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ศึกษาปัจจัยที่มีอทิธิพลในการตัดสินใจเลือกใช้บริการบัตรเครดิตธนาคารพาณิชย์  

ของคนไทยยคุเจเนอเรชันวาย กรณีศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี 

 

นดัดา จนัทะเสน 1 

 

บทคัดย่อ 

 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ ศึกษาส่วนผสมทางการตลาด 
7P ท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกใช้บริการบัตรเครดิตธนาคารพาณิชย ์และศึกษาพฤติกรรมในการ
เลือกใช้บริการบตัรเครดิตธนาคารพาณิชย ์ของคนไทยในยุคเจเนอเรชนัวายในจงัหวดัอุบลราชธานี  กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีคือ คนไทยในยุคเจเนอเรชันวายในจังหวดัอุบลราชธานี จ านวน 400 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจยัคร้ังน้ีใช้เป็นแบบสอบถามในการเก็บรวมรวบขอ้มูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ขอ้มูลคือค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบไคสแควร์ และสถิติทดสอบค่า     
F-test 

 ผลการวิจัยพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 23 – 28 ปี อาชีพพนักงาน
บริษทัเอกชน ระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีรายไดต้่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท สถานภาพโสด ผลการ
วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใช้บริการ
บตัรเครดิตธนาคารพาณิชย์ ภาพรวมพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีความคิดเห็นเก่ียวกับ ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ทางกายภาพ ด้านกระบวนการ จะมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใช้บริการบตัรเครดิต
ธนาคารพาณิชย ์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 หรือไม่เป็นอิสระต่อกนั กล่าวคือ ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด มีความสัมพนัธ์กบั พฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตธนาคารพาณิชย ์ของคนไทยยุคเจเนอเรชนัวาย 
กรณีศึกษา จงัหวดัอุบลราชธานี 
 
ค าส าคัญ :  บตัรเครดิต, ยคุเจเนอเรชนัวาย, ธนาคารพาณิชย ์
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ABSTRACT 

 

 This research aimed to study demographic characteristics on the Marketing Mix (7Ps) that influence 
the decision to use commercial bank credit card services and study on behavior in choosing to use 
commercial bank credit card services of Thai people in the Generation Y era in Ubon Ratchathani Province. 
Four hundred Thai people who are in the Generation Y era and live in Ubon Ratchathani Province 
participated in this research. The participants were asked to fill out the questionnaire as the instrument of 
this research to collect data. The frequency, percentage, mean, standard deviation (SD), Chi-square test, and 
F-test statistics were used for data analysis.  

 The research found that most of the respondents were female, aged 23 -28  years, work in private 
companies and educated at Bachelor's degree earning a monthly income of 10,000 - 20,000 baht and single 
status. The results from analysis of the relationship between factors of Marketing Mix and behavior of 
decision toward using commercial bank credit cards services. The overall shows that the sampling group 
with attitudes about factors of Marketing Mix on product, price, distribution channel, marketing promotion, 
physical environment, processing aspect will correlate with behavior of decision toward using commercial 
bank credit card services. With it is statistically significant at 0 . 0 5  or dependent on each other, i.e., 
Marketing Mix factors related to behavior in using commercial banks credit cards of Thai people in the 
Generation Y era: A case study of Ubon Ratchathani Province. 

  

Keywords: Credit card, Generation Y era, Commercial bank 

 

บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 บตัรเครดิตไดน้ าความสะดวกสบายให้กบัผูค้นในการจบัจ่ายใช้สอย เราไม่จ าเป็นตอ้งเบิกเงินสด
จากธนาคารเพื่อน าไปซ้ือสินคา้และบริการเราเพียงแต่พกบตัรเครดิตท่ีมีวงเงินเพียงพอกบัมูลค่าสินคา้ท่ีเรา
ตอ้งการเท่านั้น โดยบางคร้ังเรายงัอาจไดรั้บส่วนลดจากร้านคา้หากมีการใชจ่้ายผ่านบตัรเครดิต รวมทั้งยงั
สามารถสะสมแตม้เพื่อน าไปแลกของหรือบตัรก านนั บตัรเครดิตในประเทศไทยมีทั้งท่ีเป็นธนาคารพาณิชย์
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และไม่ใช่ธนาคารพาณิชยซ่ึ์งเราเรียกวา่ Non-Bank การใชบ้ตัรเครดิตในประเทศไทยมีการใชอ้ยา่งแพร่หลาย 
บตัรเครดิตมิไดเ้ป็นเพียงส่ือกลางในการช าระเงินของผูบ้ริโภคแต่เพียงอย่างเดียว ผูป้ระกอบการต่าง ๆ ก็มี
การใช้ประโยชน์จากบตัรเครดิต โดยใช้บตัรในลกัษณะท่ีเรียกว่าเป็น Corporate Card คือบตัรท่ีออกให้แก่
กรรมการหรือพนักงานของบริษทัเพื่อใช้ในการเดินทางไปต่างประเทศหรือเล้ียงรับรองลูกค้า และใน
ภายหลงัก็มีการใช้ ในลกัษณะเป็นบตัร Procurement Card หรือ Purchasing Card คือเป็นบตัรท่ีออกให้กับ
พนกังานหรือลูกจา้งของกิจการเพื่อใชช้ าระค่าสินคา้และบริการท่ี เกิดจากการด าเนินธุรกิจได ้เช่น ออกบตัร
ให้กบัเจา้หน้าท่ีฝ่ายจดัซ้ือเพื่อ น าไปใช้ในการซ้ือสินคา้มาใชใ้นกิจการเป็นตน้ โดยกิจการดงักล่าวจะเป็น
ผูรั้บผิดชอบช าระหน้ีอนัเกิดจากการ ใชบ้ตัรเครดิตดงักล่าวทั้งหมดแทนท่ีวิธีการช าระเงินแบบเดิมท่ีมกัจะใช้
เช็คในการจ่ายช าระค่าสินคา้และบริการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (2551) ซ่ึงขอ้มูลล่าสุด ณ ส้ินปี 2562 ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย พบวา่ มีจ านวนบตัรเครดิตท่ีออกใชถึ้งกวา่ 23 ลา้นใบ ธุรกิจบตัรเครดิตมีแนวโนม้
เติบโตต่อเน่ืองในช่วงปี 2562-2564 โดยคาดว่าการใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตจะยงัคงเพิ่มขึ้นตามพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคและการพฒันาเทคโนโลย/ีนวตักรรมดา้นการช าระเงินท่ีท าใหก้ารใชจ่้ายผา่นบตัรมีความสะดวกต่อ
ผูบ้ริโภค ทั้งน้ี ภายใตส้ภาวะการแข่งขนัท่ีรุนแรงขึ้นจากผูใ้ห้บริการเดิมและการเขา้สู่ตลาดของผูใ้ห้บริการ
รายใหม่ การท าความเข้าใจพฤติกรรมลูกค้าเพื่อให้บริการท่ีเหนือกว่าคู่แข่งโดยอาศัยเทคโนโลยีและ
นวตักรรมท่ีทนัสมยั จะเป็นปัจจยัส าคญัในการรักษาความสามารถในการแข่งขนัส าหรับธุรกิจบตัรเครดิตใน
อนาคต 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ของคนไทยในยุคเจเนอเรชันวายในจังหวัด                        

อุบลราชธานี 

2. เพื่อศึกษาส่วนผสมทางการตลาด 7P ท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกใช้บริการบัตรเครดิต

ธนาคารพาณิชย ์ของคนไทยในยคุเจเนอเรชนัวายในจงัหวดัอุบลราชธานี 

3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการเลือกใช้บริการบัตรเครดิตธนาคารพาณิชย์ ของคนไทยในยุค                     

เจเนอเรชนัวายในจงัหวดัอุบลราชานี 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารพาณิชยท่ี์ต่างกนั
และปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่ออิทธิพลท่ีตดัสินใจเลือกใช้บริการบัตรเครดิตธนาคาร
พาณิชยข์องคนไทยยคุเจเนอเรชนัวาย 
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ขอบเขตของการวิจัย 

1.ขอบเขตด้านตัวแปร 

ตวัแปรอิสระ ประชากรศาสตร์ ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด (7P) ดา้นการผลิต ปัจจยัดา้น

ราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นบุคคล ปัจจยั

ดา้นกระบวนการผลิต ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 

ตวัแปรตาม พฤติกรรมผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารพาณิชย ์

2.ขอบเขตด้านพื้นท่ี 

ผูวิ้จยัไดใ้ชพ้ื้นท่ีในการศึกษา คือ ประชาชนในยุคเจอเนอเรชนัวายท่ีใชบ้ริการบตัรเครดิต

ธนาคารพาณิชย ์

3.ขอบเขตด้านเวลา 

ในการท าวิจยัคร้ังน้ีผูท้  าวิจยัไดเ้ก็บขอ้มูลระหวา่ง เดือน กนัยายน 2563 –  ธนัวาคม 2563 

4. ขอบเขตด้านประชากร 

ประชากรในงานวิจัยค ร้ัง น้ี  คือ กลุ่มประชากรในยุคเจเนเรชันวาย  ท่ี เ กิดตั้ งแ ต่                                    
พ.ศ. 2523 - พ.ศ 2540 ท่ีมีช่วงอายรุะหวา่ง 23 – 40 ปี ในจงัหวดัอุบลราชธานี  

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ กลุ่มประชากรในยุคเจเนเรชันวาย ท่ีเกิดตั้ งแต่                     
พ.ศ. 2523 - พ.ศ 2540 ท่ีมีช่วงอายรุะหวา่ง 23 – 40 ปี ในจงัหวดัอุบลราชธานี จ านวน 400 คน 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

 

 สุคนธ์ ประสิทธ์ิวฒันเสรี (2559) ใหค้วามหมายลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ ไวว้า่ เป็นศาสตร์
ท่ีท าการศึกษาเก่ียวกบัขนาดหรือจ านวนคนท่ีมีอยู่ในแต่ละสังคม ภูมิภาค และระดบัโลก จ านวนประชากร
ในแต่ละพื้นท่ี และรูปแบบการเปลี่ยนแปลงขนาดประชากร 

 พทัธธีรา รชตะไพโรจน์ และคณะ (2563 , น. 95) ส่วนประสมทางการตลาด (Marinting Mix) ของ

สินคา้นั้นโดยพื้นฐานจะมีอยู ่4 ตวัไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 

(Kotier, 1987) แต่ส่วนประสมทางการตลาดบริการจะต่างจากส่วนประสมทางการตลาดแบบ 4 ตวั โดยจะ
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เพิ่ม อีก 3 ส่วนประสมดังน้ี  คือ ส่วนประสมด้านพนักงาน ส่วนประสมด้านกระบวนการให้บริการ 

ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ กล่าวคือ ส่วนประสมทางการตลาดในดา้นของการให้บริการจะเป็น ส่วนประสม

ทางการตลาด 7Ps (Payne, 1993) 

 เหมือนจิต จิตสุนทรชัยกุล (2561, น.14) พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นศาสตร์แขนงหน่ึงในการศึกษา

พฤติกรรมของมนุษยใ์นส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ-ขายสินคา้หรือบริการโดยกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดพฤติกรรม

ในการซ้ือนั้นประกอบไปดว้ยหลากหลายกิจกรรม ไดแ้ก่ การแสวงการประเมินทางเลือก การคดัเลือก และ

การตดัสินใจ รวมถึงการบริโภคสินคา้หรือการใชบ้ริการ ตลอดจนการทิ้งหรือการแปรสภาพในสินคา้หรือ

บริการดังกล่าวซ่ึงล้วนเป็นผลมาจากการตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภค (Stalliworth, 2008) , 

(Gabbot and, Hoga, 1998)  

สุวรรณี เขษฎาศกัด์ิ (2553) ได้ให้ความหมายของ บตัรเครดิต ไวว้่า บตัรท่ีธนาคารพาณิชยอ์อก

ให้แก่ผูถื้อบตัรหรือผูบ้ริโภคตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีธนาคารพาณิชยก์ าหนด เพื่อใช้ช าระค่าสินค้า 

ค่าบริการ หรือค่าอ่ืนใดแทนการช าระเงินสด หรือเพื่อใชเ้บิกถอนเงินสด ทั้งน้ีไม่รวมถึงบตัรท่ีไดมี้การช าระ

ค่าสินคา้ ค่าบริการ หรือค่าอ่ืนใดไวล้่วงหนา้ 

มนัสวี ศรีนนท์ (2561) ไดก้ล่าวถึง เจเนอเรชัน่วาย (Generation Y) หรือ “Gen-Y”ไวว้่า เป็นคนวยั
ตั้งแต่มธัยมศึกษาตอน ปลายถึงเร่ิมท างานใหม่ (พ.ศ. 2523-2540) คนกลุ่มน้ีเกิดมาพร้อมเทคโนโลยีทนัสมยั
และแพร่หลาย รวม ทั้งองคค์วามรู้ท าใหมี้ความอดทนเร่ิมนอ้ยลง สมาธิสั้นขึ้น ชอบ Copy-Paste และเปล่ียน
งานบ่อย คน เจนน้ีไม่ชอบชนชั้น ซ่ึงตรงน้ีหมายถึงการท างานและใชชี้วิต โดยเด็กยคุน้ีชอบการทท างานเป็น
ทีม ท างาน ร่วมกนัมากกวา่ฟังค าสั่งจากหวังานหรือผูน้ าอยา่งเดียว และการบงัคบัขู่เขญ็จากพ่อแม ่

นนฑพร ป่ินวิเศษ (2560) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ือง พฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิตของคนไทย   
เจเนอเรชันวาย ในกรุงเทพมหานคร  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 26-31 ปี 
สถานภาพโสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานเอกชน/รับจา้ง มีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน 25,001-35,000 บาท บตัรเครดิตท่ีกลุ่มตวัอยา่งใชม้ากท่ีสุด คือ ธนาคารไทยพาณิชย ์ซ่ึงจ านวนบตัร
เครดิตท่ีถือครองส่วนใหญ่ 2-3 ใบ มีการใชบ้ตัรเครดิตต่อกนั 4 – 6 คร้ัง มีค่าใชจ่้ายผ่านบตัรเครดิตเฉล่ียต่อ
คร้ังส่วนใหญ่ 1,001 – 3,000 บาท และมีค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเฉล่ียต่อเดือน 5 ,001 – 15,000 บาท           
โดยสินคา้ท่ีกลุ่มตวัอย่างใชจ่้ายผ่านบตัรมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก คือ สินคา้ประเภทอุปโภคบริโภค รองลงมา
คือ สินคา้ประเภทเส้ือผา้/ของใชส่้วนตวั และสินคา้และบริการเก่ียวกบักิจกรรมนนัทนาการตามล าดบั โดย
ส่วนใหญ่มีจุดประสงค์ท่ีเลือกใช้บริการบตัรเครดิตเพราะสามารถผ่านช าระสินคา้ได ้0% มากท่ีสุด โดยมี
พฤติกรรมการช าระเงินคืนท่ีเกิดจากบตัรมากท่ีสุด คือการช าระแบบเตม็จ านวน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

 

 การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบั ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
บตัรเครดิตธนาคารพาณิชย ์ของคนไทยยุคเจเนอเรชันวาย กรณีศึกษา จงัหวดัอุบลราชธานี โดยผูว้ิจยัได้
ด าเนินการตามล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 

1. ก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ คนไทยยคุเจเนอเรชนั 

ท่ีใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารพาณิชย ์ในจงัหวดัอุบลราชชธานี จ านวน 400 คน 

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

เคร่ืองมือท่ีใช่ในงานวิจยัคร้ังน้ีใชเ้ป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวมรวบขอ้มูล 
โดยการแจกแบบสอบถามให้กับ คนไทยในยุคเจเนอเรชันวาย ในจังหวัดอุบลราชธานี 
แบบสอบถามสร้างขึ้ นจากวิจัยแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้ งการคิด
แบบสอบถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ ผูว้ิจยัไดแ้บ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน 
ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 : แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทางปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  
 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด 7P  
 ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิต ท่ี 

3. วิธีสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 ผูว้ิจยัไดใ้ชเ้คร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
  3.1 ศึกษาเอกสารหรืองานท่ีเก่ียวขอ้งกบั อิทธิพลในการตดัสินใจเลือกใช้บริการ
บตัรเครดิตธนาคารพาณิชย ์ของคนไทยยุคเจเนอเรชนัวาย ในจงัหวดัอุบลราชธานี และน ามา
สร้างกรอบแนวความคิดเพื่อก าหนดวตัถุประสงค ์
  3.2 น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากขอ้ท่ี 3.1 มาสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมเน้ือหา โดยท า
การ แบ่งออกเป็นส่วน ๆ ทั้ง 3 ส่วน และจดัท าแบบสอบถามใหส้อบคลอ้งกบัวตัถุประสงค์และ
กรอบแนวความคิด 
  3.3 น าแบบสอบถามใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบสอบถาม
และน ามาปรับปรุงแกไ้ข  
  3.4 น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไ้ขใหถู้กตอ้ง และน าส่งแก่อาจารยท่ี์ปรึกษาอีก
คร้ัง 
  3.5น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขไปทดลองใช้กบักลุ่มตวัอย่าง และน าขอ้มูล
มาวิเคราะห์หาคุณภาพเคร่ืองมือ 



7 
 

4. วิธีการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 ในการวิจยัในคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
  4.1 ผูว้ิจยัด าเนินการตอบแบบสอบถามและเก็บแบบสอบถามดว้ยตนเองโดยขอ
 ความร่วมมือกบัคนไทยยคุเจเนอเรชนัวาย ในจงัหวดัอุบลราชธานี 
  4.2 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบบั และน าไปวิเคราะห์ผล
ต่อไป 

5. วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 แบบสอบถามส่วนท่ี 1, 2, 3 
  การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีผูวิ้จยัน าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์มาตรวจหาค่าคะแนนตาม
 เกณฑ์ โดยใช้โปแกรมคอมพิวเตอร์ส า เ ร็จ รูป SPSS (Statistical Package for Social 
 Sciences) โดยน าขอ้มูลมาค านวณวิเคราะห์หาค่าสถิติโดยใช้ความถ่ี (Frequency) และค่า
 ร้อยละ (Percentage) อธิบายตวัแปรปัจจยัส่วนบุคคล เช่น เพศ, อาย,ุ อาชีพ, ระดบัการศึกษา
 , รายไดต้่อเดือน, สถานภาพสมรส และตวัแปรอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบตัร
 เครดิต โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป โดยก าหนดค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบน
 มาตรฐาน (Standard Deviation) มี 5 ระดบั 
 

ผลการวิจัย 

 

 ส่วนท่ี 1 ผลการวิ เคราะห์เ ก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์  กลุ่มตัวอย่างของผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ในช่วงอายุ 23 - 28 ปี มีอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน การศึกษา
ระดบัปริญญาตรี โดยมีรายไดต้่อเดือน 10,000 – 20,000  บาท สถานภาพโสด  

 ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบวา่  

1. ปัจจยัส่วนประสมทางดา้นผลิตภณัฑ ์อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียท่ี 4.00 
2. ปัจจยัส่วนประสมทางดา้นราคา อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียท่ี 3.90 
3. ปัจจยัส่วนประสมทางทางดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียท่ี 

4.13 
4. ปัจจยัส่วนประสมทางดา้นการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียท่ี 

4.25 
5. ปัจจยัส่วนประสมทางดา้นบุคคล อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียท่ี 4.03 
6. ปัจจยัส่วนประสมทางดา้นลกัษณะทางกายภาพ อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียท่ี  4.06 
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7. ปัจจยัส่วนประสมทางดา้นกระบวนการ อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียท่ี 4.06 

 ส่วนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัพฤติกรรมการการใชบ้ตัรเครดิตธนาคารพาณิชยข์องคนไทยเจน
เนอเรชนัวาย กรณีศึกษา จงัหวดัอุบลราชธานี พบวา่ 

  จ านวนบตัรเครดิตท่ีถือครองส่วนมาก คือ จ านวน 1 ใบ มีจ านวน 276 คน คิดเป็นร้อยละ 

69, ใช้บริการบตัรเครดิตของธนาคาร คือ ธนาคารกสิกรไทย จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0, ประเภท

บตัรเครดิตท่ีถือครองในปัจจุบนั คือ บตัรเครดิตวีซ่า จ านวน 247 คน คิดเป็นร้อยละ 61.8,ท่านใชบ้ริการบตัร

เครดิตในการซ้ือสินคา้หรือบริการทางใด คือ ร้านอาหาร/เคร่ืองด่ืม จ านวน 189  คิดเป็นร้อยละ 47.3, ใครมี

อิทธิพลในการตัดสินใจเลือกใช้บริการบัตรเครดิต คือ ไม่มี/ตวัเอง จ านวน 188 คน  คิดเป็นร้อยละ 47,                        

ท่านใชบ้ตัรเครดิตในช่วงเวลาใด คือ เวลา 12.01 – 18.00 น. จ านวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 49.8, จ านวนคร้ัง

ท่ีท่านใชบ้ริการบตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือน คือ จ านวน 1 – 4 คร้ัง/เดือน จ านวน  163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.8,

จ านวนค่าใชจ่้ายท่ีท่านใชบ้ริการช าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อคร้ัง คือ จ านวน 1,001 –  3 ,000 บาท จ านวน 

119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.8, จ านวนเงินท่ีท่านใชจ่้ายผ่านบตัรเครดิตโดยเฉล่ียต่อเดือน คือ จ านวน 5 ,000 – 

10,000 บาท/เดือน จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.5, ประเภทสินคา้หรือบริการท่ีท่านนิยมเลือกซ้ือผ่าน

บตัรเครดิตมากท่ีสุด คือ สินคา้อุปโภค/บริโภค จ านวน 166 คิดเป็นร้อยละ 26.8 , ท่านเลือกใช้บริการบตัร

เครดิตเพื่อวตัถุประสงคใ์ด คือ ใชช้ าระค่าสินคา้และบริการ สะดวกสบาย จ านวน 175 คิดเป็นร้อยละ 43.8,

เหตุผลหรือแรงจูงใจใดคือการตัดสินใจเลือกใช้บริการบัตรเครดิตของท่าน  คือ ใช้ช าระค่ าน ้ า ค่าไฟ                               

ค่าสาธารณูปโภคได ้จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.7, ก่อนตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิตท่านศึกษาการใชบ้ตัร

เครดิตอยา่งไร  คือ พนกังานธนาคารจ านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 41 

 ส่วนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางประชากรศาสตร์กบัพฤติกรรมการใช้

บตัรเครดิตธนาคารพาณิชยข์องคนไทยเจนเนอเรชันวาย กรณีศึกษา จงัหวดัอุบลราชธานี  ภาพรวมพบว่า 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ส่วนมาก ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิตธนาคารพาณิชยข์องคนไทย 

 ส่วนท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารพาณิชย์ พบว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้น

ช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ และปัจจยัดา้น

กระบวนการ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารพาณิชย ์อย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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อภิปรายผล 

 

 1. ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการบตัรเครดิตธนาคารพาณิชยท่ี์
ต่างกนั พบวา่ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ มีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิตธนาคารพาณิชยข์องคน
ไทยเจนเนอเรชนัวาย กรณีศึกษา จงัหวดัอุบลราชธานี แตกต่างกนัหรือไม่เป็นอิสระต่อกนั กล่าวคือ อาชีพท่ี
ต่างกันจะมีผลต่อการเลือกใช้บตัรเครดิตไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ นางสาวจุฑามาศ         
กิจจรัส (2560) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิตธนาคารกรุงเทพ ของลูกคา้ใน
เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ผลการวิจยัพบว่า อาชีพไม่ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการบัตรเครดิต 
เน่ืองจากเกณฑก์ารท าบตัรเครดิตไม่มีขอ้บงัคบั อายุท่ีต่างกนัมีพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตแตกต่างกนั ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ของนนฑพร ป่ินวิเศษ (2561) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองพฤติกรรมการใชบ้ริการบตัร เครดิต
ของคนไทยเจเนอเรชันวาย  ในกรุงเทพมหานคร พบว่า อายุต่างกนัมีพฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิตในหลาย
ดา้นไม่แตกต่างกนั อยูใ่นทิศทางเดียวกนั เพราะถือวา่บตัรเครดิตมีประโยชน์ในดา้นการจบัจ่ายใชส้อยและมี
ความสะดวกสบาย 

 2. ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่ออิทธิพลท่ีตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคาร
พาณิชยข์องคนไทยยุคเจเนอเรชนัวาย พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นในระดบัมาก ถึงมากท่ีสุดปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ภาพรวมกลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยใน ระดบัมาก คือ มีความสะดวกในการ
ใช้บตัรเครดิตแทนเงินสดได้ทุกเวลา รองลงมา คือ รูปแบบ สีสัน ความสวยงามของบตัรมีให้เลือกอย่าง
หลากหลายและมีความทนัสมยั ซ่ึงสอนคลอ้งกบั งานวิจยัของนางสาวนนฑพร ป่ินวิเศษ (2561) ท่ีไดศึ้กษา
เร่ืองพฤติกรรมการใชบ้ริการบตัร เครดิตของคนไทยเจเนอเรชนัวาย  ในกรุงเทพมหานคร ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดดา้น ราคา โดยภาพรวมกลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยมากคือ ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี รองลงมาคือ ฟรีค่า
ธรรม เนียนรายปีแรกเขา้ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยภาพรวม กลุ่ม
ตวัอย่างเห็นดว้ยมากท่ีสุด คือ ธนาคารท่ีออกบตัรมีสาขาท่ีเพียงพอต่อการใชบ้ริการ รองลงมา คือ มีช่องทาง
ในการสมคัรบตัรเครดิตให้เลือกหลายช่องทาง ปัจจยัส่วนประสมทาง การตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด 
โดยภาพรวมกลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยมากท่ีสุด คือ มีส่วนลด เม่ือใชคู้่กบับตัรพนัธมิตรทางร้านคา้ของธนาคาร 
รองลงมา คือ มีโปรโมชนัส าหรับผูส้มคัร บตัรเครดิตใหม่ท่ีน่าสนใจ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้าน
บุคคล โดยภาพรวมกลุ่ม ตวัอย่างเห็นดว้ยมากท่ีสุด คือ พนกังานมีความสม ่าเสมอในการติดตามและแกไ้ข
ปัญหาท่ี เกิดขึ้น รองลงมา คือ พนกังานเอาใจใส่ผูใ้ชบ้ริการอยู่เสมอ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น
กายภาพ โดยภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยมากท่ีสุดคือ ท่ีจอดรถของธนาคารมีพื้นท่ีให้ ลูกคา้อย่างเพียงพอ 
รองลงมา คือ ท าเลท่ีตั้งของธนาคารอยู่ในพื้นท่ีท่ีใกลแ้ละมีระบบรักษา ความปลอดภยั ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดดา้นกระบวนการ โดยภาพรวมกลุ่มตวัอย่าง เห็นดว้ยมากท่ีสุด คือ ใช้เทคโนโลยีหรือ แอป
พลิเคชนัท่ีทนัสมยัและปลอดภยัส าหรับผูใ้ชบ้ริการ รองลงมา คือ ธนาคารมีพนกังานให้ค าปรึกษาเร่ืองบตัร
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เครดิตโดยเฉพาะ และการศึกษาในคร้ังน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปรียานารถ ลายคราม (2558) ไดศึ้กษา
เร่ือง  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช ้บตัรเครดิต KTC ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี ส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิตธนาคารพาณิชยข์องไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการบริการและดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

1.ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการท าการวิจยัในคร้ังน้ี 
  1.1 เพิ่มช่องทางในการใชบ้ตัรเครดิตโดยการน าเอาแอปพลิเคชนัมาเป็นเคร่ืองมือในการ ใช้
บริการ เช่น การใชบ้ริการโดยการช าระบตัรผา่นแอปพลิเคชนัในโทรศพัท์ 
 2. ขอ้เสนอแนะเพื่อการท าวิจยัคร้ังต่อไป 
  2.1 ปรับปรุงเคร่ืองมือในการท าวิจยัให้ดีขึ้นเพื่อความถูกตอ้ง แม่นย  าในการท าวิจยัคร้ัง
ต่อไป 
  2.2 ศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ตัรเครดิตธนาคารพาณิชย ์
  2.3 ควรเพิ่มขอ้ค าตอบในลกัษณะประชากรศาสตร์วา่ ท่านใชบ้ริการบตัรเครดิตหรือไม่  
  2.4 เพิ่มขอ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัพฤติกรรมการการใช้บตัรเครดิตธนาคารพาณิชย ์กล่าวคือ                        
มีการลงพื้นท่ีเพื่อสัมภาษณ์เชิงลึก ควบคู่ไปกบัการลงพื้นท่ีวิจยัแบบส ารวจ  
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