
 

 

  

สว่นประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรม 
การใช้บตัรเครดิตอิออนของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

SERVICE MARKETING MIX RELATING TO CONSUMERS’ BEHAVIOR ON AEON CREDIT 
CARD IN BANGKOK METROPOLITAN AREA   

 

ณฐัพล แก้วพลอย  

บณัฑิตวทิยาลยัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2561  

 

 



 

 

สว่นประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรม 
การใช้บตัรเครดิตอิออนของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ณฐัพล แก้วพลอย  

สารนิพนธ์นีเ้ป็นสว่นหนึ่งของการศกึษาตามหลกัสตูร 
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด  

คณะบริหารธรุกิจเพื่อสงัคม มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ปีการศกึษา 2561 

ลขิสทิธ์ิของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
 

 



 

 

SERVICE MARKETING MIX RELATING TO CONSUMERS’ BEHAVIOR ON 
AEON CREDIT CARD IN BANGKOK METROPOLITAN AREA   

 

NATTAPON KAEWPLOY 
 

A Master’s Project Submitted in partial Fulfillment of Requirements 
for MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (Business Administration (Marketing))  

Faculty of Business Administration for Society Srinakharinwirot University 
2018 

Copyright of Srinakharinwirot University 
 

 

 



 

 

สารนิพนธ์ 
เร่ือง 

สว่นประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรม 
การใช้บตัรเครดิตอิออนของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

ของ 
ณฐัพล แก้วพลอย 

  
ได้รับอนมุตัิจากบณัฑิตวทิยาลยัให้นบัเป็นสว่นหนึง่ของการศกึษาตามหลกัสตูร 

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด 
ของมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

  

  

   
(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉตัรชยั  เอกปัญญาสกลุ) 

 

คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

  

   
 

  

  

คณะกรรมการสอบปากเปลา่สารนิพนธ์ 
  

.............................................. ท่ีปรึกษาหลกั 
(อาจารย์ ดร.อจัฉรียา ศกัดิน์รงค์) 

.............................................. ประธาน 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ เจษฎา
ลกัษณ์) 

  

  

.............................................. กรรมการ 
(อาจารย์ ดร.ณฐัยา ประดษิฐสวุรรณ) 

 

 

 



  ง 

บทคัดย่อภาษาไทย 
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การใช้บตัรเครดิตอิออนของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผู้วิจยั ณฐัพล แก้วพลอย 
ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
ปีการศกึษา 2561 
อาจารย์ท่ีปรึกษา อาจารย์ ดร. อจัฉรียา ศกัด์ินรงค์  

  
การวิจยัครัง้นีม้ีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรม

การใช้บตัรเครดิตอิออนของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัคือ ผู้ที่ใช้บตัรเครดิตอิออนใน
เขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยการหาค่าที  การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อย่างง่ายแบบเพียร์สนั 

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 30-39 ปี มีรายเฉลี่ยต่อ
เดือน 15,000 – 29,999 บาท มีการศกึษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน ซึง่มีความคิดเหน็เก่ียวกบัสว่น
ประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ และด้านกายภาพ อยู่ในระดับดี มีพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตอิออน ด้าน
ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยที่ใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิต อิออน (บาท/เดือน) เฉลี่ย 6992.75 บาท/เดือน ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการ
ใช้บัตรเครดิตอิออน เพื่อซือ้สินค้าและบริการ (ครัง้/เดือน) เฉลี่ย 4 ครัง้/เดือน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 1) 
ผู้ ใช้บริการที่มี อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและระดับการศึกษาแตกต่างกัน  มีพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตอิออน ด้าน
ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยที่ใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิต อิออน (บาท/เดือน) แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และ 
0.01 ตามล าดบั 2) ผู้ ใช้บริการที่มี เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดบัการศึกษา และอาชีพ แตกต่างกัน มีพฤติกรรม
การใช้บตัรเครดิตอิออน ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บตัรเครดิตอิออน เพื่อซือ้สินค้าและบริการ (ครัง้/เดือน) แตกต่าง
กนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และ 0.01 ตามล าดบั 3)ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้าน
ผลิตภณัฑ์ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านกายภาพ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ใช้บตัรเครดิตอิออน ด้านคา่ใช้จ่ายโดยเฉลี่ยที่ใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตอิออน (บาท/เดือน) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.01 มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่าและเป็นไปในทิศทางตรงกนัข้าม 
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The purpose of this research was to study the service marketing mix in relation to consumer 

behavior with AEON credit cards in the Bangkok metropolitan area. A questionnaire was distributed to four 
hundred consumers who used credit cards. The Statistics for data analysis included percentage, mean, 
standard deviation, a t-test and a one-way analysis of variance and the Pearson's product moment 
correlation coefficient. 

The research results were as follows: most of the respondents were female, aged between 
thirty to forty-nine an educational level higher than a Bachelor’s degree, worked as private company 
employees and an average monthly income of 15,000 to 29,999 baht. The majority of the opinions of the 
respondents, the service marketing mix was at high level in terms of the aspects of product, price, place, 
promotion, people, physical environment and process at a high level. The behavior of consumers using 
AEON credit card with an average payment per time of THB 6992.75 per month and an average spending 
frequency to purchase goods and services is four times per month.The results of the hypothesis testing were 
as follows:Consumers with different ages, average monthly income and education levels had different 
spending behaviors on this of AEON credit card in term of average payment per time (baht/ month) with a 
statistical significance of 0.05 and 0.01, respectively. Consumers of different gender, ages, average monthly 
income, education levels and occupation had different spending behaviors on this AEON credit cards in 
terms of average spending frequency to purchase goods and services (time/month) with a statistical 
significance of 0.05 and 0.01, respectively.The service marketing mix in aspects of product, place, 
promotion, people and physical environment related to consumer behavior in terms of average payment per 
time (baht/ month) with a statistical significance of 0.05 and 0.01, respectively at a very low level in the 
opposite direction. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

กิตตกิรรมประกาศ 
  

สารนิพนธ์ฉบบันีส้ าเร็จลลุว่งได้ด้วยดี เน่ืองจากความกรุณาและความช่วยเหลือเป็นอยา่งดี
ยิ่งจาก อ.ดร.อัจฉรียา ศักดิ์นรงค์อาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ ท่ีได้กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่า
นับตัง้แต่เร่ิมต้นจบเสร็จสมบูรณ์ในการให้ค าปรึกษา  ค าแนะน าท่ีมีคุณค่า ช่วยเหลือและแก้ไข
ข้อบกพร่องต่างๆ ซึง่เป็นประโยชน์ในการท าสารนิพนธ์ฉบบันี ้ผู้วิจยัรู้สึกซาบซึง้ในความกรุณา และ
ขอกราบขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูไว้ ณ โอกาสนี ้

ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคณุ รองศาสตราจารย์ ดร.ณกัษ์ กลุิสร์ และ อ.ดร.ณฐัยา ประดิษฐ
สวุรรณท่ีให้ความอนเุคราะห์เป็นผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือของแบบสอบถาม  และเป็น
คณะกรรมการในการสอบสารนิพนธ์ ซึง่ได้สละเวลาอนัมีคา่ในการให้ข้อเสนอแนะตา่งๆ เพื่อปรับปรุง 
แก้ไขข้อบกพร่องอนัเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งในการท าวิจยัครัง้นี ้

ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคณุคณาจารย์ทกุท่าน ในภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสงัคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ให้ความช่วยเหลือ
ตลอดจนประสบการณ์ท่ีดีแก่ผู้วิจยั อีกทัง้ยงัให้ความเมตตาด้วยดีเสมอมา 

ผู้ วิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดา  มารดา ญาติพี่ น้อง ของผู้ วิจัยท่ีได้ให้การสนับสนุน 
ส่งเสริม พร้อมทัง้เป็นก าลังใจให้ตลอดมา ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ท่ีช่วยเหลือกันเสมอมา
รวมถึงผู้ ตอบแบบสอบถามทุกท่านท่ีสละเวลาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม  และ
ขอขอบคณุผู้ มีสว่นช่วยเหลือทกุท่านท่ีมิได้เอย่ถึงมา ณ ท่ีนี ้
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บทที่ 1 
บทน า 

 

ภูมิหลงั 
ในปัจจุบนัพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อนัเน่ืองมาจากการพัฒนา 

และการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการช่วยอ านวยความสะดวกในการด าเนินชีวิตด้านต่างๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองการจับจ่ายใช้สอย บัตรเครดิตได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการเป็น
สื่อกลางแทนเงินสด เพื่อการช าระสินค้าหรือบริการ บตัรเครดิตได้เป็นท่ียอมรับ และเป็นท่ีนิยมใช้
กันอย่างกว้างขวาง พิจารณาจากทัง้ด้านจ านวนผู้ ถือบตัร และด้านปริมาณการใช้จ่ายผ่านบตัร
เครดิตท่ีเพิ่มมากขึน้เป็นล าดบั ศนูย์วิจยักสิกรไทยคาดว่า จ านวนบญัชีบตัรเครดิตของระบบ ทัง้
แบงก์และนอนแบงก์ในปี 2561 มีโอกาสเพิ่มขึน้สูร่ะดบั 21.8 ล้านบญัชี หรือเติบโตในกรอบ 6.0 – 
7.5 เปอร์เซ็นต์จากผลส ารวจพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตของศนูย์วิจยักสิกรไทย พบว่า โปรโมชัน่
บตัรเครดิตท่ียงัโดนใจผู้ ถือบตัร ยงัคงเป็นโปรโมชัน่ผ่อนช าระ 0 เปอร์เซ็นต์ โปรโมชัน่สะสมคะแนน
แลกรับของรางวลั แคมเปญเครดิตเงินคืนเข้าบญัชี ตลอดจนแคมเปญรูปแบบใหม่ๆ ด้วยจุดแข็ง
ด้านการใช้เครดิตช าระคา่สินค้าและบริการ และบริการผอ่นช าระ น่าจะท าให้ธุรกิจบตัรเครดิตยงัมี
โอกาสเติบโตได้ต่อเน่ือง แม้จะมีระบบช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) อ่ืน ๆ เข้ามาเป็น
ตวัเลือกของผู้บริโภคเพิ่มมากขึน้ (ข่าวการเงินและการคลงั เมเนเจอร์ออนไลน์. 2560: ออนไลน์) 
การท่ีบตัรเครดิตได้รับความนิยมในสงัคมปัจจบุนัเน่ืองมาจาก การถือบตัรเครดิตจะช่วยเพิ่มความ
ปลอดภยัให้กับผู้ ท่ีถือบตัรเครดิต เพราะไม่ต้องพกเงินสดติดตวัเป็นจ านวนมาก ไม่ต้องช าระเงิน
หลงัซือ้สินค้าในทนัที รวมถึงการได้รับส่วนลดและสิทธิพิเศษอ่ืนๆ อีกทัง้การมีบตัรเครดิต เป็นการ
บง่บอกถึงสถานะความน่าเช่ือถือทางสงัคมอีกด้วย ด้วยเหตนีุเ้องจงึท าให้มีผู้นิยมใช้บตัรเครดิตกนั
อย่างแพร่หลาย ส่งผลให้ผู้ออกบตัรทัง้ธนาคารพาณิชย์และบริษัทประกอบธุรกิจบตัรเครดิตท่ีมิใช่
สถาบนัการเงินตา่งพยายามเลือกใช้กลยทุธ์ตา่งๆ ท่ีเหมาะสมกบัผู้บริโภคกลุม่เปา้หมาย ในการจงู
ใจให้ใช้บตัร ภาพรวมส าหรับบตัรเครดิตของประเทศไทยในปัจจุบนั ผู้ด าเนินธุรกิจบตัรเครดิตใน
ไทยแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 1) ธนาคารพาณิชย์ ประกอบด้วย ธนาคารพาณิชย์ไทย 9 แห่ง คือ 
ธนาคาร กรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทย ธนาคารธนชาติ 
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย) ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ธนาคารยูโอบี (ไทย) ธนาคารแห่ง
ประเทศจีน (ไทย) และสาขาของธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศ 1 แห่ง คือ ธนาคารซิตีแ้บงก์ และ 2) 
Non-banksท่ีให้บริการบตัรเครดิต มี 7 แห่ง ประกอบด้วย บริษัทในเครือธนาคารกรุงศรีอยธุยา 2 



  2 

แห่ง ได้แก่ บริษัท บตัรกรุงศรีอยธุยา จ ากดั  และบริษัท อยธุยา แคปิตอล เซอวิสเซส จ ากดั รวมทัง้
บตัรเครดิตท่ีธนาคารกรุงศรีอยุธยาร่วมกับผู้ ให้บริการค้าปลีก ซึ่งด าเนินการภายใต้บริษัท เจน
เนอรัลคาร์ด เซอร์วิสเซส จ ากัด ได้แก่ บตัร Central the 1 credit card และ บริษัท เทสโก้ คาร์ด 
เซอร์วิสเซส จ ากัด ได้แก่ Tesco card services บตัรเครดิต KTC ซึ่งเป็นของ บริษัท บตัรกรุงไทย 
จ ากดั (มหาชน) ในเครือธนาคารกรุงไทย และ บตัรเครดิตของผู้ให้บริการ Non-banks ตา่งชาติคือ  
American Express ซึง่เป็นของบริษัท อเมริกนั เอ็กซ์เพรส (ไทย) จ ากดั และบตัรเครดิตออิอน ซึ่ง
เป็นของบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) (ธนาคารแห่งประเทศไทย.  
(2560). รายช่ือท่ีอยูเ่วปไซต์สถาบนัการเงินและนอนแบงค์.  ออนไลน์) 

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) ซึ่งมีบตัรเครดิตอิออนท่ีมีส่วน
แบ่งตลาดเป็นอนัดบั 4 ในแง่ของจ านวนบตัรและมีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอนัดบั 7 ในแง่ของ
ยอดการใช้จ่ายผ่านบตัร (ตลบัลกัขณ์ ธนดิษฐ์สวุรรณ. 2560) เป็นท่ีน่าจบัตามองวา่ บตัรอิออน ซึง่
เป็นกลุ่มบตัรเครดิต ท่ีน่าสนใจในตลาดเพราะมีอตัราการเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง ส่วนทางกับ
สภาวะเศรษฐกิจท่ีถดถอย โดยผลการรายงานประจ าปี 2559/2560 พบวา่จ านวนผู้ ถือบตัรเครดิตอิ
ออน ปี 2558 จ านวน 2.32 ล้านบตัร และ ปี 2559 จ านวน 2.38 ล้านบตัร ซึ่งจะเห็นได้ว่า ปี 2558 
– 2559 มีจ านวนผู้ ถือบตัรเพิ่มขึน้คิดเป็น 102 เปอร์เซ็นต์ (เทียบปี 2558 – 2559 )  รายได้รวม ปี 
2558 จ านวน 17,431 ล้านบาท และ ปี 2559 จ านวน 17,759 ล้านบาท มีรายได้รวมคิดเป็น 102 
เปอร์เซน็ต์ (เทียบปี 2558 – 2559 ) 

ดงันัน้จึงเป็นความท้าทายท่ีบตัรเครดิตในกลุ่มท่ีไม่ใช้สถาบนัการเงินอย่างบตัรเครดิตอิ
ออนจะสามารถขึน้ไปมีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอนัดบั 1 ได้หรือไม่และเป็นท่ีน่าสนใจว่าปัจจยั
ใดท่ีท าให้บตัรเครดติอิออนเป็นท่ีต้องการของผู้บริโภคเพิ่มขึน้อย่างตอ่เน่ือง เป็นเพราะรูปแบบบตัร
เครดิต อตัราดอกเบีย้ท่ีน่าสนใจ โปรโมชัน่และสิทธิประโยชน์ท่ีสามารถดึงดดูลกูค้าและกิจกรรม
สง่เสริมการขายหรือบริการตา่งๆของทางอิออนท่ีตอบสนองกลุ่มเปา้หมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อน าข้อมลูดงักลา่วไปใช้ในการวางแผนออกแบบและปรับปรุงพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการตา่งๆ
ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภครและสามรถแขง่ขนักบัคูแ่ข่งรายอ่ืนๆได้ 

จากเหตุผลดังกล่าวผู้ วิจัยจึงสนใจศึกษาเร่ือง “ส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมี
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออนของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร” ทัง้นี ้
ผลการศึกษาท่ีได้จะสามารถเป็นแนวทางให้กับบริษัท บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) 
จ ากดั (มหาชน) หรือ บริษัทบตัรเครดิตในกลุ่มท่ีไม่ใช่สถาบนัการเงินน าข้อมลูมาใช้ในการพฒันา
รูปแบบการบริการต่างๆ ของบตัรเครดิตให้สอดคล้องกบัความต้องการของลกูค้าและน าข้อมลูท่ี
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ได้มาเป็นแนวทางในการวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกบัความต้องการของลกูค้าได้ในอนาคต
ตอ่ไป 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 

การวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี ้ 
1. เพื่ อ ศึ กษ าพฤติ ก รรมการใช้บัต รเค รดิ ตอิ ออนของผู้ ใ ช้บ ริก ารใน เขต

กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้ต่อเดื อน 
ระดบัการศกึษา และอาชีพ  

2. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้าน
การจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกายภาพและด้านกระบวนการ ท่ีมี
ความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการใช้บตัรเครดิตอิออนของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ความส าคัญของการวิจัย 

1. เพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการบริการต่างๆ ของบัตร
เครดติให้สอดคล้องกบัพฤตกิรรมการใช้บตัรเครดิตของผู้ใช้บริการ 

2. เพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาเป็นแนวทางในการวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ 

3. เพื่อเป็นข้อมลูส าหรับผู้ ท่ีสนใจธุรกิจบตัรเครดิตเป็นแนวทางในการพฒันาผลิตภณัฑ์ 
เพื่อรองรับการแข่งขนัในธุรกิจบตัรเครดิต 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ ผู้ ท่ีใช้บตัรเครดิตอิออน จ านวน 2.38 ล้านบตัร (อิ

ออน, 2561) ท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน  
กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นีค้ือ ผู้ ท่ีใช้บัตรเครดิตอิออน ท่ีอาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึง่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน จึงใช้สตูรค านวนแบบทราบจ านวนประชากร
ท่ีแน่นอน  Taro Yamane (ล้วน  สายยศ & อังคณา สายยศ , 2536, pp. 260-261) และได้
ก าหนดคา่ความเช่ือมัน่ 95% ค่าผิดพลาดท่ียอมรับได้ไม่เกิน 5% จะได้ขนาดกลุ่มตวัอย่างจ านวน 
385 คนและเผ่ือการสญูเสียแบบสอบถามโดยส ารองไว้เท่ากบั 15 คน ดงันัน้กลุ่มตวัอย่างส าหรับ
การวิจยัครัง้นีเ้ท่ากบั 400 คนซึง่การเก็บข้อมลูใช้วิธีการสุม่ตวัอยา่งดงันี ้
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วิธีการสุม่ตวัอยา่ง  
ขัน้ตอนที่ 1 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการ

จบัฉลากเพื่อคดัเลือกจ านวน 5 สาขา จากสาขาอิออน จ านวน 20 สาขาในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 
สาขาบิ๊กซีราชด าริ สาขาเทอมินอล 21 สาขาซีคอนสแควร์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ และสาขาสี
ลม คอมเพลก็ซ์ 

ขัน้ตอนที่  2 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยมีการก าหนด
สดัสว่นกลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการเก็บข้อมลูทัง้ 5 แห่ง แห่งละ 80 คน รวมได้จ านวนทัง้หมด 400 คน  

ขัน้ตอนที่ 3 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยท าการ
แจกแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างตามสถานท่ีท่ีได้ก าหนดไว้แล้วในขัน้ตอนท่ี 3 ให้ครบตาม
แบบสอบถาม จ านวน 400 ชดุ 

ตวัแปรท่ีศกึษา 
การศกึษาวิจยัเร่ือง “สว่นประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรม

การใช้บตัรเครดิต อิออนของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร” มีตวัแปรท่ีใช้ในการศกึษาวิจยัใน
ครัง้นี ้คือ 

1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) แบง่เป็นดงันี ้
1.1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย 

1.1.1 เพศ 
1. ชาย 
2. หญิง 

1.1.2 อาย ุ
1. 20 – 29 ปี 
2. 30 – 39 ปี 
3. 40 – 49 ปี 
4. 50 ปีขึน้ไป 

1.1.3 รายได้เฉลี่ยตอ่เดือน 
1. 15,000 – 29,999 บาท 
2. 30,000 – 44,999 บาท 
3. 45,000 – 59,999 บาท 
4. 60,000 บาทขึน้ไป 
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1.1.4 ระดบัการศกึษา 

1. ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
2. ปริญญาตรี 
3. สงูกวา่ปริญญาตรี 

1.1.5 อาชีพ 
1. ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
2. พนกังานบริษัทเอกชน 
3. ธุรกิจสว่นตวั / เจ้าของกิจการ 
4. อาชีพอิสระ 
5. อ่ืนๆ โปรดระบ.ุ.. 

1.2 สว่นประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย 
1.2.1 ด้านผลิตภณัฑ์ 
1.2.2 ด้านราคา 
1.2.3 ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
1.2.4 ด้านการสง่เสริมการตลาด 
1.2.5 ด้านบคุคล 
1.2.6 ด้านกายภาพ 
1.2.7 ด้านกระบวนการ 

2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คือ พฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออนข
องผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได้ ท่ีใช้
ร่วมกนัเพื่อตอบสนองความพงึพอใจแก่กลุม่เปา้หมาย ประกอบด้วย  

1.1 ด้านผลิตภัณฑ์ หมายถึง ลกัษณะของบตัรเครดิต ได้แก่ ประเภทบตัรเครดิตอิ
ออนมีให้เลือกหลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้ ใช้บริการ รูปลกัษณ์ของบตัรเครดิตมี
ความสวยงามและสถาบนัการเงินผู้ออกบตัรมีช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ท่ีดี 
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1.2 ด้านราคา หมายถึง อัตราค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมรายปี อัตรา
ดอกเบีย้ คา่ปรับ และคา่ธรรมเนียมใช้บตัรเครดิต เหมาะสมและคุ้มคา่ 

1.3 ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย หมายถึง ช่องทางในการให้บริการ ได้แก่ ร้านค้าท่ี
รับช าระด้วยบตัรเครดิตอิออนมีจ านวนมาก จ านวนสาขารับสมคัรบตัรเครดิตอิออนหลายสาขา
และช่องทางบริการรับสมคัรบตัรเครดิตอิออนตามสถาณท่ีตา่งๆ  

1.4 ด้านการสง่เสริมการตลาด หมายถึง รับสว่นลดพิเศษเม่ือใช้จ่ายผา่นบตัรเครดิตอิ
ออนในการซือ้สินค้าและบริการ การใช้คะแนนแสะสมแลกของรางวลัน่าสนใจ มีโปรโมชัน่พิเศษ 
เช่น วนัเกิดและเทศกาลตา่งๆ 

1.5 ด้านบุคคล หมายถึง ลกัษณะของพนักงานท่ีให้บริการมีความรอบรู้ในการให้
ข้อมูลได้เป็นอย่างดี พนักงานท่ีให้บริการมีความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาให้ทันตามเวลาท่ี
ก าหนดเวลาและมีพนกังานบริการคอยช่วยเหลือตลอด 24 ชัว่โมง 

1.6 ด้านกายภาพ หมายถึง สาขาท่ีใช้บริการของทางบัตรเครดิตอิออนมีความ
สวยงาม ทนัสมยัน่าใช้บริการ สาขาของทางอิออนมีความสะอาด เรียบร้อย และสาขาของทางอิ
ออน มีการแบง่โซนในการให้บริการได้อยา่งชดัเจน สะดวกเม่ือใช้บริการ 

1.7 ด้านกระบวนการ หมายถึง ความสะดวกรวดเร็วในการสมัครใช้บริการบัตร
เครดิตอิออน ระยะเวลาในการอนมุตัิบตัรเครดิตอิออนมีความรวดเร็ว ระยะเวลาเปิด – ปิด ท าการ
ของสาขาอิออนมีความเหมาะสม และมีการบริหารจดัการคิวท่ีดี ท าให้อ านวยความสะดวกและ
สร้างความประทบัใจแก่ผู้ใช้บริการ 

2. พฤติกรรมการใช้บตัรเครดิต หมายถึง พฤติกรรมการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการของ
ผู้ ใช้บริการบตัรเครดิตโดยการใช้บตัรเครดิตแทนการจ่ายเงินสด ประกอบด้วย ประเภทสินค้าและ
บริการ จ านวนคา่ใช้จ่าย ความถ่ีในการใช้บริการและช่วงเวลาท่ีใช้บริการ 

3. บัตรเครดิตอิออน หมายถึง บัตรเครดิตท่ีออกให้แก่ผู้ ถือบัตรโดยบริษัท อิออน ธน
สนิทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ากดั มหาชน ได้แก่ บตัรเครดิตอิออน และบตัรเครดิตท่ีด าเนินการร่วมกบัผู้
ประกอบธุรกิจบตัร 

4. ลกัษณะประชากรศาสตร์ หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ ใช้บริการ ประกอบด้วย 
เพศ อาย ุรายได้เฉลี่ยตอ่เดือน ระดบัการศกึษา และอาชีพ 

5. ผู้ ใช้บริการ หมายถึง ผู้ ท่ีถือบตัรเครดิตของ อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
(มหาชน) และอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวคดิการวิจัย 
กรอบแนวความคิดในการศกึษาเร่ือง “สว่นประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความสมัพนัธ์

กบัพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออนของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยสามารถก าหนด
กรอบแนวคิดความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตามในการวิจยัดงันี ้

 
        ตวัแปรอิสระ                   ตวัแปรตาม 

 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวความคิด 
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สมมตฐิานในการวิจัย  
1. ผู้ ใช้บริการท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อาย ุรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ระดบั การศกึษา และอาชีพ แตกตา่งกนัมีพฤตกิรรมการใช้บตัรเครดิตอิออน แตกตา่งกนั 
2. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน

ช่องทางจดัจ าหน่าย ด้านการสง่เสริมการตลาด ด้านบคุคล ด้านกายภาพ และด้านกระบวนการ มี
ความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการใช้บตัรเครดิตอิออนของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจยัเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บตัร

เครดิตอิออนของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวข้องและได้น าเสนอตามหวัข้อตอ่ไปนี ้

1.ประวตัิความเป็นมาของบริษัทอิออน ธนสนิทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) 
2.แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัสว่นประสมทางการตลาดบริการ 
3.แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัเก่ียวกบัพฤตกิรรมผู้ใช้บริการ 
4.แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัด้านประชากรศาสตร์ 
5.งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
ข้อมูลเก่ียวกับ บริษัท ออิอน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ากัด มหาชน 

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) ได้จดทะเบียนก่อตัง้บริษัทเป็น
บริษัทจ ากดั เม่ือวนัท่ี 181 กนัยายน 2535 โดยบริษัท อิออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จ ากดั ประเทศ
ญ่ีปุ่ น (ช่ือเดิม บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส จ ากัด) ภายใต้ช่ือ บริษัท ไทยเครดิตเซอร์วิส จ ากัด 
ด้วยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 1 ล้านบาท โดยมีทุนท่ีเรียกช าระแล้ว 250,000 บาท ต่อมาในช่วง 
เดือนธันวาคม 2535 บริษัทฯ ได้เร่ิมประกอบธุรกิจสินเช่ือเช่าซือ้ โดยการร่วมท าธุรกิจกับ
ห้างสรรพสินค้าญ่ีปุ่ นท่ีเปิดให้บริการในประเทศไทย และได้ท าการเปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท สยามเอ็น
ซีเอส จ ากดั และเพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 10 ล้านบาท โดยมีทนุ ท่ีเรียกช าระแล้ว 5 ล้านบาท และ
หลงัจากนัน้ในช่วงเดือนตลุาคม 2537 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทย
แลนด์) จ ากดั  บริษัท ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จ ากดั ประเทศญ่ีปุ่ น (อิออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส) ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ได้เร่ิมก่อตัง้ครัง้แรกในประเทศญ่ีปุ่ น ปัจจบุนัประกอบธุรกิจให้บริการ
ทางด้านการเงินต่างๆ รวมถึงบริการบตัรเครดิต บริการสินเช่ือส่วนบุคคล และบริการอ่ืนๆ จาก
ความส าเร็จในการด าเนินการธุรกิจในประเทศญ่ีปุ่ น และเป็นบริษัท จดทะเบียนในตลาดหุ้ น
โตเกียว โดยบริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส จ ากัด ประเทศญ่ีปุ่ น ได้มีการจัดโครงสร้างใหม่เป็น 
Holding Company และเปลี่ยนช่ือจาก บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส จ ากัด เป็น บริษัท อิออน 
ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จ ากัด (อิออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส) เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2556 อย่างไรก็
ตาม ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียน และสดัสว่นการลงทนุใน บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ าา
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กดั (มหาชน) ยงัคงเหมือนเดิม ปัจจุบนั บริษัท อิออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จ ากดั ได้มีการขยาย
ธุรกิจอย่างต่อเน่ืองเพื่อรองรับการขยายตวั ของธุรกิจไปยงัประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ 
ฮ่องกง ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย จีน ไต้หวนั เวียดนาม กมัพชูา อินเดีย ลาว และพม่า 
ตามล าดบั  ทัง้นี ้การด าเนินธุรกิจทางด้านการเงินในแต่ละภูมิภาคจะมุ่งเน้นการให้บริการทาง
การเงินแก่ประชากรในภมูิภาคนัน้ๆ ซึง่ การด าาเนินธุรกิจดงักล่าวไม่มีผลประโยชน์ทบัซ้อนกนัแต่
อยา่งใด 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลกัในการให้บริการสินเช่ือรายย่อย (Retail Finance) แก่ลกูค้า 
อนัประกอบด้วย สินเช่ือบตัรเครดิต สินเช่ือส่วนบุคคล และ สินเช่ือเช่าซือ้ในรอบบญัชีท่ีผ่านมา 
ธุรกิจท่ีสร้างรายได้หลักให้แก่บริษัทฯ คือ ธุรกิจบัตรเครดิต และธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคล ซึ่งมี
สดัส่วนคิดเป็นร้อยละ 37 และร้อยละ 51 ของรายได้รวม ตามล าดบั ส่วนธุรกิจสินเช่ือเช่าซือ้ มี
สัดส่วน ร้อยละ 2 ของรายได้รวม  ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทฯ มีสมาชิกท่ีใช้บริการ
สินเช่ือรวม 3.44 ล้านบัญชี (รวมสินเช่ือท่ีอยู่ภายใต้โครงการแปลง สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์) 
ในขณะท่ีสมาชิกท่ีใช้บริการสินเช่ือมีจ าานวน 2.17 ล้านราย และมีจ านวนลกูค้าสมาชิกบตัรเครดิต
และ สินเช่ืออ่ืนๆ ถึง 7.81 ล้านบตัร เพิ่มขึน้กว่า 267,500 บตัรแบ่งเป็นบตัรเครดิต 2.38 ล้านบตัร 
และบตัรสมชิก 5.43 ล้านบตัร ส าหรับสาขาบริษัท เพื่อลดคา่ใช้จ่ายในการด าาเนินงาน จงึได้มีการ
ปิดสาขาจ าานวน 10 สาขา และเปิดใหม่ 1 สาขา ส่งผลให้ในปี 2559 บริษัทฯ มีสาขารวมทัง้สิน
จ านวน 111 แห่ง แบ่งเป็นสาขาในเขตกรุงเทพฯ จ านวน 39 แห่งและสาขาในต่างจงัหวดัจ านวน 
72 แห่ง มีห้องรับรองลกูค้าอีก 12 แห่ง นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีการติดตัง้เคร่ืองอนมุตัิวงเงินสนิเช่ือ
อตัโนมตัิผ่านบตัร (EDC) อีกกวา่ 2,800 เคร่ือง ตามห้างสรรพสนิค้า และร้านดิสเคานท์สโตร์ ตา่งๆ 
อาทิ เดอะมอลล์, แม็กซ์แวลู, เทสโก้ โลตัส, แม็คโคร, บิ๊กซี, ไอที ซิตี ,้ เพาเวอร์บาย และอ่ืนๆ 
ตลอดจนร้านค้าชัน้น าต่างๆ รวมทัง้มีเคร่ืองเบิกและช าาระเงินสดอตัโนมตัิจ าานวน 469 เคร่ือง
ติดตัง้ ในเขตกรงุเทพฯ และต่างจงัหวดั อีกทัง้ เครือข่ายร่วมกบัธนาคารและเคาน์เตอร์เซอร์วิส ณ 
เซเวน่ อีเลฟเวน่ รวมกวา่ 60,000 แห่ง 

ธุรกิจบตัรเครดิต บริษัทฯ ได้ออกบริการบตัรเครดิตของบริษัทฯมี 2 ประเภท ดงันี ้บตัร
เครดิตสากลท่ีออกโดยบริษัท (AEON International Card) บัตรเครดิตท่ีใช้ในประเทศและ
ตา่งประเทศของบริษัทฯ ประกอบด้วย บตัรอิออนมาสเตอร์การ์ด บตัรอิออน วีซ่าการ์ด และบตัรอิ
ออนเจซีบีการ์ด ซึ่งเป็นบัตรท่ีบริษัทฯ ออกร่วมกับ มาสเตอร์การ์ด เวิลด์ไวด์ (MasterCard 
Worldwide) วีซ่า เวิลด์ไวด์ (VISA Worldwide) และ บริษัท เจซีบี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (JCB 
International Company Limited) ตามล าดบั โดยผู้ ถือบตัรประเภทนีส้ามารถน าบตัรดงักล่าวไป
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ใช้ซือ้สินค้าและบริการได้จากร้านค้าท่ีมีสญัลกัษณ์มาสเตอร์การ์ด วีซ่า และเจซีบี ท่ีมีอยู่ทั่วโลก
นอกเหนือจากการท่ีผู้ ถือบตัรเครดิตประเภทนีจ้ะสามารถใช้บริการเบกิเงินสดลว่งหน้าได้จากเคร่ือง
เบิกเงินสดอตัโนมตัิของบริษัทฯแล้ว ผู้ ถือบตัรเครดิตยงัสามารถท ารายการดงักล่าวได้จากเคร่ือง
เบกิเงินสดอตัโนมตัิในเครือข่าย CIRRUS และ PLUS ซึง่มีทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 2 รูปแบบบตัรเครดิตสากลท่ีออกโดยบริษัทอิออน 

 
บตัรเครดิตสากลและบตัรเครดิตร่วมท่ีออกร่วมกบับริษัทอื่น (International Co-branded 

Card and Affinity Card) บตัรเครดิตประเภทนีเ้ป็นบตัรท่ีบริษัทฯ ออกร่วมกบัธุรกิจประเภทต่างๆ 
ซึ่งผู้ ถือบตัรเครดิตจะได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษเพิ่มเติมจากธุรกิจดงักล่าว เช่น บตัรเครดิตอิออน 
รอยลั ออร์คิด พลสั แพลทินมั บตัรเครดิต อิออน เอช.ไอ.เอส. บตัรเครดิตโฟโต้ ฮทั บตัรเครดิตกิฟ
ฟารีน บตัรเครดิตอิออน คลบัไทยแลนด์ บตัรเครดิต บี ควิก บตัรเครดิตอิออน M Gen ฯลฯ 
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ภาพประกอบ 3 รูปแบบบตัรเครดิตสากลและบตัรเครดิตร่วมท่ีออกร่วมกบับริษัทอื่น 
 
แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2543) ได้กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (Service 
Mix) คือ ปัจจยัท่ีเป็นองค์ประกอบของบริการใดๆ ท่ีมีผลด้านคณุภาพของบริการนัน้ๆ และอาจช่วย
สร้างความพงึพอใจ หรือ ก่อให้เกิดความไมพ่งึพอใจในสายตาของลกูค้านัน้ได้ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) ได้อ้างถึงแนวคิดสว่นประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ 
(Service Mix) ของ Kotler ไว้ว่าเป็นแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจท่ีให้บริการซึ่งจะได้ส่วนประสม
การตลาด (Marketing Mix) หรือ 7Ps ในการก าหนดกลยทุธ์การตลาด 

ตลาดสินค้าทัว่ไปและตลาดบริการจะมีลกัษณะท่ีแตกตา่งกนั ด้วยเหตนีุส้ว่นประสมทาง
การตลาดบริการก็แตกต่างจากส่วนประสมทางการตลาดของสินค้าทั่วไปคือ จะต้องเน้นการ
ให้บริการกระบวนการในการบริการ และสิง่แวดล้อมทางกายภาพ ดงันัน้สว่นประสมทางการตลาด
ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมทางการตลาด บุคคลหรือ
พนกังาน การสร้างและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ กระบวนการท างาน 

1. ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง เป็นสิง่ท่ีตอบสนองความจ าเป็นหรือความต้องการ
ของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ประกอบด้วยสิ่งท่ีสัมผัสได้และสมัผัสไม่ได้ เช่น บรรจุภัณฑ์ สี 
ราคา คุณภาพ ตราสินค้า บริการและช่ือเสียงของผู้ ขาย ผลิตภัณฑ์อาจจะเป็นสินค้า บริการ 
สถานท่ี บุคคล หรือความคิด ผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขายอาจจะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได้ ผลิตภณัฑ์
จงึประกอบด้วยสนิค้า บริการ ความคิด สถานท่ี องค์กรหรือบคุคล ผลติภณัฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ 
(Utility) มีคณุคา่ (Value) ในสายตาของลกูคา่ จงึจะมีผลท าให้ผลิตภณัฑ์สามารถขายได้  

2. ราคา (Price) หมายถึง จ านวนเงินหรือสิ่งอ่ืนๆ ท่ีมีความจ าเป็นต้องจ่ายเพื่อให้ได้
ผลิตภัณฑ์หรือหมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ราคาเป็น P ตัวท่ีสองท่ีเกิดขึน้ถัดจาก 
Productราคาเป็นต้นทนุ (Cost) ของลกูค้า ผู้ ใช้บริการจะเปรียบเทียบระหวา่งคณุคา่ (Value) ของ
ผลิตภณัฑ์กบัราคา (Price) ของผลิตภณัฑ์นัน้ ถ้าคณุคา่สงูกวา่ราคา ผู้ใช้บริการก็จะตดัสินใจซือ้ 

3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของ
ช่องทางซึง่ประกอบด้วยสถาบนัและกิจกรรม ใช้เพื่อเคลื่อนย้ายผลิตภณัฑ์และบริการจากองค์การ
ไปยงัตลาดสถาบนัท่ีน าผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาดเปา้หมายคือ สถาบนัการตลาด สว่นกิจกรรมท่ีช่วย
ในการกระจายตวัสนิค้าประกอบด้วย การขนสง่ การคลงัสนิค้า และการเก็บรักษาสนิค้าคงคลงั 
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4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือการสื่อสารเพื่อสร้างความพึง
พอใจต่อตราสินค้าหรือบริการหรือความคิด หรือต่อบุคคล โดยใช้เพื่อจูงใจ ( Persuade) ให้เกิด
ความต้องการเพื่อเตือนความทรงจ า (Remind) ในผลิตภณัฑ์ โดยคาดวา่จะมีอิทธิพลตอ่ความรู้สกึ 
ความเช่ือ และพฤติกรรมการซือ้ หรือเป็นการติดต่อสื่อสารเก่ียวกับข้อมูลระหว่างผู้ ขายกับผู้ซือ้ 
หรือเป็นการติดตอ่สื่อสารเก่ียวกบัข้อมลูระหว่างผู้ขายกบัผู้ซือ้ เพื่อสร้างทศันคติและพฤติกรรมการ
ซือ้ การติดต่อสื่อสารอาจใช้พนักงานขาย (Personal selling) ท าการขาย และการติดต่อสื่อสาร
โดยไม่ใช้คน(Nonperson selling) เคร่ืองมือในการติดต่อสื่อสารมีหลายประการ องค์การอาจ
เลือกใช้หนึ่งหรือหลายเคร่ืองมือซึ่งต้องใช้หลกัการเลือกใช้เคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดแบบ
ประสมประสานกัน[ Integrated Marketing Communication (IMC) โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมกบัลกูค้า ผลติภณัฑ์คูแ่ข่งขนั โดยบรรลจุดุมุง่หมายร่วมกนัได้ 

5. บุคคล (People) ห รือ พนักงาน  (Employees) ซึ่ ง ต้องอาศัยการคัด เลือก 
(Selection) การฝึกอบรม (Training) การจูงใจ (Motivation) เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขัน พนักงานต้องมีความสามารถ มีทัศนคติท่ีดีสามารถ
ตอบสนองต่อลูกค้า มีความคิดริเร่ิมมีความสามารถในการแก้ปัญหา และสามารถสร้างค่านิยม
ให้กบัองค์กร 

6. ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and 
Presentation) เป็นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพให้กับลูกค้า โดยพยายามสร้าง
คณุภาพโดยรวม ทัง้ทางด้านกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคณุคา่ให้กบัลกูค้า ไม่ว่า
จะเป็นด้านการแตง่กายสะอาดเรียบร้อย การเจรจาต้องสภุาพออ่นโยน และการให้บริการท่ีรวดเร็ว 
หรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีลกูค้าควรได้รับ 

7. กระบวนการ (Process) เพื่อส่งมอบคณุภาพในการให้บริการกบัลกูค้าได้รวดเร็ว
และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า (Customer satisfaction) ในการบริหารการตลาดนัน้ 
ผู้บริหารการตลาดต้องมีความเข้าใจถึงความต้องการของผู้ ใช้บริการ และมุ่งตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บริการด้วยเคร่ืองมือสว่นผสมการตลาด ซึง่มกัจะรู้จกักนัโดยทัว่ไปวา่ “7Ps”  

Philip Kotler (2000 , p. 29) ได้กล่าวถึ งการบ ริการว่า  การบ ริการเป็น กิจกรรม
ผลประโยชน์ หรือ ความพึงพอใจท่ีสนองความต้องการแก่ลูกค้า การบริการมีลกัษณะส าคญั 4 
ประการ ดงันี ้

1. ลกัษณะของการให้บริการ 



  14 

1.1 ไม่สามารถจับต้องได้ (Intangibility) บริการไม่สามารถจับต้องได้ ดังนัน้ 
กิจการต้องหาหลกัประกนัท่ีแสดงถึงคณุภาพและประโยชน์จากบริการได้แก่ 

1.1.1 สถานท่ี (Place) ต้องสามารถสร้างความเช่ือมั่น และความสะดวก
ให้กบัผู้มาตดิตอ่ 

1.1.2 บุคคล (People) พนักงานบริการต้องแต่งตัวให้เหมาะสม บุคลิกดี 
พดูจาดีเพ่ือให้ลกูค้าเกิดความประทบัใจและเกิดความเช่ือมัน่วา่บริการจะดีด้วย 

1.1.3 เคร่ืองมือ (Equipment) อุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการ ต้องมี
ประสิทธิภาพ ให้บริการรวดเร็วและให้ลกูค้าพอใจ 

1.1.4 วสัดสุื่อสาร (Communication material) สื่อโฆษณา และเอกสารการ
โฆษณาตา่ง ๆ จะต้องสอดคล้องกบัลกัษณะของการบริการท่ีเสนอขาย และลกัษณะของลกูค้า 

1.1.5 สัญลักษณ์ (Symbols) ช่ือ หรือ เคร่ืองหมายตราสินค้าท่ีใช้ในการ
บริการเพื่อให้ผู้ใช้บริการเรียกได้ถกูต้อง และสื่อความหมายได้ 

1.1.6 ราคา (Price) การก าหนดราคา ควรเหมาะสมกบัระดบัการให้บริการท่ี 
ชดัเจนและง่ายตอ่การจ าแนกระดบับริการท่ีแตกตา่งกนั 

1.2 ไม่สามารถแบ่งแยกการให้บริการ (Inseparability) การให้บริการเป็นทัง้การ
ผลิตและการบริโภคในขณะเดียวกนั ผู้ขายแต่ละรายจะมีลกัษณะเฉพาะตวั ไม่สามารถให้คนอ่ืน
ให้บริการแทนได้ เพราะต้องผลติและบริโภคในเวลาเดียวกนั ท าให้การขายบริการอยูใ่นวงจ ากดัใน
เร่ืองของเวลา 

1.3 ไม่แน่นอน (Variability) ลกัษณะของการบริการไม่แน่นอน ขึน้อยูก่บัวา่ผู้ขาย
บริการจะเป็นใคร จะให้บริการเมื่อใด ท่ีไหน อยา่งไร 

1.4 ไม่สามารถเก็บไว้ได้ (Perish ability) บริการไม่สามารถเก็บไว้ได้เหมือน
สินค้า อ่ืน ๆ ดังนัน้ถ้าลักษณะความต้องการไม่แน่นอน จะท าให้เกิดปัญหา หรือบริการไม่ทัน 
หรือไมมี่ลกูค้า 

2. เคร่ืองมือทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (Marketing tools for services) ศิ
ริวรรณ เสรีรัตน์ (2541, pp. 212-213) ได้กล่าวถึง ธุรกิจบริการจะใช้ส่วนประสมการตลาด หรือ
เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีส าคญัคือ 7Ps ได้แก่ 

2.1 ผลิตภัณฑ์ (Product) การพิจารณาเก่ียวกับผลิตภัณฑ์บริการ จะต้อง
พิจารณาถึงขอบเขตของบริการ คุณภาพของบริการ ระดับชัน้ของบริการ ตราสินค้า สายการ
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บริการ การรับประกันและการบริการหลงัการขาย ถ้าเป็นการบริการด้านพัสดุ ควรจะพิจารณา
เก่ียวกบั คณุภาพของพสัดคุณุสมบตัิของพสัด ุความทนัสมยั ความเป็นมาตรฐาน ฯลฯ 

2.2 ราคา (Price) การพิจารณาด้านราคา จะต้องรวมถึงระดบัราคา เน่ืองจาก
ราคามีสว่นในการท าให้บริการตา่ง ๆ มีความแตกตา่งกนั และมีผลตอ่ผู้ ใช้บริการในการรับรู้ถึงคณุ
คา่ท่ีได้รับจากการบริการ โดยเทียบระหวา่งราคาและคณุภาพของบริการ เช่น ราคาของพสัด ุราคา
คา่ขนสง่ ฯลฯ 

2.3 การจดัจ าหน่าย (Place) ท่ีตัง้ของผู้ให้บริการและความยากง่ายในการเข้าถึง 
เป็นอีกปัจจัยท่ีส าคัญของการตลาดบริการ ทัง้นีค้วามยากง่ายในการเข้าถึงบริการนัน้มิใช่แต่
เฉพาะการเน้นทางกายภาพเท่านัน้ แต่ยงัรวมถึงการติดตอ่สื่อสาร ดงันัน้ประเภทของช่องทางการ
จัดจ าหน่ายและความครอบคลุมจะเป็นปัจจัยส าคัญต่อการเข้าถึงบริการอีกด้วย เช่น ความ
หลากหลายของวธีิท่ีใช้ในการติดตอ่สื่อสารกบัสถาบนั ความสะดวกในการเดินทางมายงัสถานท่ีตัง้ 
ความสะดวกในการเบกิพสัดคุวามสะดวกในการรับพสัด ุฯลฯ 

2.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) การส่งเสริมการตลาดรวบรวมวิธีการท่ี
หลากหลายของการสื่อสารกับตลาดต่างๆ ไม่ว่าจะผ่านการโฆษณา กิจกรรมการขายโดยบุคคล
กิจกรรมส่งเสริมการขายและรูปแบบอ่ืน ทัง้ทางตรงสูงสาธารณะและทางอ้อมผ่านสื่อ เช่น การ
ประชาสมัพนัธ์ให้รับทราบข้อมลูพสัด ุความทัว่ถึงของการประชาสมัพนัธ์ ฯลฯ 

2.5 บุคคล (People) บทบาทของบุคลากร ส าหรับธุรกิจบริการ ผู้ ให้บริการ
นอกจากจะท าหน้าท่ีผลิตบริการแล้ว ยงัต้องท าหน้าท่ีขายผลิตภณัฑ์บริการไปพร้อม ๆ กันด้วย 
การสร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้ามีส่วนจ าเป็นอย่างมาก ส าหรับการบริการด้านการพสัด ุบทบาท
ของบคุลากรได้แก่การให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ ด้วยความรวดเร็ว มีความถกูต้อง และทนัเวลา ต่อ
ความต้องการของผู้ รับบริการ 

2.6 ลกัษณะทางกายภาพ (Physical evidence) มีธุรกิจบริการจ านวนไมม่ากนกั 
ท่ีน าลกัษณะทางกายภาพเข้ามาใช้ในการก าหนด กลยทุธ์การตลาด แม้ว่าลกัษณะทางกายภาพ
จะเป็นส่วนประกอบท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของลกูค้าหรือผู้ ใช้บริการ ส าหรับการบริการด้านพสัดุ
ลกัษณะทางกายภาพค่อนข้างจะมีรายละเอียดมาก เช่น ด้านอปุกรณ์ในการอ านวยความสะดวก
ในการให้บริการไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย เคร่ืองถ่ายเอกสาร อุปกรณ์ส านกังานท่ี
จ าเป็นท่ีจะบริการให้แก่ผู้มาตดิตอ่ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว 

2.7 กระบวนการ (Process) ในกลุ่มธุรกิจบริการ กระบวนการในการส่งมอบ
บริการมีความส าคญัเช่นเดียวกบัเร่ืองทรัพยากรบคุคล แม้ว่าผู้ให้บริการจะมีความสนใจดแูลลกูค้า
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อย่างดีก็ไม่สามารถแก้ปัญหาลูกค้าได้ทัง้หมด เช่นการเข้าแถวรอ ระบบการส่งมอบบริการ จะ
ครอบคลมุถึงนโยบายและกระบวนการท่ีน ามาใช้ ส าหรับการบริการด้านพสัดุ ส่วนใหญ่จะเป็น
กระบวนการท่ีมีรายละเอียดเก่ียวกับ ขัน้ตอน วิธีการ ความสะดวกในการให้บริการแก่พนักงาน 
เช่น การบริการด้านการจดัซือ้จดัหา การเบิกพสัด ุการจ่ายพสัด ุความเสมอภาคในการบริการ การ
แจ้งข้อมลูพสัด ุฯลฯ 

3. งานของธุรกิจบริการ Philip Kotler (2000, p. 436) ได้กล่าวถึง งานท่ีส าคญัของ
ธุรกิจบริการมี 3 ประการคือ 

3.1 ก า รบ ริห า รค วาม แตกต่ า งจ ากคู่ แ ข่ ง ขัน  (managing competitive 
differentiation)งานการตลาดของผู้ขายบริการจะต้องท าให้ผลิตภณัฑ์แตกต่างจากคู่แข่งขนั เป็น
การล าบากท่ีจะสร้างให้เห็นข้อแตกต่างของการบริการอย่างเด่นชดั ในความรู้สึกของลกูค้า การ
พัฒนาคุณภาพ การให้บริการท่ีเหนือกว่าคู่แข่งขัน สามารถท าได้คือ คุณภาพการให้บริการ 
(Service quality) สิ่งส าคญัสิ่งหนึ่งในการสร้างความต่างของธุรกิจการให้บริการ คือ การรักษา
ระดบัการให้บริการท่ีเหนือกว่าคู่แข่งขนัโดยเสนอคุณภาพการให้บริการตามท่ีลูกค้าคาดหวงัไว้ 
ข้อมลูต่าง ๆ เก่ียวกับคณุภาพการให้บริการท่ีลกูค้าต้องการจะได้จากประสบการณ์ในอดีต จาก
การพดูปากต่อปาก ฯลฯ นกัการตลาดต้องท าการวิจยัเพื่อให้ทราบสิ่งท่ีลกูค้าต้องการ (What) เขา
ต้องการเมื่อใด (When) และสถานท่ีท่ีเขาต้องการ(Where) ในรูปแบบท่ีต้องการ (How) โดยนกัการ
ตลาดต้องท าการวิจยั เพื่อให้ทราบถึงเกณฑ์การตดัสินใจซือ้บริการของลกูค้า โดยทัว่ไปไม่วา่ธุรกิจ
แบบใดก็ตามลูกค้าจะใช้เกณฑ์ต่อไปนีพ้ิจารณาถึงคุณภาพของการให้บริการ ดงันัน้ การสร้าง
ความแตกตา่งในด้านการบริการได้แก่ 

3.1.1 บริการท่ีเสนอ (Offer) โดยพิจารณาจากความคาดหวงัของลกูค้า ซึ่ง
ประกอบด้วย 2 ประการคือ 

1) การให้บริการพืน้ฐานเป็นชุด (Primary service package) ซึ่งได้แก่ 
สิ่งท่ีลกูค้าคาดว่าจะได้รับจากกิจการ เช่น สถาบนัการศึกษา ลกูค้าคาดหวงัว่าจะมีการเรียนการ
สอนท่ีดี มีอาจารย์ผู้สอนท่ีมีความสามารถ ฯลฯ 

2) ลกัษณะการให้บริการเสริม (Secondary service features) ซึ่งได้แก่
บริการท่ีกิจการมีเพิ่มเติมให้นอกเหนือจากบริการพืน้ฐานทัว่ไป เช่น สถาบนัการศกึษามีชมรมเสริม
ทกัษะด้านตา่ง ๆ แก่นกัศกึษา มีทนุการศกึษาสนบัสนนุนกัศกึษา 

3.1.2 การส่งมอบบริการ (Delivery) การส่งมอบบริการท่ีมีคุณภาพอย่าง
สม ่าเสมอได้เหนือกว่าคู่แข่ง โดยการตอบสนองความคาดหวัง ในคุณภาพการให้บริการของ
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ผู้ ใช้บริการ ความคาดหวงัเกิดจากประสบการณ์ในอดีต ค าพูดของการโฆษณาของธุรกิจ ลกูค้า
เลือกธุรกิจให้บริการโดยถือเกณฑ์ภายหลงัจากการเข้ารับการบริการ เขาจะเปรียบเทียบบริการท่ี
รับรู้กบับริการท่ีคาดหวงั ถ้าบริการท่ีรับรู้ต ่ากว่าบริการท่ีคาดหวงัไว้ ลกูค้าจะไม่สนใจ ถ้าบริการท่ี
รับรู้สงูกวา่ความคาดหวงัของเขาลกูค้าจะใช้บริการนัน้ซ า้ 

3.1.3 ภาพลกัษณ์ (Image) การสร้างภาพลกัษณ์ ส าหรับบริษัทท่ีให้บริการ
โดยอาศัยสัญลักษณ์ (Symbols) ตราสินค้า (Brand) โดยอาศัยเคร่ืองมือการโฆษณาและ
ประชาสมัพนัธ์และการสื่อสารการตลาดอ่ืนๆ 

3.2 การบริหารคุณภาพการให้บริการ (Managing service quality) เป็นการ
เปรียบเทียบระหว่างการบริการท่ีคาดหวัง และบริการท่ีได้รับ ถ้าบริการท่ีได้รับต ่ากว่าความ
คาดหวงั ลกูค้าจะรู้สกึว่าบริการไม่ได้คณุภาพ แต่ถ้าบริการท่ีได้รับสงูกว่าความคาดหวงั ลกูค้าจะ
รู้สกึวา่บริการท่ีได้รับมีคณุภาพ ซึง่คณุภาพการบริการก็จะได้มาตรฐาน ดงันัน้จงึมีนกัวิจยัได้ค้นพบ
ตวัก าหนดคณุภาพของบริการท่ีมีความส าคญั ได้แก่ 

3.2.1 ความน่าเช่ือถือ (Reliability) ความสามารถในการบริการ ท่ีท าให้มัน่ใจ
ในบริการท่ีไว้วางใจได้และถกูต้องแน่นอน 

3.2.2 ความเต็มใจและความพร้อม (Responsiveness) ความเต็มใจท่ีจะ
ช่วยเหลือลกูค้าและเตรียมความพร้อมในการบริการ 

3.2.3 การรับประกนั (Assurance) ความรู้ และความสภุาพของลกูจ้าง และ
ความสามารถของลกูจ้างในการถ่ายทอด ความเช่ือถือ และความเช่ือมัน่ 

3.2.4 การเอาใจใส่ (Empathy) การจดัหาดแูลเอาใจใส่เฉพาะรายแก่ลูกค้า
ทกุราย 

3.2.5 การสมัผสัได้ (Tangibles) การปรากฏของสิ่งอ านวยความสะดวกทาง
วตัถเุคร่ืองมือ บคุลากร วตัถทุางการสื่อสาร 

3.3 การบริหารประสิทธิภาพในการให้บริการ (Managing productivity) ในการ
เพิ่มประสทิธิภาพของการให้บริการ ธุรกิจบริการสามารถท าได้ 7 วิธีคือ 

3.3.1 การให้พนักงานท างานมากขึน้ หรือมีความช านาญสูงขึน้ โดยจ่าย
คา่จ้าง เท่าเดิม 

3.3.2 เพิ่มปริมาณการให้บริการโดยยอมสญูเสียคณุภาพบางสว่นลง 
3.3.3 เปลี่ยนบริการให้เป็นแบบอุตสาหกรรมโดยเพิ่มเคร่ืองมือเข้ามาช่วย

สร้างมาตรฐาน 
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3.3.4 การให้บริการท่ีไปลดการใช้บริการ หรือสินค้าอ่ืนๆ 
3.3.5 การออกแบบบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ 
3.3.6 การให้สิง่จงูใจลกูค้าให้ใช้แรงงานของเขาแทนแรงงานของบริษัท 
3.3.7 การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการดีขึน้ 

4. ให้บริการโดยยดึหลกัความสะดวก จากการพิจารณาแนวคดิเก่ียวกบัการให้บริการ 
แสดงให้เห็นว่า เป้าหมายของการให้บริการนัน้ คือ การสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ ใช้บริการ  ดงันัน้
การท่ีจะวดัว่าการให้บริการบรรลเุปา้หมายหรือไม่วิธีหนึ่ง คือการวดัความพึงพอใจของประชาชน
ผู้ รับบริการเพราะการวดัความ พึงพอใจนี ้เป็นการตอบค าถามว่าหน่วยงานมีหน้าท่ีให้บริการมี
ความสามารถสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนได้หรือไม่ เพียงใด อย่างไร พอสรุป
ความหมายของการบริการได้ว่า เป็นการปฏิบัติรับใช้เพื่อตอบสนองความต้องการและความ
จ าเป็นของลูกค้า บริการเป็นสิ่งท่ีไม่สามารถสมัผสัจบัต้องได้หรือแสดงความเป็นเจ้าของได้ แต่
สามารถท่ีจะถกูรับรู้ในเชิงความพงึพอใจ และสามารถช่วยรักษาลกูค้าไว้ได้ 

จากงานวิจยัดงักล่าว ผู้วิจยัสามารถน ามาเป็นแนวทางและน าไปประยกุต์ใช้ในการ
สร้างแบบสอบถามทางด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ และพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิต 
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องต่างๆ ท่ีกล่าวมา น ามาใช้เพื่อก าหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจยัเร่ือง สว่นประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการใช้บตัร
เครดิตอิออนของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในการวิจยัครัง้นีเ้กิดจากการศกึษาทฤษฎีและ
แนวคดิตา่งๆ ดงันี ้ 

ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ ผู้ วิจัยได้เลือกใช้แนวคิดและทฤษฎีของ ศิ
ริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) กล่าวว่า แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (Service 
Mix) ของ Philip Kotler (2000) ไว้ว่าเป็นแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจท่ีให้บริการซึ่งจะได้ส่วน
ประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ 7Ps ในการก าหนดกลยทุธ์การตลาด ตลาดสินค้าทัว่ไป
และตลาดบริการจะมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั ด้วยเหตนีุส้่วนประสมทางการตลาดบริการก็แตกตา่ง
จากส่วนประสมทางการตลาดของสินค้าทั่วไปคือ จะต้องเน้นการให้บริการกระบวนการในการ
บริการ และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ดงันัน้ส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วยผลิตภัณฑ์
ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมทางการตลาด บุคคลหรือพนกังาน การสร้างและการ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ กระบวนการท างาน ประกอบด้วย 1. ผลติภณัฑ์ (Product) 2. ราคา 
(Price) 3. การช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place หรือ Distribution) 4. การส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) 5. บุคคล (People) หรือ พนักงาน (Employees) 6. ด้านการสร้างและน าเสนอ
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ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) 7. กระบวนการ (Process) มาใช้
ในการศกึษาสว่นประสมการตลาดบริการท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออนข
องผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกับพฤตกิรรมผู้บริโภค 

แนวคิดทางด้านการตลาดในปัจจุบนัท่ีธุรกิจต่างมุ่งหวงัให้ผลิตภณัฑ์หรือบริการต่างๆ
ของตนเองเป็นท่ีต้องการของผู้บริโภค โดยธุรกิจพยายามส่งมอบสิ่งท่ีเหนือกว่าคู่แข่งขันให้กับ
ผู้บริโภค เพื่อให้เกิดความพึงพอใจและการซือ้ซ า้ การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคจึงเป็นสิ่งส าคญัท่ี
ทกุธุรกิจควรให้ความสนใจ เพื่อให้ธุรกิจรู้จกัผู้บริโภคกลุม่เปา้หมายของตนดียิ่งขึน้ รวมถึงเป็นสว่น
หนึง่ท่ีท าให้ธุรกิจเข้าใจพฤตกิรรมผู้บริโภคของตนเองได้อยา่งแท้จริง 
ความหมายของพฤตกิรรมของผู้บริโภค 

Engel et al. (1993) (อ้างใน ฉตัยาพร  เสมอใจ (2550)) หมายถึง กระบวนการตดัสินใจ 
และลกัษณะกิจกรรมของแตล่ะบคุคล ในการประเมินการจดัหา การใช้และการด าเนินการเก่ียวกบั
สนิค้าและบริการ 

Schiffman and Kanuk (1994, p. 7) กล่าวว่า เป็นพฤติกรรมท่ีบุคคลท าการค้นหา 
(Searching) การซือ้ (Purchasing) การใช้ (Using) การประเมินผล (Evaluating) และการใช้จ่าย 
(Disposing) ซือ้สินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการ 

Engle, Kollat, and Blackwell (1968) (อ้างใน (ปิยรัตน์ บุญสุข, 2554, p. 10)) ได้ให้
ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภคว่าหมายถึงการกระท าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งเก่ียวข้อง
โดยตรงกับการจัดหาให้ได้มาและการใช้ซึ่งสินค้าและบริการทัง้นีห้มายรวมถึงกระบวนการ
ตดัสินใจซึง่มีมาอยูก่่อนแล้วและซึง่มีสว่นในการก าหนดให้มีการกระท าดงักลา่ว 

โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer behavior model) เป็นการศกึษาถึงเหตจุงูใจท่ีท า
ให้เกิดการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์โดยมีจุดเร่ิมต้นจากการท่ีเกิดสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ท่ีท าให้เกิด
ความต้องการสิ่งกระตุ้ นผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผู้ ซื อ้  (Buyer’s black box) ซึ่ง
เปรียบเสมือนกล่องด าท่ีผู้ ผลิตและผู้ ขายไม่สามารถคาดได้ความรู้สึกนึกคิดของผู้ ซือ้ท่ีจะได้รับ
อิทธิพลจากลักษณะต่างๆของผู้ ซือ้แม้จะมีการตอบสนองผู้ ซือ้ (Buyer’sresponse) หรือการ
ตดัสินใจของผู้ซือ้ (Buyer’s purchase decision) 

1. พฤติกรรมของผู้ซือ้ 
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ผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายสินค้าจะสนใจถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค (Buyer behavior)  
ซึ่งเป็นส่วนส าคัญของการปฏิบัติการบริโภคซึ่งหมายถึงการกระท าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งท่ี
เก่ียวข้องกบัการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการด้วยเงินและรวมทัง้กระบวนการตดัสินใจซึ่งเป็นตวั
ก าหนดให้มีกระบวนการกระท านีพ้ฤติกรรมของผู้ซือ้นัน้เราหมายรวมถึงผู้ ซือ้ท่ีเป็นอุตสาหกรรม 
(Industrial buyer)  หรือเป็นการซือ้บริษัทในอุตสาหกรรมหรือผู้ซือ้เพื่อขายต่อแต่พฤติกรรมของ
ผู้บริโภคนัน้เราเน้นถึงการซือ้ของผู้บริโภคเองปกติเรามกัใช้ค าว่าพฤติกรรมของลกูค้า (Customer 
behavior)  แทนกันกับพฤติกรรมผู้ซือ้ได้ค าทัง้สองคือพฤติกรรมผู้ซือ้และพฤติกรรมลูกค้านีเ้ป็น
ความหมายเหมือนกนัและคอ่นไปในแง่ลกัษณะในทางเศรษฐกิจของการบริโภคมากกวา่ 

2.การซือ้และการบริโภค 
ค าว่าพฤติกรรมผู้บริโภคนัน้ในความหมายท่ีถูกต้องมิใช่หมายถึงการบริโภค 

(Consumption) แตห่ากหมายถึงการซือ้ (Buying) ของผู้บริโภคจึงเน้นถึงตวัผู้ซือ้เป็นส าคญัและท่ี
ถกูต้องแล้วการซือ้เป็นเพียงกระบวนการหนึ่งของการตดัสินใจและไม่สามารถแยกออกได้จากการ
บริโภคสินค้าทัง้ท่ีกระท าโดยตวัผู้ซือ้เองหรือบริโภคโดยสมาชิกคนอ่ืนๆในครอบครัวซึง่มีผู้ซือ้ท าตวั
เป็นผู้แทนให้การซือ้แทนนัน้ผู้ซือ้แทนจะเป็นผู้ท างานแทนความพอใจของผู้ ท่ีจะบริโภคอีกต่อหนึ่ง
ด้วยเหตผุลนีเ้องผู้วิเคราะห์การตลาดจึงต้องระวงัอยูเ่สมอถึงความสมัพนัธ์นัน้ 

สรุปพฤติกรรมผู้บริโภคหมายถึงการกระท าของบคุคลบคุคลหนึ่งซึง่เก่ียวข้องโดยตรง
กบัการจดัการหาให้มาและการใช้ซึง่สินค้าและบริการส่วนพฤติกรรมผู้ซือ้นัน้หมายถึงการกระท า
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งท่ีเก่ียวข้องกับการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการด้วยเงินและรวมถึงการ
ตดัสินใจ 

บทบาทพฤติกรรมผู้ บ ริโภค (Consumer behavior role) หมายถึงบทบาทของ
ผู้บริโภคท่ีเก่ียวข้องกบัการตดัสินใจซือ้จากการศกึษาบทบาทพฤติกรรมของผู้บริโภคนกัการตลาด
ได้น ามาประยุกต์ใช้ในการก าหนดกลยุทธ์การตลาดโดยเฉพาะกลยุทธ์การโฆษณาและผู้ แสดง
โฆษณา (Presenter) ให้บทบาทใดบทบาทหนึ่งเช่นผู้ ริเร่ิมผู้ มีอิทธิพลผู้ตดัสินใจซือ้ผู้ ซือ้และผู้ ใช้
โดยทัว่ไปมี 5 บทบาทคือ 

1. ผู้ ริเร่ิม (Initiator) บุคคลท่ีรับรู้ถึงความจ าเป็นหรือความต้องการริเร่ิมซือ้และ
เสนอความคดิเก่ียวกบัความต้องการผลติภณัฑ์ชนิดใดชนิดหนึง่ 

2. ผู้ มีอิทธิพล (Influence) บคุคลท่ีใช้ค าพดูหรือการกระท าตัง้ใจหรือไม่ได้ตัง้ใจท่ี
มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซือ้การซือ้และการใช้ผลิตภณัฑ์หรือบริการ 
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3. ผู้ ตัดสินใจ (Decision) บุคคลผู้ ตัดสินใจหรือมีส่วนในการตัดสินใจว่าจะซือ้
หรือไม่ซือ้อะไรซือ้อยา่งไรหรือซือ้ท่ีไหน 

4. ผู้ซือ้ (Buyer) บคุคลท่ีซือ้สินค้าจริง 
5. ผู้ ใช้ (User) บุคคลท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการบริโภคการใช้ผลิตภัณฑ์หรือ

บริการ 
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Analyzing consumer behavior) เป็นการค้นหาหรือ

วิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมการซือ้และการใช้ของผู้ บริโภคเพื่อทราบถึงลักษณะความต้องการ
พฤติกรรมการซือ้และการใช้ของผู้บริโภคค าตอบท่ีได้จะช่วยให้นกัการตลาดสามารถจดักลยุทธ์
การตลาด (Marketing strategy) ท่ีสามารถสนองความพงึพอใจของผู้บริโภคได้อยา่งเหมาะสม 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541, pp. 124-125) (อ้างอิงจาก (Kotler & Keller, 2012)) ได้ให้
หมายของพฤติกรรมผู้บริโภค Consumer behavior หมายถึงการกระท าของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เก่ียวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มาแล้วซึ่งการใช้สินค้าและบริการทัง้นีห้มายรวมถึง
กระบวนการตดัสินใจและการกระท าของบคุคลท่ีเก่ียวกบัการซือ้และการใช้สนิค้า 
การวิเคราะห์พฤตกิรรมผู้บริโภค 

การศกึษาพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นวิธีการศกึษาท่ีแต่ละบคุคลท าการตดัสินใจท่ีจะใช้
ทรัพยากรเช่นเวลาบคุลากรและอ่ืนๆเก่ียวกบัการบริโภคสนิค้าซึง่นกัการตลาดต้องศกึษาวา่สนิค้าท่ี
เขาจะเสนอนัน้ ใครคือผู้บริโภค (Who?) ผู้บริโภคซือ้อะไร (What?) ท าไมจึงซือ้ (Why?) ซือ้อย่างไร 
(How?) ซือ้เม่ือไร (When?) ซือ้ท่ีไหน (Where?) ซือ้และใช้บ่อยครัง้เพียงใด (How often) รวมทัง้
การศกึษาวา่ใครมีอิทธิพลตอ่การซือ้เพื่อค้นหาค าตอบ 7 ประการเก่ียวกบัพฤตกิรรมผู้บริโภค 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550, p. 18) อธิบายว่าการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Analyzing 
consumer behavior) เป็นการวิจัยและค้นหาเก่ียวกับพฤติกรรมการซือ้หรือการใช้ของผู้บริโภค
เพื่อทราบถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรมของเขาค าตอบท่ีได้จะช่วยให้นักการตลาด
จัดการ กลยุทธ์การตลาดท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้ บริโภคได้อย่างเหมาะสม
ค าถามท่ีช่วยในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ บริโภคคือ 6Ws และ 1H ซึ่งประกอบด้วยWho, What, 
Why, Whom When, Where, และHow โดยค าถามเหลา่นีส้ามารถน าไปประยกุต์ใช้ในการก าหนด
กลยทุธ์การตลาดให้สอดคล้องกบัค าตอบเก่ียวกบัพฤตกิรรมผู้บริโภค ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?) เป็นค าถามเพื่อทราบ
ถึงลกัษณะของกลุม่เปา้หมาย (Occupants) การตอบจะอาศยัเกณฑ์ในการแบง่สว่นตลาด (Base 
of market segmentation) 4 ด้านคือด้านประชากรศาสตร์, ด้านภูมิศาสตร์, ด้านจิตวิทยาและ
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ด้านพฤติกรรมศาสตร์สามารถน าไปก าหนดกลยทุธ์การตลาด (7Ps) ประกอบด้วยผลิตภณัฑ์ราคา
การจัดจ าหน่ายการส่งเสริมการตลาดบุคคลการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพและ
กระบวนการท่ีเหมาะสมเพื่อท่ีจะสามารถตอบสนองความพงึพอใจของกลุม่เปา้หมายได้ 

2. ผู้บริโภคซือ้อะไร (What does the consumer buy?) เป็นค าถามท่ีทราบถึงสิ่งท่ี
ตลาดต้องการจากผลิตภัณฑ์และบริการ (Objects) สิ่งท่ีผู้ บริโภคต้องการจากผลิตภัณฑ์ก็คือ
ต้องการคณุสมบตัิหรือองค์ประกอบของผลิตภณัฑ์ (Product Component) และความแตกต่างท่ี
เหนือกว่าคู่แข่งขนั (Competitive Differentiation) น าไปสร้างกลยุทธ์ด้านผลิตภณัฑ์และบริการ 
(Product Strategies) ให้มีศักยภาพคุณภาพและความแตกต่างทางการแข่งขัน (Competitive 
Differentiation) เป็นต้น 

3. ท าไมผู้บริโภคจึงซือ้ (Why does the consumer buy?) เป็นค าถามเพื่อทราบถึง
วตัถุประสงค์ในการซือ้ (Objectives) ผู้บริโภคซือ้ผลิตภัณฑ์เพื่อสนองความต้องการของเขาทัง้
ทางด้านร่างกายจิตวิทยาในการตอบนีต้้องศกึษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการซือ้คือปัจจยั
ภายในหรือปัจจยัด้านจิตวิทยา (การจูงใจ, การรับรู้, การเรียนรู้, ทศันคติ, บุคลิกภาพของบุคคล
และแนวคิดของตนเอง) ปัจจยัภายนอก (ด้านวฒันธรรม, สงัคม, ส่วนบุคคลและจิตวิทยา) ใช้กล
ยุทธ์การตลาด (7Ps) ประกอบด้วยผลิตภณัฑ์ราคาการจดัจ าหน่ายการส่งเสริมการตลาดบุคคล
การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพและกระบวนการท่ีเหมาะสม 

4. ใครมีสว่นร่วมในการตดัสินใจซือ้ (Who participates in the buying?) เป็นค าถาม
เพื่อทราบถึงบทบาทของกลุ่มต่างๆ (Organizations) ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรรมผู้บริโภคในการ
ตัดสินใจซึ่งประกอบด้วยผู้ ริเร่ิมผู้ มีอิทธิพลผู้ ตัดสินใจซือ้ผู้ ซือ้และผู้ ใช้กลยุทธ์ท่ีใช้มากคือการ
โฆษณาและ    กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด (Advertising and Promotion Strategies) โดยใช้
กลุม่อิทธิพลอ้างอิง 

5. ผู้ บริโภคซือ้เม่ือใด (When does the consumer buy?) เป็นค าถามท่ีต้องการ
ทราบโอกาสในการซือ้ (Occasions) เช่นช่วงเดือนใดของปีหรือช่วงฤดใูดของปีช่วงวนัใดของเดือน
ช่วงเวลาใดของโอกาสพิเศษหรือเทศกาลวันส าคัญต่างๆส่วนใหญ่จะใช้กลยุทธ์การส่งเสริม
การตลาด (Promotion Strategies) เช่นท าการส่งเสริมการตลาดเม่ือใดจึงจะสอดคล้องกบัโอกาส
ในการซือ้เพื่อสร้างแรงจงูใจให้กบัผู้บริโภค 

6. ผู้ บริโภคซือ้ท่ีไหน (Where does the consumer buy?) เป็นค าถามท่ีต้องการ
ทราบว่าช่องทางหรือแหล่งใด (Outlets) ท่ีผู้บริโภคไปท าการซือ้หรือใช้บริการเช่นห้างสรรพสินค้า
ซุปเปอร์มาร์เก็ตร้านสะดวกซือ้ ร้านอาหารเป็นต้นจะใช้กลยุทธ์ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
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(Distribution Channel Strategies) บริษัทน าผลิตภัณฑ์สู่ตลาดเป้าหมายอย่างไรเพื่อให้เข้าถึง
ผู้บริโภคมากท่ีสดุโดยพิจารณาวา่จะผา่นคนกลางอยา่งไรเพื่อช่วยลดต้นทนุในการจดัจ าหน่าย 

7. ผู้ บริโภคซือ้อย่างไร (How does the consumer buy?) เป็นค าถามท่ีต้องการ
ทราบถึงกระบวนการตดัสินใจซือ้ประกอบด้วยการรับรู้ปัญหา, การค้นหาข้อมลู, การประเมินผล
ทางการเลือก, การตดัสนิใจซือ้และความรู้สกึหลงัการซือ้กลยทุธ์ท่ีใช้กนัมากคือกลยทุธ์การสง่เสริม
การตลาด (Promotion Strategies) ประกอบด้วยการโฆษณาการขายโดยใช้พนักงานขายการ
ส่งเสริมการขายการให้ข่าวและการประชาสมัพนัธ์การตลาดทางตรงเช่นพนกังานขายจะสามารถ
ก าหนดวิธีการปฏิบตัิให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ในการตดัสินใจซือ้ 
 

ตาราง 1 แสดง 7 ค าถาม (6Ws และ 1H) เพื่อหาค าตอบ 7 ประการเก่ียวกบัพฤตกิรรมผู้บริโภค 
 

ค าถาม (6Ws และ 1H) ค าตอบที่ต้องการทราบ 
(7Os) 

กลยุทธ์การตลาดที่
เกี่ยวข้อง 

1. ใครคือกลุม่เปา้หมาย 
(Who Is in the Target) 

ลกัษณะกลุม่เปา้หมาย 
(Occupants) 

กลยทุธ์การตลาด (4Ps) 

2. ผู้บริโภคซือ้อะไร  
(What Does the Consumer 
Buy?) 

สิง่ท่ีผู้บริโภคต้องการซือ้ 
(Objects) 

กลยทุธ์ด้านผลติภณัฑ์ 
(Product Strategies) 

3. ท าไมผู้บริโภคจงึซือ้  
(Why Does the Consumer 
Buy?) 

วตัถปุระสงค์ในการซือ้ 
(Objectives) 

กลยทุธ์การตลาด (4Ps) 

4. ใครมีสว่นร่วมในการ
ตดัสินใจซือ้  
(Who Participates in the 
Buying?) 

บทบาทของกลุม่ตา่งๆ 
(Organizations) 

กลยทุธ์ท่ีใช้มาก คือ กลยทุธ์
การโฆษณาและกลยทุธ์
สง่เสริมการตลาด 
(Advertising and 
Promotion Strategies) 

5. ผู้บริโภคซือ้เม่ือใด  
(When Does the Consumer 
Buy?) 

โอกาสในการซือ้ 
(Occasions) 

กลยทุธ์ท่ีใช้มาก คือ กลยทุธ์
สง่เสริมการตลาด 
(Advertising Strategies) 
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ตาราง 1 (ตอ่) 
 

ค าถาม (6Ws และ 1H) ค าตอบที่ต้องการทราบ 
(7Os) 

กลยุทธ์การตลาดที่
เกี่ยวข้อง 

6. ผู้บริโภคซือ้ท่ีไหน  
(Where Does the Consumer 
Buy?) 
 

ช่องทางหรือสถานท่ีจ าหน่าย 
(Outlets) 

กลยทุธ์ช่องทางการจดั
จ าหน่าย (Distribution 
Channel Strategies) 

7. ผู้บริโภคซือ้อยา่งไร  
(How Does the Consumer 
Buy?) 

ขัน้ตอนในการตดัสินใจซือ้ 
(Operations) 

กลยทุธ์ท่ีใช้มาก คือ กลยทุธ์
การโฆษณา (Advertising 
Strategies) 

 

ท่ีมา: ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550, p. 36) 
 
จากแนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีกลา่วมาข้างต้น สามารถสรุป

ได้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภคหมายถึง การกระท าต่างๆ ท่ีให้ได้มาซึง่การบริโภค เพื่อตอบสนองความ
ต้องการ โดยนักการตลาดต้องศึกษาว่า สินค้าท่ีเขาจะท าการเสนอขายนัน้ ใครคือลูกค้า(Who) 
ผู้บริโภคซือ้อะไร (What) ท าไมจึงซือ้ (Why) ซือ้เม่ือไร (When) ซือ้ท่ีไหน (Where) ซือ้บ่อยเพียงไร 
(How often) รวมทั ง้ศึกษาว่าใครมีอิท ธิพลต่อการซื อ้  (Who) ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ หากได้รับผลจากปัจจยักระตุ้นต่างๆ สิ่งเหล่านีเ้ป็นสิ่งท่ีนกัการตลาดต้องให้ความ
ใส่ใจ เพื่อท่ีจะท าให้สามารถค้นหาความต้องการของผู้ซือ้และสามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคได้อย่างสูงสุด สูงสุด ซึ่งการวิจยัในครัง้นีผู้้ วิจยัได้น าแนวคิดและทฤษฎีแบบจ าลอง
ของคอตเลอร์ ประกอบด้วยค าถาม 7 ค าถาม (6WS และ 1H) เพื่อใช้ค้นหาลกัษณะพฤติกรรมการ
ใช้บัตรเครดิตอิออนของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร และทฤษฎีท่ีน ามาอ้างอิงในเร่ือง
พฤติกรรมผู้บริโภค ผู้วิจยัได้เลือกใช้แนวคิดและทฤษฎีของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550, p. 18) ได้ให้
ความหมายของพฤติกรรมผู้ บริโภค (Consumer behavior) หมายถึงการกระท าของบุคคลใด
บคุคลหนึ่งเก่ียวข้องโดยตรงกบัการจดัหาให้ได้มาแล้วซึง่การใช้สินค้าและบริการทัง้นีห้มายรวมถึง
กระบวนการตดัสินใจและการกระท าของบคุคลท่ีเก่ียวกบัการซือ้และการใช้สินค้าเพื่อเป็นแนวทาง
ในการค้นหาค าตอบเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตอิออนของผู้ ใช้บ ริการในเขต
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กรุงเทพมหานคร ได้แก่ 6Wsและ 1H ซึ่งประกอบด้วยWho, What, Why, Who, When, Where 
และ How 

 
แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกับลักษณะด้านประชากรศาสตร์ 

ความหมายของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้มีผู้ ให้ความหมายดงันี ้ศิริวรรณ เสรี
รัตน์ (2538, pp. 41-42) ได้ให้ความหมายว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ (Demographic) 
หมายถึงลักษณะท่ีส าคัญและสถิติท่ีวัดได้ของประชากรท่ีช่วยก าหนดตลาดเป้าหมายโดยมี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. อายุ (Age) เน่ืองจากผลิตภัณฑ์จะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
ผู้ใช้บริการท่ีมี อายแุตกตา่ง นกัการตลาดจึงใช้ประโยชน์จากอายเุป็นตวัแปรด้านประชากรศาสตร์
ท่ีแตกตา่งของสว่นตลาด 

2. เพศ (Sex) เป็นตัวแปรในการแบ่งส่วนตลาดท่ีส าคัญ เช่น ในอดีตสตรีเป็น
เปา้หมายส าหรัผลติภณัฑ์เคร่ืองส าอาง ยาระงบักลิน่กาย ปัจจบุนัจะเห็นได้วา่สนิค้าเหลา่นีมี้ความ
เจริญเติบโตสงูมากในสว่นตลาดชาย หรือสินค้าประเภท 2 เพศ (Unisex) 

3. ลกัษณะครอบครัว (Marital Status) ในอดีตจนถึงปัจจุบนัลกัษณะครอบครัวเป็น
เป้าหมายท่ีส าคญัของการใช้ความพยายามทางการตลาดมาโดยตลอด และมีความส าคญัยิ่งขึน้
ในส่วนท่ีเก่ียวกับหน่วยผู้ ใช้บริการ นักการตลาดจะสนใจจ านวนและลักษณะของบุคคลใน
ครัวเรือนท่ีใช้สินค้าใดสินค้าหนึ่งและยงัสนใจในการพิจารณาลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ และ
โครงสร้างด้านสื่อท่ี จะเก่ียวข้องกับผู้ ตัดสินใจในครัวเรือนเพื่อช่วยในการพัฒนากลยุทธ์ทาง
การตลาดให้เหมาะสม 

4. รายได้การศึกษา อาชีพ (Income Education and Occupation) เป็นตัวแปรท่ี
ส าคญัในการก าหนดสว่นของตลาด โดยทัว่ไปนกัการตลาดจะสนใจผู้ ใช้บริการท่ีมีความร ่ารวย แต่
อย่างไรก็ตาม ครอบครัวท่ีมีรายได้ปานกลางและมีรายได้ต ่าจะเป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่ ปัญหา
ส าคญัในการแบ่งส่วนตลาดโดยถือเกณฑ์รายได้อย่างเดียวก็คือรายได้จะเป็นตัวชีก้ารมีหรือไม่มี
ความสามารถในการจ่ายสินค้า ในขณะเดียวกนัการเลือกซือ้สินค้าท่ีแท้จริงอาจถือเกณฑ์รูปแบบ
การด ารงชีวิต รสนิยม คา่นิยม อาชีพ การศกึษา ฯลฯประกอบการ 

อดุลย์  จาตุรงคกุล (2543, pp. 38-39) กล่าวว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ รวมถึง
อายุ เพศ วงจรชีวิตของครอบครัว การศึกษา รายได้ เป็นต้นลกัษณะดงักล่าวมีความส าคญัต่อ
นกัการตลาดเพราะมนัเก่ียวพนักบัอปุสงค์ (Demand) ในตวัสินค้าทัง้หลาย การเปลี่ยนแปลงทาง 
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ประชากรศาสตร์ชี ใ้ห้ เห็นถึงการเกิดขึน้ของตลาดใหม่ และตลาดอ่ืนก็จะหมดไป หรือลด 
ความส าคญัลง ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ท่ีส าคญัมีดงันี ้

1. อาย ุนกัการตลาดต้องค านึงถึงความส าคญัของการเปลี่ยนแปลงของประชากรใน
เร่ือง ของอายดุ้วย  

2. เพศ จ านวนผู้ หญิง (แต่งงานหรือโสด) ท่ีท างานนอกบ้านเพิ่มมากขึน้เร่ือย ๆ 
นักการตลาด ต้องค านึงว่าปัจจุบนัผู้หญิงเป็นผู้ซือ้รายใหญ่ ซึ่งท่ีแล้วมาผู้ขายเป็นผู้ตดัสินใจซือ้ 
นอกจากนัน้บทบาท ของสตรีและบรุุษบางสว่นท่ีซ า้กนั 

3. วงจรชีวิตครอบครัว ขัน้ตอนแต่ละขัน้ของวงจรชีวิตของครอบครัวเป็นตวัก าหนดท่ี 
ส าคญัของพฤติกรรม ขัน้ตอนของวงจรชีวิตของครอบครัวแบง่ออกเป็น 9 ขัน้ตอน ซึง่แตล่ะขัน้ตอน 
จะมีพฤติกรรมการซือ้ท่ีแตกตา่งกนั 1. อาย ุ(Age) 2. เพศ (Sex) 3. ขนาดครอบครัว (Family Size) 
4. วฏัจกัรชีวิตครอบครัว (Family Life Cycle) 5. อาชีพ(Occupation) 6. การศึกษา (Education) 
7. ศาสนา (Religion) 8. ผิว (Race) 9. เชือ้ชาติ (Nationality) 10. รายได้(Income)ต ่ากว่า 6 ,6-
11, 12-19 ,20-34,50-64 และ 65 ขึน้ไป หญิง ชาย 1-2 ,3-4, 5 ขึน้ไป โสดและยงัหนุ่ม แต่งงาน
แล้วและยงัไมมี่บตุร แตง่งานแล้วมี บตุรยงัเลก็อยู ่(เป็นบตุรอายตุ ่ากว่า 6 ขวบ) แตง่งานแล้วมีบตุร 
โตแล้ว(อาย ุ6 ขวบขึน้ไป) แต่ยงัศกึษาเล่าเรียนอยู่กบัพ่อแม่ แต่งงานมานานแล้วค่อนข้างมีอายมีุ
บุตรโตแล้วแต่ยงัไม่ แต่งงาน พ่อแม่อายุมาก  อยู่คนเดียว และอ่ืน ๆ มีความรู้ความช านาญใน
วิชาชีพ  ผู้จดัการ  เจ้าของกิจการ  เสมียน  พนกังาน ช่างฝีมือ ชาวนา ว่างงาน นกัศกึษา แม่บ้าน 
ประถมศึกษา มธัยมศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโทขึน้ไป พุทธ คาทอลิค โปรแตสแตนท์ อิสลาม 
ขาว ด า  เหลือง ขาว ด า  เหลือง อเมริกนั องักฤษ ฝร่ังเศส เยอรมนั ไทย จีน ญ่ีปุ่ น สงู กลาง ต ่า  

4. การศึกษาและรายได้ นักการตลาดต้องสนใจในแนวโน้มของรายได้ส่วนบุคคล 
เน่ืองจากรายได้จะมีผลต่ออ านาจการซือ้ ส่วนผู้ ท่ีมีการศึกษาสูงมีแนวโน้มบริโภคผลิตภณัฑ์ท่ีมี 
คณุภาพดีมากกวา่ผู้ ท่ีมีการศกึษาต ่า เน่ืองจากผู้ มีการศกึษาสงูจะมีอาชีพท่ีสามารถสร้างรายได้สงู 
กว่าผู้ ท่ีมีการศกึษาต ่า จึงสรุปได้ว่าปัจจยัด้านประชากรศาสตร์เป็นปัจจยัท่ีนิยมน ามาใช้ศกึษากนั
มากท่ีสดุใน การแบ่งส่วนการตลาดตามกลุ่มผู้ ใช้บริการ โดยอาศยัตวัแปรศึกษา ได้แก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพ การศกึษา อาชีพ รายได้ เชือ้ชาติ ศาสนา ขนาดครอบครัว หรือวงจรชีวิตครอบครัวนัน้ 
น า มาวางแผนก าหนดกลยทุธ์สร้างความต้องการหรือจูงใจ ให้ผู้ ใช้บริการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์
หรือบริการ เพื่อให้เข้าถึงและตรงกบักลุ่มเปา้หมายโดยตรงมากท่ีสดุ เพราะจะท าให้นกัการตลาด
นัน้สามารถ ประเมินขนาดของตลาดเปา้หมายได้ตามสดัสว่นท่ีต้องการได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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จากแนวคิดและทฤษฎีท่ีกลา่วมาข้างต้นสรุปได้ว่า ประชากรศาสตร์หมายถึง การบง่บอก
ของลักษณะประชากรในด้านต่างๆ เช่น เพศ อายุ รายได้ การศึกษา อาชีพ  ท่ีต้องการศึกษา 
ลกัษณะประชากรศาสตร์เป็นสิ่งส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้ ใช้บริการ และเป็นตวัแปรท่ีช่วย
ให้นักการตลาดสามารถก าหนดตลาดเป้าหมายรวม ผู้ วิจัยจึงน าลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
ได้แก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มาใช้เป็นตวัแปรอิสระ เพื่อเป็น
แนวทางในการก าหนดกรอบแนวความคิดการวิจัย สมมติฐาน ออกแบบสอบถาม อภิปรายผล 
และก าหนดข้อเสนอแนะ ในด้านประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออน ในเขต
กรุงเทพมหานคร และทฤษฎีลกัษณะประชากรศาสตร์ ผู้วิจยัได้เลือกใช้แนวคิดและทฤษฎีของ ศิ
ริวรรณ เสรีรัตน์ (2538, pp. 41-42) กล่าวว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ (Demographic) 
หมายถึงลักษณะท่ีส าคัญและสถิติ ท่ีวัดได้ของประชากรท่ีช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย 
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว ระดบัการศกึษา อาชีพ รายได้เป็นเกณฑ์ท่ีนิยมใช้ใน
การแบ่งส่วนตลาด ลกัษณะทางประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะท่ีส าคญัซึ่งผู้วิจยัได้น ามาใช้ในการ
วิจยั ได้แก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยตอ่เดือน 
 
งานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 

พชัร์ทิตา กะการดี (2554) ได้ท าการศกึษาเร่ือง ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดบริการท่ี
มีผลต่อพฤติกรรมการซือ้สินค้าผ่านบตัรเครดิตของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร มีวตัถปุระสงค์มุ่ง
ศึกษา ตวัแปรอิสระได้แก่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ์ 
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านบุคลากร ด้าน
กระบวนการและด้านกายภาพ ตัวแปรตามได้แก่ พฤติกรรมการซือ้สินค้าผ่านบัตรเครดิตของ
ผู้บริโภค กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือผู้บริโภคทัว่ไปในกรุงเทพมหานครท่ีมีอายตุัง้แตอ่าย ุ
20 ปีขึน้ไป ซึ่งเป็นสมาชิกบตัรเครดิตท่ีเป็นบตัรหลกั จ านวน 400 คนโดยใช้แบบสอบถามในการ
รวบรวมข้อมลู ค่าสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบสมมุติฐานโดยการวิเคราะห์เพียร์สันไคสแควร์ (Pearson Chi-Square) ท่ีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า 1.พฤติกรรมการซือ้สินค้าผ่านบัตรเครดิต
ผู้บริโภค ด้านความถ่ีในการใช้บตัรเครดิตเฉลี่ยต่อเดือน มีความสมัพนัธ์กบัปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริม
ทางการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการและด้านกายภาพ 2.พฤติกรรมการซือ้สินค้าผ่าน
บตัรเครดิตของผู้บริโภค ด้านยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเฉลี่ยต่อเดือน มีความสมัพันธ์กับ
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการและด้านกายภาพ 3.
พฤติกรรมการซือ้สินค้าผ่านบตัรเครดิตของผู้บริโภค ด้านประเภทสินค้าและบริการท่ีใช้จ่ายผ่าน
บตัรเครดิตมีความสมัพนัธ์กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการสง่เสริมทางการตลาด ด้านบคุลากร ด้านกระบวนการ
และด้านกายภาพ 

กฤตภาส ศรลมัภ (2551) ได้ท าการศกึษาเร่ือง ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอ่
คณุค่าตราสินค้าและพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตของสมาชิกบตัร AMEX ในเขตกรุงเทพมหานคร 
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพใน
ครอบครัว รายได้จากการท างานและอาชีพ ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด ได้แก่ด้านผลิตภณัฑ์ 
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการขาย รูปแบบการด าเนินชีวิต กิ จกรรม 
ความสนใจ ความคิดเห็นกับพฤติกรรมการใช้บริการบตัรเครดิต American Express  ของลกูค้า 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ลูกค้าท่ีมีลกัษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย  อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ระดบั การศกึษา และอาชีพ แตกตา่งกนัมีผลต่อพฤติกรรมด้านจ านวนเงินเฉลี่ยในการใช้จ่ายผ่าน
บตัรต่อเดือนและความถ่ีในการใช้บตัรแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์  ด้านราคา  และด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวมมี
ความสัมพัน ธ์กับพฤติ ก รรมการใช้บัต รเค รดิ ต  American Express ของลูก ค้ าใน เขต
กรุงเทพมหานคร เร่ืองจ านวนเงินเฉลี่ยท่ีใช้ผ่านบตัรต่อเดือน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 โดยด้านผลิตภณัฑ์   และด้านการสง่เสริมการตลาดมีความสมัพนัธ์ทิศทางเดียวกนั ในระดบั 
คอ่นข้างต ่า สว่นด้านราคามีความสมัพนัธ์ทิศทางเดียวกนั ในระดบัค่อนข้างต ่า ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวม มี
ความสัมพัน ธ์กับพฤติ ก รรมการใช้บัต รเค รดิ ต  American Express ของลูก ค้ าใน เขต
กรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีในการใช้บตัร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01โดยปัจจยัสว่น
ประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด มี
ความสมัพนัธ์ทิศทางเดียวกนั ในระดบัต ่า 

ปรียานารถ ลายคราม (2558) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
รูปแบบการ ด าเนินชีวิต และการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับ ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บัตร
เครดิต KTC ของ ผู้บริโภคในจงัหวดัปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง มีอายุ 31 – 40 ปี ส่วนใหญ่มี การศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงาน
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บริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้ 
บตัรเครดิต KTC ของผู้บริโภคในจงัหวดัปทุมธานี อย่างมี นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วน
รูปแบบการด าเนินชีวิตไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้ บตัรเครดิต KTC ของผู้บริโภคในจงัหวดั
ปทมุธานี 

พิมพ์ทิชา สริิวรพงศ์กลุ (2554) ได้ท าการศกึษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลตอ่พฤตกิรรมการใช้บตัร
เครดติธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษา ปัจจยัสว่น
ประสมทางการตลาดทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการออกบตัร ด้านค่าธรรมเนียม ด้านการส่งเสริมการ
ขายและด้านประชาสมัพนัธ์ กับพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตธนาคารยูโอบี ผู้ตอบแบบสอบถาม
สว่นใหญ่เป็นเพศชาย อาย ุ25-40 ปี มีสถานภาพโสด มีรายได้ ตอ่เดือน ในระดบั 15,001–30,000 
บาท มีการศกึษาระดบัปริญญาตรี และประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษัทเอกชน สว่นประสมทาง
การตลาด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามประเมินว่าด้านการออกแบบมี ระดบัความส าคญัโดยรวมใน
ระดบัปานกลาง สว่นด้านคา่ธรรมเนียม ด้านการสง่เสริมการขาย และ ด้านประชาสมัพนัธ์ มีระดบั
ความส าคญัโดยรวมในระดบัมาก ด้านพฤติกรรมการใช้ บตัรเครดิต พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี
จ านวนเงินโดยเฉลี่ยท่ีใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตต่อเดือน น้อยกว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท มีความถ่ี
ในการใช้บตัรเครดิตเพื่อซือ้ สินค้าและบริการ 1-5 ครัง้ต่อเดือน และวตัถุประสงค์ ท่ีเลือกใช้บตัร
เครดิต คือใช้เพื่อการส่วนตัว ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 1.พฤติกรรมการใช้บัตรเครดิต
ธนาคารยูโอบีจ านวนเงินโดยเฉลี่ยท่ีใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตต่อเดือน และความถ่ีในการใช้บัตร
เครดิตเพื่อซือ้สินค้าและบริการ มีความสมัพนัธ์กับ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัรายได้ ต่อ
เดือน ระดับการศึกษา อาชีพ การออกแบบบัตร ค่าธรรมเนียม การส่งเสริมการขาย และการ
ประชาสัมพันธ์ 2. พฤติกรรมการใช้ บัตรเครดิตธนาคารยูโอบีด้านวัตถุประสงค์ท่ีเลือกใช้บัตร
เครดิตมี ความสมัพนัธ์ กับเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ การออกแบบบตัร 
คา่ธรรมเนียม การสง่เสริมการขายและการประชาสมัพนัธ์ 

ทนงศกัดิ  จิรวฒันวจิตร (2554) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บตัร
เครดิตของลกูค้าธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ภาคกลางสาม สมทุรสาคร – สมทุรสงคราม มี
วตัถปุระสงค์มุง่ศกึษา ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดบริการทัง้ 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์และ
บริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านบุคลากรผู้
ให้บริการ ด้านลักษณะทางกายภาพและด้านกระบวนการ กับปัจจัยการใช้บริการและความ
ปลอดภยัในการเลือกใช้บตัรเครดิตธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ได้แก่ ด้านคณุภาพและการ
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ใช้บริการ ด้านข้อมูลข่าวสารและด้านความปลอดภัย และพฤติกรรมการเลือกใช้บัตรเครดิต
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด(มหาชน) ผลการวิจยัพบว่า ลกูค้าธนาคารกรุงเทพส่วนใหญ่เป็นหญิง มี
อายุ ระหว่าง 20 - 30 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพรับจ้าง/พนักงาน
บริษัท รายได้เฉลี่ย 15,000-30,000 บาท ประเภทการเป็นสมาชิกบัตร เป็นบัตรประเภทวีซ่า 
จ านวนบัตรท่ีถือจ านวน 1 ใบ บริเวณทีพักอาศัยอยู่ในเมือง การช าระหนีจ้ะช าระทัง้หมด 
พฤตกิรรมการเลือกใช้บตัรเครดิตของลกูค้าธนาคารกรุงเทพพบวา่สว่นใหญ่ถือบตัรเครดิต ประเภท
วีซ่า สถาบันการเงินทีถือเป็นของธนาคารกรุงเทพ ประเภทของบัตรเครดิตเป็นบัตรเครดิตวีซ่า  
จ านวน เฉลี่ยของการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตต ่ากว่า 5 ครัง้ต่อเดือน มูลค่าการใช้จ่ายผ่านบัตร
เครดิตเฉลี่ยต ่ากว่า 5,000 บาท วตัถุประสงค์ของการใช้บตัรเครดิตส่วนใหญ่ใช้ช าระค่าสินค้าที
ห้างสรรพสินค้าหรือซุปเปอร์มาเก็ต ลกูค้าธนาคารกรุงเทพให้ความส าคญักบัปัญหาและอปุสรรค
ตอ่การเลือกใช้บริการบตัรเครดติใน ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก คา่เฉลี่ย 3.70 ซึง่ ลกูค้าของธนาคาร
กรุงเทพ ท่ีถือบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ ส่วนใหญ่ เหตผุลท่ีเลือกใช้ บริการบตัรเครดิตของ
ธนาคารกรุงเทพ คือ ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและปีแรกคิดเป็นร้อยละ 87.50 รองลงมาคือ 
ธนาคารมีสาขามาก สะดวกในการใช้บริการคิดเป็นร้อยละ 56  ลูกค้าธนาคารกรุงเทพให้
ความส าคัญกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการบัตรเครดิตในภาพ รวมอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 3.90 เม่ือวิเคราะห์รายละเอียดเป็นรายข้อ พบว่ามีระดบัปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้ 
บริการบัตรเครดิตของธนาคารกรุงเทพระดับอยู่ในระดบัมากทุกข้อ ผลการทดสอบพบว่า ด้าน
ผลิตภณัฑ์ พบว่ากลุม่ตวัอย่างให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสดุในเร่ือง เม่ือบตัรสญู หายสามารถ
แจ้งอายดัได้ทันที คิดเป็นร้อยละ 4.15 ส่วนประเด็นท่ีกลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัน้อย ท่ีสุดคือ 
รูปแบบบตัรเล็กและสวยงาม คิดเป็นร้อยละ 3.35 ด้านราคา พบว่ากลุม่ตวัอย่างให้ความส าคญัใน
ระดับมากทีสุดในเร่ือง ไม่เสีย ค่าธรรมเนียมแรกเข้า คิดเป็นร้อยละ 4.44  ส่วนประเด็นทีกลุ่ม
ตวัอย่างให้ความส าคญัน้อยทีสุดคือ สามารถเลือกรูปแบบการผ่อนช าระเองได้ คิดเป็นร้อยละ 
3.83 ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสดุในเร่ือง มี
ศูนย์บริการสมาชิก Call Center สามารถให้ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 4.13 ส่วนประเด็นท่ีกลุ่ม
ตวัอย่าง ให้ความส าคญัน้อยท่ีสุดคือ การออกบูทสมัครตามสถานท่ีต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 3.34 
ด้านการสง่เสริมการตลาด พบวา่กลุม่ตวัอยา่งให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสดุในเร่ือง บริการแบง่
ช าระสินค้า/บริการ 0% และเรียกเก็บในเดือนถัดไป คิดเป็นร้อยละ 4.09 ส่วนประเด็นท่ีกลุ่ม
ตวัอย่างให้ความส าคญัน้อยท่ีสดุคือ การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆเช่น โทรทศัน์ วิทย ุคิดเป็นร้อย ละ 
3.70 ด้านพนกังาน พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัในระดบัมากทีสดุในเร่ือง ความ น่าเช่ือถือ
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ของพนกังาน คิดเป็นร้อยละ 4.06 ส่วนประเด็นท่ีกลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัน้อยท่ีสดุคือ ปัจจยั
ด้านพนักงานมีผลต่อการเลือกใช้บัตรเครดิต เป็นร้อยละ 3.78 ด้านกระบวนการในการท างาน 
พบวา่กลุม่ตวัอยา่งให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสดุในเร่ืองวิธีการช าระเงินคืนได้หลายรูปแบบ คิด
เป็นร้อยละ 4.18 ส่วนประเด็นท่ีกลุ่มตวัอย่างให้ ความส าคญัน้อยท่ีสดุคือ ขัน้ตอนในการอนุมตัิ
บตัร คิดเป็นร้อยละ 3.91 ด้านกระบวนการทางกายภาพ พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัใน
ระดบัมากท่ีสดุใน เร่ืองภาพลกัษณ์ของธนาคารผู้ออกบตัร คิดเป็นร้อยละ 4.06 สว่นประเด็นท่ีกลุม่
ตวัอยา่งให้ ความส าคญัน้อยท่ีสดุคือ การใช้พรีเซนเตอร์ในการประชาสมัพนัธ์ คดิเป็นร้อยละ 3.39  

สุจิตรา จันทนา and นพวรรณ ทิพาปกรณ (2011) ได้ท าการศึกษาเร่ืองปัญหาการใช้
บตัรเครดิตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานค มีวตัถุประสงค์มุ่ง (1) ข้อมูลส่วนบุคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม (2) ปัจจยัการตลาดของบตัรเครดิต ทัง้ 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการสง่เสริมทางการตลาด ด้านการให้บริการ ด้านขัน้ตอนการบริการ
และด้านดชันีชีว้ดัคณุภาพบริการ (3) ข้อมูลการใช้บตัรเครดิต (4) ข้อมูลการเลือกใช้บตัรเครดิต 
(5) ปัญหาการใช้บตัรเครดิต (6) เปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลของผู้บริโภคกับปัญหา ในการใช้
บตัรเครดิต (7) เปรียบเทียบข้อมูลการเลือกใช้บตัรเครดิต ของผู้บริโภคกับปัญหาในการใช้บตัร
เครดิต (8)  เปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกใช้บตัรเครดิต ของผู้บริโภคกับปัญหาในการใช้บตัร
เครดติ ผลการวิจยัพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอาย ุ21-30 ปี มีสถานภาพ
โสด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ 20,001-25,000 
บาท สว่นใหญ่ครอบครองบตัรเครดิต 1 ใบ ซือ้สินค้าผ่านบตัรเครดิตตอ่เดือนเป็นจ าานวนเงิน 500 
- 2,000 บาท มลูคา่ต ่าสดุท่ีใช้ในการช าระด้วยบตัรเครดิต 1,000 บาท มลูคา่สงูสดุท่ีใช้ในการช าระ
ด้วยบตัรเครดิต  10,000-20,000 บาท เลือกใช้บตัรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ สมคัรเลือกใช้บตัร
เครดิตเน่ืองจากมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ  และช าระหนีจ้ากบตัรเครดิตผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ส่วน
ใหญ่เห็นว่าอตัราดอกเบีย้ของบตัรเครดิตแพงกว่าอตัราดอกเบีย้ ของบตัรทั่วไป ผลการทดสอบ
สมมุติฐาน พบว่า เพศ อายุ ระดบัการศึกษาและรายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกันมีปัญหาในการใช้
บตัรเครดิตแตกตา่งกนั  จ านวนบตัรเครดิตท่ีถือครองน าไปสูปั่ญหาท่ีแตกตา่งกนั 

ไพรวลัย์ ตนัอึง๊ (2549) ได้ท าการศกึษาเร่ือง พฤติกรรมการใช้บริการบตัรเครดิตของผู้ ถือ
บตัรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัชลบรีุ มีวตัถปุระสงค์
มุ่งศึกษา ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถาณภาพในครอบครัว รายได้จาก
การท างานและอาชีพ กับพฤติกรรมการใช้บริการบตัรเครดิต ได้แก่ การตดัสินใจ ความพึงพอใจ 
ความต้องการ ความรับผิดชอบ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ ใช้บริการบตัรเครดิตของผู้ ถือบัตรเครดิตมี
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พฤติกรรมในการใช้ บริการบตัรเครดติโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีพฤติกรรมการใช้บริการ
บตัรเครดิตในด้าน การตดัสินใจในระดบัสงูรองลงมาคือด้านความพึงพอใจด้านความรับผิดชอบ
และด้านความต้องการ ตามล าดบั ทัง้นีปั้จจยัด้าน เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ รายได้ 
และอาชีพ ไม่มีอิทธิพลต่อ พฤติกรรมการใช้บริการบตัรเครดิต ซึ่งสอดคล้องกบัทฤษฎีพฤติกรรม
ผู้บริโภค และทฤษฎีของฟิลิปคอดเลอร์ ท่ีปัจจยักระตุ้นทางการตลาดท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤตกิรรมและผลตอ่ปัจจยั ภายใน ขณะเดียวกนัผู้บริโภคทกุคนมีลกัษณะตดัสินใจวางแผนก่อนใช้
บัตร เน่ืองจากจะก่อให้เกิด ความสะดวกสบายแล้วยังมีความรับผิดชอบ โดยค านึ งถึงอัตรา
ดอกเบีย้และคา่ปรับก่อนใช้บตัร ปัญหาท่ีผู้ใช้บริการบตัรเครดิตของผู้ ถือบตัรเครดิตธนาคารกรุงศรี
อยธุยา จ ากดั (มหาชน) ในเขต อ าเภอเมือง จงัหวดัชลบรีุ ท่ีพบมากท่ีสดุคือการเสียเวลาตรวจสอบ
หลกัฐานของบตัรเครดติจากทางร้านค้า  การเสียเวลาในการขออนมุตัิวงเงินบตัรเครดติจากร้านค้า
และปัญหาเก่ียวกบัการขอคิด ค่าธรรมเนียมเพิ่มจากการใช้บตัรเครดิตช าระค่าสินค่าหรือบริการ 
ซึง่ธนาคารสามารถแก้ไขโดย การเพิ่มวงเงินบตัร ใช้เคร่ือง EDC แทนเคร่ืองรูดแบบเดิมและแจ้งให้
ลกูค้าทราบอยา่งละเอียด 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องผู้วิจยัได้น างานวิจยัของ พชัร์ทิตา กะการดี (2554) ปัจจยัสว่นประสม
ทางการตลาดบริการท่ี มีผลต่อพฤติกรรมการซื อ้สินค้าผ่านบัตรเครดิตของผู้ บ ริโภคใน
กรุงเทพมหานคร และ กฤตภาส ศรลมัภ (2551) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อคณุค่า
ตราสินค้าและพฤติกรรม การใช้บตัรเครดิตของสมาชิกบตัร AMEX ในเขตกรุงเทพมหานคร มาใช้
เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม ซึง่ใช้เป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมลู 
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บทที่ 3 
วธีิด าเนินการวจิัย 

 
การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศกึษาเร่ือง "ส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความสมัพนัธ์กบั

พฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออนของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร" โดยผู้วิจยัได้ด าเนินการ
ตามขัน้ตอนดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอยา่ง     
2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั     
3. การเก็บรวบรวมข้อมลู         
4. การจดัท าข้อมลู และการวิเคราะห์ข้อมลู       
5. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู  

  
การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั    
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ ผู้ ท่ีใช้บตัรเครดิตอิออน จ านวน 238 ล้านบตัร (อิ

ออน, 2561)ท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน 
กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีค้ือ ผู้ ท่ีใช้บตัรเครดิตอิออนจ านวน 2.38 ล้านบตัร 
(อิออน, 2561) ท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน โดยใช้สตูร
ค านวนแบบทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน Taro Yamane (ล้วน สายยศ & อังคณา สายยศ, 
2536, pp. 260-261) และได้ก าหนดค่าความเช่ือมัน่ 95% ค่าผิดพลาดท่ียอมรับได้ไม่เกิน 5% จะ
ได้ขนาดกลุ่มตวัอย่างจ านวน 385 คนและเผ่ือการสญูเสียแบบสอบถามโดยส ารองไว้เท่ากับ 15 
คน ดงันัน้กลุ่มตวัอย่างส าหรับการวิจยัครัง้นีเ้ท่ากบั 400 คนซึง่การเก็บข้อมลูใช้วิธีการสุ่มตวัอย่าง
ดงันี ้

     =
N

[1+N(e2)]
 

แทนคา่ n    =  
2,380,000

[1+2,380,000(0.052)]
 

=     400   
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เม่ือ n  = ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง      
N  = จ านวนประชากรทัห้มด 2,380,000 คน 
e  = ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้ 5% 

ดงันัน้ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยั คือ 400 คน  
วิธีการสุม่ตวัอยา่ง    

ขัน้ตอนที่ 1 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการ
จบัฉลากเพื่อคดัเลือกจ านวน 5 สาขา จากสาขาอิออน จ านวน 20 สาขาในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 
สาขาบิ๊กซีราชด าริ สาขาเทอมินอล 21 สาขาซีคอนสแควร์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ สาขาสีลม 
คอมเพลก็ซ์ 

ขัน้ตอนที่  2 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยมีการก าหนด
สดัสว่นกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการเก็บข้อมลูทัง้ 5 แห่ง แห่งละ 80 คน รวมได้จ านวนทัง้หมด 400 คน  

ขัน้ตอนที่ 3 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยท าการ
แจกแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างตามสถานท่ีท่ีได้ก าหนดไว้แล้วในขัน้ตอนท่ี 3 ให้ครบตาม
แบบสอบถาม จ านวน 400 ชดุ 
 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในงานวจิัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจยั 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจยัครัง้นี ้คือ แบบสอบถาม ซึง่ผู้วิจยัได้จดัท าขึน้เพื่อศกึษาสว่น

ประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตอิออน  ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยแบง่ออกเป็น 3 สว่น ประกอบด้วย   

ตอนที่  1 ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามท่ี
เก่ียวกบัข้อมลูสว่นตวัของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อาย ุรายได้ ระดบัการศกึษา อาชีพ และ
รายได้เฉลี่ยตอ่เดือน ประกอบด้วยแบบสอบถามท่ีมีค าถามแบบให้เลือกตอบจ านวน 6 ข้อ ดงันี ้   

1. เพศ เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด (Close ended Question) โดยใช้
ระดบัการวดัข้อมลูประเภทนามบญัญตัิ (Nominal Scale) 

 
1.1 ชาย 
1.2 หญิง 
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2. อาย ุเป็นระดบัการวดัข้อมลปูระเภทเรียงล าดบั (Ordinal scale) โดยการ
ก าหนดช่วงอายุนัน้ได้อ้างอิงจากงานวิจัยของ สุทธิเกียรติ ไตรรัตนาพรกุล (2545) ศึกษาเร่ือง
ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ การส่งเสริมการขายและคณุค่าตราสินค้า ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บตัร
เครดติธนาคารกสกิรไทยของผู้ ถือบตัรในเขตกรุงเทพมหานคร ดงันี ้ 

2.1 20 - 29 ปี     
2.2 30 - 39 ปี    
2.3 40 – 49 ปี 
2.4 50 ปีขึน้ไป 

3. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal 
scale) โดยการก าหนดช่วงรายได้เฉลี่ยต่อเดือนได้อ้างอิงจากงานวิจยัของ ธวชัชยั ประจกัษเศรณี 
(2545) ศกึษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลตอ่พฤตกิรรมของผู้บริโภคในการใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตซติีแ้บงค์ ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ดงันี ้ 

3.1 15,000 – 29,999 บาท   
3.2 30,000 – 44,999 บาท 
3.3 45,000 – 59,999 บาท 
3.4 60,000 บาทขึน้ไป 

4. ระดบัการศึกษา ระดบัการวดัข้อมลู ประเภทเรียงล าดบั (Ordinal scale) 
ดงันี ้

4.1 ต ่ากวา่ปริญญาตรี  
4.2 ปริญญาตรี   
4.3 สงูกวา่ปริญญาตรี    

5. อาชีพ เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด ลกัษณะค าถามมีหลายค าตอบให้
เลือก (Multichotomous Question) โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภท นามบัญญัติ (Nominal 
Scale) 

5.1 ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
5.2 พนกังานบริษัทเอกชน 
5.3 ธุรกิจสว่นตวั / เจ้าของกิจการ 
5.4 อาชีพอิสระ 
5.5 อ่ืนๆ โปรดระบ.ุ.....................    
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ตอนที่  2  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด
บริการ ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ด้านบคุคล ด้านกระบวนการ และด้านกายภาพ จ านวน 21 ข้อ ซึง่แบง่ออกเป็นรายด้านดงันี ้

1.ด้านผลิตภณัฑ์ จ านวน 3 ข้อ 
2.ด้านราคา จ านวน 3 ข้อ 
3.ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย จ านวน 5 ข้อ 
4.ด้านการสง่เสริมการตลาด จ านวน 4 ข้อ 
5.ด้านบคุคล จ านวน 4 ข้อ 
6.ด้านกระบวนการ จ านวน 4 ข้อ 
7.ด้านกายภาพ  จ านวน 3 ข้อ 

ลกัษณะของค าถามเป็นแบบปลายปิด (Close-End Respose Questions) เป็น
การให้คะแนนแบบ Likert Scale โดยใช้การวดัระดบัข้อมลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale)
แบง่ออกเป็น 5 ระดบัซึง่มีเกณฑ์การให้คะแนนความคิดเห็นแตร่ะดบั ดงันี ้

5  หมายถึง เห็นด้วยอยา่งยิ่ง 
4  หมายถึง เห็นด้วย 
3  หมายถึง ไม่แน่ใจ 
2  หมายถึง ไม่เห็นด้วย 
1  หมายถึง ไม่เห็นด้วยอยา่งยิ่ง 

การก าหนดเกณฑ์คา่เฉลี่ยในการอภิปรายผลค านวณ โดยใช้สตูรการค านวณหา
ความกว้างของอนัตรชัน้ ดงันี ้ดงันี ้(ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2548 : 193-194) 

ความกว้างของอนัตรภาคชัน้  =   
ข้อมลูท่ีมีคา่สงูสดุ – ข้อมลูท่ีมีคา่ต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

    =  5 –1

5
    

     = 0.80 

สถิติเชิงพรรณนา ผู้วิจยัใช้เกณฑ์เฉลี่ยในการประเมินผลแบบสอบถามเก่ียวกับ
สว่นประสมทางการตลาดบริการ แบง่เป็น 5 ระดบั โดยใช้คะแนนเฉลี่ยของแตล่ะตวัแปร ดงันี ้

เกณฑ์การประเมินผลแบบสอบถามเก่ียวส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
แบง่เป็น 5 ระดบั 
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คะแนนเฉลี่ย    การแปลผล 
4.21 – 5.00 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสม

ทางการตลาดบริการ อยูใ่นระดบัดีมาก 
3.41 – 4.20 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสม

ทางการตลาดบริการ อยูใ่นระดบัดี 
2.61 – 3.40 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสม

ทางการตลาดบริการ อยูใ่นระดบัปานกลาง 
1.81 – 2.60 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสม

ทางการตลาดบริการ อยูใ่นระดบัไม่ด ี
1.00 – 1.80 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสม

ทางการตลาดบริการ อยูใ่นระดบัไม่ดีอยา่งมาก 
ตอนที่ 3 เป็นค าถามเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออน ประกอบด้วย 

ข้อค าถาม 7 ข้อดงันี ้ 
ข้อท่ี 1. คา่ใช้จ่ายเฉลี่ยท่ีใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตอิออน(ตอ่ครัง้) มีลกัษณะเป็น

ค าถามแบบปลายเปิด (Open-ended Question) เป็นการวัดระดับข้อมูลประเภทอัตราส่วน 
(Ratio Scale) 

ข้อท่ี 2. ความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บตัรเครดิตอิออน(ครัง้ต่อเดือน) มีลกัษณะ
เป็นค าถามแบบปลายเปิด (Open-ended Question) เป็นการวดัระดบัข้อมูลประเภทอตัราส่วน 
(Ratio Scale) 

ข้อท่ี 3. ประเภทสินค้าท่ีใช้บริการผ่านบัตรอิออน ใช้ระดับการวัดข้อมูล
ประเภทนามบญัญตัิ (Nominal Scale) มีลกัษณะค าถามเป็นแบบหลายค าตอบให้เลือก (Multiple 
Choice Question) 

ข้อท่ี 4. สถานท่ีท่ีใช้บตัรเครดิต อิออน เพื่อซือ้สินค้าและบริการบ่อยท่ีสดุ ใช้
ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) มีลักษณะค าถามเป็นแบบหลาย
ค าตอบให้เลือก (Multiple Choice Question) 

ข้อท่ี 5. วนัท่ีใช้บตัรเครดิต อิออน เพื่อซือ้สินค้าและบริการเป็นส่วนใหญ่ ใช้
ระดบัการวดัข้อมลูประเภทนามบญัญตัิ (Nominal Scale) ชนิดมีค าตอบให้เลือกได้ 2 ข้อ (Simple 
dichotomy Questions) 
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ข้อท่ี 6. เหตผุลท่ีท่านเลือกใช้จ่ายค่าสินค้าและบริการผ่านบตัรเครดิตอิออน 
ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) มีลักษณะค าถามเป็นแบบหลาย
ค าตอบให้เลือก (Multiple Choice Question) 

ข้อท่ี 7. บคุคลท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสมคัรเครดิตอิออน ใช้ระดบัการวดั
ข้อมูลประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale) มีลกัษณะค าถามเป็นแบบหลายค าตอบให้เลือก 
(Multiple Choice Question) 

 
ขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ได้สร้างเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) 
เพื่อให้ได้เคร่ืองมือท่ีสมบูรณ์ และมีคุณภาพ ผู้ วิจัยได้ท าการสร้างเคร่ืองมือตามล าดับขัน้ตอน 
ดงัตอ่ไปนี ้

1. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถาม จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องต่างๆ รวมทัง้
แนวคิด ทฤาฎี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม โดยให้ครอบคลมุเนือ้หาตามกรอบ
แนวคดิของการวิจยั 

2. การสร้างแบบสอบถามทัง้หมด 3 สว่น 
สว่นท่ี 1 ค าถามเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
สว่นท่ี 2 ค าถามเก่ียวกบัสว่นประสมทางการตลาดบริการ 
สว่นท่ี 3 ค าถามเก่ียวกบัพฤตกิรรมการใช้บตัรเครดิตอิออน 

3. น าข้อมูลท่ีได้จากการรวบรวมข้อมูลนัน้มาสร้างแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ท่ี
ปรึกษาและผู้ เช่ียวชาญ เป็นผู้ตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity)และความเหมาะสมของภาษา 
ตลอดจนความเหมาะสมของแบบสอบถาม จากนัน้ท าการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า แล้ว
น าเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาอีกครัง้ 

4. น ำแบบสอบถำมทีไ่ดไ้ปปรบัปรุงแกไ้ข แลว้ไปท ำกำรทดสอบ (Tryout) กบัประชำกร
ที่มีลกัษณะใกล้เคียงกบักลุ่มตวัอย่ำง จ ำนวน 40 ชุด และน ำมำวิเครำะห์หำควำมน่ำเชื่อมัน่
(Reliability) ของแบบสอบถำม โดยใช้สูตรหำค่ำสัมประสิทธิแ์อลฟ่ำ (α  - Coefficient) 
ของครอนบคั  ( Cronbach) ผลลพัธ์ค่ำแอลฟำทีไ่ดจ้ะแสดงถงึระดบัควำมคงทีข่องแบบสอบถำม 
โดยจะมคี่ำระหว่ำง 0 < α < 1 ซึ่งค่ำทีใ่กล้เคยีงกบั 1 แสดงว่ำมคีวำมเชื่อมัน่สูง ซึ่งจะก ำหนด
เกณฑ์ค่ำควำมเชื่อมัน่ของแบบสอบถำมที่ยอมรบัได ้ต้องมคี่ำเกนิ 0.70 ขึน้ไป (กลัยำ วำนิชย์
บญัชำ  .2550: 34-36) โดยผลกำรทดสอบควำมเชื่อมัน่เป็นดงันี ้
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แบบสอบถาม        คา่ความเช่ือมัน่ 

สว่นประสมการตลาดบริการ ด้านผลิตภณัฑ์     0.845 

สว่นประสมการตลาดบริการ ด้านราคา      0.972 

สว่นประสมการตลาดบริการ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย    0.860  

สว่นประสมการตลาดบริการ ด้านการสง่เสริมการตลาด    0.822 
สว่นประสมการตลาดบริการ ด้านกระบวนการ     0.933 
สว่นประสมการตลาดบริการ ด้านบคุคล      0.896 
สว่นประสมการตลาดบริการ ด้านลกัษณะทางกายภาพ    0.955 

6. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแล้วไปเก็บข้อมลูจากกลุม่ตวัอย่างจ านวน 400 คน 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Method) เพื่อศึกษา ส่วนประสมทาง

การตลาดบริการท่ีมีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออนของผู้ ใช้บริการ  ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยมีแหลง่ข้อมลูในการศกึษาค้นคว้าประกอบด้วย 2 สว่น คือ  

1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นข้อมูลท่ีได้จากการใช้แบบสอบถามใน
การเก็บรวบรวมข้อมลูจากกลุม่ตวัอย่าง 400 คน  โดยท่ีผู้วิจยัจะน าไปแจกจ่ายให้กบักลุม่ผู้บริโภค
ด้วยตนเอง ตามเขตตามเกณฑ์การสุม่ตวัอยา่ง  บริเวณสาขาอิออน 

2. แหล่งข้อมลูทุติยภมูิ (Secondary data) ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากข้อมลูท่ีมีผู้
รวมรวมไว้ ประกอบการสร้างแบบสอบถาม และการวิเคราะห์สรุปผลการวิจยั ดงันี ้

2.1 หนงัสือวิชาการ แนวคิดทฤษฏี บทความ วิทยานิพนธ์ และรายงานการวิจยัท่ี
เก่ียวข้อง 

2.2 วารสารตา่ง ๆ  และรายงานประจ าปี  
2.3 ข้อมลูจากอินเตอร์เน็ต 
 

การจัดท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
การจดัท าข้อมลู 

น าแบบสอบถามท่ีได้รับค าตอบแล้ว มาด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลู การศึกษาครัง้นี ้
ผู้ วิจัยได้จัดกระท าข้อมูลท่ีได้มาประมวลผล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป (กัลยา วานิชย์บัญชา, 
2560) มีขัน้ตอนดงันี ้
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1. การตรวจสอบข้อมูล (Editing)  ผู้ วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบ
แบบ สอบถาม และแยกแบบสอบถามท่ีไม่สมบรูณ์ออกไป 

2. การบนัทึกข้อมลูลงรหสั (Coding) น าแบบสอบถามท่ีถกูต้องเรียบร้อยแล้วมา
ลงรหสัตามท่ีได้ก าหนดรหสัไว้ลว่งหน้า ส าหรับแบบสอบถามท่ีเป็นแบบปลายปิด (Close-ended) 
ส่วนแบบสอบถามท่ีเป็นปลายเปิด (Open-ended) ผู้ วิจยัได้จดักลุ่มค าตอบแล้วจึงนบัคะแนนใส่
รหสั โดยลงในแบบบนัทกึข้อมลูด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ตามล าดบั 

3. น าข้อมูลมาบันทึกลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ประมวลผลด้วยโปรแกรมสถิติ
ส าเร็จรูป เพื่อวิเคราะห์ข้อมลูตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้โดย  

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อ

อธิบายลกัษณะของกลุม่ตวัอยา่ง ดงันี ้
1.1 ค่าความถ่ี (Frequency) ส าหรับวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถามลกัษณะ

ทางประชากรศาสตร์ ในด้าน เพศ อาย ุรายได้เฉลี่ยตอ่เดือน ระดบัการศกึษา และอาชีพ 
1.2 ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถาม ลกัษณะ

ทางประชากรศาสตร์ในด้านประชากรศาสตร์  ในด้าน เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับ
การศกึษา และอาชีพ 

1.3 ค่าเฉลี่ย (Mean) ส าหรับวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถามส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริม
ทางการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ ด้านกายภาพ และพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิ
ออน 

1.4 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบสอบถามส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ
จดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ ด้านกายภาพ และ
พฤตกิรรมการใช้บตัรเครดิตอิออน 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน  (Inferential Statistics) เพื่อ
ทดสอบสมมติฐาน ดงันี ้
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2.1 สมมติฐานข้อท่ี 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อาย ุ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดบัการศึกษา อาชีพ เฉลี่ยต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บตัร
เครดติอิออน ในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้สถิติทดสอบสมมตฐิานดงันี ้

2.1.1 เพศท่ีแตกต่างกัน  มีพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตอิออนในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน สถิติ ท่ีใช้คือ Independent Samples t-Test เพื่อเปรียบเทียบ
คา่เฉลี่ยของกลุม่ตวัอยา่ง 2 กลุม่ท่ีเป็นอิสระตอ่กนั  

2.1.2 อายท่ีุแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออนผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน สถิติท่ีใช้คือ One-Way Analysis of Variance เพื่อเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉลี่ยของกลุม่ตวัอยา่งมากกวา่ 2 กลุม่ 

2.1.3 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออ
นผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตา่งกนั สถิติท่ีใช้คือ One-Way Analysis of Variance เพื่อ
เปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉลี่ยของกลุม่ตวัอยา่งมากกวา่ 2 กลุม่  

2.1.4 ระดบัการศกึษาท่ีแตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออนผู้บริ
โภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน สถิติท่ีใช้คือ One-Way Analysis of Variance เพื่อ
เปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉลี่ยของกลุม่ตวัอยา่งมากกวา่ 2 กลุม่ 

2.1.5 อาชีพท่ีแตกตา่งกนั มีพฤตกิรรมการใช้บตัรเครดิตอิออนผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน สถิติท่ีใช้คือ One-Way Analysis of Variance เพื่อเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคา่เฉลี่ยของกลุม่ตวัอยา่งมากกวา่ 2 กลุม่ 

2.2 สมมติฐานข้อท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้าน
ผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้าน
กระบวนการ ด้านกายภาพ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตอิออนในเขต
กรุงเทพมหานคร ใช้สถิติค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่ายแบบเพียร์สัน (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) เพื่อใช้หาคา่ความสมัพนัธ์ของตวัแปร 2 ตวัท่ีเป็นอิสระกนั  
 

สถติทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยใช้สถิติพืน้ฐาน ได้แก่ ค่า

ร้อยละ (Percentage) ค่า เฉลี่ ย  (Mean) ค่า เบี่ ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) มา
วิเคราะห์ ดงันี ้
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1) คา่ร้อยละ (Percentage) (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2560) 

  

เม่ือ P แทน คา่ร้อยละ 

 แทน ความถ่ีของคะแนน 
n แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง  

2) การหาค่าคะแนนเฉลี่ย ( Mean หรือ х̅ ) เพื่อใช้แปลความหมายของข้อมูลด้าน
ตา่งๆโดยใช้สตูรดงันี(้กลัยา วานิชย์บญัชา, 2560) 

х̅ =      
∑𝑥

𝑛
      

เม่ือ х̅ แทน คา่คะแนนเฉลี่ย 
Σ x  นทแ ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
n แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

3) การหาค่ า เบี่ ย ง เบนมาตรฐาน  (Standard Deviation : S.D.) เพื่ อ ใช้ แปล
ความหมายของข้อมลูด้านตา่งๆ โดยใช้สตูรดงันี ้(กลัยา วานิชย์บญัชา. 2560 : 49) 

S.D. =      √
𝑛∑𝑥2−(∑𝑥)2

𝑛(𝑛−1)
 

เม่ือ S.D. แทน คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุม่ตวัอยา่ง 
X แทน คะแนนแตล่ะตวัในกลุม่ตวัอยา่ง 

  х2 แทน ผลรวมของคะแนนแตล่ะตวัยกก าลงัสอง 

  (x)2แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 
  n แทน  ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง(จ านวนคน) 

2. สถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบคณุภาพของแบบสอบถาม   
การหาค่าความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ (Reliability of the test)  โดยใช้สูตรหาค่าสมั

ประสิทธ์แอลฟา (  - Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach’s Alpha coefficient) (กัลยา วา
นิชย์บญัชา, 2560) 

   = 
𝑘𝐶𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅/  𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

1+(𝑘−1)𝐶𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅/Variance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
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เม่ือ  α  แทน คา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั 
K  แทน จ านวนค าถาม 

 (Covariance)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ แทน คา่เฉลี่ยของคา่แปรปรวนร่วมระหวา่งค าถามต่างๆ 

 (Variance)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   แทน คา่เฉลี่ยของคา่ความแปรปรวมของค าถาม 

r  แทน   ค่าเฉล่ียของค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของทุก
ค าถาม 

3. วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติเชิงอนมุาน (Inferentail Statistic)   
3.1 ค่าสถิติ t -Test (Independent Sample t-test) ใช้ในการทดสอบความแตกต่าง

ระหวา่งคา่เฉลี่ยของกลุม่ตวัอยา่ง 2 กลุม่ ใช้สตูรดงันี ้ (กลัยา วานิชย์บญัชา. 2560: 108) ใช้สตูร 

กรณีท่ีมีความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่เท่ากนั  ( 1 
2 =  2 

2 ) 

   𝑡 =  
�̅�1−�̅�2

𝑠𝑝√
1

𝑛1
+

1

𝑛2

 

3.1.1 สถิติท่ีใช้ในการทดสอบ t มีชัน้แห่งความเป็นอิสระ df = n1 + n2 – 2 

เม่ือ 𝑥�̅� แทน คา่เฉลี่ยตวัอยา่งกลุม่ท่ี i ; i = 1, 2 

 𝑆𝑝 แทน 2 เบี่ยงเบนมาตรฐานตวัอยา่งรวม จากตวัอยา่งทัง้กลุม่ 

 𝑛𝑖   แทน ขนาดตวัอยา่งที่ i  

 𝑆1
2 แทน คา่แปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่งกลุม่ท่ี i ; i = 1, 2 

   𝑆𝑝 
2 =  

(𝑛1 −1)𝑆1
2 + (𝑛2−1)𝑆2

2

𝑛1+𝑛2−2
 

3.1.2 กรณีท่ีมีความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่ไมเ่ท่ากนั  ( 1 
2 ≠  2 

2 ) 

   𝑡 =  
�̅�1−�̅�2

√
𝑆1

2

𝑛1
 + 

𝑆2
2

𝑛1
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สถิติท่ีใช้ทดสอบ t มีชัน้แห่งความเป็นอิสระ = V 

   𝑣 =  
(

𝑆1
2

𝑛1
 + 

𝑆2
2

𝑛2
)2

𝑆1
2

𝑛1
𝑛1−1

 + 

𝑆2
2

𝑛2
𝑛2−1

 

เม่ือ t แทน  คา่สถิติท่ีใช้พิจารณาใน t-distribution 

 x1̅ แทน คา่เฉลี่ยของกลุม่ตวัอยา่งที่ 1 

 x2̅̅ ̅ แทน คา่เฉลี่ยของกลุม่ตวัอยา่งที่ 1 

 Sp แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตัวอย่างรวมจากตัวอย่างทัง้ 2 
กลุม่ 

 S1
2 แทน คา่แปรปรวนของตวัอยา่งกลุม่ท่ี 1 

 S2
2 แทน คา่แปรปรวนของตวัอยา่งกลุม่ท่ี 2 

 n1 แทน ขนาดตวัอยา่งที่ 1 

 n2 แทน ขนาดตวัอยา่งที่ 2 

 v แทน ชัน้แห่งความเป็นอิสระ 
3.2 สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance 

หรือ One Way ANOVA) ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างท่ีมากกว่า 2 
กลุม่ (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2560, p. 114)  

3.2.1 .ใช้ค่า F-Test กรณีค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มเท่ากนั  ใช้สตูรดงันีก้ลุ่ม 
(กลัยา วานิชย์บญัชา, 2560, p. 115) 

F =  
MSB

MSW
 

เม่ือ F แทน คา่สถิติท่ีจะใช้เปรียบเทียบกบัคา่วิกฤตจากการแจกแจง
เพื่อทราบนยัส าคญั 

  MSB  แทน คา่ประมาณของความแปรปรวนระหวา่งกลุม่ (Mean 

Square) 

  MSW แทน คา่ประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่  (Mean 

Square) 
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โดยมีองศาอิสระ (Degree of Freedom หรือ d.f.) ดงันี ้
Df  = n – 1 
dfB  = p – 1 
dfW  = n - p  

เม่ือ n แทน จ านวนตวัอยา่งรวมทัง้หมด (คน) 
 p แทน จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 
กรณีพบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ จะท าการตรวจสอบเป็นรายคู ่

ท่ี ระดับนัยส าคัญทางสถิติ ท่ี  .05 หรือระดับความเช่ือมั่น  95% โดยใช้สูตรตามวิ ธี  Least 
Significant Difference (LSD) เพื่อเปรียบเทียบคา่เฉลี่ยประชากร (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2560) 

𝐿𝑆𝐷    =     𝑡
1−

∝
2

;𝑛−𝑘
√𝑀𝑆𝐸 [

1

𝑛𝑖
+

1

𝑛𝑗
] 

โดยท่ี  n = ∑ 𝑛𝑖
𝑘
𝑖=1  

    ni ≠ n 
  r = n - k 
เม่ือ 𝑡1−

∝

2
;𝑛−𝑘 แทน ค่าท่ีใช้พิจารณาการแจกแจงท่ีระดับความ

เช่ือมัน่ 95% และชัน้แห่งความเป็นอิสระภายในกลุม่ 
 𝑀𝑆𝐸  แทน คา่ความแปรปรวนภายในกลุม่ 
 ni  แทน จ านวนข้อมลูของกลุม่ท่ี i 
 nj  แทน จ านวนข้อมลูของกลุม่ท่ี j 

    แทน ระดบัความส าคญั 

3.2.2 ใช้ค่า Brown-Forsythe (β) กรณีค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่
เท่ากนั (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2560) ใช้สตูรดงันี ้

𝛽          =       
𝑀𝑆𝐵

𝑀𝑆𝑊
 

โดยคา่      𝑀𝑆𝑤𝑖𝑡ℎ𝑖𝑛  =     [1 −
𝑛1

𝑁
] 𝑆𝑖

2 
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เม่ือ β  แทน คา่สถิติท่ีใช้พิจารณาใน Brown-Forsythe 
 MSB   แทน คา่ประมาณของความแปรปรวนระหวา่งกลุม่ 
 MSW   แทน คา่ประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่ 
 K  แทน จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 
 n  แทน ขนาดกลุม่ตวัอยา่ง 
 N  แทน ขนาดประชากร 

 S i
2  แทน คา่แปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่ง 

กรณีผลการทดสอบมีความแตกตา่งอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ จะท าการทดสอบ
เป็นรายคู่ เพื่อดวู่ามีคู่ใดท่ีแตกต่างกัน โดยใช้วิธี Dunnett T3 (วิเชียร เกตสุิงห์, 2545, p. 116) มี
สตูรดงันี ้

  𝑡          =           
𝑥�̅�+𝑥𝑗̅̅ ̅

𝑀𝑆𝑤(
1

𝑛𝑖
+

1

𝑛𝑗
)

 

เม่ือ 𝑡  แทน คา่สถิติท่ีใช้พิจารณา t-distribution 
 MSw𝑖𝑡ℎ𝑖𝑛  แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุ่ม

(Mean Square within group) ส าหรับ Dunnett’s T3 

 x�̅� แทน คา่เฉลี่ยของกลุม่ตวัอยา่งที่ i 

 x�̅� แทน คา่เฉลี่ยของกลุม่ตวัอยา่งที่ j 
 ni แทน จ านวนข้อมลูของกลุม่ท่ี i 
 nj แทน จ านวนข้อมลูของกลุม่ท่ี j 

3.3 สถิติสมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สนั (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) ใช้ในการหาความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัวท่ีเป็นอิสระต่อกันเป็นค่า
สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 2 ตวั ท่ีแตล่ะตวัตา่งมีระดบัการวดัของข้อมลูในระดบัอนัตร
ภาค (Interval Scale) ขึน้ไป (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2560, p. 131) 

rxy =
𝑛∑𝑥𝑦−(∑𝑥)(∑𝑦)

√[𝑛∑𝑥2−(∑𝑥)2(𝑛∑𝑦2−(∑𝑦)2]
 

เม่ือ 𝑟𝑥𝑦  แทน สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ 

  ∑𝑥  แทน ผลรวมของคะแนนชดุ X 

  ∑y แทน ผลรวมของคะแนนชดุ Y 

  ∑𝑥2 แทน ผลรวมของชดุคะแนน X แตล่ะตวัยกก าลงัสอง 



  47 

  ∑𝑦2 แทน ผลรวมของชดุคะแนน Y แตล่ะตวัยกก าลงัสอง 

∑𝑥𝑦  แทน ผลรวมของผลคณูระหวา่งคะแนนชดุ X และ Y ทกุคู ่

𝑛 แทน จ านวนคน หรือกลุม่ตวัอยา่ง 
 

โดยท่ีคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ จะมีคา่ระหวา่ง  –1 ≤ r  ≤  1  ความหมายของ r คือ 
      ค่า r   ค่าสัมประสิทธ์ิ  ค าอธิบายความสัมพันธ์ 

ตัวแปรอิสระ(X)และตวัแปร(Y) 

1. คา่ r เป็นลบ  -1 ถึง 0    มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัข้าม 
      คือ ถ้า X เพิ่ม Y จะลด, ถ้า X ลด Y จะเพิ่ม 
2. คา่ r เป็นบวก   0 ถึง 1   มีความสมัพนัธ์ในทิศทางในทางเดียวกนั 
      คือ ถ้า X เพิ่ม Y จะเพิ่ม, ถ้า X ลด Y จะลด 
3. คา่ r มีคา่เข้าใกล้             1    มีความสมัพนัธ์ในทิศทางในทางเดียวกนั 
      และมีความสมัพนัธ์กนัมาก 
4. คา่ r มีคา่เข้าใกล้     -1         มีความสมัพนัธ์ในทิศทางในตรงกนัข้าม 

และมีความสมัพนัธ์กนัมาก 
5. คา่ r เท่ากบั       0         ไม่มีความสมัพนัธ์กนั 
6. คา่ r เข้าใกล้       0   มีความสมัพนัธ์กนัน้อย 

 
ท่ีมา: กลัยา วานิชย์บญัชา (2545, pp. 350-351) 
 

การอา่นความหมายคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ ด้วยการอาศยัเกณฑ์ดงันี ้ 
0.01 – 0.20 หมายถึง  มีคา่ความสมัพนัธ์ต ่ามาก 
0.21 – 0.40 หมายถึง  มีคา่ความสมัพนัธ์ต ่า 
0.41 – 0.60 หมายถึง  มีคา่ความสมัพนัธ์ปานกลาง 
0.61 – 0.80 หมายถึง  มีคา่ความสมัพนัธ์สงู 
0.81 – 0.99 หมายถึง  มีคา่ความสมัพนัธ์สงูมาก 
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บทที่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจยัครัง้นีมุ้่งศกึษา “สว่นประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรม

การใช้บตัรเครดิตอิออนของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร” การวิเคราะห์ข้อมลูและการแปล
ผลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมลู ผู้วิจยัจึงได้ก าหนดสญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู
ดงันี ้ 

n   แทน  จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 
X   แทน  คา่เฉลี่ยของกลุม่ตวัอยา่ง 
S.D.   แทน  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
t  แทน  คา่ท่ีใช้พิจารณา t – Distribution 
SS   แทน  ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Sum of Squares) 
MS   แทน  คา่เฉลี่ยผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Mean of Squares) 
LSD  แทน  วิธีผลตา่งมีนยัส าคญัน้อยท่ีสดุ 
df  แทน  ชัน้ของความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
H0  แทน  สมมติฐานหลกั (Null hypothesis) 
H1  แทน  สมมติฐานรอง (Alternative hypothesis) 
r  แทน  สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ 
Sig.   แทน  ระดบัความมีนยัส าคญัทางสถิติ 
Sig.2tailed แทน  ความน่าจะเป็นส าหรับบอกนยัส าคญัทางสถิติ 
*  แทน  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
**  แทน  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัย

ครัง้นี ้ผู้วิจยัได้วิเคราะห์ และน าเสนอในรูปแบบของตารางประกอบค าอธิบายโดยแบง่การน าเสนอ
ออกเป็น 2 สว่นตามล าดบั ดงันี ้
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ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี ้
ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ ตอบแบบสอบถาม 

ประกอบด้วย เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ และ รายได้เฉลี่ยตอ่เดือน 
ตอนท่ี 2  การวิเคราะห์ข้อมลูสว่นประสมการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ์ 

ด้านราคาด้านการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกายภาพ และด้าน
กระบวนการ 

ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตอิออนของผู้ ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 

ส่วนที่  2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่ อการทดสอบสมมติฐาน
ประกอบด้วย 2 สมมตฐิาน ดังนี ้

สมมติฐานข้อที่  1 ผู้ ใช้บริการท่ีมีลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อาย ุ
รายได้เฉลี่ยตอ่เดือน ระดบั การศกึษา และอาชีพ แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออน 
แตกตา่งกนั 

สมมตฐิานข้อที่  2 สว่นประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกายภาพ และด้าน
กระบวนการ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตอิออนของผู้ ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จ านวน 400 คน จ าแนกตามเพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ และ รายได้เฉลี่ยตอ่เดือนโดยการหา
คา่ความถ่ี (Frequency) และคา่ร้อยละ (Percentage) ดงัตาราง 2 

 
ตาราง 2 แสดงจ านวน และร้อยละของข้อมูลลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม 
 

ข้อมูลลักษณะด้านประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1.เพศ   

ชาย 102 25.50 
หญิง 298 74.50 
รวม 400 100.00 

2.อาย ุ   
20 – 29 ปี 69 17.25 
30 - 39 ปี 282 70.50 
40 – 49 ปี 49 12.25 
รวม 400 100.00 

3.รายได้เฉลี่ยตอ่เดือน   
15,000 - 29,999 บาท 166 41.50 
30,000 - 44,999 บาท 142 35.50 
45,000 - 59,999 บาท 29 7.30 
60,000 บาทขึน้ไป 63 15.70 
รวม 400 100.00 
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 

ข้อมูลลักษณะด้านประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
4.ระดบัการศกึษา   

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 24 6.00 
ปริญญาตรี 280 70.00 
สงูกวา่ปริญญาตรี 96 24.00 
รวม 400 100.00 

5.อาชีพ   
พนกังานบริษัทเอกชน 346 86.50 
ธุรกิจสว่นตวั / เจ้าของกิจการ 38 9.50 
อาชีพอิสระ 16 4.00 
รวม 400 100.00 

 
จากตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม

พบวา่  
เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 298 คน คิดเป็นร้อยละ 74.5 

และเป็นเพศหญิง จ านวน 102 คน คดิเป็นร้อยละ 25.5 
อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 30 – 39 ปี จ านวน 282 คน คิดเป็นร้อยละ 

70.5 รองลงมาคืออาย ุ20 – 29 ปี จ านวน 69 คน คดิเป็นร้อยละ 17.25 อาย ุ40 - 49 ปี จ านวน 49 
คน คดิเป็นร้อยละ 12.25  

รายได้เฉล่ียต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 
29,999 บาท จ านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 41.5 รองลงมาคือ 30,000 – 44,999 บาท ขึน้ไป 
จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 60,000 บาทขึน้ไป จ านวน 63 คน คิด
เป็นร้อยละ 15.8 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 45,000 – 59,999 บาท จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3 
ตามล าดบั 

ระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 
280 คน คิดเป็นร้อยละ 70.0 รองลงมาคือ สงูกว่าปริญญาตรี จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 
และต ่ากวา่ปริญญาตรี จ านวน 24 คน คดิเป็นร้อยละ 6.0 ตามล าดบั 
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อาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีอาชีพเป็นพนกังานบริษัทเอกชน จ านวน 346 คน 
คิดเป็นร้อยละ 86.5 รองลงมาคือ ธุรกิจสว่นตวั /เจ้าของกิจการ จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5 
และอาชีพอิสระ จ านวน 16 คน คดิเป็นร้อยละ 4.0  

เน่ืองจากข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ อาชีพ มีความถ่ีของข้อมูลบางกลุ่ม 
จ านวนน้อย ผู้วิจยัจงึได้ท าการจดักลุม่ใหม ่เพื่อใช้ในการทดสอบสมมตฐิาน ดงัตาราง 3 

 
ตาราง 3 แสดงคา่ความถ่ี และคา่ร้อยละ ของข้อมลูลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ (จดักลุม่ใหม)่ 

 

ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
5. อาชีพ   

พนกังานบริษัทเอกชน 346 86.50 
ธุรกิจสว่นตวั / เจ้าของกิจการ/อาชีพอิสระ 54 13.50 
รวม 400 100.00 

 
อาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีอาชีพเป็นพนกังานบริษัทเอกชน จ านวน 346 คน 

คิดเป็นร้อยละ 86.50 รองลงมาคือ ธุรกิจส่วนตวั /เจ้าของกิจการ//อาชีพอิสระ จ านวน 54 คน คิด
เป็นร้อยละ 13.50  

 
ตอนที่ 2.การวิเคราะห์ข้อมลูส่วนประสมการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ์ 

ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกายภาพ และด้าน
กระบวนการ 
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ตาราง 4 แสดงคา่เฉลี่ยและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของสว่นประสมทางการตลาดบริการ  
 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ �̅� S.D. แปลผล 

ด้านผลิตภณัฑ์ 3.33 0.025 ดี 

ด้านราคา 3.02 0.438 ดี 

ด้านช่องทางจดัจ าหน่าย 3.43 0.903 ดี 

ด้านการสง่เสริมการตลาด 3.84 0.048 ดี 

ด้านบคุคล 3.09 0.933 ดี 

ด้านกายภาพ 3.93 0.952 ดี 

ด้านกระบวนการ 3.39 0.933 ดี 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยรวม 3.57 0.444 ดี 

 
จากตาราง 4 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของส่วนประสมทาง

การตลาดบริการพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับ ส่วนประสมทางการตลาด
บริการ โดยรวมอยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.75 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านกระบวนการ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกายภาพ ด้านบุคคล และ 
ด้านราคา อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 3.93 3.83,3.78,3.69,3.56 และ 3.52 
ตามล าดบั 
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ตาราง 5 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
จ าแนกเป็นรายด้าน 

 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ X  S.D. แปลผล 

ด้านผลิตภณัฑ์    
1. ประเภทบตัรเครดติอิออนมีให้เลือกหลากหลายตา

รูปแบบการด าเนินชีวิต 4.03 0.698 ดี 
2. รูปลกัษณ์ของบตัรเครดิตอิออนมีความสวยงาม 3.66 0.646 ดี 
3. สถาบนัการเงินผู้ออกบตัรมีช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ท่ีดี 4.10 0.660 ดี 
 โดยรวม 3.33 0.522 ด ี

ด้านผลิตภณัฑ์    
4. อตัราคา่ธรรมเนียมแรกเข้า มีความเหมาะสม 3.53 0.903 ดี 
5. อตัราคา่ธรรมเนียมรายปี มีความเหมาะสม 3 .5 0 0.929 ดี 
6 อตัราดอกเบีย้ คา่ปรับ คา่ธรรมเนียมและคา่บริการอ่ืนๆ

ในการใช้บตัรมีความเหมาะสม 3.50 0.887 ดี 
 โดยรวม 3.51 0.834 ด ี

ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย    
7 มีจ านวนร้านค้าท่ีรับช าระด้วยบตัรเครดิตอิออนจ านวน

มาก 

3.94 0.872 ดี 

8 มีบริการรับสมคัรบตัรเครดิตอิออนท่ีสะดวก เชน่ ตาม 4.00 0.732 ดี 
 อาคาร ส านกังานและห้างสรรพสนิค้าตา่งๆ    
9 สะดวกในการช าระคา่บริการ 3.70 0.947 ดี 
01  จ านวนสาขาท่ีรับสมคัรบตัรเครดิตอิออนมีเพียงพอ 3.57 0.904 ดี 
11  การรับช าระยอดใช้จ่ายมีช่องทางท่ีหลากหลาย เช่น 

เคาน์เตอร์เซอร์วิสๆ AEON THAI MOBILE อิออน 
3.95 0.827 ดี 

 แอพพลเิคชัน่    
 โดยรวม 3.83 0.659 ด ี
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ตาราง 5 (ตอ่) 
 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ X  S.D. แปลผล 

 ด้านการส่งเสริมการตลาด    

21  มีสว่นลดพิเศษเมื่อใช้จ่ายผา่นบตัรเครดิตอิออนในการ
ซือ้สนิค้าและบริการ 

3.93 0.842 ดี 

13 การใช้คะแนนสะสมแลกของรางวลัจงูใจ 3.69 0.764 ดี 

41  มีโปรโมชัน่ในวนัพิเศษอยูเ่สมอ เช่นวนัเกิด และเทศกาล
ตา่งๆ 

3.76 0.811 ดี 

51  เง่ือนไขในการใช้การสง่เสริมการตลาด)Promotion (ไม่  3.76 0.651 ดี 

 ยุง่ยากซบัซ้อน    

 โดยรวม 3.88 0.588        ดี 
 ด้านบุคคล    

61  พนกังานท่ีให้บริการมีความรอบรู้ในการให้ข้อมลูได้เป็น 3.58 0.849 ดี 

 อยา่งด ี    

17 พนกังานท่ีให้บริการมีความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา
ให้ทนัตามก าหนดเวลา 

3.56 0.853 ดี 

81  มีพนกังานบริการคอยช่วยเหลือตลอด 24 ชัว่โมง 3.48 0.849 ดี 

19 พนกังานมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ 3.64 0.760 ดี 

 โดยรวม 3.56 0 .633  ด ี

 ด้านกระบวนการ    

22  ระยะเวลาเปิด – ปิด ท าการของสาขาอิออนมีความ  3.75 2.680 ดี 

32  มีการบริหารจดัการคิวท่ีด ีท าให้อ านวยความสะดวก
และสร้างความประทบัใจแก่ผู้ใช้บริการ 

3.67 2.800 ดี 

 โดยรวม 3.63 0.622 ด ี
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ตาราง 5 (ตอ่) 
 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ X  S.D. แปลผล 

 ด้านกายภาพ    

42  สาขาท่ีให้บริการของทางบตัรเครดิตอิออนมีความ
สวยงาม ทนัสมยัน่าใช้บริการ 

3.36 2.852 ดี 

52  สาขาท่ีให้บริการของทางบตัรเครดิตอิออนมีความ
สะอาดเรียบร้อย 

0.20 2.652 ดี 

62  สาขาท่ีให้บริการของทางบตัรเครดิตอิออน มีการแบง่
โซน 

.3 89 2.820 ดี 

 ให้การให้บริการอยา่งชดัเจนท าให้สะดวกตอ่การใช้
บริการ 

   

 โดยรวม 3.36 0.633 ด ี

 

ด้านผลิตภณัฑ์ 
ผู้ ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้าน

ผลิตภณัฑ์ โดยรวมอยูใ่นระดบัดี โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.93 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่ 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับ สถาบันการเงินผู้ ออกบัตรมีช่ือเสียงและ

ภาพลกัษณ์ท่ีดี ประเภทบตัรเครดิตอิออนมีให้เลือกหลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิต และ 
รูปลกัษณ์ของบตัรเครดิตอิออนมีความสวยงาม อยู่ในระดบัดี โดยมีคา่เฉลี่ย 4.10,4.03 และ 3.66 
ตามล าดบั 

ด้านราคา 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านราคา 

โดยรวมอยูใ่นระดบัดี โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.51 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่ 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบั อตัราคา่ธรรมเนียมแรกเข้ามีความเหมาะสม 

อตัราคา่ธรรมเนียมรายปีมีความเหมาะสม และอตัราดอกเบีย้ คา่ปรับ คา่ธรรมเนียม คา่บริการอื่น
ในการใช้บัตรมีความเหมาะสม อยู่ในระดับดี  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.53,3.50 และ 3.50 
ตามล าดบั 
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ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ผู้ ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้าน

ช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยรวมอยู่ในระดบัดี โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.83 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ
พบวา่ 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบั มีบริการรับสมคัรบตัรเครดิตอิออนท่ีสะดวก 
เช่น อาคารส านกังานและห้างสรรพสินค้าต่างๆ การรับช าระยอดใช้จ่ายมีช่องทางท่ีหลากหลาย 
เช่น เคาน์เตอร์เซอร์วิส AEON THAI MOBILE อิออน แอพพลเิคชัน่ มีจ านวนร้านค้าท่ีรับช าระด้วย
บัตรเครดิตอิออนจ านวนมาก สะดวกในการช าระค่าบริการและจ านวนสาขาท่ีรับสมัครบัตร
เครดิตอิออนมีเพียงพอ อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.00,3.95,3.94,3.70 และ 3.57 
ตามล าดบั 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านการ

สง่เสริมการตลาด โดยรวมอยูใ่นระดบัดี โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.78 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่ 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบั มีส่วนลดพิเศษเม่ือใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตอิ

ออนในการซือ้สินค้าและบริการ มีโปรโมชัน่ในวนัพิเศษ เช่นวนัเกิด และเทศกาลต่างๆ เง่ือนไขใน
การใช้โปรโมชัน่ไม่ยุ่งยากซบัซ้อนและมีการใช้คะแนนสะสมแลกของรางวลัมความดงึดดูใจ อยู่ใน
ระดบัดี โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.93,3.76,3.76 และ 3.69 ตามล าดบั 

ด้านบุคคล 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัสว่นประสมทางการตลาดบริการ ด้านบคุคล 

โดยรวมอยูใ่นระดบัดี โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.56 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่ 
ผู้ ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับ พนักงานมีความกระตือรือร้นในการ

ให้บริการ มีพนกังานท่ีให้บริการมีความรอบรู้ในการให้ข้อมลูได้เป็นอย่างดี พนกังานท่ีให้บริการมี
ความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาให้ทนัตามก าหนดเวลา และมีพนกังานบริการคอยช่วยเหลือตลอด 
24 ชัว่โมง อยูใ่นระดบัดีโดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.64,3.58,3.56 และ 3.48 ตามล าดบั 

ด้านกระบวนการ 
ผู้ ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้าน

กระบวนการโดยรวมอยูใ่นระดบัดี โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.69 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่ 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคดิเห็นเก่ียวกบั ระยะเวลา เปิด – ปิด ท าการของสาขาอิออน 

มีความเหมาะสม ระยะเวลาในการอนมุตัิบตัรเครดิตอิออนมีความรวดเร็ว มีการบริหารจดัการคิวท่ี
ดีท าให้อ านวยความสะดวกและสร้างความประทบัใจแก่ผู้ใช้บริการและความสะดวกรวดเร็วในการ
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สมัครใช้บริการบตัรเครดิตอิออน อยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75,3.70,3.67 และ 3.65 
ตามล าดบั 

ด้านกายภาพ 
ผู้ ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้าน

กระบวนการโดยรวมอยูใ่นระดบัดี โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.96 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่ 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบั สาขาท่ีให้บริการของผู้ ใช้บริการบตัรเครดิต 

อิออนมีความสะอาด เรียบร้อย สาขาท่ีให้บริการของทางบตัรเครดิตอิออนมีความสวยงาม ทนัสมยั
น่าใช้บริการ และสาขาท่ีให้บริการของทางบตัรเครดิตอิออนมีการแบ่งโซนในการให้บริการอย่าง
ชัดเจนท าให้สะดวกเม่ือใช้บริการ อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.04,396 และ 3.89 
ตามล าดบั 
 

ตอนที่  3 การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออนของผู้ ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร โดย แสดงค่าต ่าสดุ ค่าสงูสดุ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน และ
คา่ร้อยละ 
 
ตาราง 6 แสดงค่าสงูสดุ ค่าต ่าสดุ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของพฤติกรรมการใช้บตัร
เครดติอิออนของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

พฤตกิรรมการใช้บัตรเครดติอิ
ออน 

Max Min X  S.D. 

 คา่ใช้จ่ายโดยเฉลี่ยท่ีใช้จา่ยผ่านบตัร
เครดติ อิออน (บาท  / เดือน) 

05555 255 9332980 80059544 

 ความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บตัร
เครดติ อิออน เพื่อซือ้สินค้าและ
บริการ (ครัง้ /เดือน ) 

20 0 8908 39804 

 
จากตาราง 6 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออนของผู้ใช้บริการใน

เขตกรุงเทพมหานคร เป็นรายข้อพบวา่  
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ค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียที่ ใช้ จ่ายผ่านบัตรเครดิตอิออน (บาท /เดือน) ผู้ ตอบ
แบบสอบถามสว่นใหญ่ มีการใช้จ่ายผา่นบตัรเครดิตอิออน (บาท /เดือน) สงูสดุเท่ากบั 50000 บาท 
ต ่าสดุเท่ากบั 200 บาท คา่เฉลี่ย 6992.75 บาท และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 7510.088 

ความถี่ โดยเฉล่ียในการใช้บัตรเครดิตอิออน เพื่อซือ้สินค้าและบริการ (ครั้ง/
เดือน) ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ มีความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บตัรเครดิตอิออน เพื่อซือ้สินค้า
และบริการ (ครัง้/เดือน) สูงสุดเท่ากับ 25 ครัง้ ต ่าสุดเท่ากับ 1 ครัง้ ค่าเฉลี่ย 4.14  ครัง้ และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.718 
 
ตาราง 7 แสดงจ านวน และคา่ร้อยละเก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออนของผู้ใช้บริการใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
 

พฤตกิรรมการใช้บัตรเครดติอิออน 
จ านวน 

)คน(  
ร้อยละ 

ประเภทสินค้าและบริการส่วนใหญ่ที่ท่านใช้จ่าย
ผ่านบัตรเครดติ อิออน 

  

 สนิค้าอปุโภคบริโภค 
รับประทานอาหาร 
เคร่ืองแตง่กาย 
เคร่ืองใช้ไฟฟา้ 

189 
78 
26 
72 

47.25 
19.50 
6.50 

18.00 
 เคร่ืองส าอาง/อาหารเสริม 3 0.75 
 เติมน า้มนัรถ 30 7.50 
 คา่สาธารณปูโภค เช่น คา่น า้,คา่ไฟ,คา่

โทรศพัท์ 
2 0.50 

รวม 400 100.00 
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ตาราง 7 (ตอ่) 
 
พฤตกิรรมการใช้บัตรเครดติอิออน จ านวน 

)คน(  
ร้อยละ 

สถานที่ที่ท่านมักใช้บัตรเครดติ อิออน เพื่อซือ้สินค้า
และบริการบ่อยที่สุด 

  

 ห้างสรรพสนิค้า 
ซปุเปอร์มาร์เก็ต 
ร้านสะดวกซือ้    
ร้านอาหาร/ภตัตาคาร 

294 
43 
3 

25 

73.50 
10.75 
0.75 
6.25 

 ป๊ัมน า้มนั 33 8.25 
 โรงพยาบาล 2 0.50 

รวม 400 100.00 
วันที่ท่านใช้บัตรเครดติ อิออน เพื่อซือ้สินค้าและ
บริการเป็นส่วนใหญ่ 

  

 วนัธรรมดา จนัทร์ – ศกุร์  89 22.20 
 วนัหยดุสดุสปัดาห์ เสาร์ – อาทิตย์คนใน 311 77.80 
เหตุผลที่ท่านเลือกใช้จ่ายค่าสินค้าและบริการผ่าน
บัตรเครดติ อิออน 

  

 มีโปรโมชัน่กบัร้านค้าท่ีร่วมรายการเยอะ 
แบง่จ่ายรายเดือนได้ 
ดอกเบีย้ถกู 
มัน่ใจในความปลอดภยั 
สะสมคะแนนแลกรับของรางวลั 

174 
66 
40 
51 
4 

43.50 
16.50 
10.00 
12.75 
1.00 

 สะดวก รวดเร็ว 65 16.25 
รวม 400 100.00 
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ตาราง 7 (ตอ่) 
 
พฤตกิรรมการใช้บัตรเครดติอิออน จ านวน 

)คน(  
ร้อยละ 

บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสมัครบัตร
เครดติอิออนของท่านมากที่สุด 

  

 เพื่อน 49 12.25 
 คนในครอบครัว/ญาต ิ 47 11.75 
 พนกังานบตัรเครดติอิออน 25 6.25 
 ตนเอง 279 69.75 

รวม 400 100.00 

 
จากตาราง 7 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออนของผู้ใช้บริการใน

เขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ 
ประเภทสินค้าและบริการที่ใช้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้จ่ายผ่านบตัร

เครดิตอิออนประเภทสินค้าอุปโภคบริโภคจ ำนวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 47.3  รองลงมา คือ 
รับประทานอาหารจ านวน 78 คิดเป็นร้อยละ 19.5 เคร่ืองใช้ไฟฟ้า จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.0  และ เติมน า้มนัรถ จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 เคร่ืองแตง่กาย จ านวน 26 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.5 เคร่ืองส าอาง/อาหารเสริมจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 และ คา่สาธารณปูโภค เช่น 
คา่น า้,คา่ไฟ,คา่โทรศพัท์ 2 คน คดิเป็นร้อยละ 0.5 ตามล าดบั 

 สถานที่ที่ท่านมักใช้บัตรเครดิตอิออนเพื่อซือ้สินค้า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอิออนสถาณท่ีห้างสรรพสินค้า จ านวน 294 คน คิดเป็นร้อยละ 73.5  
รองลงมา คือ ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.8 ป๊ัมน า้มนั จ านวน 33 คน คิด
เป็นร้อยละ 8.3 ร้านอาหาร/ภตัตาคาร จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 ร้านสะดวกซือ้ จ านวน 3 
คน คดิเป็นร้อยละ 0.8 และโรงพยาบาล จ านวน 2 คน คดิเป็นร้อยละ 0.5 ตามล าดบั 

วันที่ท่านใช้บัตรเครดิต อิออน เพื่อซือ้สินค้าและบริการ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตอิออนในวนัหยุดสดุสปัดาห์ เสาร์ – อาทิตย์ จ านวน 311 คน คิดเป็น
ร้อยละ 77.8 รองลงมา คือ วันธรรมดา จันทร์ - ศุกร์ จ านวน 89 คน  คิดเป็นร้อยละ 22.3 
ตามล าดบั 
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เหตุผลที่ ท่านเลือกใช้จ่ายค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรเครดิต อิออน ผู้ ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกใช้จ่ายสินค้าและบริการผ่านบตัรเครดิตอิออนเพราะมีโปรโมชัน่กับ
ร้านค้าท่ีร่วมรายการเยอะ จ านวน 174 คน คดิเป็นร้อยละ 43.5 รองลงมา คือ แบง่จ่ายรายเดือนได้ 
จ านวน 66 คิดเป็นร้อยละ 16.50 สะดวก รวดเร็ว จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.3  มัน่ใจใน
ความปลอดภัยจ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 12.8 ดอกเบีย้ถูก จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.3 และสะสมคะแนนแลกรับของรางวลั จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 ตามล าดบั 

บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจสมัครบัตรเครดติอิออน ผู้ตอบแบบสอบถามสว่น
ใหญ่ตดัสินใจสมคัรบตัรเครดิตอิออนเพราะตนเอง จ านวน 279 คน คดิเป็นร้อยละ 69.8  รองลงมา 
คือ เพื่อน จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.3 มีคนในครอบครัว/ญาติ จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อย
ละ 11.8 และ พนกังานบตัรเครดิตอิออน จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 ตามล าดบั 
 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อการทดสอบสมมตฐิาน 
สมมตฐิานข้อที่ 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ ใช้บริการ ประกอบด้วย เพศ อาย ุ

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดบัการศกึษา และอาชีพ แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออน 
แตกตา่งกนัโดยสามารถแยกเป็นสมมตฐิานยอ่ย ดงันี ้

สมมตฐิานข้อที่ 1.1 ผู้ ใช้บริการท่ีมีเพศแตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออน 
แตกตา่งกนั สามารถเขียนสมมตฐิานทางสถิติได้ดงันี ้

H0: ผู้ใช้บริการท่ีมีเพศแตกตา่งกนั มีพฤตกิรรมการใช้บตัรเครดิตอิออน ไม่แตกตา่งกนั 
H1: ผู้ ใช้บริการท่ีมีเพศแตกตา่งกนั มีพฤตกิรรมการใช้บตัรเครดิตอิออน แตกตา่งกนั 

 
ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ผู้วิจยัใช้การทดสอบความแตกตา่งของคา่เฉลี่ยระหว่าง

ประชากรสองกลุ่ม โดยกลุ่มตวัอย่างทัง้สองกลุ่มเป็นอิสระจากกนั (Independent Sample t-test) 
ใช้ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเม่ือค่าระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ มีคา่น้อยกวา่ 0.05 

 ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์นัน้ในขัน้แรกจะท าการทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ความแปรปรวนของกลุม่เพศทัง้ 2 กลุม่ โดยใช้สถิติ Levene’s test ซึง่หากผลการทดสอบพบว่าคา่
ความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุ่มไม่แตกต่างกนั (ค่า Sig. มีค่ามากกว่าหรือเท่ากบั 0.05) ก็จะใช้ค่า 
Equal Variances Assumed ส าหรับผลการทดสอบความแตกต่างของ  พฤติกรรมการใช้บัตร
เครดิตอิออนของผู้บริโภคในกลุ่มเพศทัง้ 2 กลุ่ม แต่หากผลการทดสอบพบว่าค่าความแปรปรวน
ของทัง้  2 กลุ่มแตกต่างกัน  (ค่า  Sig. มีค่าน้อยกว่า  0.05) ก็จะใช้ค่า  Equal Variances not 
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Assumed ส าหรับผลการทดสอบความแตกตา่งพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออนของผู้บริโภคใน
กลุ่มเพศทัง้ 2 กลุ่ม ซึ่งผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างความแปรปรวนของกลุ่มเพศทัง้  2 
กลุม่ โดยใช้สถิติ Levene's test ซึง่ตัง้สมมตฐิาน ดงันี ้ 

 H0: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่เท่ากนั 
H1: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมเ่ท่ากนั 
ผลการทดสอบความแปรปรวนใช้ระดบัความเช่ือมัน่ 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 

และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือคา่นยัส าคญัทางสถิติ มีคา่น้อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบ
แสดง ดงัตาราง 8 
 
ตาราง 8 แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเพศ โดยใช้การทดสอบ Levene's 
test 
 

พฤตกิรรมการใช้บัตรเครดติอิออน 
Levene's test for Equality of Variances 

F Sig. 
ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยท่ีใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิต อิออน 
(บาท/เดือน) 

0.533 0.408 

ความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บตัรเครดิต อิออน เพื่อซือ้
สนิค้าและบริการ (ครัง้/เดือน) 

0.339 0.561 

 
จากตาราง 8 ผลการทดสอบความแปรปรวน ของพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออนของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ พบวา่  
ค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดติ อิออน (บาท/เดือน) มีค่า Sig. เท่ากบั 

0.857 ซึง่มีค่ามากกว่า 0.01 นัน่คือ ยอมรับสมมมติฐานหลกั (H0) และปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
แสดงว่าค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากัน จึงใช้การทดสอบค่า t กรณีความแปรปรวน
เท่ากนั (Equal variances assumed) จึงใช้สถิติ t-test กรณี Equal variances  assumed ในการ
ทดสอบ ดงัตาราง 9 

ด้านมูลค่าเฉล่ียในการซือ้  (ครัง้/เดือน) มีค่า Sig. เท่ากับ 0.561 ซึ่งมีค่ามากกว่า 
0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก  (H0) และปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าค่าความ
แปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากัน จึงใช้การทดสอบค่า t กรณีความแปรปรวนเท่ากัน (Equal 
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variances assumed) จึงใช้สถิติ t-test กรณี Equal variances  assumed ในการทดสอบ ดัง
ตาราง 9 
 
ตาราง 9 แสดงการวิเคราะห์พฤตกิรรมการใช้บตัรเครดติอิออนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามเพศ 
 

พฤตกิรรมการใช้บัตรเครดติอิออน 
t-test 

เพศ 
X  SD. t df Sig. 

คา่ใช้จ่ายโดยเฉลี่ยท่ีใช้จา่ยผา่นบตัร
เครดติ อิออน (บาท/เดอืน) 

ชาย 8980.08 8044.204 0.504 398 0.230 

หญิง 9895.85 8840.400    

ความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บตัรเครดิต 
อิออน เพ่ือซือ้สนิค้าและบริการ    
(ครัง้/เดือน) 

ชาย 0.05 8.843 **3.766 398 0.555 

หญิง 3.94 3.239    

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.00 
 

จากตาราง 9 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตอิออน 
จ าแนกตามเพศ โดยใช้สถิติทดสอบคา่ Independent t-test พบวา่ 

ด้านค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการใช้บัตรเครดิต อิออน เพื่อซือ้สินค้าและบริการ (ครัง้/
เดือน) มีค่า Sig. เท่ากบั 0.291 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่คือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1)  หมายความว่า ผู้ ใช้บริการท่ีมีเพศแตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการใช้บตัรเครดติอิ
ออนด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการใช้บัตรเครดิต อิออน เพื่อซือ้สินค้าและบริการ (ครัง้/เดือน) ไม่
แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมติฐานท่ีตัง้ไว้ 

ด้านความถี่ในการใช้บัตรเครดิต อิออน เพื่อซือ้สินค้าและบริการ (ครัง้/เดือน) มี
คา่ Sig. เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกว่า 0.01 นัน่คือยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0)  หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออนด้าน
ความถ่ีเฉลี่ยในการใช้บตัรเครดิต อิออน เพื่อซือ้สินค้าและบริการ (ครัง้/เดือน) แตกตา่งกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยผู้ ใช้บริการท่ีเป็นเพศชายมี
พฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออนด้านความถ่ีเฉลี่ยในการใช้บตัรเครดิต อิออน เพื่อซือ้สินค้าและ
บริการ (ครัง้/เดือน) มากกวา่ผู้บริโภคเพศหญิง 
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สมมติฐานข้อที่ 1.2 ผู้ ใช้บริการท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออ
นแตกตา่งกนั สามารถเขียนสมมตฐิานทางสถิติได้ ดงันี ้

H0: ผู้ใช้บริการท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มีพฤตกิรรมการใช้บตัรเครดิตอิออนไมแ่ตกตา่งกนั 
H1: ผู้ใช้บริการท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มีพฤตกิรรมการใช้บตัรเครดิตอิออนแตกตา่งกนั 

 
ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนของ

กลุ่มอายโุดยใช้สถิติ Levene Statistic ซึง่หากผลการทดสอบพบว่ากลุ่มอายมีุความแปรปรวนไม่
แตกต่างกัน (ค่า Sig. มีค่ามากกว่าหรือเท่ากบั 0.05) ก็จะใช้ค่าสถิติ F-test ในการทดสอบความ
แตกตา่งของพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออนโดยรวมของกลุม่อายุ แตห่ากผลการทดสอบพบว่า
กลุ่มอายุมีค่าความแปรปรวนแตกต่างกัน  (ค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05) ก็จะใช้ค่าสถิติ Brown-
Forsythe ในการทดสอบความแตกต่างของความพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออนโดยรวมของ
กลุ่มอายุ ซึ่งผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างความแปรปรวนของกลุ่มอายุโดยใช้สถิติ 
Levene Statistic ซึง่ตัง้สมมตฐิาน ดงันี ้
 Hคา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่เท่ากนั :5 
 Hคา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมเ่ท่ากนั :0 
 ผลการทดสอบความแปรปรวนใช้ระดบัความเช่ือมัน่ 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือคา่นยัส าคญัทางสถิติ มีคา่น้อยกวา่ 0.05 ผลการ
ทดสอบแสดง ดงัตาราง 10 
 
ตาราง 10 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออนจ าแนก
ตามอาย ุ
 

พฤตกิรรมการใช้บัตรเครดติอิออน 
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

คา่ใช้จ่ายโดยเฉลี่ยท่ีใช้จา่ยผา่นบตัรเครดิต อิออน  
(เดือน/บาท) 

 0. 245**  2 398  0.050  

ความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บตัรเครดิต อิออน เพ่ือซือ้
สนิค้าและบริการ (เดือน/ครัง้) 

 00. 894**  2 398  0.000  

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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จากตาราง 10 ผลการทดสอบ ความแปรปรวนของพฤตกิรรมการใช้บตัรเครดิตอิออนของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาย ุพบวา่  

ด้านความถ่ีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยท่ีใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต อิออน (บาท/เดือน)และด้าน
ความถ่ีเฉลี่ยในการใช้บตัรเครดิต อิออน เพื่อซือ้สินค้าและบริการ (ครัง้/เดือน) มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.005 และ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า0.01 ตามล าดบั นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง(H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันจึงใช้ค่าสถิติ 
Brown-Forsythe ในการทดสอบ 
 
ตาราง 11 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออน จ าแนก
ตามอาย ุโดยใช้ Brown-Forsythe 
 

Brown-Forsythe Statistic df1 df2 Sig. 

คา่ใช้จ่ายโดยเฉลี่ยท่ีใช้จา่ยผา่นบตัรเครดิตอิออน (เดือน/
บาท) 

49308**   2  33.238  0.555 

ความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บตัรเครดิตอิออน เพ่ือซือ้สินค้า
และบริการ (เดือน/ครัง้) 

009484**    2  085.323  0.000 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

จากตาราง 11 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งของพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิ
ออนจ าแนกตามอาย ุเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ 

ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอิออน (บาท/เดือน) พบว่า มีค่า 
Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ ใช้บริการท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออน 
ด้านคา่ใช้จ่ายโดยเฉลี่ยท่ีใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตอิออน (บาท/เดือน) แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ดงันัน้จะท าการทดสอบความแตกต่าง
รายคูต่อ่โดยใช้สถิติ Dunnett’s T3 ซึง่ได้ผลลพัธ์ดงัตาราง 12 

ด้านความถี่โดยเฉล่ียในการใช้บัตรเครดติอิออน เพื่อซือ้สินค้าและบริการ (ครัง้/
เดือน)  พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึง่มีค่าน้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ใช้บริการท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้
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บตัรเครดิตอิออน ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บตัรเครดิตอิออน เพื่อซือ้สินค้าและบริการ (ครัง้/
เดือน) แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั 0.01  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 
ดงันัน้จะท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ต่อโดยใช้สถิติ  Dunnett’s T3 ซึ่งได้ผลลพัธ์ดงัตาราง 
13  
 
ตาราง 12 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งเป็นรายคู่ของพฤติกรรมการใช้บตัรเครดติอิออน 
ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยท่ีใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอิออน (บาท/เดือน) จ าแนกตามอายุโดยใช้วิธี
ทดสอบ Dunnett’s T3 
 

อายุ X  
20 – 29 ปี 30 – 39 ปี 40 – 83 ปี  

8329953 8208945 32229805 
20 – 29 ปี 8329953  -2931.71** -4896.36** 
   (0.055) (0.550) 
30 – 39 ปี 8208945   -1964.65 
    (0.320) 
40 – 49 ปี 3222980    

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.00 
 

จากตาราง 12 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ของพฤติกรรมการใช้
บตัรเครดิตอิออน ด้านคา่ใช้จ่ายโดยเฉลี่ยท่ีใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตอิออน (บาท/เดือน) จ าแนกตาม
อายโุดยใช้วิธีทดสอบ Dunnett’s T3 พบวา่  

ผู้ ใช้บริการท่ีมีอาย ุ20 – 29 ปีกบัผู้ ใช้บริการท่ีมีอาย ุ30 – 39 ปี มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 
ซึ่งมีค่าน้อยกว่า  0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง  (H1) 
หมายความว่า ผู้ ใช้บริการท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออน ด้านค่าใช้จ่าย
โดยเฉลี่ยท่ีใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอิออน (บาท/เดือน) แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 โดยผู้ ใช้บริการมีอายุ 30 – 39 ปี มีพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออนด้านค่าใช้จ่าย
โดยเฉลี่ยท่ีใช้จ่ายผา่นบตัรเครดิตอิออน (บาท/เดือน) มากกวา่ผู้ ใช้บริการท่ีมีอาย ุ20 – 29 ปี โดยมี
ผลตา่งคา่เฉลี่ยเท่ากบั 2931.714 
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ผู้ใช้บริการท่ีมีอาย ุ20 – 29 ปีกบัผู้บริโภคท่ีมีอาย ุ40 – 49 ปี มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.001 ซึง่
มีค่าน้อยกว่า  0.01  นั่นคือ  ปฏิ เสธสมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง  (H1) 
หมายความวา่ ผู้บริโภคท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มีพฤตกิรรมการใช้บตัรเครดิตอิออน ด้านคา่ใช้จ่ายโดย
เฉลี่ยท่ีใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตอิออน (บาท/เดือน) แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 โดยผู้ ใช้บริการท่ีมีอายุ 40 – 39 ปี มีพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออนด้านค่าใช้จ่ายโดย
เฉลี่ยท่ีใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอิออน (บาท/เดือน) มากกว่าผู้ ใช้บริการท่ีมีอายุ 20 – 29 ปี โดยมี
ผลตา่งคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4896.362 

สว่นรายคูอ่ื่นๆไม่พบความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

ตาราง 13 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งเป็นรายคู่ของพฤติกรรมการใช้บตัรเครดติอิออน 
ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บตัรเครดิตอิออน เพื่อซือ้สินค้าและบริการ (ครัง้/เดือน) จ าแนกตาม
อายโุดยใช้วิธีทดสอบ Dunnett’s T3 
 

อายุ X  
20 – 29 ปี 30 – 39 ปี 40 – 83 ปี  

2988 8903 3949 
20 – 29 ปี 2988  1.76** 1.09 
   (0.055) (0.593) 
30 – 39 ปี 8903   5998 
    (0.803) 
40 – 49 ปี 3949    

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.00 
 

จากตาราง 13 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ของพฤติกรรมการใช้
บตัรเครดิตอิออนด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บตัรเครดิตอิออน เพื่อซือ้สินค้าและบริการ (ครัง้/
เดือน) จ าแนกตามอายโุดยใช้วิธีทดสอบ Dunnett’s T3 พบวา่  

ผู้ ใช้บริการท่ีมีอาย ุ20 – 29 ปีกบัผู้ ใช้บริการท่ีมีอาย ุ30 – 39 ปี มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 
ซึ่งมีค่าน้อยกว่า  0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง  (H1) 
หมายความวา่ ผู้ใช้บริการท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มีพฤตกิรรมการใช้บตัรเครดิตอิออน ด้านความถ่ีโดย
เฉลี่ยในการใช้บัตรเครดิตอิออน เพื่อซือ้สินค้าและบริการ (ครัง้/เดือน)  แตกต่างกัน  อย่างมี
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นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผู้ ใช้บริการท่ีมีอาย ุ30 – 39 ปี มีพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิ
ออนด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บัตรเครดิตอิออน เพื่อซือ้สินค้าและบริการ (ครัง้/เดือน) 
มากกวา่ผู้ใช้บริการท่ีมีอาย ุ20 – 29 ปี โดยมีผลตา่งคา่เฉลี่ยเท่ากบั 1.760 

สว่นรายคูอ่ื่นๆไม่พบความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

สมมติฐานข้อที่ 1.3 ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้
บตัรเครดิตอิออน แตกตา่งกนั สามารถเขียนสมมตฐิานทางสถิติได้ ดงันี ้

H0: ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉลี่ยตอ่เดือนแตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออน ไม่
แตกตา่งกนั 

H1: ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตอิออน 
แตกตา่งกนั 
 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนของ
กลุม่รายได้โดยใช้สถิติ Levene Statistic ซึง่หากผลการทดสอบพบวา่กลุม่รายได้มีความแปรปรวน
ไม่แตกตา่งกนั (คา่ Sig. มีคา่มากกวา่หรือเท่ากบั 0.05) ก็จะใช้คา่สถิติ F-test ในการทดสอบความ
แตกต่างของพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตอิออนโดยรวมของกลุ่มรายได้แต่หากผลการทดสอบ
พบว่ากลุ่มรายได้มีค่าความแปรปรวนแตกต่างกัน (ค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05) ก็จะใช้ค่าสถิติ 
Brown-Forsythe ในการทดสอบความแตกต่างของความพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตอิออน
โดยรวมของกลุ่มรายได้ซึ่งผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างความแปรปรวนของกลุ่มรายได้
โดยใช้สถิติ Levene Statistic ซึง่ตัง้สมมตฐิาน ดงันี ้  

H0: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่เท่ากนั 
H1: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมเ่ท่ากนั 
ผลการทดสอบความแปรปรวนใช้ระดบัความเช่ือมัน่ 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 

และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือคา่นยัส าคญัทางสถิติ มีคา่น้อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบ
แสดง ดงัตาราง 14 
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ตาราง 14 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออน จ าแนก
ตามรายได้เฉลี่ยตอ่เดือน 
 

พฤตกิรรมการใช้บัตรเครดติอิออน 
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

คา่ใช้จ่ายโดยเฉลี่ยท่ีใช้จา่ยผา่นบตัรเครดิตอิออน   
)บาท/เดือน(  

45.601** 3 396 0.000  

ความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บตัรเครดิตอิออน เพ่ือซือ้สินค้า
และบริการ )ครัง้/เดือน(  

19.920** 3 396 0.000 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.00 
 

จากตาราง 14 ผลการทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออน 
จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยตอ่เดือน พบวา่  

ด้านคา่ใช้จ่ายโดยเฉลี่ยท่ีใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตอิออน (บาท/เดือน) และด้านความถ่ีโดย
เฉลี่ยในการใช้บตัรเครดิตอิออน เพ่ือซือ้สินค้าและบริการ (ครัง้/เดือน) มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.000 และ 
0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01  นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ สมมติฐานรอง(H1) 
หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม ไม่เท่ากนัจึงใช้คา่สถิติ Brown-Forsythe ในการ
ทดสอบ 
 
ตาราง 15 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออน จ าแนก
ตามรายได้เฉลี่ยตอ่เดือน โดยใช้ Brown-Forsythe 
 

Brown-Forsythe Statistic df1 df2 Sig. 

คา่ใช้จ่ายโดยเฉลี่ยท่ีใช้จา่ยผา่นบตัรเครดิตอิออน   )บาท/
เดือน(  

15.009**  3  76.969 0.000 

ความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บตัรเครดิตอิออน เพ่ือซือ้สินค้า
และบริการ )ครัง้/เดือน(  

17.218**  3  52.025  0.000 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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จากตาราง 15 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งของพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิ
ออน จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยตอ่เดือน เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ 

ด้านคา่ใช้จ่ายโดยเฉลี่ยท่ีใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตอิออน (บาท/เดือน) และด้านความถ่ีโดย
เฉลี่ยในการใช้บัตรเครดิตอิออน เพื่อซือ้สินค้าและบริการ (ครัง้/เดือน) พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.000 และ 0.000 ตามล าดับ ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ ใช้บริการท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออน ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยท่ีใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตอิออน (บาท/
เดือน) และด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บตัรเครดิตอิออน เพื่อซือ้สินค้าและบริการ (ครัง้/เดือน) 
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ดงันัน้จะท า
การทดสอบความแตกตา่งรายคูต่อ่โดยใช้สถิติ Dunnett’s T3 ซึง่ได้ผลลพัธ์ดงัตาราง 16 และ 17 
 
ตาราง 16 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งเป็นรายคู่ของพฤติกรรมการใช้บตัรเครดติอิออน
ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยท่ีใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตอิออน  (บาท/เดือน) จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน โดยใช้วิธีทดสอบ Dunnett’s T3 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน X  

15,000 -
23,333 บาท 

30,000 – 
44,999 บาท 

 
45,000 – 

59,999 บาท 

 
60,000 บาท

ขึน้ไป 

8450925 0902900 08330953 12134.92 
15,000 – 29,000 บาท 

8450925 
 

850.91 -10129.83** -7333.72** 
   (0.225) (0.002) (0.005) 
30,000 – 44,999 บาท  

0902900 
   

-9278.92** 
 

-6842.81** 
    (0.550) (0.550) 
45,000 – 59,999 บาท  

08330953 
    

2839900 
     (5.305) 

60,000 บาทขึน้ไป 02038932     

      

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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จากตาราง 16 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ของพฤติกรรมการใช้
บตัรเครดิตอิออนด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยท่ีใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตอิออน (บาท/เดือน) จ าแนกตาม
รายได้เฉลี่ยตอ่เดือน โดยใช้วิธีทดสอบ Dunnett’s T3 พบวา่  

ผู้ใช้บริการท่ีมีรายได้เฉลี่ยตอ่เดือน 15,000 – 29,999 บาท กบัผู้ใช้บริการท่ีมีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 45,000 – 59,999 บาท มีค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ ใช้บริการท่ีมีรายได้เฉลี่ยตอ่
เดือน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออนด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยท่ีใช้จ่ายผ่านบตัร
เครดิตอิออน (บาท/เดือน) แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยผู้ ใช้บริการท่ี
ผู้ ใช้บริการท่ีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 45,000 – 59,999 บาท มีพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออนด้าน
ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยท่ีใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอิออน (บาท/เดือน) มากกว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
15,000 – 29,999 บาท โดยมีผลตา่งคา่เฉลี่ยเท่ากบั 10129.830 

ผู้ใช้บริการท่ีมีรายได้เฉลี่ยตอ่เดือน 15,000 – 29,999 บาทกบัผู้ ใช้บริการท่ีมีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน  60,000 บาทขึน้ไป มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ ใช้บริการท่ีมีรายได้เฉลี่ยตอ่
เดือน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออนด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยท่ีใช้จ่ายผ่านบตัร
เครดิตอิออน (บาท/เดือน) แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยผู้บริโภคท่ี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 60,000 บาทขึน้ไป มีพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออนด้านค่าใช้จ่ายโดย
เฉลี่ยท่ีใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอิออน (บาท/เดือน) มากกว่าผู้ ใช้บริการท่ีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
15,000 – 29,999 บาทโดยมีผลตา่งคา่เฉลี่ยเท่ากบั 7333.716 

ผู้ใช้บริการท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,000 – 44,999 บาทกบัผู้ ใช้บริการท่ีมีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน  45,000 – 59,999 บาท มีค่า Sig. เท่ากับ 0.005 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ ใช้บริการท่ีมีรายได้เฉลี่ยตอ่
เดือน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออนด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยท่ีใช้จ่ายผ่านบตัร
เครดิตอิออน (บาท/เดือน) แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยผู้บริโภคท่ี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 45,000 – 59,999 บาท มีพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออนด้านค่าใช้จ่าย
โดยเฉลี่ยท่ีใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตอิออน (บาท/เดือน) มากกว่าผู้ ใช้บริการท่ีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
30,000 – 44,999 บาท โดยมีผลตา่งคา่เฉลี่ยเท่ากบั 9278.922  

ผู้ใช้บริการท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,000 – 44,999 บาทกบัผู้ ใช้บริการท่ีมีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน  60,000 บาทขึน้ไป มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธ



  73 

สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ ใช้บริการท่ีมีรายได้เฉลี่ยตอ่
เดือน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออนด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยท่ีใช้จ่ายผ่านบตัร
เครดิตอิออน (บาท/เดือน) แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยผู้บริโภคท่ี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 60,000 บาทขึน้ไป มีพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออนด้านค่าใช้จ่ายโดย
เฉลี่ยท่ีใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอิออน (บาท/เดือน) มากกว่าผู้ ใช้บริการท่ีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
30,000 – 44,999 บาท โดยมีผลตา่งคา่เฉลี่ยเท่ากบั 9278.922 

สว่นรายคูอ่ื่นๆไม่พบความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
ตาราง 17 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งเป็นรายคู่ของพฤติกรรมการใช้บตัรเครดติอิออน 
ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บตัรเครดิตอิออน เพื่อซือ้สินค้าและบริการ (ครัง้/เดือน) จ าแนกตาม
รายได้เฉลี่ยตอ่เดือน โดยใช้วิธีทดสอบ Dunnett’s T3 
 

รายได้เฉล่ียต่อ
เดือน X  

15,000 - 
23,333 บาท 

30,000 – 
44,999 บาท 

 
45,000 – 

59,999 บาท 

 
60,000 บาท

ขึน้ไป 

3923 3933 05955 8933 
15,000 -  23 ,333 
บาท 3923 

 

0.70 -6.77** -1.10 
   (0.045) (0.005) (0.093) 
30,000 – 44,999 
บาท 

 
3933 

   
-6.07** 

 
-0.40 

    (0.550) (0.309) 
45,000 – 59,999 
บาท 

 
05955 

    
5.67** 

     (5.552) 

60,000 บาทขึน้ไป 8933     

      

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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จากตาราง 17 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ของพฤติกรรมการใช้
บตัรเครดิตอิออนด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บตัรเครดิตอิออน เพื่อซือ้สินค้าและบริการ (ครัง้/
เดือน) จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยตอ่เดือน โดยใช้วิธีทดสอบ Dunnett’s T3 พบวา่  

ผู้ใช้บริการท่ีมีรายได้เฉลี่ยตอ่เดือน 15,000 – 29,999 บาท กบัผู้ใช้บริการท่ีมีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 45,000 – 59,999 บาท มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ ใช้บริการท่ีมีรายได้เฉลี่ยตอ่
เดือน แตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออนด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บตัรเครดิตอิ
ออน เพื่อซือ้สินค้าและบริการ (ครัง้/เดือน) แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
โดยผู้บริโภคท่ีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 45,000 – 59,999 บาท มีพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออน
ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บตัรเครดิตอิออน เพื่อซื อ้สินค้าและบริการ (ครัง้/เดือน) มากกว่า
ผู้ใช้บริการท่ีรายด้เฉลี่ยตอ่เดือน 15,000 – 29,999 บาท โดยมีผลตา่งคา่เฉลี่ยเท่ากบั 6.771 

ผู้ใช้บริการท่ีมีรายได้เฉลี่ยตอ่เดือน 30,000 – 44,999 บาท กบัผู้ใช้บริการท่ีมีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 45,000 – 59,999 บาท มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ ใช้บริการท่ีมีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตอิออนด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บัตร
เครดิตอิออน เพื่อซือ้สินค้าและบริการ (ครัง้/เดือน) แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 โดยผู้ใช้บริการท่ีรายได้เฉลี่ยตอ่เดือน 45,000 – 59,999 บาท มีพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิ
ออนด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บัตรเครดิตอิออน เพื่อซื อ้สินค้าและบริการ (ครัง้/เดือน) 
มากกว่าผู้ ใช้บริการท่ีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 – 29,999 บาท โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
6.070 

ผู้ใช้บริการท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 45,000 – 59,999 บาทกบัผู้ ใช้บริการท่ีมีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน  60,000 บาทขึน้ไป มีค่า Sig. เท่ากับ 0.002 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ ใช้บริการท่ีมีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตอิออนด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บัตร
เครดิตอิออน เพื่อซือ้สินค้าและบริการ (ครัง้/เดือน) แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 โดยผู้ใช้บริการท่ีรายได้เฉลี่ยตอ่เดือน 60,000 บาทขึน้ไป มีพฤติกรรมการใช้บตัรเครดติอิออน
ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บตัรเครดิตอิออน เพื่อซื อ้สินค้าและบริการ (ครัง้/เดือน) มากกว่า
ผู้ใช้บริการท่ีรายได้เฉลี่ยตอ่เดือน 15,000 – 29,999 บาท โดยมีผลตา่งคา่เฉลี่ยเท่ากบั 5.667 

สว่นรายคูอ่ื่นๆไม่พบความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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สมมติฐานข้อที่ 1.0 ผู้ ใช้บริการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการใช้บตัร

เครดติอิออน แตกตา่งกนั สามารถเขียนสมมตฐิานทางสถิติได้ ดงันี ้
H0: ผู้ ใช้บริการท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออน ไม่

แตกตา่งกนั 
H1: ผู้ ใช้บริการท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตอิออน 

แตกตา่งกนั 
ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนของ

กลุ่มระดับการศึกษาโดยใช้สถิติ Levene Statistic ซึ่งหากผลการทดสอบพบว่ากลุ่มระดับ
การศกึษามีความแปรปรวนไม่แตกตา่งกนั (คา่ Sig. มีคา่มากกว่าหรือเท่ากบั 0.05) ก็จะใช้คา่สถิติ 
F-test ในการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออนโดยรวมของกลุ่มระดบั
การศึกษาแต่หากผลการทดสอบพบว่ากลุ่มระดบัการศึกษามีค่าความแปรปรวนแตกต่างกนั (ค่า 
Sig. มีคา่น้อยกวา่ 0.05 ) ก็จะใช้คา่สถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบความแตกตา่งของความ
พฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตอิออนโดยรวมของกลุ่มระดับการศึกษาซึ่งผลการทดสอบความ
แตกต่างระหว่างความแปรปรวนของกลุ่มระดับการศึกษาโดยใช้สถิติ Levene Statistic ซึ่ง
ตัง้สมมตฐิาน ดงันี ้

H0: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่เท่ากนั 
H1: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมเ่ท่ากนั 
ผลการทดสอบความแปรปรวนใช้ระดับความเช่ือมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก 

(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือค่านยัส าคัญทางสถิติ มีค่าน้อยกว่า 0.05 ผลการ
ทดสอบแสดง ดงัตาราง 18 
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ตาราง 18 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออน จ าแนก
ตามระดบัการศกึษา 
 

พฤตกิรรมการใช้บัตรเครดติอิออน 
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

คา่ใช้จ่ายโดยเฉลี่ยท่ีใช้จา่ยผา่นบตัรเครดิตอิออน   
)บาท/เดือน(  

6.652** 2 397 0.001  

ความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บตัรเครดิตอิออน เพ่ือซือ้สินค้า
และบริการ )ครัง้/เดือน(  

8.612** 2 397 0.000 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

จากตาราง 18 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออน 
จ าแนกตามระดบัการศกึษา พบวา่  

ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอิออน (บาท/เดือน) มีค่า Sig. 
เท่ากบั 0.001 ซึง่มีคา่น้อยกวา่ 0.01 นัน่คือ ปฎิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) แสดงว่า ความแปรปรวนไม่เท่ากันจึงใช้ค่าสถิติ  Brown-Forsythe test ในการทดสอบ ดัง
ตาราง 19 

ความถี่ โดยเฉล่ียในการใช้บัตรเครดิตอิออน เพื่อซือ้สินค้าและบริการ (ครั้ง/
เดือน) มีค่า Sig. 0.000 ซึ่งมากกว่า 0.01 นัน่คือ ปฎิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) แสดงว่า ความแปรปรวนไม่เท่ากันจึงใช้ค่าสถิติ  Brown-Forsythe test ในการ
ทดสอบ ดงัตาราง 19 
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ตาราง 19 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออน จ าแนกตาม
ระดบัการศกึษา โดยใช้ Brown-Forsythe 
 

Brown-Forsythe Statistic df1 df2 Sig. 

คา่ใช้จ่ายโดยเฉลี่ยท่ีใช้จา่ยผา่นบตัรเครดิตอิ
ออน )บาท/เดอืน(  

6.723** 2 179.752 0.002 

ความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บตัรเครดิตอิออน 
เพื่อซือ้สินค้าและบริการ )ครัง้/เดือน(  

7.889** 2 159.162 0.001 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

จากตาราง 19 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งของพฤติกรรมการใช้บตัรเครดติอิออน
จ าแนกตามระดบัการศกึษา พบวา่ 

ค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอิออน (บาท/เดือน) มีค่า Sig. เท่ากบั 
0.002 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ผู้ ใช้บริการท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตอิออน 
ด้านคา่ใช้จ่ายโดยเฉลี่ยท่ีใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตอิออน (บาท/เดือน) แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ดงันัน้จะท าการทดสอบความแตกต่าง
รายคูต่อ่โดยใช้สถิติ Dunnett’s T3 ซึง่ได้ผลลพัธ์ดงัตาราง 20 

ความถี่ โดยเฉล่ียในการใช้บัตรเครดิตอิออน เพื่อซือ้สินค้าและบริการ (ครั้ง/
เดือน) มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ใช้บริการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั มีพฤติกรรม
การใช้บตัรเครดิตอิออน ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บตัรเครดิตอิออน เพื่อซือ้สินค้าและบริการ 
(ครัง้/เดือน) แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 
ดงันัน้จะท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ต่อโดยใช้สถิติ  Dunnett’s T3 ซึ่งได้ผลลพัธ์ดงัตาราง 
20 
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ตาราง 20 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ของพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออ 
ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยท่ีใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตอิออน (บาท/เดือน) จ าแนกตามระดบัการศึกษา
โดยใช้วิธีทดสอบ Dunnett’s T3 

ระดับการศึกษา X  
ต ่ากวา่ปริญญาตรี ปริญญาตรี สงูกวา่ปริญญาตรี 

5333.33 6440.00 9019.79 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 5333.33  -1106.67 -3686.46** 
   (0.506) (0.005) 
ปริญญาตรี 6440.00   -2579.79* 
    (0.022) 
สงูกวา่ปริญญาตรี 9019.79    
     

*มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.00 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากตาราง 20 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ของพฤติกรรมการใช้

บตัรเครดิตอิออน ด้านคา่ใช้จ่ายโดยเฉลี่ยท่ีใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตอิออน (บาท/เดือน) จ าแนกตาม
ระดบัการศกึษาโดยใช้วิธีทดสอบ Dunnett’s T3 พบวา่  

ผู้ใช้บริการท่ีมีระดบัการศกึษาต ่ากว่าปริญญาตรี กบั ระดบัการศกึษาสงูกว่าปริญาตรี มี
ค่า Sig. เท่ากับ 0.005 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ใช้บริการทัง้ 2 กลุม่มีพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออน ด้าน
คา่ใช้จ่ายโดยเฉลี่ยท่ีใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตอิออน (บาท/เดือน) แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 โดยผู้ใช้บริการท่ีมีระดบัการศกึษาสงูกวา่ปริญาตรี และมีผลตา่งคา่เฉลี่ยเท่ากบั 
3686.458 มากกว่าผู้ ใช้บริการท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญาตรี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3686.458 

ผู้ใช้บริการท่ีมีระดบัการศกึษาปริญญาตรี กบั ระดบัการศกึษาสงูกวา่ปริญาตรี มีคา่ Sig. 
เท่ากบั 0.022 ซึง่มีคา่น้อยกวา่ 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่า ผู้ ใช้บริการทัง้ 2 กลุ่มมีพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออน ด้านค่าใช้จ่ายโดย
เฉลี่ยท่ีใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตอิออน (บาท/เดือน) แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 โดยผู้ ใช้บริการท่ีมีระดบัการศึกษาสงูกว่าปริญาตรี และมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2579.792
มากกวา่ผู้ใช้บริการท่ีมีระดบัการศกึษาปริญาตรี โดยมีผลตา่งคา่เฉลี่ยเท่ากบั 2579.792 



  79 

สว่นรายคูอ่ื่นๆไม่พบความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ตาราง 21 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ของพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออ 
ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บตัรเครดิตอิออน เพื่อซือ้สินค้าและบริการ (ครัง้/เดือน) จ าแนกตาม
ระดบัการศกึษาโดยใช้วิธีทดสอบ Dunnett’s T3 
 

ระดับการศึกษา X  
ต ่ากวา่ปริญญาตรี ปริญญาตรี สงูกวา่ปริญญาตรี 

3.42 3.80 5.32 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 3.42  -0.38 -1.90** 
   (0.719) (0.005) 
ปริญญาตรี 3.80   -1.52* 
    (0.011) 
สงูกวา่ปริญญาตรี 5.32    
     

*มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.00 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากตาราง 20 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งเป็นรายคูข่องพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิ
ออ ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บตัรเครดิตอิออน เพื่อซือ้สินค้าและบริการ )ครัง้/เดือน ( จ าแนก
ตามระดบัการศกึษาโดยใช้วิธีทดสอบ Dunnett’s T3 พบว่า  

ผู้ใช้บริการท่ีมีระดบัการศกึษาต ่ากว่าปริญญาตรี กบั ระดบัการศกึษาสงูกว่าปริญาตรี มี
ค่า Sig. เท่ากับ 0.005 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้ใช้บริการทัง้ 2 กลุม่มีพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออน ด้าน
ความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บัตรเครดิตอิออน เพื่อซือ้สินค้าและบริการ (ครัง้/เดือน)  แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.01 โดยผู้ ใช้บริการท่ีมีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญาตรี มี
พฤติกรรมด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บตัรเครดิตอิออน เพื่อซือ้สินค้าและบริการ (ครัง้/เดือน) 
น้อยกวา่ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาสงูกวา่ปริญาตรี และมีผลตา่งคา่เฉลี่ยเท่ากบั 1.906 

ผู้ใช้บริการท่ีมีระดบัการศกึษาปริญญาตรี กบั ระดบัการศกึษาสงูกวา่ปริญาตรี มีคา่ Sig. 
เท่ากบั 0.011 ซึง่มีคา่น้อยกวา่ 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่า ผู้ ใช้บริการทัง้ 2 กลุ่มมีพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออน ด้านความถ่ีโดย
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เฉลี่ยในการใช้บัตรเครดิตอิออน เพื่อซือ้สินค้าและบริการ (ครัง้/เดือน)  แตกต่างกัน  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยผู้ ใช้บริการท่ีมีระดับการศึกษาปริญาตรี มีพฤติกรรมด้าน
ความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บัตรเครดิตอิออน เพื่อซือ้สินค้าและบริการ (ครัง้/เดือน) น้อยกว่า
ผู้ใช้บริการท่ีมีระดบัการศกึษาสงูกวา่ปริญาตรี และมีผลตา่งคา่เฉลี่ยเท่ากบั 1.523 

สว่นรายคูอ่ื่นๆไม่พบความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

สมมติฐานข้อที่ 1.5 ผู้ ใช้บริการท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิ
ออน แตกตา่งกนั สามารถเขียนสมมตฐิานทางสถิติได้ดงันี ้

H0: ผู้ใช้บริการท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั มีพฤตกิรรมการใช้บตัรเครดิตอิออน ไมแ่ตกตา่งกนั 
H1: ผู้ ใช้บริการท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั มีพฤตกิรรมการใช้บตัรเครดิตอิออน แตกตา่งกนั 

 
ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ผู้วิจยัใช้การทดสอบความแตกตา่งของคา่เฉลี่ยระหว่าง

ประชากรสองกลุ่ม โดยกลุ่มตวัอย่างทัง้สองกลุ่มเป็นอิสระจากกนั (Independent Sample t-test) 
ใช้ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเม่ือค่าระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ มีคา่น้อยกวา่ 0.05 

 ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์นัน้ในขัน้แรกจะท าการทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ความแปรปรวนของกลุม่อาชีพทัง้ 2 กลุ่ม โดยใช้สถิติ Levene’s test ซึง่หากผลการทดสอบพบว่า
ค่าความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุ่มไม่แตกต่างกนั (ค่า Sig. มีค่ามากกว่าหรือเท่ากบั 0.05) ก็จะใช้
ค่า Equal Variances Assumed ส าหรับผลการทดสอบความแตกต่างของ พฤติกรรมการใช้บตัร
เครดิตอิออนของผู้บริโภคในกลุ่มเพศทัง้ 2 กลุ่ม แต่หากผลการทดสอบพบว่าค่าความแปรปรวน
ของทัง้  2 กลุ่มแตกต่างกัน  (ค่า  Sig. มีค่าน้อยกว่า  0.05) ก็จะใช้ค่า  Equal Variances not 
Assumed ส าหรับผลการทดสอบความแตกตา่งพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออนของผู้บริโภคใน
กลุม่อาชีพทัง้ 2 กลุม่ ซึง่ผลการทดสอบความแตกตา่งระหว่างความแปรปรวนของกลุม่อาชีพทัง้ 2 
กลุม่ โดยใช้สถิติ Levene's test ซึง่ตัง้สมมตฐิาน ดงันี ้ 

H0: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่เท่ากนั 
H1: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมเ่ท่ากนั 
ผลการทดสอบความแปรปรวนใช้ระดบัความเช่ือมัน่ 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 

และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือคา่นยัส าคญัทางสถิติ มีคา่น้อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบ
แสดง ดงัตาราง 8 
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ตาราง 22 แสดงการทดสอบคา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุ่มอาชีพ โดยใช้การทดสอบ Levene's 
test 
 

พฤตกิรรมการใช้บัตรเครดติอิออน 
Levene's test for Equality of Variances 

F Sig. 
ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยท่ีใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิต อิออน 
(บาท/เดือน) 

7.822** 59550 

ความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บตัรเครดิต อิออน เพื่อซือ้
สนิค้าและบริการ (บาท/ครัง้) 

0.232 0.035 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.00 
 

จากตาราง 22 ผลการทดสอบความแปรปรวน ของพฤตกิรรมการใช้บตัรเครดิตอิออนของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ พบวา่  

ค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดติ อิออน (บาท/เดือน) มีค่า Sig. เท่ากบั 
0.005 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1) และยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) 
แสดงว่าค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากัน จึงใช้การทดสอบค่า t กรณีความแปรปรวน
เท่ากัน (Equal variances assumed) จึงใช้สถิติ t-test กรณี Equal variances not assumed ใน
การทดสอบ ดงัตาราง 9 

ความถี่ โดยเฉล่ียในการใช้บัตรเครดิตอิออน เพื่อซือ้สินค้าและบริการ (ครั้ง/
เดือน) มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.590 ซึง่มีคา่มากกว่า 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฎิ
เสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากัน จึงใช้การทดสอบค่า t 
กรณี ความแปรปรวน เท่ ากัน  (Equal variances assumed) จึ งใช้ส ถิติ  t-test กรณี  Equal 
variances  assumed ในการทดสอบ ดงัตาราง 9 
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ตาราง 23 แสดงการวิ เคราะห์พฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตอิออน ของผู้ บ ริโภคใน เขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ 
 

พฤตกิรรมการใช้บัตร
เครดติอิออน 

t-test 

อาชีพ 
X  SD. t df Sig. 

คา่ใช้จ่ายโดยเฉลี่ยท่ีใช้จา่ยผา่น
บตัรเครดิต อิออน (บาท/เดอืน) 

พนกังาน
บริษัทเอกชน 

9883.02 9888.400 0.589 039239 0.355 

ธุรกิจสว่นตวั 
 /เจ้าของ

กิจการ/
อาชีพอิสระ 

4855.55 00003.000    

ความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บตัร
เครดติ อิออน เพ่ือซือ้สินค้าและ
บริการ (บาท/ครัง้) 

พนกังาน
บริษัทเอกชน 

8.30 39882 2.243* 398 0.523 

ธุรกิจสว่นตวั 
 /เจ้าของ
กิจการ/
อาชีพอิสระ 

3.58 3.083    

*มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.00 
 

จากตาราง 23 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตอิออน 
จ าแนกตามเพศ โดยใช้สถิติทดสอบคา่ Independent t-test พบวา่ 

ด้านค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการใช้บัตรเครดิต อิออน เพื่อซือ้สินค้าและบริการ (ครัง้/
เดือน) มีค่า Sig. เท่ากบั 0.300 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่คือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1)  หมายความว่า ผู้ ใช้บริการท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บัตร
เครดิตอิออนด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการใช้บตัรเครดิต อิออน เพื่อซือ้สินค้าและบริการ (ครัง้/เดือน) 
ไม่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมติฐานท่ีตัง้ไว้ 

ด้านความถี่ในการใช้บัตรเครดิต อิออน เพื่อซือ้สินค้าและบริการ (ครัง้/เดือน) มี
คา่ Sig. เท่ากบั 0.023 ซึง่น้อยกว่า 0.05 นัน่คือยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0)  หมายความว่า ผู้ ใช้บริการท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออน
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ด้านความถ่ีเฉลี่ยในการใช้บตัรเครดิต อิออน เพื่อซือ้สินค้าและบริการ (ครัง้/เดือน) แตกต่างกัน 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยผู้ ใช้บริการท่ีมีอาชีพ
พนกังานบริษัทเอกชนมีพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออนด้านความถ่ีเฉลี่ยในการใช้บตัรเครดิต อิ
ออน เพื่อซือ้สินค้าและบริการ (ครัง้/เดือน) มากกว่าผู้ใช้บริการอาชีพธุรกิจสว่นตวั / เจ้าของกิจการ/
อาชีพอิสระ 

 
สมมตฐิานข้อที่ 2 สว่นประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้าน
การจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกายภาพและด้านกระบวนการท่ีมี
ความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออนของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
สามารถแยกเป็นสมมติฐานยอ่ย ดงันี ้

สมมติฐานที่ 2.1 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ์ ด้าน
ราคา ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการและด้าน
กายภาพท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตอิออนของผู้ ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยท่ีใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตอิออน เพื่อซือ้สินค้าและบริการ 
(บาท/เดือน)  

H0: ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านการ
จัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกายภาพและด้านกระบวนการ ไม่มี
ความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออนของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
คา่ใช้จ่ายโดยเฉลี่ยท่ีใช้จ่ายผา่นบตัรเครดิตอิออน เพื่อซือ้สินค้าและบริการ (บาท/เดือน)  

H1: ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านการ
จัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกายภาพและด้านกระบวนการท่ีมี
ความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออนของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
คา่ใช้จ่ายโดยเฉลี่ยท่ีใช้จ่ายผา่นบตัรเครดิตอิออน เพื่อซือ้สินค้าและบริการ (บาท/เดือน) 
 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์จะใช้การทดสอบคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สนั 
(Pearson product moment correlation coefficient) ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% เพื่อวิเคราะห์
ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรทัง้สองตวั ถ้ามีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตาราง 24 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบริการด้าน
ผลิตภัณฑ์กับพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตอิออนของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร  ด้าน
คา่ใช้จ่ายโดยเฉลี่ยท่ีใช้จ่ายผา่นบตัรเครดิตอิออน (บาท/เดือน) 
 

ส่วนประสมทางการตลาด
บริการ 

ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ีย (บาท  /เดือน )   

R Sig. 
(2-tailed) 

ระดับ
ความสัมพันธ์ 

ทศิทาง 

ด้านผลิตภณัฑ์ -5.000** 0.002 ต ่ามาก ตรงกนัข้าม 

ด้านราคา -0.045 0.374 ไม่มีความสมัพนัธ์ 
 

ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย -0.162** 0.000 ต ่ามาก ตรงกนัข้าม 

ด้านสง่เสริมการตลาด -0.157** 0.552 ต ่ามาก ตรงกนัข้าม 

ด้านบคุคล 0.033 59058 ไม่มีความสมัพนัธ์  

ด้านกระบวนการ 59599 59049 ไม่มีความสมัพนัธ์  

ด้านกายภาพ -0.146** 59553 ต ่ามาก ตรงกนัข้าม 

รวม -0.574** 0.002 ต ่ามาก ตรงกันข้าม 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

จากตาราง 24 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด
บริการ โดยรวมกบัพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออนของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยท่ีใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตอิอน (เดือน/บาท)ค่า Sig เท่ากับ 0.002 ซึ่งน้อยกว่า 
0.01 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่า ส่วน
ประสมทางการตลาดบริการโดยร่วมมีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตอิออนของ
ผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยท่ีใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตอิออน (เดือน/
บาท) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เท่ากบั 0.054 แสดง
ว่ามีความสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่ามาก และเป็นไปในทิศทางตรงกนัข้าม เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน
พบวา่ 
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ด้านผลิตภณัฑ์ 
สว่นประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภณัฑ์โดยรวมกบัพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิ

ออนของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านคา่ใช้จ่ายโดยเฉลี่ยท่ีใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตอิออน 
(เดือน/บาท) มีคา่ Sig เท่ากบั 0.002 ซึง่น้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฎิ
เสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยร่วมมีความสมัพนัธ์
กับพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออนของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายโดย
เฉลี่ยท่ีใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตอิออน (เดือน/บาท) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เท่ากับ 0.055 แสดงว่ามีความสมัพนัธ์กันในระดบัต ่ามาก และเป็นไปใน
ทิศทางตรงกนัข้าม กล่าวคือเม่ือผู้บริโภคมีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมดีขึน้จะมีพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตอิออนของผู้ ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยท่ีใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตอิออน  (เดือน/บาท) ลดลงใน
ระดบัต ่ามาก เน่ืองจากเม่ือผู้ ใช้บริการบตัรเครดิตอิออน ให้ความส าคญักับข้อมลูผลิตภณัฑ์ของ
บตัรเครดิตอิออนจึงท าให้ทราบหลงัจากท่ีได้ท าบัตรไปแล้วว่าอิออนเป็นสถาบันการเงินท่ีไม่ใช่
ธนาคาร(Non-bank) ท าให้เกิดความไมม่ัน่ใจในองค์กร จงึเกิดการใช้จ่ายลดลง 

ด้านราคา 
สว่นประสมทางการตลาดบริการด้านราคาโดยรวมกบัพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออน 

ของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยท่ีใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอิออน 
 (เดือน/บาท)มีค่า Sig เท่ากับ 0.374 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และ 
ปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านราคาโดยรวมมี
ความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออนของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
คา่ใช้จ่ายโดยเฉลี่ยท่ีใช้จ่ายผา่นบตัรเครดิตอิออน (เดือน/บาท) 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยรวมกบัพฤติกรรมการ

ใช้บตัรเครดิตอิออนของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยท่ีใช้จ่ายผ่าน
บัตรเครดิตอิออน  (เดือน/บาท)มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) และปฎิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายโดยรวมมีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออนของ
ผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยท่ีใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตอิออน (เดือน/
บาท) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 โดยมีคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์เท่ากบั -0.162 แสดง
ว่ามีความสมัพันธ์กันในระดบัต ่ามากและเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกล่าวคือ เม่ือผู้ ใช้บริการ
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ความคดิเห็น เก่ียวกบัสว่นประสมทางการตลาดบริการ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยรวมดีขึน้ก็
จะมีพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออนของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายโดย
เฉลี่ยท่ีใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตอิออน ลดลงในระดบัต ่ามาก (เดือน/บาท) เน่ืองจากอิออนมีช่องทาง
ในการช าระสนิค้าหรือบริการผา่นบตัรเครดิตอิออนท่ีเพิ่มมากขึน้ เพื่ออ านวยความสะดวกในการใช้
จ่ายให้แก่ผู้บริโภคให้ง่ายขึน้ แต่ร้านค้ามีการก าหนดช าระขัน้ต ่าของสินค้าและบริการ จึงท าให้
ผู้บริโภคใช้จ่ายบตัรเครดิตอิออนน้อยลง  

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวมกบัพฤติกรรมการใช้

บตัรเครดิตอิออนของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านคา่ใช้จ่ายโดยเฉลี่ยท่ีใช้จ่ายผ่านบตัร
เครดิตอิออน (เดือน/บาท) มีค่า Sig เท่ากบั 0.00 ซึง่น้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) และปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่าส่วนผสมทางการตลาดบริการด้านการ
ส่งเสริมการตลาดโดยรวมมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออนของผู้ ใช้บริการใน
เขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยท่ีใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตอิออน (เดือน/บาท) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.00 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ -0.157 แสดงว่า มี
ความสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่ามากและเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกล่าวคือ เม่ือผู้ ใช้บริการความ
คิดเห็น เก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวมดีขึน้ก็จะมี
พฤตกิรรมการใช้บตัรเครดิตอิออนของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านคา่ใช้จ่ายโดยเฉลี่ยท่ี
ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอิออน ลดลงในระดับต ่ามาก (เดือน/บาท) เน่ืองจากเม่ือผู้ ใช้บริการให้
ความส าคัญกับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดของบัตรเครดิตอิออนมากขึน้จะท าให้ทราบว่าการ
ส่งเสริมการตลาด มีความน่าสนใจหรือดึงดูดในการใช้จ่ายน้อยกว่าสถาบันการเงินอ่ืนซึ่งมี
โปรโมชั่นท่ีออกมามากมายและเป็นทางเลือกให้ผู้ ใช้บริการมีทางเลือกในการใช้จ่าย จึงท าให้
ผู้ใช้บริการใช้จ่ายผา่นบตัรเครดิตอิออนน้อยลง 

ด้านบุคคล 
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านบคุคลโดยรวมกบัพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออ

นของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บตัรเครดิตอิออน เพื่อซือ้สินค้า
และบริกา (เดือน/บาท) มีค่า Sig เท่ากับ 0.058 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และ ปฎิเส
ธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ส่วนผสมทางการตลาดบริการด้านบุคคลโดยรวมไม่มี
ความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออนของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
คา่ใช้จ่ายโดยเฉลี่ยท่ีใช้จ่ายผา่นบตัรเครดิตอิออน (เดือน/บาท)  
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ด้านกระบวนการ 
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านกระบวนการโดยรวมกับพฤติกรรมการใช้บัตร

เครดิตอิออนของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยท่ีใช้จ่ายผ่านบัตร
เครดติอิออน (เดือน/บาท) มีคา่ Sig เท่ากบั 0.186 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั 
(H0) และ ปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ส่วนผสมทางการตลาดบริการด้านการบงน
การโดยรวมไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตอิออนของผู้ ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านคา่ใช้จ่ายโดยเฉลี่ยท่ีใช้จ่ายผา่นบตัรเครดิตอิออน (เดือน/บาท)  

  
ด้านกายภาพ 
สว่นประสมทางการตลาดบริการ ด้านกายภาพโดยรวมกบัพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิ

ออนของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านคา่ใช้จ่ายโดยเฉลี่ยท่ีใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตอิออน 
(เดือน/บาท) มีคา่ Sig เท่ากบั 0.003 ซึง่น้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฎิ
เสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า ส่วนผสมทางการตลาดบริการด้านกายภาพโดยรวมมี
ความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออนของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยท่ีใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตอิออน (เดือน/บาท) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เท่ากบั -0.146 แสดงว่า มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่ามาก
และเป็นไปในทิศทางตรงกนัข้ามกล่าวคือ เม่ือผู้ ใช้บริการมีความคิดเห็น เ ก่ียวกบัส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ ด้านกายภาพโดยรวมดีขึน้ก็จะมีพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตอิออนของ
ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านคา่ใช้จ่ายโดยเฉลี่ยท่ีใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตอิออน ลดลงใน
ระดบัต ่ามาก (เดือน/บาท) เน่ืองจากเม่ือผู้ ใช้บริการให้ความคิดเห็นท่ีดีต่อการพฒันาภาพลกัษณ์
ของสาขาอิออน มีความสวยงาม สามารถส่งเสริมภาพลกัษณ์ของผู้บริโภคในการเลือกใช้บัตร
เครดิตอิออนแต่ในการท าธุรกรรมท่ีสาขาอาจไม่เพียงพอกับผู้ ใช้บริการท าให้เกิดความไม่เช่ือถือ
และไม่ไว้วางใจในการท าธุกรรมกับทางอิออน จึงท าให้ผู้ ใช้บริการมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต      
อิออน น้อยลง 
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สมมติฐานที่ 2.2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ์ ด้าน
ราคา ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการและด้าน
กายภาพท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตอิออนของผู้ ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บตัรเครดิตอิออน เพื่อซือ้สินค้าและบริการ (ครัง้/
เดือน)  

H0: ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านการ
จัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกายภาพและด้านกระบวนการ ไม่มี
ความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออนของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
ความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บตัรเครดิตอิออน เพื่อซือ้สินค้าและบริการ (ครัง้/เดือน) 

H1: ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านการ
จัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกายภาพและด้านกระบวนการท่ีมี
ความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออนของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
ความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บตัรเครดิตอิออน เพื่อซือ้สินค้าและบริการ (ครัง้/เดือน) 

 
สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์จะใช้การทดสอบคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สนั 

(Pearson product moment correlation coefficient) ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% เพื่อวิเคราะห์
ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรทัง้สองตวั ถ้ามีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตาราง 25 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบริการด้าน
ผลิตภัณฑ์กับพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตอิออนของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
ความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บตัรเครดิตอิออน เพื่อซือ้สินค้าและบริการ (ครัง้/เดือน) 
 

ส่วนประสมทางการตลาด
บริการ 

ด้านความถี่โดยเฉล่ียในการใช้ )ครัง้ /เดือน(  

R Sig. 
(2-tailed) 

ระดับ
ความสัมพันธ์ 

ทศิทาง 

ด้านผลิตภณัฑ์ 0.500 0.423 ไม่มีความสมัพนัธ์  

ด้านราคา 0.052 0.398 ไม่มีความสมัพนัธ์ 
 

ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 0.545 0.053 ไม่มีความสมัพนัธ์ 
 

ด้านสง่เสริมการตลาด 0.590 0.225 ไม่มีความสมัพนัธ์  

ด้านบคุคล 0.598 0.048 ไม่มีความสมัพนัธ์  

ด้านกระบวนการ 0.528 0.033 ไม่มีความสมัพนัธ์  

ด้านกายภาพ 0.552 0.383 ไม่มีความสมัพนัธ์  

รวม 0.054 0.587 ไม่มีความสมัพนัธ์  

 
จากตาราง 25 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด

บริการกับพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออนของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ี
โดยเฉลี่ยในการใช้บตัรเครดิตอิออน เพื่อซือ้สินค้าและบริการ (เดือน/ครัง้) มีคา่ Sig เท่ากบั 0.786 
ซึ่งมากกว่า 0.0 0 นัน้คือ โดยรวมไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตอิออนของ
ผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บตัรเครดิตอิออน เพื่อซือ้สินค้า
และบริการ (เดือน/ครัง้) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ 
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ด้านผลิตภณัฑ์ 
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมกับพฤติกรรมการใช้บัตร

เครดิตอิออนของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บตัรเครดิตอิ
ออน เพื่อซือ้สินค้าและบริการ (ครัง้/เดือน) มีค่า Sig เท่ากับ 0.829 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ 
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ ปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ส่วนผสมทาง
การตลาดบริการด้านผลิตภณัฑ์โดยรวมไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออนข
องผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บัตรเครดิตอิออน เพื่อซือ้
สนิค้าและบริการ (ครัง้/เดือน) 

ด้านราคา 
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านราคาโดยรวมกบัพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออ

นของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บตัรเครดิตอิออน เพื่อซือ้สินค้า
และบริการ (ครัง้/เดือน) มีค่า Sig เท่ากบั 0.964 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั 
(H0) และ ปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ส่วนผสมทางการตลาดบริการด้านราคา
โดยรวมไม่ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตอิออนของผู้ ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บตัรเครดิตอิออน เพื่อซือ้สินค้าและบริการ (ครัง้/
เดือน) 

 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
สว่นประสมทางการตลาดบริการ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยรวมกบัพฤติกรรมการ

ใช้บตัรเครดิตอิออนของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บตัรเครดิตอิ
ออน เพื่อซือ้สินค้าและบริการ (ครัง้/เดือน) มีค่า Sig เท่ากับ 0.109 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ 
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ ปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ส่วนผสมทาง
การตลาดบริการด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยรวมไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บตัร
เครดิตอิออนของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บตัรเครดิตอิ
ออน เพื่อซือ้สินค้าและบริการ (ครัง้/เดือน) 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวมกบัพฤติกรรมการใช้

บตัรเครดิตอิออนของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บตัรเครดิตอิ
ออน เพื่อซือ้สินค้าและบริการ (ครัง้/เดือน) มีค่า Sig เท่ากับ 0.220 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ 
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ ด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวม ไม่มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้บตัร
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เครดิตอิออนของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บตัรเครดิตอิ
ออน เพื่อซือ้สินค้าและบริการ (ครัง้/เดือน)  

ด้านบุคคล 
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านบคุคลโดยรวมกบัพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออ

นของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บตัรเครดิตอิออน เพื่อซือ้สินค้า
และบริการ (ครัง้/เดือน) มีค่า Sig เท่ากบั 0.184 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั 
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านบุคคล
โดยรวม ไม่ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตอิออนของผู้ ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บตัรเครดิตอิออน เพื่อซือ้สินค้าและบริการ (ครัง้/
เดือน)  

ด้านกระบวนการ 
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านกระบวนการโดยรวมกับพฤติกรรมการใช้บัตร

เครดิตอิออนของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บตัรเครดิตอิออน 
เพื่อซือ้สินค้าและบริการ (ครัง้/เดือน) มีค่า Sig เท่ากับ 0.593 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาด
บริการ ด้านกระบวนการโดยรวม ไม่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตอิออนของ
ผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บตัรเครดิตอิออน เพื่อซือ้สินค้า
และบริการ (ครัง้/เดือน)  

ด้านกายภาพ 
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านกายภาพโดยรวมกบัพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิ

ออนของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บตัรเครดิตอิออน เพื่อซือ้
สินค้าและบริการ (ครัง้/เดือน) มีคา่ Sig เท่ากบั 0.973 ซึง่มากกว่า 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐาน
หลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้าน
กายภาพโดยรวม ไม่มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออนของผู้ ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บัตรเครดิตอิออน เพื่อซือ้สินค้าและบริการ (ครัง้/
เดือน)  
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สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 
 

ตาราง 26 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  
 

สมมตฐิาน ผลการทดสอบ สถติทิี่ใช้ 
1. ผู้ใช้บริการที่ มีลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
ระดับ การศึกษา และอาชีพ แตกต่างกันมีพฤตกิรรมการใช้บัตรเครดติอิออน แตกต่างกัน 

1.1 ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกตา่งกนั มีพฤติกรรม
การใช้บตัรเครดิตอิออนแตกตา่งกนั 

  

- คา่ใช้จ่ายโดยเฉลี่ยท่ีใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิต 
อิออน )บาท/เดือน(  

ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 
 

Independent t-test  
 

- ความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บตัรเครดิต อิ
ออน เพ่ือซือ้สนิค้าและบริการ )ครัง้/เดือน(  

สอดคล้องกบัสมมติฐาน Independent t-test  
 

1.2 ผู้บริโภคท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มีพฤตกิรรม
การใช้บตัรเครดิตอิออนแตกตา่งกนั 

  

- คา่ใช้จ่ายโดยเฉลี่ยท่ีใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิต 
อิออน )บาท/เดือน(  

สอดคล้องกบัสมมติฐาน Brown-Forsythe 
 

- ความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บตัรเครดิต อิ
ออน เพ่ือซือ้สนิค้าและบริการ )ครัง้/เดือน(  

สอดคล้องกบัสมมติฐาน Brown-Forsythe 
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ตาราง 26 (ตอ่) 
 

สมมตฐิาน ผลการทดสอบ สถติทิี่ใช้ 
1.3 ผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกตา่งกนั มี
พฤตกิรรมการใช้บตัรเครดิตอิออนแตก
ตา่งกนั 

 
 
 

 
 
 

- คา่ใช้จ่ายโดยเฉลี่ยท่ีใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิต 
อิออน )บาท/เดือน(  

สอดคล้องกบัสมมติฐาน 
 

Brown-Forsythe 
 

- ความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บตัรเครดิต อิ
ออน เพ่ือซือ้สนิค้าและบริการ )ครัง้/เดือน(  

สอดคล้องกบัสมมติฐาน 
 

Brown-Forsythe 
 

1.4 ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั 
มีพฤตกิรรมการใช้บตัรเครดิตอิออนแตก
ตา่งกนั 

 
 
 

 
 

 

- คา่ใช้จ่ายโดยเฉลี่ยท่ีใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิต 
อิออน )บาท/เดือน(  

สอดคล้องกบัสมมติฐาน Brown-Forsythe 
 

- ความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บตัรเครดิต อิ
ออน เพ่ือซือ้สนิค้าและบริการ )ครัง้/เดือน(  

สอดคล้องกบัสมมติฐาน Brown-Forsythe 
 

1.5 ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั มี
พฤตกิรรมการใช้บตัรเครดิตอิออนแตก
ตา่งกนั 

  

- คา่ใช้จ่ายโดยเฉลี่ยท่ีใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิต 
อิออน )บาท/เดือน(  

ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 
 

Brown-Forsythe 
 

- ความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บตัรเครดิต อิ
ออน เพ่ือซือ้สนิค้าและบริการ )ครัง้/เดือน(  

สอดคล้องกบัสมมติฐาน Brown-Forsythe 
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ตาราง 26 (ตอ่) 
 

สมมตฐิาน ผลการทดสอบ สถติทิี่ใช้ 
2.ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจัด
จ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกายภาพ และด้านกระบวนการ มี

ความสัมพันธ์กับพฤตกิรรมการใช้บัตรเครดติออิอนของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
2.1 สว่นประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านชอ่งทางการจดั
จ าหน่าย ด้านการสง่เสริมการตลาด ด้านบคุคล ด้านกายภาพและด้านกระบวนการ มีความสมัพนัธ์กบั
พฤตกิรรมการใช้บตัรเครดิตอิออนด้านคา่ใช้จ่ายโดยเฉลี่ยท่ีใช้จา่ยผา่นบตัรเครดิตอิออน )บาท/เดอืน (
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
- ดา้นผลติภณัฑ ์ สอดคล้องกบัสมมติฐาน Pearson Correlation  

- ด้านราคา ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน Pearson Correlation 

- ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย สอดคล้องกบัสมมติฐาน Pearson Correlation 

- ด้านการสง่เสริมการตลาด สอดคล้องกบัสมมติฐาน Pearson Correlation 

- ด้านบคุคล ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน Pearson Correlation 

- ด้านกระบวนการ ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน Pearson Correlation 

- ด้านกายภาพ สอดคล้องกบัสมมติฐาน Pearson Correlation 

2.2 สว่นประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านชอ่งทางการจดั
จ าหน่าย ด้านการสง่เสริมการตลาด ด้านบคุคล ด้านกายภาพและด้านกระบวนการ มีความสมัพนัธ์กบั
พฤตกิรรมการใช้บตัรเครดิตอิออนด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บตัรเครดติอิออน เพื่อซือ้สินค้าและ
บริการ )ครัง้/เดือน(  ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
- ดา้นผลติภณัฑ ์ ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน Pearson Correlation 

- ด้านราคา ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน Pearson Correlation 

- ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน Pearson Correlation 

- ด้านการสง่เสริมการตลาด ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน Pearson Correlation 

- ด้านบคุคล ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน Pearson Correlation 

- ด้านกระบวนการ ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน Pearson Correlation 

- ด้านกายภาพ ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน Pearson Correlation 
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บทที่ 5 
สรุปอภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การวิจยัครัง้นีมุ้่งศกึษา ส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรม
การใช้บตัรเครดิตอิออนของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร  ซึ่งผลการวิจยัจะเป็นข้อมูลและ
แนวทางส าหรับการจดัท าแผนการด าเนินงานของธุรกิจท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกบัตลาดบตัรเครดิต และ
เพื่อน าไปพัฒนาและก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) 
จ ากดั (มหาชน) ตอ่ไป 
 

สังเขปการวิจัย 
ความมุง่หมายของการวิจยั 
 การวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี ้
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออนของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อาย ุรายได้ตอ่เดือน ระดบัการศกึษา และ
อาชีพ  

2. เพื่อศกึษาส่วนประสมทางการตลาดบริการได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านการ
จัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกายภาพและด้านกระบวนการ ท่ีมี
ความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการใช้บตัรเครดิตอิออนของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ความส าคัญของการวิจัย 
 1. เพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการบริการต่างๆ ของบัตร

เครดติให้สอดคล้องกบัพฤตกิรรมการใช้บตัรเครดิตของผู้ใช้บริการ 
2. เพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาเป็นแนวทางในการวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้ใช้บริการ 
3. เพื่อเป็นข้อมลูส าหรับผู้ ท่ีสนใจธุรกิจบตัรเครดิตเป็นแนวทางในการพฒันาผลิตภณัฑ์ 

เพื่อรองรับการแข่งขนัในธุรกิจบตัรเครดิต 
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สมมตฐิานของการวิจัย 
1. ผู้ ใช้บริการท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อาย ุรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ระดบั การศกึษา และอาชีพ แตกตา่งกนัมีพฤตกิรรมการใช้บตัรเครดิตอิออน แตกตา่งกนั 
2. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน

ช่องทางจดัจ าหน่าย ด้านการสง่เสริมการตลาด ด้านบคุคล ด้านกายภาพ และด้านกระบวนการ มี
ความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการใช้บตัรเครดิตอิออนของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

วิธีการด าเนินการศึกษาวิจัย 
1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั  
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้คือ ผู้ ท่ีใช้บัตรเครดิตอิออน จ านวน 2.38 ล้านบัตร (อิ

ออน.  (2561). ประวัติอิออน.  ออนไลน์) ท่ีอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งทราบจ านวน
ประชากรท่ีแน่นอน  

2. กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยั 
กลุ่มตัวอย่างท่ี ใช้ในการวิจัยครัง้นี ค้ือ  ผู้ ใช้บัตรเครดิตอิออน ท่ีอาศัยอยู่ ในเขต

กรุงเทพมหานคร ซึ่งทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน โดยใช้สูตรค านวนแบบทราบจ านวน
ประชากรท่ีแน่นอน Taro Yamane (ล้วน สายยศ; และ องัคณา สายยศ. 2536:  260 – 261) และ
ได้ก าหนดค่าความเช่ือมั่น 95% ค่าผิดพลาดท่ียอมรับได้ไม่เกิน 5% จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 385 คนและเผ่ือการสญูเสียแบบสอบถามโดยส ารองไว้เท่ากบั 15 คน ดงันัน้กลุ่มตวัอย่าง
ส าหรับการวิจยัครัง้นีเ้ท่ากบั 400 คนซึง่การเก็บข้อมลูใช้วิธีการสุม่ตวัอยา่งดงันี ้
 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง  
ขัน้ตอนที่  1 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับ

ฉลากเพื่อคดัเลือกจ านวน 5 สาขา จากสาขาอิออน จ านวน 20 สาขาในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 
สาขาบิ๊กซีราชด าริ สาขาเทอมินอล 21 สาขาซีคอนสแควร์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ สาขาสีลม
คอมเพลก็ซ์ 

ขัน้ตอนที่  2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยมีการก าหนด
สดัสว่นกลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการเก็บข้อมลูทัง้ 5 แห่ง แห่งละ 80 คน รวมได้จ านวนทัง้หมด 400 คน 

ขัน้ตอนที่ 3 วิธีการสุม่ตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยท าการแจก
แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างตามสถานท่ีท่ีได้ก าหนดไว้แล้วในขัน้ตอนท่ี 3 ให้ครบตาม
แบบสอบถาม จ านวน 400 ชดุ 

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย 
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ขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมี
ความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการใช้บตัรเครดิตอิออนของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร มีดงันี ้

1) ศกึษาเอกสารข้อมลูเบือ้งต้นจากแนวคิด ทฤษฏี เอกสารงานและวิจยัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
ได้แก่ ลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์ สว่นประสมทางการตลาดบริการ และพฤติกรรมผู้บริโภค 
เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม   

2) รวบรวมข้อมูลจากแนวคิดทฤษฏี เอกสาร และงานวิจัย ท่ี เก่ียวข้องมาสร้าง
วตัถปุระสงค์ในงานวิจยั ความมุ่งหมายของงานวิจยั สมมติฐาน และกรอบแนวคิดเพื่อหาตวัแปร
อิสระ (Independent Variables) และตัวแปรตาม (Dependent Variables) เพื่อเป็นแนวทางใน
การสร้างแบบสอบถาม 

3) ก าหนดประเภทของแบบสอบถาม และประเภทของมาตรวดัข้อมลูท่ีต้องการได้จาก
แต่ละค าถาม เพื่อใช้ในการแปลผลข้อมลู พร้อมทัง้เรียบเรียงประโยคค าถามให้เข้าใจง่าย ไม่เกิด
อคติ (Bias) กบัผู้ตอบแบบสอบถาม จากนัน้ก าหนดล าดบัของค าถามเพื่อความเหมาะสมและง่าย
ต่อการตอบแล้วสร้างเป็นชุดของแบบสอบถามขึน้ โดยได้แบบสอบถามความคิดเห็นทัง้หมด 3 
สว่น แบง่เป็น 

สว่นท่ี 1 ลกัษณะข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
สว่นท่ี 2 สว่นประสมทางการตลาดบริการ 
สว่นท่ี 3 พฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออน 
4) น าเสนอแบบสอบถามต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อขอรับค าแนะน า และ

ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม และน ามาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้ครอบคลมุกับกรอบ 
แนวคิดในการวิจยั ความมุ่งหมายในการวิจยั ตลอดจนผลงานวิจยัอ่ืนๆ และแนวคิดทฤษฏีต่าง ๆ 
และน าเสนอต่อคณะกรรมการควบคมุสารนิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องเสนอแนะเพิ่มเติม  เพื่อ
ปรับปรุงให้ชดัเจนก่อนน าไปทดลองใช้ 

5) ตรวจสอบคณุภาพของแบบสอบถามด้านความเท่ียงตรง (Validity) และความเช่ือมัน่ 
(Reliability) ของเนือ้หา โดยน าแบบสอบถามท่ีได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้ถกูต้องแล้ว ไปทดลองใช้ 
(Try out ) กับกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน 40 คน แล้วน าผลท่ีได้มาท าการวิเคราะห์หาความเช่ือมั่น 

(Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธีหาค่าสมัประสิทธ์แอลฟ่า( - Coefficient) ของครอนบคั 
(Cronbach’s  Alpha Coefficient) เพื่อปรับปรุงให้แบบสอบถามได้มาตรฐานสามารถน าไปใช้งาน

ได้จริง  ซึง่คา่แอลฟ่าท่ีได้จะแสดงถึงความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยจะมีคา่ระหวา่ง 0 ≤  ≤  
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1 คา่ท่ีใกล้เคียงกบั 1 แสดงวา่มีความเช่ือถือสงู (กลัยา วานิชย์บญัชา. 2560: 34) การวิจยัในครัง้นี ้
ก าหนดคา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามท่ีมีคา่มากกวา่ 0.7 

6) น าแบบสอบถามท่ีผา่นการหาคา่ความเช่ือมัน่ไปเก็บรวบรวมข้อมลูตอ่ไป 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Method) เพื่อศึกษา ส่วนประสมทาง

การตลาดบริการท่ีมีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออนของผู้ ใช้บริการ  ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยมีแหลง่ข้อมลูในการศกึษาค้นคว้าประกอบด้วย 2 สว่น คือ 

1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นข้อมลูท่ีได้จากการใช้แบบสอบถามในการ
เก็บรวบรวมข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่ง 400 คน  โดยท่ีผู้วิจยัจะน าไปแจกจ่ายให้กบักลุม่ผู้บริโภคด้วย
ตนเอง ตามเขตตามเกณฑ์การสุม่ตวัอยา่ง  บริเวณสาขาอิออน 

2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากข้อมูลท่ีมีผู้
รวมรวมไว้ ประกอบการสร้างแบบสอบถาม และการวิเคราะห์สรุปผลการวิจยั ดงันี ้

2.1 หนังสือวิชาการ แนวคิดทฤษฏี บทความ วิทยานิพนธ์ และรายงานการวิจัยท่ี
เก่ียวข้อง 

2.2 วารสารตา่ง ๆ และรายงานประจ าปี  
2.3 ข้อมลูจากอินเตอร์เน็ต 
 
การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล  
น าแบบสอบถามท่ีได้รับค าตอบแล้ว มาด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลู การศกึษาครัง้นี ้ผู้วิจยั

ได้จดักระท าข้อมลูท่ีได้มาประมวลผล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป (กลัยา วานิชย์บญัชา. 2560)  มี
ขัน้ตอนดงันี ้

1. การตรวจสอบข้อมูล (Editing)  ผู้ วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบ 
สอบถาม และแยกแบบสอบถามท่ีไม่สมบรูณ์ออกไป 

2. การบนัทึกข้อมลูลงรหสั (Coding) น าแบบสอบถามท่ีถกูต้องเรียบร้อยแล้วมาลงรหสั
ตามท่ีได้ก าหนดรหสัไว้ล่วงหน้า ส าหรับแบบสอบถามท่ีเป็นแบบปลายปิด (Close-ended) ส่วน
แบบสอบถามท่ีเป็นปลายเปิด (Open-ended) ผู้วิจยัได้จดักลุ่มค าตอบแล้วจึงนบัคะแนนใส่รหสั 
โดยลงในแบบบนัทกึข้อมลูด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ตามล าดบั 

3. น าข้อมลูมาบนัทึกลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ประมวลผลด้วยโปรแกรมสถิติส าเร็จรูป 
เพื่อวิเคราะห์ข้อมลูตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้โดย   
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สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูล  
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 298 คน คิดเป็นร้อยละ 74.5 

และเป็นเพศชาย จ านวน 102 คน คดิเป็นร้อยละ 25.5 
อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 30 – 39 ปี จ านวน 282 คน คิดเป็นร้อยละ 

70.5 รองลงมาคืออาย ุ20 – 29 ปี จ านวน 69 คน คดิเป็นร้อยละ 17.25 อาย ุ40 - 49 ปี จ านวน 49 
คน คดิเป็นร้อยละ 12.25 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 
29,999 บาท จ านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 41.5 รองลงมาคือ 30 ,000 – 44,999 บาท ขึน้ไป 
จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 60 ,000 บาทขึน้ไป จ านวน 63 คน คิด
เป็นร้อยละ 15.8 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 45,000 – 59,999 บาท จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3 
ตามล าดบั 

ระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 
280 คน คิดเป็นร้อยละ 70.0 รองลงมาคือ สงูกว่าปริญญาตรี จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 
และต ่ากวา่ปริญญาตรี จ านวน 24 คน คดิเป็นร้อยละ 6.0 ตามล าดบั 

อาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีอาชีพเป็นพนกังานบริษัทเอกชน จ านวน 336 คน 
คิดเป็นร้อยละ 84.0 รองลงมาคือ ธุรกิจสว่นตวั /เจ้าของกิจการ จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5 
ข้าราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ / อาชีพอิสระ จ านวน 26 คน คดิเป็นร้อยละ 6.5 

 
ส่วนที่  2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม 
ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับ สถาบนัการเงินผู้

ออกบตัรมีช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ท่ีดี ประเภทบตัรเครดิตอิออนมีให้เลือกหลากหลายตามรูปแบบ
การด าเนินชีวิต และ รูปลกัษณ์ของบตัรเครดิตอิออนมีความสวยงาม อยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉลี่ย 
4.10,4.03 และ 3.66 ตามล าดบั 

ด้านราคา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบั อตัราค่าธรรมเนียมแรก
เข้ามีความเหมาะสม อัตราค่าธรรมเนียมรายปีมีความเหมาะสม และอัตราดอกเบีย้ ค่าปรับ 
ค่าธรรมเนียม ค่าบริการอ่ืนในการใช้บตัรมีความเหมาะสม อยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.53,3.50 และ 3.50 ตามล าดบั 
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ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับ มี
บริการรับสมคัรบตัรเครดิตอิออนท่ีสะดวก เช่น อาคารส านกังานและห้างสรรพสินค้าต่างๆ การรับ
ช าระยอดใช้จ่ายมีช่องทางท่ีหลากหลาย เช่น เคาน์เตอร์เซอร์วิสๆ AEON THAI MOBILE อิออน 
แอพพลิเคชั่น มีจ านวนร้านค้าท่ีรับช าระด้วยบัตรเครดิตอิออนจ านวนมาก สะดวกในการช าระ
ค่าบริการและจ านวนสาขาท่ีรับสมัครบัตรเครดิตอิออนมีเพียงพอ อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.00,3.95,3.94,3.70 และ 3.57 ตามล าดบั 

ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับ มี
ส่วนลดพิเศษเม่ือใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตอิออนในการซือ้สินค้าและบริการ มีโปรโมชัน่ในวนัพิเศษ 
เช่นวนัเกิด และเทศกาลต่างๆ เง่ือนไขในการใช้โปรโมชั่นไม่ยุ่ งยากซบัซ้อนและมีการใช้คะแนน
สะสมแลกของรางวลัมความดึงดูดใจ อยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 ,3.76,3.76 และ 
3.69 ตามล าดบั 

ด้านบุคคล พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับ พนักงานมีความ
กระตือรือร้นในการให้บริการ มีพนักงานท่ีให้บริการมีความรอบรู้ในการให้ข้อมูลได้เป็นอย่างดี 
พนักงานท่ีให้บริการมีความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาให้ทันตามก าหนดเวลา  และมีพนักงาน
บริการคอยช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง อยู่ในระดบัดีโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64,3.58,3.56 และ 
3.48 ตามล าดบั 

ด้านกระบวนการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบั ระยะเวลาเปิด – 
ปิด ท าการของสาขาอิออนมีความเหมาะสม ระยะเวลาในการอนุมัติบัตรเครดิตอิออนมีความ
รวดเร็ว มีการบริหารจัดการคิวท่ีดีท าให้อ านวยความสะดวกและสร้างความประทับใจแก่
ผู้ ใช้บริการและความสะดวกรวดเร็วในการสมคัรใช้บริการบัตรเครดิตอิออน อยู่ในระดบัดี โดยมี
คา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.75,3.70,3.67 และ 3.65 ตามล าดบั 

ด้านกายภาพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบั สาขาท่ีให้บริการของ
ทางบตัรเครดิตอิออนมีความสะอาด เรียบร้อย สาขาท่ีให้บริการของทางบตัรเครดิตอิออนมีความ
สวยงาม ทนัสมยัน่าใช้บริการ และสาขาท่ีให้บริการของทางบตัรเครดิตอิออนมีการแบง่โซนในการ
ให้บริการอย่างชัดเจนท าให้สะดวกเม่ือใช้บริการ อยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 ,396 
และ 3.89 ตามล าดบั 
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ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียที่ ใช้ จ่ายผ่านบัตรเครดิตอิออน (บาท /เดือน) ผู้ ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตอิออน (บาท /เดือน) สูงสุดเท่ากับ  50,000 
บาท ต ่าสดุเท่ากบั 200 บาท คา่เฉลี่ย 6992.75 บาท และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 7510.088 
มีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยท่ีใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอิออน (บาท /เดือน) สูงสุดเท่ากับ 20 ชิน้ ต ่าสุด
เท่ากบั 1 ชิน้ คา่เฉลี่ย 3  ชิน้ และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.996  

ความถี่ โดยเฉล่ียในการใช้บัตรเครดิตอิออน เพื่อซือ้สินค้าและบริการ (ครั้ง/
เดือน) ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ มีความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บตัรเครดิตอิออน เพื่อซือ้สินค้า
และบริการ (ครัง้/เดือน) สูงสุดเท่ากับ 25 ครัง้ ต ่าสุดเท่ากับ 1 ครัง้ ค่าเฉลี่ย 4.14  ครัง้ และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.718 

ประเภทสินค้าและบริการที่ใช้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้จ่ายผ่านบตัร
เครดิตอิออนประเภทสินค้าอุปโภคบริโภคจ านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 47.3  รองลงมา คือ 
รับประทานอาหารจ านวน 78 คิดเป็นร้อยละ 19.5  เคร่ืองใช้ไฟฟ้า จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.0  และ เติมน า้มนัรถ จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 เคร่ืองแตง่กาย จ านวน 26 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.5 เคร่ืองส าอาง/อาหารเสริมจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 และ คา่สาธารณปูโภค เช่น 
คา่น า้,คา่ไฟ,คา่โทรศพัท์ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 ตามล าดบั 

สถานที่ที่ท่านมักใช้บัตรเครดติอิออนเพื่อซือ้สินค้า ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ใช้
จ่ายผา่นบตัรเครดิตอิออนสถาณท่ีห้างสรรพสนิค้า จ านวน 294 คน คดิเป็นร้อยละ 73.5  รองลงมา 
คือ ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.8 ป๊ัมน า้มนั จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 
8.3 ร้านอาหาร/ภตัตาคาร จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 ร้านสะดวกซือ้ จ านวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.8 และโรงพยาบาล จ านวน 2 คน คดิเป็นร้อยละ 0.5 ตามล าดบั 

วันที่ ท่านใช้บัตรเครดิต อิออน เพื่อซือ้สินค้าและบริการเป็นส่วนใหญ่  ผู้ ตอบ
แบบสอบถามสว่นใหญ่ใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตอิออนในวนัหยดุสดุสปัดาห์ เสาร์ – อาทิตย์ จ านวน 
311 คน คิดเป็นร้อยละ 77.8 รองลงมา คือ วนัธรรมดา จนัทร์ - ศกุร์ จ านวน 89  คน คิดเป็นร้อยละ 
22.3 ตามล าดบั 

เหตุผลที่ ท่านเลือกใช้จ่ายค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรเครดิต อิออน ผู้ ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกใช้จ่ายสินค้าและบริการผ่านบตัรเครดิตอิออนเพราะมีโปรโมชัน่กับ
ร้านค้าท่ีร่วมรายการเยอะ จ านวน 174 คน คดิเป็นร้อยละ 43 .5 รองลงมา คือ แบง่จ่ายรายเดือนได้ 
จ านวน 66 คิดเป็นร้อยละ 16.50 สะดวก รวดเร็ว จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.3  มัน่ใจใน
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ความปลอดภัยจ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 12.8 ดอกเบีย้ถูก จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.3 และสะสมคะแนนแลกรับของรางวลั จ านวน  4  คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 ตามล าดบั 

บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจสมัครบัตรเครดติอิออน ผู้ตอบแบบสอบถามสว่น
ใหญ่ตดัสินใจสมคัรบตัรเครดิตอิออนเพราะตนเอง จ านวน 279 คน คดิเป็นร้อยละ 69.8  รองลงมา 
คือ เพื่อน จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.3 มีคนในครอบครัว/ญาติ จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อย
ละ 11.8 และ พนกังานบตัรเครดิตอิออน จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 ตามล าดบั 
 

ส่วนที่ 4 ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้ ใช้บริการท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อาย ุ

รายได้เฉลี่ยตอ่เดือน ระดบั การศกึษา และอาชีพ แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออน 
แตกตา่งกนัโดยสามารถแยกเป็นสมมตฐิานยอ่ย ดงันี ้
 

สมมติฐานข้อที่ 1.1 ผู้ ใช้บริการท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออ
นแตกตา่งกนัผลการทดสอบสมมตฐิานพบวา่ 

ผู้ ใช้บริการท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออน ด้านค่าใช้จ่ายโดย
เฉลี่ยท่ีใช้จ่ายผา่นบตัรเครดิตอิออน (บาท /เดือน) ไม่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 

ผู้ ใช้บริการท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออน ด้านความถ่ีเฉลี่ยใน
การใช้บตัรเครดิต อิออน เพื่อซือ้สินค้าและบริการ (ครัง้/เดือน) แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยผู้ใช้บริการท่ีเป็นเพศชายมีพฤติกรรมการ
ใช้บตัรเครดิตอิออนด้านความถ่ีเฉลี่ยในการใช้บตัรเครดิต อิออน เพื่อซือ้สินค้าและบริการ (ครัง้/
เดือน) มากกวา่ผู้บริโภคเพศหญิง 
 

สมมตฐิานข้อที่ 1.2 ผู้ใช้บริการท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มีพฤตกิรรมการใช้บตัรเครดิต 
อิออนแตกตา่งกนัผลการทดสอบสมมตฐิานพบวา่ 

ผู้ ใช้บริการท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออน ด้านค่าใช้จ่ายโดย
เฉลี่ยท่ีใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตอิออน (บาท/เดือน) แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยผู้ใช้บริการท่ีมีอาย ุ40 – 49 ปี มีพฤติกรรมการใช้บตัร
เครดติอิออน ด้านคา่ใช้จ่ายโดยเฉลี่ยท่ีใช้จ่ายผา่นบตัรเครดิตอิออน (บาท/เดือน) มากท่ีสดุ 
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ผู้ใช้บริการท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มีพฤตกิรรมการใช้บตัรเครดิตอิออน ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ย
ในการใช้บตัรเครดติอิออน เพื่อซือ้สนิค้าและบริการ (ครัง้/เดือน) แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยผู้ ใช้บริการท่ีมีอายุ 30 – 39 ปี มี
พฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออน ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บตัรเครดิตอิออน เพื่อซือ้สินค้า
และบริการ (ครัง้/เดือน) มากท่ีสดุ 
 

สมมติฐานข้อที่ 1.3 ผู้ ใช้บริการท่ีมีรายได้เฉลี่ยตอ่เดือนแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้
บตัรเครดิตอิออนแตกตา่งกนัผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ 

ผู้ใช้บริการท่ีมีรายได้เฉลี่ยตอ่เดือนแตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออน ด้าน
คา่ใช้จ่ายโดยเฉลี่ยท่ีใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตอิออน (บาท/เดือน) แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยผู้ ใช้บริการท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
45,000 – 59,999 บาท มีพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออน ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยท่ีใช้จ่ายผ่าน
บตัรเครดิตอิออน (บาท/เดือน) มากท่ีสดุ 

ผู้ใช้บริการท่ีมีรายได้เฉลี่ยตอ่เดือนแตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออน ด้าน
ความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บัตรเครดิตอิออน เพื่อซือ้สินค้าและบริการ (ครัง้/เดือน) แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยผู้ ใช้บริการท่ีมี
รายได้เฉลี่ยตอ่เดือน 45,000 – 59,999  บาท มีพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออน ด้านความถ่ีโดย
เฉลี่ยในการใช้บตัรเครดิตอิออน เพื่อซือ้สินค้าและบริการ (ครัง้/เดือน) มากท่ีสดุ 

 
สมมติฐานข้อที่ 1.4 ผู้ ใช้บริการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บตัร

เครดติอิออนแตกตา่งกนัผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ 
ผู้ ใช้บริการท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตอิออน ด้าน

คา่ใช้จ่ายโดยเฉลี่ยท่ีใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตอิออน (บาท/เดือน) แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยผู้ ใช้บริการท่ีมีระดบัการศึกษา สูงกว่า
ปริญาตรี มีพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออน ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยท่ีใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตอิ
ออน (บาท/เดือน) มากท่ีสดุ 

ผู้ ใช้บริการท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตอิออน ด้าน
ความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บัตรเครดิตอิออน เพื่อซือ้สินค้าและบริการ (ครัง้/เดือน) แตกต่างกัน 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยผู้ใช้บริการท่ีมีระดบั
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การศกึษาสงูกว่าปริญาตรี มีพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออน ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บตัร
เครดติอิออน เพื่อซือ้สินค้าและบริการ (ครัง้/เดือน) มากท่ีสดุ 

 
สมมติฐานข้อที่ 1.5 ผู้ ใช้บริการท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิ

ออน แตกตา่งกนั ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ 
ผู้ใช้บริการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออน ด้านค่าใช้จ่ายโดย

เฉลี่ยท่ีใช้จ่ายผา่นบตัรเครดิตอิออน (บาท/เดือน) ไม่แตกตา่งกนั 
ผู้ ใช้บริการท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออน ด้านความถ่ีโดย

เฉลี่ยในการใช้บัตรเครดิตอิออน เพื่อซือ้สินค้าและบริการ (ครัง้/เดือน) แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้  โดยผู้ ใช้บริการท่ีมีอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน มีพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออน ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บตัร
เครดติอิออน เพื่อซือ้สินค้าและบริการ (ครัง้/เดือน) มากท่ีสดุ 

สมมตฐิานข้อที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ์ 
ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ
และด้านกายภาพมีความสัมพันธ์กับพฤตกิรรมการใช้บัตรเครดติอิออนของผู้ใช้บริการใน
เขตกรุงเทพมหานคร  

โดยสามารถแยกเป็นสมมตฐิานยอ่ย ดงันี ้
สมมติฐานข้อที่  2.1 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ 

ด้านราคา ด้านการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการและด้าน
กายภาพมีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการใช้บตัรเครดิตอิออนด้านคา่ใช้จ่ายโดยเฉลี่ยท่ีใช้จ่ายผา่น
บตัรเครดิตอิออน (บาท /เดือน) ของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบวา่  

ด้านผลิตภัณ ฑ์  ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณ ฑ์ โดยรวม มี
ความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออนของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยท่ีใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตอิออน (บาท/เดือน) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัข้าม  

ด้านราคา ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านราคาโดยรวม ไม่มีความสมัพันธ์กับ
พฤตกิรรมการใช้บตัรเครดิตอิออนของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านคา่ใช้จ่ายโดยเฉลี่ยท่ี
ใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตอิออน (บาท/เดือน) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคล้อง
กบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 
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ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่ายโดยรวม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตอิออนของผู้ ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยท่ีใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอิออน (บาท/เดือน)  อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้  โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทาง
ตรงกนัข้าม  

ด้านการส่งเสริมการตลาด ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านการส่งเสริม
การตลาดโดยรวม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตอิออนของผู้ ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยท่ีใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอิออน (บาท/เดือน) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทาง
ตรงกนัข้าม  

ด้านบุคคล ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านบคุคลโดยรวม ไม่มีความสมัพนัธ์กบั
พฤตกิรรมการใช้บตัรเครดิตอิออนของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านคา่ใช้จ่ายโดยเฉลี่ยท่ี
ใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตอิออน (บาท/เดือน) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคล้อง
กบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้  

ด้านกระบวนการ ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านกระบวนการโดยรวม ไม่มี
ความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออนของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยท่ีใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตอิออน (บาท/เดือน) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้  

ด้านกายภาพ ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านกายภาพโดยรวม มีความสมัพนัธ์
กับพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออนของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายโดย
เฉลี่ยท่ีใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอิออน (บาท/เดือน) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัข้าม  
 

สมมติฐานข้อที่  2.2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา ด้านการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการและด้าน
กายภาพท่ีมีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออน ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้
บตัรเครดิตอิออน เพื่อซือ้สินค้าและบริการ (ครัง้/เดือน) ของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจยัพบวา่ 
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ด้านผลิตภัณฑ์ ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านราคาโดยรวม ไม่มีความสมัพนัธ์
กบัพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออนของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ย
ในการใช้บตัรเครดิตอิออน เพื่อซือ้สินค้าและบริการ (ครัง้/เดือน) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 

ด้านราคา ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านราคาโดยรวม ไม่มีความสมัพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออนของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยใน
การใช้บตัรเครดิตอิออน เพื่อซือ้สินค้าและบริการ (ครัง้/เดือน) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่ายโดยรวม ไม่มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออนของผู้ ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บตัรเครดิตอิออน เพื่อซือ้สินค้าและบริการ (ครัง้/
เดือน) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้  

ด้านการส่งเสริมการตลาด ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านการส่งเสริม
การตลาดโดยรวม ไม่มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออนของผู้ ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บตัรเครดิตอิออน เพื่อซือ้สินค้าและบริการ (ครัง้/
เดือน) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้  

ด้านบุคคล ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านบคุคลโดยรวม ไม่มีความสมัพนัธ์กบั
พฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออนของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยใน
การใช้บตัรเครดิตอิออน เพื่อซือ้สินค้าและบริการ (ครัง้/เดือน)  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้  

ด้านกระบวนการ ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านกระบวนการโดยรวม ไม่มี
ความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออนของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
ความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บตัรเครดิตอิออน เพื่อซือ้สินค้าและบริการ (ครัง้/เดือน) อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 

ด้านกายภาพ ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านกายภาพโดยรวม ไม่ มี
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออนของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ความถ่ี
โดยเฉลี่ยในการใช้บตัรเครดิตอิออน เพื่อซือ้สินค้าและบริการ (ครัง้/เดือน) อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 
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อภปิรายผล 
ผลการศึกษาวิจยัเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรม

การใช้บตัรเครดิตอิออนของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลได้ดงันี ้
1. ผู้ใช้บริการที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้เฉล่ีย

ต่อเดือน ระดับ การศึกษา และอาชีพ แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตอิออน 
แตกต่างกัน 

1.1 เพศ  ผู้ ใช้บริการท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตอิออนด้าน
ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยท่ีใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตอิออน (บาท/เดือน) ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมติฐานท่ีตัง้ไว้ เน่ืองจาก ในปัจจุบนัผู้ ใช้บริการทัง้เพศ
ชายและเพศหญิงต่างมีความต้องการในการท่ีใช้จ่ายซือ้สินค้าและบริการ เหมือนกนั เช่น เงินท่ีมี
ในขณะนัน้ หรือ ปริมาณความต้องการบริโภคในช่วงเวลานัน้จึงท าให้มีมูลค่าในการซือ้ต่อครัง้ไม่
แตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ จีรัศยา ถาวร (2557) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตเดอะวิสดอม ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร พบว่าลกูค้าท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิต
เดอะวิสดอม ด้านคา่ใช้จ่ายในการใช้บตัรเครดิตเดอะวิสดอมเฉลี่ยตอ่เดือน (บาท) ไม่แตกตา่งกนั 

ผู้ ใช้บริการท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออน ด้านมลูค่าเฉลี่ยใน
การใช้บตัรเครดิต อิออน เพื่อซือ้สินค้าและบริการ (ครัง้/เดือน) แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยผู้ใช้บริการท่ีเป็นเพศชายมีพฤติกรรมการ
ใช้บตัรเครดิตอิออนด้านมูลค่าเฉลี่ยในการใช้บตัรเครดิต อิออน เพื่อซือ้สินค้าและบริการ (ครัง้/
เดือน) มากกว่าผู้ ใช้บริการเพศหญิง เน่ืองจากผู้ ใช้บริการเพศชายส่วนใหญ่มีหน้าท่ีความ
รับผิดชอบภาระในครอบครัวเร่ืองของค่าใช่จ่ายภายในบ้านและภายในชีวิตประจ าวนัจ าพวกของ
อปุโภคและบริโภค จึงมีโอกาสในการใช้จ่ายบตัรเครดิตสงูกว่าเพศหญิง ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยั
ของ พิมพ์ทิชา สิริวรพงศ์กุล (2554) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิต
ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่เพศมีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการ
ใช้บัตรเครดิตธนาคารยูโอบี ในด้านความถ่ีในการใช้บัตรเครดิตเพื่อซือ้สินค้าและบริการของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

1.2 อายุ ผู้ ใช้บริการท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตอิออน ด้าน
คา่ใช้จ่ายโดยเฉลี่ยท่ีใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตอิออน (บาท/เดือน) แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยผู้ ใช้บริการท่ีมีอายุ 40 – 49 ปี มี
พฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออน ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยท่ีใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตอิออน (บาท/
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เดือน) มากท่ีสุดเน่ืองจาก ผู้ ใช้บริการท่ีมีอายุ 40 – 49 ปี เป็นช่วงอายุท่ีเร่ิมสร้างสถานภาพทาง
สงัคม จึงต้องมีค่าใช้จ่ายในการดูแลตวัเองและครอบครัวส าหรับปัจจัยท่ีมีมูลค่าสูงขึน้ ซึ่งจะมี
ค่าใช้จ่ายสงูกว่ากลุ่มช่วงอายอ่ืุน ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของพิมพ์ทิชา สิริวรพงศ์กุล (2554) ได้
ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า อายมีุความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตธนาคารยโูอบี ในด้าน
จ านวนเงินโดยเฉลี่ยท่ีท่านใช้จ่ายผา่นบตัรเครดิตตอ่เดือนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผู้ใช้บริการท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มีพฤตกิรรมการใช้บตัรเครดิตอิออน ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ย
ในการใช้บตัรเครดติอิออน เพื่อซือ้สนิค้าและบริการ (ครัง้/เดือน) แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยผู้ ใช้บริการท่ีมีอายุ 30 – 39 ปี มี
พฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออน ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บตัรเครดิตอิออน เพื่อซือ้สินค้า
และบริการ (ครัง้/เดือน) มากท่ีสุดเน่ืองจาก ผู้ ใช้บริการท่ีมีอายุ 30 – 39 ปี เป็นช่วงวัยท างาน
เงินเดือนไม่สงูมากก าลงัสร้างเนือ้สร้างตวัและมีพฤติกรรมเลียนแบบตามเพื่อน การซือ้ของ การ
สงัสรรค์กบัเพื่อนบ่อยครัง้ จ าเป็นต้องใช้บตัรเครดิตมากกว่าช่วงอายอ่ืุน ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยั
ของพิมพ์ทิชา สิริวรพงศ์กุล (2554) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิต
ธนาคารยโูอบี จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า อายมีุความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรม
การใช้บตัรเครดิตธนาคารยูโอบี ในด้านความถ่ีในการใช้บตัรเครดิตเพื่อซือ้สินค้าและบริการของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

1.3 รายได้เฉล่ียต่อเดือน ผู้ ใช้บริการท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มีพฤติกรรม
การใช้บตัรเครดิตอิออน ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยท่ีใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตอิออน (บาท/เดือน) และ
ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บตัรเครดิตอิออน เพื่อซือ้สินค้าและบริการ (ครัง้/เดือน) แตกตา่งกนั 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยผู้ ใช้บริการท่ีมี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,000 – 44,999 บาท มีพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออน ด้านค่าใช้จ่าย
โดยเฉลี่ยท่ีใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตอิออน (บาท/เดือน) มากท่ีสุดเน่ืองจาก ผู้ ใช้บริการท่ีมีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 30,000 – 44,999 บาท เป็นช่วงท่ีได้รับการปรับวงเงินเป็นครัง้แรกจากทางบัตร
เครดิตให้ได้รับวงเงินท่ีสูงขึน้ ท าให้เกิดความมั่นใจในการใช้จ่ายบัตรเครดิตในแต่ละเดือนท่ี
มากกวา่กลุม่รายได้ท่ีต ่ากวา่ ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ สนีินาฏ ครุุกิจวาณิชย์ (2558) ได้ศกึษา
เร่ือง ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การเลือกใช้บริการบตัรเครดิตเคทีซีออมสิน พบวา่ผู้บริโภคท่ีมีรายได้ตอ่เดือน
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิตเคทีซี -ออมสินของผู้ บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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1.4 ระดับการศึกษา ผู้ใช้บริการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการใช้บตัร
เครดติอิออน ด้านคา่ใช้จ่ายโดยเฉลี่ยท่ีใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตอิออน (บาท/เดือน) และ ด้านความถ่ี
โดยเฉลี่ยในการใช้บตัรเครดิตอิออน เพื่อซือ้สินค้าและบริการ (ครัง้/เดือน) แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้  โดยผู้ บริโภคท่ีมีระดับ
การศกึษาสงูกว่าปริญญาตรี มีพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออน ด้านคา่ใช้จ่ายโดยเฉลี่ยท่ีใช้จ่าย
ผ่านบตัรเครดิตอิออน (บาท/เดือน) มากท่ีสดุ เน่ืองจากผู้ ท่ีมีการศกึษาสงูกว่าปริญญาตรี โดยส่วน
ใหญ่มีต าแหน่งหน้าท่ีการงานและรายได้สงูกวา่ผู้ ใช้บริการท่ีมีการศกึษาระดบัปริญญาตรี จงึท าให้
มีก าลงัในการใช้จ่ายมากกว่า มีการใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิต เพื่อการเข้าสงัคม การสงัสรรค์ การใช้
จ่ายท่ีต้องดแูลตวัเองและอาจจะต้องมีการใช้จ่ายซือ้สินค้าอปุโภคและบริโภคให้แก่ครอบครัว ซึง่มี
รายจ่ายสูงมากกว่าระดับการศึกษากลุ่มอ่ืนๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กุลนาถ แจ่มจรัส 
(2552) ได้ศึกษาเร่ือง ศึกษาพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของผู้บริโภค กรณีศึกษาในเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดันครราชสีมา พบว่า ระดบัการศึกษากบัพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตของผู้บริโภคใน
เขตอ าเภอเมือง จังหวดันครราชสีมาในด้านจ านวนเงินท่ีใช้จ่ายบตัรเครดิตทุกบตัรโดยเฉลี่ยต่อ
เดือน มีความสมัพนัธ์กนั ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 

1.5 อาชีพ ผู้ ใช้บริการท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออนด้าน
ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยท่ีใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตอิออน (บาท/เดือน) ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมติฐานท่ีตัง้ไว้ เน่ืองจากผู้ ใช้บริการไม่ว่าจะท าอาชีพ
อะไร ก็มีการซือ้สินค้าและบริการผ่านการใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตในชีวิตประจ าวนัเหมือนกัน  ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรีย์ภรณ์ ทรัพย์จรูญ (2557) ได้ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจด้านส่วน
ประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตของนกัศึกษาระดบัปริญญาโท
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า นกัศกึษาระดบัปริญญาโทอย่างท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีพฤติกรรม
การใช้บตัรเครดิตในด้านจ านวนเงินท่ีใช้จ่ายผ่านบตัรเฉลี่ยต่อเดือน ไม่แตกต่างกนั ของนกัศกึษา
ระดบัปริญญาโทของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผู้ ใช้บริการท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออน ด้านความถ่ีโดย
เฉลี่ยในการใช้บัตรเครดิตอิออน เพื่อซือ้สินค้าและบริการ (ครัง้/เดือน) แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยผู้ ใช้บริการท่ีมีอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน มีพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออน ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บตัร
เครดิตอิออน เพื่อซือ้สินค้าและบริการ (ครัง้/เดือน) มากกว่าผู้ ใช้บริการท่ีมีอาชีพ  เน่ืองจาก
ผู้ ใช้บริการท่ีมีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน มีรายได้มากการใช้จ่ายซือ้สินค้าบ่อยครัง้ มีไลฟ์สไตล์
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ในการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะใช้ในการกินข้าว ดหูนงั เท่ียวสถานบนัเทิง ท าให้มีความถ่ีบอ่ยครัง้ในการใช้
บตัรเครดิตมากกวา่อาชีพอ่ืน ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ สิปปกร เมืองมลู (2558) ได้ศกึษาเร่ือง 
ส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการธนาคาร ของ
ผู้ ใช้บริการห้างบิ๊กซีในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ ใช้บริการท่ีมีอาชีพ แตกต่างกนั มีพฤติกรรม
การใช้บริการธนาคาร ด้านความถ่ีในการใช้บริการ แตกตา่งกนั 

 
2. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้าน

การจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการและด้าน
กายภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตอิออนของผู้ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร 

2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภณัฑ์ มีความสมัพนัธ์
กบัพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออน ด้านคา่ใช้จ่ายโดยเฉลี่ยท่ีใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตอิออน (บาท 
/เดือน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซึง่สอดคล้อง
กับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ เน่ืองจากเม่ือผู้ ใช้บริการบัตรเครดิตอิออน ให้ความส าคัญกับข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ของบัตรเครดิตอิออนจึงท าให้ทราบหลงัจากท่ีได้ท าบตัรไปแล้วว่าอิออนเป็นสถาบัน
การเงินท่ีไม่ใช่ธนาคาร (Non-bank) ท าให้เกิดความไม่มัน่ใจในองค์กร จึงเกิดการใช้จ่ายลดลง ซึง่
สอดคล้องกบัแนวคิดของ กฤตภาส ศรลมัภ์ (2551) ได้ศกึษาเร่ือง ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด
ท่ีมีผลต่อคุณค่าตราสินค้าและพฤติกรรมการใช้ บัตรเครดิตของสมาชิกบัตร AMEX ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า เม่ือสถาบนัมีปัจจยั ด้านผลติภณัฑ์โดยรวมมากขึน้จะท าให้เกิดพฤติกรรม
การใช้บตัรเครดิต American Express ของลกูค้าในเขตกรุงเทพมหานคร เร่ืองจ านวนเงินเฉลี่ยท่ีใช้
ผา่นบตัรตอ่เดือน เพิ่มมากขึน้ด้วย 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านผลิตภณัฑ์ ไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้
บตัรเครดิตอิออน ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บตัรเครดิตอิออน เพื่อซือ้สินค้าและบริการ (ครัง้/
เดือน) ของผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 ซึ่งไม่
สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ เน่ืองจากผู้ใช้บริการไมไ่ด้ค านงึถึงด้านผลติภณัฑ์เป็นเกณฑ์ในการ
ตดัสินใจใช้บริการของทางอิออน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วชัระ จุลอกัษร (2547) ได้ศึกษา
เร่ือง ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดท่ีมีความสมัพนัธ์ตอ่พฤติกรรมการใช้จ่ายผา่นบตัรเครดิตยโูอ
บีอาร์ วีซ่าของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีกล่าวว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ผลิตภณัฑ์โดยรวมไม่มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมในการใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิต ยูโอบีอาร์ วีซ่า 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครในด้านความถ่ีในการใช้บตัรเครดิตตอ่เดือน 
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2.2 ด้านราคา ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านราคา ไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออน ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยท่ีใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตอิออน (บาท /
เดือน) และด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บตัรเครดิตอิออน เพื่อซือ้สินค้าและบริการ (ครัง้/เดือน) 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีตัง้ไว้ เน่ืองจากผู้ ใช้บริการไม่ได้ค านึงถึงดอกเบีย้และอตัราค่าธรรมเนียมต่างๆเป็น
ปัจจยัในการเลือกใช้บริการของทางอิออน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั สิปปกร เมืองมลู (2558) ได้
ศกึษาเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการธนาคาร 
ของผู้ ใช้บริการห้างบิ๊กซี ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า พฤติกรรมการใช้บริการธนาคารด้าน
จ านวนเงินในการท าธุรกรรมตอ่ครัง้ และความถ่ีใช้บริการธนาคาร ตอ่เดือน ไม่มีความสมัพนัธ์สว่น
ประสมการตลาดบริการด้านผลิตภณัฑ์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านช่องทางการ
จดัจ าหน่าย ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออน ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยท่ีใช้
จ่ายผา่นบตัรเครดติอิออน (บาท /เดือน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ เน่ืองจากอิออนมีช่องทางในการช าระสินค้า
หรือบริการผ่านบัตรเครดิตอิออนท่ีเพิ่มมากขึน้ เพื่ออ านวยความสะดวกในการใช้จ่ายให้แก่
ผู้บริโภคให้ง่ายขึน้ แต่ร้านค้ามีการก าหนดช าระขัน้ต ่าของสินค้าและบริการ จึงท าให้ผู้บริโภคใช้
จ่ายบตัรเครดติอิออนน้อยลง ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ พชัร์ทิตา กะการดี (2554) ได้ศกึษาเร่ือง 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซือ้สินค้าผ่านบัตรเครดิตของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านช่องทาง
การจดัจ าหน่าย มีความสมัพนัธ์กบัยอดใช้จ่ายผา่นบตัรเครดิตเฉลี่ยตอ่เดือน 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ไม่มีความสมัพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออน ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บตัรเครดิตอิออน เพื่อซือ้สินค้า
และบริการ (ครัง้/เดือน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ เน่ืองจากสาขาอิออนตัง้อยู่ตามห้างสรรพสินค้า 
ผู้ ใช้บริการสามารถท าธุระกรรม AEON THAI MOBILE ไม่ต้องขบัรถมาเพื่อท าธุระกรรมท่ีสาขาอิ
ออนก็ได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ฐานพฒัน์ สพุรรณทัสน์ (2557) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอ่พฤติกรรมการใช้บริการของลกูค้าธนาคารออมสิน สาขาราช
วตัร พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านสถานท่ี ไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรม
การใช้บริการในด้านความถ่ีการใช้บริการธนาคารออมสิน สาขาราชวตัร ตอ่เดือน (ครัง้/เดือน) 
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2.0 ด้านการส่งเสริมการตลาด ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านการส่งเสริม
การตลาด ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออน ด้านคา่ใช้จ่ายโดยเฉลี่ยท่ีใช้จ่าย
ผ่านบตัรเครดิตอิออน (บาท /เดือน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ เน่ืองจากเม่ือผู้ ใช้บริการให้ความส าคญักับ
กิจกรรมส่งเสริมการตลาดของบตัรเครดิตอิออนมากขึน้จะท าให้ทราบว่าการส่งเสริมการตลาดมี
ความน่าสนใจหรือดงึดดูในการใช้จ่ายน้อยกว่าสถาบนัการเงินอ่ืนซึง่มีโปรโมชัน่ท่ีออกมามากมาย
และเป็นทางเลือกให้ผู้ ใช้บริการมีทางเลือกในการใช้จ่าย จึงท าให้ผู้ ใช้บริการใช้จ่ายผ่านบัตร
เครดิตอิออนน้อยลง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พิมพ์ทิชา สิริวรพงศ์กุล (2554) ได้ศึกษาเร่ือง 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใช้บตัรเครดิตธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
การส่งเสริมการขายมีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตยูโอบี ในด้านจ านวนเงินโดย
เฉลี่ยท่ีใช้จ่ายผา่นบตัรตอ่เดือน ของลกูค้าในเขตกรุงเทพมหานคร  

ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออน ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บตัรเครดิตอิออน เพื่อซือ้สินค้า
และบริการ (ครัง้/เดือน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ เน่ืองจากโปรโมชั่นของทางอิออนต่างๆท่ีออกมา 
ผู้ ใช้บริการไม่ได้ค านึงถึงด้านการส่งเสริมการตลาดในการเลือกใช้บริการของทางอิออน ซึ่ง
สอดคล้องกบัแนวคิดของ สทุธิเกียรติ ไตรรัตนาพรกลุ (2552) ได้ศกึษาเร่ือง ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ 
การส่งเสริมการขาย และคณุค่าตราสินค้า ท่ีมีผลต่อพฤติกรรม  การใช้บตัรเครดิตธนาคารกสิกร
ไทยของผู้ ถือบตัรในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่า ทศันคติต่อรายการส่งเสริมการขายโดยรวม ไม่มี
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตกสิกรไทย ด้านความถ่ีในการใช้บตัรเครดิตธนาคาร
กสกิรตอ่เดือน 

2.5 ด้านบุคคล ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านบุคคล ไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออน ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยท่ีใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตอิออน (บาท /
เดือน) และด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บตัรเครดิตอิออน เพื่อซือ้สินค้าและบริการ (ครัง้/เดือน) 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีตัง้ไว้ เน่ืองจากผู้ใช้บริการไมไ่ด้ค านงึถึงเร่ืองพนกังานในการท่ีให้บริการ เพราะหลายๆ
ธนาคารก็มีมาตรฐานในการเท่าเทียมกันทุกๆธนาคาร ไม่ว่าเร่ืองการให้ข้อมูลแก่ลูกค้า ยิม้แย้ม
แจ่มใส ซึ่งเท่าเทียมกันทุกธนาคาร ท าให้ผู้ ใช้บริการไม่สนใจเร่ืองการบริการของพนักงาน ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวิจยั สรีุย์ภรณ์ ทรัพย์จรูญ (2552) ได้ศกึษาเร่ือง ความพึงพอใจด้านสว่นประสม
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ทางตลาดบริการท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของนักศึกษาระดับปริญญาโท  ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านบุคคล ไม่มี
ความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการใช้บตัรเครดติของนกัศกึษาปริญญาโท ด้านคา่ใช้จ่ายโดยเฉลี่ยท่ีใช้
จ่ายผา่นบตัรเครดิตอิออน (บาท /เดือน) และ ด้านความถ่ีในการใช้บตัรเครดิต (ครัง้/เดือน) 

2.6 ด้านกระบวนการ ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านกระบวนการ ไม่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตอิออน ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยท่ีใช้จ่ายผ่านบัตร
เครดิตอิออน (บาท /เดือน) และด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บตัรเครดิตอิออน เพื่อซือ้สินค้าและ
บริการ (ครัง้/เดือน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ เน่ืองจากผู้ ใช้บริการสามารถท าธุระกรรม AEON THAI 
MOBILE ได้โดยท่ีกระบวนการไม่ซบัซ้อนและสามารถท าธุระกรรมท่ีไหน เม่ือไหร่ก็ได้ ผู้ ใช้บริการ
ไม่ได้ค านึงถึงด้านกระบวนการเป็นเกณฑ์ในการตดัสินใจใช้บริการของทางอิออน ซึง่สอดคล้องกบั
งานวิจัย สุรีย์ภรณ์ ทรัพย์จรูญ (2552) ได้ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางตลาด
บ ริการท่ี มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของนักศึกษาระดับป ริญญาโท  ใน เขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ความพงึพอใจด้านสว่นประสมทางการตลาดบริการ ด้านกระบวนการ ไม่
มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตของนกัศกึษาปริญญาโท ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยท่ี
ใช้จ่ายผา่นบตัรเครดิตอิออน (บาท /เดือน) และ ด้านความถ่ีในการใช้บตัรเครดิต (ครัง้/เดือน)  

2.8 ด้านกายภาพ ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านกายภาพ มีความสมัพนัธ์กับ
พฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออน ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยท่ีใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตอิออน (บาท /
เดือน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซึง่สอดคล้อง
กบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ เน่ืองจากแม้ผู้ ใช้บริการบตัรเครดิตอิออนให้ความคิดเห็นท่ีดีต่อการพฒันา
ภาพลักษณ์ของสาขาอิออน มีความสวยงาม สามารถส่งเสริมภาพลกัษณ์ของผู้บริโภคในการ
เลือกใช้บตัรเครดิตของทางอิออน แต่ในการท าธุรกรรมท่ีสาขาอาจไม่เพียงพอกบัผู้ ใช้บริการท าให้
เกิดความไม่เช่ือถือและไม่ไว้วางใจในการท่ีธุรกรรมกบัทางอิออน จึงท าให้ผู้ ใช้บริการมีการใช้จ่าย
ผ่านบตัรเครดิตอิออนลดลง ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดของ พชัร์ทิตา กะการดี (2554) ได้ศกึษาเร่ือง 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซือ้สินค้าผ่านบัตรเครดิตของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านลกัษณะ
ทางกายภาพ มีความสมัพนัธ์กบัยอดใช้จ่ายผา่นบตัรเครดิตเฉลี่ยตอ่เดือน 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านกายภาพ ไม่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการใช้
บตัรเครดิตอิออน ด้านความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บตัรเครดิตอิออน เพื่อซือ้สินค้าและบริการ (ครัง้/
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เดือน) ของผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 ซึ่งไม่
สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ เน่ืองผู้ ใช้บริการไม่ได้ค านึงถึงภาพลกัษณ์ของสาขาอิออน ตอ่ให้มี
ความสวยงามและมีสาขาท่ีเพิ่มมากขึน้ ผู้ ใช้บริการไม่ได้ค านึงถึงด้านการสง่เสริมการตลาดในการ
เลือกใช้บริการของทางอิออน ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยั สรีุย์ภรณ์ ทรัพย์จรูญ (2552) ได้ศกึษาเร่ือง 
ความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางตลาดบริการท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของ
นักศึกษาระดบัปริญญาโท ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ความพึงพอใจด้านส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ ด้านการสร้างลกัษณะและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ไม่มีความสมัพนัธ์กบั
พฤตกิรรมการใช้บตัรเครดิตของนกัศกึษาปริญญาโท ด้านความถ่ีในการใช้บตัรเครดิต (ครัง้/เดือน) 
 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย  
จากผลการวิจยัเร่ือง สว่นประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการ

ใช้บตัรเครดิตอิออนของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะดงันี ้
1. บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) ควรก าหนดกลุม่เปา้หมายให้

ชดัเจนมากยิ่งขึน้โดยให้ความส าคญักบัผู้บริโภคท่ีเป็นเพศชาย  มีอายรุะหว่าง 30 - 49 ปี มีระดบั
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี  เป็นพนักงานบริษัทเอกชน  และ มีรายได้ 30,000 – 44,999 บาท 
เน่ืองจากมีพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออน ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยท่ีใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตอิ
ออน (บาท /เดือน) และด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยท่ีใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตอิออน (บาท /เดือน) มาก
ท่ีสดุ 

2. ด้านผลิตภณัฑ์ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) จ ากดั ควรให้
ความส าคญัในตวัผลิตภณัฑ์ท่ีมีรูปแบบบตัรเครดิตให้เลือกตามรูปแบบการใช้ชีวิตเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภค โดยการพฒันารูปแบบบตัรเครดิตให้มีความสวยงามน่าใช้ แตกต่าง
จากบตัรเครดิตธนาคารอ่ืนๆ  

3. ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) 
ควรให้ความส าคัญกับการเพิ่มร้านค้าท่ีรับบัตรเครดิตอิออนมากขึน้พร้อมให้สิทธิประโยชน์ 
กระจายพืน้ท่ีในการรับสมัครบัตรเครดิตอิออนไปตามสถาณท่ีต่างๆเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคและ
ขยายสาขาอิออนให้ครอบคลุมทั่วประเทศ พฒันาแอพพลิเคชัน่ช าระยอดบตัรเครดิตอิออนเพื่อ
ตอบสนองไลฟ์สไตล์ในยคุ 5.0  

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) 
ควรให้ความส าคญักับโปรโมชัน่ในวนัพิเศษก าหนดโปรโมชัน่ให้สอดคล้องกับความต้องการของ



  115 

ผู้บริโภคและพฒันารายการส่งเสริมการขายในส่วนของคะแนนสะสม มีแลกคะแนนรับของรางวลั
ให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ ถือบตัรเครดติอิออนและมีโปรโมชัน่ท่ีดีกวา่คูแ่ข่งในตลาด โดย
เน้นการจดักิจกรรมร่วมกบัพนัธมิตรท่ีเป็นแหลง่ดงึดดูการใช้จ่ายของผู้ ถือบตัรเครดิตอิออนเพื่อเพิ่ม
ยอดการใช้จ่ายให้แก่บริษัท  

5. ด้านกายภาพ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) ควรให้
ความส าคญักบัการปรับปรุงให้สาขาอิออนมีความสะอาด เรียบร้อย สวยงาม ทนัสมยัและมีการ
แบง่โซนให้บริการได้อยา่งชดัเจน เพื่อดงึดดูให้ผู้บริโภคในการมาใช้บริการ  
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครัง้ต่อไป 

1. ในการวิจัยครัง้ต่อไปควรศึกษาเร่ืองรูปแบบการส่งเสริมการตลาดท่ีตรงตามความ
ต้องการของผู้บริโภคและน าข้อมลูมาปรับใช้ในการท าการตลาดเพื่อให้บตัรเครดิตอิออนมีความ
แตกตา่งและเป็นท่ีต้องการใช้ของผู้บริโภค 

2. ในการวิจัยครัง้ต่อไปควรศึกษาเร่ืองปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ
ตดัสินใจใช้บตัรเครดิตอิออน เพื่อก าหนดกลยทุธ์ด้านการตลาดในเชิงลกึได้อย่างตรงวตัถปุระสงค์ 
และตรงกบัความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึน้ 

3. เน่ืองจากในปัจจุบนัมีช่องทางและรูปแบบในการท าธุรกรรมทางการเงินหลากหลาย
และสะดวกมากขึน้เพื่อตอบสนองผู้ ใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ ดงันัน้ ในการวิจยัครัง้ต่อไปควร
ศึกษาเร่ืองแนวโน้มและพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออนในอนาคต เพื่อน าไปใช้ในการปรับกล
ยทุธ์ทางการตลาดให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค 
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เลขท่ีแบบสอบถาม…………… 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัยเร่ือง 
 

“ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤตกิรรมการใช้บัตรเครดติอิออ
นของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร” 

 

ค าชีแ้จง 

แบบสอบถามฉบบันีเ้ป็นสว่นหนึง่ของการศกึษาระดบัปริญญาโทหลกัสตูรบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิตวิชาเอกการตลาด มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีวตัถปุระสงค์ท่ีจะศกึษาเร่ือง 
สว่นประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออนของ
ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

ข้อมลูท่ีท่านได้ตอบในแบบสอบถามนีจ้ะถกูเก็บเป็นความลบัและจะน าไปใช้ประโยชน์
เพื่การศกึษาในเร่ืองนีเ้ท่านัน้ ผู้ศกึษาขอขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูท่ีท่านได้สละเวลาในการตอบ
แบบสอบถามนี ้

 
แบบสอบถามประกอบด้วยค าถาม 3 ตอน ดงันี ้
ตอนท่ี 1 ข้อมลูเก่ียวกบัลกัษณะปัจจยัสว่นบคุคล 
ตอนท่ี 2 ข้อมลูเก่ียวกบัสว่นประสมทางการตลาดบริการ 
ตอนท่ี 3 ข้อมลูเก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตอิออน 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชีแ้จง  กรุณาท าเคร่ืองหมาย   ลงหน้า � ท่ีตรงกบัความเป็นจริง 
 
1. เพศ 

�1. ชาย      
�2. หญิง 
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2.อาย ุ
�1. 20 – 29 ปี     
�2. 30 – 39 ปี 
�3. 40 – 49 ปี     
�4. 50 ปีขึน้ไป 

3. รายได้เฉลี่ยตอ่เดือน 
�1. 15,000 – 29,999 บาท   
�2. 30,000 – 44,999 บาท 
�3. 45,000 – 59,999 บาท   
�4. 60,000 บาทขึน้ไป 

4. ระดบัการศกึษา 
�1. ต ่ากวา่ปริญญาตรี    
�2. ปริญญาตรี 
�3. สงูกวา่ปริญญาตรี 

5. อาชีพ 
�1. ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ  
�2. พนกังานบริษัทเอกชน 
�3. ธุรกิจสว่นตวั / เจ้าของกิจการ  
�4. อาชีพอสิระ 
�5. อ่ืนๆ โปรดระบ.ุ.. 
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ตอนที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ค าชีแ้จง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัความคดิเห็นของท่าน 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ระดับความคดิเหน็ 

เหน็
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง                     
 

(5) 

เหน็
ด้วย  

 
 
 

(4) 

ไม่
แน่ใจ 

 
 
 

(3) 

ไม่
เหน็
ด้วย 
 

 
(2) 

ไม่
เหน็
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 
(1) 

1.ด้านผลิตภณัฑ์ 
1.1 ประเภทบตัรเครดิตอิออนมีให้เลือกหลากหลายตาม

รูปแบบการด าเนินชีวิต 

     

1.2 รูปลกัษณ์ของบตัรเครดิตอิออนมีความสวยงาม      

1.3 สถาบนัการเงินผู้ออกบตัรมีช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ท่ี

ดี 

     

2. ด้านราคา 
2.1 อตัราคา่ธรรมเนียมแรกเข้า มีความเหมาะสม      

2.2 อตัราคา่ธรรมเนียมรายปี มีความเหมาะสม      

2.3 อตัราดอกเบีย้ คา่ปรับ คา่ธรรมเนียม คา่บริการอ่ืนใน

การใช้บตัรมีความเหมาะสม 

     

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

3.1 มีจ านวนร้านค้าท่ีรับช าระด้วยบตัรเครดิตอิออน
จ านวนมาก 

     

3.2 มีบริการรับสมคัรบตัรเครดิตอิออนท่ีสะดวก เช่น 
อาคารส านกังานและห้างสรรพสนิค้าตา่งๆ 

     

3.3 จ านวนสาขาท่ีรับสมคัรบตัรเครดิตอิออนมีเพียงพอ      
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ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ระดับความคดิเหน็ 

เหน็
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง                     
 

(5) 

เหน็
ด้วย  

 
 
 

(4) 

ไม่
แน่ใจ 

 
 
 

(3) 

ไม่
เหน็
ด้วย 
 

 
(2) 

ไม่
เหน็
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 
(1) 

3.4 การรับช าระยอดใช้จ่ายมีช่องทางท่ีหลากหลาย เชน่ 
เคาน์เตอร์เซอร์วิสๆ AEON THAI MOBILE อิออน 
แอพพลเิคชัน่ 

     

0.ด้านการส่งเสริมการตลาด 

4.1 มีสว่นลดพิเศษเมื่อใช้จา่ยผา่นบตัรเครดิตอิออนใน
การซือ้สินค้าและบริการ 

     

4.2 การใช้คะแนนสะสมแลกของรางวลัมความดงึดดูใจ      

4.3 มีโปรโมชัน่ในวนัพิเศษ เช่นวนัเกิด และเทศกาลตา่งๆ      

4.4 เง่ือนไขในการใช้โปรโมชัน่ไมยุ่ง่ยาก และซบัซ้อน 
 

     

5. ด้านบุคคล 

5.1 พนกังานท่ีให้บริการมีความรอบรู้ในการให้ข้อมลูได้
เป็นอยา่งดี 

     

5.2 พนกังานท่ีให้บริการมีความรวดเร็วในการแก้ไข
ปัญหาให้ทนัตามก าหนดเวลา 

     

5.3 มีพนกังานบริการคอยชว่ยเหลือตลอด 24 ชัว่โมง      

6. ด้านกระบวนการ 

6.1 ความสะดวกรวดเร็วในการสมคัรใช้บริการบตัร
เครดติอิออน 

     

6.2 ระยะเวลาในการอนมุตับิตัรเครดิตอิออนมีความ      
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ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ระดับความคดิเหน็ 

เหน็
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง                     
 

(5) 

เหน็
ด้วย  

 
 
 

(4) 

ไม่
แน่ใจ 

 
 
 

(3) 

ไม่
เหน็
ด้วย 
 

 
(2) 

ไม่
เหน็
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 
(1) 

รวดเร็ว 
6.3 ระยะเวลาเปิด – ปิด ท าการของสาขาอิออนมีความ
เหมาะสม 

     

6.4 มีการบริหารจดัการคิวท่ีดี ท าให้อ านวยความสะดวก
และสร้างความประทบัใจแก่ผู้ใช้บริการ 

     

7. ด้านกายภาพ 

7.1 สาขาท่ีให้บริการของทางบตัรเครดิตอิออนมีความ
สวยงาม ทนัสมยัน่าใช้บริการ 

     

7.2 สาขาท่ีให้บริการของทางบตัรเครดิตอิออนมีความ
สะอาด เรียบร้อย  

     

7.3 สาขาท่ีให้บริการของทางบตัรเครดิตอิออน มีการแบง่
โซนในการให้บริการอยา่งชดัเจนท าให้สะดวกเมื่อใช้
บริการ 
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ตอนที่ 3 ข้อมูลเก่ียวกับพฤตกิรรมการใช้บัตรเครดติออิอน 
ค าชีแ้จง โปรดท าเคร่ืองหมาย / หรือเติมค าตอบลงในชอ่งวา่งท่ีก าหนดไว้เพียงช่องเดียว ท่ีตรง 
กบัความเป็นจริงมากท่ีสดุ 
 
1. คา่ใช้จ่ายโดยเฉลี่ยท่ีใช้จา่ยผา่นบตัรเครดิต อิออน…………………………. (บาท/เดือน) 
2. ความถ่ีโดยเฉลี่ยในการใช้บตัรเครดิต อิออน เพื่อซือ้สนิค้าและบริการ.................... (ครัง้/เดือน) 
3.ประเภทสินค้าและบริการสว่นใหญ่ท่ีท่านใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิต อิออน (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ) 

�1. สนิค้าอปุโภคบริโภค  �6. เติมน า้มนัรถ 
�2. รับประทานอาหาร    �7.คา่สาธารณปูโภค เช่น คา่น า้,คา่ไฟ,คา่

โทรศพัท์  
�3. เคร่ืองแตง่กาย    �8. อ่ืน ๆ โปรดระบ.ุ........................ 
�4. เคร่ืองใช้ไฟฟา้ 
�5. เคร่ืองส าอาง/อาหารเสริม 

4. สถานท่ีท่ีท่านมกัใช้บตัรเครดิต อิออน เพ่ือซือ้สินค้าและบริการบอ่ยท่ีสดุ 
�1. ห้างสรรพสนิค้า    �5. ป๊ัมน า้มนั 
�2. ซปุเปอร์มาร์เก็ต    �6. ศนูย์บริการรถยนต์ 
�3. ร้านสะดวกซือ้   �7. โรงพยาบาล 
�4. ร้านอาหาร/ภตัตาคาร   �8. อ่ืน ๆ โปรดระบ.ุ........................ 

5. วนัท่ีท่านใช้บตัรเครดิต อิออน เพื่อซือ้สนิค้าและบริการเป็นสว่นใหญ่ 
�1. วนัธรรมดา จนัทร์ - ศกุร์ 
�2. วนัหยดุสดุสปัดาห์ เสาร์ – อาทิตย์ 

6. เหตผุลท่ีท่านเลือกใช้จา่ยคา่สนิค้าและบริการผา่นบตัรเครดิต อิออน (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 
�1. มีโปรโมชัน่กบัร้านค้าท่ีร่วมรายการเยอะ �6. สะสมคะแนนแลกรับของรางวลั 
�2. แบง่จ่ายรายเดือนได้   �7.สะดวก รวดเร็ว  
�3. ดอกเบีย้ถกู    �8. อ่ืน ๆ โปรดระบ.ุ........................ 
�4. มัน่ใจในความปลอดภยั 

7. บคุคลท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจสมคัรบตัรเครดติอิออนของท่าน 
�1. เพื่อน    �3. พนกังานบตัรเครดิตอิออน 
�2. คนในครอบครัว/ญาต ิ  �4. ตนเอง 



 

ประวัติผู้ เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล นายณฐัพล แก้วพลอย 
วัน เดอืน ปี เกิด 17 มีนาคม 2528 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2550 ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณา  จาก 

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์  
พ.ศ. 2561 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณฑัิต สาขาวิชาการตลาด  จาก 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู่ปัจจุบัน หมูบ้่านกสัโต้ ก่ิงแก้ว-สวุรรณภมูิ บ้านเลขท่ี 299/139 ซอยก่ิงแก้ว 37/5 
หมูท่ี่ 14 ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 10540   
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