
การศึกษาปัจจยัทีมี่ผลต่อการเลือกถอืบตัรเครดิตของธนาคารพาณิชย ์
กรณีศึกษา : ประชาชนในเขตอําเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 

 

              รตันาภรณ ์บุญแต่ง* 
    ดร.วิษณุ วงศสิ์นสิริกุล** 

  
บทคดัย่อ 
        การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกบั

ความพึงพอใจในการเลือกถือบัตรเครดิตธนาคารพาณิชย์ ของประชาชนในเขตอาํเภอเมือง 

จังหวัดสมุทรปราการ 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจใน

การเลือกถือบัตรเครดิตธนาคารพาณิชย์ ของประชาชนในเขตอาํเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 

3) เพ่ือศึกษาปัญหาและอปุสรรคในการเลือกถอืบัตรเครดิตธนาคารพาณิชย์ ของประชาชนในเขต

อาํเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 

        วิธกีารวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) รูปแบบการวิจัย

เชิงสาํรวจ (Survey research method) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวม

ข้อมูล สามารถเก็บข้อมูลที่มีคุณภาพสมบูรณ์ได้ จากประชากรในเขตอําเภอเมือง จังหวัด

สมุทรปราการ แบบสอบถามที่ใช้วิเคราะห์มี จาํนวน 400 ชุด โดยใช้โปรแกรมสาํเรจ็รูป SPSS for 

Window สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ 

(Percentage) ใช้สาํหรับวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล ของกลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ปัจจัย

ด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บัตรเครดิต ปัญหาและอุปสรรคในการ

ตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิต ของประชาชนในเขตอาํเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยใช้

ค่าสถติิ (Chi-Square Test) 

        ผลการศึกษาพบว่า   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง มีอายุ 31-40 ปี สถานภาพสมรส มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพข้าราชการ/

รัฐวิสาหกิจ/ลูกจ้างหรือพนักงานของรัฐ มีตาํแหน่งหน้าที่การงานในระดับหัวหน้างานหรือ 

พนักงาน/เจ้าหน้าที่เทยีบเท่าระดับชาํนาญการ/ชาํนาญการพิเศษ มีรายได้ต่อเดือน 20,001-

30,000 บาท มีบัตรเครดิต คิดเป็นร้อยละ 60.75 ผลการตัดสนิใจเลือกถือบัตรเครดิตส่วนใหญ่

ถอืบัตรเครดิตของ บมจ.ธนาคารกรงุไทย  เหตุผลผู้ตอบแบบสอบถามเลือกถอืบัตรเครดิตเพราะ 

 

 

* นักศึกษาหลักสตูรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑติ สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

** ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลัก 
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ขนาดบัตรกะทดัรัด ออกแบบสวยงาม และมีให้เลือกหลายประเภท บัตรเครดิตที่ถือครองใน

ปัจจุบันและที่ใช้บ่อยที่สดุคือ บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ด การใช้บริการผ่านบัตรสปัดาห์ละคร้ังใน

รอบ 1 เดือน คิดเป็นร้อยละ 42.75 ใช้บัตรเครดิตเพ่ือถอนเงินสดมาใช้ล่วงหน้า คิดเป็นร้อยละ 

20.75 รับรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบัการบัตรเครดิตจากบุคคล/พนักงานธนาคารพาณิชย์ คิดเป็น

ร้อยละ 39.00 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกถือบัตรเครดิต พบว่า ปัจจัยที่มี

ผลต่อการเลือกถือบัตรเครดิตธนาคารพาณิชย์ ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัด

สมุทรปราการ ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน คือด้านผลิตภัณฑ ์ด้านราคาด้านช่องทางจาํหน่าย และด้าน

การส่งเสริมการตลาด ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อด้านที่มีค่าเฉล่ียมากสดุ

ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ ์ ค่าเฉล่ียน้อยสดุได้แก่ ด้านราคา ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการตัดสนิใจ

เลือกใช้บัตรเครดิต พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกถือบัตรเครดิตธนาคารพาณิชย์ ของประชาชน

ในเขตอาํเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 

โดยเรียงลาํดับค่าเฉล่ียมากสุด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ ์ ค่าเฉล่ียน้อยสุดได้แก่ ด้านการส่งเสริม

การตลาด  

 

1. ความเป็นมาของการวิจยั  
        ในยุคปัจจุบันเป็นการเปล่ียนผ่านของโลกโลกาภิวัตน์ (Globalization) เข้าสู่โลกแห่ง

เทคโนโลยี (IT) ที่เน้นการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเรว็ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่

เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการที่มากขึ้ น และรุนแรงขึ้ น เพ่ือก้าวให้ทันกับสภาพสังคมที่

เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างย่ิงปริมณฑลของกรุงเทพมหานครอย่าง

สมุทรปราการ ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นที่ว่าสภาพสงัคมบริโภคนิยมน้ันย่อมมีการปฏสิมัพันธ์

กนัของการซ้ือขายแลกเปล่ียนระหว่างผู้ซ้ือและผู้ขายตามหลักกลไกตลาด (อุปสงค์-อุปทาน) ที่

เงินตรายังคงทาํหน้าที่สื่อกลางของการซ้ือขายแลกเปล่ียนได้อย่างมีประสทิธภิาพ โดยเฉพาะอย่าง

ย่ิงเงินสดยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเน่ือง แต่ในขณะเดียวกนับัตรพลาสติกหรือบัตรเครดิตน้ัน

กไ็ด้รับความนิยมและแพร่หลายเพ่ิมมากขึ้น ทั้งน้ีเน่ืองจากบัตรเครดิตมีคุณสมบัติใกล้เคียงเงินสด

อย่างมาก อาจเปรียบได้ว่า บัตรเครดิตคือเงินพลาสติก ขณะเดียวกนับัตรเครดิตมิได้เป็นเพียงสิ่ง

ที่ใช้ทดแทนเงินสดเท่าน้ัน แต่ยังหมายถึงการได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆจากการเป็นผู้ถือบัตร

เครดิตน้ันๆ ตามแต่ละประเภทของบัตรเครดิต ความนิยมและแพร่หลายที่มากขึ้นของผู้ต้องการ

ถือครองบัตรเครดิต ก่อให้เกิดการขยายตัวอย่างรวดเรว็ทั้งในด้านการให้บริการและการใช้จ่าย

ผ่านบัตรเครดิต และสภาพแวดล้อมของจังหวัดในหัวเมืองใหญ่ๆและปริมณฑลน้ันมีความ

ใกล้เคียงกับกรุงเทพมหานครเป็นอย่างมาก ในส่วนของจังหวัดสมุทรปราการกเ็ช่นเดียวกันที่

อาศัยข้อได้เปรียบในเชิงพ้ืนที่ ศักยภาพของการค้า การลงทุน ดังจะเห็นได้จากการที่จังหวัด

สมุทรปราการเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่ง เป็นเขตส่งเสริมการลงทุน(BOI) ส่งผล

ให้สภาพเศรษฐกจิในส่วนของจังหวัดสมุทรปราการขยายตัวมากขึ้นเป็นทวีคูณ 

584



        ซ่ึงการเจริญเติบโตของเมืองผ่านตัวเลขเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรปราการรวมถึงการ

อพยพของประชากรก่อให้เกดิการอุปโภคและบริโภคที่เพ่ิมสงูขึ้นตามสภาพแวดล้อมที่เปล่ียนไป

ในลักษณะสงัคมเมืองเน้นความสะดวก รวดเรว็ ทนัสมัย โดยที่สื่อกลางในการซ้ือขายแลกเปล่ียน

ในการอุปโภค บริโภคไม่จาํกัดเฉพาะเงินสด หากแต่บัตรเครดิตยังคงได้รับความนิยมเพ่ิมขึ้ น

อย่างต่อเน่ืองอนัสะท้อนได้ว่าค่านิยม ทศันคติ ของประชากรในอาํเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ  

เปล่ียนแปลงไปตามสภาพสงัคม จึงเป็นที่มาที่ผู้ศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ

เลือกถือบัตรเครดิตของธนาคารพานิชย์ กรณีศึกษา ประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัด

สมุทรปราการ ทั้งน้ี เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาการเลือกถือบัตรเครดิต

ของประชาชนผู้ใช้บริการให้มีประสทิธภิาพดีย่ิงขึ้น 

 

2. วตัถุประสงคข์องการศึกษา  
        1.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการตัดสินใจเลือกถือบัตรเครดิต

ธนาคารพาณชิย์ ของประชาชนในเขตอาํเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ  

        2.  เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกถือบัตรเครดิต

ธนาคารพาณชิย์ ของประชาชนในเขตอาํเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ  

        3. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการเลือกถือบัตรเครดิตธนาคารพาณิชย์ ของประชาชน

ในเขตอาํเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ  

 

3. กรอบแนวคิดในการวิจยั  
        การศึกษาปัจจัยที่ มีผลต่อการเลือกถือบัตรเครดิตของธนาคารพานิชย์ กรณีศึกษา 

ประชาชนในเขตอาํเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ น้ัน ทาํให้ทราบถึงข้อมูลทั่วไปของผู้เลือกถือ

บัตรเครดิต ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการการตลาด และปัญหาอุปสรรคที่มีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกใช้บัตรเครดิต โดยกาํหนดเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลได้ ดังภาพที่ 1 
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          ตวัแปรตน้                ตวัแปรตาม 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

4. สมมติฐานการวิจยั  
        1. ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ ตาํแหน่งหน้าที่การ

งาน และรายได้ต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับการความพึงพอใจในการเลือกถือบัตรเครดิตของ

ธนาคารพาณชิย์ 

        2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ

จาํหน่าย และด้านส่งเสริมการตลาด มีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกถอืบัตรเครดิตของธนาคาร

พาณชิย์ 

 

5. วิธีดาํเนนิการวิจยั  

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพสมรส 
- ระดบัการศึกษา 
- อาชีพ 
- ตาํแหน่งหนา้ท่ีการงาน 
- รายไดต่้อเดือน 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
- ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
- ดา้นผลิตภณัฑ ์
- ดา้นราคา 
- ดา้นช่องทางการจาํหน่าย 
- ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 
 
 
การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือก
ถือบตัรเครดิตของธนาคารพานิชย ์ 
กรณีศึกษา ประชาชนในเขตอาํเภอ
เมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 
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    5.1  ประชากรและตวัอย่าง 
        ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชากรในเขตอาํเภอเมือง จงัหวัดสมุทรปราการ รวม 

108,547 คน (รายงานสถติิจาํนวนประชากร ประจาํปี 2556(http://stat.bora.dopa.go.th/stat/ 

statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=11&statType=1&year=56)         

        กลุ่มตัวอย่าง คือ ตัวแทนประชากร จะเลือกจาํนวนประชากร และกาํหนดขนาดตัวอย่างโดย

ใช้สตูรของ Taro Yamane (Yamane, 1967) และขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่คาํนวณได้ เท่ากบั 

400 คน โดยความคลาดเคล่ือนที่สามารถยอมรับได้ในการเลือกตัวอย่างไม่เกนิร้อยละ 5% หรือ 

0.05 โดยจะทาํการแจกแบบสอบถามในเขตอาํเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 

    5.2 เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 
        เคร่ืองมือในการวิจัยคร้ังน้ี ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่สร้างขึ้ นโดยศึกษาจาก

เอกสาร แนวความคิด ทฤษฎ ีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จึงครอบคลุมเน้ือหาและวัตถุประสงค์ใน

การศึกษา  
    5.3 การวิเคราะหข์อ้มูล  
        การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แยกวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล

เบื้ องต้น ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ค่าความถี่ และค่าร้อยละ ใช้สาํหรับวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะบุคคล และ

การทดสอบหาความสมัพันธ ์ไค-สแควร์ เป็นการทดสอบความสอดคล้องของข้อมูล  

 

6. สรุปผลการวิจยั  
        ผลการศึกษาพบว่า ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง มีอายุ 31-40 ปี สถานภาพสมรส มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพข้าราชการ/

รัฐวิสาหกิจ/ลูกจ้างหรือพนักงานของรัฐ มีตาํแหน่งหน้าที่การงานในระดับหัวหน้างานหรือ 

พนักงาน/เจ้าหน้าที่เทยีบเท่าระดับชาํนาญการ/ชาํนาญการพิเศษ มีรายได้ต่อเดือน 20,001-

30,000 บาท มีบัตรเครดิต คิดเป็นร้อยละ 60.75 ผลการตัดสนิใจเลือกถือบัตรเครดิตส่วนใหญ่

ถือบัตรเครดิตของบมจ.ธนาคารกรุงไทย เหตุผลผู้ตอบแบบสอบถามเลือกถือบัตรเครดิตเพราะ

ขนาดบัตรกะทดัรัด ออกแบบสวยงาม และมีให้เลือกหลายประเภท บัตรเครดิตที่ถือครองใน

ปัจจุบันและที่ใช้บ่อยที่สดุคือ บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ด การใช้บริการผ่านบัตรสปัดาห์ละคร้ังใน

รอบ 1 เดือน คิดเป็นร้อยละ 42.75 ใช้บัตรเครดิตเพ่ือถอนเงินสดมาใช้ล่วงหน้า คิดเป็นร้อยละ 

20.75 รับรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบัการบัตรเครดิตจากบุคคล/พนักงานธนาคารพาณิชย์ คิดเป็น

ร้อยละ 39.00 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกถือบัตรเครดิต พบว่า ปัจจัยที่มี

ผลต่อการเลือกถือบัตรเครดิตธนาคารพาณิชย์ ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัด

สมุทรปราการ ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน คือด้านผลิตภัณฑ ์ด้านราคาด้านช่องทางจาํหน่าย และด้าน

การส่งเสริมการตลาด ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อด้านที่มีค่าเฉล่ียมากสดุ

ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ ์ ค่าเฉล่ียน้อยสดุได้แก่ ด้านราคา ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการตัดสนิใจ
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เลือกใช้บัตรเครดิต พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกถือบัตรเครดิตธนาคารพาณิชย์ ของประชาชน

ในเขตอาํเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 

โดยเรียงลาํดับค่าเฉล่ียมากสุด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ ์ ค่าเฉล่ียน้อยสุดได้แก่ ด้านการส่งเสริม

การตลาด 
  

7. ขอ้เสนอแนะ 
        7.1 ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครั้งต่อไป  
              1. ควรมีการศึกษากลุ่มผู้บริโภคในเขตและจังหวัดอื่นๆ ที่มีสภาพแตกต่างไปจาก

อาํเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือทราบถึงข้อมูลที่แท้จริงและความแตกต่างกันของแต่ละ

พ้ืนที่ที่มีผลต่อการตัดสนิใจเลือกใช้บัตรเครดิตได้ 

              2. ศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้ นจากการใช้บัตรเครดิตเพ่ิมเติม เพ่ือให้

ทราบถงึปัญหาที่แท้จริงและนาํผลที่ได้รับมาปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาให้มีประสทิธภิาพตรงตาม

ความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค 

              3. ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยด้านอื่นๆ ที่มีผลต่อการตัดสนิใจเลือกใช้บัตรเครดิต เช่น 

พฤติกรรมการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ความพึงพอใจต่อการใช้บัตรเครดิต วงเงินการใช้จ่ายผ่าน

บัตรเครดิต เพ่ือให้ทราบถงึเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการเลือกใช้บัตรเครดิตต่อไป 

              4. ควรมีการศึกษาข้อมูลในเชิงคุณภาพเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่แท้จริง และนาํเอาข้อมูลที่

ได้รับไปปรับปรงุและพัฒนาผลิตภัณฑใ์ห้มีความเหมาะสมตรงกบัความต้องการของผู้บริโภค 
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