการ
รอ้งเรียนที่สะดวก, มีการจัดส่งบตัรใหถ้ึงที่บา้น, ผูบ้ริโภคสามารถช าระสินคา้และบริการเป็นสกุล
เงินไทยได ้และมีเจา้หนา้ที่ช่วยเหลือใหบ้ริการตลอด 24 ชั่วโมง มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.93 3.84 3.72
และ 3.55 ตามล าดบั 
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ตาราง 16 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของทศันคติดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นศกัยภาพเก่ียวกับ 
       ผลิตภณัฑ ์

ด้านศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ์       ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเหน็ 

17. บัตรพลาเน็ต เอสซีบีมีกระบวนการใน
แกไ้ขปัญหาที่รวดเรว็เมื่อบตัรมีปัญหา 
18. บัตรพลาเน็ต เอสซีบีสามารถพัฒนาการ
ช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกสข์องประเทศไทย
ใหดี้ขึน้ 
19. บัตรพลาเน็ต เอสซีบีจะช่วยลดค่าใชจ้่าย
ในการจดัการเงินสดของภาครฐัได ้
20. บัตรพลาเน็ต เอสซีบีมีเงื่อนไขการใชโ้ปร

ซบัซอ้นโมชนัไม่  

3.51 
 

3.67 
 
 

3.20 
 

3.62 

0.766 
 

0.763 
 
 

0.824 
 

0.817 

เห็นดว้ย 
 

เห็นดว้ย 
 
 

ปานกลาง 
 

เห็นดว้ย 
 

รวม 3.50 0.505 เห็นดว้ย 

 
      ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 16 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
ทศันคติดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นศกัยภาพเก่ียวกบัผลิตภณัฑใ์นระดบัเห็นดว้ย จ านวน 3 ขอ้ คือ บตัร 
พลาเน็ต เอสซีบีสามารถพัฒนาการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกสข์องประเทศไทยใหดี้ขึน้ , บตัรพลา
เน็ต เอสซีบีมีเงื่อนไขการใช้โปรโมชันไม่ซับซอ้น และบัตรพลาเน็ต เอสซีบีมีกระบวนการในแก้ไข
ปัญหาที่รวดเร็วเมื่อบัตรมีปัญหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 3.62 และ 3.51 ตามล าดับ และความ
คิดเห็นเก่ียวกบัทศันคติดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นศกัยภาพเก่ียวกบัผลิตภณัฑใ์นระดบัเห็นดว้ยปานกลาง 
1 ขอ้ คือ บัตรพลาเน็ต เอสซีบีจะช่วยลดค่าใชจ้่ายในการจัดการเงินสดของภาครฐัได้ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.20 
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     ตอนที่ 4 การวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใชบ้ัตรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet 
SCB) ของผูบ้รโิภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
      4.1 การวิเคราะหพ์ฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) ของผูบ้ริโภควัย
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยน าเสนอในรูปแบบการแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) และรอ้ยละ (Percentage) ดงัตารางต่อไปนี ้

ตาราง 17 ค่าความถ่ี และค่ารอ้ยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่ใชบ้ัตรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet  
       SCB) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประเภทสินค้าและบริการทีใ่ช้
จ่ายบัตร 

จ านวน )คน(  ร้อยละ 

ที่พกั 
อาหาร 

ตั๋วเครื่องบิน 
เครื่องแต่งกาย 
เครื่องส าอาง 

อ่ืนๆ 

60 
140 
57 
91 
48 
4 

15.0 
35.0 
14.2 
22.8 
12.0 
1.0 

รวม 400 100 
สถานที่ในการใช้บัตร จ านวน )คน(  ร้อยละ 

รา้นสะดวกซือ้ 
หา้งสรรพสินคา้ 
สนามบิน 
โรงแรม 

รา้นอาหาร 
อ่ืนๆ 

10 
136 
60 
62 
93 
39 

2.5 
34.0 
15.0 
15.5 
23.2 
9.8 

รวม 400 100 
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      ผลการวิเคราะหต์ามตาราง 17 แสดงพฤติกรรมการใชบ้ัตรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet 
SCB) ของกลุม่ตวัอย่างในการวิจยั จ านวน 400 คน จ าแนกตามไดด้งันี ้

ประเภทสินค้าและบริการที่ใช้จ่ายบัตร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ใช้บัตรในการจ่ายประเภทสินค้าและบริการ คือ อาหาร จ านวน 140 คน คิดเป็นรอ้ยละ 35.0 
รองลงมาคือ เครื่องแต่งกาย จ านวน 91 คน คิดเป็นรอ้ยละ 22.8 ที่พกั จ านวน 60 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 15.0 ตั๋วเครื่องบิน จ านวน 57 คน คิดเป็นรอ้ยละ 14.2 เครื่องส าอาง จ านวน 48 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 12.0 และอื่นๆ จ านวน 4 คน คิดเป็นรอ้ยละ 1.0 

สถานที่ในการใช้บัตร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บัตรในสถานที่ 
คือ หา้งสรรพสินคา้ จ านวน 136 คน คิดเป็นรอ้ยละ 34.0 รองลงมาคือ รา้นอาหาร จ านวน 93 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 23.2 โรงแรม จ านวน 62 คน คิดเป็นรอ้ยละ 15.5 สนามบิน จ านวน 60 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 15.0 อ่ืนๆ จ านวน 39 คน คิดเป็นรอ้ยละ 9.8 และรา้นสะดวกซือ้ จ านวน 10 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 2.5 
      4.2 การวิเคราะหพ์ฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) ของผูบ้ริโภควัย
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยน าเสนอในรูปแบบค่าต ่าสดุ ค่าสงูสดุ ค่าเฉลี่ย 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดงัตารางต่อไปนี ้

ตาราง 18 ค่าต ่าสดุ ค่าสงูสดุ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนของพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี 
       (Planet SCB) ของผูบ้รโิภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร  

พฤติกรรมการใช้บัตรพลาเน็ต  
เอสซีบี 

        

ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าใชจ้่ายในการที่ใชผ้่านบตัรโดยเฉลี่ย  
(บาท/ครัง้) 
ความถ่ีในการใชโ้ดยเฉลี่ย (ครัง้/เดือน) 

300 
 
1 

30,000 
 
9 

2,761.88 
 

3.10 

973.484,2  
 

1.643 

 
      ผลการวิเคราะหต์ามตาราง 18 แสดงพฤติกรรมการใชบ้ัตรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet 
SCB) ของผูบ้รโิภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน จ าแนกตามไดด้งันี ้
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ค่าใช้จ่ ายในการที่ ใช้ผ่านบัตรโดยเฉ ล่ีย (บาท/ค ร้ัง) พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีค่าใชจ้่ายในการใชบ้ตัรโดยเฉลี่ยประมาณ 2,761.88 บาท/ครัง้ ต ่าสุดที่ 
300 บาท/ครัง้ และสงูสดุที่ 30,000 บาท/ครัง้ 

ความถ่ีในการใช้โดยเฉล่ีย (คร้ัง/เดือน) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ใชบ้ตัรโดยเฉลี่ยประมาณ 3 ครัง้/เดือน ต ่าสดุที่ 1 ครัง้/เดือน และสงูสดุที่ 9 ครัง้/เดือน 
 

ส่วนที ่2 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงอนมุานเพื่อการทดสอบสมมติฐาน  
การน าเสนอผลการทดสอบสมมติฐานซึ่งประกอบด้วยผลการทดสอบสมมติฐาน 3 ขอ้ 

ไดผ้ลการวิเคราะหด์งันี ้
สมมติฐานที่ 1 ผูบ้ริโภคที่มีลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ และ 

รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB)  
แบ่งเป็นสมมติฐานย่อย 4 ขอ้ ดงันี ้

      สมมติฐานที ่1.1 ผูบ้รโิภคที่มีเพศแตกต่าง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต 
เอสซีบี (Planet SCB) แตกต่างกนั 
       โดยสามารถเขียนเป็นสมมติฐานได ้ดงันี ้

H0  : ผูบ้ริโภคที่มีเพศแตกต่าง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี 
(Planet SCB) ไม่แตกต่างกนั 

H1 : ผูบ้ริโภคที่มีเพศแตกต่าง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี 
(Planet SCB) แตกต่างกนั 
      1.1.1 ส าหรบัสถิติที่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน คือ สถิติไคสแควร ์(Chi-Square ) ใช้
ระดบัความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) 
ก็ต่อเมื่อค่าระดบันัยส าคัญทางสถิติ มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตาราง
ต่อไปนี ้
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ตาราง 19 การทดสอบพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) ที่มีเพศแตกต่างกนั 

พฤติกรรมการใช้บตัรพลาเน็ต เอสซีบ ี

 
เพศ รวม X2 Sig. 

ชาย หญิง 

ประเภทสินค้าและบริการทีท่่านใช้จ่ายบัตรพลาเน็ต เอสซีบีมากทีสุ่ด 
ที่พกั 
 
อาหาร 
 
ตั๋วเครื่องบิน 
 
เครื่องแต่งกาย 
 
เครื่องส าอาง 
 
อื่นๆ 

26 
(6.5%) 

66 
(16.5%) 

27 
(6.8%) 

35 
(8.8%) 

9 
(2.3%) 

2 
(0.5%) 

34 
(8.5%) 

74 
(18.5%) 

30 
(7.5%) 

56 
(14.0%) 

39 
(9.8%) 

2 
(0.5%) 

60 
(15.0%) 

140 
(35.0%) 

57 
(14.2%) 

91 
(22.8%) 

48 
(12.0%) 

4 
(1.0%) 

13.439* 0.02 

รวม 165 
(41.3%) 

235 
(58.8%) 

400 
(100%) 

  

สถานทีท่ีท่่านใช้บัตรพลาเน็ต เอสซีบีในการซือ้สนิค้าหรือบริการมากทีสุ่ด 

รา้นสะดวกซือ้ 

 
หา้งสรรพสินคา้ 

 
สนามบิน 
 
โรงแรม 
 
รา้นอาหาร 

 
อื่นๆ 

 

4 
(1.0%) 

53 
(13.3%) 

27 
(6.8%) 

28 
(7.0%) 

43 
(10.8%) 

10 
(2.5%) 

6 
(1.5%) 

83 
(20.8%) 

33 
(8.3%) 

34 
(8.5%) 

50 
(12.5%) 

29 
(2.5%) 

10 
(2.5%) 

136 
(34.0%) 

60 
(15.0%) 

62 
(15.5%) 

93 
(23.3%) 

39 
(9.8%) 

.9135  0.315 
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ตาราง 19 (ต่อ) 

พฤติกรรมการใช้บตัรพลาเน็ต เอสซีบ ี

 
เพศ รวม X2 Sig. 

สถานทีท่ีท่่านใช้บัตรพลาเน็ต เอสซีบีในการซือ้สนิค้าหรือบริการมากทีสุ่ด 
รวม 165 

(41.3%) 
235 

(58.8%) 
400 

(100%) 

 

 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

      ผลการวิเคราะหต์ามตาราง 19 พบว่า ประเภทสินคา้และบริการที่ท่านใชจ้่ายบตัรพลา
เน็ต เอสซีบีมากที่สดุ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.02 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผูบ้ริโภคที่มีเพศแตกต่าง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดย
สามารถวิเคราะหผ์ลการวิจยัไดด้งันี ้ 

ผูบ้ริโภคที่มีเพศแตกต่าง มีพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) 
แตกต่างกัน ในข้อ ประเภทสินค้าและบริการที่ท่านใช้จ่ายบัตรพลาเน็ต เอสซีบีมากที่สุด  โดย
ผูบ้ริโภคทัง้เพศชายและเพศหญิง ส่วนใหญ่ประเภทสินคา้และบรกิารที่ใชจ้่ายบตัรพลาเน็ต เอสซีบี
มากที่สดุ คือ อาหาร 

ผูบ้ริโภคที่มีเพศแตกต่าง ในขอ้ สถานที่ที่ท่านใชบ้ัตรพลาเน็ต เอสซีบีในการซือ้
สินคา้หรือบริการมากที่สุด มีค่า Sig. เท่ากับ 0.315 มากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั 
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้บริโภคที่มี เพศแตกต่าง มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการใชบ้ัตรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั 0.05 
      1.1.2 ส  าหรบัสถิติที่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน คือ สถิติวิเคราะหค่์าที (Independent 
t-test) เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าแปรปรวนของกลุ่มประชากร 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน 
โดยใช้ระดับความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติ
ฐานรอง (H1)  ก็ต่อเมื่อค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน
แสดงดงัตารางต่อไปนี ้ 
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ตาราง 20 การทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการใชบ้ัตรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB)   
       ดา้นเพศ 

พฤติกรรม
การใช้บัตร 
พลาเน็ต  
เอสซีบ ี

Levene’s test 
for Equality of 

Variances 
 

เพศ �̅� n S.D. t df Sig. 

F Sig. 
ค่าใช้จ่ายในการทีใ่ช้ผ่านบัตรโดยเฉลี่ย (บาท/คร้ัง) 
Equal 
variances 
assumed 

3.529 0.061 ชาย 
หญิง 

2,521.82 
2,930.43 

165 
235 

2,265.491 
3,377.841 

-1.354 
 

398 
 

0.176 

ความถ่ีในการใช้โดยเฉลี่ย (คร้ัง/เดือน) 
Equal 
variances 
assumed 

2.412 0.121 ชาย 
หญิง 

2.95 
3.21 

165 
235 

1.584 
1.678 

-1.543 398 0.124 

 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

       ผลการวิเคราะหต์ามตาราง 20 พบว่า พฤติกรรมการใชบ้ัตรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet 
SCB) ในขอ้ ค่าใชจ้่ายในการที่ใชผ้่านบตัรโดยเฉลี่ย (บาท/ครัง้) และความถ่ีในการใชบ้ตัรโดยเฉลี่ย 
(ครัง้/เดือน) มีค่า Sig. มากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่า ผูบ้ริโภคที่มีเพศแตกต่าง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี 
(Planet SCB) ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

     สมมติฐานที่ 1.2 ผูบ้ริโภคที่มีอายุแตกต่าง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต 
เอสซีบี (Planet SCB) แตกต่างกนั 
      โดยสามารถเขียนเป็นสมมติฐานได ้ดงันี ้

H0  : ผูบ้รโิภคที่มีอายุแตกต่าง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี 
(Planet SCB) ไม่แตกต่างกนั 

H1 : ผูบ้ริโภคที่มีอายแุตกต่าง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี 
(Planet SCB) แตกต่างกนั 
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      1.2.1 ส าหรบัสถิติที่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน คือ สถิติไคสแควร ์(Chi-Square) ใช้
ระดบัความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) 
ก็ต่อเมื่อค่าระดบันัยส าคัญทางสถิติ มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตาราง
ต่อไปนี ้   

ตาราง 21 การทดสอบพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) ที่มีอายแุตกต่างกนั 

พฤติกรรมการใช้บตัร 

พลาเน็ต เอสซีบ ี

อายุ รวม X2 Sig. 
21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 ปีขึน้ไป 

ประเภทสินค้าและบริการทีท่่านใช้จ่ายบัตรพลาเน็ต เอสซีบีมากทีสุ่ด 
พกั 
 
อาหาร 
 
ตั๋วเครื่องบิน 
 
เครื่องแต่งกาย 
 
เครื่องส าอาง 

 
อื่นๆ 

10 
(2.5%) 

21 
(5.3%) 

9 
(2.3%) 

17 
(4.3%) 

9 
(2.3%) 
0 

(0%) 

24 
(6.0%) 

81 
(20.3%) 

24 
(6.0%) 

51 
(12.8%) 

34 
(8.5%) 

2 
(0.5%) 

19 
(4.8%) 

29 
(7.2%) 

18 
(4.5%) 

20 
(5.0%) 

4 
(1.0%) 

1 
(0.3%) 

7 
(1.8%) 

9 
(2.3%) 

6 
(1.5%) 

3 
(0.8%) 

1 
(0.3%) 

1 
(0.3%) 

60 
(15.0%) 

140 
(35.0%) 

57 
(14.2%) 

91 
(22.8%) 

48 
(12.0%) 

4 
(1.0%) 

25.164* 0.048 

รวม 66 
(16.5%) 

216 
(54.0%) 

91 
(22.8%) 

27 
(6.8%) 

400 
(100%) 
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ตาราง 21 (ต่อ) 

พฤติกรรมการใช้บตัร 

พลาเน็ต เอสซีบ ี

อายุ รวม X2 Sig. 
21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 ปีขึน้ไป 

สถานทีท่ีท่่านใช้บัตรพลาเน็ต เอสซีบีในการซือ้สนิค้าหรือบริการมากทีสุ่ด 

รา้นสะดวกซือ้ 

 
หา้งสรรพสินคา้ 

 
สนามบิน 
 
โรงแรม 
 
รา้นอาหาร 

 
อื่นๆ 

 

3 
(0.8%) 

27 
(6.8%) 

10 
(2.5%) 

9 
(2.3%) 

11 
(2.8%) 

6 
(1.5%) 

6 
(1.5%) 

82 
(20.5%) 

27 
(6.8%) 

23 
(5.8%) 

51 
(12.8%) 

27 
(6.8%) 

1 
(0.3%) 

21 
(5.3%) 

17 
(4.3%) 

22 
(5.5%) 

24 
(6.0%) 

6 
(1.5%) 

0 
(0%) 

6 
(1.5%) 

6 
(1.5%) 

8 
(2.0%) 

7 
(1.8%) 

0 
(0%) 

10 
(2.5%) 

136 
(34.0%) 

60 
(15.0%) 

62 
(15.5%) 

93 
(23.3%) 

39 
(9.8%) 

29.742* 0.013 

รวม 66 
(16.5%) 

216 
(54.0%) 

91 
(22.8%) 

27 
(6.8%) 

400 
(100%) 

  

 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

      ผลการวิเคราะหต์ามตาราง 21 พบว่า ประเภทสินคา้และบริการที่ท่านใชจ้่ายบตัรพลา
เน็ต เอสซีบีมากที่สดุ และสถานที่ที่ท่านใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบีในการซือ้สินคา้หรือบรกิารมากที่สดุ  
มีค่า Sig. ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ผูบ้รโิภคที่มีอายแุตกต่าง มีอทิธิพลต่อพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet 
SCB) แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยสามารถวิเคราะหผ์ลการวิจยัไดด้งันี ้

ผูบ้ริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี 
(Planet SCB) แตกต่างกนั ในขอ้ ประเภทสินคา้และบริการที่ท่านใชจ้่ายบตัรพลาเน็ต เอสซีบีมาก
ที่สดุ โดยผูบ้รโิภคสว่นใหญ่เลือกการใชจ้่ายบตัรพลาเน็ต เอสซีบีประเภทอาหารมากที่สดุ 

ผูบ้ริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี 
(Planet SCB) แตกต่างกนั ในขอ้ สถานที่ที่ท่านใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบีในการซือ้สินคา้หรือบริการ
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มากที่สุด โดยผูบ้ริโภคที่มีอายุระหว่าง 21 - 30 ปี และอายุระหว่าง 31 - 40 ปี ส่วนใหญ่ใชบ้ตัรพ
ลาเน็ต เอสซีบีในการซือ้สินคา้หรือบรกิารที่หา้งสรรพสินคา้ ในขณะที่ผูบ้รโิภคที่มีอายุระหว่าง 41 - 
50 ปี ใชบ้ัตรพลาเน็ต เอสซีบีในการซือ้สินคา้หรือบริการที่รา้นอาหาร และอายุ 51 ปีขึน้ไป ส่วน
ใหญ่ใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบีในการซือ้สินคา้หรือบรกิารที่โรงแรม 
      1.2.2 ส  าหรบัสถิติที่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน คือ สถิติการวิเคราะหค์วามแปรปรวน
ทางเดียว (One-way Analysis of Variance) เพื่อเปรียบเทียบทดสอบค่าความแตกต่างค่าเฉลี่ย
ของตวัแปรแต่ละตวั ที่มีกลุม่ตวัอย่างมากกว่า 2 กลุม่ขึน้ไป โดยสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์ัน้แรก จะ
ท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าความแปรปรวนของประชากร หากความแปรปรวนของทุก
กลุ่มไม่มีความแตกต่างกัน (ค่า Sig. มากกว่าหรือเท่ากับ 0.05) จะเลือกใชค่้าสถิติ F-test และถ้า
ความแปรปรวนทุกกลุ่มมีความแตกต่างกัน (ค่า Sig. นอ้ยกว่า 0.05) จะเลือกใชค่้าสถิติ Brown-
Forsythe โดยการทดสอบความแปรปรวนของประชากรทุกกลุ่มเลือกใชส้ถิติ Levene’s Test ดัง
ตารางต่อไปนี ้ 

ตาราง 22 การทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB)  
       จ าแนกตามอายุ ในข้อ ค่าใช้จ่ายในการที่ใช้ผ่านบัตรโดยเฉลี่ย (บาท/ครั้ง)  โดยใช้สถิติ   
       Levene’s Test 

พฤติกรรมการใช้บตัรพลาเน็ต เอสซีบี  Levene Statistic df1 df2 Sig. 
ค่าใชจ้า่ยในการท่ีใชผ่้านบตัรโดยเฉล่ีย  

(บาท/ครัง้) 
0.839 3 396 0.473 

 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

      ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 22 พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ 0.473 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 
สามารถสรุปไดว้่า ความแปรปรวนมีค่าเท่ากนัทุกกลุ่ม ที่ระดบั 0.05 จึงเลือกใชส้ถิติ F-Test แสดง
ดงัตาราง 23 
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ตาราง 23 การวิเคราะหค์วามแตกต่างของพฤติกรรมการใชบ้ัตรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB)  
       จ าแนกตามอาย ุในขอ้ ค่าใชจ้่ายในการที่ใชผ้่านบตัรโดยเฉลี่ย (บาท/ครัง้) โดยใชส้ถิติ F-Test 

 
ค่าใชจ้า่ยในการท่ีใช้
ผ่านบตัรโดยเฉล่ีย  

(บาท/ครัง้) 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 
396 
399 

79677270.21 
3448123824 
3527801094 

26559090.07 
8707383.393 

3.050 0.029* 

 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

      ผลการวิเคราะหต์ามตาราง 23 พบว่า ความแตกต่างของพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต 
เอสซีบี (Planet SCB) จ าแนกตามอายุ ในขอ้ ค่าใชจ้่ายในการที่ใชผ้่านบตัรโดยเฉลี่ย (บาท/ครัง้) 
โดยใชส้ถิติ F-Test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.029 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผูบ้รโิภคที่มีอายแุตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) แตกต่างกนั) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
      ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้น าผลวิเคราะห์ไปเปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple comparison) ใน
ค่าใชจ้่ายในการที่ใชผ้่านบตัรโดยเฉลี่ย (บาท/ครัง้) โดยใชว้ิธีทดสอบ LSD เพื่อหาคู่เฉลี่ยคู่ใดบา้ง
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 แสดงดงัตาราง 24 
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ตาราง 24 การเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple comparison) ของผู้ที่มีอายุแตกต่างกันกับ 
        พฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) ในขอ้ ค่าใชจ้่ายในการที่ใชผ้่านบตัรโดย 
        เฉลี่ย (บาท/ครัง้) 

อาย ุ �̅� 21 - 30 ปี 31 - 40 ปี 41 - 50 ปี 51 ปีขึน้ไป 
2,874.24 2,389.35 3,285.16 3,703.70 

21 - 30 ปี 2,874.24 - 484.891 
)0.243(  

-410.922 
(0.390) 

-829.461 
(0.219) 

31 - 40 ปี 2,389.35  - -895.813* 
 )0.016(  

-1,314.352* 
(0.030) 

41 - 50 ปี 
 

3,285.16   - -418.539 
(0.518) 

51 ปีขึน้ไป 3,703.70    - 

 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

      ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 24 พบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี กับอายุ
ระหว่าง 41 - 50 ปี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.016 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผูบ้รโิภคที่มีอายรุะหว่าง 31 - 40 ปี มีความแตกต่าง
เป็นรายคู่กับผู้บริโภคที่มีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี โดยที่ผู ้บริโภคที่มีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี มี
ค่าใชจ้่ายในการที่ใชผ้่านบตัรโดยเฉลี่ย (บาท/ครัง้) มากกว่าผูบ้ริโภคที่มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี มี
ผลต่างเฉลี่ยเท่ากบั 895.813 บาท  
     ผูบ้รโิภคที่มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี กบัอาย ุ51 ปีขึน้ไป มีค่า Sig. เท่ากบั 0.030 ซึ่งนอ้ย
กว่า 0.05 หมายความว่า ผูบ้รโิภคที่มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี มีความแตกต่างเป็นรายคู่กบัผูบ้ริโภค
ที่มีอายุ 51 ปีขึน้ไป  โดยที่ผูบ้ริโภคที่มีอายุ 51 ปีขึน้ไป มีค่าใชจ้่ายในการที่ใชผ้่านบัตรโดยเฉลี่ย 
(บาท/ครัง้) มากกว่าผูบ้รโิภคที่มีอายรุะหว่าง 31 - 40 ปี มีผลต่างเฉลี่ยเท่ากบั 1,314.352 บาท  
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ตาราง 25 การทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB)  
       จ าแนกตามอาย ุในขอ้ ความถ่ีในการใชโ้ดยเฉลี่ย (ครัง้/เดือน) โดยใชส้ถิติ Levene’s Test 

พฤติกรรมการใช้บตัรพลาเน็ต เอสซีบี  Levene Statistic df1 df2 Sig. 
ความถ่ีในการใชโ้ดยเฉล่ีย (ครัง้/เดือน) 1.909 3 396 0.647 

 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

      ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 25 พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ 0.647 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 
สามารถสรุปไดว้่า ความแปรปรวนมีค่าเท่ากนัทุกกลุ่ม ที่ระดบั 0.05 จึงเลือกใชส้ถิติ F-Test แสดง
ดงัตาราง 26 

ตาราง 26 การวิเคราะหค์วามแตกต่างของพฤติกรรมการใชบ้ัตรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB)  
       จ าแนกตามอาย ุในขอ้ ความถ่ีในการใชโ้ดยเฉลี่ย (ครัง้/เดือน)  โดยใชส้ถิติ F-Test 

 
ความถ่ีในการใชโ้ดย

เฉล่ีย 
(ครัง้/เดือน) 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 
396 
399 

2.832 
1073.965 
1076.798 

0.944 
2.712 

0.348 0.791 

 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

      ผลการวิเคราะหต์ามตาราง 26 พบว่า ความแตกต่างของพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต 
เอสซีบี (Planet SCB) จ าแนกตามอายุ ในขอ้ ความถ่ีในการใชโ้ดยเฉลี่ย (ครัง้/เดือน) โดยใชส้ถิติ F-
Test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.791 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้
บตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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      สมมติฐานที่ 1.3 ผูบ้ริโภคที่มีอาชีพแตกต่าง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลา
เน็ต เอสซีบี (Planet SCB) แตกต่างกนั 
      โดยสามารถเขียนเป็นสมมติฐานได ้ดงันี ้

H0  : ผูบ้รโิภคที่มีอาชีพแตกต่าง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซี
บี (Planet SCB) ไม่แตกต่างกนั 

H1 : ผูบ้ริโภคที่มีอาชีพแตกต่าง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซี
บี (Planet SCB) แตกต่างกนั 
      1.3.1 ส าหรบัสถิติที่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน คือ สถิติไคสแควร ์(Chi-Square ) ใช้
ระดบัความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) 
ก็ต่อเมื่อค่าระดบันัยส าคัญทางสถิติ มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตาราง
ต่อไปนี ้

ตาราง 27 การทดสอบพฤติกรรมการใชบ้ัตรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) ที่มีอาชีพแตกต่าง 
       กนั 

พฤติกรรมการ
ใช้บัตรพลาเน็ต 

เอสซีบ ี

อาชีพ  รวม X2 Sig. 
ข้าราชการ/
พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ  

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ประกอบ
ธุรกิจ
ส่วนตัว/
อาชีพ
อิสระ 

ค้าขาย/
รับจ้าง
ท่ัวไป 

อ่ืนๆ 

ประเภทสินค้าและบริการทีท่่านใช้จ่ายบัตรพลาเน็ต เอสซีบีมากทีสุ่ด 
ที่พกั 
 
อาหาร 
 
ตั๋วเครื่องบิน 
 
เครื่องแต่งกาย 

 

8 
(2.0%) 

21 
(5.3%) 

10 
(2.5%) 

10 
(2.5% 

26 
(6.5%) 

7 
(18.5%) 

26 
(6.5%) 

56 
(14.0%) 

24 
(6.0%) 

39 
(9.8%) 

16 
(4.0%) 

20 
(5.0%) 

2 
(0.5%) 

6 
(1.5%) 

5 
(1.3%) 

5 
(1.3%) 

0 
(0%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 

60 
(15.0%) 

140 
(35.0%) 

57 
(14.2%) 

91 
(22.8%) 

13.914 0.532 
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ตาราง 27 (ต่อ) 

พฤติกรรมการ
ใช้บัตรพลาเน็ต 

เอสซีบ ี

อาชีพ  รวม X2 Sig. 
ข้าราชการ/
พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ  

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ประกอบ
ธุรกิจ
ส่วนตัว/
อาชีพ
อิสระ 

ค้าขาย/
รับจ้าง
ท่ัวไป 

อื่นๆ 

ประเภทสินค้าและบริการทีท่่านใช้จ่ายบตัรพลาเน็ต เอสซีบมีากทีสุ่ด 
เครื่องส าอาง 
 
อื่นๆ 

6 
(1.5%) 
0 

(0%) 

24 
(1.5%) 

2 
(0.5%) 

15 
(3.8%) 

1 
(0.3%) 

3 
(0.8%) 

1 
(0.3%) 

0 
(0%) 
0 

(0%) 

48 
(12%) 

4 
(1.0%) 

  

รวม 55 
(13.8%) 

208 
(52.0%) 

115 
(28.7%) 

22 
(5.5%) 

0 
(0%) 

400 
(100%) 

  

สถานทีท่ีท่่านใช้บัตรพลาเน็ต เอสซีบีในการซือ้สินค้าหรือบริการมากทีสุ่ด 
รา้นสะดวกซือ้ 

 
หา้งสรรพสินคา้ 

 
สนามบิน 
 
โรงแรม 
 
รา้นอาหาร 

 
อื่นๆ 

 

0 
(0%) 
13 

(3.3%) 
11 

(2.8%) 
7 

(1.8%) 
19 

(4.8%) 
5 

(1.3%) 

5 
(1.3%) 
88 

(22.0%) 
29 

(7.2%) 
25 

(6.3%) 
45 

(11.3%) 
16 

(4.0%) 

5 
(1.3%) 
28 

(7.0%) 
15 

(3.8%) 
28 

(7.0%) 
23 

(5.8%) 
16 

(4.0%) 

0 
(0%) 

7 
(1.8%) 

5 
(1.3%) 

2 
(0.5%) 

6 
(1.5%) 

2 
(0.5%) 

0 
(0%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 

10 
(2.5%) 

136 
(34.0%) 

60 
(15.0%) 

62 
(15.5%) 

93 
(23.3%) 

39 
(9.8%) 

30.085* 0.012 

รวม 55 
(13.8%) 

208 
(52.0%) 

115 
(28.7%) 

22 
(5.5%) 

0 
(0%) 

400 
(100%) 

  

 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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      ผลการวิเคราะหต์ามตาราง 27 พบว่า สถานที่ที่ท่านใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบีในการซือ้
สินคา้หรือบริการมากท่ีสดุ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.012 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพที่แตกต่าง มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.05 โดยสามารถวิเคราะหผ์ลการวิจยัไดด้งันี ้

ผูบ้รโิภคที่มีอาชีพแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี 
(Planet SCB) แตกต่างกนั ในขอ้ สถานที่ที่ท่านใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบีในการซือ้สินคา้หรือบริการ
มากที่สดุ โดยผูบ้ริโภคที่มีอาชีพพนกังานเอกชนและคา้ขาย/รบัจา้งทั่วไป สว่นใหญ่ใชบ้ตัรพลาเน็ต 
เอสซีบีในการซือ้สินค้าหรือบริการที่หา้งสรรพสินคา้ ในขณะที่ผูบ้ริโภคที่มีอาชีพประกอบธุรกิจ
ส่วนตวั/อาชีพอิสระ ส่วนใหญ่ใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบีในการซือ้สินคา้หรือบรกิารที่หา้งสรรพสินคา้
และโรงแรม และผูบ้ริโภคที่มีอาชีพขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ สว่นใหญ่ใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซี
บีในการซือ้สินคา้หรือบรกิารที่รา้นอาหาร 

ผูบ้รโิภคที่มีอาชีพแตกต่าง ในขอ้ ประเภทสินคา้และบรกิารที่ท่านใชจ้่ายบตัรพลา
เน็ต เอสซีบีมากที่สุด มีค่า Sig. เท่ากับ 0.532 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก 
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่าง มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการใชบ้ัตรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั 0.05  
      1.3.2 ส  าหรบัสถิติที่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน คือ สถิติการวิเคราะหค์วามแปรปรวน
ทางเดียว (One-way Analysis of Variance) เพื่อเปรียบเทียบทดสอบค่าความแตกต่างค่าเฉลี่ย
ของตวัแปรแต่ละตวั ที่มีกลุม่ตวัอย่างมากกว่า 2 กลุม่ขึน้ไป โดยสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์ัน้แรก จะ
ท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าความแปรปรวนของประชากร หากความแปรปรวนของทุก
กลุ่มไม่มีความแตกต่างกัน (ค่า Sig. มากกว่าหรือเท่ากับ 0.05) จะเลือกใชค่้าสถิติ F-test และถ้า
ความแปรปรวนทุกกลุ่มมีความแตกต่างกัน (ค่า Sig. นอ้ยกว่า 0.05) จะเลือกใชค่้าสถิติ Brown-
Forsythe โดยการทดสอบความแปรปรวนของประชากรทุกกลุ่มเลือกใชส้ถิติ Levene’s Test ดัง
ตารางต่อไปนี ้
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ตาราง 28 การทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB)  
       จ าแนกตามอาชีพ ในข้อ ค่าใช้จ่ายในการที่ใช้ผ่านบัตรโดยเฉลี่ย (บาท/ครัง้)  โดยใช้สถิติ   
       Levene’s Test 

พฤติกรรมการใช้บตัรพลาเน็ต เอสซีบี  Levene Statistic df1 df2 Sig. 
ค่าใชจ้า่ยในการท่ีใชผ่้านบตัรโดยเฉล่ีย  

(บาท/ครัง้) 
2.157 4 395 0.093 

 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

      ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 28 พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ 0.093 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 
สามารถสรุปไดว้่า ความแปรปรวนมีค่าเท่ากนัทุกกลุ่ม ที่ระดบั 0.05 จึงเลือกใชส้ถิติ F-Test แสดง
ดงัตาราง 29 

ตาราง 29 การวิเคราะหค์วามแตกต่างของพฤติกรรมการใชบ้ัตรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB)  
        จ าแนกตามอาชีพ ในขอ้ ค่าใชจ้่ายในการที่ใชผ้่านบัตรโดยเฉลี่ย (บาท/ครัง้) โดยใชส้ถิติ F- 
        Test 

 
ค่าใชจ้า่ยในการท่ีใช้
ผ่านบตัรโดยเฉล่ีย  

(บาท/ครัง้) 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

4 
395 
399 

55921579.31 
3471879514 
3527801094 

18640526.44 
8767372.511 

2.126 0.096 

 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

      ผลการวิเคราะหต์ามตาราง 29 พบว่า ความแตกต่างของพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต 
เอสซีบี (Planet SCB) จ าแนกตามอาชีพ ในขอ้ ค่าใชจ้่ายในการที่ใชผ้่านบตัรโดยเฉลี่ย (บาท/ครัง้) 
โดยใชส้ถิติ F-Test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.096 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) 
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการใชบ้ัตรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) ไม่แตกต่างกัน ในขอ้ ค่าใชจ้่ายในการที่ใช้
ผ่านบตัรโดยเฉลี่ย (บาท/ครัง้) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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ตาราง 30 การทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB)  
       จ าแนกตามอาชีพ ในขอ้ ความถ่ีในการใชโ้ดยเฉลี่ย (ครัง้/เดือน) โดยใชส้ถิติ Levene’s Test 

พฤติกรรมการใช้บตัรพลาเน็ต เอสซีบี  Levene Statistic df1 df2 Sig. 
ความถ่ีในการใชโ้ดยเฉล่ีย (ครัง้/เดือน) 1.671 4 395 0.173 

 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 30 พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ 0.173 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 
สามารถสรุปไดว้่า ความแปรปรวนมีค่าเท่ากนัทุกกลุ่ม ที่ระดบั 0.05 จึงเลือกใชส้ถิติ F-Test แสดง
ดงัตาราง 31 

ตาราง 31 การวิเคราะหค์วามแตกต่างของพฤติกรรมการใชบ้ัตรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB)  
       จ าแนกตามอาชีพ ในขอ้ ความถ่ีในการใชโ้ดยเฉลี่ย (ครัง้/เดือน) โดยใชส้ถิติ F-Test 

 
ความถ่ีในการใชโ้ดย

เฉล่ีย 

(ครัง้/เดือน) 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

4 
395 
399 

13.170 
1063.628 
1076.798 

4.390 
2.686 

1.634 0.181 

 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

      ผลการวิเคราะหต์ามตาราง 31 พบว่า ความแตกต่างของพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต 
เอสซีบี (Planet SCB) จ าแนกตามอาชีพ ในขอ้ ความถ่ีในการใชโ้ดยเฉลี่ย (ครัง้/เดือน) โดยใชส้ถิติ 
F-Test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.181 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผูบ้ริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้
บตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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      สมมติฐานที่ 1.4 ผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่าง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) แตกต่างกนั 
      โดยสามารถเขียนเป็นสมมติฐานได ้ดงันี ้

H0  : ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่าง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้
บตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) ไม่แตกต่างกนั 

H1 : ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่าง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้
บตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) แตกต่างกนั 
      1.4.1 ส าหรบัสถิติที่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน คือ สถิติไคสแควร ์(Chi-Square ) ใช้
ระดบัความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) 
ก็ต่อเมื่อค่าระดบันัยส าคัญทางสถิติ มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตาราง
ต่อไปนี ้

ตาราง 32 การทดสอบพฤติกรรมการใช้บัตรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) ที่มีรายได้เฉลี่ย 
       ต่อเดือนแตกต่างกนั 

พฤติกรรมการใช้
บัตรพลาเน็ต เอส

ซีบี 

รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน  รวม X2 Sig. 
≤15,000  15,001 - 

25,000 
 25,001 -  
35,000 

  35,001 - 
45,000 

5,0014 ≥ 

ประเภทสินค้าและบริการทีท่่านใช้จ่ายบัตรพลาเน็ต เอสซีบีมากทีสุ่ด 
พกั 
 
อาหาร 
 
ตั๋วเครื่องบิน 
 
เครื่องแต่งกาย 
 
เครื่องส าอาง 
 
อื่นๆ 

0 
(0%) 

1 
(0.3%) 

1 
(0.3%) 

0 
(0%) 

1 
(0.3%) 
0 

(0%) 

10 
(2.5%) 

37 
(9.3%) 

8 
(2.0%) 

20 
(5.0%) 

5 
(1.3%) 

1 
(0.3%) 

20 
(5.0%) 

46 
(11.5%) 

18 
(4.5%) 

40 
(10.0%)  

24 
(6.0%) 

0 
(0%) 

10 
(2.5%) 

25 
(6.3%) 

18 
(4.5%) 

19 
(4.8%) 

8 
(2.0%) 

1 
(0.3%) 

20 
(5.0%) 

31 
(7.8%) 

12 
(3.0%) 

12 
(3.0%) 

10 
(2.5%) 

2 
(0.5%) 

60 
(15.0%) 

140 
(35.0%) 

57 
(14.2%) 

91 
(22.8%) 

48 
(12.0%) 

4 
(1.0%) 

28.864 
 
 
 
 
 

0.090 
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ตาราง 32 (ต่อ) 

พฤติกรรมการ
ใช้บัตรพลา
เน็ต เอสซีบ ี

รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน  รวม X2 Sig. 
≤15,000  15,001 - 

25,000 
 25,001 - 
35,000 

 35,001 - 
45,000 

5,0014 ≥ 

ประเภทสินค้าและบริการทีท่่านใช้จ่ายบตัรพลาเน็ต เอสซีบมีากทีสุ่ด 
รวม 3 

(0.8%) 
81 

(20.3%) 
148 

(37.0%) 
81 

(20.3%) 
87 

(21.8%) 
400 

(100%) 
  

สถานทีท่ีท่่านใช้บัตรพลาเน็ต เอสซีบีในการซือ้สนิค้าหรือบริการมากทีสุ่ด 
รา้นสะดวกซือ้ 

 
หา้งสรรพสินคา้ 

 
สนามบิน 
 
โรงแรม 
 
รา้นอาหาร 

 
อื่นๆ 

 

0 
(0%) 
1 

(0.3%) 
1 

(0.3%) 
0 

(0%) 
1 

(0.3%) 
0 

(0%) 

0 
(0%) 
38 

(9.5%) 
8 

(2.0%) 
11 

(2.8%) 
18 

(4.5%) 
6 

(1.5%) 

4 
(1.0%) 

53 
(13.3%) 

20 
(5.0%) 

18 
(4.5%) 

37 
(9.3%) 

16 
(4.0%) 

3 
(0.8%) 

26 
(6.5%) 

19 
(4.8%) 

10 
(2.5%) 

15 
(3.8%) 

8 
(2.0%) 

3 
(0.8%) 

18 
(4.5%) 

12 
(3.0%) 

23 
(5.8%) 

22 
(5.5%) 

9 
(2.3%) 

10 
(2.5%) 

136 
(34.0%) 

60 
(15.0%) 

62 
(15.5%) 

93 
(23.3%) 

39 
(9.8%) 

29.102 0.086 

รวม 3 
(0.8%) 

81 
(20.3%) 

148 
(37.0%) 

81 
(20.3%) 

87 
(21.8%) 

400 
(100%) 

  

 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

      ผลการวิเคราะหต์ามตาราง 32 พบว่า ผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ในขอ้ ประเภท
สินคา้และบริการที่ท่านใชจ้่ายบตัรพลาเน็ต เอสซีบีมากที่สดุ และสถานที่ที่ท่านใชบ้ตัรพลาเน็ต เอส
ซีบีในการซือ้สินคา้หรือบริการมากที่สุด มีค่า Sig. มากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก 
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่าง มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชบ้ัตรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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      1.4.2 ส  าหรบัสถิติที่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน คือ สถิติการวิเคราะหค์วามแปรปรวน
ทางเดียว (One-way Analysis of Variance) เพื่อเปรียบเทียบทดสอบค่าความแตกต่างค่าเฉลี่ย
ของตวัแปรแต่ละตวั ที่มีกลุม่ตวัอย่างมากกว่า 2 กลุม่ขึน้ไป โดยสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์ัน้แรก จะ
ท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าความแปรปรวนของประชากร หากความแปรปรวนของทุก
กลุ่มไม่มีความแตกต่างกัน (ค่า Sig. มากกว่าหรือเท่ากับ 0.05) จะเลือกใชค่้าสถิติ F-test และถ้า
ความแปรปรวนทุกกลุ่มมีความแตกต่างกัน (ค่า Sig. นอ้ยกว่า 0.05) จะเลือกใชค่้าสถิติ Brown-
Forsythe โดยการทดสอบความแปรปรวนของประชากรทุกกลุ่มเลือกใชส้ถิติ Levene’s Test ดัง
ตารางต่อไปนี ้ 

ตาราง 33 การทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB)  
       จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ในขอ้ ค่าใชจ้่ายในการที่ใชผ้่านบัตรโดยเฉลี่ย (บาท/ครัง้)  
       โดยใชส้ถิติ Levene’s Test 

พฤติกรรมการใช้บตัรพลาเน็ต เอสซีบี  Levene Statistic df1 df2 Sig. 
ค่าใชจ้า่ยในการท่ีใชผ่้านบตัรโดยเฉล่ีย 

(บาท/ครัง้) 
6.764 4 395 0.000* 

 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

      ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 33 พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 
สามารถสรุปไดว้่า ความแปรปรวนมีค่าไม่เท่ากันทุกกลุ่ม ที่ระดับ 0.05 จึงเลือกใชต้าราง Brown-
Forsythe แสดงดงัตาราง 34 
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ตาราง 34 การวิเคราะหค์วามแตกต่างของพฤติกรรมการใชบ้ัตรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB)  
       จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ในขอ้ ค่าใชจ้่ายในการที่ใชผ้่านบัตรโดยเฉลี่ย (บาท/ครัง้)  
        โดยใชส้ถิติ Brown-Forsythe   

พฤติกรรมการใช้บตัรพลาเน็ต เอสซีบี  Statistic df1 df2 Sig. 
ค่าใชจ้า่ยในการท่ีใชผ่้านบตัรโดยเฉล่ีย 

(บาท/ครัง้) 
6.574 4 34.529 0.000* 

 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

      ผลการวิเคราะหต์ามตาราง 34 พบว่า ความแตกต่างของพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต 
เอสซีบี (Planet SCB) จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ในขอ้ ค่าใชจ้่ายในการที่ใชผ้่านบัตรโดย
เฉลี่ย (บาท/ครัง้) โดยใชส้ถิติ Brown-Forsythe มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บัตรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) 
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
      ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้น าผลวิเคราะห์ไปเปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple comparison) ใน
ค่าใชจ้่ายในการที่ใชผ้่านบตัรโดยเฉลี่ย (บาท/ครัง้) โดยใชว้ิธีทดสอบ Dunnett T3 เพื่อหาคู่เฉลี่ยคู่
ใดบา้งแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 แสดงดงัตาราง 35 
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ตาราง 35 การเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple comparison) ของผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
       แตกต่างกนักบัพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) ในขอ้ ค่าใชจ้่ายในการที่ 
       ใชผ้่านบตัรโดยเฉลี่ย (บาท/ครัง้) 

รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 

�̅� ≤15,000 15,001 - 
25,000 

 25,001 - 
35,000 

35,001 -
45,000 

45,001≥ 

3,833.33 1,870.37 2,367.57 2,995.68 3,703.70 
≤15,000 3,833.33 - 1,962.963 

)866.0(  
1,465.766 

)9560.(  
837.654 
(0.998) 

-174.713 
(1.000) 

15,001 - 25,000 1,870.37  - -497.197 
(0.404) 

-1,125.309* 
(0.024) 

-2,137.676* 
(0.000) 

25,001 - 35,000 
 

35,001 - 45,000 
 

2,367.57 
 

2,995.68 

  - -628.111 
(0.609) 

- 
 

-1,640.478* 
(0.016) 

-1,012.367 
(0.552) 

45,001≥ 3,703.70     - 

 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

      ผลการวิเคราะหต์ามตาราง 35 พบว่า ผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 15,001 
- 25,000 บาท กบัรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 35,001 - 45,000 บาท มีค่า Sig. เท่ากบั 0.024 ซึ่ง
นอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 15,001 - 25,000 บาท มีความแตกต่างเป็นรายคู่กับ
ผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง  35,001 - 45,000 บาท  โดยที่ผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อ
เดือนระหว่าง 35,001 - 45,000 บาท มีค่าใชจ้่ายในการที่ใชผ้่านบตัรโดยเฉลี่ย (บาท/ครัง้) มากกว่า
ผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 15,001 - 25,000 บาท มีผลต่างเฉลี่ยเท่ากบั 1,125.309 
บาท   
      ผูบ้ริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 15,001 - 25,000 บาท กับรายไดเ้ฉลี่ยต่อ
เดือน 45,001 บาทขึน้ไป มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผูบ้ริโภคที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 15,001 - 25,000 บาท มีความแตกต่างเป็นรายคู่กับผู้บริโภคที่มี
รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 45,001 บาทขึน้ไป โดยผูบ้รโิภคที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 45,001 บาทขึน้ไป มี
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ค่าใช้จ่ายในการที่ใช้ผ่านบัตรโดยเฉลี่ย (บาท/ครัง้)  มากกว่าผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ระหว่าง 15,001 - 25,000 บาท มีผลต่างเฉลี่ยเท่ากบั 2,137.676 บาท 
      ผูบ้ริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 25,001 - 35,000 บาท กับรายไดเ้ฉลี่ยต่อ
เดือน 45,001 บาทขึน้ไป มีค่า Sig. เท่ากับ 0.016 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผูบ้ริโภคที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 25,001 - 35,000 บาท มีความแตกต่างเป็นรายคู่กับผู้บริโภคที่มี
รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 45,001 บาทขึน้ไป โดยผูบ้รโิภคที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 45,001 บาทขึน้ไป มี
ค่าใช้จ่ายในการที่ใช้ผ่านบัตรโดยเฉลี่ย (บาท/ครัง้)  มากกว่าผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ระหว่าง 25,001 - 35,000 บาท มีผลต่างเฉลี่ยเท่ากบั 1,640.478 บาท 

ตาราง 36 การทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB)  
       จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ในขอ้ ความถ่ีในการใชโ้ดยเฉลี่ย (ครัง้/เดือน) โดยใชส้ถิติ   
       Levene’s Test 

พฤติกรรมการใช้บตัรพลาเน็ต เอสซีบี  Levene Statistic df1 df2 Sig. 
ความถ่ีในการใชโ้ดยเฉล่ีย (ครัง้/เดือน) 1.715 4 395 0.146 

 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 36 พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ 0.146 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 
สามารถสรุปไดว้่า ความแปรปรวนมีค่าเท่ากนัทุกกลุ่ม ที่ระดบั 0.05 จึงเลือกใชส้ถิติ F-Test แสดง
ดงัตาราง 37 
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ตาราง 37 การวิเคราะหค์วามแตกต่างของพฤติกรรมการใชบ้ัตรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB)  
       จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ในขอ้ ความถ่ีในการใชโ้ดยเฉลี่ย (ครัง้/เดือน) โดยใชส้ถิติ  
        F-Test 

 
ความถ่ีในการใชโ้ดย

เฉล่ีย 
(ครัง้/เดือน) 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

4 
395 
399 

15.638 
1061.159 
1076.798 

3.910 
2.686 

1.455 0.215 

 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

      ผลการวิเคราะหต์ามตาราง 37 พบว่า ความแตกต่างของพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต 
เอสซีบี (Planet SCB) จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ในข้อ ความถ่ีในการใช้โดยเฉลี่ย (ครัง้/
เดือน) โดยใชส้ถิติ F-Test มีค่า Sig. เท่ากบั 0.215 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั 
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผูบ้รโิภคที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชบ้ัตรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

สมมติฐานที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า (4C’s) ได้แก่ ความ
ต้องการของผู้บริโภค ต้นทุนของผู้บริโภค ความสะดวกของผู้บริโภค และการติดต่อสื่อสาร มี
ความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) 

แบ่งเป็นสมมติฐานย่อย 4 ขอ้ ดงันี ้
      สมมติฐานที่ 2.1 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้ (4C’s) ดา้นความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภค มีความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) 
        โดยสามารถเขียนเป็นสมมติฐานได ้ดงันี ้

H0  : ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้ (4C’s) ดา้นความต้องการ
ของผูบ้รโิภค ไม่มีความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) 

H1 : ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้ (4C’s) ดา้นความตอ้งการ
ของผูบ้รโิภค มีความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) 
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      ส  าหรับสถิติที่ ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ สถิติการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์

สหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพียรส์นั (Pearson Product Moment Correlation) ใชร้ะดบัความเชื่อมั่น
รอ้ยละ 95 ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่าระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดงัตารางต่อไปนี ้

ตาราง 38 การทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างสว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของลกูคา้ (4C’s)  
       ดา้นความตอ้งการของผูบ้รโิภค กบัพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB)  

พฤติกรรมการใช้บตัรพลาเน็ต 
เอสซีบ ี

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า 
       ด้านความต้องการของผู้บริโภค 

Pearson 
Correlation (r) 

Sig. 
(2-tailed) 

ระดับ
ความสัมพนัธ ์

ทศิทาง 

1. ค่าใชจ้า่ยในการท่ีใชผ่้านบตัร 
โดยเฉล่ีย (บาท/ครัง้) 

 
2. ความถ่ีในการใชโ้ดยเฉล่ีย (ครัง้/เดือน) 

0.046 

 
 

0.028 

0.023* 

 
 

0.574 

มีความสมัพนัธย์งัไม่
โดดเด่นเท่าที่ควรอยู่

ในระดบัต ่า 
ไม่มีความสมัพนัธ ์

เดียวกนั 

 

 
- 

 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

      ผลการวิเคราะหต์ามตาราง 38 พบว่า ความสมัพันธร์ะหว่างส่วนประสมทางการตลาด
ในมมุมองของลกูคา้ (4C’s) ดา้นความตอ้งการของผูบ้รโิภค กบัพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอส
ซีบี (Planet SCB) ในขอ้ ค่าใชจ้่ายในการที่ใชผ้่านบัตรโดยเฉลี่ย (บาท/ครัง้) มีค่า Sig. (2-tailed) 
เท่ากับ 0.023  ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองของลกูคา้ (4C’s) ดา้นความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค มีความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) ในขอ้ ค่าใชจ้่าย
ในการที่ ใช้ผ่านบัตรโดยเฉลี่ย (บาท/ครั้ง) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ท่ีเท่ากับ 0.046 แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ยังไม่โดดเด่น
เท่าที่ควรอยู่ในระดับต ่า โดยมีทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถา้ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคัญเก่ียวกับส่วน
ประสมทางการตลาดในมมุมองของลกูคา้ (4C’s) ดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากขึน้ จะท าให้
พฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) ในขอ้ ค่าใชจ้่ายในการที่ใชผ้่านบตัรโดยเฉลี่ย 
(บาท/ครัง้) มากขึน้ 
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       ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า ด้านความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภค กบัพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) ในขอ้ ความถ่ีในการ
ใชโ้ดยเฉลี่ย (ครัง้/เดือน) มีค่า Sig. (2-tailed) มากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) 
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า 
(4C’s) ดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภค ไม่มีความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี 
(Planet SCB) ในขอ้ ความถ่ีในการใชโ้ดยเฉลี่ย (ครัง้/เดือน) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 
      สมมติฐานที่ 2.2 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้ (4C’s) ดา้นตน้ทุน
ของผูบ้รโิภค มีความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) 
       โดยสามารถเขียนเป็นสมมติฐานได ้ดงันี ้

H0  : ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า (4C’s) ด้านต้นทุนของ
ผูบ้รโิภค ไม่มีความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) 

H1 : ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า (4C’s) ด้านต้นทุนของ
ผูบ้รโิภค มีความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) 
      ส  าหรับสถิติที่ ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ สถิติการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์

สหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพียรส์นั (Pearson Product Moment Correlation) ใชร้ะดบัความเชื่อมั่น
รอ้ยละ 95 ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่าระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดงัตารางต่อไปนี ้
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ตาราง 39 การทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างสว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของลกูคา้ (4C’s) 
       ดา้นตน้ทนุของผูบ้รโิภค กบัพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) 

พฤติกรรมการใช้บตัรพลาเน็ต  
เอสซีบ ี

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า 
       ด้านต้นทนุของผู้บริโภค 

Pearson 
Correlation (r) 

Sig. 
(2-tailed) 

ระดับ 
ความสัมพนัธ ์

ทศิทาง 

1. ค่าใชจ้า่ยในการท่ีใชผ่้านบตัร 
โดยเฉล่ีย (บาท/ครัง้) 

 
2. ความถ่ีในการใชโ้ดยเฉล่ีย (ครัง้/เดือน) 

0.102 

 
 

-0.030 

  0.042* 

 
 

0.552 

มีความสมัพนัธย์งัไม่
โดดเด่นเท่าที่ควรอยู่

ในระดบัต ่า  
ไม่มีความสมัพนัธ ์

เดียวกนั 

 
 
 

- 
 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

      ผลการวิเคราะหต์ามตาราง 39 พบว่า ความสมัพันธร์ะหว่างส่วนประสมทางการตลาด
ในมุมมองของลูกค้า (4C’s) ด้านต้นทุนของผู้บริโภค กับพฤติกรรมการใช้บัตรพลาเน็ต เอสซีบี 
(Planet SCB) ในข้อ ค่าใช้จ่ายในการที่ใช้ผ่านบัตรโดยเฉลี่ย (บาท/ครั้ง) มีค่า Sig. (2-tailed) 
เท่ากบั 0.042 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้ (4C’s) ดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภค มี
ความสมัพันธต่์อพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) ในขอ้ ค่าใชจ้่ายในการที่ใช้
ผ่านบัตรโดยเฉลี่ย (บาท/ครั้ง) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์

สหสมัพนัธอ์ยู่ที่เท่ากบั 0.102 แสดงว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพันธย์งัไม่โดดเด่นเท่าที่ควรอยู่ใน
ระดับต ่า โดยมีทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้าผู้บริโภคให้ความส าคัญเก่ียวกับส่วนประสมทาง
การตลาดในมุมมองของลูกคา้ (4C’s) ดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภคมากขึน้ จะท าใหพ้ฤติกรรมการใช้
บตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) ในขอ้ ค่าใชจ้่ายในการที่ใชผ้่านบตัรโดยเฉลี่ย (บาท/ครัง้) มาก
ขึน้ 
       ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า  (4C’s) ด้าน
ตน้ทุนของผูบ้ริโภค กบัพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) ในขอ้ ความถ่ีในการใช้
โดยเฉลี่ย (ครัง้/เดือน) มีค่า Sig. (2-tailed) มากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้ (4C’s) 
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ดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภค ไม่มีความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) 
ในขอ้ ความถ่ีในการใชโ้ดยเฉลี่ย (ครัง้/เดือน) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

      สมมติฐานที่ 2.3 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้ (4C’s) ดา้นความ
สะดวกของผูบ้รโิภค มีความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) 
        โดยสามารถเขียนเป็นสมมติฐานได ้ดงันี ้

H0  : ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้ (4C’s) ด้านความสะดวก
ของผูบ้รโิภค ไม่มีความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) 

H1 : สว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของลกูคา้ (4C’s) ดา้นความสะดวกของ
ผูบ้รโิภค มีความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) 
       ส  าหรับสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ สถิติการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์

สหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพียรส์นั (Pearson Product Moment Correlation) ใชร้ะดบัความเชื่อมั่น
รอ้ยละ 95 ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่าระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดงัตารางต่อไปนี ้ 

ตาราง 40 การทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างสว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของลกูคา้ (4C’s)  
       ดา้นความสะดวกของผูบ้รโิภค  กบัพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) 

พฤติกรรมการใช้บตัรพลาเน็ต  
เอสซีบ ี

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า 
       ด้านความสะดวกของผู้บริโภค 

Pearson 
Correlation (r) 

Sig. 
(2-tailed) 

ระดับ
ความสัมพนัธ ์

ทศิทาง 

1. ค่าใชจ้า่ยในการท่ีใชผ่้านบตัร 
โดยเฉล่ีย (บาท/ครัง้) 
2. ความถ่ีในการใชโ้ดยเฉล่ีย (ครัง้/เดือน) 

-0.078 

 
0.013 

0.118 

 
0.795 

ไม่มีความสมัพนัธ ์

 
ไม่มีความสมัพนัธ ์

- 
 

- 
 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

      ผลการวิเคราะหต์ามตาราง 40 พบว่า ความสมัพันธร์ะหว่างส่วนประสมทางการตลาด
ในมมุมองของลกูคา้ (4C’s) ดา้นความสะดวกของผูบ้รโิภค กบัพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซี
บี (Planet SCB) ในขอ้ ค่าใชจ้่ายในการที่ใชผ้่านบตัรโดยเฉลี่ย (บาท/ครัง้) และความถ่ีในการใช้
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โดยเฉลี่ย (ครัง้/เดือน) มีค่า Sig. (2- tailed) มากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้ (4C’s) 
ดา้นความสะดวกของผูบ้รโิภค ไม่มีความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet 
SCB) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

      สมมติฐานที่ 2.4 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า (4C’s) ด้านการ
ติดต่อสื่อสาร มีความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) 
        โดยสามารถเขียนเป็นสมมติฐานได ้ดงันี ้

H0  : ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า  (4C’s) ด้านการ
ติดต่อสื่อสาร ไม่มีความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) 

H1 : สว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของลกูคา้ (4C’s) ดา้นการติดต่อสื่อสาร 
มีความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) 
       ส  าหรับสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ สถิติการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์

สหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพียรส์นั (Pearson Product Moment Correlation) ใชร้ะดบัความเชื่อมั่น
รอ้ยละ 95 ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่าระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดงัตารางต่อไปนี ้

ตาราง 41 การทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างสว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของลกูคา้ (4C’s) 
       ดา้นการติดต่อสื่อสาร กบัพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) 

พฤติกรรมการใช้บตัรพลาเน็ต  
เอสซีบ ี

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า 
       ด้านการตดิตอ่สื่อสาร 

Pearson 
Correlation (r) 

Sig. 
(2-tailed) 

ระดับ
ความสัมพนัธ ์

ทศิทาง 

1. ค่าใชจ้า่ยในการท่ีใชผ่้านบตัร 
โดยเฉล่ีย (บาท/ครัง้) 
2. ความถ่ีในการใชโ้ดยเฉล่ีย (ครัง้/เดือน) 

0.016 

 
-0.032 

0.745 

 
0.525 

ไม่มีความสมัพนัธ ์

 
  ไม่มีความสมัพนัธ ์

- 
 

- 
 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

      ผลการวิเคราะหต์ามตาราง 41 พบว่า ความสมัพันธร์ะหว่างส่วนประสมทางการตลาด
ในมุมมองของลูกค้า (4C’s) ด้านการติดต่อสื่อสาร กับพฤติกรรมการใช้บัตรพลาเน็ต เอสซีบี 
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(Planet SCB) ในขอ้ ค่าใชจ้่ายในการที่ใชผ้่านบตัรโดยเฉลี่ย (บาท/ครัง้) และความถ่ีในการใชโ้ดย
เฉลี่ย (ครัง้/เดือน) มีค่า Sig. (2-tailed) มากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้ (4C’s) 
ดา้นการติดต่อสื่อสาร ไม่มีความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

สมมติฐานที่ 3 ทัศนคติดา้นผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ ประโยชนห์ลกั รูปลกัษณ์ของผลิตภัณฑ ์
ความคาดหวงัในผลิตภัณฑ ์ผลิตภัณฑค์วบ และศักยภาพเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์มีความสมัพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) 

แบ่งเป็นสมมติฐานย่อย 5 ขอ้ ดงันี ้
      สมมติฐานที่ 3.1 ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ ด้านประโยชน์หลัก มีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) 
       โดยสามารถเขียนเป็นสมมติฐานได ้ดงันี ้

H0  : ทศันคติดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นประโยชนห์ลกั ไม่มีความสมัพันธต่์อพฤติกรรม
การใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) 

H1 : ทศันคติดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นประโยชนห์ลกั มีความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการ
ใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) 
       ส  าหรับสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ สถิติการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์

สหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพียรส์นั (Pearson Product Moment Correlation) ใชร้ะดบัความเชื่อมั่น
รอ้ยละ 95 ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่าระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดงัตารางต่อไปนี ้
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ตาราง 42 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ ด้านประโยชน์หลัก กับ 
       พฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) 

พฤติกรรมการใช้บตัรพลาเน็ต  
เอสซีบ ี

ทัศนคตดิ้านผลติภัณฑ ์
ด้านประโยชนห์ลัก 

Pearson 
Correlation (r) 

Sig. 
(2-tailed) 

ระดับ
ความสัมพนัธ ์

ทศิทาง 

1. ค่าใชจ้า่ยในการท่ีใชผ่้านบตัรโดยเฉล่ีย 
(บาท/ครัง้) 
 
2. ความถ่ีในการใชโ้ดยเฉล่ีย (ครัง้/เดือน)  

0.024 

 
 

0.636 

  0.002* 

 
 

0.971 

มีความสมัพนัธย์งัไม่
โดดเด่นเท่าที่ควรอยู่

ในระดบัต ่า 
ไม่มีความสมัพนัธ ์

เดียวกนั 

 

 
- 

 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

      ผลการวิเคราะหต์ามตาราง 42 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติดา้นผลิตภัณฑ ์
ดา้นประโยชนห์ลกั ในขอ้ ค่าใชจ้่ายในการที่ใชผ้่านบตัรโดยเฉลี่ย (บาท/ครัง้) มีค่า Sig. (2-tailed) 
เท่ากบั 0.002 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ทัศนคติดา้นผลิตภัณฑ์ ด้านประโยชนห์ลัก มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้
บตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) ในขอ้ ค่าใชจ้่ายในการที่ใชผ้่านบตัรโดยเฉลี่ย (บาท/ครัง้) อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพันธ์อยู่ท่ีเท่ากับ 0.024 แสดงว่า ตัว
แปรทัง้สองมีความสมัพนัธย์งัไม่โดดเด่นเท่าที่ควรอยู่ในระดบัต ่า โดยมีทิศทางเดียวกนั กลา่วคือ ถา้
ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นทศันคติดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นประโยชนห์ลกัมากขึน้ จะท าใหพ้ฤติกรรมการ
ใชบ้ัตรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) ในขอ้ ค่าใชจ้่ายในการที่ใชผ้่านบัตรโดยเฉลี่ย (บาท/ครัง้) 
มากขึน้ 
       ความสมัพนัธท์ศันคติดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นประโยชนห์ลกั กบัพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลา
เน็ต เอสซีบี (Planet SCB) ในข้อ ความถ่ีในการใช้โดยเฉลี่ย (ครั้ง/เดือน) มีค่า Sig. (2-tailed) 
มากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
ทศันคติดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นประโยชนห์ลกั ไม่มีความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอส
ซีบี (Planet SCB) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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      สมมติฐานที่  3.2 ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์  ด้าน รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์  มี
ความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) 
        โดยสามารถเขียนเป็นสมมติฐานได ้ดงันี ้

H0  : ทศันคติดา้นผลิตภัณฑ ์ดา้นรูปลกัษณข์องผลิตภณัฑ ์ไม่มีความสมัพนัธต่์อ
พฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) 

H1 : ทัศนคติดา้นผลิตภัณฑ์ ดา้นรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) 
       ส  าหรับสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ สถิติการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์

สหสมัพันธ์อย่างง่ายของเพียรส์นั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ใชร้ะดับ
ความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็
ต่อเมื่อค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ มีค่าน้อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตาราง
ต่อไปนี ้

ตาราง 43 การทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างทศันคติดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นรูปลกัษณข์องผลิตภณัฑ ์ 
       กบัพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) 

พฤติกรรมการใช้บตัรพลาเน็ต  
เอสซีบ ี

ทัศนคตดิ้านผลติภัณฑ ์
ด้านรูปลกัษณข์องผลติภัณฑ ์

Pearson 
Correlation (r) 

Sig. 
(2-tailed) 

ระดับ
ความสัมพนัธ ์

ทศิทาง 

1. ค่าใชจ้า่ยในการท่ีใชผ่้านบตัรโดยเฉล่ีย 
(บาท/ครัง้) 
2. ความถ่ีในการใชโ้ดยเฉล่ีย (ครัง้/เดือน) 

0.035 

 
-0.012 

0.484 

 
0.813 

ไม่มีความสมัพนัธ ์

 
ไม่มีความสมัพนัธ ์

- 
 

- 
 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

      ผลการวิเคราะหต์ามตาราง 43 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติดา้นผลิตภัณฑ ์
ด้านรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ กับพฤติกรรมการใช้บัตรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) ในข้อ 
ค่าใชจ้่ายในการที่ใชผ้่านบตัรโดยเฉลี่ย (บาท/ครัง้) และความถ่ีในการใชโ้ดยเฉลี่ย (ครัง้/เดือน) มีค่า 
Sig. (2-tailed) มากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
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หมายความว่า ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ ด้านรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ไม่มีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
      สมมติฐานที่  3.3 ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ ด้านความคาดหวังในผลิตภัณฑ์ มี
ความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) 
        โดยสามารถเขียนเป็นสมมติฐานได ้ดงันี ้

H0  : ทศันคติดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นความคาดหวงัในผลิตภณัฑ ์ไม่มีความสมัพนัธ์
ต่อพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) 

H1 : ทศันคติดา้นผลิตภัณฑ ์ดา้นความคาดหวงัในผลิตภณัฑ์ มีความสมัพนัธต่์อ
พฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) 
       ส  าหรับสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ สถิติการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์

สหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพียรส์นั (Pearson Product Moment Correlation) ใชร้ะดบัความเชื่อมั่น
รอ้ยละ 95 ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่าระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดงัตารางต่อไปนี ้

ตาราง 44 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ ด้านความคาดหวังใน 
       ผลิตภณัฑ ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) 

พฤติกรรมการใช้บตัรพลาเน็ต  
เอสซีบ ี

ทัศนคตดิ้านผลติภัณฑ ์
ด้านความคาดหวังในผลิตภณัฑ ์

Pearson 
Correlation (r) 

Sig. 
(2-tailed) 

ระดับความสัมพนัธ ์ ทศิทาง 

1. ค่าใชจ้า่ยในการท่ีใชผ่้านบตัรโดยเฉล่ีย 
(บาท/ครัง้) 

 
2. ความถ่ีในการใชโ้ดยเฉล่ีย (ครัง้/เดือน) 

 0.148 
 
 

0.023 

 0.007* 
 

 
0.253 

มีความสมัพนัธย์งัไม่
โดดเด่นเท่าที่ควรอยู่

ในระดบัต ่า 
ไม่มีความสมัพนัธ ์

เดียวกนั 

 
 
- 

 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

      ผลการวิเคราะหต์ามตาราง 44 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติดา้นผลิตภัณฑ ์
ดา้นความคาดหวังในผลิตภัณฑ์ ในขอ้ ค่าใชจ้่ายในการที่ใชผ้่านบัตรโดยเฉลี่ย (บาท/ครัง้) มีค่า 
Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.007 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบั
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สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ทัศนคติดา้นผลิตภัณฑ์ ดา้นความคาดหวังในผลิตภัณฑ์  มี
ความสมัพันธต่์อพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) ในขอ้ ค่าใชจ้่ายในการที่ใช้
ผ่านบัตรโดยเฉลี่ย (บาท/ครั้ง) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์

สหสมัพนัธอ์ยู่ที่เท่ากบั 0.148 แสดงว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพันธย์งัไม่โดดเด่นเท่าที่ควรอยู่ใน
ระดับต ่า โดยมีทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้าผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นทัศนคติดา้นผลิตภัณฑ์ ดา้น
ความคาดหวังในผลิตภัณฑ์มากขึน้ จะท าใหพ้ฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) 
ในขอ้ ค่าใชจ้่ายในการที่ใชผ้่านบตัรโดยเฉลี่ย (บาท/ครัง้) มากขึน้ 
      ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติดา้นผลิตภัณฑ ์ดา้นความคาดหวังในผลิตภัณฑ์ ในขอ้ 
ความถ่ีในการใช้โดยเฉลี่ย (ครั้ง/เดือน) มี ค่า Sig. (2-tailed) มากกว่า 0.05 นั่ นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ทัศนคติดา้นผลิตภัณฑ ์ดา้น
ความคาดหวังในผลิตภัณฑ์ ไม่มีความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet 
SCB) ในขอ้ ความถ่ีในการใชโ้ดยเฉลี่ย (ครัง้/เดือน) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
      สมมติฐานที่ 3.4 ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์ควบ มีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) 
        โดยสามารถเขียนเป็นสมมติฐานได ้ดงันี ้

H0  : ทศันคติดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นผลิตภณัฑค์วบ ไม่มีความสมัพนัธต่์อพฤติกรรม
การใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) 

H1 : ทัศนคติดา้นผลิตภัณฑ์ ดา้นผลิตภัณฑค์วบ มีความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรม
การใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) 
       ส  าหรับสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ สถิติการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์

สหสมัพันธ์อย่างง่ายของเพียรส์นั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ใชร้ะดับ
ความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็
ต่อเมื่อค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ มีค่าน้อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตาราง
ต่อไปนี ้
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ตาราง 45 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์ควบ กับ 
       พฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) 

พฤติกรรมการใช้บตัรพลาเน็ต  
เอสซีบ ี

ทัศนคตดิ้านผลติภัณฑ ์
ด้านผลติภัณฑค์วบ 

Pearson 
Correlation (r) 

Sig. 
(2-tailed) 

ระดับ
ความสัมพนัธ ์

ทศิทาง 

1. ค่าใชจ้า่ยในการท่ีใชผ่้านบตัรโดยเฉล่ีย 
(บาท/ครัง้) 

 
2. ความถ่ีในการใชโ้ดยเฉล่ีย (ครัง้/เดือน) 

0.153 
 
 

-0.025 

 0.002* 

 
 

0.625 

มีความสมัพนัธย์งัไม่
โดดเด่นเท่าที่ควรอยู่

ในระดบัต ่า 
ไม่มีความสมัพนัธ ์

เดียวกนั 

 

 
- 

 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 

      ผลการวิเคราะหต์ามตาราง 45 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติดา้นผลิตภัณฑ ์
ดา้นผลิตภัณฑค์วบ ในขอ้ ค่าใชจ้่ายในการที่ใชผ้่านบตัรโดยเฉลี่ย (บาท/ครัง้) มีค่า Sig. (2-tailed) 
เท่ากบั 0.002 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ทัศนคติดา้นผลิตภัณฑ ์ดา้นผลิตภัณฑค์วบ มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้
บตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) ในขอ้ ค่าใชจ้่ายในการที่ใชผ้่านบตัรโดยเฉลี่ย (บาท/ครัง้) อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพันธ์อยู่ท่ีเท่ากบั 0.153 แสดงว่า ตัว
แปรทัง้สองมีความสมัพนัธย์งัไม่โดดเด่นเท่าที่ควรอยู่ในระดบัต ่า โดยมีทิศทางเดียวกนั กลา่วคือ ถา้
ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นทศันคติดา้นผลิตภัณฑ ์ดา้นผลิตภณัฑค์วบมากขึน้ จะท าใหพ้ฤติกรรมการ
ใชบ้ัตรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) ในขอ้ ค่าใชจ้่ายในการที่ใชผ้่านบัตรโดยเฉลี่ย (บาท/ครัง้) 
มากขึน้ 
       ความสมัพนัธร์ะหว่างทศันคติดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นผลิตภณัฑค์วบ ในขอ้ ความถ่ีในการ
ใชโ้ดยเฉลี่ย (ครัง้/เดือน) มีค่า Sig. (2-tailed) มากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) 
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ทัศนคติดา้นผลิตภัณฑ ์ดา้นผลิตภัณฑค์วบ ไม่มี
ความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) ในขอ้ ความถ่ีในการใชโ้ดย
เฉลี่ย (ครัง้/เดือน) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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      สมมติฐานที่  3.5 ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ ด้านศักยภาพเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ มี
ความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) 
       โดยสามารถเขียนเป็นสมมติฐานได ้ดงันี ้

H0  : ทศันคติดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นศกัยภาพเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ไม่มีความสมัพนัธ์
ต่อพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) 

H1 : ทศันคติดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นศกัยภาพเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์มีความสมัพนัธต่์อ
พฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) 
      ส  าหรับสถิติที่ ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ สถิติการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์

สหสมัพันธ์อย่างง่ายของเพียรส์นั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ใชร้ะดับ
ความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็
ต่อเมื่อค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ มีค่าน้อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตาราง
ต่อไปนี ้

ตาราง 46 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ ด้านศักยภาพเก่ียว กับ 
       ผลิตภณัฑ ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) 

พฤติกรรมการใช้บตัรพลาเน็ต  
เอสซีบ ี

ทัศนคตดิ้านผลติภัณฑ ์
ด้านศักยภาพเกี่ยวกบัผลิตภัณฑ ์

Pearson 
Correlation (r) 

Sig. 
(2-tailed) 

ระดับ
ความสัมพนัธ ์

ทศิทาง 

1. ค่าใชจ้า่ยในการท่ีใชผ่้านบตัรโดยเฉล่ีย  
(บาท/ครัง้) 
2. ความถ่ีในการใชโ้ดยเฉล่ีย (ครัง้/เดือน) 

0.050 
 

-0.025 

0.318 

 
0.622 

ไม่มีความสมัพนัธ ์

 
ไม่มีความสมัพนัธ ์

- 

 

- 
 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

      ผลการวิเคราะหต์ามตาราง 46 พบว่า ความสมัพนัธร์ะหว่างความสมัพนัธ์ทศันคติดา้น
ผลิตภัณฑ์ ดา้นศักยภาพเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ กับพฤติกรรมการใชบ้ัตรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet 
SCB) ในขอ้ ค่าใชจ้่ายในการที่ใชผ้่านบัตรโดยเฉลี่ย (บาท/ครัง้) และความถ่ีในการใชโ้ดยเฉลี่ย 
(ครัง้/เดือน) มีค่า Sig. (2-tailed) มากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ทศันคติดา้นผลิตภัณฑ ์ดา้นศักยภาพเก่ียวกบัผลิตภัณฑ ์ไม่มี
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ความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 

ตาราง 47 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน สถิติที่ใช้ ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตรไ์ด้แก่ เพศ อายุ อาชีพ และ 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน มีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการใช้บัตรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) 
สมมติฐานข้อที ่1.1 เพศ 
- ประเภทสินคา้และบริการท่ีท่านใชจ้่าย
บตัรพลาเน็ต เอสซีบีมากที่สดุ 
- สถานที่ที่ท่านใช้บัตรพลาเน็ต เอสซีบีใน
การซือ้สินคา้หรือบรกิารมากที่สดุ 
- ค่าใชจ้่ายในการที่ใชผ้่านบตัรโดยเฉลี่ย  
(บาท/ครัง้) 
- ความถ่ีในการใชโ้ดยเฉลี่ย (ครัง้/เดือน) 

 
Chi-Square 

 
Chi-Square 

 
T-test 

 
T-test 

 
เป็นไปตามสมมติฐาน 

 
ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

 
ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

 
ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

สมมติฐานข้อที ่1.2 อายุ 
- ประเภทสินคา้และบริการท่ีท่านใชจ้่าย
บตัรพลาเน็ต เอสซีบีมากที่สดุ 
 - สถานที่ที่ท่านใช้บัตรพลาเน็ต เอสซีบีใน
การซือ้สินคา้หรือบรกิารมากที่สดุ 
- ค่าใชจ้่ายในการที่ใชผ้่านบตัรโดยเฉลี่ย 
(บาท/ครัง้) 
- ความถ่ีในการใชโ้ดยเฉลี่ย (ครัง้/เดือน) 

 
Chi-Square 

 
Chi-Square 

 
One-way Anova 

 
One-way Anova 

 
เป็นไปตามสมมติฐาน 

 
เป็นไปตามสมมติฐาน 

 
เป็นไปตามสมมติฐาน 

 
ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
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ตาราง 47 (ต่อ) 

สมมติฐาน สถิติที่ใช้ ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

สมมติฐานที่  1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตรไ์ด้แก่ เพศ อายุ อาชีพ และ 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน มีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการใช้บัตรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) 
สมมติฐานข้อที ่1.3 อาชีพ 
- ประเภทสินคา้และบริการท่ีท่านใชจ้่าย
บตัรพลาเน็ต เอสซีบีมากที่สดุ 
- สถานที่ที่ท่านใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบีใน
การซือ้สินคา้หรือบรกิารมากที่สดุ 
- ค่าใชจ้่ายในการที่ใชผ้่านบตัรโดยเฉลี่ย  
(บาท/ครัง้) 
- ความถ่ีในการใชโ้ดยเฉลี่ย (ครัง้/เดือน) 

 
Chi-Square 

 
Chi-Square 

 
One-way Anova 

 
One-way Anova 

 
ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
 
เป็นไปตามสมมติฐาน 

 
ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

 
ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

สมมติฐานข้อที ่1.4 รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 

-   ประเภทสินคา้และบรกิารที่ท่านใชจ้่าย
บตัรพลาเน็ต เอสซีบีมากที่สดุ 
- สถานที่ที่ท่านใช้บัตรพลาเน็ต เอสซีบีใน
การซือ้สินคา้หรือบรกิารมากที่สดุ 
- ค่าใชจ้่ายในการที่ใชผ้่านบตัรโดยเฉลี่ย  
(บาท/ครัง้) 
 - ความถ่ีในการใชโ้ดยเฉลี่ย (ครัง้/เดือน) 

 
Chi-Square 

 
Chi-Square 

 
One-way Anova 

 
One-way Anova 

 
ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

 
ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

 

เป็นไปตามสมมติฐาน 
 

ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

สมมติฐานที ่2 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า (4C’s) ได้แก่ ความ 
ต้องการของผู้บริโภค ต้นทุนของผู้บริโภค ความสะดวกของผู้บริโภค และการ 
ติดต่อส่ือสาร มีความสัมพันธต์่อพฤติกรรมการใช้บัตรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) 
สมมติฐานที ่2.1 ดา้นความตอ้งการของ
ผูบ้รโิภค  
- ค่าใชจ้่ายในการที่ใชผ้่านบตัรโดยเฉลี่ย 
(บาท/ครัง้) 
- ความถ่ีในการใชโ้ดยเฉลี่ย (ครัง้/เดือน) 

 
 

Pearson Correlation 
 

Pearson Correlation 

 
 

เป็นไปตามสมมติฐาน 
 

ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
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ตาราง 47 (ต่อ) 

สมมติฐาน สถิติที่ใช้ ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

สมมติฐานที ่2 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า (4C’s) ได้แก่ ความ 
ต้องการของผู้บริโภค ต้นทุนของผู้บริโภค ความสะดวกของผู้บริโภค และการ 
ติดต่อส่ือสาร มีความสัมพันธต์่อพฤติกรรมการใช้บัตรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) 
สมมติฐานที ่ 22.  ดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภค 
- ค่าใชจ้่ายในการที่ใชผ้่านบตัรโดยเฉลี่ย  
(บาท/ครัง้) 
- ความถ่ีในการใชโ้ดยเฉลี่ย (ครัง้/เดือน) 

 
Pearson Correlation 

 
Pearson Correlation 

 
เป็นไปตามสมมติฐาน 

 
ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

สมมติฐานที ่2.3 ดา้นความสะดวกของ
ผูบ้รโิภค 

- ค่าใชจ้่ายในการที่ใชผ้่านบตัรโดยเฉลี่ย  
(บาท/ครัง้) 
- ความถ่ีในการใชโ้ดยเฉลี่ย (ครัง้/เดือน) 

 
Pearson Correlation 

 

 
Pearson Correlation 

 
ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

 

 
ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

สมมติฐานที ่2.4 ดา้นการติดต่อสื่อสาร 

- ค่าใชจ้่ายในการที่ใชผ้่านบตัรโดยเฉลี่ย  
(บาท/ครัง้) 
- ความถ่ีในการใชโ้ดยเฉลี่ย (ครัง้/เดือน) 

 
Pearson Correlation 

 
Pearson Correlation 

 
ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

 
ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

สมมติฐานที ่3 ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ ์ได้แก่ ประโยชนห์ลัก รูปลักษณข์องผลิตภัณฑ ์
ความคาดหวังในผลิตภัณฑ ์ผลิตภัณฑค์วบ และศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ์มี
ความสัมพันธต์่อพฤติกรรมการใช้บัตรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) 
สมมติฐานที ่3.1 ดา้นประโยชนห์ลกั 
- ค่าใชจ้่ายในการที่ใชผ้่านบตัรโดยเฉลี่ย  
(บาท/ครัง้) 
- ความถ่ีในการใชโ้ดยเฉลี่ย (ครัง้/เดือน) 

 
Pearson Correlation 

 
Pearson Correlation 

 
เป็นไปตามสมมติฐาน 

 
ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
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ตาราง 47 (ต่อ) 

สมมติฐาน สถิติที่ใช้ ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

สมมติฐานที ่3 ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ ์ได้แก่ ประโยชนห์ลัก รูปลักษณข์องผลิตภัณฑ ์
ความคาดหวังในผลิตภัณฑ ์ผลิตภัณฑค์วบ และศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ์มี
ความสัมพันธต์่อพฤติกรรมการใช้บัตรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) 
สมมติฐานที ่3.2 ดา้นรูปลกัษณข์อง 
ผลิตภณัฑ ์

- ค่าใชจ้่ายในการที่ใชผ้่านบตัรโดยเฉลี่ย  
(บาท/ครัง้) 
- ความถ่ีในการใชโ้ดยเฉลี่ย (ครัง้/เดือน) 

 
 

Pearson Correlation 
 

Pearson Correlation 

 
 

ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
 

ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
สมมติฐานที ่3.3 ดา้นความคาดหวงัใน
ผลิตภณัฑ ์
- ค่าใชจ้่ายในการที่ใชผ้่านบตัรโดยเฉลี่ย  
(บาท/ครัง้) 
- ความถ่ีในการใชโ้ดยเฉลี่ย (ครัง้/เดือน) 

 
 

Pearson Correlation 
 

Pearson Correlation 

 
 

เป็นไปตามสมมติฐาน 
 

ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
สมมติฐานที ่3.4 ดา้นผลิตภณัฑค์วบ 

- ค่าใชจ้่ายในการที่ใชผ้่านบตัรโดยเฉลี่ย  
(บาท/ครัง้) 
- ความถ่ีในการใชโ้ดยเฉลี่ย (ครัง้/เดือน) 

 
Pearson Correlation 

 
Pearson Correlation 

 
เป็นไปตามสมมติฐาน 

 
ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

สมมติฐานที ่3.5 ดา้นศกัยภาพเก่ียวกบั
ผลิตภณัฑ ์

- ค่าใชจ้่ายในการท่ีใชผ้่านบตัรโดยเฉลี่ย  
(บาท/ครัง้) 
- ความถ่ีในการใชโ้ดยเฉลี่ย (ครัง้/เดือน) 

 
 

Pearson Correlation 
 

Pearson Correlation 

 
 

ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

 
ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 



 

บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
งานวิจยันีเ้ป็นการศึกษาเรื่อง “ปัจจยัที่มีความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต 

เอสซีบีของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูว้ิจัยไดส้งัเขปความมุ่งหมาย สมมติฐาน 
และวิธีการด าเนินการศกึษา ดงันี ้
 
สังเขปการวิจัย 

ความมุ่งหมายของงานวิจัย 
   1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภควัยท างานที่มี อิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
   2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้ (4C’s) และ
พฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) ของผูบ้รโิภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
   3. เพื่อศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างทศันคติดา้นผลิตภณัฑแ์ละพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลา
เน็ต เอสซีบี (Planet SCB) ของผูบ้รโิภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ความส าคัญของการวิจัย 
   1. สถาบนัการเงิน และมิใช่สถาบนัการเงิน สามารถน าผลการวิจยัมาใชเ้ป็นแนวทางใน
การปรบัปรุง วางแผน และพฒันาผลิตภณัฑเ์ก่ียวขอ้งการท่องเที่ยวในประเทศไทยและต่างประเทศ 
ใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมและทศันคติของผูบ้ริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบนั 
   2. สถาบนัการเงิน และมิใช่สถาบนัการเงินสามารถน าไปเป็นขอ้มูลในการสรา้งแผนการ
ตลาดเพื่อใหผู้บ้รโิภคมีความเขา้ใจถึงประโยชนข์องบตัรเติมเงินต่างประเทศ 

   3. ผูป้ระกอบการธุรกิจ เช่น รา้นอาหาร หา้งสรรพสินคา้ เป็นตน้ สามารถเป็นแนวทางใน
การพัฒนาหรือปรับปรุงรูปแบบการช าระเงินค่าสินค้าและบริการที่สามารถตอบโจทย์ ให้กับ
ผูบ้รโิภค เมื่อสงัคมเริ่มเขา้สูส่งัคมไรเ้งินสด 
   4. งานวิจัยนี ้มีประโยชน์ต่อผู้สนใจที่ศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับการใช้จ่ายผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกสข์องผูบ้รโิภคในประเทศไทยและต่างประเทศ 
   5. สามารถน าไปเป็นขอ้มูลอา้งอิงในการงานวิจัยเก่ียวกับการท าธุรกรรมทางการเงินใน
ช่องทางต่างๆ ทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ 
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สมมติฐานในการวิจัย 
 1. ผูบ้ริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อ
เดือน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB)  
 2. ส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองของลกูคา้ (4C’s) ไดแ้ก่ ความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
ตน้ทุนของผูบ้ริโภค ความสะดวกของผูบ้รโิภค และการติดต่อสื่อสาร มีความสมัพันธต่์อพฤติกรรม
การใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB)  
 3. ทศันคติดา้นผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ ประโยชนห์ลกั รูปลกัษณข์องผลิตภณัฑ ์ความคาดหวงัใน
ผลิตภัณฑ ์ผลิตภัณฑค์วบ และศักยภาพเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ มีความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้
บตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) 
 

วิธีด าเนินการศึกษาวิจัย 
   ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ผู้บริโภควัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีบัญชีของ
ธนาคารไทยพาณิชยแ์ละเคยใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) ประมาณ 3,900,000 คน 
   กลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจัย ผูบ้ริโภควัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีบัญชีของ
ธนาคารไทยพาณิชย์และเคยใช้บัตรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) เนื่องจากทราบจ านวน
ประชากรที่แน่นอน ดงันัน้จึงใชส้ตูรในการค านวณขนาดของกลุ่มตวัอย่างที่ทราบจ านวนประชากร 
โดยผู้วิจัยก าหนดค่าความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 และระดับความคลาดเคลื่อนรอ้ยละ 5 จะได้กลุ่ม
ตวัอย่างที่ใชง้านวิจยัครัง้นีเ้ท่ากบั 400 ตวัอย่าง  
   วิธีการสุ่มตัวอย่าง 

การสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการศึกษาวิจัยครัง้นี ้คือ การสุ่มตัวอย่างแบบสองชัน้ 
(Two-Stage Sampling) ซึ่งมีขัน้ตอนในการด าเนินการสุม่ตวัอย่างดงันี ้

   ขัน้ที่ 1 สุ่มเขตในจงัหวดักรุงเทพมหานครมา 5 เขต จากทัง้หมด 50 เขต 
โดยใชว้ิธีสุม่แบบง่าย (Simple Random Sampling : SRS)  

   ขัน้ที่ 2 จดัสรรขนาดของกลุม่ตวัอย่าง เขตละ 80 คน สุม่จากผูบ้ริโภคที่มี
บญัชีของธนาคารไทยพาณิชยแ์ละเคยใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) จากหา้งสรรพสินคา้ 
80 คน โดยใชว้ิธีสุม่แบบง่าย  
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
    ในการศึกษาการวิจยัในครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดอ้อกแบบและสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัในการ
ออกแบบแบบสอบถาม จากการรวบรวมและศึกษาขอ้มูลจากต ารา เอกสาร บทความ ตลอดจน
งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 สว่น ดงันี ้

ส่ วนที่  1 แบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม มีค าถามทัง้หมด 4 ขอ้ ไดแ้ก่  เพศ อาย ุอาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน  

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้ 
(4C’s) ของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร มี 4 ดา้น ไดแ้ก่ ความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
ตน้ทุนของผูบ้ริโภค ความสะดวกของผูบ้ริโภค และการติดต่อสื่อสาร ดา้นละ 4 ขอ้ รวมทัง้หมด 16 
ขอ้ โดยค าถามเป็นลักษณะมาตราส่วนประเมินค าตอบ (Rating Scale method: Likert Scale 
questions) 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัทศันคติดา้นผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภควยัท างานใน
เขตกรุงเทพมหานคร มี 5 ดา้น ไดแ้ก่ ประโยชนห์ลกั รูปลกัษณ์ของผลิตภัณฑ ์ความคาดหวังใน
ผลิตภณัฑ ์ผลิตภณัฑค์วบ และศกัยภาพเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ดา้นละ 4 ขอ้ รวมทัง้หมด 20 ขอ้ โดย
ค าถาม เป็นลักษณ ะมาตราส่ วนประ เมิ นค าตอบ  (Rating Scale method: Likert Scale 
questions)  

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet 
SCB) ของผูบ้ริโภควัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยค าถามเป็นลักษณะมาตราอัตราส่วน 
(Ratio Scale) จ านวน 2 ข้อ และค าถามเป็นลักษณะมาตรานามบัญญั ติ (Nominal Scale) 
จ านวน 2 ขอ้ 

 
การวิเคราะหข์้อมูล 

 1. การวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)  มีดงันี ้
แบบสอบถามส่วนที่ 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ และ

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถ่ี 
(Frequency) 

แบบสอบถามส่วนที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลกูคา้ (4C’s) มี
การวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชค่้าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

แบบสอบถามส่วนที่  3 ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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แบบสอบถามส่วนที่ 4 พฤติกรรมการใชบ้ัตรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) มี
การวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชค่้าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 2. การวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถิติเชิงอนมุาน (Inferential Statistic) มีดงันี ้

2.1 สถิ ติไคสแควร์ (Chi-Square) ทดสอบสมมติฐานข้อที่  1 ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร ์ในการทดสอบกับแบบสอบถามส่วนที่  4 พฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี 
(Planet SCB) ขอ้ 3 - 4 

2.2 สถิติวิเคราะหค่์าที (Independent t-test) ทดสอบสมมติฐานขอ้ที่ 1 ลกัษณะ
ทางประชากรศาสตร ์ ดา้นเพศ ในการทดสอบกบัแบบสอบถามส่วนที่ 4 พฤติกรรมการใชบ้ตัรพลา
เน็ต เอสซีบี (Planet SCB) ขอ้ 1 - 2  

2.3 สถิ ติการวิ เคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of 
Variance) ทดสอบสมมติฐานขอ้ที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร ์ดา้นอายุ อาชีพ และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ในการทดสอบกับแบบสอบถามส่วนที่ 4 พฤติกรรมการใช้บัตรพลาเน็ต เอสซีบี 
(Planet SCB)  ขอ้ 1 - 2     

2.4 สถิติการวิเคราะหค่์าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพียรส์นั (Pearson 
Product Moment Correlation) ทดสอบสมมติฐานขอ้ที่  2 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมอง
ของลกูคา้ (4C’s) และสมมติฐานขอ้ที่ 3 ทศันคติดา้นผลิตภณัฑ ์  

 
สรุปผลการศึกษาวิจัย 

ผลการวิเคราะหข์อ้มลูจากวิจยัเรื่อง ปัจจยัที่มีความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลา
เน็ต เอสซีบีของผูบ้รโิภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาสรุปไดด้งันี ้

ส่วนที่ 1 การวิเคราะหข์อ้มูลเชิงพรรณนา ประกอบดว้ยค่าความถ่ี ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
      ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตรข์องผู้ตอบแบบสอบถาม 
สามารถสรุปผลไดด้งันี ้

เพศ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 235 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 58.8 และเพศชาย จ านวน 165 คน คิดเป็นรอ้ยละ 41.2 

อายุ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี จ านวน 216 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 54.0 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 41 - 50 ปี จ านวน 91 คน คิดเป็นรอ้ยละ 22.8 
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อายุระหว่าง 21 - 30  ปี จ านวน 66 คน คิดเป็นรอ้ยละ 16.5 และอายุ 51 ปีขึน้ไป จ านวน 27 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 6.7 

อาชีพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 
208 คน คิดเป็นรอ้ยละ 52.0 รองลงมาคือ ประกอบธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ จ านวน 115 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 28.7 ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ จ านวน 55 คน คิดเป็นรอ้ยละ 13.8 และคา้ขาย/
รบัจา้งทั่วไป จ านวน 22 คน คิดเป็นรอ้ยละ 5.5   

รายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อ
เดือน ระหว่าง 25,001 - 35,000 บาท จ านวน 148 คน คิดเป็นรอ้ยละ 37.0 รองลงมาคือ รายไดต่้อ
เดือนเฉลี่ย 45,001 บาทขึน้ไป จ านวน 87 คน คิดเป็นรอ้ยละ 21.8 ในขณะที่รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
ระหว่าง 15,001 - 25,000 บาท และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 35,001 - 45,000 บาท มีจ านวน
เท่ากนั คือ 81 คน คิดเป็นรอ้ยละ 20.2 และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนที่ต  ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท 
จ านวน 3 คน คิดเป็นรอ้ยละ 0.8   
      ตอนที่ 2 การวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้ 
(4C’s) ของผูบ้รโิภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลไดด้งันี ้
  ด้านความต้องการของผู้บริโภค   

ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคัญต่อส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ
ลูกค้า (4C’s) ด้านความตอ้งการของผูบ้ริโภคอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 และเมื่อ
พิจารณารายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในระดบัมากที่สดุ 1 ขอ้ คือ มีสกุลเงิน
ต่างประเทศให้เลือกมากมายตรงตามความต้องการ มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 และให้ระดับ
ความส าคญัในระดับมาก 3 ขอ้ คือ สามารถแลกเงินสกุลต่างประเทศในเรทที่ถูกกว่าที่อ่ืน, บตัรพ
ลาเน็ต เอสซีบี มีวงเงินบัตรที่ไดร้บัตรงตามความตอ้งการ และมีสิทธิประโยชนท์ี่ตรงตามความ
ตอ้งการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.07 3.98 และ 3.94 ตามล าดบั  
    ด้านต้นทุนของผู้บริโภค    

ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคัญต่อส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ
ลูกคา้ (4C’s) ดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภคอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 และเมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญ ในระดับมาก จ านวน 4 ข้อ คือ อัตรา
ค่าธรรมเนียมในการช าระสินคา้ผ่านทางอินเทอรเ์น็ตเป็นสกุลเงินต่างประเทศมีความเหมาะสม, 
อตัราค่าธรรมเนียมในการออกบตัรเหมาะสม, อตัราค่าธรรมเนียมในการกดเงินสกลุต่างประเทศมี
ความเหมาะสม และอัตราค่าบริการท าบัตรใหม่ กรณีช ารุดหรือสูญหาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 
3.71 3.71 และ 3.46 ตามล าดบั  
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    ด้านความสะดวกของผู้บริโภค 

ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคัญต่อส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ
ลูกค้า (4C’s) ด้านความสะดวกของผู้บริโภคในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 และเมื่อ
พิจารณารายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคัญในระดับมากที่สุด 1 ขอ้ คือ มีความ
สะดวกในการช าระสินคา้และบริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.33 และใหค้วามส าคญัในระดบัมาก 3 ขอ้ 
คือ มีความสะดวกในการแลกเปลี่ยนเงิน, มีความสะดวกในการสมคัรบตัร, และมีความสะดวกใน
การอายดับตัร มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.85 3.78 และ 3.45 ตามล าดบั 
    ด้านการติดต่อส่ือสาร 

ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคัญต่อส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ
ลกูคา้ (4C’s) ดา้นการติดต่อสื่อสารในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.45 และเมื่อพิจารณารายขอ้ 
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในระดับมาก จ านวน 3 ขอ้ คือ มีระบบฟังความคิดเห็น
และรอ้งเรียน, มีการอพัเดตขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกับบตัรอย่างสม ่าเสมอ และแจง้สถานะในการใช้
บตัรทุกขั้นตอน เช่น การแลกเงิน การจ่ายสินคา้และบริการ เป็นตน้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 3.60 
และ 3.55 ตามล าดับ และในระดับปานกลาง 1 ขอ้ คือ สามารถให้คะแนนความพึงพอใจได้ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.06 
      ตอนที่ 3 การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัทศันคติดา้นผลิตภณัฑข์องผูบ้รโิภควยัท างานใน
เขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลไดด้งันี ้
   ด้านประโยชนห์ลัก 

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อทศันคติดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นประโยชนห์ลกั
ในระดับเห็นดว้ย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 และเมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นในระดับเห็นดว้ย จ านวน 4 ขอ้ คือ บตัรพลาเน็ต เอสซีบีสามารถท าใหใ้ชจ้่ายเงินใน
ประเทศ /ต่างประเทศไดดี้ขึน้, บตัรพลาเน็ต เอสซีบีสามารถไปใชท้ั่วโลก, บัตรพลาเน็ต เอสซีบีมี
ความสามารถในการควบคุมค่าใชจ้่าย และบตัรพลาเน็ต เอสซีบีมีลกัษณะการใชง้านไดค้ลา้ยกับ
บตัรเครดิตและบตัรเดบิต มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.18 3.99 3.96 และ 3.88 ตามล าดบั 
    ด้านรูปลักษณข์องผลิตภัณฑ ์

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อทศันคติดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นรูปลกัษณข์อง
ผลิตภัณฑ์งในระดับเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.79 และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วย จ านวน 4 ข้อ คือ บัตรพลาเน็ต เอสซีบีมาจาก
ธนาคารที่น่าเชื่อถือ, บัตรพลาเน็ต เอสซีบีมีความคงทน ไม่หักง่าย, บัตรพลาเน็ต เอสซีบีมีการ
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ออกแบบที่หรูหรา สวยงาม และบตัรพลาเน็ต เอสซีบีมีสีสนัสวยงาม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 3.80 
3.68 และ 3.63 ตามล าดบั 
    ด้านความคาดหวังในผลิตภัณฑ ์

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อทศันคติดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นความคาดหวงั
ในผลิตภัณฑ์ในระดับเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ย จ านวน 3 ขอ้ คือ บตัรพลาเน็ต เอสซีบีมีระบบรกัษา
ความปลอดภยัในการช าระเงินทัง้ในและต่างประเทศที่น่าเชื่อถือ, บตัรพลาเน็ต เอสซีบีช่วยลดหรือ
ปอ้งกนัการสญูหายในการถือเงินในประเทศ /ต่างประเทศ  และบตัรพลาเน็ต เอสซีบีมีระบบป้องกนั
ข้อมูลบัตรที่น่าเชื่อถือ เช่น ข้อมูลส่วนตัว เป็นต้น มี ค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 3.97 3.91 และ 3.87 
ตามล าดบั และความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยปานกลาง 1 ขอ้ คือ บตัรพลาเน็ต เอสซีบีท าใหส้รา้ง
ภาพลกัษณท์ี่ดีใหก้บัผูถื้อบตัร มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.33 
    ด้านผลิตภัณฑค์วบ 

 ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์
ควบในระดบัเห็นดว้ย มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.76 และเมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
มีความคิดเห็นในระดับเห็นดว้ย จ านวน 4 ขอ้ คือ มีช่องทางการรอ้งเรียนที่สะดวก, มีการจัดส่ง
บัตรให้ถึงที่บ้าน, ผู้บริโภคสามารถช าระสินค้าและบริการเป็นสกุลเงินไทยได้ และมีเจ้าหน้าที่
ช่วยเหลือใหบ้รกิารตลอด 24 ชั่วโมง มค่ีาเฉลี่ยเท่ากบั 3.93 3.84 3.72 และ 3.55 ตามล าดบั 
    ด้านศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ์

 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ ด้านศักยภาพ
เก่ียวกบัผลิตภณัฑใ์นระดบัเห็นดว้ย มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.50 และเมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับเห็นดว้ย จ านวน 3 ขอ้ คือ บัตรพลาเน็ต เอสซีบีสามารถ
พฒันาการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกสข์องประเทศไทยใหดี้ขึน้, บตัรพลาเน็ต เอสซีบีมีเงื่อนไขการ
ใชโ้ปรโมชนัไม่ซบัซอ้น และบตัรพลาเน็ต เอสซีบีมีกระบวนการในแกไ้ขปัญหาที่รวดเร็วเมื่อบตัรมี
ปัญหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.67 3.62 และ 3.51 ตามล าดบั และความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยปาน
กลาง 1 ขอ้ คือ บัตรพลาเน็ต เอสซีบีจะช่วยลดค่าใชจ้่ายในการจัดการเงินสดของภาครฐัได้  มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.20 
      ตอนที่ 4 การวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet 
SCB) ของผูบ้รโิภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ค่าใช้จ่ ายในการที่ ใช้ผ่านบัตรโดยเฉ ล่ีย (บาท/ค ร้ัง) พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีค่าใชจ้่ายในการใชบ้ตัรโดยเฉลี่ยประมาณ 2,761.88 บาท/ครัง้ ต ่าสุดที่ 
300 บาท/ครัง้ และสงูสดุที่ 30,000 บาท/ครัง้ 

ความถ่ีในการใช้โดยเฉล่ีย (คร้ัง/เดือน) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ใชบ้ตัรโดยเฉลี่ยประมาณ 3 ครัง้/เดือน ต ่าสดุที่ 1 ครัง้/เดือน และสงูสดุที่ 9 ครัง้/เดือน 

ประเภทสินค้าและบริการที่ใช้จ่ายบัตร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ใช้บัตรในการจ่ายประเภทสินค้าและบริการ คือ อาหาร จ านวน 140 คน คิดเป็นรอ้ยละ 35.0 
รองลงมาคือ เครื่องแต่งกาย จ านวน 91 คน คิดเป็นรอ้ยละ 22.8 ที่พกั จ านวน 60 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 15.0 ตั๋วเครื่องบิน จ านวน 57 คน คิดเป็นรอ้ยละ 14.2 เครื่องส าอาง จ านวน 48 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 12.0 และอื่นๆ จ านวน 4 คน คิดเป็นรอ้ยละ 1.0 

สถานที่ในการใช้บัตร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บัตรในสถานที่ 
คือ หา้งสรรพสินคา้ จ านวน 136 คน คิดเป็นรอ้ยละ 34.0 รองลงมาคือ รา้นอาหาร จ านวน 93 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 23.2 โรงแรม จ านวน 62 คน คิดเป็นรอ้ยละ 15.5 สนามบิน จ านวน 60 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 15.0 อ่ืนๆ จ านวน 39 คน คิดเป็นรอ้ยละ 9.8 และรา้นสะดวกซือ้ จ านวน 10 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 2.5 

 
ส่วนที ่2 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงอนมุานเพื่อการทดสอบสมมติฐาน  

      สมมติฐานที่ 1 ผูบ้รโิภคที่มีลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ และ 
รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB)  

สมมติฐานที่ 1.1 ผูบ้ริโภคที่มีเพศแตกต่าง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชบ้ตัรพ
ลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) แตกต่างกนั 

ผูบ้ริโภคที่มีเพศแตกต่าง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี 
(Planet SCB) แตกต่างกนั ในขอ้ ประเภทสินคา้และบริการที่ท่านใชจ้่ายบตัรพลาเน็ต เอสซีบีมาก
ที่สดุ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

ผูบ้ริโภคที่มีเพศแตกต่าง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี 
(Planet SCB) ไม่แตกต่างกัน ในขอ้ สถานที่ที่ท่านใช้บัตรพลาเน็ต เอสซีบีในการซือ้สินค้าหรือ
บรกิารมากที่สดุ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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ผูบ้ริโภคที่มีเพศแตกต่าง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี 
(Planet SCB) ไม่แตกต่างกัน ในขอ้ ค่าใชจ้่ายในการที่ใชผ้่านบัตรโดยเฉลี่ย (บาท/ครัง้) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

ผูบ้ริโภคที่มีเพศแตกต่าง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี 
(Planet SCB) ไม่แตกต่างกนั ในขอ้ ความถ่ีในการใชบ้ตัรโดยเฉลี่ย (ครัง้/เดือน) อย่างมีนยัส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

สมมติฐานที่ 1.2 ผูบ้ริโภคที่มีอายุแตกต่าง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชบ้ตัรพ
ลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) แตกต่างกนั 

ผูบ้ริโภคที่มีอายุแตกต่าง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี 
(Planet SCB) แตกต่างกนั ในขอ้ ประเภทสินคา้และบริการที่ท่านใชจ้่ายบตัรพลาเน็ต เอสซีบีมาก
ที่สดุ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

ผูบ้ริโภคที่มีอายุแตกต่าง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี 
(Planet SCB) แตกต่างกนั ในขอ้ สถานที่ที่ท่านใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบีในการซือ้สินคา้หรือบริการ
มากที่สดุ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

ผูบ้ริโภคที่มีอายุแตกต่าง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี 
(Planet SCB) แตกต่างกัน ในข้อ ค่าใช้จ่ายในการที่ใช้ผ่านบัตรโดยเฉลี่ย (บาท/ครัง้)  อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

ผูบ้ริโภคที่มีอายุแตกต่าง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี 
(Planet SCB) ไม่แตกต่างกนั ในขอ้ ความถ่ีในการใชบ้ตัรโดยเฉลี่ย (ครัง้/เดือน) อย่างมีนยัส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

สมมติฐานที่ 1.3 ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่าง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้
บตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) แตกต่างกนั 

ผูบ้ริโภคที่มีอาชีพแตกต่าง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซี
บี (Planet SCB) ไม่แตกต่างกนั ในขอ้ ประเภทสินคา้และบรกิารที่ท่านใชจ้่ายบตัรพลาเน็ต เอสซีบี
มากที่สดุ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

ผูบ้ริโภคที่มีอาชีพแตกต่าง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซี
บี (Planet SCB) แตกต่างกัน ในข้อ สถานที่ที่ท่านใช้บัตรพลาเน็ต เอสซีบีในการซือ้สินค้าหรือ
บรกิารมากที่สดุ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  
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ผูบ้ริโภคที่มีอาชีพแตกต่าง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซี
บี (Planet SCB) ไม่แตกต่างกนั ในขอ้ ค่าใชจ้่ายในการที่ใชผ้่านบตัรโดยเฉลี่ย (บาท/ครัง้) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ผูบ้ริโภคที่มีอาชีพแตกต่าง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซี
บี (Planet SCB) ไม่แตกต่างกัน ในข้อ ความถ่ีในการใช้บัตรโดยเฉลี่ย (ครั้ง/เดือน) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

สมมติฐานที่  1.4 ผู้บริโภคที่มี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่าง มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) แตกต่างกนั 

ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่าง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้
บตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) ไม่แตกต่างกนั ในขอ้ ประเภทสินคา้และบริการที่ท่านใชจ้่าย
บตัรพลาเน็ต เอสซีบีมากที่สดุ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่าง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้
บตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) ไม่แตกต่างกนั ในขอ้ สถานที่ที่ท่านใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบีใน
การซือ้สินคา้หรือบรกิารมากที่สดุ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่าง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้
บัตรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) แตกต่างกัน ในข้อ ค่าใชจ้่ายในการที่ใชผ้่านบัตรโดยเฉลี่ย 
(บาท/ครัง้ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่าง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้
บัตรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) ไม่แตกต่างกัน ในขอ้ ความถ่ีในการใช้บัตรโดยเฉลี่ย (ครัง้/
เดือน) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  
      สมมติฐานที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้ (4C’s) ไดแ้ก่ ความ
ต้องการของผู้บริโภค ต้นทุนของผู้บริโภค ความสะดวกของผู้บริโภค และการติดต่อสื่อสาร มี
ความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) 

สมมติฐานที่ 2.1 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้ (4C’s) ดา้น
ความตอ้งการของผูบ้รโิภค มีความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) 

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้ (4C’s) ด้านความตอ้งการ
ของผู้บริโภค มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บัตรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) ในข้อ 
ค่าใชจ้่ายในการที่ใชผ้่านบตัรโดยเฉลี่ย (บาท/ครัง้) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  
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ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้ (4C’s) ด้านความตอ้งการ
ของผู้บริโภค ไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บัตรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) ในข้อ 
ความถ่ีในการใชโ้ดยเฉลี่ย (ครัง้/เดือน) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

สมมติฐานที่ 2.2 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้ (4C’s) ดา้น
ตน้ทนุของผูบ้รโิภค มีความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) 

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า (4C’s) ด้านต้นทุนของ
ผูบ้ริโภค มีความสมัพันธต่์อพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) ในขอ้ ค่าใชจ้่าย
ในการที่ใชผ้่านบตัรโดยเฉลี่ย (บาท/ครัง้) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า (4C’s) ด้านต้นทุนของ
ผูบ้ริโภค ไม่มีความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) ในขอ้ ความถ่ี
ในการใชโ้ดยเฉลี่ย (ครัง้/เดือน) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

สมมติฐานที่ 2.3 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้ (4C’s) ดา้น
ความสะดวกของผูบ้รโิภค มีความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) 

สว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของลกูคา้ (4C’s) ดา้นความสะดวกของ
ผู้บริโภค ไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บัตรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) ในข้อ 
ค่าใชจ้่ายในการที่ใชผ้่านบตัรโดยเฉลี่ย (บาท/ครัง้) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
        ส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองของลกูคา้ (4C’s) ดา้นความสะดวกของ
ผูบ้ริโภค ไม่มีความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) ในขอ้ ความถ่ี
ในการใชโ้ดยเฉลี่ย (ครัง้/เดือน) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

สมมติฐานที่ 2.4 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้ (4C’s) ดา้น
การติดต่อสื่อสาร มีความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) 

สว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของลกูคา้ (4C’s) ดา้นการติดต่อสื่อสาร 
ไม่มีความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) ในขอ้ ค่าใชจ้่ายในการที่
ใชผ้่านบตัรโดยเฉลี่ย (บาท/ครัง้) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

สว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของลกูคา้ (4C’s) ดา้นการติดต่อสื่อสาร 
ไม่มีความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) ในขอ้ ความถ่ีในการใช้
โดยเฉลี่ย (ครัง้/เดือน) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  
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      สมมติฐานที ่3 ทศันคติดา้นผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ ประโยชนห์ลกั รูปลกัษณข์องผลิตภณัฑ ์
ความคาดหวังในผลิตภัณฑ ์ผลิตภัณฑ์ควบ และศักยภาพเก่ียวกบัผลิตภัณฑ ์มีความสมัพันธต่์อ
พฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) 

สมมติฐานที ่3.1 ทศันคติดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นประโยชนห์ลกั มีความสมัพนัธต่์อ
พฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) 

ทศันคติดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นประโยชนห์ลกั มีความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการ
ใชบ้ัตรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) ในขอ้ ค่าใชจ้่ายในการที่ใชผ้่านบตัรโดยเฉลี่ย (บาท/ครัง้) 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

ทศันคติดา้นผลิตภัณฑ ์ดา้นประโยชนห์ลกั ไม่มีความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรม
การใชบ้ัตรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) ในขอ้ ความถ่ีในการใชโ้ดยเฉลี่ย (ครัง้/เดือน) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

สมมติฐานที่ 3.2 ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ ด้านรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ มี
ความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) 

ทศันคติดา้นผลิตภัณฑ ์ดา้นรูปลกัษณข์องผลิตภัณฑ ์ไม่มีความสมัพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) ในขอ้ ค่าใชจ้่ายในการที่ใชผ้่านบตัรโดยเฉลี่ย 
(บาท/ครัง้) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

ทศันคติดา้นผลิตภัณฑ์ ดา้นรูปลกัษณข์องผลิตภัณฑ์ ไม่มีความสมัพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) ในขอ้ ความถ่ีในการใชโ้ดยเฉลี่ย (ครัง้/เดือน) 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

สมมติฐานที่ 3.3 ทัศนคติดา้นผลิตภัณฑ์ ดา้นความคาดหวังในผลิตภัณฑ์ มี
ความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) 

ทศันคติดา้นผลิตภัณฑ ์ดา้นความคาดหวังในผลิตภัณฑ์ มีความสมัพันธต่์อ
พฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) ในขอ้ ค่าใชจ้่ายในการที่ใชผ้่านบตัรโดยเฉลี่ย 
(บาท/ครัง้) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ทศันคติดา้นผลิตภัณฑ ์ดา้นความคาดหวังในผลิตภัณฑ ์ไม่มีความสมัพันธ์
ต่อพฤติกรรมการใชบ้ัตรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) ในขอ้ ความถ่ีในการใชโ้ดยเฉลี่ย (ครัง้/
เดือน) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

สมมติฐานที่ 3.4 ทัศนคติดา้นผลิตภัณฑ์ ดา้นผลิตภัณฑค์วบ มีความสัมพันธ์
ต่อพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) 
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ทศันคติดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นผลิตภณัฑค์วบ มีความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการ
ใชบ้ัตรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) ในขอ้ ค่าใชจ้่ายในการที่ใชผ้่านบตัรโดยเฉลี่ย (บาท/ครัง้) 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

ทศันคติดา้นผลิตภัณฑ ์ดา้นผลิตภณัฑค์วบ ไม่มีความสมัพันธต่์อพฤติกรรม
การใชบ้ัตรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) ในขอ้ ความถ่ีในการใชโ้ดยเฉลี่ย (ครัง้/เดือน) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

สมมติฐานที่ 3.5 ทัศนคติดา้นผลิตภัณฑ์ ดา้นศักยภาพเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ มี
ความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) 

ทศันคติดา้นผลิตภัณฑ ์ดา้นศักยภาพเก่ียวกบัผลิตภัณฑ ์ไม่มีความสมัพันธ์
ต่อพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) ในขอ้ ค่าใชจ้่ายในการที่ใชผ้่านบัตรโดย
เฉลี่ย (บาท/ครัง้) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

ทศันคติดา้นผลิตภัณฑ ์ดา้นศักยภาพเก่ียวกบัผลิตภัณฑ ์ไม่มีความสมัพันธ์
ต่อพฤติกรรมการใชบ้ัตรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) ในขอ้ ความถ่ีในการใชโ้ดยเฉลี่ย (ครัง้/
เดือน) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  
 
อภปิรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี 
ของผูบ้รโิภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร” สามารถอภิปรายผลไดด้งันี ้
        1. ลักษณะประชากรศาสตร์ จากสมมติฐานที่ ว่า ผู้บ ริโภคที่ มี ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้
บัตรพลาเน็ต เอสซีบี จากการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ 
อายุ อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี โดยพบว่า
เพศหญิงมีการใชจ้่ายในการซือ้ผลิตภณัฑม์ากกว่าเพศชาย เนื่องจากเพศหญิงมีนิสยัชอบเลือกซือ้
ผลิตภัณฑ์และชอบท่องเที่ ยว ซื ้อผลิตภัณฑ์ตามกระแสนิยมซึ่ งสอดคล้องกับ เว็บ ไซต ์
digitalshortcut.me ในปี 2561 ที่กล่าวว่า เพศหญิงจะเลือกซือ้ผลิตภณัฑเ์พื่อความสนุก ชอบที่ไดดู้
และอัปเดตผลิตภัณฑใ์หม่ๆ อีกทัง้ในช่วงวัยท างาน เป็นวัยที่มีฐานะมั่นคงและสรา้งครอบครวั มี
อาชีพที่มั่นคงและรายไดป้ระจ า จึงท าให้มีพฤติกรรมการใชบ้ัตรที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคลอ้งกับ
งานวิจัยของนนฑพร ป่ินวิเศษ (2561) ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิตของคนไทย
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เจเนอเรชันวายในกรุงเทพมหานคร” พบว่า “เพศ กลุ่มอายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่
แตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้รกิารบตัรเครดิตแตกต่างกนั”     
        2. ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้ จากสมมติฐานที่ว่า ส่วนประสม
ทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้ ไดแ้ก่ ความตอ้งการของผูบ้ริโภค ตน้ทุนของผูบ้ริโภค ความ
สะดวกของผูบ้ริโภค และการติดต่อสื่อสาร มีความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี 
จากการศกึษาพบว่า 

ดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภค มีความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต 
เอสซีบี ในขอ้ ค่าใชจ้่ายในการที่ใชผ้่านบตัรโดยเฉลี่ย (บาท/ครัง้) เนื่องจากผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญั
มากที่สุดในดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภค มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 ซึ่งบัตรพลาเน็ต เอสซีบีเป็น
บตัรที่มีประโยชนท์ี่สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับงานวิจัย
ของพิชชานนัท ์ฐิติอกัษรศิลป (2558) ศึกษาเรื่อง “ส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองของลกูคา้ที่
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้เสือ้ผา้ออนไลนข์องพนกังานบรษิัทในกรุงเทพมหานคร” พบว่า “สว่น
ประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ มีความสัมพันธ์ ต่อ
พฤติกรรมการซือ้เสือ้ผา้ออนไลนข์องพนักงานบริษัทในกรุงเทพมหานคร ในดา้นค่าใชจ้่ายในการ
ซือ้ (บาท/ครัง้) โดยมีความสมัพนัธใ์นทิศทางตรงกนัขา้มกนั ในระดบัต ่า” 

ดา้นตน้ทนุของผูบ้ริโภค มีความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี 
(Planet SCB) ในข้อ ค่าใช้จ่ายในการที่ใช้ผ่านบัตรโดยเฉลี่ย (บาท/ครั้ง)  เนื่องจากผู้บริโภค
ค านึงถึงค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นปัจจัยในการเลือกใช้บัตรพลาเน็ต เอสซีบี อีกทั้งทางธนาคาร
สามารถท าใหผู้บ้ริโภคได้รบัรูว้่า ค่าธรรมเนียมอยู่ในระดับที่มีความเหมาะสม ซึ่งสอดคลอ้งกับ
งานวิจัยของไอรินลดา สุนันทาภรณ์ (2561) ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดใน
มุมมองของลูกคา้ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้คอนกรีตผสมเสร็จของบริษัท นครหลวง
คอนกรีต จ ากดั” พบว่า “สว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของลกูคา้ ดา้นราคา มีความสมัพนัธ์
ในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการซือ้คอนกรีตผสมเสร็จ ด้านค่าใช่จ่ายโดยเฉลี่ยในการซือ้
คอนกรีตผสมเสรจ็ (บาท/เดือน)” 
        3. ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ จากสมมติฐานที่ว่า  ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 
ประโยชนห์ลกั รูปลกัษณข์องผลิตภณัฑ ์ความคาดหวงัในผลิตภัณฑ ์ผลิตภณัฑค์วบ และศกัยภาพ
เก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์มีความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี จากการศกึษาพบว่า 

ดา้นประโยชนห์ลกั มีความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี ใน
ขอ้ ค่าใชจ้่ายในการที่ใชผ้่านบัตรโดยเฉลี่ย (บาท/ครัง้) เนื่องจากผูบ้ริโภคใส่ใจในเรื่องประโยชน์
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ของบัตรเติมเงินต่างประเทศ เลือกบัตรที่สามารถตอบสนองความต้องการของตัวเองและรูส้ึก
คุม้ค่าในการใชง้าน ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของภทัราพร ข าสรอ้ยทอง (2558) ศกึษาเรื่อง “ปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑท์ี่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซือ้เคสคอมพิวเตอรต์รา GVIEW ของผูบ้รโิภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า “ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ของเคสคอมพิวเตอรต์รา GVIEW ด้าน
ประโยชน์หลักโดยรวม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้เคสคอมพิวเตอรต์รา GVIEW ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการซื ้อเคสคอมพิวเตอร ์โดยมี
ความสมัพนัธร์ะดบัต ่า ในทิศทางเดียวกนั” 

ดา้นความคาดหวังในผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใชบ้ัตรพลา
เน็ต เอสซีบี ในขอ้ ค่าใชจ้่ายในการที่ใชผ้่านบตัรโดยเฉลี่ย (บาท/ครัง้) เนื่องจากธนาคารตระหนัก
ถึงความปลอดภยัของผูบ้ริโภค รกัษามาตรฐานความปลอดภัยในการใชง้านและการรกัษาขอ้มูล
ของผูบ้ริโภค ท าใหผู้บ้ริโภคมีความมั่นใจในการใชจ้่ายผ่านบตัร ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจยัของณัฐ
กานต ์พินิจเวชการ (2550) ศึกษาเรื่อง “ทัศนคติและพฤติกรรมการซือ้นมพร่องมันเนยยี่หอ้โฟร์
โมสตข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า “ผลรวมทศันคติของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์
ที่มีต่อความคาดหวัง มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้นมพร่องมันเนยยี่หอ้โฟรโ์มสต ์ในดา้น
ค่าใชจ้่ายในการบรโิภคโดยประมาณต่อเดือน ในระดบัต ่าและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั” 

ดา้นผลิตภณัฑค์วบ มีความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี ใน
ขอ้ ค่าใชจ้่ายในการที่ใชผ้่านบตัรโดยเฉลี่ย (บาท/ครัง้) เนื่องจากผูบ้ริโภคเห็นว่าการที่ธนาคารมี
ความพรอ้มที่จะช่วยเหลือผูบ้รโิภค เช่น มีช่องทางการรอ้งเรียนที่สะดวก มีพนกังานตลอด 24 ชม. 
เป็นต้น จะท าให้ผู ้บริโภคมีความไว้ใจในการใช้จ่ายผ่านบัตร อีกทั้งด้านผลิตภัณฑ์ควบ มี
สมัประสิทธิ์ของการแปรปรวน รอ้ยละ 13.11 ซึ่งมีการกระจายตวัของขอ้มลูนอ้ยที่สดุ หมายความ
ว่า ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นที่เกาะกลุ่มกนั เห็นดว้ยกับดา้นผลิตภัณฑค์วบมากที่สุด ซึ่งสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของภทัราพร ข าสรอ้ยทอง (2558) ศึกษาเรื่อง “ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท์ี่มีความสมัพนัธ์
กับพฤติกรรมการซือ้เคสคอมพิวเตอรต์รา GVIEW ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า 
“ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ของเคสคอมพิวเตอร์ ตรา GVIEW ด้านผลิตภัณฑ์ควบโดยรวม มี
ความสัมพันธ์กับพฤ ติกรรมการซื ้อ เคสคอมพิ ว เตอร์ ตรา  GVIEW ของผู้บ ริโภคในเขต 
กรุงเทพมหานคร ด้านค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยในการซือ้เคสคอมพิวเตอร์ จ านวน (บาท/ครัง้) โดยมี
ความสมัพนัธก์นัระดบัต ่าในทิศทางเดียวกนั” 
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ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวิจัย 
จากผลการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี 

ของผูบ้รโิภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันา
ปรบัปรุง ดงันี ้
        1. ผลการศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร ์พบว่า มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้
บตัรพลาเน็ต เอสซีบีของผูบ้รโิภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ในขอ้ ค่าใชจ้่ายในการที่ใชผ้่าน
บตัรโดยเฉลี่ย (บาท/ครัง้) แต่ไม่มีอิทธิพลในขอ้ ความถ่ีในการใชโ้ดยเฉลี่ย (ครัง้/เดือน) ทางธนาคาร
อาจจะวางแผนการสื่อสารทางตลาดที่ช่วยกระตุน้ใหผู้บ้รโิภคมีความอยากใชบ้ตัรต่อ 
        2. จากการทดสอบสมมติฐานส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้ ด้าน
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค พบว่า มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใชบ้ัตรพลาเน็ต เอสซีบีของ
ผูบ้ริโภควัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ในขอ้ ค่าใชจ้่ายในการที่ใชผ้่านบัตรโดยเฉลี่ย (บาท/
ครัง้) และจากการวิเคราะหค์วามส าคัญดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภค พบว่า ในขอ้ มีสกุลเงิน
ต่างประเทศใหเ้ลือกมากมายตรงตามความตอ้งการผูบ้ริโภค ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัมากท่ีสดุ 

  จากผลการศึกษาที่ไดด้งักล่าว ธนาคารไทยพาณิชยต์อ้งรกัษาจุดเด่นที่ผูบ้รโิภค
ใหค้วามส าคัญ นั่นคือ มีสกุลเงินต่างประเทศใหเ้ลือกมากมายตรงตามความตอ้งการ และอาจมี
การประชาสมัพนัธเ์รื่องแลกเปลี่ยนสกลุเงินต่างประเทศในเรทที่ถกูกว่าและสิทธิประโยชนข์องบตัร
ใหผู้บ้รโิภคไดร้บัรู ้เพื่อสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคได ้
        3. จากการทดสอบสมมติฐานส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้ ดา้น
ตน้ทุนของผูบ้ริโภค พบว่า มีความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบีของผูบ้รโิภควยั
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ในขอ้ ค่าใชจ้่ายในการที่ใชผ้่านบตัรโดยเฉลี่ย (บาท/ครัง้) และจาก
การวิเคราะห์ความส าคัญดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภค พบว่า ในขอ้ อัตราค่าธรรมเนียมในการช าระ
สินคา้ผ่านทางอินเทอรเ์น็ตเป็นสกุลเงินต่างประเทศมีความเหมาะสม ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัมาก
ที่สดุ 

จากผลการศึกษาที่ได้ดังกล่าว ธนาคารไทยพาณิชย์สามารถน าข้อมูลนี ้เป็น
แนวทางในการประชาสมัพนัธก์ารรบัรูใ้นการซือ้สินคา้และบริการผ่านทางอินเทอรเ์น็ตเป็นสกลุเงิน
ต่างประเทศ ซึ่งมีค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม อีกทัง้ธนาคารควรพยายามรกัษาค่าธรรมเนียมในการ
ออกบตัรหรือท าบตัรใหม่ใหก้บัผูบ้รโิภค โดยไม่มีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมในภายหลงั 
        4. จากการทดสอบสมมติฐานทัศนคติดา้นผลิตภัณฑ์ ดา้นประโยชนห์ลัก พบว่า มี
ความสัมพันธ์ ต่อพฤติกรรมการใช้บัตรพลาเน็ต  เอสซีบี ของผู้บ ริโภควัยท างานในเขต
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กรุงเทพมหานคร ในขอ้ ค่าใชจ้่ายในการที่ใชผ้่านบตัรโดยเฉลี่ย (บาท/ครัง้) และจากการวิเคราะห์
ความคิดเห็นดา้นประโยชนห์ลกั พบว่า ในขอ้ที่ผูบ้ริโภคเห็นดว้ยมากที่สดุ คือ บตัรพลาเน็ต เอสซีบี
สามารถท าใหใ้ชจ้่ายเงินในประเทศ/ต่างประเทศไดดี้ขึน้  และขอ้ที่ผูบ้ริโภคเห็นดว้ยน้อยที่สุด คือ 
บตัรพลาเน็ต เอสซีบีมีลกัษณะการใชง้านไดค้ลา้ยกบับตัรเครดิตและบตัรเดบิต  

จากผลการศึกษาที่ได้ดังกล่าว สามารถน าข้อมูลนี ้ได้มาเป็นแนวทางในการ
พัฒนาและปรบัปรุงผลิตภัณฑใ์นขอ้ บัตรพลาเน็ต เอสซีบีมีลกัษณะการใชง้านไดค้ลา้ยกับบัตร
เครดิตและบตัรเดบิต เพื่อที่จะสามารถตอบสนองต่อผูบ้รโิภคไดดี้ยิ่งขึน้ 
        5. จากการทดสอบสมมติฐานทศันคติดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นความคาดหวงัในผลิตภณัฑ ์
พบว่า มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บัตรพลาเน็ต เอสซีบีของผู้บริโภควัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร ในขอ้ ค่าใชจ้่ายในการที่ใชผ้่านบตัรโดยเฉลี่ย (บาท/ครัง้) และจากการวิเคราะห์
ความคิดเห็นดา้นความคาดหวังในผลิตภัณฑ์ พบว่า ในขอ้ที่ผูบ้ริโภคเห็นดว้ยมากที่สุด คือ บัตร  
พลาเน็ต เอสซีบีมีระบบรกัษาความปลอดภยัในการช าระเงินทัง้ในและต่างประเทศที่น่าเชื่อถือ และ
ขอ้ที่ผูบ้รโิภคเห็นดว้ยนอ้ยที่สดุ คือ บตัรพลาเน็ต เอสซีบที าใหส้รา้งภาพลกัษณท์ี่ดีใหก้บัผูถื้อบตัร  

จากผลการศึกษาที่ไดด้งักล่าว ธนาคารไทยพาณิชยต์อ้งรกัษาขอ้มลูส่วนตวัและ
การใชง้านของผูบ้ริโภคใหไ้ดม้าตรฐานอย่างสม ่าเสมอ เนื่องจากผูบ้ริโภคเห็นดว้ยมากที่สุด และ
อาจจะสรา้งการรบัรูใ้หแ้ก่ผูบ้รโิภคใหรู้จ้กับตัรพลาเน็ต เอสซีบมีากยิ่งขึน้ 
        6. จากการทดสอบสมมติฐานทัศนคติดา้นผลิตภัณฑ์ ดา้นผลิตภัณฑ์ควบ พบว่า มี
ความสัมพันธ์ ต่อพฤติกรรมการใช้บัตรพลาเน็ต  เอสซีบี ของผู้บ ริโภควัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร ในขอ้ ค่าใชจ้่ายในการที่ใชผ้่านบตัรโดยเฉลี่ย (บาท/ครัง้) และจากการวิเคราะห์
ความคิดเห็นด้านผลิตภัณฑ์ควบ พบว่า ในข้อที่ผู ้บริโภคเห็นด้วยมากที่สุด คือ มีช่องทางการ
รอ้งเรียนที่สะดวก  

จากผลการศึกษาที่ได้ดังกล่าว ธนาคารควรให้ความส าคัญและพัฒนาช่อง
ทางการรอ้งเรียนใหดี้ยิ่งขึน้ เพื่อที่ใหผู้บ้รโิภคมีความรูส้กึอยากใชบ้ตัร 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

1. เนื่องจากมีการแข่งขนัอย่างสงู พบว่า มีบางประเด็นที่สามารถพฒันาผลิตภณัฑ์บตัรพ
ลาเน็ต เอสซีบี โดยการเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ (Business Partner) ซึ่งเป็นการร่วมมือกนัระหว่าง
ธุรกิจในการสรา้งธุรกิจดว้ยกนั เพื่อใหเ้กิดผลประโยชนท์ี่เสรมิกนัทัง้ 2 ฝ่าย เช่น บตัรพลาเน็ต เอสซี
บีรว่มกบัสายการบิน เป็นตน้ 
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2. ควรมีการศึกษากลุ่มชื่นชอบการท่องเที่ยวในต่างประเทศและสนใจบัตรเติมเงิน
ต่างประเทศที่มีไวส้  าหรบัแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศหลังสถานการณ์ COVID-19 จะ
สามารถน าไปเปรียบเทียบกบังานวิจยัที่เกิดในสถานการณ ์COVID-19 เพื่อสามารถพฒันาบตัรให้
รองรบัผูบ้รโิภคทกุกลุม่ได ้

3. ควรท าการวิจยัเพิ่มเติมในภมูิภาคอื่นๆ นอกจากในจงัหวดักรุงเทพมหานคร เพื่อจะน า
ผลการวิจยัมาศกึษาเปรียบเทียบในหวัขอ้เรื่องเดียวกนั จะไดเ้ป็นประโยชนต่์อการศึกษา เนื่องจาก
ผูบ้รโิภคในแต่ละภมูิภาคจะมีทศันคติและพฤติกรรมในการซือ้สินคา้และบริการท่ีแตกต่างกนั 
 

 
 

    

 

 

 

 



 

บรรณานุกรม 
 

บรรณานุกรม 
 

 

adminzoe. (2561). ความแตกต่าง “พฤติกรรมการชอ้ปออนไลน”์ ของคณุผูห้ญิง และคณุผูช้าย #
นกัการตลาดออนไลนอ์ย่างคณุควรรู.้  สืบคน้จาก 
https://www.digitalshortcut.me/2018/06/16/ 

Belch George E. (2018). Advertising and promotion : an integrated marketing 
communications perspective (11th ed.). New York: McGraw-Hill Education.  

Bovee Courtland L. (1995). Marketing (2nd ed.). New York: McGraw-Hill.  
Economic Intelligence Center. (2562). 5 ขอ้คน้พบสะทอ้นภาวะซบเซาของเศรษฐกิจภาค

ครวัเรือนไทย จากขอ้มลูการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมลา่สดุ.  สืบคน้จาก 
https://www.scbeic.com/th/detail/product/6484 

Kotler Philip. (2000). Marketing management. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall.  
Kotler Philip. (2016). Marketing management (15th ed.). Boston: Pearson.  
Pradeep Kr., และ Jugesh Aspal. (2011). Break down of marketing P's: A new evolution. 

International Journal of Business & Management Research, 1(1), 59-63. 
Schiffman Leon G. (2015). Consumer behavior (11th ed.). Boston: Pearson.  
Yamane Taro. (1970). Statistics : an introductory analysis (2nd ed.). New York: Harper & 

Row.  
เพิ่มพร ณ นคร, ธิติพฒัน ์เอ่ียมนิรนัดร,์ และ สนัทดั ทองรนิทร.์ (2563). การประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจ

สรา้งสรรคก์บัช่องทางการตลาดของการผลิตซ า้ละครโทรทศันไ์ทย. วารสารการ
สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 8(1), 100-127. 

ไอรนิลดา สนุนัทาภรณ.์ (2561). ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของลกูคา้ที่มี
ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซือ้คอนกรีตผสมเสรจ็ของบรษิัท นครหลวงคอนกรีต จ ากดั. 
(สารนิพนธ ์บธ.ม. (การตลาด)). บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.  

กรุงศรีคอนซูมเมอร.์ (2563). 5 เทรนดพ์ฤติกรรมการใชจ้่ายหลงั COVID-19.  สืบคน้จาก 
https://www.krungsri.com/bank/th/krungsri-consumer/news/krungsri-consumer-
news/promotion/ksc-dici-research-spending-post-covid-19.html 

กฤษณา หมั่นประกอบ. (2561). ทศันคติดา้นผลิตภณัฑแ์รงจงูใจและความพงึพอใจในการบรโิภค
อาหารพรอ้มทานแช่เย็นของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร. (สารนิพนธ ์บธ.ม. (การ

 

https://www.digitalshortcut.me/2018/06/16/
https://www.scbeic.com/th/detail/product/6484
https://www.krungsri.com/bank/th/krungsri-consumer/news/krungsri-consumer-news/promotion/ksc-dici-research-spending-post-covid-19.html
https://www.krungsri.com/bank/th/krungsri-consumer/news/krungsri-consumer-news/promotion/ksc-dici-research-spending-post-covid-19.html


  117 

 

จดัการ)). บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.  
กลัยา วานิชยบ์ญัชา. (2544). การวิเคราะหส์ถิติ ; สถิติเพื่อการตดัสินใจ (พิมพค์รัง้ที่ 5). กรุงเทพฯ: 

โรงพิมพแ์ห่งจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั.  
กลัยา วานิชยบ์ญัชา. (2545). การใช ้SPSS for Windows ในการวิเคราะหข์อ้มลู. กรุงเทพฯ: โรง

พิมพแ์ห่งจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั.  
ชลิตพนัธ ์บญุมีสวุรรณ. (2561, กรกฎาคม-ธันวาคม). สงัคมไรเ้งินสด. วารสารธุรกิจปรทิศัน,์ 10(2), 

235-248. 
ชชูยั สมิทธิไกร. (2556). พฤติกรรมผูบ้รโิภค (พิมพค์รัง้ที่ 3). กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพแ์ห่งจฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั  
ณฐักานต ์พินิจเวชการ. (2550). การรบัรูท้ศันคติและพฤติกรรมการซือ้นมพรอ่งมนัเนยย่ีหอ้โฟรโ์มสต์

ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพามหานคร. (สารนิพนธ ์บธ.ม. (การตลาด)). บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.  

ทิฆมัพร เพทราเวช. (2559). สว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภค ความพึงพอใจใน
คณุภาพการบรกิารที่มีผลต่อกระบวนการการตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารโรงภาพยนตรเ์นวาดา้ 
จงัหวดัอบุลราชธานี. วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัอีสเทิรน์เอเชีย, 6(1), 87-97. 

ทีเอ็มบีอนาลิติกส.์ (2563). ถอดรหสั New Normal สู ่3 เทรนดธ์ุรกิจ เพื่อตัง้รบัเชิงรุก สรา้งโอกาส
ใหม่ในการลงทนุทนัทกุสถานการณ.์  สืบคน้จาก 
https://www.tmbbank.com/tmbadvisory/investment_insight/hot_update 

ธนภทัร ์หนนูิมิตร. (2558). การรบัรูแ้ละทศันคติดา้นส่วนประสมการตลาด 4C's ที่มีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑข์องกิจการเพื่อสงัคม ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล. 
(ปรญิญานิพนธ ์บธ.ม. (การตลาด)). บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรี 

 นครนิทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.  
ธนาคารไทยพาณิชย.์ (2564). บตัร PLANET SCB.  สืบคน้จาก 

https://www.scb.co.th/th/personal-banking/cards/prepaid-cards/planet-scb-
card.html 

ธรรมรตัน ์ค าวิชิต. (2558). การรบัรูก้ารสื่อสารทางการตลาด ทศันคติเก่ียวกบัผลิตภณัฑท์ี่มีต่อ
พฤติกรรมการซือ้ผา้ออ้มเด็กส าเรจ็รูปกนูนข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร. (สารนิพนธ ์
บธ.ม. (การตลาด)). บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.  

นนฑพร ป่ินวิเศษ. (2561). พฤติกรรมการใชบ้รกิารบตัรเครดิตของคนไทยเจเนอเรชนัวายใน

 

https://www.tmbbank.com/tmbadvisory/investment_insight/hot_update
https://www.scb.co.th/th/personal-banking/cards/prepaid-cards/planet-scb-card.html
https://www.scb.co.th/th/personal-banking/cards/prepaid-cards/planet-scb-card.html


  118 

 

กรุงเทพมหานคร. (สารนิพนธ ์บธ.ม.). มหาวิทยาลยัสยาม, กรุงเทพฯ.  
นพวรรณ จนัทรเ์ดช. (2560). ทศันคติและองคป์ระกอบของเว็บไซดม์ีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท า

ธุรกรรมการเงินออนไลน ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร. (สารนิพนธ ์บธ.ม. 
(การตลาด)). บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.  

นภวรรณ คณานรุกัษ.์ (2561). พฤติกรรมผูบ้ริโภค = Consumer behavior. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยั
หอการคา้ไทย.  

นิโลบล ตรีเสน่หจ์ิต. (2553). แรงจงูใจ และทศันคติดา้นผลิตภณัฑท์ี่สง่ผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจ
ซือ้ถงุผา้ในเขตกรุงเทพมหานคร. (ปรญิญานิพนธ ์บธ.ม. (การตลาด)). บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.  

ปภสันนัท ์ศรีแสงฉาย. (2558). การเปรียบเทียบทศันคติทางดา้นองคป์ระกอบผลิตภณัฑแ์ละ
พฤติกรรมผูบ้รโิภคสปองจเ์คก้และชิฟฟอนเคก้ในกรุงเทพมหานคร. (สารนิพนธ ์บธ.ม. 
(การตลาด)). บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.  

พนิดา โสธนาสมบรูณ.์ (2558). ความรูค้วามเขา้ใจและทศันคติดา้นผลิตภณัฑท์ี่มีผลต่อแนวโนม้
พฤติกรรมการซือ้ยาชื่อสามญั ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. (สารนิพนธ ์บธ.ม. 
(การตลาด)). บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.  

พทัธนนัท ์ศภุภาคิณ, และ พชัรห์ทยั จารุทวีผลนกุลู. (2562, กรกฎาคม-ธันวาคม). ปัจจยัสว่นประสม
การตลาดบรกิารที่สง่ผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการหอ้งอาหารบฟุเฟ่ต ์บางกอก บาโคนี่ 
ชัน้ 81 โรงแรมใบหยกสกาย. วารสารรงัสิตบณัฑิตศกึษาในกลุม่ธุรกิจและสงัคมศาสตร,์ 
5(2), 130-142. 

พิชชานนัท ์ฐิติอกัษรศิลป. (2558). สว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของลกูคา้ที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซือ้เสือ้ผา้ออนไลน ์ของพนกังานบรษิัทในกรุงเทพมหานคร. (สารนิพนธ ์บธ.ม. 
(การตลาด)). บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.  

ภทัราพร ข าสรอ้ยทอง. (2558). ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท์ี่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซือ้เคส
คอมพิวเตแรต์รา Gview ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร. (สารนิพนธ ์บธ.ม. (การ
จดัการ)). บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.  

มนสันนัท ์บุตรพรม. (2561). ความสมัพนัธร์ะหว่างสว่นประสมทางการตลาด 4C's และคณุค่าตรา
สินคา้ที่มีต่อพฤติกรรมการซือ้น า้ผลไม ้100% ตรามาลีของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร. 
(สารนิพนธ ์บธ.ม. (การตลาด)). บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.  

วรางรตัน ์เสนาสิงห.์ (2562). C.V.% หมายถึงอะไร.  สืบคน้จาก https://www.scimath.org/article-

 

https://www.scimath.org/article-mathematics/item/10626-c-v


  119 

 

mathematics/item/10626-c-v 
วฒันา อภิวงศโ์สภณ. (2556). การเปรียบเทียบทศันคติดา้นผลิตภณัฑส์บู่กอ้นและสบู่เหลวที่มีผลต่อ

พฤติกรรมการซือ้สบู่ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร. (สารนิพนธ ์บธ.ม. (การตลาด)). 
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.  

ศกัดิพฒัน ์วงศไ์กรศร. (2556). ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด 4’Cs ปัจจยัสว่นประสมทาง
การตลาด 4’Fs ปัจจยัการโฆษณาทางสงัคมออนไลนแ์ละปัจจยักิจกรรมการตลาดที่สง่ผล
ต่อความตัง้ใจในการใชบ้รกิารสนามฟตุบอลหญา้เทียมของผูใ้ชบ้รกิารในเขต
กรุงเทพมหานคร. (ปรญิญาบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต). มหาวิทยาลยักรุงเทพ, กรุงเทพฯ.  

ศภุรสัมิ์ จิวะรงัสินี. (2558). คณุค่าตราสินคา้และปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท์ี่มีผลต่อพฤติกรรมการซือ้
ผลิตภณัฑส์เปรยร์ะงบักลิ่นกาย เรโซนา ดราย สเปรย ์ของผูบ้รโิภคเพศหญิงในเขต
กรุงเทพมหานคร. (สารนิพนธ ์บธ.ม. (การตลาด)). บณัทิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรี 

 นครนิทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.  
ศนูยว์ิจยักสิกรไทย. (2563). COVID-19 ฉดุการท่องเที่ยวโลกหยุดชะงกั คาด…ทัง้ปีหดตวั 38-45%.  

สืบคน้จาก https://www.kasikornresearch.com/th/analysis/k-social-
media/Pages/COVID-19-World-Tourism.aspx 

สภาอตุสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2562). ดชันีความเชื่อมั่นผูป้ระกอบธุรกิจการท่องเที่ยว
ในประเทศไทย.  สืบคน้จาก http://www.thailandtourismcouncil.org/wp-
content/uploads/2019/09/Newsletter-q3-2562-Final.pdf 

อรนชุ รตันางกูร. (2559). ความสมัพนัธร์ะหว่างความคิดเห็นดา้นส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร
กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการของผูบ้รโิภค "รา้นหนา้มน หนมหวาน" ในจงัหวดัชลบรุี. (สาร
นิพนธ ์บธ.ม. (การตลาด)). บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.  

 
 

 

https://www.scimath.org/article-mathematics/item/10626-c-v
https://www.kasikornresearch.com/th/analysis/k-social-media/Pages/COVID-19-World-Tourism.aspx
https://www.kasikornresearch.com/th/analysis/k-social-media/Pages/COVID-19-World-Tourism.aspx
http://www.thailandtourismcouncil.org/wp-content/uploads/2019/09/Newsletter-q3-2562-Final.pdf
http://www.thailandtourismcouncil.org/wp-content/uploads/2019/09/Newsletter-q3-2562-Final.pdf


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  122 

 

 

แบบสอบถามเพือ่การวิจัย  

เร่ือง ปัจจัยทีม่ีความสมัพันธต์่อพฤติกรรมการใช้บัตรพลาเน็ต เอสซีบีของ
ผู้บริโภควัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

แบบสอบถามนีไ้ดจ้ัดท าขึน้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับปริญญาโท หลกัสูตร 
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสงัคม มหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวิโรฒ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาเรื่อง ปัจจยัที่มีความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลา
เน็ต เอสซีบขีองผูบ้รโิภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผูว้ิจัยจึงใคร่ขอความกรุณาจากท่านในการตอบแบบสอบถาม โดยตอบให้ครบทุกขอ้
ตามความเป็นจริง ทั้งนี ้ผู ้ตอบแบบสอบถามจะไม่มีผลกระทบจากการตอบแบบสอบถามแต่
ประการใด และการน าเสนอผลการวิจยัเป็นภาพรวมเท่านัน้ โดยแบบสอบถามจะประกอบดว้ย 4 
สว่นดงันี ้
      สว่นที่ 1 แบบสอบถามลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
      ส่วนที่ 2 แบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้ 
(4C’s) 
      สว่นที่ 3 แบบสอบถามขอ้มลูเก่ียวกบัทศันคติดา้นผลิตภณัฑ ์
      สว่นที่ 4 แบบสอบถามขอ้มลูเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี 
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ค าถามคัดกรอง 

ค าชีแ้จง : โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่อง       ตรงกบัความเป็นจรงิ 

 ท่านเคยใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบี (Planet SCB) หรือไม่ 

   เคย   ไม่เคย (จบแบบสอบถาม) 

ส่วนที ่1 แบบสอบถามลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ 

ค าชีแ้จง : โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่อง       ตรงกบัความเป็นจรงิ 

 1. เพศ 
            ชาย     หญิง 
 2. อายุ 
    21 - 30 ปี    31 - 40 ปี 
    41 - 50 ปี    51 ปีขึน้ไป 
 3. อาชีพ 
   ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวิสาหกิจ      พนกังานบรษิัทเอกชน      
   ประกอบธุรกิจสว่นตวั/อาชีพอิสระ      คา้ขาย/รบัจา้งทั่วไป    
   อ่ืนๆ โปรดระบุ............................ 
 4. รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
   ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท  15,001 - 25,000 บาท 
   25,001 - 35,000 บาท       35,001 - 45,000 บาท 
   45,001 บาทขึน้ไป  
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ส่วนที ่2 สว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของลกูคา้ (4C’s) 

ค าชีแ้จง : โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกบัความเห็นของท่านมากที่สดุ 

 
ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมอง

ของลูกค้า (4C’s) 

ระดับความส าคัญ 

มาก
ทีสุ่ด 

 

มาก 
 

ปาน
กลาง 

 

น้อย 
 
 

น้อย
ทีสุ่ด 

 
5 4 3 2 1 

ความต้องการของผู้บริโภค 

1. มีสกุลเงินต่างประเทศใหเ้ลือกมากมาย
ตรงตามความตอ้งการ  
2. บัตรพลาเน็ต เอสซีบี  มีวงเงินบัตรที่
ไดร้บัตรงตามความตอ้งการ 
3. สามารถแลกเงินสกุลต่างประเทศในเรท
ที่ถกูกว่าที่อ่ืน 
4. มี สิ ท ธิป ระ โยชน์ที่ ต รงตามความ
ตอ้งการ 

     

ต้นทุนของผู้บริโภค 
5. อัตราค่าธรรมเนียมในการออกบัตร
เหมาะสม 
6. อัตราค่าธรรมเนียมในการช าระสินค้า
ผ่ า น ท า ง อิ น เท อ ร์เน็ ต เป็ น ส กุ ล เงิ น
ต่างประเทศมีความเหมาะสม 
7. อัตราค่าบริการท าบัตรใหม่ กรณีช ารุด
หรือสญูหาย 
8. อัตราค่าธรรมเนียมในการกดเงินสกุล
ต่างประเทศมีความเหมาะสม 

     

 

 



  125 

 
ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมอง

ของลูกค้า (4C’s) 

ระดับความส าคัญ 

มาก
ทีสุ่ด 

 
 

มาก 
 
 
 

ปาน
กลาง 

 
 

น้อย 
 
 
 

น้อย
ทีสุ่ด 

 
 

5 4 3 2 1 

ความสะดวกของผู้บริโภค 

 9. มีความสะดวกในการแลกเปลี่ยนเงิน 
10. มีความสะดวกในการสมคัรบตัร 
11. มีความสะดวกในการอายดับตัร 
12. มีความสะดวกในการช าระสินคา้และ
บรกิาร 

     

การติดต่อส่ือสาร  
13. มีระบบฟังความคิดเห็นและรอ้งเรียน 
14. มีการอัพเดตข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ
บตัรอย่างสม ่าเสมอ 
15. สามารถใหค้ะแนนความพงึพอใจได ้
16. แจง้สถานะในการใช้บัตรทุกขั้นตอน 
เช่น  การแลกเงิน  การจ่ายสินค้าและ
บรกิาร เป็นตน้ 
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ส่วนที ่3 แบบสอบถามขอ้มลูเก่ียวกบัทศันคติดา้นผลิตภณัฑ ์

ค าชีแ้จง : โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกบัความเห็นของท่านมากที่สดุ 

 
ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ ์

ระดับความคิดเหน็ 

เหน็
ด้วย 

อย่างย่ิง 

เหน็
ด้วย 

 

เฉยๆ 
 
 

ไม่เหน็
ด้วย 

 

ไม่เหน็
ด้วย 

อย่างย่ิง 

5 4 3 2 1 

ประโยชนห์ลัก 

1. บัตรพลาเน็ต เอสซีบีสามารถท าให้ใช้
จ่ายเงินในประเทศ/ต่างประเทศไดดี้ขึน้ 
2. บัตรพลาเน็ต เอสซีบีมีลักษณะการใช้
งานไดค้ลา้ยกบับตัรเครดิตและบตัรเดบิต 
3. บตัรพลาเน็ต เอสซีบีมีความสามารถใน
การควบคมุค่าใชจ้่าย 
4. บัตรพลาเน็ต เอสซีบีสามารถไปใช้ทั่ว
โลก 

     

รูปลักษณข์องผลิตภัณฑ ์ 
5. บตัรพลาเน็ต เอสซีบีมีสีสนัสวยงาม 
6. บัตรพลาเน็ต เอสซีบีมีความคงทน ไม่
หกัง่าย 
7. บัตรพลาเน็ต เอสซีบีมีการออกแบบที่
หรูหรา สวยงาม 

8. บัตรพลาเน็ต เอสซีบีมาจากธนาคารที่
น่าเชื่อถือ 

     

ความคาดหวังในผลิตภัณฑ ์
9. บัตรพลาเน็ต เอสซีบีมี ระบบรักษา
ความปลอดภัยในการช าระเงินทั้งในและ
ต่างประเทศที่น่าเชื่อถือ 
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ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ ์

ระดับความคิดเหน็ 

เหน็
ด้วย 

อย่างย่ิง 

เหน็
ด้วย 

 

เฉยๆ 
 
 

ไม่เหน็
ด้วย 

 

ไม่เหน็
ด้วย 

อย่างย่ิง 
5 4 3 2 1 

ความคาดหวังในผลิตภัณฑ ์

10. บัตรพลาเน็ต  เอสซีบีช่ วยลดหรือ
ป้องกันการสูญหายในการถือเงินใน
ประเทศ/ต่างประเทศ 
11 .บัตรพลาเน็ต เอสซีบีมีระบบป้องกัน
ขอ้มูลบัตรที่น่าเชื่อถือ เช่น ขอ้มูลส่วนตัว 
เป็นตน้ 
12. บัตรพลาเน็ ต  เอสซีบี ท า ให้ส ร้าง
ภาพลกัษณท์ี่ดีใหก้บัผูถื้อบตัร 

     

ผลิตภัณฑค์วบ 
13. มีช่องทางการรอ้งเรียนที่สะดวก 
14. มีการจดัสง่บตัรใหถ้ึงที่บา้น 
15. ผู้บริโภคสามารถช าระสินค้าและ
บรกิารเป็นสกลุเงินไทยได ้
16. มีเจา้หนา้ที่ช่วยเหลือใหบ้ริการตลอด 
24 ชม. 

     

ศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ์

17. บตัรพลาเน็ต เอสซีบีมีกระบวนการใน
แกไ้ขปัญหาที่รวดเรว็เมื่อบตัรมีปัญหา 
18. บั ต รพ ล า เน็ ต  เอ ส ซี บี ส าม า รถ
พฒันาการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกสข์อง
ประเทศไทยใหดี้ขึน้ 
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ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ ์

ระดับความคิดเหน็ 

เหน็
ด้วย 

อย่างย่ิง 

เหน็
ด้วย 

 

เฉยๆ 
 
 

ไม่เหน็
ด้วย 

 

ไม่เหน็
ด้วย 

อย่างย่ิง 
5 4 3 2 1 

ศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ์

19. บัต รพ ลาเน็ ต  เอสซี บี จ ะช่ วยลด
ค่าใชจ้่ายในการจดัการเงินสดของภาครฐั
ได ้
20. บัตรพลาเน็ต เอสซีบีมีเงื่อนไขการใช้
โปรโมชนัไม่ซบัซอ้น 
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ส่วนที ่4 พฤติกรรมการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบีของผูบ้รโิภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

ค าชีแ้จง : ท าเครื่องหมาย ลงในช่องใหต้รงกบัขอ้มลูของท่านมากที่สดุ 

 1. ค่าใชจ้่ายในการที่ใชผ้่านบตัรของท่านเฉลี่ยต่อครัง้…………………บาท  

 2. ความถ่ีในการใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบีเพื่อซือ้สินคา้และบรกิารเฉลี่ยต่อเดือน      

     .........................ครัง้   

 3. ประเภทสินคา้และบรกิารที่ท่านใชจ้่ายบตัรพลาเน็ต เอสซีบีมากที่สดุ 

   ที่พกั    อาหาร 

  ตั๋วเครื่องบิน   เครื่องแต่งกาย 

  เครื่องส าอาง   อ่ืนๆ ระบ.ุ........................... 

 4. สถานที่ที่ท่านใชบ้ตัรพลาเน็ต เอสซีบีในการซือ้สินคา้หรือบริการมากที่สดุ 

  รา้นสะดวกซือ้   หา้งสรรพสินคา้ 

  สนามบิน   โรงแรม 

  รา้นอาหาร   อ่ืนๆ ระบ.ุ........................... 

  

  

 

 

 
ขอขอบคุณทุกท่านทีไ่ด้สละเวลาแสดงความคิดเหน็ในคร้ังนี้ 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล อนญัญา เมฆไวกณูฐ์ 
วัน เดือน ปี เกิด 23 กรกฎาคม พ.ศ.2536 
สถานทีเ่กิด นครสวรรค ์
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2560  

วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 888/103 ซอยพหลโยธิน18 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตจุกัร  
จงัหวดักรุงเทพฯ 10900   
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