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 The purpose of this research is to study the relationship between personal 
attributes, decision process and behavior of credit card applicants in Bangkok metropolis. 
The sample of this research is 400 credit card holders living in Bangkok metropolis. The tool 
of data collection is a questionnaire. Statistic for hypotheses test is chi-square test. 
  Results of the hypotheses test at the statistical significance level of 0.05 are as 
follows: 
 1.  Age has relationship with behavior of credit card applying in terms of number of 
card hold, type of co-branded business, card type and channel selection.   
 2.  Marital status has relationship with behavior of credit card applying in terms of 
number of card hold, card type and channel selection. 
 3.  Occupation has relationship with behavior of credit card applying in terms of 
number of card hold, type of co-branded business, card type and channel selection. 
 4.  Average income has relationship with behavior of credit card applying in terms 
of type of co-branded business, card type and channel selection. 
 5.  Problem recognition has relationship with behavior of credit card applying in 
terms of type of co-branded business and channel selection 
 6.  Problem recognition has positive relationship with information search.  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
 สําหรับประเทศไทยเริ่มมีการใชบัตรเครดิตครั้งแรกในป 2512 ซึ่งทางการก็ไดเขามากํากับ
ดูแลธุรกิจบัตรเครดิตเน่ืองจากถือเปนธุรกิจบริการทางการเงินประเภทหนึ่ง โดยในปจจุบันผูประกอบ
ธุรกิจบัตรเครดิตในประเทศไทยมีทั้งที่เปนธนาคารพาณิชยและไมใชธนาคารพาณิชยซึ่งเราเรียกวา 
Non-Bank การใชบัตรเครดิตในประเทศไทยมีการใชอยางแพรหลาย ซึ่งจากขอมูลลาสุด ณ สิ้นเดือน
มีนาคม2552 ของธนาคารแหงประเทศไทยพบวา มีจํานวนบัตรเครดิตที่ออกใชถึงกวา 13 ลานใบ
จากที่มาของบัตรเครดิตขางตน ก็ไดมีการพัฒนาทั้งรูปแบบ และวิธีการใชมาเปนลําดับ จนมาถึง
ปจจุบัน บัตรเครดิตมิไดเปนเพียงสื่อกลางในการชําระเงินของผูบริโภคแตเพียงอยางเดียว
ผูประกอบการตางๆ ก็มีการใชประโยชนจากบัตรเครดิต โดยใชบัตรในลักษณะที่เรียกวาเปน 
Corporate Card คือบัตรที่ออกใหแกกรรมการหรือพนักงานของบริษัทเพ่ือใชในการเดินทางไป
ตางประเทศหรือเลี้ยงรับรองลูกคา และในภายหลังก็มีการใชในลักษณะเปนบัตร Procurement Card 
หรือ Purchasing Card คือเปนบัตรที่ออกใหกับพนักงานหรือลูกจางของกิจการเพ่ือใชชําระคาสินคา
และบริการที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจได เชน ออกบัตรใหกับเจาหนาที่ฝายจัดซ้ือเพ่ือนําไปใชในการ
ซื้อสินคามาใชในกิจการ เปนตน โดยกิจการดังกลาวจะเปนผูรับผิดชอบชําระหน้ีอันเกิดจากการใช
บัตรเครดิตดังกลาวทั้งหมด แทนที่วิธีการชําระเงินแบบเดิมที่มักจะใชเช็คในการจายชําระคาสินคา
และบริการ อยางไรก็ดี แมวาบัตรเครดิตมีประโยชนกับผูใช ทั้งในดานการใชในลักษณะเปนการ
อุปโภคบริโภคสวนบุคคล หรือใชในการทําธุรกิจ แตผูถือบัตรที่ใชในลักษณะสวนบุคคลน้ี ควร
ระมัดระวังวาบัตรเครดิตเปนเพียงสื่อกลางในการชําระเงิน จึงไมควรใชในลักษณะของการเปนแหลง
สินเชื่อ เน่ืองจากมีอัตราดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่คอนขางสูงเม่ือเทียบกับสินเชื่อประเภท
อ่ืน การใชบัตรเครดิตก็เหมือนเปนการดึงเงินในอนาคตมาใชในปจจุบัน เปนเพียงการเพิ่มระยะเวลา
การถือครองเงินสดในมือใหยาวขึ้น (สุวรรณี เจษฎาศักด์ิ.http://www.bot.or.th) 
 เริ่มตนป 2553 ผูประกอบการสินเชื่อธุรกิจบัตรเครดิตตางเร่ิมเดินหนาทําแคมเปญ
การตลาดบัตรเครดิตกันอยางคึกคักและเขมขนขึ้นตามลําดับ เม่ือปจจัยแวดลอมตลาดธุรกิจเร่ิมมี
สัญญาณบวกมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเศรษฐกิจไทยที่เร่ิมฟนตัวอยางชัดเจน ประกอบกับรัฐบาลไดมี
การดําเนินนโยบายกระตุนเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ทําให ศูนยวิจัยกสิกรไทย ปรับเพ่ิมประมาณการ
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในป 2553 ขึ้นมาเปนรอยละ 3.0-4.0 ซึ่งการฟนตัวของเศรษฐกิจ
ทําใหผูบริโภคมีความเชื่อม่ันตอรายไดและความมั่นคงในหนาที่การงาน จึงคาดวาการจับจายใชสอย
ของผูบริโภคในปนี้จะปรับตัวดีขึ้น ซึ่งนาจะมีผลตอปริมาณการใชจายผานบัตรเครดิตในปนี้ นอกจาก
ปจจัยเศรษฐกิจที่จะเปนแรงขับเคลื่อนที่สําคัญตอการเติบโตของบัตรเครดิตในปนแลว ธุรกิจบัตร
เครดิตยังมีปจจัยเฉพาะที่ชวยสนับสนุนการเติบโต อาทิเชน การสงเสริมการทําธุรกรรมผานบัตร
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เครดิตแทนการใชเงินสด (Payment Solution) โดยผูใหบริการบัตรเครดิตคงจะขยายความรวมมือกับ
พันธมิตรรานคา องคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการเพ่ิมชองทางใหผูบริโภคสามารถใชบัตร
เครดิตชําระคาสินคาหรือบริการแทนเงินสดมากขึ้น อาทิ การสงเสริมระบบการชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกสในหนวยงานภาครัฐใหมากขึ้น รวมถึงการขยายเครือขายรานคารับบัตรใหทั่วถึง เปน
ตน นอกจากนี้การแขงขันที่รุนแรงในตลาดบัตรเครดิต ทําใหผูประกอบการตองสรางแรงจูงใจให
ผูบริโภคมาสมัครและใชบัตรเครดิตของตนในการชําระคาสินคาหรือบริการ โดยเฉพาะกลยุทธการรับ
สวนลดเพ่ิมเติม หรือคืนเงินเขาบัญชี และรับคะแนนสะสมสูงสุด เพ่ือแลกของรางวัล ที่ดึงดูดใจให
ผูบริโภคเลือกที่จะใชบัตรเครดิตมากกวาการใชเงินสดอยางไรก็ดีในป 2553 ยังมีปจจัยเสี่ยงที่
ผูประกอบการบัตรเครดิตตองระมัดระวัง อาทิเชน ปญหาความไมแนนอนทางการเมืองภายใน 
ประเทศ ที่อาจสงผลกระทบตอการใชจายของผูบริโภค ซึ่งจะเห็นไดจากเหตุการณทางการเมือง
ในชวงเดือนเมษายน ป 2552 ที่ผานมา ที่มีผลทําใหปริมาณการใชจายผานบัตรเครดิตหดตัวเปนคร้ัง
แรกในรอบ 10 ป นอกจากน้ีเสถียรภาพการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกที่ยังคงเปราะบาง ทามกลาง
เศรษฐกิจโลกที่ยังถูกกดดันจากปญหาดานการคลังของประเทศสมาชิกยูโรโซนบางประเทศ ในขณะ
ที่รัฐบาลจีนก็ไดออกมาตรการตางๆ มาควบคุมความรอนแรงของเศรษฐกิจตนเอง และอัตราการ
วางงานในสหรัฐฯและยุโรปยังอยูในระดับสูง ซึ่งปจจัยเส่ียงดังกลาวอาจจะกระทบตอการฟนตัวของ
เศรษฐกิจไทยได และสงผลกระทบเปนลูกโซตอมายังภาคธุรกิจอ่ืนๆ รวมถึงธุรกิจบัตรเครดิตเชนกัน 
 สําหรับแนวโนมธุรกิจบัตรเครดิตป 2553 ศูนยวิจัยกสิกรไทย มีความเห็นวา ธุรกิจบัตร
เครดิตในปนี้คงจะมีอัตราการเติบโตที่ดี ภายใตภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้น โดยปริมาณการใชจายผานบัตร
เครดิตนาจะปรับตัวดีขึ้น ในขณะที่การขยายฐานบัตรใหมคงจะเผชิญกับการแขงขันที่รุนแรง แตคาด
วาจะมีการขยายตัวที่ดีกวาปที่ผานมา ทั้งน้ี ศูนยวิจัยกสิกรไทย คาดวา ภาพรวมธุรกิจบัตรเครดิตใน
ปนี้นาจะเห็นการเติบโตที่ดีขึ้น 
 
ตาราง 1 อัตราการขยายตัวของบัตรเครดิต 
 

 อัตราการขยายตัว รอยละ อัตราการขยายตัว รอยละ 
  ป 2552 ประมาณการณ 2553 

จํานวนบัตรเครดิต 3.9 5.0-6.0 
ปริมาณการใชจายบัตรเครดิต** 5.9 12.0-15.0 
ยอดสินเชื่อคงคางบัตรเครดิต 3.9 5.5-6.5 

ปริมาณการเบิกเงินสดลวงหนา -4.9 1.5-2.5 
  
 **ปริมาณการใชจายผานบตัรเครดิตไมรวมการใชจายของชาวตางประเทศที่ถือบตัรเครดิต
ตางประเทศและการเบิกเงินสดลวงหนา  (ศูนยวิจัยกสิกรไทย. 2553: Online) 
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 ศูนยวิจัยกสิกรไทย มองวา แนวโนมการใชจายผานบัตรเครดิตในชวงคร่ึงหลังป 2553 
ตลาดบัตรเครดิตคงจะมีการแขงขันที่เขมขนและรุนแรงขึ้นทุกขณะ เม่ือผูประกอบการบัตรเครดิตตาง
โหมแคมเปญการตลาดกันอีกคร้ัง โดยเริ่มจากการเรงขยายฐานบัตรเครดิตใหมกันอยางเขมขน และ
การระดมแคมเปญการตลาดกระตุนการใชจายผานบัตรเครดิตของตนมากขึ้น โดยการนําเสนอสิทธิ
ประโยชนบัตรเครดิตใหมๆ และการหาพันธมิตรรานคาที่หลากหลาย เพ่ือสรางความแตกตางจาก
คูแขง รวมถึงการที่ผูประกอบการบัตรเครดิตพยายามเพิ่มชองทางรานคารับบัตรเครดิตใหแพรหลาย
มากข้ึน โดยการรุกตลาดการซื้อขายออนไลน หรือ E-Commerce และการรุกตลาดไปยังจังหวัดหัว
เมืองเศรษฐกิจที่เริ่มมีหางสรรพสินคาขนาดใหญไปเปดสาขามากขึ้น จากปจจัยดังกลาวขางตน 
ศูนยวิจัยกสิกรไทย ไดปรับขึ้นประมาณการภาพรวมปริมาณการใชจายผานบัตรเครดิตในป 2553 
(ไมรวมการใชจายของชาวตางประเทศที่ถือบัตรเครดิตตางประเทศ และการเบิกเงินสดลวงหนา) โดย
คาดวาจะมีมูลคาประมาณ 712,000 – 727,650 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 15.0 ถึง รอยละ 17.5 จาก
ที่ขยายตัวรอยละ 5.9 ป 2552   (ศูนยวิจัยกสิกรไทย. 2553: Online) 
 จากขอมูลการขยายตัวของธุรกิจบัตรเครดิตและการแขงขันที่สูงขึ้นของผูประกอบธุรกิจ
บัตรเครดิต การขยายฐานบัตรเครดิตใหมีจํานวนมากขึ้นจึงถือเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งในการที่จะเพิ่ม
ความสามารถการแขงขันในธุรกิจ ดังน้ันการเขาใจถึงกระบวนการตัดสินใจของผูสมัครบัตรเครดิตจึง
ถือเปนสําคัญอยางยิ่งที่นักการตลาดจําเปนตองทราบ เพ่ือใชในการวางแผนทางการสื่อสารและจัด
รายการสงเสริมทางการตลาดใหสอดคลองกับพฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิตของผูบริโภคซึ่งจะ
นําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคทางการตลาดที่ไดตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพ 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครัง้นี้ ผูวิจัย ไดตั้งความมุงหมายของการศึกษาวิจัยไวดังนี ้
 1. เพ่ือศึกษาถึงลักษณะบุคคลท่ีมีความสัมพันธกับการสมัครบัตรเครดิตของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 
 2.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการรูปญหาและการคนหาขอมูลในการสมัครบตัรเครดิต
 3.  เพ่ือศึกษากระบวนการตัดสินใจที่มีความสัมพันธกับการสมัครบัตรเครดิตของผูบริโภค
ในกรุงเทพมหานคร 
 
ความสําคญัของการวิจัย 
 1.  เพ่ือเปนประโยชนตอผูบริหารในธุรกิจบตัรเครดิต ในการวางแผนกลยทุธ คิดคน พัฒนา 
และ วางแผนทางการสื่อสารเพ่ือใหสอดคลองกับกระบวนการตัดสินใจสมัครบัตรเครดิตของผูบริโภค
มากที่สุด 
 2.  เพ่ือเปนประโยชนตอผูสนใจทั่วไปในการนําผลการวิจัยไปเปนแนวทางในการศึกษาและ
วิจัยดานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของตอไป 
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ขอบเขตของการวิจัย       
 การศึกษาเรื่อง “ลักษณะบคุคล และกระบวนการตัดสินใจสมัครบัตรเครดิตของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร” ไดกําหนดขอบเขตของการศึกษาคนควาและทาํวิจัย ดังนี้    
 ประชากรที่ใชในการวิจัย                 
ประชากรที่ทาํการวิจัยในครั้งนี้คือ ผูบริโภคท่ีถือครองบัตรเครดิตซึ่งอาศัยอยูในกรงุเทพมหานคร 
         
 กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย                              
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีคือผูบริโภค ที่ถือบัตรเครดิตซ่ึงอาศัยในกรุงเทพมหานคร 
โดยกําหนดขนาดตัวอยางแบบไมทราบจํานวนประชากร โดยการคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยาง
และไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยกําหนดความเชื่อม่ันที่ 95% ความผิดพลาดไมเกิน 5% ได
กลุมตัวอยางจํานวน 385 คน และสํารองไว 15 คน รวมเปน 400 คน การเลือกกลุมตัวอยาง 
ผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางตามขั้นตอนดังน้ี    
 ข้ันตอนที่ 1 ใชวิธีการเลือกสุมตัวอยางแบบอยางงาย (Simple Random Sampling) เพ่ือ
เลือกพ้ืนที่ โดยการจับฉลากเลือกเขตพื้นที่การปกครองของกรุงเทพมหานคร จํานวน 10 เขตจาก
เขตการปกครองทั้งหมด 50 เขต คิดเปน 20% ของเขตการปกครอง โดยการจับฉลากเลือกเขตการ
ปกครองไดผลดังนี ้
 1.  พระนคร 
 2.  ลาดพราว 
 3.  มีนบุรี 
 4.  บางนา 
 5.  หนองแขม 
 6.  บางบอน 
 7.  บางรัก 
 8.  วังทองหลาง 
 9.  สวนหลวง 
 10. วัฒนา 
 ข้ันตอนที่ 2 ใชวธิีการเลือกกลุมตวัอยางแบบโควตา (Quota sampling) โดยการกําหนด
สัดสวนของผูตอบแบบสอบถามจากแตละเขตการปกครองที่เลือกไดจากขั้นตอนที ่1 จํานวนเขตละ 
40 ตัวอยาง รวมเปน 400 คน        
 ข้ันตอนที่ 3 ใชวธิีการเลือกกลุมตวัอยางโดยอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling) 
โดยการแจกแบบสอบถามแกกลุมตวัอยางตามที่พักอาศัย สถานทีท่าํงาน หรือศูนยการคาในเขตการ
ปกครองตามที่ไดเลือกไวในขั้นตอนที ่1 จนครบตามจํานวนที่กําหนดไวในขั้นตอนที่ 2  
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 ตัวแปรที่ใชศึกษา                   
 สามารถแบงออกไดเปน 2 กลุมคือ ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) และตัวแปร
ตาม (Dependent Variables) ดังนี้              
 1. ตัวแปรอิสระแบงเปนดังนี้                 
  1.1  ปจจัยดานประชากรศาสตร ซึ่งแบงเปน                   
   1.1.1 เพศ                   
    1.1.1.1  เพศชาย  
    1.1.1.2  เพศหญิง    
   1.1.2  อายุ 
    1.1.2.1  20-29 ป 
    1.1.2.2  30-39 ป 
    1.1.2.3  40-49 ป 
    1.1.2.4  50 ปขึ้นไป 
   1.1.3 สถานภาพสมรส 
    1.1.3.1   โสด 
    1.1.3.2   สมรส 
    1.1.3.3 แยกกันอยู / หยา / หมาย 
   1.1.4  ระดับการศึกษาสูงสุด 
    1.1.4.1 ต่ํากวาปริญญาตรี 
    1.1.4.2 ปริญญาตรี 
    1.1.4.3 สูงกวาปริญญาตรี 
   1.1.5 อาชีพ 
    1.1.5.1  ขาราชการ 
    1.1.5.2  พนักงานรัฐวสิาหกิจ 
    1.1.5.3  พนักงานบริษทัเอกชน 
    1.1.5.4  ประกอบธุรกิจสวนตวั 
   1.1.6  รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
    1.1.6.1 15,000 - 30,000 บาท 
    1.1.6.2 30,001 - 45,000 บาท 
    1.1.6.3  45,001 - 60,000 บาท 
    1.1.6.4  60,001 บาทขึ้นไป 
  1.2  การรับรูปญหา 
  1.3  การคนหาขอมูล 
 2.  ตัวแปรตาม คอื การสมัครบัตรเครดิต 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 1.  บัตรเครดิต หมายถึง บัตรทีผู่ใหบริการออกใหแกผูถือบตัรหรือผูบริโภคตามหลักเกณฑ
ที่ผูใหบริการบัตรเครดิตกําหนด เพ่ือใชซื้อสินคาและบริการแทนการชําระดวยเงินสด หรือเพ่ือใชเบิก
เงินสดโดยมีการกําหนดวงเงินการใชจายผานบัตรและระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย เม่ือถึงเวลาชําระหนี้
ตามระยะเวลาที่ตกลงกันไว ผูถือบัตรสามารถชําระเตม็จํานวน หรือเปนจํานวนขัน้ต่ําตามที่ได
กําหนดไวในแตละรอบบัญชีและจะคิดดอกเบ้ียสําหรับยอดเงินที่ยงัมิไดชําระตามเง่ือนไขการใชบตัร
 2.  บัตรเครดิตรวม (Affinity Card) หมายถึง บัตรทีธ่นาคารพาณิชย หรือบริษัทบตัรเครดิต 
ออกรวมกับองคกรธุรกิจ เชน หางสรรพสินคา โรงพยาบาล สายการบิน สถานีบรกิารนํ้ามัน เปนตน 
โดยบัตรน้ีจะมีสิทธิพิเศษอ่ืนๆ เพ่ิมขึ้นมาจากบัตรเครดิตของธนาคาร ซึ่งจะแตกตางกันไปตาม
ลักษณะของธรุกิจที่เขารวม  
 3.  สถาบันการเงิน หมายถึง ธนาคารหรือบริษัทบตัรเครดิตซึ่งดําเนินธุรกิจการใหบริการ
สินเชื่อบัตรเครดิตแกผูบริโภคที่มีรายไดหรือฐานะทางการเงินเพียงพอสําหรับการชําระหนี้ตามบัตร
เครดิตได            
  3.1  ธนาคาร (Bank) หมายถึง บริษัทเอกชนทีไ่ดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจธนาคาร
พาณิชย ซึ่งดําเนินการรับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนที่ตองจายคืนเม่ือทวงถาม หรือเม่ือส้ิน
ระยะเวลาที่กําหนดไว และใชประโยชนจากเงินน้ันในการใหสินเชื่อบตัรเครดิตแกประชาชนทัว่ไป   
  3.2  บริษัทบัตรเครดิต (None Bank) หมายถึง บริษัทเอกชนที่มิใชธนาคารและไดรับ
อนุญาตใหประกอบธุรกิจการใหสินเชื่อเพ่ือการบริโภคแกประชาชนทัว่ไป ซึ่งไดแกบัตรเครดิต  
 4.  ลักษณะบุคคล หมายถึง ลักษณะของผูบริโภคดาน เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ 
การศึกษา อาชีพ และ รายไดเฉลี่ยตอเดือน       
 5. กระบวนการตัดสินใจ หมายถึง การรับรูปญหา และ การคนหาขอมูล        
  5.1 การรับรูปญหา หมายถึง การรับรูถึงระดับความตองการของตนเองที่เก่ียวกับการใช
เงินในดานตาง ๆ ดังนี้ 
   - ดานความสะดวกสบายในการใชบตัรเครดิตแทนการเงินสดในการซื้อสินคาและ
บริการ 
   - ดานสิทธิประโยชนพิเศษที่จะไดรับจากการถือบัตร 
   - ดานความปลอดภัยจากการโจรกรรม เชน การฉกชิงวิ่งราว หรือการโดนขโมย
เงินจากกลุมมิจฉาชีพ 
   - ดานประโยชนในการแกไขปญหาทางการเงิน ไดแกการเบิกถอนเงินสดลวงหนา 
การซ้ือสินคาผอนชําระรายเดือน 
   - ดานการแสดงถึงฐานะทางการเงิน การยอมรบัจากกลุม การแสดงถึงความมี
รสนิยมและตองการเสริมสรางบุคลิกภาพ 
 



 7

  5.2  การคนหาขอมูล หมายถึง ระดับความถีใ่นการคนหาขอมูลและการใชแหลงขอมูล 
จากส่ือบุคคล ไดแก บุคคลในครอบครัว เพ่ือน พนักงานขาย พนักงานธนาคาร และ สื่อทาง
การตลาด ไดแก สื่อส่ิงพิมพ วิทยุ โทรทศัน สื่อทางอินเตอรเน็ต รวมถึง ประเภทของขอมูลที่ทําการ
คนหากอนการสมัครบัตรเครดิต 
 6.  การสมัครบัตรเครดิต หมายถึง การที่ผูบริโภคตัดสินใจที่จะถือบัตรเครดิตโดยวัดจาก
จํานวนบัตรเครดิตที่ผูบริโภคถือครอง การเลือกชองทางการสมัคร การเลือกสถาบนัการเงินผู
ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต รวมถึงประเภทของบัตรที่ตองการสมัคร ไดแก บัตรเครดิตที่ออกโดย
ธนาคาร หรือ บริษัทบัตรเครดิตที่ออกรวมกับองคกรธรุกิจอ่ืน รวมถงึการเลือกประเภทของธุรกิจที่
ออกรวมกับบตัรเครดิต 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการวิจัยเรือ่ง “ลักษณะบคุคลและกระบวนการตัดสินใจสมัครบัตรเครดิตของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร” มีกรอบแนวคิดในการวิจัยดังน้ี 
 
          ตัวแปรอิสระ                                 ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ลักษณะบุคคล 
เพศ 
อายุ 
สถานภาพสมรส  
ระดับการศึกษาสูงสุด 
อาชีพ 
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

 

การรับรูปญหา  

 
การคนหาขอมูล 

 
 
 
 

การสมัครบัตรเครดิต 
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สมมติฐานการวิจัย 
 1.  เพศ มีความสมัพันธตอการตัดสินใจสมัครบัตรเครดิต 
 2.  อายุ มีความสัมพันธตอการตัดสินใจสมัครบัตรเครดิต 
 3.  สถานภาพสมรส มีความสัมพันธตอการตดัสินใจสมัครบัตรเครดิต 
 4.  ระดับการศึกษาสูงสุด มีความสัมพันธตอการตัดสินใจสมัครบัตรเครดิต 
 5.  อาชีพ มีความสัมพันธตอการตัดสินใจสมัครบัตรเครดิต 
 6.  รายไดเฉลี่ยตอเดือน มีความสัมพันธตอการตัดสินใจสมัครบัตรเครดิต 
 7.  การรับรูปญหา มีความสัมพันธตอการตดัสินใจสมัครบัตรเครดิต 
 8.  การรับรูปญหา มีความสัมพันธตอการคนหาขอมูลในการสมัครบัตรเครดิต 
 9.  การคนหาขอมูล มีความสมัพันธตอการตัดสินใจสมัครบัตรเครดิต 
  
 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ และไดนําเสนอตามหัวขอ
ดังตอไปน้ี 
 1.  แนวความคิดดานประชากรศาสตร 
 2.  แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค 
 3.  งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 
1. แนวความคิดดานประชากรศาสตร  
 ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2539: 41 - 42) กลาววา ลักษณะดานประชากรศาสตร 
ประกอบดวย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได อาชีพ การศึกษา เหลาน้ีเปน
เกณฑที่นิยมใชในการแบงสวนตลาด ลักษณะดานประชากรศาสตรเปนลักษณะที่สําคัญและสถิติที่วัด
ไดของประชากรที่ชวยกําหนดตลาดเปาหมาย ในขณะที่ลักษณะดานจิตวิทยาและสังคมวัฒนธรรม
ชวยอธิบายถึงความคิดและความรูสึกของกลุมเปาหมายเทาน้ัน ขอมูลดานประชากรศาสตรจะ
สามารถเขาถึงและมีประสิทธิผลตอการกําหนดตลาดเปาหมาย รวมทั้งงายตอการวัดมากกวาตัวแปร
อ่ืน ตัวแปรดานประชากรศาสตรที่สําคัญมีดังนี้  
 1. อายุ (Age) เน่ืองจากผลิตภัณฑจะสามารถตอบสนองความตองการของกลุมผูบริโภคที่มี
อายุแตกตางกัน นักการตลาดจึงใชประโยชนจากอายุเปนตัวแปรดานประชากรศาสตรที่แตกตางของ
สวนตลาด นักการตลาดไดคนหาความตองการของสวนตลาดสวนเล็ก (Nich market) โดยมุง
ความสําคัญที่ตลาดอายุสวนนั้น 
 2. เพศ (Sex) เปนตัวแปรในการแบงสวนตลาดที่สําคัญเชนกัน นักการตลาดควรตองศึกษา
ตัวแปรนี้อยางรอบคอบ เพราะในปจจุบันนี้ตัวแปรดานเพศมีการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมผูบริโภค 
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวอาจมีสาเหตุมาจากการที่สตรีทํางานมีมากขึ้น 
 3. รายได การศึกษา อาชีพ และสถานภาพ (Income, education, occupation and status) 
เปนตัวแปรที่สําคัญในการกําหนดสวนของตลาด โดยทั่วไปนักการตลาดจะสนใจผูบริโภคที่มี ความ
ร่ํารวย แตอยางไรก็ตามครอบครัวที่มีรายไดปานกลางและมีรายไดต่ําจะเปนสวนตลาดที่มีขนาดใหญ 
ปญหาสําคัญในการแบงสวนตลาดโดยถือเกณฑรายไดอยางเดียวกันก็คือ รายไดจะเปนตัวชี้การมี
หรือไมมีความสามารถในการจายสินคา ในขณะเดียวกันการเลือกซ้ือสินคาที่แทจริงอาจถือเกณฑ
รูปแบบการดํารงชีวิต รสนิยม คานิยม อาชีพ การศึกษา ฯลฯ แมวารายไดเปนตัวแปรที่ใชบอยมาก 
นักการตลาดสวนใหญจะโยงเกณฑรายไดรวมกับตัวแปรดานประชากรศาสตรหรืออ่ืน ๆ เพ่ือใหการ
กําหนดตลาดเปาหมายชัดเจนยิ่งขึ้น เชน กลุมรายไดสูงที่มีอายุตาง ๆ ถือวาใชเกณฑรายไดรวมกับ
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เกณฑอายุ เปนเกณฑที่นิยมใชกันมากขึ้น เกณฑรายไดอาจจะเก่ียวของกับเกณฑอายุและอาชีพ
รวมกัน 
 
2. แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค 
 ความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค 
 เลาดอน และเดลลา (Loudon; & Della. 1993: 5) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง 
กระบวนการตัดสินใจและกิจกรรมทางการภาพที่บุคคลกระทําเม่ือเขาทําการประเมิน (Evaluating) 
ครอบครอง (Acquiring) การใช (Using) หรือการบริโภค (Consume) สินคาและบริการ (Good and 
Service) 
 ชิฟแมน และคานัค (Schiffman; & Kanuk. 2000: G3) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค 
หมายถึงพฤติกรรมที่ผูบริโภคทกการคนหา การคิด การซ้ือ การใช การเมินผลเกี่ยวกับสินคาหรือ
บริการ โดยคาดหวังวาส่ิงเหลาน้ันจะสามารถตอบสนองความตองการของตนเองได 
 คอตเลอร (Kotler. 2003: 184) กลาววา พฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค (Consumer 
buying behavior) หมายถึงพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภคคนสุดทายไมวาจะเปนบุคคลหรือครัวเรือน
ที่ทําการซื้อสินคาและบริการสําหรับการบริโภคสวนตัว ผูบริโภคคนสุดทายเหลาน้ีรวมกันเปนตลาด
ผูบริโภค (Consumer market) 
 ธงชัย สันติวงศ (2546: 27) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึงการกระทําของบุคคลใด
บุคคลหนึ่งซึ่งเก่ียวของโดยตรงกับการจัดหาใหไดมาและการใชซึ่งบริการท้ังนี้รวมหมายถึง 
กระบวนการตัดสินใจซึ่งมีมาอยูกอนแลว และซึ่งมีสวนในการกําหนดใหมีการกระทําดังกลาว 
 อดุลย จาตุรงคกุล (2549: 3) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึงกิจกรรมตาง ๆ ที่
บุคคลกระทําเพ่ือใหไดสินคาหรือบริการมาเพ่ือบริโภค ตลอดจนรวมไปถึงการบริโภคดวย   
  
 ลักษณะของผูบริโภค 
 ผูบริโภค (Consumer) คือ ผูที่มีความตองการซื้อ (Need) มีอํานาจซื้อ (Purchasing 
power) ทําใหเกิดพฤติกรรมการซ้ือ (Purchasing behavior) และพฤติกรรมการใช (Using behavior) 
(เสรี วงษมณฑา. 2542: 30) ดังนี้ 
 1.  ผูบริโภคเปนบุคคลที่มีความตองการ (Needs) การที่บุคคลน้ันจะตองมีความตองการ
ผลิตภัณฑซึ่งบางคนถาไมมีความตองการก็ถือวาไมใชผูบริโภค ดังน้ัน การที่เราจะวัดวาใครเปน
ผูบริโภคของเราหรือไม วัดที่ความตองการ ซึ่งความตองการในที่นี้ตองไมใชความตองการที่เปน
รูปธรรม แตเปนความตองการในระดับนามธรรม 
 2. ผูบริโภคเปนผูมีอํานาจซื้อ (Purchasing behavior) ผูบริโภคจะมีแคเพียงความตองการ
อยางเดียวไมไดแคเขาจะตองมีอํานาจซื้อดวย 
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 3.  การเกิดพฤติกรรมการซ้ือ (Purchasing behavior) เม่ือผูบริโภคมีความตองการและมี
อํานาจซื้อแลวก็จะเกิดพฤติกรรมการซ้ือ เชน ซื้อที่ไหน เม่ือใด ใครเปนคนซื้อ ใชมาตรการอะไรใน
การตัดสินใจซื้อ ซื้อมากนอยแคไหน 
 4. พฤติกรรมการใช (Using behavior) ผูบริโภคมีพฤติกรรมการใชอยางไร 
 
 พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer behavior) 
 การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคเปนการศึกษาเกี่ยวกับการบริโภคสินคา นักการตลาดตอง
ศึกษาวาสินคาที่เขาจะนําเสนอนั้นใครคือ ลูกคา (Who) ผูบริโภคซ้ืออะไร (What) ทําไมจึงซ้ือ (Why) 
ซื้อเม่ือไร (When) ซื้อที่ไหน (Where) ซื้อบอยคร้ังเพียงใด 
 
 การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค  
 การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (Analyzing consumer behavior) เปนการคนหาหรือวิจัย
เก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือและการใชของผูบริโภคเพ่ือทราบถึงลักษณะความตองการและพฤติกรรม
การซ้ือและการใชของผูบริโภคคําตอบที่จะชวยใหนักการตลาดสามารถจัดกลยุทธการตลาด 
(Marketing Strategies) ที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม 
 คําถามที่ใชเพ่ือคนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภคคือ 6Ws และ 1H ซึ่งประกอบไปดวย 
WHO, WHAT, WHY, WHO, WHEN, WHERE และ HOW เพ่ือคนหาคําตอบ 7 ประการหรือ 7Os 
ซึ่งประกอบดวย OCCUPANT, OBJECTS, OBJECTIVES, ORGANIZATION, OCCASION, 
OUTLET and OPERATION มีตารางแสดงการใชคําถาม 7 คําถาม เพ่ือหาคําตอบ 7 ประการ
เก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภครวมทั้งการใชกลยุทธทางการตลาดใหสอดคลองกับคําตอบเก่ียวกับ
พฤติกรรมผูบริโภค แสดงการประยุกตใช 7Os ของกลุมเปาหมาย และคําถามที่เก่ียวของกับ
พฤติกรรมผูบริโภคเพ่ือการวิเคราหพฤติกรรมผูบริโภค 
 
ตางราง 2 แสดงคําถาม 7 คําถาม (6Ws และ 1H) 
 

คําถาม (6Ws และ 1H) คําตอบที่ตองการทราบ (7Os) กลยุทธการตลาดที่เก่ียวของ 
1. ใครอยูในตลาด
เปาหมาย 
(Who is in the market?) 

ลักษณะกลุมเปาหมาย 
(Occupant)  

กลยุทธทางการตลาด (4P) 
ประกอบดวยกลยุทธดาน
ผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย 
และการสงเสริมการตลาดที่
เหมาะสมและสามารถตอบสนอง
ความ พึงพอใจของกลุมเปาหมาย
ได 

ทางดาน 

1. ประชากรศาสตร 

2. ภูมิศาสตร 

3. จิตวิทยา หรือ จิตวิเคราะห 

4. พฤติกรรมศาสตร 
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ตาราง 2 (ตอ) 
 

คําถาม (6Ws และ 1H) คําตอบที่ตองการทราบ (7Os) กลยุทธการตลาดที่เก่ียวของ 
2.ผูบริโภคซ้ืออะไร 
(What does 
consumer buy?) 

สิ่งที่ผูบริโภคตองการซ้ือ (Objects) 
สิ่งที่ผูบริโภคตองการจากผลิตภัณฑ
ก็คือคุณสมบัติหรือ องคประกอบ
ของผลิตภัณฑ (Product 
component) และความแตกตางที่
เหนือกวาคูแขง (Competitive 
differentiation) 

กลยุทธดานผลิตภัณฑ 
(Product strategies) 
ประกอบดวย ผลิตภัณฑหลกั 
รูปลักษณผลติภัณฑ ไดแก การ
บรรจุภัณฑ ตราสินคา รูปแบบ
การบริการ คุณภาพ ลักษณะ
นวัตกรรม ผลติภัณฑควบ 
ผลิตภัณฑที่ คาดหวัง ศักยภาพ
ผลิตภัณฑความ แตกตาง
ทางการแขงขนั (Competitive 
differentiation) ประกอบดวย
ความแตกตางผลิตภัณฑ 
บริการ พนักงานและ
ภาพลักษณ 

 3. ทําไมผูบรโิภคจึงซื้อ 
(Why does consumer 
buy?) 

วัตถุประสงคในการซื้อ(Objectives) 
ผูบริโภคซ้ือสินคาเพ่ือสนองความ 
ตองการของเขาดานรางกายและ
ดานจิตวิทยาซ่ึงตองศึกษาถึงปจจัย 
ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือ คือ
1.ปจจัยภายในหรือปจจัยทาง
จิตวิทยา2.ปจจัยทางสังคมและ
วัฒนธรรม3.ปจจัยเฉพาะบุคคล 

กลยุทธที่ใชมาก คือ  
1.กลยุทธดานผลิตภัณฑ 
(Product strategies)    
2.กลยุทธการสงเสริมการตลาด 
(Promotion strategies) 
ประกอบดวยกลยุทธการ
โฆษณา การขายโดยใช
พนักงานขายการสงเสริมการ
ขาย และการประชาสัมพันธ 3.
กลยุทธดานราคา (Price 
strategies) 4.กลยุทธดานชอง
ทางการ จัดจําหนาย
(Distribution strategies)  

 



 13

ตาราง 2 (ตอ) 
 

คําถาม (6Ws และ 1H) คําตอบที่ตองการทราบ (7Os) กลยุทธการตลาดที่เก่ียวของ 
4.ใครมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจซื้อ   
(Who participates in the 
buying?) 

บทบาทของกลุมตางๆ 
(Organization) ที่มีอิทธิพลใน
การ ตัดสินใจซื้อประกอบดวย  

กลยุทธที่ใชมากคือ กลยุทธ
การ โฆษณาและกลยทุธการ
สงเสริมการตลาด 
(Advertising and promotion 
strategies)โดยใชกลุมอิทธพิล 

1.ผูริเร่ิม 
2.ผูมีอิทธิพล 
3.ผูตัดสินใจซือ้ 
4.ผูซื้อ 
5.ผูใช 

5.ผูบริโภคซ้ือเม่ือใด 
(When does the 
customer buy?) 

โอกาสในการซ้ือ เชน ชวงเดือน
ใด ของป ชวงฤดูกาลใดของป 
ชวงวันใดของเดือน ชวงเวลาใด 
ชวงโอกาสพิเศษหรือเทศกาล
วันสําคัญตางๆ 

กลยุทธที่ใชมากคือ กลยุทธ
การสงเสริมการตลาด เชน ทํา
การตลาดเม่ือใดจึงจะ
สอดคลองกับโอกาสในการซื้อ 

6.ผูบริโภคซ้ือที่ไหน 
(Where does the 
customer buy?) 

ชองทางหรือแหลงที่ผูบริโภคไป
ทํา การซ้ือ เชน หางสรรพสินคา
ซุปเปอรมารเก็ต รานขายของ
ชํา 

กลยุทธชองทางการจัด
จําหนาย บริษัทนําผลติภัณฑ
สูตลาดเปาหมายโดยพิจารณา
วาจะสูคนกลางอยางไร 

7.ผูบริโภคซ้ืออยางไร 
(How does the customer 
buy?) 

ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ 
ประกอบดวย 
1.การรับรูปญหา 
2.การคนหาขอมูล 
3.การประเมินผลทางเลือก 
4.การตัดสินใจซื้อ 
5.ความรูสึกภายหลังการซ้ือ 
  

กลยุทธที่ใชมาก คือ กลยุทธ 
การสงเสริมการตลาด 
ประกอบดวยการโฆษณาขาย 
โดยใชพนักงานขาย การ
สงเสริมการขาย การใหขาว  
และการประชาสัมพันธ 
การตลาดทางตรง และจะ
กําหนดวัตถุประสงคในการ
ตัดสินใจซื้อ 
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 โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค        
 โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior Model) เปนการศึกษาแรงจูงใจที่ทําให
เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ โดยมีจุดเร่ิมตนจากการที่เกิดส่ิงกระตุน (Stimulus) ที่ทําใหเกิดความ
ตองการ สิ่งกระตุนผานมาในความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ(Buyer’s black box) ซึ่งเปรียบเสมือนกลองดํา
ซึ่งผูผลิตหรือผูขายไมสามารถคาดคะเนได ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อจะดรับอิทธิพลจากลักษณะ
ตางๆของผูซื้อ ซึ่งจะนําไปสูการตอบสนองของผูซื้อ (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจซื้อของผู
ซื้อ (Buyer’s Purchase Decision) จุดเร่ิมตนของโมเดลน้ีอยูที่สิ่งกระตุน (Stimulus) ใหเกิดความ
ตองการกอนแลวทําใหเกิดการตอบสนอง (Response) ดังน้ันโมเดลนี้จึงอาจเรียกวา S-RTheory 
โดยมีรายละเอียดของทฤษฎีดังนี้  
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ภาพประกอบ 2 รูปแบบพฤติกรรมการซ้ือ (ผูบริโภค) และปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อของ           
 ซื้อผูบริโภค          
  
 ที่มา: Philip Kotler. (1997). Marketing management: Analysis, planning, implementation 
and control. P. 172. 
 1.  สิ่งกระตุน (Stimulus) สิ่งกระตุนอาจเกิดขึ้นเองจากภายในรางกาย (Inside stimulus) 
และสิ่งกระตุนจากภายนอก (Outside stimulus) นักการตลาดจะตองสนใจและจัดส่ิงกระตุนภายนอก 
เพ่ือใหผูบริโภคเกิดความตองการผลิตภัณฑ สิ่งกระตุนถือวาเปนเหตุจูงใจใหเกิดการซ้ือสินคา 

สิ่งกระตุนภายนอก 

ส่ิงกระตุนอื่น ๆ 

-เศรษฐกิจ 

-เทคโนโลยี  
-การเมือง 

กลองดํา หรือ 
ความรูสึกนึก
คิดของผูซื้อ 

สิ่งกระตุนทางการตลาด 

-ผลิตภัณฑ 
-ราคา 
-การจัดจําหนาย 

-การเลือกตราผลิตภัณฑ           
-การเลือกตราสินคา                 
-การเลือกผูขาย                    
-เวลาในการซื้อ                      
-ปริมาณในการซื้อ 

ลักษณะของผูซื้อ 

การรับรูปญหา      
การคนหาขอมูล                 
การประเมินผลทางเลือก     
การตัดสินใจซื้อ           
พฤติกรรมภายหลังการซื้อ 

ปจจัยภายนอก            
1 ปจจัยทางวัฒนธรรม   

1.1วัฒนธรรมพ้ืนฐาน    
1.2 วัฒนธรรมยอย       
1.3 ชั้นสังคม 

ปจจัยภายใน           
4.ปจจัยดาจิตวิทยา
4.1 การจูงใจ             
4.2 การรับรู             
4.3 การเรียนรู          
4.4 ความเชื่อถือ        
4.5 ทัศนคติ 

ปจจัยภายนอก                
2.ปจจัยทางสังคม          
2.1 กลุมอางอิง              
2.2 ครอบครัว             
2.3 บทบาทและสถานะ 

ปจจัยเฉพาะบุคคล          
3.ปจจัยสวนบุคคล        
3.1 อายุ                             
3.2 วงจรชีวิตครอบครัว 
3.3 อาชีพ                          
3.4 โอกาสทางเศรษฐกิจ 

การตอบสนองของผูซื้อ 

-ปจจัยดานวัฒนธรรม                                
-ปจจัยดานสังคม                                      
-ปจจัยสวนบุคคล                                        
-ปจจัยดานจิตวิทยา 

ข้ันตอนการตัดสินใจของผูซื้อ 
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(Buying motive) ซึ่งอาจใชเหตุผลจูงใจใหซื้อดวยเหตุผลหรือดานจิตวิทยา (อารมณ) ก็ได สิ่งกระตุน
ภายนอกประกอบดวย 2 สวนคือ        
  1.1  สิ่งกระตุนทางการตลาด (Marketing stimulus) เปนสิ่งกระตุนที่นักการตลาด
สามารถควบคุมและตองจัดใหมีขึ้น เปนสิ่งกระตุนที่เก่ียวของกับสวนประสมทางการ ตลาด 
(Marketing mix) ประกอบดวย         
   1.1.1 สิ่งกระตุนดานผลิตภัณฑ (Product) เชน ออกแบบผลิตภัณฑใหสวยงามเพื่อ
กระตุนความตองการซ้ือ          
   1.1.2 สิ่งกระตุนดานราคา (Price) เชน การกําหนดราคาสินคาใหเหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑโดยพิจารณาลูกคาเปาหมาย        
   1.1.3 สิ่งกระตุนดานชองทางการจัดจําหนาย (Distribution หรือ Place) เชน จัด
จําหนายผลิตภัณฑใหทั่วถึงเพ่ือใหความสะดวกแกผูบริโภคถือวาเปนการกระตุนความตองการซ้ือ 
   1.1.4 สิ่งกระตุนดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) เชน การโฆษณาสมํ่าเสมอ
การใชความพยายามของพนักงานขาย การลด แลก แจก แถม การสรางความสัมพันธอันดีกับบุคคล
ทั่วไป เหลาน้ีถือวาเปนสิ่งกระตุนความตองการซ้ือ      
  1.2  สิ่งกระตุนอ่ืนๆ (Other stimulus) เปนสิ่งกระตุนความตองการผูบริโภคท่ีอยู
ภายนอกองคการซ่ึงบริษัทควบคุมไมได สิ่งกระตุนเหลาน้ี ไดแก     
   1.2.1 สิ่งกระตุนทางเศรษฐกิจ (Economic) เชน ภาวะเศรษฐกิจ รายไดของ
ผูบริโภคเหลาน้ีมีอิทธิพลตอความตองการของบุคคล      
   1.2.2  สิ่งกระตุนทางเทคโนโลยี (Technological) เชน เทคโนโลยีใหมดานฝาก-
ถอนเงินอัตโนมัติสามารถกระตุนความตองการของผูบริโภคใหใชบริการของธนาคารมากขึ้น 
   1.2.3  สิ่งกระตุนทางกฎหมายและการเมือง (Law and political) เชนกฎหมายเพิ่ม
หรือลดภาษีสินคาชนิดใดชนิดหน่ึงจะมีอิทธิพลตอการเพ่ิมหรือลดความตองการของผูซื้อ  
   1.2.4  สิ่งกระตุนทางวัฒนธรรม (Cultural) เชน ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยใน
เทศกาลตางๆ จะมีผลกระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการซ้ือสินคาในเทศกาลน้ัน  
 2.  กลองดําหรือความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ (Buyer’s black box) ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ
เปรียบเสมือนกลองดํา (Black box) ซึ่งผูผลิตหรือผูขายไมสามารถทราบได จึงตองพยายามคนหา
ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อไดรับอิทธิพลจากลักษณะของผูซื้อ และ
กระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ        
  2.1  ลักษณะของผูซื้อ (Buyer characteristics) ลักษณะของผูซื้อมีอิทธิพลจากปจจัย
ตางๆคือ ปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดานสังคม ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยดานจิตวิทยาซึ่ง
รายละเอียดในแตละลักษณะจะกลาวถึงในหัวขอปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค   
  2.2  กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูซื้อ (Buyer’s Decision Process) ประกอบดวย
ขั้นตอนคือ             
   2.2.1  การรับรูความตองการ (ปญหา)      
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   2.2.2  การคนหาขอมูล        
   2.2.3 การประเมินผลทางเลือก       
   2.2.4  การตัดสินใจซื้อ        
   2.2.5  พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ  
 ซึ่งรายละเอียดในแตละกระบวนการจะกลาวถึงในหัวขอกระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ 
 3.  การตอบสนองของผูซื้อ (Buyer’s response) หรือการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคหรือผูซื้อ 
(Buyer’s Purchase Decisions) ผูบริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นตางๆดังนี้   
  3.1 การเลือกผลิตภัณฑ (Product choice) ตัวอยางการเลือกผลิตภัณฑอาหารเชา 
ผูบริโภคมีทางเลือกคือ นมสดกลอง บะหม่ีก่ึงสําเร็จรูป ขนมปง เปนตน    
  3.2  การเลือกตราสินคา (Brand Choice) ตัวอยาง ถาผูบริโภคเลือกนมสดกลองจะเลือก
ยี่หอใด เชน โฟรโมสต มะลิ เปนตน        
  3.3  การเลือกผูขาย (Dealer choice) ตัวอยาง ผูบริโภคจะเลือกจากหางสรรพสินคาใด
หรือรานคาใกลบานรานใด          
  3.4  การเลือกเวลาในการซ้ือ (Purchase timing) ตัวอยาง ผูบริโภคจะเลือกเวลาเชา 
กลางวัน หรือเย็น ในการซ้ือนมสดกลอง        
  3.5  การเลือกปริมาณการซื้อ (Purchase amount) ตัวอยาง ผูบริโภคจะเลือกวาจะซ้ือ
หนึ่งกลอง คร่ึงโหล หรือหนึ่งโหล 
  
 ปจจัยสําคัญ  (ปจจัยภายในและปจจัยภายนอก) ในที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ
ของผูบริโภค          
 การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภคเพ่ือทราบถึงลักษณะความตองการของ
ผูบริโภคดานตาง ๆ และเพื่อที่จะจัดสิ่งกระตุนทางการตลาดใหเหมาะสม เม่ือผูซื้อไดรับสิ่งกระตุน
ทางการตลาดหรือสิ่งกระตุนอ่ืน ๆ ผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ ซึ่งเปรียบเสมือนกลองดํา
ที่ผูขายไมสามารถคาดคะเนได งานของผูขายและนักการตลาดก็คือ คนหาวาลักษณะของผูซื้อและ
ความรูสึกนึกคิดไดรับอิทธิพลจากส่ิงใดบาง การศึกษาถึงลักษณะของผูซื้อที่เปนเปาหมายจะมี
ประโยชนสําหรับนักการตลาดคือ ทราบความตองการของผูซื้อที่เปนเปาหมายไดถูกตอง ลักษณะ
ของผูซื้อไดรับอิทธิพลจากปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดานสังคม ปจจัยสวนบุคคลและปจจัยดาน
จิตวิทยา โดยมีรายละเอียดดังนี้         
 1. ปจจัยดานวัฒนธรรม (Cultural Factors) เปนสัญลักษณและส่ิงที่มนุษยสรางขึ้น โดย
เปนที่ยอมรับจากรุนหนึ่งไปสูรุนหนึ่ง โดยเปนตัวกําหนดและควบคุมพฤติกรรมของมนุษยในสังคม
หนึ่ง คานิยมในวัฒนธรรมจะกําหนดลักษณะของสังคม และกําหนดความแตกตางของสังคมหนึ่งจาก
สังคมหนึ่ง   
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 2. ปจจัยดานสังคม (Social Factors) เปนปจจัยที่เก่ียวของในชีวิตประจําวัน และมีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมการซื้อ ลักษณะทางสังคมประกอบดวยกลุมอางอิง ครอบครัว บทบาท และสถานะของ
ผูซื้อ             
  2.1  กลุมอางอิง (Reference Groups) เปนกลุมที่บุคคลเขาไปเกี่ยวของดวย กลุมนี้จะมี
อิทธิพลตอทัศนคติ ความคิดเห็น และคานิยมของบุคคลในกลุมอางอิง กลุมอางอิงแบงออกเปน 2 
ระดับ คือ กลุมปฐมภูมิ (Primary Groups) ไดแก ครอบครัว เพ่ือนสนิท และเพื่อนบาน และกลาทติย
ภูมิ (Secondary Groups) ไดแก กลุมบุคคลชั้นนําในสังคม เพ่ือนรวมอาชีพและรวมสถาบัน บุคคล
กลุมตาง ๆ ในสังคม         
   กลุมอางอิงจะมีอิทธิพลตอบุคคลในกลุมทางดานการเลือกพฤติกรรมและการ
ดํารงชีวิตรวมทั้งทัศนคติและแนวความคิดของบุคคลเน่ืองจากบุคคลตองการใหเปนที่ยอมรับของ
กลุม จึงตองปฏิบัติตามและยอมรับความคิดเห็นตางจากกลุมอิทธิพล นักการควรทราบวากลุมอางอิง
ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูบริโภคอยางไร เชน การเผยแพรศาสนาคริสตแกกลุมวัยรุน จะใช
นักรองชั้นนําของไทยที่วัยรุนโปรดปรานรัองเพลงเผยแพรศาสนา      
  2.2  ครอบครัว (Family) บุคคลในครอบครัวถือวามีอิทธิพลมากที่สุด ทัศนคติ ความ
คิดเห็นและคานิยมของบุคคล สิ่งเหลาน้ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อของครอบครัว การขายสินคา
อุปโภคจะตองคํานึงถึงลักษณะการบริโภคของครอบครัวคนไทย จีน ญี่ปุน หรือยุโรป ซึ่งจะมีลักษณะ
แตกตางกัน             
  2.3  บทบาทและสถานะ (Role and Statuses) บุคคลจะเก่ียวของกับหลายกลุม เชน 
ครอบครัว กลุมอางอิง องคการ และสถาบันตาง ๆ บุคคลจะมีบทบาทและสถานะที่แตกตางกันในแต
ละกลุม เชน ในการเสนอขายวีดีโอของครอบครัวหนึ่งจะตองวิเคราะหใครมีบทบาทเปนผูคิดริเร่ิม ผู
ตัดสินใจซื้อ ผูมีอิทธิพล ผูซื้อและผูใช        
 3. ปจจัยสวนบุคคล (Personal Factors) การตัดสินใจของผูซื้อไดรับอิทธิพลจากลักษณะ
สวนบุคคลของคนทางดานตาง ๆ ไดแก อายุ ขั้นตอนวัฏจักรชีวิตครอบครัว อาชีพ โอกาสทาง
เศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบบการดํารงชีวิต บุคลิกภาพ และแนวความคิดสวนบุคค ดังนี้  
  3.1  อายุ (Age) อายุที่แตกตางกันจะมีความตองการผลิตภัณฑตางกัน การแบงกลุม
ผูบริโภคตามอายุประกอบดวย ต่ํากวา 6 ป 6 -11 ป 12-19 ป 20-34 ป 35-49 ป 50-64 ป และ 65 ป
ขึ้นไป เชนกลุมวัยรุนชอบทดลองสิ่งแปลกใหมและชอบสินคาประเภทแฟชั่น และรายการพักผอน
หยอนใจ    
  3.2  วงจรชีวิตครอบครัว (Family life Cycle Stage) เปนขั้นตอนการดํารงชีวิตของ
บุคคลในลักษณะของการมีครอบครัว การดํารงชีวิตในแตละขั้นตอนเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอความ
ตองการทัศนคติและคานิยมของบุคคลทําใหเกิดความตองการในผลิตภัณฑและพฤติกรรมการซ้ือที่
แตกตางกัน วัฏจักรชีวิตครอบครัวประกอบดวยขั้นตอน แตละขั้นตอนจะมีลักษณะการบริโภค
แตกตางกัน             
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  3.3  อาชีพ (Occupation) อาชีพของแตละบุคคลจะนําไปสูความจําเปนและความ
ตองการสินคาและบริการที่แตกตางกัน เชน ขาราชการจะซ้ือชุดทํางานและสินคาจําเปน ประธาน
กรรมการบริษัทและภรรยาจะซื้อเส้ือผาราคาสูง หรือตั๋วเครืองบิน ซึ่งนักการตลาดจะศึกษาวา
ผลิตภัณฑของบริษัท มีบุคคลในอาชีพไหนสนใจ เพ่ือที่จะจัดกิจกรรทางการตลาดใหตอบสนองความ
ตองการใหเหมาะสม           
  3.4  โอกาสทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstances) หรือ รายได (Income) โอกาศ
ทางเศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบตอสินคาและบริการที่เขาตัดสินใจซื้อ โอกาสเหลาน้ีประกอบดวย
รายไดและการออมทรัพย อํานาจการซ้ือและทัศนคติเก่ียวกับการจายเงิน นักการตลาดตองสนใจ
แนวโนมของรายไดสวนบุคคล การออมและอัตราดอกเบี้ย ถาภาวะเศรษฐกิจตกต่ําคนมีรายไดต่ํา
กิจกรรมตองปรับปรุงดานผลิตภัณฑื การจัดจําหนาย การตั้งราคา ลดการผลิตและสินคาคงคลังและ
วิธีการตาง ๆ เพ่ือปองกันการขาดแคลนเงินหมุนเวียน       
  3.5  การศึกษา (Education) ผูที่มีการศึกษาสูงมีแนวโนนจะบริโภคผลิตภัณฑ มี
คุณภาพดีกวาผูที่มีการศึกษาต่ํา          
  3.6  คานิยมหรือคุณคา (Value) และ รูปแบบการดํารงชีวิต (Lifestyle) คานิยมหรือ
คุณคา (Value) หมายถึง ความนิยมในสิ่งของหรือบุคคลหรือความคิดในเรื่องใดเร่ืองหน่ึงหรือ
หมายถึงอัตราสวนของผลประโยชนที่รับรูตอราคาสินคา คานิยมอาจจะจัดประเภทตามลักษณะของ
คานิยมเปน 2 กลุมคือ คานิยมในจุดหมายปลายทางของชีวิต (Terminal Values) และคานิยม
เก่ียวกับเคร่ืองมือชวยใหเกิดพฤติกรรม (Instrumental Values)    
 4. ปจจัยทางจิตวิทยา (Psychological Factor) การเลือกซ้ือของบุคคลไดรับอิทธิพลจาก
ปจจัยดานจิตวิทยา ซึ่งถือวาเปนปจจัยภายในตัวผูบริโภคที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือและการใช
สินคา ปจจัยภายในประกอบดวย (1) การจูงใจ (2) การรับรู (3) การเรียรู (4) ความเชื่อถือ (5) 
ทัศนคติ (6) บุคลิกภาพ (7) แนวคิดของตนเอง โดยมีรายละเอียดดังนี้     
  4.1  การจูงใจ (Motivation) หมายถึง พลังสิ่งกระตุน (Drive) ที่อยูภายในตัวบุคคล ซึ่ง
กระตุนใหบุคคลปฏิบัติ การจูงใจเกิดภายในตัวบุคคล แตอาจจะถูกกระทบจากปจจัยภายนอก เชน 
วัฒนธรรม ชั้นทางสังคม หรือสิ่งกระตุนที่นักการตลาดใชเคร่ืองมือทางการตลาดเพื่อกระตุนใหเกิด
ความตองการ            
  4.2  การรับรู (Perception) หมายถึง กระบวนการซึ่งแตละบุคคลไดรับการเลือกสรรจัด
ระเบียบและตีความหมายของขอมูลเพ่ือที่จะสรางภาพท่ีมีความหมาย หรือมายถึงกระบวนการความ
เขาใจ (การเปดรับ) ของบุคคลที่มีตอโลกที่เขาอาศัยอยู      
  4.3  การเรียนรู (Learning) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม และ (หรือ) ความ
โนมเอียงของพฤติกรรมจากประสบกาณที่ผานมา การเรียนรูของบุคคลเกิดขึ้นเม่ือบุคคลไดรับสิ่ง
กระตุน (Stimulus) และเกิดการตอบสนอง (Response) ซึ่งก็คือทฤษฎีสิ่งกระตุน การตอบสนอง 
(Stimulus-Response [SR] Theory) นักการการตลาดไดประยุกตการใชทฤษฏีนี้ดวยการโฆษณาซ้ํา
แลวซ้ําอีก หรือจัดการการสงเสริมการขาย (ถือวาเปนสิ่งกระตุน) เพ่ือใหเกิดการตัดสินใจซ้ือและใช
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สินคาเปนประจํา(เปนการตอบสนอง) การเรียนรูเกิดจากอิทธิพลหลายอยาง เชน ทัศนคติ ความ
เชื่อถือ และประสบการณในอดีต อยางไรก็ตามสิ่งกระตุนนั้น อาจมีอิทธิพลที่ทําใหเกิดการเรียนรูได
ตองมีคุณคาบนสายตาลูกคา ตัวอยาง การจัดกิจกรรมสงเสริมการขายรูปการแจกของตัวอยางจะมี
อิทธิพลที่ใหเกิดการเรียนรูคือ การทดลองใชไดดีกวาของแถม เพราะการแถมนั้นลูกคาตองเสียเงิน
เพ่ือซ้ือสินคา ถาลูกคามีไมซื้อสินคาก็จะไมเกิดการทดลองซื้อสินคาที่แถม      
  4.4  ความเชื่อถือ (Beliefs) หมายถึง ความคิดที่บุคคลยึดถือเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งซ่ึง
เปนผลมาจากประสบการณในอดีต เชน เอสโซสรางใหเกิดความเชื่อถือวานํ้ามันเอสโซมีพลังสูงโดย
ใชสโลแกนวาจับเสือใสถึงพลังสูง เปปซ่ีสรางใหเกิดความเชื่อวาเปนรสชาติของคนรุนใหม น้ํามันไร
สารตะกั่วในชวงแรกผูบริโภคเกิดความเชื่อวาการใชน้ํามันไรสารตะก่ัวมีปญหากับเครื่องยนต ซึ่งเปน
ความเชื่อในดานลบที่นักการตลาดตองรณณรงคเพ่ือแกไขความเชื่อถือที่ผิดพลาด    
  4.5  ทัศนคติ (Attitudes) หมายถึงการประเมินความพึงพอใจหรือไมพอใจของบุคคล 
ความรูสึกดานอารมณและแนวโนมการปฏิบัติที่มีผลตอความคิดหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือหมายความ
รูสึกนึกคิดของบุคคลส่ิงใดสิ่งหนึ่ง ทัศนคติเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอความเชื่อ ในขณะเดียวกันความเชื่อก็
มีอิทธิพลตอทัศนคติ จากการศึกษาพบวาทัศนคติของผูบริโภคกับการตัดสินใจซ้ือสินคาจะมี
ความสัมพันธกัน           4.6  
 บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง ลักษณะที่แตกตางกันของบุคคล ซึ่งนําไปสูการ
ตอบสนองตอส่ิงแวดลอมที่มีแนวโนมเหมือนเดิมและสอดคลองกัน   
 
กระบวนการตัดสินใจซื้อ        
 กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค (Consumer buying decision process) เปนลําดับ
ขั้นตอนในการตัดสินใจของผูบริโภค จากการสํารวจรายงานของผูบริโภคจํานวนมากในกระบวนการ
ซื้อพบวาผูซื้อผานกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ (1) การรับรูถึงความตองการหรือการรับรูปญหา (2) 
การคนหาขอมูล (3) การประเมินผลทางเลือกกอนการซื้อ (4) การตัดสินใจซื้อ (5) พฤติกรรม
ภายหลังการซ้ือ ทั้งน้ีผูบริโภคอาจขามหรือยอนกลับไปเริ่มตนขั้นตอนกอนนี้ก็ได โดยมีรายละเอียด
ในแตละขั้นตอนดังน้ี 
 

 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 3 แสดงกระบวนการตัดสินใจซื้อ 5 ขั้นตอนของผูบรโิภค 
  

 ที่มา: Kotler, Philip. (1997). Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation 
and control. P. 192. 
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 1.  การรับรูถึงความตองการ (Need recognition) หรือ การรับรูถึงปญหา (Problem 
recognition)  เปนขั้นตอนแรกของกระบวนการตัดสินใจซื้อ ซึ่งเกิดขึ้นเม่ือบุคคลระลึกถึงความ
แตกตางระหวางสิ่งที่เขามีอยูกับสิ่งที่เขาตองการ ซึ่งเกิดจาก (1) ตัวแปรภายใน หรือปจจัยดาน
จิตวิทยาประกอบดวย ความตองการและการจูงใจ บุคลิกภาพและแนวความคิดสวนตัว การรับรู การ
เรียนรู และทัศนคติ (2) ตัวแปรภายนอก หรือ ปจจัยสิ่งแวดลอมดานสังคมวัฒนธรรม ประกอบดวย 
กลุมอางอิง ครอบครัว ชั้นทางสังคม วัฒนธรรม และวัฒนธรรมยอย ปจจัยเหลาน้ีจะสงผลตอการ
กําหนดความตองการของแตละบุคคล        
 2.  การคนหาขอมูล (Search for information) หรือการคนหาขอมูลกอนการซ้ือ (Purchase 
search) เม่ือบุคคลไดรับรูถึงความตองการแลว เขาจะคนหาวิธีการที่จะทําใหความตองการดังกลาว
ไดรับการตอบสนอง ซึ่งผูบริโภคสามารถคนหาขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑหรือบริการที่สามารถ
ตอบสนองความตองการได 2 ทางคือ        
  2.1  การคนหาขอมูลจากภายใน (Internal search) โดยทบทวนความทรงจําในอดีต
เก่ียวกับผลิตภัณฑหรือตราสินคาที่ตนเองเคยซื้อ        
  2.2  การคนหาขอมูลจากภายนอก (External search) ซึ่งสามารถหาไดจาก 5 แหลง
ดังนี้   
   2.2.1 แหลงบุคคล (Personal source) ไดแก ครอบครัว เพ่ือน เปนตน  
   2.2.2 แหลงการคา (Commercial sources) หรือแหลงขอมูลที่จัดโดยนักการตลาด 
(Marketer-dominated source) ไดแก สื่อโฆษณา พนักงานขาย เปนตน    
 3 แหลงชุมชน (Public source) ไดแก สื่อมวลชน องคการคุมครองผูบริโภค  
 4 แหลงประสบการณ (Experiential source) ไดแก การควบคุม การตรวจสอบการใชสินคา 
เปนตน             
 5  แหลงทดลอง (Experimental source) ไดแก หนวยที่สํารวจคุณภาพผลิตภัณฑหรือ
หนวยวิจัยภาวะตลาดของผลิตภัณฑ ประสบการณตรงของผูบริโภคในการทดลองใชผลิตภัณฑ   
เปนตน            
 สินคาและบริการที่มีความสลับซับซอนในการตัดสินใจซื้อต่ํา ผูซื้ออาจใชการคนหาขอมูล
จากภายในโดยการเลือกตราสินคาที่ตนเองรูจักหรือเคยใชมากอน ดังน้ันนักการตลาดจึงควรให
ความสําคัญในการสรางตราสินคาใหเปนที่รูจัก       
 สวนสินคาและบริการท่ีตองใชความสลัลซับซอนในการตัดสินใจซื้อสูง นักการตลาดตองใช
ความพยายามในการขายและสงเสริมเสริมการตลาด เพ่ือกระตุนใหบุคคลมีการคนหาขอมูลเก่ียวกับ
สินคาและบริการมากขึ้น        
 ในขั้นตอนการรับรูถึงความตองการและการคนหาขอมูลเหลาน้ี ผูบริโภคจะเกี่ยวของกับ
กระบวนการขอมูล กระบวนการขอมูล (Information processing) หมายถึงกระบวนการซึ่งมีการรับรู 
(Received) ถึงสิ่งกระตุน (Stimulus) การตีความหมาย (Interpreted) การเก็บรักษาในความทรงจํา 
(Store in memory) และการนํากลับมาใชภายหลัง (Retrieved) เม่ือผูบริโภคมีการคนหาขอมูลจาก
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ภายนอกผูบริโภคจะไดรับอิทธิพลจากสิ่งกระตุนโดยนักการตลาด เชนการโฆษณาผานสื่อตาง ๆ และ
สิ่งกระตุนโดยกลุมอ่ืน ๆ ที่ไมใชนักการตลาด เชน ครอบครัว เพ่ือน เปนตน ซึ่งส่ิงกระตุนเหลาน้ีจะ
สงผลตอกระบวนการคนหาขอมูลของผูบริโภค โดยมีรายละเอียดดังนี้   
 1. การเปดรับขาวสาร (Exposure) หมายถึง การที่บุคคลมีการรับรูจากส่ิงกระตุนโดยผาน
ประสาทสัมผัสหน่ึงอยางขึ้นไป ไดแก การไดเห็น ไดยิน ไดกลิ่น ไดลิ้มรส ไดสัมผัส   
 2. ความตั้งใจ (Attention) เปนขั้นที่ผูรับขาวสารเกิดความตั้งใจที่จะรับฟงขาวสารนั้นตอไป 
ถาขอมูลขาวสารที่ไดเปดรับในขั้นที่หนึ่งนาสนใจ      
 3. ความเขาใจ(Comprehension) เปนขั้นที่ผูรับขาวสารเกิดความเขาใจในขาวสารที่เขาได
ตั้งใจฟง             
 4. การยอมรับ (Acceptance)  ในขั้นน้ีขาวสารจะมีผลกระทบตอทัศนคติ ความเช่ือ และ
ความรูสึกของผูรับขาวสาร เพ่ือใหผูรับขาวสารเกิดการยอมรับขาวสารนั้นดวยความเต็มใจ  
 5. การเก็บรักษา (Retention) เปนการสงขอมูลที่ยอมรับสูความทรงจําระยะยาว โดยผูรับ
ขาวสารสามารถจดจําขาวสารที่ไดรับมา        
 
 การประเมินผลทางเลือก (Alternative evaluation)  
 หลังจากที่ไดคนหาขอมูลแลว ผูบริโภคตองทําการประเมินผลทางเลือกตางๆ ที่เปนไปได
กอนการตัดสินใจ ในขั้นตอนนี้ผูบริโภคตองกําหนดเกณฑการพิจารณาท่ีจะใชสําหรับการประเมินผล 
ซึ่งเกณฑการพิจารณาเปนเรื่องของเหตุผลที่มองเห็น เชน ราคา ความคงทน หรือคุณสมบัติของ
สินคา เปนตน หรือเปนเรื่องของความพอใจสวนบุคคล เชน ชื่อเสียงของตราสินคา แบบ หรือสี เปน
ตน จากเกณฑที่กําหนดจะทําใหผูบริโภคทราบถึงทางเลือกที่เปนไปได ถาทางเลือกที่เปนไปไดมี
ทางเลือกเดียว การประเมินผลก็ทําไดงาย แตบางคร้ังทางเลือกที่เปนไปไดมีหลายทางเลือก ฉะนั้น
ผูบริโภคจึงตองพิจารณาทางเลือกที่กอใหเกิดความพึงพอใจมากที่สุด ดังน้ันนักการตลาดสวนใหญจึง
สนใจที่จะศึกษาถึงเกณฑที่ผูบริโภคใชสําหรับการประเมิณผลทางเลือกตางๆ   
 เกณฑการประเมินผลมีการกําหนดขึ้นมา และไดรับอิทธิพลจากความแตกตางของแตละ
บุคคล ซึ่งพิจารณาจากปจจัยดานจิตวิทยาและอิทธิพลจากส่ิงแวดลอมดานสังคมและวัฒนธรรม ซึ่ง
ปรากฏในรูปของสิ่งจูงใจ(Motives) คานิยม (Value) รูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle) และอ่ืนๆ 
  
 การตัดสินใจซื้อ (Purchase decision)  
 หลังจากการประเมินผลทางเลือกแลว จะเปนขั้นตอนที่ผูบริโภคตัดสินใจซื้อ การซื้อ
โดยทั่วไปเกิดขึ้นในรานคาปลีก แตอยางไรก็ตามอาจเกิดขึ้นในบานหรือสํานักงานของลูกคาก็ได  
  
 พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post-purchase behaviour) หรือผลลัพธภายหลังการซื้อ 
(Postpurchase outcome) ในขั้นน้ีผูบริโภคจะเปรียบเทียบคุณคาที่ไดรับจริง (Perceived value) 
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จากการบริโภคหรือใชผลิตภัณฑกับความคาดหวัง (Expectation) ถาคุณคาที่ไดรับมากกวาความ
คาดหวังผูบริโภคจะเกิดความพึงพอใจ (Satisfied) แตถาหากคุณคาที่ไดรับจริงต่ํากวาความคาดหวัง
ผูบริโภคจะมีการจัดการผลิตภัณฑนั้นหลายวิธี ไดแก กําจัดทิ้ง รีไซเคิล เปนตน 
 
3.งานวิจัยที่เก่ียวของ         
 ดาวรีย สนใจแท (2551: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาในเรื่องเคร่ืองมือการตลาดทางตรงที่มี
ผลตอแนวโนมพฤติกรรมการใชบริการธนาคาร ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
เคร่ืองมือการตลาดทางตรงที่มีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการใชบริการธนาคาร ในเขต
กรุงเทพมหานคร จากการวิจัยพบวาพบวาผูใชบริการธนาคารสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 
20-29 ป มีอาชีพเปนพนักงานเอกชนรายไดตอเดือน 15,501-25,500 บาท มีการรับรูเคร่ืองมือ
การตลาดทางตรงของธนาคาร ดานจดหมายโดยรวม ดานอินเตอรเน็ตโดยรวม ดานโทรศัพท
โดยรวม และดานพนักงานนอกสถานที่โดยรวม อยูในระดับรับรูบางครั้ง ในทุกดาน และเม่ือจําแนก
เปนรายขอในแตละดาน มีเพียงเร่ืองของการสรางความประทับใจ เชน สุขสันตวันเกิด กิจกรรมสาน
ความสัมพันธ เปนตน อยูในระดับรับรูนานๆครั้งเทาน้ันในขณะที่ทัศนคติตอเคร่ืองมือการตลาดของ
ธนาคาร ดานจดหมายตรงโดยรวม ดานโทรศัพทโดยรวม และดานพนักงานนอกสถานที่โดยรวม อยู
ในระดับปานกลาง สวนดานอินเตอรเน็ตโดยอยูในระดับดี สําหรับแนวโนมพฤติกรรมการใชบริการ
ของธนาคาร ไดแก ดานจดหมายตรง ดานอินเตอรเน็ต ดานโทรศัพท และดานพนักงานนอกสถานที่ 
อยูในระดับอาจจะใช ในทุกดาน และผูใชบริการธนาคารที่มี อายุ และรายไดตอเดือน ตางกัน มี
แนวโนมพฤติกรรมการใชบริการของธนาคารแตกตางกันสวนการรับรูเครื่องมือการตลาดทางตรง 
ดานจดหมายตรง มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการใชบริการของธนาคาร ดานจดหมายตรง 
ดานโทรศัพท ดานพนักงานนอกสถานที่ มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา ในขณะที่การ
รับรูเคร่ืองมือการตลาดทางตรง ดานโทรศัพทมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการใชบริการของ
ธนาคาร ดานพนักงานนอกสถานที่ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ําเชนเด่ียวกัน   
 ประวีณา วิเชียรรักษ (2550: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาทัศนคติและแนวโนมพฤติกรรม
การใชบัตรเครดิตเซ็นทรัลมาสเตอร บัตรทอง ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการ
ศึกษาวิจัยมีความมุงหมายเพื่อศึกษาทัศนคติและแนวโนมพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตเซ็นทรัล
มาสเตอรบัตรทอง ทัศนคติของผูบริโภคในการใชบัตรเครดิตดานผลิตภัณฑ และ ดานชองทางการจัด
จําหนาย มีทัศนคติในระดับดี ขณะที่ดานราคา ดานการสงเสริมทางการตลาด และดานบริการ มี
ระดับทัศนคติปานกลาง การรับรูสื่อเก่ียวกับบัตรเครดิตเซ็นทรัลมาสเตอร บัตรทอง พบวาผูถือบัตร
เครดิตสวนใหญมีการรับรูสื่อ จากส่ือบุคคลมากที่สุดคือ พนักงานขาย แนวโนมพฤติกรรมการใชบัตร
เครดิตเซ็นทรัลมาสเตอร บัตรทองดานการใชบริการบัตรเครดิตตอไป การเปลี่ยนเปนชิปการด มีผล
ทําใหผูบริโภคใชบริการตอไป มีแนวโนมวาจะใชแนนอน และใชบัตรเครดิตเพิ่มขึ้นหรือไมนั้นพบวา 
มีแนวโนมพฤติกรรมในการใชเพ่ิมขึ้น สวนจะแนะนําใหคนอ่ืนรูจัก มีแนวโนมพฤติกรรมอยูในระดับ
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ปานกลาง ในขณะที่ผูใชบริการบัตรเครดิตเซ็นทรัลมาสเตอร บัตรทอง ที่มีลักษณะทาง
ประชากรศาสตรที่แตกตางกันมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการใชบัตรเครดิต ในดานการใชบริการบัตร
เครดิตตอไปแตกตางกัน และระยะเวลาในการถือบัตรเครดิต มีความสัมพันธกัน กับแนวโนม
พฤติกรรมการใชบัตรเครดิตในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํามาก ทัศนคติของผูบริโภคในการใชบัตร
เครดิต ดานผลิตภัณฑโดยรวม และดานการสงเสริมทางการตลาด มีความสัมพันธกับแนวโนม
พฤติกรรมการใชบัตรเครดิตเซ็นทรัลมาสเตอร บัตรทอง ในดานการใชบริการบัตรเครดิตตอไป และ
ดานการใชบัตรเครดิตเพ่ิมขั้นอยูในระดับต่ํา       
 กฤตภาส ศรลัมภ (2551: บทคัดยอ)  ศึกษาถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ
คุณคาตราสินคาและพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของสมาชิกบัตร AMEX ในเขตกรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษาพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผูใชบัตรเครดิต Amex ที่มีผลตอการใชบัตร
เครดิต American Expressโดยรวมอยูในระดับดี เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ โดยรวมอยูในระดับดีมาก ในขณะที่ปจจัยดานราคาและดานการจัดจําหนายโดยรวมอยูใน
ระดับไมแนใจ สวนปจจัยดานการสงเสริมการตลาด โดยรวมอยูในระดับดีมาก  รูปแบบการดําเนิน
ชีวิตของผูใชบัตรเครดิต Amex ที่มีผลตอการใชบัตรเครดิต American Express โดยรวมอยูในระดับ
มาก ในขณะเดียวกันผลการศึกษาพบอีกวาคุณคาตราสินคาของผูใชบัตรเครดิต Amex โดยรวมอยู
ในระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการรับรูตราสินคา และ ดานภาพลักษณที่
เชื่อมโยงกับตราสินคาโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ดานความเขาใจตอคุณภาพและดานความภักดี
ตอตราสินคา โดยรวมอยูในระดับมาก        
 เมธี โสภณโพธิวัฒน (2548: บทคัดยอ) ทําการศึกษาเรื่องปจจัยดานประชากรศาสตร และ 
สวนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมผูบริโภคในการเลือกใชบัตรเครดิตธนาคาร
ทหารไทยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 20-
29 ป มีสถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรายไดตอเดือน อยูระหวาง 15,000 – 25,000 
บาท และประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  ผูบริโภคสวนใหญใชบัตรเครดิตธนาคารทหารไทย 
เพ่ือซ้ือสินคาอุปโภค/บริโภค โดยจํานวนเงินที่ใชจายเฉลี่ยตอเดือนอยูระหวาง 5,001-15,000 บาท 
ในดานความถี่ในการใชบัตรเครดิตสวนมากจะใช 1-5 คร้ังตอเดือน สถานที่ที่ใชบัตรเครดิตสวนมาก
จะใชที่ดีพารเมนสโตร เวลาที่ใชบัตรเครดิตสวนมากจะอยูในชวงเวลา 18.01-24.00 นาฬิกา วันที่ใช
บัตรเครดิตสวนมากจะใชวันเสาร-อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ ในดานการมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจใชบัตรเครดิตสวนมากจะตัดสินใจดวยตัวเอง จากงานวิจัยพบวา ปจจัยดานประชากรศาสตร
ที่แตกตางกันมีพฤติกรรมในการเลือกใชบัตรเครดิตธนาคารทหารไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร 
แตกตางกัน มีรายละเอียดดังน้ี  ผูบริโภคที่มี เพศ สถานภาพ การศึกษา รายไดและอาชีพ แตกตาง
กันมีพฤติกรรมในการเลือกใชบัตรเครดิตธนาคารทหารไทย แตกตางกัน ดานความถี่ในการใชบัตร
ตอเดือน ผูบริโภคที่มี เพศ สถานภาพ การศึกษา รายไดและอาชีพ แตกตางกันมีพฤติกรรมในการ
เลือกใชบัตรเครดิตธนาคารทหารไทย แตกตางกัน ดานประเภทสินคาและบริการที่ผุบริโภคเลือกใช 
ผูบริโภคท่ีมี เพศ  แตกตางกันมีพฤติกรรมในการเลือกใชบัตรเครดิตธนาคารทหารไทย แตกตางกัน 
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ดานวันที่ผูบริโภคใชบัตรเครดิต ผูบริโภคที่มี  สถานภาพ และ การศึกษา แตกตางกันมีพฤติกรรมใน
การเลือกใชบัตรเครดิตธนาคารทหารไทย แตกตางกัน ดานเวลาที่ผูบริโภคใชบัตรเครดิต ผูบริโภคที่
มี เพศ  อายุ สถานภาพ การศึกษา รายไดและอาชีพ แตกตางกันมีพฤติกรรมในการเลือกใชบัตร
เครดิตธนาคารทหารไทย แตกตางกัน ดานสถานที่ที่ผูบริโภคใชบัตรเครดิต และ ผูบริโภคที่มี เพศ 
สถานภาพ การศึกษา รายไดและอาชีพ แตกตางกันมีพฤติกรรมในการเลือกใชบัตรเครดิตธนาคาร
ทหารไทย แตกตางกัน ดานจํานวนเงินที่ใชจายผานบัตรเครดิตตอเดือน    
 อนพัทย ภักดีสุขอนันท (2546: บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเร่ือง ปจจัยที่มีผลตอทัศนคติและ
การตัดสินใจซื้อเคร่ืองสําอางคในระบบขายตรงของมิสทีน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึง
ความสัมพันธ ระหวางปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด  กับทัศนคติและการตัดสินใจซื้อ
เคร่ืองสําอางในระบบขายตรงของมิสทีน และศึกษาถึงความแตกตางระหวางปจจัยดาน
ประชากรศาสตร กับทัศนคติและการตัดสินใจซื้อเคร่ืองสําอางในระบบขายตรงของมิสทีน ผลการวิจัย
พบวา ในขั้นตอนของการเล็งเห็นปญหา การแสวงหาขอมูล การประเมินทางเลือก และการตัดสินใจ 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญปฏิบัติเปนครั้งคราว แตในสวนของการประเมินผลหลังการซ้ือผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีการปฏิบัติเปนประจํา ในเรื่องของทัศนคติตอเคร่ืองสําอางของมิสทีนผูตอบ
แบบสอบถามมีทัศนคติในเชิงบวกและในเรื่องของสวนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดานผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับสําคัญมากถึงสําคัญมากที่สุด เคร่ืองสําอาง ปจจัยสวนประสม
ทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ราคา และ การจัดจําหนายมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อ
เคร่ืองสําอางในระบบขายตรงของมิสทีนในทุกขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจ สวนในดานของการ
สงเสริมการตลาดมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางในระบบขายตรงของมิสทีน 4 
ขั้นตอน คือ ดานการแสวงหาขอมูล ดานการประเมินทางเลือก ดานการประเมินผลหลังการซื้อที่
ระดับนัยสําคัญ  .01 และ ดานการตัดสินใจที่ระดับนัยสําคัญ .05   และทัศนคติตอเคร่ืองสําอางใน
ระบบขายตรงของมิสทีน มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อเคร่ืองสําอางในระบบขายตรงของมิสทีน
ในทุกขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจที่ระดับนัยสําคัญ .01    
 ชินานุตม แกวรัตนกูล (2549: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา เร่ือง ลักษณะประชากรศาสตร 
การรับรูเก่ียวกับการส่ือสารทางการตลาด และพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนทั่วไป
ในกรุงเทพมหานครซึ่งการวิจัยมีความมุงหมายเพ่ือศึกษาถึงลักษณะประชากรศาสตร การรับรู
เกี่ยวกับการส่ือสารทางการตลาด และพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนทั่วไปใน
กรุงเทพมหานคร โดยทําการศึกษาตัวแปรอิสระ ไดแก ลักษณะทางประชากรศาสตร ปริมาณการ
เปดรับสื่อ ลักษณะการรับรูขอมูล และทัศนคติตอกองทุนรวม และตัวแปรตามไดแก พฤติกรรมการ
ลงทุนในกองทุนรวมจาการศึกษาพบวาเหตุผลที่นักลงทุนทั่วไปใชในการลงทุนในกองทุนรวม มี
ความสัมพันธกับ อายุ รายไดตอเดือน อาชีพ สถานภาพสมรส ปริมาณการเปดรับสื่อทางดาน
โฆษณา การสงเสริมการขาย การขายโดยบุคคล และ การประชาสัมพันธ ลักษณะการรับรูขอมูล
ทางดานการสงเสริมการขาย และการตลาดทางตรง และทัศนคติตอกองทุนรวมทางดานการขายโดย
บุคคลและการตลาดทางตรงความถี่เฉลี่ยตอปที่นักลงทุนทั่วไปลงทุนในกองทุนรวม มีความสัมพันธ



 26

กับ รายไดตอเดือน และอาชีพจํานวนเงินลงทุนเฉลี่ยที่นักลงทุนทั่วไปลงทุนในกองทุนรวม มี
ความสัมพันธกับ อายุรายไดตอเดือน อาชีพ สถานภาพสมรส ปริมาณการเปดรับสื่อทางดานการ
ประชาสัมพันธลักษณะการรับรูขอมูลทางดานการตลาดทางตรง และทัศนคติตอกองทุนรวมทางดาน
การโฆษณา และการขายโดยบุคคลชองทางที่เลือกทําธุรกรรมในกองทุนรวม มีความสัมพันธกับ อายุ 
อาชีพ ทัศนคติตอกองทุนรวมทางดานการโฆษณา และการขายโดยบุคคล   
 สุณีรัตน จิรเกรียงไกร (2551: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเร่ือง การรับรูการส่ือสารทาง
การตลาดของผูบริโภคที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเวชสําอางในรานขายยาใน โดย
การวิจัยมีความมุงหมายเพื่อศึกษาถึงลักษณะดานประชากรศาสตรของผูบริโภคและความสัมพันธ
ระหวางการรับรูการส่ือสารทางการตลาดกับกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ เวชสําอางในรานขาย
ยาของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบวาผูบริโภคสวนใหญมีระดับการรับรูตอ
เคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาดโดยรวมอยูในระดับปานกลางและกลุมตัวอยางมีความเห็นตอ
กระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเวชสําอางในรานขายยาในดานการตระหนักถึงปญหา การคนหา
ขอมูล กระบวนการประเมินผลขอมูล และการตัดสินใจซื้อ นั้น อยูในระดับปานกลาง และมีความเห็น
ตอกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเวชสําอางในรานขายยา ดานพฤติกรรมหลังการซ้ือในระดับ
มากโดย ผูบริโภคที่มี เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่แตกตาง
กัน มีกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเวชสําอางในรานขายยา ไมแตกตางกัน ในขณะที่ผูบริโภคที่
มีอายุที่แตกตางกัน มีกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเวชสําอางในรานขายยา แตกตางกัน 
สําหรับกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเวชสําอางในรานขายยาดานการตระหนักถึงปญหามี
ความสัมพันธกับเคร่ืองมือสื่อสารทางการตลาดทุกดาน ในขณะที่กระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ
เวชสําอางในรานขายยาดานการคนหาขอมูลมีความสัมพันธกับเคร่ืองมือส่ือสารทางการตลาดดาน
โฆษณา และกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเวชสําอางในรานขายยาดานกระบวนการประเมินผล
มีความสัมพันธกับเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดดานการประชาสัมพันธ และการจัด แสดงสินคา ผล
การศึกษายังพบวากระบวนการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเวชสําอางในรานขายยาดานการตัดสินใจซ้ือมี
ความสัมพันธกับเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดดานการโฆษณา และการจัดสัมมนา กระบวนการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเวชสําอางในรานขายยาดานพฤติกรรมภายหลัง การซ้ือมีความสัมพันธกับ
เคร่ืองมือสื่อสารทางการตลาดดานโฆษณา การประชาสัมพันธ การจัด กิจกรรมพิเศษ และการจัด
แสดงสินคา   
 บุศรา สุนทรัตตา (2550: บทคัดยอ) ทําการศึกษาในเรื่อง กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู
หญิงไทยในการซ้ือผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางประเภทแตงหนา (Make up) ที่มีจําหนายในเคานเตอร
ของหางสรรพสินคาในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการวิจัยพบวาผูหญิงไทยที่มีอายุแตกตางกัน มี
กระบวนการตัดสินใจซ้ือในขั้นตอนการคนหาขอมูลและการประเมินผลทางเลือกแตกตางกัน และผู
หญิงไทยที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกัน มีกระบวนการตัดสินใจซื้อในขั้นตอนการรับรูปญหา การ
คนหาขอมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซ้ือไมแตกตางกัน 
ในขณะที่ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีกระบวนการตัดสินใจซ้ือในขั้นตอนการคนหาขอมูล การ
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ประเมินผลทางเลือก และพฤติกรรมภายหลังการซ้ือแตกตางกัน และผูหญิงไทยที่มีอาชีพแตกตางกัน 
มีกระบวนการตัดสินใจซื้อในข้ันตอนการรับรูปญหาการคนหาขอมูล การประเมินผลทางเลือก การ
ตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อแตกตางกัน และยังพบอีกวาผูหญิงไทยที่มีระดับรายได
เฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มีกระบวนการตัดสินใจซ้ือในขั้นตอนการคนหาขอมูล และพฤติกรรม
ภายหลังการซ้ือแตกตางกัน สําหรับในดานองคประกอบของผลิตภัณฑดานผลิตภัณฑหลัก ดาน
รูปลักษณผลิตภัณฑ ดานผลิตภัณฑที่คาดหวัง และดานศักยภาพเก่ียวกับผลิตภัณฑ มีความสัมพันธ
ในทิศทางเดียวกันกับกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูหญิงไทยในทุกขั้นตอน และองคประกอบของ
ผลิตภัณฑดานผลิตภัณฑควบ มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือใน
ทิศทางเดียวกัน ในขั้นตอนการรับรูปญหา การคนหาขอมูล การประเมินผลทางเลือก และพฤติกรรม
ภายหลังการซ้ือ แตในขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ ไมมีความสัมพันธกัน 
 ทิพวรรณ สวนเกลี้ยง (2547: บทคัดยอ) ทําการศึกษาเรื่องทัศนคติและพฤติกรรมของ
ผูบริโภค ในการใชจายผานบัตรเครดิตยูโอบีวีซา ในเขตกรุงเทพมหานครผลการวิจัย พบวา ผูถือ
บัตรเครดิตยูโอบี วีซาที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงอายุระหวา 25-31 ป สถานภาพโสด 
รายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 15,000-19,999 บาท การศึกษาปริญญาตรี และอาชีพพนักงานเอกชน 
จากการวิเคราะหขอมูลพบวาผูถือบัตรที่มีเพศแตกตางกันมีพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตยูโอบี วีซาใน
เขตกรุงเทพมหานคร ดานความถี่ในการใชบัตรตอเดือนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และดานจํานวนสมาชิกบัตรอ่ืนและ ดานคาใชจายผานบัตรตอเดือนไมแตกตางกัน ผูถือ
บัตรที่มีอายุแตกตางกันมีพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตยูโอบี วีซาในเขตกรุงเทพมหานคร ดานความถี่
ในการใชบัตรตอเดือนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดานจํานวนสมาชิกบัตรอ่ืน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และดานคาใชจายผานบัตรตอเดือนไมแตกตางกัน 
และผูถือบัตรที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกันมีพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตยูโอบี วีซาในเขต
กรุงเทพมหานคร ดานจํานวนสมาชิกบัตรเครดิตอ่ืน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ดานคาใชจายบัตรตอเดือนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทางสถิติที่ระดับ .05 และดานความถี่
ในการใชบัตรตอเดือนไมแตกตางกัน ในขณะที่ผูถือบัตรที่มีรายไดตอเดือนแตกตางกันมีพฤติกรรม
การใชบัตรเครดิตยูโอบี วีซายในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนสมาชิกบัตรเครดิตอ่ืน และดาน
ความถี่ในการใชบัตรตอเดือนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนดานคาใชจาย
เฉลี่ยตอเดือนไมแตกตางกัน ผูถือบัตรที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตยู
โอบี วีซาในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนสมาชิกบัตรเครดิตอ่ืน และดานความถี่ในการใชบัตรตอ
เดือน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดานคาใชจายเฉลี่ยตอเดือนไมแตกตางกัน ผู
ถือบัตรที่มีอาชีพแตกตางกันมีพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตยูโอบี วีซาในเขตกรุงเทพมหานคร ดาน
จํานวนสมาชิกบัตรเครดิตอ่ืน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานคาใชจาย
เฉลี่ยตอเดือนและ ดานความถี่ในการใชบัตรตอเดือน ไมแตกตางกัน ศศิธร เดชะคุปต (2548: 
บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาปจจัยดานการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ที่มีผลตอการ
เลือกใชบริการบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร จาก
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งานวิจัย พบวาบุคคลที่มีผลตอการเลือกใชบริการบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  
ของผูใชบริการสวนใหญตัวเองเปนผูตัดสินใจเลือกสมัครใชบริการ วัตถุประสงคในการใชบริการเพ่ือ
ชําระคาสินคา / บริการ ไดแก สินคาประเภทของใชในชีวิตประจําวัน และสาเหตุสําคัญที่เลือกใช
บริการมากที่สุดเน่ืองจากมีสาขาตั้งอยูทั่วไป งายตอการชําระ ซึ่งผูใชบริการบัตรเครดิตใชบัตรเครดิต
เพ่ือประโยชนดานความสะดวกในการใชจายมากที่สุด ผลการวิเคราะหพบวา ปจจัยดานการสื่อสาร
การตลาดแบบครบวงจร ที่มีผลตอพฤติกรรมดานจํานวนคร้ังในการเลือกใชบัตรเครดิตธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน)  ตอเดือนพบวา ดานการขายโดยใชพนักงาน และดานการสงเสริมการขาย
มีผลตอพฤติกรรมในระดับมาก สวนดานการโฆษณา ดานการการประชาสัมพันธ และการตลาด
ทางตรง มีผลตอพฤติกรรมในระดับปานกลาง  ผูบริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตรไดแก เพศ 
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับรายไดตอเดือนที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการเลือกใช
บริการบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  ไมแตกตางกัน และพบวาลักษณะทาง
ประชากรศาสตร ดานอาชีพที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมดานจํานวนครั้งในการเลือกใชบริการบัตร
เครดิตธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  ตอเดือนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีผูวิ จัยไดทําการศึกษาแนวคิดดานประชากรศาสตรรวมกับ
แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค จึงไดนําปจจัยดานประชากรศาสตร 
(Demographic factor) มาทําการศึกษาวิจัยเนื่องจากพฤติกรรมของผูบริโภคจะไดรับอิทธิพลจาก
ลักษณะสวนบุคคลในดานตาง ๆ ไดแก เพศ อายุ ขั้นตอนวัฎจักรชีวิตของครอบครัว อาชีพ โอกาส
ทางเศรษฐกิจการศึกษา รูปแบบการดํารงชีวิต บุคลิกภาพ โดยผูวิจัยเลือกที่จะศึกษาปจจัยทางดาน
ประชากรศาสตร เฉพาะ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และ โอกาสทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ดาวรีย สนใจแท ที่ทําการวิจัยเรื่องเครื่องมือการตลาดทาง
ตรงที่มีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการใชบริการธนาคาร โดยเพิ่มปจจัยดานการศึกษาเปนตัวแปรใน
การศึกษาเพ่ิมเติม นอกจากน้ี ไดนําแนวเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจของผูบริโภคมากําหนดเปน
กรอบแนวคิดในการวิจัย ไดแก การรับรูปญหา การคนหาขอมูล และการตัดสินใจ ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของอนพัทย ภักดีสุขอนันท ซึ่งไดทําการวิจัยเร่ือง ปจจัยที่มีผลตอทัศนคติและการตัดสินใจ
ซื้อเคร่ืองสําอางในระบบขายตรงของมิสทีน ซึ่งศึกษาถึงความสัมพันธของตัวแปรที่ มีผลตอ
กระบวนการตัดสินใจซื้อเคร่ืองสําอางมิสทีน ในขณะที่งานวิจัยของ สุณีรัตน จิรเกรียงไกร ได
ทําการศึกษาเรื่อง การรับรูการส่ือสารทางการตลาดของผูบริโภคท่ีมีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑเวชสําอางในรานขายยาใน โดยการวิจัยมีความมุงหมายเพื่อศึกษาถึงลักษณะดาน
ประชากรศาสตรของผูบริโภคและความสัมพันธระหวางการรับรูการส่ือสารทางการตลาดกับ
กระบวนการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ เวชสําอางในรานขายยาของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร และ
งานวิจัยของ บุศรา สุนทรัตตา ที่ไดทําการศึกษาในเรื่อง กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูหญิงไทยใน
การซื้อผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางประเภทแตงหนา (Make up) ที่มีจําหนายในเคานเตอรของ
หางสรรพสินคาในเขตกรุงเทพมหานคร ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาตัวแปรดังกลาวเพ่ือใหทราบ
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ถึงกระบวนการในการตัดสินใจสมัครบัตรเครดิตเพ่ือเปนประโยชนตอผูบริหารในธุรกิจบัตรเครดิตใน
การวางแผนการตลาด และผูสนใจอ่ืนซ่ึงจะนําไปสูการวิจัยในขั้นตอไป 
 
 

 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการศึกษาวจัิยเรื่อง ลักณะบุคคล และ กระบวนการตัดสินใจสมัครบัตรเครดิตของ
ผูบริโภคในกรงุเทพมหานคร เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชการวิจัยเชิง
สํารวจ (SurveyResearch Method) และใชวธิีการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม (Questionnaire) 
ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
 1.  การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตวัอยาง 
 2.  การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 4.  การจัดกระทําและการวเิคราะหขอมูล 
 
1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ทาํการวิจัยในครั้งนี้คือ ผูบริโภคท่ีถือบตัรเครดิตซึ่งอาศยัอยูในกรุงเทพมหานคร 
 
 กลุมตวัอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือผูบริโภค ที่ถือบัตรเครดิตซึ่งอาศัยในกรุงเทพมหานคร 
เน่ืองจากไมสามารถทราบจาํนวนที่แนนอนได จึงกําหนดขนาดตัวอยางโดยใชสูตรการหาขนาด 
ตัวอยางที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% (กัลยา วานิชยบัญชา. 2545: 25-26)  
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  โดยที่  n  แทน จํานวนสมาชกิกลุมตวัอยาง 
    Z  แทน ระดับความเชือ่ม่ันที่ผูวิจัยกําหนดไว Z มีคาเทากับ 1.96   
      ที่ระดับความมั่นใจ 95% (ระดับ 0.05) 
    e  แทน สัดสวนของความคลาดเคลือ่นที่จะยอมใหเกิดขึ้นได 
          

  ดังนั้น  
 


2

2

05.04

96.1
n   384.16 หรือ 385 คน 
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 ดังนั้น ขนาดตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีมี จํานวน 385 คน และเพื่อเปนการปองกันความ
ผิดพลาดของแบบสอบถามที่ไมสมบูรณ จึงมีการสํารองไว 4 % ของกลุมตัวอยางเปนจํานวน 15 คน 
รวมขนาดกลุมตัวอยางทั้งหมด 400 ตวัอยาง 
 
 การเลือกกลุมตัวอยาง  
 ผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางตามขั้นตอนดังน้ี      
 ข้ันตอนที่ 1 ใชวธิีการสุมตวัอยางแบบอยางงาย (Simple Random Sampling) เพ่ือเลือก
พ้ืนที่ โดยการจับฉลากเลือกเขตพ้ืนที่การปกครองของกรุงเทพมหานครจํานวน 10 เขตจากเขตการ
ปกครองทั้งหมด 50 เขต คดิเปน 20% ของเขตการปกครอง โดยการจับฉลากเลือกเขตการปกครอง
ไดผลดังนี้            
 1.  พระนคร 
 2. ลาดพราว      
 3. มีนบุรี      
 4. บางนา     
 5. หนองแขม    
 6. บางบอน    
 7. บางรัก     
 8. วังทองหลาง    
 9. สวนหลวง     
 10. วัฒนา 
 ข้ันตอนที่ 2 ใชวธิีการกําหนดกลุมตัวอยางแบบโควตา (Quota sampling) โดยการกําหนด
สัดสวนของผูตอบแบบสอบถามจากแตละเขตการปกครองที่เลือกไดจากขั้นตอนที ่1 จํานวนเขตละ 
40 ตัวอยาง รวมเปน 400 คน        
 ข้ันตอนที่ 3 ใชวธิีการเลือกกลุมตวัอยางโดยอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling) 
โดยการแจกแบบสอบถามแกกลุมตวัอยางตามที่พักอาศัย สถานทีท่าํงาน หรือศูนยการคาในเขตการ
ปกครองตามที่ไดเลือกไวในขั้นตอนที ่1 จนครบตามจํานวนที่กําหนดไวในขั้นตอนที่ 2  
 
2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 2.1 ข้ันตอนการสรางเครือ่งมือ 
 1. ศึกษาขอมูลจากตํารา เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวของเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจ
ของผูบริโภคพฤติกรรมการใชบตัรเครดิต เปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
 2. สรางแบบสอบถามที่มีความเหมาะสมและสอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎีที่ใชในการ
วิจัย 
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 3. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ เพ่ือทําการตรวจสอบ
ความถูกตอง และใหขอเสนอแนะ เพ่ือใหไดขอคําถามที่มีขอความตามวัตถุประสงคของการวิจัย 
 4. นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบไปปรับปรุงแกไขใหถูกตอง จากน้ันนําเสนอตอ
ผูเชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบและแกไขกอนนําไปทดลองใช 
 5. นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบและแกไขไปทดลองใช (Try out) กับกลุมตัวอยาง
ที่มีลักษณะคลายคลึงกบักลุมตัวอยางจํานวน 30 คน แลวนําผลท่ีไดไปวิเคราะหหาความเชื่อม่ัน 
(Reliability) ของชุดคําถามของแตละตวัแปรดวยวิธกีารหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha coefficiency) 
ของ Cronbach (กัลยา วานิชยบัญชา. 2544: 449) เพ่ือทดสอบความคงที่ของชุดคาํถาม ผลการ
ทดสอบมีดังตอไปน้ี 
 1.  ดานความตองการ มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.8400 
 2.  ดานการคนหาขอมูลกอนการสมัครบัตรเครดิต มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.8008 
 3.  ดานประเภทของขอมูลที่คนหากอนการสมัครบัตรเครดิต มีคาความเชื่อมันเทากับ 0.8325 
  
 2.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 ในการวิจัยครัง้นี้ผูวิจัยไดจัยไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลซ่ึง
แบบสอบถามที่สรางขึ้นแบงออกเปน 4 สวนคือ 
 สวนที ่1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะสวนบคุคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ 
อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลีย่ตอเดือน เปนลักษณะคําถามปลายปด
จํานวน 6 ขอ 
 ขอที่ 1 เพศ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัต ิ(Nominal Scale) 
 ขอที่ 2 อายุ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) โดยขอมูลดานอายุ
เริ่มตนที่ 20 ปเพ่ือใหสอดคลองตามขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทยที่ไดกําหนดคุณสมบัติ
ของผูสมัครบตัรเครดิตไววาตองวาผูสมัครบัตรเครดิตจะตองมีไมต่ํากวา 20 ป (ธนาคารแหงประเทศ
ไทย. 2545: ออนไลน)         
 ขอที่ 3 สถานภาพสมรส เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัต ิ(Nominal Scale) 
 ขอที่ 4 ระดับการศึกษา เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) 
 ขอที่ 5 อาชีพ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัต ิ(Nominal Scale) 
 ขอที่ 6 รายไดเฉลี่ยตอเดือน เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) 
ในดานรายไดตอเดือนกําหนดรายไดเริ่มตนที่ 15,000 เพ่ือใหสอดคลองตามขอกําหนดของธนาคาร
แหงประเทศไทยซึ่งกําหนดใหผูถือบัตรเครดิตมีรายไดรวมกันไมต่ํากวา 15,000 ตอเดือน (ธนาคาร
แหงประเทศไทย. 2552: ออนไลน) 
 สวนที ่2 และ สวนที ่3 เปนคําถามเก่ียวกับระดับความตองการในการสมัครบัตรเครดิต ที่
มีผลตอระดับความถี่ในการใชแหลงขอมูลเพื่อสมัครบตัรเครดิต ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 



 33

แบบสอบถามที่สรางขึ้นในสวนที ่2 และ 3 นี้ เปนแบบสอบถามชนิดคาํถามปลายปด (Closed-ended 
Question) ซึ่งลักษณะคําถามประกอบดวยขอความที่เปนการใหความสําคัญในแตละดาน ใชระดับวัด
ขอมูลประเภทอัตรภาคชั้น (Interval scale) เปนการวดัแบบ Likert Scale มี 5 ระดับโดยมีเกณฑการ
ใหคะแนน ดังนี้ 
 มีระดับความตองการและความถี่มากที่สดุ  เทากับ 5 คะแนน 
 มีระดับความตองการและความถี่มาก   เทากับ 4 คะแนน 
 มีระดับความตองการและความถี่ปานกลาง  เทากับ 3 คะแนน 
 มีระดับความตองการและความถี่นอย   เทากับ 2 คะแนน 
 มีระดับความตองการและความถี่นอยที่สดุ  เทากับ 1 คะแนน 
 
 ระดับเกณฑการใหคะแนนคาเฉลี่ยในแตละระดับชั้นใชสตูรการคํานวณชวงกวางของชั้นได
ดังนี้ (มัลลิกา บุนนาค. 2537: 29) 
 

ความกวางของอันตรภาคชัน้  = ขอมูลที่มีคาสงูสุด – ขอมูลที่มีคาต่ําสุด 
  จํานวนชั้น 

 = 5 –  1  
  5  
 = 0.80  

 แสดงเกณฑการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยแบบสอบถาม ดังนี้ 
 คะแนนเฉลี่ยระหวาง  4.21 – 5.00  หมายถึง มากท่ีสุด 
 คะแนนเฉลี่ยระหวาง  3.41 – 4.20  หมายถึง มาก 
 คะแนนเฉลี่ยระหวาง  2.61 – 3.40  หมายถึง ปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ยระหวาง  1.81 – 2.60  หมายถึง นอย 
 คะแนนเฉลี่ยระหวาง  1.00 – 1.80  หมายถึง นอยที่สุด 
 เพ่ือการทดสอบสถิติไคสแควร (Chi-Square) ผูวิจัยจึงไดปรับเกณฑการใหคะแนนคาเฉลี่ย
ในแตละระดับโดยใชสูตรการคํานวนชวงกวางของชั้นไดดังนี้ (มัลลิกา บุนนาค. 2537: 29) 
 

ความกวางของอันตรภาคชัน้ = ขอมูลที่มีคาสงูสุด – ขอมูลที่มีคาต่ําสุด 
  จํานวนชั้น 

 = 5 –  1  
  3  
 = 1.33  
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 แสดงเกณฑการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 
 คะแนนเฉลี่ยระหวาง  3.68 – 5.00  หมายถึง มาก 
 คะแนนเฉลี่ยระหวาง  2.34 – 2.67  หมายถึง ปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ยระหวาง  1.00 – 2.33  หมายถึง นอย     
 สวนที ่4 เปนแบบสอบถามเกี่ยวพฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิต ในดานการเลือกการเลือก
ประเภทบตัรเครดิตทีต่องการสมัคร ประเภทธุรกิจที่ออกรวมกับบตัรเครดิตทีต่องการสมัคร การเลือก
ชองทางการสมัครบัตรเครดิต และ จํานวนบัตรเครดิตที่ผูบริโภคถือครอง โดยเปนคําถามชนิดคําถาม
ปลายปด (Closed-ended Question) ซึ่งคําถามเปนการใหเลือกลักษณะของพฤติกรรมในการสมัคร
บัตรเครดิตโดยเปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) และประเภทนามบญัญัติ 
(Norminal Scale) แบบใหเลือกตอบหลายขอ (Multiple Choises) จํานวน 4 ขอ   
 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล         
 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยใชวธิีการเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลที่สําคัญ 2 แหง 
คือ 
 1.  แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลที่ไดจากงานวิจัยที ่
เก่ียวของในอดีต วารสาร หนังสือ สิ่งพิมพ เอกสารทางวิชาการ และขอมูลที่เผยแพรทางอินเตอรเนต 
 2.  แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยผูวิจัยใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูลจาก
กลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน โดยการสงแบบสอบถามใหกับผูตอบแบบสอบถาม พรอมทั้งชี้แจ
ขอมูลและรอเก็บแบบสอบถามดวยตนเอง ทั้งน้ีจากการแจกแบบสอบถามจํานวน 400 ฉบับ ได
แบบสอบถามที่มีคําตอบสมบูรณกลับมาจํานวน 400 ฉบับคิดเปนรอยละ 100 
 
4. การจัดทําและการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่รวบรวมไดจากกลุมตัวอยางมาดําเนินการประมวลผลขอมูลโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป  และทําการวิเคราะหขอมูลตามขั้นตอนดังนี้ 
 1.  การตรวจสอบขอมูล (Editing) ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของการตอบแบบสอบถาม 
และแยกแบบสอบถามที่ไมสมบูรณออกไป 
 2.  การลงรหัส (Coding) นําแบบสอบถามทีถู่กตองเรียบรอยแลว มาลงรหัสตามที่ได
กําหนดไวลวงหนา 
 3.  นําขอมูลที่ลงรหัสแลวไปบนัทึกในเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือประมวลผลโดยโปรแกรม เพ่ือ
ทําการประมวลผลตามสถิตติาง ๆ ที่เก่ียวของในการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิจัยครั้งน้ีใชระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Level of Significance) การวิเคราะหขอมูลของแบบสอบถาม จะทํา
การวิเคราะหหาคาสถิตติาง ๆ ดังนี้        
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหสถิติเชงิพรรณนา (Descriptive Analysis) 
 1. คารอยละ (Percentage) ใชวิเคราะหขอมูลทั่วไป (อภินันท จันตานี. 2538: 75) 
 

      
n

f
P

100
  

    
  เม่ือ  P   แทน คารอยละ  
    f   แทน  คาความถีท่ี่สาํรวจได 
    n   แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 
 2. สูตรคาเฉลีย่เลขคณิต (Arithmetic mean) หรือ    X     (บุญชม ศรีสะอาด. 2541: 56) 
    

    
n

X
X   

   
   เม่ือ X  แทน คาคะแนนเฉลีย่ 
     X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
    n   แทน จํานวนกลุมตวัอยาง 
 
 3.  การหาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) เพ่ือใชแปล
ความหมายขอมูลตางๆ (บญุชม ศรีสะอาด. 2541: 87) 
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   เม่ือ ..DS  แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    2X  แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 
    2

X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 
    n   แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง     
    

 4.  สถิติทีใ่ชทดสอบความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 

  การทดสอบความเชื่อม่ันของชุดคําถามที่ใชเปนเคร่ืองมือเก็บขอมูล(Reliability of the 
test) โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ( - Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) (กัลยา  
วานิชยบญัชา.  2544: 125-126) จากสูตร ดังนี้ 
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Variance/ Covariance1)(k1
Variance/ Covariancek


alphasCronbach'  

  
  เม่ือ alphasCronbach'  แทน   คาสัมประสิทธิข์องความเชื่อม่ัน 

    k    แทน จํานวนคําถาม 
   Covariance  แทน คาเฉลี่ยของคาความแปรปรวนระหวางคําถาม 

   Variance  แทน คาเฉลี่ยของคาความแปรปรวนของคําถาม 
 คาแอลฟาที่ไดจะแสดงถึงระดับความคงที่ของชุดคําถามโดยคาที่ใกลเคียง 0.7 เปนตนไป
แสดงวา ยอมรับวามีคาความเชื่อม่ัน        
   
สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน       
 การทดสอบสถิติ Pearson Chi-Square คาสถิติ Chi-Square ( 2 ) โดยทําการทดสอบ
ความสัมพันธระหวางตวัแปร 2 กลุม โดยใชสูตร Chi-Square Test (นราศรี ไววนิชกุล; ชูศักด์ิ อุดม
ศรี.2541) และทําการทดสอบเพิ่มเติมเม่ือคา Chi-Square มีความสมัพันธอยางมีนัยสําคัญ โดย
ทดสอบความสัมพันธดวย สถิติ Cramer’s V 
 

     





k

i E

EO

1

2
2  

     
   เม่ือ 2  แทน ไค-สแควร (Chi-Square) 
    O   แทน  คาความถีท่ี่ไดจากการสังเกต(Observed Frequency) 
    E   แทน คาความถีท่ี่คาดหวัง (Expected Frequency) 
    K   แทน  จํานวนประเภทหรือจํานวนกลุม 
 
 สถิต ิCramer’s V ทําการวดัขนาดความสัมพันธ เม่ือมีตัวแปรใดตวัแปรหนึ่งหรือทั้ง 
สองตัวเปนขอมูลประเภทนามบัญญัต ิ(Nominal Scale) โดยใชสูตรดังนี้ (กัลยา วานิชยบัญชา. 
2545: 182) 
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  เมื่อ VsCramer'  แทนคา  สัมประสิทธ Cramer’s V 
    2  แทนคา  Chi-Square 

    n   แทนคา  ขนาดของตัวอยาง 
    t   แทนคา  จํานวนแถวหรือจํานวนสดมภที่มีคานอย   
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 สถิติ Somers’ D ใชทําการวัดขนาดความสัมพันธ เม่ือมีตัวแปรทั้ง สองตัวแปรเปน Ordinal 
scale โดยใชสูตรดังนี้ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ.์ 2545: 332)   
  

     
TNDNS

NS
dsSomer




'  

 
  เม่ือ  dsSomer'  แทน ไค-สแควร (Chi-Square) 
     NS  แทน  จํานวนคูที่มีอันดับเหมือนกันทั้ง 2 ตัวแปร 
     ND  แทน จํานวนคูที่มีอันดับตางกันทัง้ 2 ตวัแปร  
     T  แทน  จํานวนคูที่มีลาํดับการเรียงซํ้าของตัวแปรตาม  
 
 ทั้งน้ีโดยใชเกณฑการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ.์ 
2543: 348) ดังนี้             
 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 0.71 - 0.99  หมายความวา มีความสัมพันธระดับสูง  
 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 0.31 - 0.70  หมายความวา มีความสัมพันธระดับปานกลาง  
 คาสัมประสิทธสหสัมพันธ 0.01 - 0.30  หมายความวา มีความสัมพันธระดับต่ํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลของการทําวิจัย เรื่องลักษณะบคุคลและกระบวนการ
ตัดสินใจสมัครบัตรเครดิตของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณตาง ๆ และ
อักษรยอที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปน้ี  
 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหและแปลผลขอมูล 
 n    แทน  จํานวนผูบริโภคกลุมตวัอยาง 
 X    แทน  คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง (Mean) 
 S.D.   แทน  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 2   แทน  คาที่ใชพิจารณาในไค-สแควร (Chi-square) 
 Cramer’s V แทน  ระดับความสมัพันธในการวัดตวัแปรมาตรนามบัญญัต ิ
 Somers’ D แทน ระดับความสมัพันธในการวัดตวัแปรมาตรเรียงลําดับ 
 Sig.   แทน  ระดับนัยสําคญัทางสถิติจากการทดสอบ 
 H0   แทน  สมมติฐานหลกั (Null Hypothesis) 
 H1   แทน  สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 
 *    แทน  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 ในการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาถึงลักษณะบคุคลและกระบวนการตัดสินใจที่มี
ความสัมพันธตอพฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิตของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครจํานวน 400 ราย 
โดยแบงเปน 4 ตอนดังน้ี         
 สวนที ่1 การวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  
 สวนที ่2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับความตองการของผูแบบสอบถามในการใชบตัร
เครดิตของผูบริโภค   
 สวนที ่3 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับความถีใ่นการใชแหลงขอมูลกอนการตดัสิสมัคร
บัตรเครดิตของผูบริโภค    
 สวนที ่4 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน      
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 สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  
 การวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามไดแก เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษาสูงสดุ อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน โดยแจกแจงเปนคาจํานวนและคา 
รอยละ ดังนี้ 
 
ตาราง 3  จํานวน และคารอยละของลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ลักษณะสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

1.เพศ   
1.1 ชาย 144 36.0 
1.2 หญิง 256 64.0 

รวม 400 100.0 

2.อายุ   
2.1 20 - 29 ป 113 28.3 
2.2 30 - 39 ป 181 45.3 
2.3 40 - 49 ป  73 18.3 
2.4 50 ปขึ้นไป 33 8.3 

รวม 400 100.0 

3.สถานภาพสมรส   
3.1 โสด 275 68.8 
3.2 สมรส 111 27.8 
3.3 แยกกันอยู / หมาย / หยาราง 14 3.5 

รวม 400 100.0 

4.ระดับการศกึษา   
4.1 ต่ํากวาปริญญาตรี 10 2.5 
4.2 ปริญญาตรี 259 64.8 
4.3 สูงกวาปริญญาตรี 131 32.8 

รวม 400 100.0 
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ตาราง 3 (ตอ) 
 

ลักษณะสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

5. อาชีพ   
5.1 ขาราชการ  65 16.3 
5.2 พนักงานรัฐวิสาหกิจ 71 17.8 
5.3 พนักงานบริษัทเอกชน  206 51.5 
5.4 ประกอบธุรกิจสวนตัว 58 14.5 

รวม 400 100.0 

6. รายไดเฉลีย่ตอเดือน   
6.1 15,000 – 30,000 บาท  193 48.3 
6.2 30,001 – 45,000 บาท 110 27.5 
6.3 45,001 – 60,000 บาท  44 11.0 
6.4 60,001 บาทขึ้นไป 53 13.3 

รวม 400 100.0 
 
 ผลจากตาราง 3 แสดงใหเห็นถึงผลการวเิคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูตอ
แบบสอบถาม ซึ่งใชเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี ้จํานวน 400 คน โดยสามารถจําแนกตามตัว
แปรไดดังนี้    
 เพศ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 256 คน คิดเปนรอยละ 64.0 และ 
เปนเพศชาย จํานวน 114 คน คิดเปนรอยละ 30.0 
 อายุ ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีอายุ 30 – 39 ป จํานวน 181 คน คิดเปนรอยละ 45.3
รองลงมาคือ กลุมที่มีอายุ 20 – 29 ป จํานวน 113 คน คิดเปนรอยละ 28.3 กลุมที่มีอายุ 40 – 49 ป
จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 18.3 และกลุมที่มีจํานวนนอยที่สุดคือ กลุมที่มีอายุมากกวา 50 ปขึ้น
ไป จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 8.3 
 สถานภาพสมรส ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพโสดจํานวน 275 คนคิดเปน
รอยละ 68.8 รองลงมาคือผูบริโภคท่ีสมรสแลวจํานวน 111 คน คิดเปนรอยละ 27.8 และกลุมทีมี่
จํานวนนอยที่สุดคือผูบริโภคท่ีมีสถานภาพแยกกันอยู/หมาย/หยารางจํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 
3.5  
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 ระดับการศึกษาสูงสุด ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
รองลงมามีรับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี และ ต่ํากวาปริญญาตรี โดยมีจํานวน  259 , 131 และ 10 
คนคิดเปนรอยละ 64.8 , 32,8 และ 2.5 ตามลําดับ 
 อาชีพ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพเปน พนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 206  คน
คิดเปนรอยละ 51.1 รองลงมาคือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 71 คน และอาชีพขาราชการ จํานวน 
65 คน คิดเปนรอยละ 16.3 กลุมอาชีพ กลุมที่มีจํานวนนอยที่สุดคือ กลุมผูประกอบธุรกิจสวนตวั
จํานวน 58  คน คิดเปน รอยละ 14.5  
 รายไดเฉลีย่ตอเดือน ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีรายได 15,000 – 30,000 บาท 
จํานวน193 คน คิดเปนรอยละ 48.3 รองมาคือ กลุมทีมี่รายได 30,001 – 45,000 บาท จํานวน 110 
คน คิดเปนรอยละ 27.5 กลุมที่มีรายได 60,001 บาทขึน้ไป จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 13.3  และ
กลุมที่มีจํานวนนอยที่สุดคือกลุมที่มีรายได 45,001–60,000 บาท จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 11.0 
 เน่ืองจากพบวากลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามในเรื่อง อายุ สถานภาพสมรส และ ระดับ
การศึกษามีจํานวนคอนขางนอยในบางกลุม ผูวิจัยจึงทาํการยุบรวมกลุมและแสดงขอมูลจํานวน 
รอยละ ใหมเพ่ือใชในการทดสอบสมมติฐานตอไป ดังนี้      
 
ตาราง 4 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม อายุ สถานภาพสมรส และ ระดับ

การศึกษาสูงสุด (จัดกลุมใหม) 
 

ลักษณะสวนบุคคล จํานวน  รอยละ 

1. อายุ   
1.1  20 - 29 ป 113 28.3 
1.2  30 - 39 ป 181 45.3 
1.3  40 ขึ้นไป 106 26.5 

รวม 400 100 

2. สถานภาพสมรส   
2.1 โสด + แยกกันอยู/หมาย/หยาราง 289 72.3 
3.2 สมรส 111 27.8 

รวม 400 100 

3. ระดับการศกึษา   
3.1 ต่ํากวาปริญญาตรี - ปรญิญาตรี 269 67.3 
3.3 สูงกวาปริญญาตรี 131 32.8 

รวม 400 100 
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 จากตาราง 4 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีอายุ 30 – 39 ป จํานวน 181 คน คิด
เปนรอยละ 45.3 รองลงมาคือ กลุมที่มีอายุ 20 – 29 ป จํานวน 113 คน คิดเปนรอยละ 28.3 และ
กลุมที่มีจํานวนนอยที่สุดคือ กลุมที่มีอายุมากกวา 40 ปขึ้นไป จํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ 26.5 มี
สถานภาพโสด/แยกกันอยู/หมาย/หยาราง จํานวน 289 คน คิดเปนรอยละ 72.3 และรองลงมาคอื 
ผูบริโภคท่ีสมรสแลว จํานวน 111 คน คิดเปนรอยละ 27.8 ในดานระดับการศึกษาพบวาผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีระดับการศึกษาต่ํากวาถึงปรญิญาตรีจํานวน 269 คน คิดเปนรอยละ 67.3 
รองลงมาคือระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 131 คิดเปนรอยละ 32.8  
 
 สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับความตองการของผูแบบสอบถามในการใชบตัร
เครดิต           
 
ตาราง 5 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความตองการใชบตัรเครดิต 
 

ความตองการ   S.D. 
ระดับความ
ตองการ 

1.ตองการความสะดวกสบายในการใช    บัตรเครดิตแทนการใช
เงินสด เม่ือตองการซ้ือสินคาและบริการ 

3.95 0.87 มาก 

2.ตองการมีบัตรเครดติไวเพ่ือปองกันเงินสดจากการถูก
โจรกรรม 

3.25 1.01 ปานกลาง 

3.ตองการมีบัตรเครดติไวเพ่ือแกไขปญหาทางการเงิน เชน การ
เบิกถอนเงินสดลวงหนา การซ้ือสินคาแบบผอนชําระเปนราย
เดือน 

3.28 1.13 ปานกลาง 

4.ตองการรับสิทธิประโยชนพิเศษจากบตัร เชน การรับสวนลด 
รานคา การเขาใชบริการในหองรับรองในสนามบิน การได
สิทธิจอดรถในหางสรรพสินคา หรือการสะสมคะแนนเพื่อแลก
ของรางวัล 

3.97 0.90 มาก 

5.ตองการแสดงใหเห็นถึงความเปนผูมีฐานะทางการเงินที่ดี 2.63 1.06 ปานกลาง 

6.ตองการแสดงใหเห็นถึงความมีรสนิยม 2.60 1.13 นอย 

7.ตองการเสริมสรางบุคลิกภาพ 2.82 1.06 ปานกลาง 
8.ตองการเปนที่ยอมรับของกลุมเพ่ือน และ ผูรวมติดตอทาง

ธุรกิจ 
2.72 1.05 ปานกลาง 

รวม 3.15 0.72 ปานกลาง 
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 จากตาราง 5 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับความตองการใชบตัรเครดิตโดย
รวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.15 เม่ือพิจารณารายขอพบวา ความตองการในการ
ใชบตัรเครดิตมีในระดับมาก คือ ความตองการรับสิทธปิระโยชนพิเศษจากบัตร เชน การรับสวนลด 
รานคา การเขาใชบริการในหองรับรองในสนามบิน การไดสิทธิจอดรถในหางสรรพสินคา หรือการ
สะสมคะแนนเพื่อแลกของรางวัล และ ตองการความสะดวกสบายในการใชบตัรเครดิตแทนการใชเงิน
สด เม่ือตองการซ้ือสินคาและบริการ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 และ 3.95  ผูตอบแบบสอบถามมี
ความตองการใชบตัรเครดิตในระดับปานกลาง คือ ตองการมีบัตรเครดิตไวเพ่ือแกไขปญหาทางการ
เงิน เชน การเบิกถอนเงินสดลวงหนา การซ้ือสินคาแบบผอนชําระเปนรายเดือน  ตองการมีบัตร
เครดิตไวเพ่ือปองกันเงินสดจากการถูกโจรกรรม ตองการเสริมสรางบุคลิกภาพ  ตองการเปนที่
ยอมรับของกลุมเพ่ือน และ ผูรวมติดตอทางธุรกิจ  ตองการแสดงใหเห็นถึงความเปนผูมีฐานะทาง
การเงินที่ดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.28, 3.25, 2.82, 2.72 และ 2.63 ตามลําดับ ความตองการใชบัตร
เครดิตของผูบริโภคในระดับนอย คือ ตองการแสดงใหเห็นถึงความมีรสนิยม โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
2.60       
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 สวนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับความถีข่องผูแบบสอบถามในการคนหาขอมูล 
 

ตาราง 6 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความถี่ในการใชแหลงขอมูลกอนการตัดสินใจ         
     สมัครบัตรเครดิต 
 

การคนหาขอมูลกอนการสมัครบัตรเครดิต  S.D. 
ระดับความถีใ่นการใช

แหลงขอมูล 

1. วิเคราะหขอมูลจากประสบการณที่เคยพบเรื่องการใช
บริการบัตรเครดิตในอดีต 

3.49 0.91 มาก 

2. สอบถามขอมูลจากบริษทับัตรเครดิต หรือธนาคารที่
เปนลูกคาอยูในปจจุบัน 

3.31 0.97 ปานกลาง 

3. สอบถามขอมูลจากบริษทับัตรเครดิต หรือ ธนาคารที่
เคยเปนลูกคามากอนในอดีต 

3.04 1.00 ปานกลาง 

4. สอบถามขอมูลจากบริษทับัตรเครดิต หรือ ธนาคารที่
ไมเคยเปนลูกคามากอน 

2.87 1.07 ปานกลาง 

5. สอบถามขอมูลจาก สมาชิกในครอบครัว เพ่ือน หรือ 
เพ่ือนรวมงาน 

3.46 1.02 มาก 

6. สอบถามขอมูลจากพนักงานขายบัตรเครดิตที่
ตองการสมัคร 

3.17 1.02 ปานกลาง 

7. คนหาขอมูลจาก สื่อโฆษณาทางสิ่งพิมพ ไดแก 
หนังสือพิมพ นิตยสาร โบรชัวร 

3.08 1.02 ปานกลาง 

8. คนหาขอมูลจาก สื่อโฆษณาทางวิทย ุ 2.48 0.99 นอย 
9. คนหาขอมูลจาก สื่อโฆษณาทางโทรทัศน 2.69 1.00 ปานกลาง 
10. คนหาขอมูลจากทางอินเตอรเน็ต 3.21 1.19 ปานกลาง 

รวม 3.08 0.68 ปานกลาง 
    

 จากตาราง 6 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความถี่ในการใชแหลงขอมูลคนหาขอมูล
กอนการสมัครบัตรเครดิตโดยรวมในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.08 เม่ือพิจารณารายขอ
พบวาความถีใ่นการใชแหลงขอมูลคนหาขอมูลกอนการสมัครบัตรเครดิตในระดับมาก คือ วิเคราะห
ขอมูลจากประสบการณที่เคยพบเรื่องการใชบริการบัตรเครดิตในอดีต และ สอบถามขอมูลจาก 
สมาชิกในครอบครัว เพ่ือน หรือ เพ่ือนรวมงาน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.49 และ 3.46 ความถี่ในการ
ใชแหลงขอมูลคนหาขอมูลกอนการสมัครบัตรเครดิตในระดับปานกลางคือ สอบถามขอมูลจากบริษัท
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บัตรเครดิต หรือธนาคารที่เปนลูกคาอยูในปจจุบัน  คนหาขอมูลจากทางอินเตอรเน็ต  สอบถามขอมูล
จากพนักงานขายบตัรเครดิตทีต่องการสมัคร  คนหาขอมูลจาก สื่อโฆษณาทางสิ่งพิมพ ไดแก 
หนังสือพิมพ นิตยสาร โบรชัวร  สอบถามขอมูลจากบริษัทบตัรเครดิต หรือ ธนาคารที่เคยเปนลูกคา
มากอนในอดีต  สอบถามขอมูลจากบริษทับัตรเครดิต หรือ ธนาคารที่ไมเคยเปนลกูคามากอน คนหา
ขอมูลจาก สื่อโฆษณาทางโทรทัศน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.31, 3.21, 3.17, 3.08, 3.04, 2.87 และ 
2.69 ตามลําดับ  ความถี่ในการใชแหลงขอมูลคนหาขอมูลกอนการสมัครบัตรเครดิตในระดับนอย คือ 
คนหาขอมูลจาก สื่อโฆษณาทางโทรทัศน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.48  
 
ตาราง 7 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความถี่ในประเภทของขอมูลทีค่นหากอนการ     
     สมัครบัตรเครดิต 
 

ประเภทของขอมูลที่คนหากอนสมัครบัตรเครดิต  S.D. 
ระดับความถีใ่น
การคนหาขอมูล 

1. วงเงินที่จะไดรับจากการสมัครบัตร   เครดิต  3.35 1.06 มาก 
2. คาธรรมเนียมสมาชิกรายปของบัตรเครดิต  4.03 1.05 มาก 
3. ระยะเวลาการชําระคืนโดยปลอด  ดอกเบี้ย 3.88 1.02 มาก 
4. อัตราการผอนชําระคืนขัน้ต่ํา 3.36 1.20 ปานกลาง 
5. อัตราดอกเบ้ียที่คํานวณจากยอดคางชําระในบตัรเครดิต 3.49 1.19 มาก 
6. คาธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดลวงหนา 3.27 1.28 ปานกลาง 
7. คาธรรมเนียมในการติดตามทางถามหนี้ 3.17 1.33 ปานกลาง 
8. สถานที่รับชําระคาใชจายบัครเครดิต 3.98 1.00 มาก 
9. วิธีการชําระคาใชจายบตัรเครดิต 3.88 1.03 มาก 
10. คาธรรมเนียมที่ตองจายใหแกสถานที่รับชําระคาใชจาย

บัตรเครดิต 3.85 1.11 มาก 
11. สิทธิประโยชนที่จะไดรบัจากการถือบัตรเครดิต เชน การ

สะสมคะแนนเพื่อแลกรับของกํานัล  การรับสิทธิจอดรถ
ในหางสรรพสินคา การเขาใชบริการหองพักรับรองใน
สนามบิน 4.06 0.98 มาก 

12. รายการสงเสริมการขายที่จะไดรับจากการสมัครบตัร
เครดิต เชน ของแถม หรือ บัตรกํานัล  3.96 1.02 มาก 

รวม 3.69 0.72 มาก 
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 ตาราง 7 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับความถี่ในประเภทของขอมูลที่ทําการ
คนหากอนการสมัครบัตรเครดิตโดยรวมในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.69 เม่ือพิจารณารายขอ
พบวา ความถี่ในประเภทของขอมูลที่ทําการคนหากอนการสมัครบตัรในระดับมาก คือ สิทธิประโยชน
ที่จะไดรับจากการถือบัตรเครดิตเชนการสะสมคะแนนเพื่อแลกรับของกํานัลการรับสิทธิจอดรถใน
หางสรรพสินคาการเขาใชบริการหองพักรับรองในสนามบิน  คาธรรมเนียมสมาชิกรายปของบัตร
เครดิต  สถานที่รับชําระคาใชจายบตัรเครดิต  รายการสงเสริมการขายที่จะไดรับจากการสมัครบัตร
เครดิต เชน ของแถม หรือ บัตรกํานัล ระยะเวลาการชาํระคืนโดยปลอดดอกเบี้ย  วิธีการชําระ
คาใชจายบตัรเครดิต  คาธรรมเนียมที่ตองจายใหแกสถานที่รับชําระคาใชจายบตัรเครดิต  อัตรา
ดอกเบี้ยที่คํานวณจากยอดคางชําระในบตัรเครดิตวงเงินที่จะไดรับจากการสมัครบตัรเครดิต โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.06, 4.03, 3.98, 3.96, 3.88, 3.88 3.85, 3.49 และ 3.35 ตามลําดับ ความถี่ใน
ประเภทของขอมูลที่ทําการคนหากอนการสมัครบัตรเครดิตในระดับปานกลาง คือ อัตราการผอน
ชําระคืนขั้นต่าํ  คาธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดลวงหนาคาธรรมเนยีมในการติดตามทางถามหนี้ 
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.36, 3.27 และ 3.17 ตามลําดับ 
  
 สวนที่ 4 ดานพฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิต 
 
ตาราง 8 จํานวน และ รอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามจํานวนบตัรเครดิตที่ถืออยู 
 

จํานวนบัตรเครดิตที่ถืออยู  
ผูตอบแบบสอบถาม 

จํานวน (คน) รอยละ 

1 ใบ 109 27.3 
2 ใบ 93 23.3 
3 ใบ 83 20.8 
4 ใบ 38 9.5 
5 ใบ ขึ้นไป 77 19.3 

รวม 400 100 

 
 จากตาราง 8 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญถือบตัรเครดิตจํานวน 1 ใบ จํานวน 109 
คน คิดเปนรอยละ 27.3 รองลงมาคือ จํานวน 2 ใบ จํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ 23.3 จํานวน 3 ใบ 
83 คนคิดเปนรอยละ 20.8 จํานวน 5 ใบขึ้นไป 77 คน คิดเปนรอยละ  19.3  และสุดทายคือ 4 ใบ 
จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 9.5          
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ตาราง 9 จํานวน และ รอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามประเภทธุรกิจทีอ่อกรวมกับบตัร  
     เครดิต 
 

ประเภทธุรกิจที่ออกรวมกับบัตรเครดิต 
ผูตอบแบบสอบถาม  

จํานวนคน รอยละ 

ไฮเปอรมารเก็ต 124 19.80 
รานคาปลอดภาษี 27 4.30 
ประกันชีวติ 29 4.60 
สายการบิน 61 9.80 
ผูจัดจําหนายรถยนต และ ศูนยบริการรถยนต 13 2.10 
ดิสเคาทสโตร  46 7.40 
หางสรรพสินคา 281 45.00 
โรงพยาบาล 24 3.80 

สาธารณูปโภค  20 3.20 

 
 จากตาราง 9 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชบตัรเครดิตที่ออกรวมกับธุรกิจ
หางสรรพสินคา จํานวน 281 คน คิดเปน รอยละ 45.00 รองลงมาคือ ไฮเปอรมาเก็ต จํานวน 124 คิด
เปนรอยละ 19.80 สายการบิน จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 9.80 ดิสเคาทสโตร จํานวน 46 คน คิด
เปนรอยละ 7.40 ประกันชีวติ จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 4.60 รานคาปลอดภาษี จํานวน 27 คน 
คิดเปนรอยละ 4.30 โรงพยาบาล จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 3.80 สาธารณูปโภค จํานวน 20 คน 
คิดเปนรอยละ 3.20 และสุดทายคือ ผูจัดจําหนายรถยนต และ ศูนยบริการรถยนต จํานวน 13 คน คิด
เปนรอยละ 2.10 ตามลําดับ 
 เน่ืองจากพบวาผูตอบแบบสอบถามใชบตัรเครดิตที่ออกรวมกับธุรกิจในบางธุรกิจมีจํานวน
คอนขางนอยในบางกลุม ผูวจัิยจึงไดทําการยุบรวมกลุมและแสดงของมูลจํานวนและรอยละใหมเพ่ือ
ใชในการทดสอบสมมติฐานตอไปดังนี้        
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ตาราง 10 จํานวน และ รอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามประเภทธุรกิจที่ออกรวมกับบัตร    
     เครดิต (จัดกลุมใหม) 
 

ประเภทธุรกิจที่ออกรวมกับบัตรเครดิต 
ผูตอบแบบสอบถาม 

จํานวนคน รอยละ 

กลุมที่ 1  ไฮเปอรมารเก็ต / ดิสเคาทสโตร / หางสรรพสินคา 262 65.50 

กลุมที่ 2  รานคาปลอดภาษ ี/ ประกันชีวิต / สายการบิน / ผูจัด 
            จําหนายรถยนต และ ศูนบริการรถยนต /    
            โรงพยาบาล / สาธารณูปโภค 

55 13.80 

กลุมที่ 3  ถือบัตรเครดิต ในกลุมที่ 1 และ 2  พรอมกัน 83 20.80 

  
 จากตางราง 10 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชบัตรเครดิตทีอ่อกรวมกับธรุกิจ 
ไฮเปอรมารเก็ต/ดิสเคาทสโตร / หางสรรพสินคา จํานวน 262 คน คิดเปน รอยละ 65.50 รองลงมาคือ 
เลือกใชบัตรเครดิตที่ออกรวมกับธุรกิจ ไฮเปอรมารเก็ต/ดิสเคาทสโตร / หางสรรพสินคา พรอมกับ 
ธุรกิจประเภท รานคาปลอดภาษี / ประกันชีวติ / สายการบิน / ผูจัดจําหนายรถยนต และ ศูนบรกิาร
รถยนต / โรงพยาบาล / สาธารณูปโภค จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 20.80 และสุดทายคือใช
เฉพาะบตัรเครดิตที่ออกรวมกับธุรกิจประเภท รานคาปลอดภาษี / ประกันชีวติ / สายการบิน / ผูจัด
จําหนายรถยนต และ ศูนบริการรถยนต / โรงพยาบาล / สาธารณูปโภค จํานวน 55 คน คิดเปนรอย
ละ 13.80 
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ตาราง 11 จํานวน และ รอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกประเภทบัตรเครดิต 
 

ประเภทบตัรเครดิต 
ผูตอบแบบสอบถาม  

จํานวนคน รอยละ 

1. บัตรวีซาทีอ่อกโดยธนาคารพาณิชย (BANK)  285 40.20 
2. บัตรเครดติมาสเตอรการดที่ออกโดยธนาคารพาณิชย (BANK) 129 20.10 
3. บัตรไชนายูเน่ียนเพยทีอ่อกโดยธนาคารพาณิชย (Bank) 6 0.90 
4. บัตรที่ออกโดยธนาคารพาณิชย (BANK) รวมกับอเมริกัน เอ็กเพรส 39 6.10 
5. บัตรวีซาทีอ่อกโดยบริษัทบัตรเครดิต (NON-BANK) 95 14.80 
6. บัตรมาสเตอรการดที่ออกโดยบริษัทบตัรเครดิต (NON-BANK) 89 13.90 
7. บัตรเจซีบทีี่ออกโดยบริษัทบตัรเครดิต (NON-BANK)  4 0.60 

8. บัตรที่ออกโดยบริษัทบัตรเครดิต (NON-BANK) 22 3.40 
 
 จากตาราง 11 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชบตัรเครดิตประเภทบัตรวีซาที่ออก
โดยธนาคารพาณิชย (BANK) จํานวน 285 คน คิดเปนรอยละ 40.20 รองลงมาคือ บัตรเครดิต
มาสเตอรการดที่ออกโดยธนาคารพาณิชย (BANK) จํานวน 129 คนคิดเปนรอยละ 20.10 บัตรวซีาที่
ออกโดยบริษัทบัตรเครดิต (NON-BANK) จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 14.80 บัตรมาสเตอรการดที่
ออกโดยบริษัทบัตรเครดิต (NON-BANK) จํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 13.90 บัตรที่ออกโดย
ธนาคารพาณิชย (BANK) รวมกับอเมริกัน เอ็กเพรส จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 6.10 บัตรทีอ่อก
โดยบริษัทบัตรเครดิต (NON-BANK) จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 3.40 บัตรไชนายูเน่ียนเพยที่
ออกโดยธนาคารพาณิชย (Bank) จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 0.90 และสุดทาย บัตรเจซีบทีีอ่อก
โดยบริษัทบัตรเครดิต (NON-BANK) จํานวน คน คิดเปนรอยละ 0.60 ตามลําดับ 
 เน่ืองจากพบวาผูตอบแบบสอบถามใชบตัรเครดิตบางประเภทมีจํานวนคอนขางนอย ผูวิจัย
จึงไดทําการยุบรวมกลุมและแสดงของมูลจํานวนและรอยละใหมเพ่ือใชในการทดสอบสมมติฐานตอ
โดยจัดกลุมประเภทบตัรเครดิตที่ผูตอบแบบสอบถามใชไดดังตอไปน้ี     
 กลุมที่ 1 ใชเฉพาะบัตรวีซาที่ออกโดยธนาคารพาณิชย (Bank) / บริษัทบตัรเครดิต (Non-
Bank)  
 กลุมที่ 2 ใชเฉพาะบัตรมาสเตอรการดทีอ่อกโดยธนาคารพาณิชย (Bank) / บริษทับัตร
เครดิต (Non-Bank) 
 กลุมที่ 3 ใชทัง้บัตรวีซาและมาสเตอรการดที่ออกโดยธนาคารพาณิชย (Bank) / บริษัทบตัร
เครดิต (Non-Bank) 
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 กลุมที่ 4ใชทั้งบัตรวีซา มาสเตอรการดที่ออกโดยธนาคารพาณิชย (Bank) / บริษทับตัร
เครดิต (Non-Bank) รวมกับบัตรเครดิต และบตัรประเภทอ่ืน ไดแก บัตรไชนายูเน่ียนเปยที่ออกโดย
ธนาคารพาณิชย / บัตรที่ออกโดยธนาคารพาณิชยรวมกับอเมริกันเอ็กเพรส / บัตรเจซีบีที่ออกโดย
บริษัทบัตรเครดิต และบตัรที่ออกโดยบริษัทบตัรเครดิต เชน ไดเนอรคลับ อเมริกันเอ็กเพรส 
 
ตาราง 12 จํานวน และ รอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกประเภทบัตรเครดิต (จัดกลุมใหม) 
 

ประเภทบตัรเครดิต 
ผูตอบแบบสอบถาม 

จํานวนคน รอยละ 
1. ใชเฉพาะบตัรวีซาที่ออกโดยธนาคารพาณิชย / บริษัทบัตร 
   เครดิต 

177 44.30 

2. ใชเฉพาะบตัรมาสเตอรการดที่ออกโดยธนาคารพาณิชย / 
    บริษัทบัตรเครดิต 

61 15.30 

3. ใชทั้งบัตรวซีาและมาสเตอรการดที่ออกโดยธนาคารพาณิชย / 
   บริษัทบตัรเครดิต 

117 29.30 

4. ใชทั้งบัตรวซีา มาสเตอรการด และบัตรเครดิตประเภทอ่ืน 
   ไดแก บัตรไชนายูเน่ียนเปยที่ออกโดยธนาคารพาณิชย / บัตรที ่
   ออกโดยธนาคารพาณิชยรวมกับอเมริกันเอ็กเพรส / บัตรเจซีบทีี ่
   ออกโดยบริษัทบตัรเครดิต และบัตรที่ออกโดยบริษัทบัตรเครดิต  
   เชน ไดเนอรคลับ อเมริกันเอ็กเพรส 

45 11.30 

 
 จากตาราง 12 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชบตัรเครดิตประเภทบัตรวีซาที่ออก
โดยธนาคารพาณิชย / บริษัทบัตรเครดิต จํานวน 177 คน คิดเปนรอยละ 44.30 รองลงมาคือ ใชทั้ง
บัตรเครดิตวีซาและมาสเตอรการดที่ออกโดยธนาคารพาณิชย / บริษัทบัตรเครดิต จํานวน 117 คน
คิดเปนรอยละ 29.30 ใชบัตรมาสเตอรการดที่ออกโดยธนาคารพาณิชย / บริษัทบตัรเครดิต  จํานวน 
61 คน คิดเปนรอยละ 15.30  และสุดทายใชบตัรวีซาและมาสเตอรการด รวมกับบตัรเครดิตประเภท
อ่ืน ไดแก บัตรไชนายูเน่ียนเปยที่ออกโดยธนาคารพาณิชย / บตัรทีอ่อกโดยธนาคารพาณิชยรวมกับ
อเมริกันเอ็กเพรส / บัตรเจซีบีที่ออกโดยบริษัทบัตรเครดิต และ บตัรที่ออกโดยบริษัทบตัรเครดิต เชน 
ไดเนอรคลับ จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 11.30 ตามลําดับ 
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ตาราง 13 จํานวน และ รอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามการเลือกชองทางการสมัครบัตร  
      เครดิต 
 

ชองทางสมัครบัตรเครดิต 
ผูตอบแบบสอบถาม  

จํานวนคน รอยละ 

1. สมัครผานทางพนักงานขายบตัรเครดิต 225 51.20 
2. สมัครผานทางอินเตอรเน็ต 41 8.20 
3. สมัครกับธนาคารหรือบริษัทบตัรเครดิตที่ทานเคยเปนลูกคาในอดีต 34 6.80 
4. สมัครกับธนาคารหรือบริษัทบตัรเครดิตที่ทานเปนลกูคาอยูในปจจุบัน 131 26.30 

5. สมัครกับธนาคารหรือบริษัทบตัรเครดิตที่ทานไมเคยเปนลูกคามากอน 37 7.40 
 
 จากตาราง 13 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนเลือกสมัครบัตรเครดิตผานทางพนักงานขาย
บัตรเครดิต จํานวน 225 คน คิดเปนรอยละ 51.20 รองลงมาคือเลือกสมัครกับธนาคารหรือบริษทับัตร
เครดิตที่เปนลกูคาอยูในปจจุบัน จํานวน 131 คน คิดเปนรอยละ 26.30 เลือกสมัครผานทาง
อินเตอรเน็ต จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 8.20 เลือกสมัครกับธนาคารหรือบริษัทบตัรเครดิตที่ไม
เคยเปนลูกคามากอน จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 7.40 และสุดทาย เลือกสมัครกับธนาคารหรือ
บริษัทบัตรเครดิตที่เคยเปนลูกคาในอดีต จํานวน 34 คน คิดเปน รอยละ 6.80 ตามลําดับ 
 เน่ืองจากพบวาผูตอบแบบสอบถามมีพฤตกิรรมการเลือกชองทางการสมัครบัตรเครดิต
มากกวาหน่ึงชองทาง และในบางชองทางที่ผูตอบแบบสอบถามเลือก มีจํานวนคอนขางนอยผูวิจัยจึง
ไดทําการจัดกลุมชองทางการสมัครบัตรเครดิตใหมตามพฤติกรรมของผูตอบแบบสอบถามและแสดง
ขอมูลจํานวนและรอยละใหมเพ่ือใชในการทดสอบสมมติฐาน ดังตอไปน้ี 
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ตาราง 14 จํานวน และ รอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามการเลือกชองทางการสมัครบัตร  
      เครดิต (จัดกลุมใหม) 
 

ชองทางสมัครบัตรเครดิต 

ผูตอบ
แบบสอบถาม  

จํานวน
คน 

รอยละ 

1. สมัครผานทางพนักงานขายบตัรเครดิต 193 48.30 
2. สมัครดวยตนเอง ไดแก 

145 36.30 
   2.1 สมัครผานทางอินเตอรเน็ต 
   2.2 สมัครกับธนาคารหรอืบริษัทบตัรเครดิตที่ทานเคยเปนลูกคาในอดีต 
   2.3 สมัครกับธนาคารหรอืบริษัทบตัรเครดิตที่ทานเปนลูกคาอยูในปจจุบัน 
   2.4 สมัครกับธนาคารหรอืบริษัทบตัรเครดิตที่ทานไมเคยเปนลูกคามากอน 
3. สมัครผานทางพนักงานขายบตัรเครดิต และ สมัครดวยตนเอง 62 15.50 

รวม 400 100.00 
  
 จากตาราง 14 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกสมัครบัตรเครดิตเฉพาะผานทาง
พนักงานขายบัตรเครดิต จํานวน 193 คน คิดเปนรอยละ 48.30 รองลงมาคือเลือกดวยตนเองผาน
ทางอินเตอรเน็ต / ธนาคาร และ บริษทับตัรเครดิตที่เคยเปนลูกคาในอดีต เปนลูกคาอยูในปจจุบัน 
และไมเคยเปนลูกคามากอน จํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ 36.60 และสุดทาย เลือกผานทาง
พนักงานขายบัตรเครดิต และ สมัครดวยตนเอง จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 15.50 ตามลําดับ 
 
 สวนที่ 5 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน     
 สําหรับสถิตทิีใ่ชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชการทดสอบดวยสถติ ิChi-Square และเม่ือ
พบวาตัวแปรมีความสัมพันธ จะทําการการทดสอบขนาดความสัมพันธตอโดยสถติิที่ใชวัดระดับ
ความสัมพันธระหวางตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม คือ Cramer’s V และ Somers’ D โดยกําหนด
ระดับความเชือ่ม่ันที่ 95% 
 สมมติฐานขอที่ 1 เพศมีความสัมพันธตอการตัดสินใจสมัครบัตรเครดิต  
 H0: เพศไมมีความสัมพันธตอการตัดสินใจสมัครบัตรเครดิต 
 H1: เพศมีความสัมพันธตอการตัดสินใจสมัครบัตรเครดิต 
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ตาราง 15 การทดสอบความสัมพันธระหวางเพศ กับพฤติกรรมการสมัครบัตรดานจํานวนบัตรเครดิ  
     ที่ถือ 
 

เพศ 
จํานวนบัตรเครดิตที่ถือ 

1 2 3 4 5 ใบขึ้นไป  รวม 

ชาย 43 36 21 11 33 144 
หญิง 66 57 62 27 44 256 

รวม 109 93 83 38 77 400 
     

2 = 7.375     Sig. = 0.117 
 

 จากตาราง 15 ผลการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับเพศและพฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิต
ดานจํานวนบัตรเครดิตที่ถอื ดวย สถิติ Chi-Square มีดังนี้     
 การศึกษาความสัมพันธระหวางเพศ กับพฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิตดานจํานวนบตัร
เครดิตทีถ่ือ มีคา 2 เทากับ 7.375 และคา Sig. เทากับ 0.117 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลกั H0 และปฏเิสธสมมตฐิานรอง H1 หมายความวา เพศไมมีความสัมพันธกับพฤตกิรรม
การสมัครบัตรเครดิตดานจํานวนบตัรเครดิตที่ถือ 
 
ตาราง 16 การทดสอบความสัมพันธระหวางเพศกับพฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิตดานประเภท   
      ธุรกิจที่ออกรวมกับบตัรเครดิต 
 

ประเภทธุรกิจที่ออกรวมกับบัตรเครดิต 
เพศ 

ชาย  หญิง รวม 

กลุมที่ 1 ไฮเปอรมารเก็ต/ ดิสเคาทสโตร / หางสรรพสินคา 97 165 262 
กลุมที ่2 รานคาปลอดภาษ ี/ ประกันชีวิต / สายการบิน / ผูจัดจําหนาย 
           รถยนต และ ศูนบริการรถยนต / โรงพยาบาล /   
           สาธารณูปโภค 

21 34 55 

กลุมที่ 3 ถือบตัรเครดิต ในกลุมที่ 1 และ 2  พรอมกัน 26 57 83 

รวม 144 256 400 
      

 2 = 1.020  Sig. = 0.601 
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 จากตาราง 16 ผลการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับเพศและพฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิต
ดานประเภทธรุกิจที่ออกรวมกับบัตรเครดิต ดวยสถติิ Chi-Square มีดังนี้ 
 การศึกษาความสัมพันธระหวางเพศ กับพฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิตดานประเภทธุรกิจ
ที่ออกรวมกับบัตรเครดิต มีคา 2  เทากับ 1.020 และคา Sig. เทากับ 0.601 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่น
คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 และ ปฏิเสธสมมตฐิานรอง H1 หมายความวา เพศไมมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิตดานประเภทธุรกิจทีอ่อกรวมกับบตัรเครดิต 
 
ตาราง 17 การทดสอบความสัมพันธระหวางเพศกับพฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิตดานประเภทบัตร       
     เครดิต 
 

ประเภทบตัรเครดิต 
ผูตอบแบบสอบถาม 

ชาย หญิง รวม 

1. ใชเฉพาะบตัรวีซาที่ออกโดยธนาคารพาณิชย / บริษัทบัตรเครดิต 59 118 177 

2. ใชเฉพาะบตัรมาสเตอรการดที่ออกโดยธนาคารพาณิชย / บริษัท 
   บัตรเครดิต 

21 40 61 

3. ใชทั้งบัตรวซีาและมาสเตอรการดที่ออกโดยธนาคารพาณิชย / 
   บริษัทบตัรเครดิต  

50 67 117 

4. ใชทั้งบัตรวซีา มาสเตอรการดและบตัรเครดิตประเภทอ่ืน ไดแก 
    บัตรไชนายูเน่ียนเปยทีอ่อกโดยธนาคารพาณิชย / บัตรที่ออกโดย 
    ธนาคารพาณิชยรวมกับอเมริกันเอ็กเพรส / บัตรเจซีบีที่ออกโดย 
    บริษัทบัตรเครดิต และบตัรที่ออกโดยบริษัทบัตรเครดิต เชน  
    ไดเนอรคลับ อเมริกันเอ็กเพรส 

14 31 45 

รวม 144 256 400 
 

2 = 3.382  Sig. = 0.336 
 

 จากตาราง 17 ผลการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับเพศและพฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิต
ดานประเภทบัตรเครดิต ดวยสถติิ Chi-Square มีดังนี้ 
 การศึกษาความสัมพันธระหวางเพศ กับพฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิตดานประเภทบัตร
เครดิตมีคา 2  เทากับ 3.382 และคา Sig. เทากับ 0.336 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับ
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สมมติฐานหลกั H0 และปฏเิสธสมมตฐิานรอง H1 หมายความวา เพศไมมีความสัมพันธกับพฤตกิรรม 
การสมัครบัตรเครดิตดานประเภทของบตัรเครดิตที่สมัคร 
 
ตาราง 18 การทดสอบความสัมพันธระหวางเพศ กับพฤติกรรมการเลือกชองทางสมัครบัตรเครดิต 
 

ชองทางการสมัครบัตรเครดิต 

เพศ 

ชาย หญิง รวม 

1. สมัครผานทางพนักงานขายบตัรเครดิต 67 126 193 
2. สมัครดวยตนเอง ไดแก 

52 93 145 

   2.1 สมัครผานทางอินเตอรเน็ต 
   2.2 สมัครกับธนาคารหรอืบริษัทบตัรเครดิตที่ทานเคยเปน 
        ลูกคาในอดีต 
   2.3 สมัครกับธนาคารหรอืบริษัทบตัรเครดิตที่ทานเปน 
        ลูกคาอยูในปจจุบัน 
   2.4 สมัครกับธนาคารหรอืบริษัทบตัรเครดิตที่ทานไมเคย 
        เปนลูกคามากอน 
3. สมัครผานทางพนักงานขายบตัรเครดิต และ สมัครดวย 
   ตนเอง 25 37 62 

รวม 144 256 400 
 

2 = 0.642   Sig. = 0.725 
 

 จากตาราง 18 ผลการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับเพศและพฤติกรรมการเลือกชองทางการ
สมัครบัตรเครดิตดวย สถติิ Chi-Square มีดังนี้ 
 การศึกษาความสัมพันธระหวางเพศ กับพฤติกรรมการการเลือกชองทางการสมัครบัตร
เครดิต  มีคา 2  เทากับ 0.642 และคา Sig. เทากับ 0.725 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลกั H0 และ ปฏเิสธสมมตฐิานรอง H1 หมายความวา เพศไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการเลือกชองทางสมัครบัตรเครดิต  
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 สมมติฐานขอที่ 2 อายุมีความสัมพันธตอการตัดสินใจสมัครบัตรเครดิต 
 H0: อายุไมมีความสัมพันธตอการตัดสินใจสมัครบัตรเครดิต 
 H1: อายุมีความสัมพันธตอการตัดสินใจสมัครบัตรเครดิต 
 
ตาราง 19 การทดสอบความสัมพันธระหวางอายุ กับพฤติกรรมการสมัครบัตรดานจํานวนบัตรเครดิต 
     ที่ถือ  
 

อายุ 
จํานวนบัตรเครดิตที่ถือ 

1 2 3 4 5 ใบขึ้นไป  รวม 

1. 20 - 29 ป 48 29 17 9 10 113 
2. 30 - 39 ป 37 44 39 20 41 181 
3. 40 ปขึ้นไป  24 20 27 9 26 106 

รวม 109 93 83 38 77 400 
 

2 = 27.558     Sig. = 0.001 
Somers’ D = 0.178          Sig. = 0.000 

  
 จากตาราง 19 ผลการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับอายุและพฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิต
ดานจํานวนบัตรเครดิตที่ถอื ดวย สถิติ Chi-Square มีดังนี้ 
 การศึกษาความสัมพันธระหวางอายุกับ พฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิตดิตดานจํานวนบตัร
เครดิตทีถ่ือ มีคา 2 เทากับ 27.558 และคา Sig. เทากับ 0.001 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั H0 และ ยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวาอายุ มีความสัมพันธกับพฤตกิรรม
การสมัครบัตรเครดิตดานจํานวนบตัรเครดิตที่ถืออยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เม่ือศึกษาหา
ระดับความสมัพันธดวย Somers’ D พบวาอายุมีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการสมัครบัตร
เครดิตดานจํานวนบตัรเครดิตที่ถือในระดับต่ําโดยมีคา Somers’ D เทากับ 0.178 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ 0.000 กลาวคือ เม่ือชวงอายุเพ่ิมขึ้นผูตอบแบบสอบถามมีจํานวนบัตรเครดิตที่ถือ
ครองเพ่ิมขึ้นในเปอรเซ็นตนอย 
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ตาราง 20 การทดสอบความสัมพันธระหวางอายุ กับพฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิตดานประเภท     
     ธุรกิจที่ออกรวมกับบตัรเครดิต 
 

ประเภทธุรกิจที่ออกรวมกับบัตรเครดิต 
อายุ 

20 - 29 
ป 

30 - 39 
ป 

40 ขึ้น
ไป 

รวม 

กลุมที่ 1 ไฮเปอรมารเก็ต/ ดิสเคาทสโตร / หางสรรพสินคา 89 114 59 262 
กลุมที่ 2 รานคาปลอดภาษ ี/ ประกันชีวิต / สายการบิน / 
           ผูจัดจําหนายรถยนต และ ศูนบริการรถยนต /  
           โรงพยาบาล / สาธารณูปโภค 

10 29 16 55 

กลุมที่ 3 ถือบตัรเครดิต ทั้งกลุมที่ 1 และ 2  พรอมกัน 14 38 31 83 

รวม 113 181 106 400 
 

2 = 15.067        Sig.  = 0.005 
Cramer’s V = 0.137          Sig. = 0.005 

 
 จากตาราง 20 ผลการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับอายุและพฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิต
ดานประเภทธรุกิจที่ออกรวมกับบัตรเครดิต ดวยสถติิ Chi-Square มีดังนี้ 
 การศึกษาความสัมพันธระหวางอายุกับ พฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิตดานประเภทธุรกิจ
ที่ออกรวมกับบัตรเครดิต มีคา 2 เทากับ 15.067 และคา Sig. เทากับ 0.005 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่น
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 และ ยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา อายมีุความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิตดานประเภทธุรกิจที่ออกรวมกับบตัรเครดิตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 เม่ือศึกษาหาระดับความสัมพันธดวย Cramer’s V พบวาอายุมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิตดานประเภทธุรกิจที่ออกรวมกับบตัรเครดิตในระดับต่ํา โดยมีคา 
Cramer’s V เทากับ 0.137 อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.005 
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ตาราง 21 การทดสอบความสัมพันธระหวางอายุกับพฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิตดานประเภทบัตร 
      เครดิต 
 

ประเภทบตัรเครดิต 
อายุ 

20 - 
29 ป 

30 - 
39 ป 

40 ขึ้น
ไป 

รวม 

 
1. ใชเฉพาะบตัรวีซาที่ออกโดยธนาคารพาณิชย / บริษัท 
   บัตรเครดิต 

56 78 43 177 

2. ใชเฉพาะบตัรมาสเตอรการดที่ออกโดยธนาคาร 
   พาณิชย/บริษัทบตัรเครดิต 

28 23 10 61 

3. ใชทั้งบัตรวซีาและมาสเตอรการดที่ออกโดยธนาคาร 
    พาณิชย / บริษัทบัตรเครดิต  

25 64 28 117 

4. ใชทั้งบัตรวซีา มาสเตอรการดและกับบัตรเครดิต 
    ประเภทอ่ืน ไดแก บัตรไชนายูเน่ียนเปยที่ออกโดย 
    ธนาคารพาณิชย บัตรทีอ่อกโดยธนาคารพาณิชย 
    รวมกับอเมริกันเอ็กเพรส บัตรเจซีบทีีอ่อกโดยบริษัท 
    บัตรเครดิต และบัตรที่ออกโดยบริษัทบัตรเครดิต เชน  
    ไดเนอรคลับ 

4 16 26 45 

รวม 113 181 106 400 

 
2 = 36.750          Sig. = 0.000 
Cramer’s V = 0.214           Sig. = 0.000 

 
 จากตาราง 21 ผลการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับอายุและพฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิต
ดานประเภทบัตรเครดิตดวยสถิติ Chi-Square มีดังนี้ 
 การศึกษาความสัมพันธระหวางอายุกับ พฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิตดานประเภทบัตร
เครดิต มีคา 2 เทากับ 36.750 และคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั H0 และ ยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา อายุมีความสัมพันธกับพฤตกิรรม
การสมัครบัตรเครดิตดานประเภทบตัรเดดิตอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 เม่ือศึกษาหา
ระดับความสมัพันธดวย Cramer’s V พบวาอายุมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิต
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ดานประเภทบัตรเครดิตในระดับต่ํา โดยมีคา Cramer’s V เทากับ 0.214 อยางมีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.000 
 
ตาราง 22 การทดสอบความสัมพันธระหวางอายุ กับพฤติกรรมการเลือกชองทางการสมัครบัตร 
      เครดิต 
 

ชองทางการสมัครบัตรเครดิต 

อายุ 

20 - 
29 ป 

30 - 
39 ป 

40 ปขึ้น
ไป 

รวม 

1. สมัครผานทางพนักงานขายบตัรเครดิต 60 89 44 193 
2. สมัครดวยตนเอง ไดแก 

48 61 36 145 

   2.1 สมัครผานทางอินเตอรเน็ต 
   2.2 สมัครกับธนาคารหรอืบริษัทบตัรเครดิตที่ทานเคย 
        เปนลูกคาในอดีต 

   2.3 สมัครกับธนาคารหรอืบริษัทบตัรเครดิตที่ทานเปน 
        ลูกคาอยูในปจจุบัน 

   2.4 สมัครกับธนาคารหรอืบริษัทบตัรเครดิตที่ทานไม 
        เคยเปนลูกคามากอน 

3. สมัครผานทางพนักงานขายบตัรเครดิต และ สมัคร  
   ดวยตนเอง 

5 31 26 62 

รวม 113 181 106 400 
 

2 = 18.092     Sig. = 0.001 
Cramer’s V = 0.150           Sig. = 0.001 

 
 จากตาราง 22 ผลการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับอายุกับพฤติกรรมการเลือกชองทางการ
สมัครบัตรเครดิตดวยสถติิ Chi-Square มีดังนี้ 
 การศึกษาความสัมพันธระหวางอายุกับ พฤติกรรมการเลือกชองทางการสมัครบัตรเครดิต 
มีคา 2 เทากับ 18.092 และคา Sig. เทากับ 0.001 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมตฐิานหลัก 
H0 และ ยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา อายมีุความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกชองทาง
การสมัครบัตรเครดิต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เม่ือศึกษาหาระดับความสัมพันธดวย 
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Cramer’s V พบวาอายุมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกชองทางการสมัครบัตรเครดิต ในระดับ
ต่ํา โดยมีคา Cramer’s V เทากับ 0.150 อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 
 
สมมติฐานขอที่ 3 สถานภาพสมรสมีความสัมพันธตอการตัดสินใจสมัครบัตรเครดิต 
 H0: สถานภาพสมรสไมมีความสัมพันธตอการตัดสินใจสมัครบัตรเครดิต 
 H1: สถานภาพสมรสมีความสัมพันธตอการตัดสินใจสมัครบัตรเครดิต 
 
ตาราง 23 การทดสอบความสัมพันธระหวาง สถานภาพสมรส กับพฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิต 
     ดานจํานวนบัตรเครดิตที่ถือ 
 

สถานภาพ 
จํานวนบัตรเครดิตที่ถือ 

1 2 3 4 5 ใบขึ้นไป  รวม 

1. โสด/แยกกันอยู/หมาย/หยาราง 82 68 58 34 47 289 
2. สมรส 27 25 25 4 30 111 

รวม 109 93 83 38 77 400 
 

2 = 11.200          Sig. = 0.024 
Cramer’s V = 0.167           Sig. = 0.024 

 
 จากตาราง 23 ผลการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับสภานภาพสมรสและพฤติกรรมการสมัคร
บัตรเครดิตดานจํานวนบัตรเครดิตที่ถือ ดวยสถติิ Chi-Square มีดังนี้ 
 การศึกษาความสัมพันธระหวางสถานภาพสมรส กับ พฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิตดาน
จํานวนบัตรเครดิตที่ถือ มีคา 2 เทากับ 11.200 และคา Sig. เทากับ 0.024 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมตฐิานหลัก H0 และ ยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา สถานภาพสมรสมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิตดานจํานวนบตัรเครดิตที่ถืออยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 เม่ือศึกษาหาระดับความสัมพันธดวย Cramer’s V พบวาสถานภาพสมรสมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิตดานจํานวนบตัรเครดิตที่ถือในระดับต่ํา โดยมีคา 
Cramer’s V เทากับ 0.167 อยางมีนัยสมคัญทางสถติิทีร่ะดับ 0.024 
 
 
 



 61

ตาราง 24 การทดสอบความสัมพันธระหวางสถานภาพสมรสกับพฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิตดาน 
     ประเภทธุรกิจที่ออกรวมกับบัตรเครดิต 
 

ประเภทธุรกิจที่ออกรวมกับบัตรเครดิต 

สถานภาพสมรส 

โสด/แยกกันอยู/
หมาย/อยาราง 

สมรส รวม 

กลุมที่ 1 ไฮเปอรมารเก็ต/ ดิสเคาทสโตร / หางสรรพสินคา 193 69 262 
กลุมที ่2 รานคาปลอดภาษ ี/ ประกันชีวิต / สายการบิน /  
           ผูจัดจําหนายรถยนต และ ศูนบริการรถยนต / 
           โรงพยาบาล / สาธารณูปโภค 

42 13 55 

กลุมที่ 3 ใชบตัรเครดิต ทั้งกลุมที่ 1 และ 2  พรอมกัน 54 29 83 

รวม 289 111 400 
 

2 = 2.865     Sig. = 0.239 
 
 จากตาราง 24 ผลการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับสภานภาพสมรสและพฤติกรรมการสมัคร
บัตรเครดิตดานประเภทธุรกจิที่ออกรวมกับบัตรเครดิต ดวยสถติิ Chi-Square มีดังนี้ 
 การศึกษาความสัมพันธระหวางสถานภาพสมรส กับพฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิตดาน
ประเภทธุรกิจที่ออกรวมกับบัตรเครดิตมีคา 2 เทากับ 2.865 และคา Sig. เทากับ 0.239 ซึ่ง
มากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 และ ปฏิเสธสมมตฐิานรอง H1 หมายความวา 
สถานภาพสมรสไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิตดานประเภทธุรกิจที่ออก
รวมกับบตัรเครดิต  
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ตาราง 25 การทดสอบความสัมพันธระหวางสถานภาพสมรสกับพฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิตดาน     
     ประเภทบัตรเครดิต 
 

ประเภทบตัรเครดิต 

สถานภาพสมรส 

โสด/แยกกัน
อยู/หมาย/
อยาราง 

สมรส รวม 

1. ใชเฉพาะบตัรวีซาที่ออกโดยธนาคารพาณิชย / บริษัทบัตร 
   เครดิต 

133 44 177 

2. ใชเฉพาะบตัรมาสเตอรการดที่ออกโดยธนาคารพาณิชย / 
   บริษัทบตัรเครดิต 

51 10 61 

3. ใชทั้งบัตรวซีาและมาสเตอรการดที่ออกโดยธนาคารพาณิชย /  
   บริษัทบตัรเครดิต  

80 37 117 

4. ใชทั้งบัตรวซีา มาสเตอรการดและบตัรเครดิตประเภทอ่ืน 
   ไดแก บัตรไชนายูเน่ียนเปยที่ออกโดยธนาคารพาณิชย / บัตร 
   ที่ออกโดยธนาคารพาณิชยรวมกับอเมริกันเอ็กเพรส / บัตร 
   เจซีบีที่ออกโดยบริษัทบัตรเครดิต และบัตรที่ออกโดย 
   บริษัทบตัรเครดิต เชน ไดเนอรคลับ อเมริกันเอ็กเพรส 

25 20 45 

รวม 289 111 400 

 
2 = 11.793     Sig. = 0.008 

Cramer’s V = 0.172           Sig. = 0.008 
 
 จากตาราง 25 ผลการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับสถานภาพสมรสและพฤติกรรมการสมัคร
บัตรเครดิตดานประเภทบตัรเครดิต ดวยสถิติ Chi-Square มีดังนี้ 
 การศึกษาความสัมพันธระหวางสถานภาพสมรส กับ พฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิตดาน
ประเภทบตัรเครดิต มีคา2 เทากับ 11.793 และคา Sig. เทากับ 0.008 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมตฐิานหลัก H0 และ ยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา สถานภาพสมรสมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิตดานประเภทบตัรเครดิต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
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ระดับ 0.05 เม่ือศึกษาหาระดับความสัมพันธดวย Cramer’s V พบวาสถานภาพสมรสมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิตดานประเภทบตัรเครดิตที่สมัครในระดับต่ํา โดยมีคา Cramer’s V 
เทากับ 0.172 อยางมีนัยสมคัญทางสถติิทีร่ะดับ 0.008  
 
ตาราง 26 การทดสอบความสัมพันธระหวางสถานภาพสมรสกับพฤติกรรมการเลือกชองทางการ 
     สมัครบัตรเครดิต 
 

ชองทางการสมัครบัตรเครดิต 

สถานภาพสมรส 

โสด/แยกกันอยู/
หมาย/อยาราง 

สมรส รวม 

1. สมัครผานทางพนักงานขายบตัรเครดิต 136 57 193 
2. สมัครดวยตนเอง ไดแก 

115 30 145 

   2.1 สมัครผานทางอินเตอรเน็ต 
   2.2 สมัครกับธนาคารหรอืบริษัทบตัรเครดิตที่เคยเปน 
        ลูกคาในอดีต 
   2.3 สมัครกับธนาคารหรอืบริษัทบตัรเครดิตที่เปน 
        ลูกคาอยูในปจจุบัน 
   2.4 สมัครกับธนาคารหรอืบริษัทบตัรเครดิตทีไ่มเคย 
        เปนลูกคามากอน 
3. สมัครผานทางพนักงานขายบตัรเครดิต และ สมัครดวย 
   ตนเอง 38 24 62 

รวม 289 111 400 
 

2 = 7.626     Sig. = 0.022 
Cramer’s V = 0.138           Sig. = 0.022 

 
 ตาราง 26 ผลการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับสภานภาพสมรสและพฤติกรรมการเลือก
ชองทางสมัครบัตรเครดิต ดวยสถติิ Chi-Square มีดังนี้ 
 การศึกษาความสัมพันธระหวาง สถานภาพสมรส กับพฤติกรรมการเลือกชองทางสมัคร
บัตรเครดิตมีคา 2 เทากับ 7.626 และคา Sig. เทากับ 0.022 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั H0 และ ยอมรับสมมติฐานรอง H0 หมายความวา สถานภาพสมรสมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการเลือกชองทางการสมัครบัตรเครดิต อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 เม่ือศึกษา
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หาระดับความสัมพันธดวย Cramer’s V พบวาสถานภาพสมรสมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
เลือกชองทางสมัครบัตรเครดิตในระดับต่ํา โดยมีคา Cramer’s V เทากับ 0.138 อยางมีนัยสมคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.022  
 
 สมมติฐานขอที่ 4 ระดับการศึกษาสูงสุดมีความสัมพันธตอการตัดสินใจสมัครบัตรเครดิต 
  H0: ระดับการศึกษาสูงสุดไมมีความสัมพันธตอการตัดสินใจสมัครบตัรเครดิต 
  H1: ระดับการศึกษาสูงสุดมีความสัมพันธตอการตัดสินใจสมัครบัตรเครดิต 
 
ตาราง 27 การทดสอบความสัมพันธระหวาง ระดับการศึกษาสูงสุด กับพฤติกรรมการสมัครบัตร 
      เครดิตดานจํานวนบัตรเครดิตทีถ่ือ 
 

ระดับการศึกษา 
จํานวนบัตรเครดิตที่ถือ 

1 2 3 4 5 ใบขึ้นไป  รวม 

1. ต่ํากวาปริญญาตรี-ปริญญาตรี 75 63 54 22 55 269 
2. สูงกวาปริญญาตรี 34 30 29 16 22 131 

รวม 109 93 83 38 77 400 
 

2 = 2.431     Sig. = 0.657 
 
 จากตาราง 27 ผลการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับระดับการศึกษาสูงสุดและพฤติกรรมการ
สมัครบัตรเครดิตดานจํานวนบัตรเครดิตที่ถือ ดวยสถติิ Chi-Square มีดังนี้ 
 การศึกษาความสัมพันธระหวาง ระดับการศึกษาสูงสดุ กับพฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิต
ดานจํานวนบัตรเครดิตที่ถอื มีคา 2 เทากับ 2.431 และคา Sig. เทากับ 0.657 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่น
คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 และ ปฏิเสธสมมตฐิานรอง H1 หมายความวา ระดับการศึกษาสงูสุดไม
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิตดานจํานวนบัตรเครดิตที่ถือ 
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ตาราง 28 การทดสอบความสัมพันธระหวางระดับการศึกษาสูงสุดกับพฤติกรรมการสมัครบัตร 
      เครดิตดานประเภทธุรกิจที่ออกรวมกับบัตรเครดิต 
 

ประเภทธุรกิจที่ออกรวมกับบัตรเครดิต 

ระดับการศึกษาสูงสุด 

ต่ํากวาปริญาตรี-
ปริญญาตรี 

สูงกวา
ปริญญาตรี 

รวม 

กลุมที่ 1 ไฮเปอรมารเก็ต/ ดิสเคาทสโตร / หางสรรพสินคา 176 86 262 
กลุมที ่2 รานคาปลอดภาษ ี/ ประกันชีวิต / สายการบิน / 
           ผูจัดจําหนายรถยนต และ ศูนบริการรถยนต /    
           โรงพยาบาล / สาธารณูปโภค 

43 12 55 

กลุมที่ 3 ถือบตัรเครดิต ทั้งกลุมที่ 1 และ 2  พรอมกัน 50 33 83 

รวม 269 131 400 
 

 2 = 4.836     Sig. = 0.089 
 
 จากตาราง 28 ผลการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับระดับการศึกษาสูงสุดและพฤติกรรมการ
สมัครบัตรเครดิตดานประเภทธุรกิจที่ออกรวมกับบตัรเครดิต ดวยสถิติ Chi-Square มีดังนี้ 
 การศึกษาความสัมพันธระหวางระดับการศึกษาสูงสุด กับ พฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิต
ดานประเภทธรุกิจที่ออกรวมกับบัตรเครดิต มีคา 2 เทากับ 4.836 และคา Sig. เทากับ 0.089 ซึ่ง
มากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 และ ปฏิเสธสมมตฐิานรอง H1 หมายความวา ระดับ
การศึกษาสูงสุดไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิตดานประเภทธุรกิจที่ออกรวมกับ
บัตรเครดิต 
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ตาราง 29 การทดสอบความสัมพันธระหวางระดับการศึกษาสูงสุดกับพฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิต  
     ดานประเภทบัตรเครดิต 
 

ประเภทบตัรเครดิต 

ระดับการศึกษาสูงสุด 

ต่ํากวา
ปริญญาตรี-
ปริญญาตรี 

สูงกวา
ปริญญา
ตร ี

รวม 

 
1. ใชเฉพาะบตัรวีซาที่ออกโดยธนาคารพาณิชย / บริษัท 
   บัตรเครดิต 

121 56 177 

2. ใชเฉพาะบตัรมาสเตอรการดที่ออกโดยธนาคารพาณิชย 
    / บริษัทบตัรเครดิต 

41 20 61 

3. ใชทั้งบัตรวซีาและมาสเตอรการดที่ออกโดยธนาคาร  
   พาณิชย / บริษัทบัตรเครดิต  

81 36 117 

4. ใชทั้งบัตรวซีา มาสเตอรการดและบตัรเครดิตประเภท 
   อ่ืน ไดแก บัตรไชนายูเน่ียนเปยที่ออกโดยธนาคาร 
   พาณิชย / บัตรที่ออกโดยธนาคารพาณิชยรวมกับ 
   อเมริกันเอ็กเพรส บัตรเจซีบีที่ออกโดยบริษทับตัร 
   เครดิต และบัตรที่ออกโดยบริษทับตัรเครดิต 
   เชน ไดเนอรคลับ อเมริกันเอ็กเพรส 

26 19 45 

รวม 269 131 400 

 
2 = 2.141     Sig. = 0.544 

  
 จากตาราง 29 ผลการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับระดับการศึกษาสูงสุดและพฤติกรรมการ
สมัครบัตรเครดิตดานประเภทบัตรเครดิต ดวยสถติิ Chi-Square มีดังนี้ 
 การศึกษาความสัมพันธระหวางระดับการศึกษาสูงสุด กับ พฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิต
ดานประเภทบัตรเครดิต มีคา 2 เทากับ 2.141 และคา Sig. เทากับ 0.544 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ 
ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ระดับการศึกษาสูงสุดไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิตดานประเภทบตัรเครดิต 
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ตาราง 30 การทดสอบความสัมพันธระหวางระดับการศึกษาสูงสุดกับพฤติกรรมการเลือกชองทาง  
     สมัครบัตรเครดิต 
 

ชองทางการสมัครบัตรเครดิต 

ระดับการศึกษาสูงสุด 

ต่ํากวาปริญญา
ตร-ีปริญญาตรี 

สูงกวา
ปริญญา
ตร ี

รวม 

1. สมัครผานทางพนักงานขายบตัรเครดิต 132 61 193 
2. สมัครดวยตนเอง ไดแก 

97 48 145 

   2.1 สมัครผานทางอินเตอรเน็ต 
   2.2 สมัครกับธนาคารหรอืบริษัทบตัรเครดิตที่เคยเปน 
        ลูกคาในอดีต 
   2.3 สมัครกับธนาคารหรอืบริษัทบตัรเครดิตที่เปน 
        ลูกคาอยูในปจจุบัน 
   2.4 สมัครกับธนาคารหรอืบริษัทบตัรเครดิตทีไ่มเคย 
        เปนลูกคามากอน 
3. สมัครผานทางพนักงานขายบตัรเครดิต และ สมัครดวย 
   ตนเอง 40 22 62 

รวม 269 131 400 
 

2 = 0.333     Sig. = 0.847 
  
 จากตาราง 30 ผลการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับระดับการศึกษาสูงสุดและพฤติกรรมการ
เลือกชองทางสมัครบัตรเครดิต ดวยสถติิ Chi-Square มีดังนี้ 
 การศึกษาความสัมพันธระหวางระดับการศึกษาสูงสุดกับพฤติกรรมการเลือกชองทางสมัคร
บัตรเครดิต มีคา 2 เทากับ 0.333 และคา Sig. เทากับ 0.847 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลกั H0 และ ปฏเิสธสมมตฐิานรอง H1 หมายความวา ระดับการศึกษาสงูสุดไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกชองทางการสมัครบัตรเครดิต 
 
 สมมติฐานขอที่ 5 อาชีพมีความสัมพันธตอการตัดสินใจสมัครบัตรเครดิต  
 H0: อาชีพไมมีความสัมพันธตอการตัดสินใจสมัครบัตรเครดิต  
 H1: อาชีพมีความสัมพันธตอการตัดสินใจสมัครบัตรเครดิต  
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ตาราง 31 การทดสอบความสัมพันธระหวางอาชีพกับพฤติกรรมการสมัครบัตรดานจํานวนบัตร  
      เครดิตที่ถือ 
 

อาชีพ 
จํานวนบัตรเครดิตที่ถือ 

1 2 3 4 5 ใบขึ้นไป  รวม 

1. ขาราชการ 27 23 9 1 5 65 
2. พนักงานรัฐวิสาหกิจ 8 14 21 10 18 71 
3. พนักงานบริษัทเอกชน 51 44 48 23 40 206 
4. ประกอบธุรกิจสวนตวั 23 12 5 4 14 58 

รวม 109 93 83 38 77 400 
 

2 = 42.695     Sig. = 0.000 
Cramer’s V = 0.189           Sig. = 0.000 

 
 จากตาราง 31 ผลการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับอาชีพกับพฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิต
ดานจํานวนบัตรเครดิตที่ถอื ดวยสถิติ Chi-Square มีดังนี้ 
 การศึกษาความสัมพันธระหวางอาชีพกับพฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิตดานจํานวนบตัร
เครดิตทีถ่ือ มีคา 2 เทากับ 42.695 และคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั H0 และ ยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา อาชีพมีความสมัพันธกับพฤติกรรม
การสมัครบัตรเครดิตดานจํานวนบตัรเครดิตที่ถืออยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เม่ือศึกษาหา
ระดับความสมัพันธดวย Cramer’s V พบวาอาชีพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิต
ดานจํานวนบัตรเครดิตทีถอืในระดับต่ํา โดยมีคา Cramer’s V เทากับ 0.038 อยางมีนัยสมคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.391 
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ตาราง 32 การทดสอบความสัมพันธระหวางอาชีพกับพฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิตดานประเภท
 ธุรกิจที่ออกรวมกับบตัรเครดิต 
 

ประเภทธุรกิจที่ออกรวมกับบัตร
เครดิต 

อาชีพ 

ขาราชการ 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ประกอบ
ธุรกิจ
สวนตวั 

รวม 

กลุมที่ 1 ไฮเปอรมารเก็ต ดิส
เคาทสโตร/ หางสรรพสินคา 46 40 136 40 262 

กลุมที่ 2 รานคาปลอดภาษ ี
ประกันชีวติ / สายการบิน ผูจัด
จําหนายรถยนต และ ศูนบริการ
รถยนต / โรงพยาบาล 
สาธารณูปโภค 

11 1 34 9 55 

กลุมที่ 3 ถือบัตรเครดิต ในกลุม
ที่ 1 และ 2 พรอมกัน 8 30 36 9 83 

รวม 65 71 206 58 400 
 

2 = 30.794   Sig. = 0.000 
Cramer’s V = 0.196         Sig. = 0.000 

 
 จากตาราง 32 ผลการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับอาชีพกับพฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิต
ดานประเภทธรุกิจที่ออกรวมกับบัตรเครดิต ดวยสถติิ Chi-Square มีดังนี้ 
 การศึกษาความสัมพันธระหวางอาชีพกับพฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิตดานประเภทธุรกิจ
ที่ออกรวมกับบัตรเครดิต มีคา 2 เทากับ 30.794 และคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่น
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 และ ยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา อาชพีมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิตดานประเภทธุรกิจที่ออกรวมกับบตัรเครดิตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 เม่ือศึกษาหาระดับความสัมพันธดวย Cramer’s V พบวาอาชีพมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิตดานประเภทธุรกิจที่ออกรวมกับบตัรเครดิตในระดับต่ํา โดยมีคา 
Cramer’s V เทากับ 0.196 อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ 0.000 
 



 70

ตาราง 33 การทดสอบความสัมพันธระหวางอาชีพกับพฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิตดานประเภท  
      บัตรเครดิต 
 

ประเภทบตัรเครดิต 

อาชีพ 

ขาราชการ 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ประกอบ
ธุรกิจ
สวนตัว 

รวม 

1.ใชเฉพาะบตัรวีซาที่ออกโดย
ธนาคาร พาณิชย / บริษัทบัตร
เครดิต 

34 21 101 21 177 

2.ใชเฉพาะบตัรมาสเตอรการดที่
ออกโดยธนาคารพาณิชย / 
บริษัทบัตร เครดิต 

9 2 35 15 61 

3.ใชทั้งบตัรวซีาและมาสเตอร
การดที่ออกโดยธนาคารพาณิชย 
/บริษัทบัตรเครดิต  

17 28 54 18 117 

 
4.ใชทั้งบตัรวซีา มาสเตอรการด
และบตัรเครดิตประเภทอ่ืน 
ไดแกบัตรไชนายูเน่ียนเปยที่ออก
โดยธนาคารพาณิชย/ บัตรทีอ่อก
โดยธนาคารพาณิชยรวมกับ
อเมริกันเอ็กเพรส/ บัตรเจซีบีที่
ออกโดยบริษัทบัตรเครดิต และ
บัตรที่ออกโดยบริษทับตัรเครดิต 
เชน ไดเนอรคลับ,อเมริกันเอ็ก
เพรส 

5 20 16 4 45 

รวม 65 71 206 58 400 
 

2 = 43.732   Sig. = 0.000 
Cramer’s V = 0.191         Sig. = 0.000 



 71

 จากตาราง 33 ผลการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับอาชีพกับพฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิต
ดานประเภทบัตรเครดิต ดวยสถติิ Chi-Square มีดังนี้ 
 การศึกษาความสัมพันธระหวาง อาชีพ กับพฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิตประเภทบัตร
เครดิตมีคา 2 เทากับ 43.732 และคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั H0 และ ยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา อาชีพมีความสมัพันธกับพฤติกรรม
การสมัครบัตรเครดิตดานประเภทบตัรเครดิตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เม่ือศึกษาหา
ระดับความสมัพันธดวย Cramer’s V พบวาอาชีพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิต
ดานประเภทบัตรเครดิตในระดับต่ํา โดยมีคา Cramer’s V เทากับ 0.191 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.000 
 
ตาราง 34 การทดสอบความสัมพันธระหวาง อาชีพ กับพฤติกรรมการเลือกชองทางสมัครบัตรเครดิต 
 

ชองทางการสมัครบัตรเครดิต 

อาชีพ 

ขาราชการ 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน 
บริษัท 
เอกชน 

ประกอบ
ธุรกิจ
สวนตัว 

รวม 

1. สมัครผานทางพนักงานขาย 
   บัตรเครดิต 34 21 108 30 193 
2. สมัครดวยตนเอง ไดแก 

23 27 73 22 145 

   2.1 สมัครผานทางอินเตอรเน็ต 
   2.2 สมัครกับธนาคารหรอืบริษัทบตัร
เครดิตทีท่านเคยเปนลูกคาในอดีต 
   2.3 สมัครกับธนาคารหรอืบริษัทบตัร
เครดิตทีท่านเปนลูกคาอยูในปจจุบัน 
   2.4 สมัครกับธนาคารหรอืบริษัทบตัร
เครดิตทีท่านไมเคยเปนลูกคามกอน 

3. สมัครผานทางพนักงานขายบตัรเครดิต
และสมัครดวยตนเอง 

8 23 25 6 62 

รวม 65 71 206 58 400 
 

2 = 22.401        Sig. = 0.001 
Cramer’s V = 0.167         Sig. = 0.001 
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 จากตาราง 34 ผลการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับอาชีพและพฤติกรรมการเลือกชองทางการ
สมัครบัตรเครดิตดวย สถติิ Chi-Square มีดังนี้ 
 การศึกษาความสัมพันธระหวาง อาชีพ กับพฤติกรรมการเลือกชองทางการสมัครบัตร
เครดิต มีคา 2 เทากับ  22.401 และคา Sig. เทากับ 0.001 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั H0 และ ยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา อาชีพมีความสมัพันธกับพฤติกรรม
การเลือกชองทางการสมัครบัตรเครดิตอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 เม่ือศึกษาหาระดับ
ความสัมพันธดวย Cramer’s V พบวาอาชีพมีความสัมพันธกับพฤตกิรรมการเลือกชองทางการสมัคร
บัตรเครดิตในระดับต่ํา โดยมีคา Cramer’s V เทากับ 0.167 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 
 
 สมมติฐานขอที่ 6 รายไดเฉลี่ยตอเดือนมีความสัมพันธตอการตัดสินใจสมคัรบัตรเครดิต 
  H0: รายไดเฉลี่ยตอเดือนไมมีความสัมพันธตอการตัดสินใจสมัครบตัรเครดิต 
  H1: รายไดเฉลี่ยตอเดือนมีความสัมพันธตอการตัดสินใจสมัครบัตรเครดิต 
 
ตาราง 35 การทดสอบความสัมพันธระหวาง รายไดเฉลี่ยตอเดือน กับพฤติกรรมการสมัครบัตรดาน  
     จํานวนบัตรเครดิตที่ถอื 
 

รายไดตอเฉลีย่ตอเดือน 
จํานวนบัตรเครดิตที่ถือ 

1 2 3 4 5 ใบขึ้นไป  รวม 

1. 15,000 – 30,000 บาท  76 49 29 15 24 193 
2. 30,001 – 45,000 บาท 22 26 32 10 20 110 
3. 45,001 – 60,000 บาท  2 9 13 7 13 44 
4. 60,001 บาทขึ้นไป 9 9 9 6 20 53 

รวม 109 93 83 38 77 400 
 

2 = 52.350   Sig. = 0.000 
Somers’ D = 0.268          Sig. = 0.000 

  
 จากตาราง 35 ผลการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับรายไดเฉลี่ยตอเดือนและพฤติกรรมการ
สมัครบัตรเครดิตดานจํานวนบัตรทีถ่ือ ดวยสถติิ Chi-Square มีดังนี้ 
 การศึกษาความสัมพันธระหวางรายไดเฉลี่ยตอเดือน กับ พฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิต
จํานวนบัตรเครดิตที่ถือ มีคา 2 เทากับ 52.350 และคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ 
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ปฏิเสธสมมตฐิานหลัก H0 และ ยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา รายไดเฉลี่ยตอเดือนมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิตดานจํานวนบตัรเครดิตที่ถืออยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 เม่ือศึกษาหาระดับความสัมพันธดวย Somer’s D พบวารายไดเฉลี่ยตอเดือนมี
ความสัมพันธเชิงบวกกบัพฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิตดานจํานวนบัตรทีถ่ือในระดับต่ํา โดยมีคา 
Somers’ D เทากับ 0.268 อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ 0.000 กลาวคือเม่ือรายไดเพ่ิมขึ้น
ผูบริโภคมีจํานวนบตัรเครดิตที่ถือครองมากขึ้นแตเพ่ิมขึ้นในเปอรเซ็นตต่ํา 
 
ตาราง 36 การทดสอบความสัมพันธระหวาง รายไดเฉลี่ยตอเดือน กับพฤติกรรมการสมัครบัตร  
     เครดิตดานประเภทธุรกจิที่ออกรวมกับบัตรเครดิต 
 

ประเภทธุรกิจที่ออกรวมกับ
บัตรเครดิต 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

15,000-
30,000 บาท 

30,001-
45,000 บาท 

45,001-
60,000 บาท 

60,001 
ขึ้นไป 

รวม 

กลุมที ่1 ไฮเปอรมารเก็ต 
ดิสเคาทสโตร 
หางสรรพสินคา 
 

146 64 23 29 262 

กลุมที่ 2 รานคาปลอดภาษ ี
ประกันชีวติ / สายการบิน 
ผูจัดจําหนายรถยนต และ  
ศูนบริการรถยนต 
โรงพยาบาล 
สาธารณูปโภค 
 

25 18 4 8 55 

กลุมที่ 3 ถือทั้งบัตรเครดิต 
ใน กลุมที่ 1 และ 2 

22 28 17 16 83 

รวม 193 110 44 53 400 
 

2 = 25.815   Sig. = 0.000 
Cramer’s’ V = 0.180     Sig. = 0.000 
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 จากตาราง 36 ผลการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับรายไดเฉลี่ยตอเดือนกับพฤติกรรมการ
สมัครบัตรเครดิตดานประเภทธุรกิจที่ออกรวมกับบตัรเครดิต ดวยสถิติ Chi-Square มีดังนี้ 
 การศึกษาความสัมพันธระหวางรายไดเฉลี่ยตอเดือนกับพฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิต
ดานประเภทธรุกิจที่ออกรวมกับบัตรเครดิตมีคา 2   เทากับ 25.815 และคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่ง
นอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมตฐิานหลัก H0 และ ยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา 
รายไดเฉลี่ยตอเดือนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิตดานประเภทธุรกิจที่ออก
รวมกับบตัรเครดิตที่ใช อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 เม่ือศึกษาหาระดับความสัมพันธดวย 
Cramer’s V พบวารายไดเฉลี่ยตอเดือนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิตดาน
ประเภทธุรกิจที่ออกรวมกับบัตรเครดิตในระดับต่ํา โดยมีคา Cramer’s V เทากับ 0.180 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000 
 
ตาราง 37 การทดสอบความสัมพันธระหวาง รายไดเฉลี่ยตอเดือน กับพฤติกรรมการสมัครบัตร  
     เครดิตดานประเภทบตัรเครดิต 
 

ประเภทบตัรเครดิต 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

15,000-
30,000 
บาท 

30,001-
45,000 
บาท 

45,001-
60,000 
บาท 

60,001 
บาท
ขึ้นไป 

รวม 

 
1. ใชเฉพาะบตัรวีซาที่ออกโดย
ธนาคารพาณิชย / บริษัทบตัรเครดิต 

103 40 11 23 177 

2. ใชเฉพาะบตัรมาสเตอรการดที่ออก 
โดยธนาคารพาณิชย / บริษัทบัตร
เครดิต 

36 12 3 10 61 

3. ใชทั้งบัตรวซีาและมาสเตอรการดที่
ออกโดยธนาคารพาณิชย / บริษัทบัตร
เครดิต  

47 43 19 8 117 
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ตาราง 37 (ตอ) 
 

 
2 = 50.006   Sig. = 0.000 

Cramer’s V = 0.204         Sig. = 0.000 
  
 จากตาราง 37 ผลการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับรายไดเฉลี่ยตอเดือนกับพฤติกรรมการ
สมัครบัตรเครดิตดานประเภทบัตรเครดิต ดวยสถติิ Chi-Square มีดังนี้ 
 การศึกษาความสัมพันธระหวาง รายไดเฉลี่ยตอเดือน กับพฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิต
ดานประเภทบัตรเครดิต มีคา 2 เทากับ 50.006 และคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่น
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 และ ยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา รายไดเฉลี่ยตอเดือนมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิตดานประเภทบตัรเครดิต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เม่ือศึกษาหาระดับความสัมพันธดวย Cramer’s V พบวารายไดเฉลี่ยตอเดือนมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิตดานประเภทบตัรเครดิตในระดับต่าํ โดยมีคา 
Cramer’s V เทากับ 0.204 อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ 0.000 
 
 

ประเภทบตัรเครดิต 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

15,000-
30,000 
บาท 

30,001-
45,000 
บาท 

45,001-
60,000 
บาท 

60,001 
บาท
ขึ้นไป 

รวม 

 
4. ใชทั้งบัตรวซีา มาสเตอรการดและบตัร
เครดิตประเภทอ่ืน ไดแก  
บัตรไชนายูเน่ียนเปยที่ออกโดยธนาคาร
พาณิชย / บัตรที่ออกโดยธนาคารพาณิชย
รวมกับอเมริกันเอ็กเพรส / บัตรเจซีบทีี่
ออกโดยบริษัทบัตรเครดิต และบตัรที่ออก
โดยบริษัท  บัตรเครดิต เชน ไดเนอรคลับ 
อเมริกันเอ็กเพรส 
 

7 15 11 12 45 

รวม 193 110 44 53 400 
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ตาราง 38 การทดสอบความสัมพันธระหวางรายไดเฉลี่ยตอเดือนกับพฤติกรรมการเลือกชองทาง  
     สมัครบัตรเครดิต 
 

ชองทางการสมัครบัตรเครดิต 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
15,000-
30,000 
บาท 

30,001-
45,000 
บาท 

45,001-
60,000 
บาท  

60,001 
บาทขึ้น
ไป 

รวม 

1. สมัครผานทางพนักงานขายบตัร
เครดิต 104 50 18 21 193 
2. สมัครดวยตนเอง ไดแก 

76 36 15 18 145 

   2.1 สมัครผานทางอินเตอรเน็ต 
   2.2 สมัครกับธนาคารหรอืบริษัท
บัตรเครดิตทีท่านเคยเปนลกูคาใน
อดีต 
   2.3 สมัครกับธนาคารหรอืบริษัท
บัตรเครดิตทีท่านเปนลูกคาอยูใน
ปจจุบัน 
  2.4 สมัครกับธนาคารหรอืบริษัท
บัตรเครดิตทีท่านไมเคยเปนลูกคามา
กอน 
3. สมัครผานทางพนักงานขายบตัร
เครดิตและสมัครดวยตนเอง 

13 24 11 14 62 

รวม 193 110 44 53 400 
 

2 = 22.821   Sig. = 0.001 
Cramer’s V = 0.169         Sig. = 0.001 

 
 จากตาราง 38 ผลการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับรายไดเฉลี่ยตอเดือนและพฤติกรรมการ
เลือกชองทางสมัครบัตรเครดิต ดวยสถติิ Chi-Square มีดังนี้ 
 การศึกษาความสัมพันธระหวาง รายไดเฉลี่ยตอเดือน กับพฤติกรรมการเลือกชองทางสมัคร
บัตรเครดิตคา 2 เทากับ 22.821 และคา Sig. เทากับ 0.001 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั H0 และ ยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา รายไดเฉลี่ยตอเดือนมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกชองทางสมัครบัตรเครดิต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 



 77

0.05 เม่ือศึกษาหาระดับความสัมพันธดวย Cramer’s V พบวารายไดเฉลี่ยตอเดือนมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการเลือกชองทางสมัครบัตรเครดิตในระดับต่ํา โดยมีคา Cramer’s V เทากับ 0.169 
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ 0.001 
 
 สมมติฐานขอที่ 7 การรับรูปญหามีความสัมพันธตอการตัดสินใจสมัครบัตรเครดิต 
  H0: การรับรูปญหา ไมมีความสัมพันธตอการตัดสินใจสมัครบัตรเครดิต 
  H1: การรับรูปญหา มีความสัมพันธตอการตัดสินใจสมัครบัตรเครดิต 
 
ตาราง 39 การทดสอบความสัมพันธระหวางการรับรูปญหากับพฤตกิรรมการสมัครบัตรดานจํานวน  
     บัตรเครดิตที่ถือ 
 

การรับรูปญหา 
จํานวนบัตรเครดิตที่ถือ 

1 2 3 4 5  ใบขึ้นไป  รวม 

นอย 21 9 12 3 4 49 
ปานกลาง 68 67 56 25 55 271 
มาก 20 17 15 10 18 80 

รวม 109 93 83 38 77 400 
 

2 = 11.460   Sig. = 0.177 
 
 จากตาราง 39 ผลการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับการรับรูปญหาและพฤติกรรมการสมัคร
บัตรเครดิตดานจํานวนบัตรเครดิตที่ถือ ดวยสถติิ Chi-Square มีดังนี้ 
 การศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูปญหา กับ จํานวนบตัรเครดิตที่ถือ มีคา 2 
เทากับ 11.460 และคา Sig. เทากับ 0.177 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 และ 
ปฏิเสธสมมตฐิานรอง H1 หมายความวา การรับรูปญหาไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสมัคร
บัตรเครดิตดานจํานวนบัตรเครดิตที่ถือ 
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ตาราง 40 การทดสอบความสัมพันธระหวางการรับรูปญหาพฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิตดาน  
     ประเภทธุรกิจที่ออกรวมกับบัตรเครดิต 
 

ประเภทธุรกิจที่ออกรวมกับบัตรเครดิต 

การรับรูปญหา 

นอย ปานกลาง มาก รวม 

กลุมที่ 1 ไฮเปอรมารเก็ต/ ดิสเคาทสโตร/ หางสรรพสินคา 34 190 38 262 

กลุมที ่2 รานคาปลอดภาษ ี/ ประกันชีวิต / สายการบิน /  
           ผูจัดจําหนายรถยนต และ ศูนบริการรถยนต /  
           โรงพยาบาล / สาธารณูปโภค 

9 35 11 55 

กลุมที่ 3 ถือบตัรเครดิต ในกลุมที่ 1 และ 2  พรอมกัน 6 46 31 83 

รวม 49 271 80 400 
 

2 = 21.909   Sig. = 0.000 
Cramer’s V = 0.165         Sig. = 0.000 

 
 จากตาราง 40 ผลการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับการรับรูปญหาและพฤติกรรมการสมัคร
บัตรเครดิตดานประเภทธุรกจิที่ออกรวมกับบัตรเครดิต ดวยสถติิ Chi-Square มีดังนี้ 
 การศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูปญหากับพฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิตดาน
ประเภทธุรกิจที่ออกรวมกับบัตรเครดิต มีคา 2  เทากับ 21.909 และคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอย
กวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 และ ยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา การรับรู
ปญหา มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิตดานประเภทธุรกิจที่ออกรวมกับบตัรเครดิต
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ 0.05 เม่ือศึกษาหาระดับความสัมพันธดวย Cramer’s V พบวาการ
รับรูปญหา มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิตดานประเภทธุรกิจทีอ่อกรวมกับบตัร
เครดิต ในระดับต่ํา โดยมีคา Cramer’s V เทากับ 0.165 อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ 0.001 
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ตาราง 41 การทดสอบความสัมพันธระหวางการรับรูปญหากับพฤตกิรรมการสมัครบัตรเครดิตดาน  
     ประเภทบัตรเครดิต 
 

ประเภทบตัรเครดิต 
การรับรูปญหา 

นอย 
ปาน
กลาง 

มาก รวม 

 
1. ใชเฉพาะบตัรวีซาที่ออกโดยธนาคารพาณิชย / บริษัท 
    บัตรเครดิต 

25 122 30 177 

2. ใชเฉพาะบตัรมาสเตอรการดที่ออกโดยธนาคารพาณิชย 
    / บริษัทบตัรเครดิต 

8 43 10 61 

3. ใชทั้งบัตรวซีาและมาสเตอรการดที่ออกโดยธนาคาร 
    พาณิชย / บริษัทบัตรเครดิต  

12 80 25 117 

4. ใชทั้งบัตรวซีา มาสเตอรการดและบตัรเครดิต 
    ประเภทอ่ืน ไดแก บัตรไชนายูเน่ียนเปยที่ออกโดย 
    ธนาคารพาณิชย / บัตรที่ออกโดยธนาคารพาณิชย 
    รวมกับอเมริกันเอ็กเพรส / บัตรเจซีบทีี่ออกโดยบริษัท 
    บัตรเครดิต และบัตรที่ออกโดยบริษัทบัตรเครดิต เชน  
    ไดเนอรคลับ บัตรอเมริกันเอ็กเพรส 
 

4 26 15 45 

รวม 49 271 80 400 

 
2 = 7.440   Sig. = 0.282 

 
 จากตาราง 41 ผลการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับการรับรูปญหาและพฤติกรรมการสมัคร
บัตรเครดิตดานประเภทบตัรเครดิตทีใ่ช ดวย สถิติ Chi-Square มีดังนี้ 
 การศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูปญหา กับประเภทบตัรเครดิตที่ใชมีคา 2 เทากับ 
7.440 และคา Sig. เทากับ 0.282 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 และ ปฏิเสธ
สมมติฐานรอง H1 หมายความวา การรูปญหาไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิต
ดานประเภทของบัตรเครดิต 
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ตาราง 42 การทดสอบความสัมพันธระหวางการรับรูปญหากับพฤตกิรรมการเลือกชองทางสมัคร 
     บัตรเครดิต 
 

ชองทางการสมัครบัตรเครดิต 
การรับรูปญหา 

นอย ปานกลาง มาก นอย 

1. สมัครผานทางพนักงานขายบตัรเครดิต 31 130 32 193 
2. สมัครดวยตนเอง ไดแก 

13 111 21 145 

   2.1 สมัครผานทางอินเตอรเน็ต 

   2.2 สมัครกับธนาคารหรอืบริษัทบตัร 
   เครดิตที่ทานเคยเปนลูกคาในอดีต 

   2.3 สมัครกับธนาคารหรอืบริษัทบตัร    
   เครดิตที่ทานเปนลูกคาอยูในปจจุบัน 

   2.4 สมัครกับธนาคารหรอืบริษัทบตัร 
   เครดิตที่ทานไมเคยเปนลกูคามากอน 

3. สมัครผานทางพนักงานขายบตัรเครดิต  
   และสมัครดวยตนเอง 
 

5 30 27 62 

รวม 49 271 80 400 
 

2 = 30.072   Sig. = 0.000 
Cramer’s V = 0.194         Sig. = 0.000 

 

 จากตาราง 42 ผลการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับการรับรูปญหาและพฤติกรรมการเลือก
ชองทางสมัครบัตรเครดิต ดวยสถติิ Chi-Square มีดังนี้ 
 การศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูปญหา กับ พฤติกรรมการเลือกชองทางสมัครบัตร
เครดิต มีคา 2 เทากับ 30.072 และคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั H0 และ ยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา การรับรูปญหา มีความสัมพันธตอ
พฤติกรรมการเลือกชองทางสมัครบัตรเครดิตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เม่ือศึกษาหา
ระดับความสมัพันธดวย Cramer’s V พบวาการรับรูปญหา มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือก
ชองทางสมัครบัตรเครดิตในระดับต่ํา โดยมีคา Cramer’s V เทากับ 0.194 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.000 
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 สมมติฐานขอที่ 8 การรับรูปญหามีความสัมพันธตอการคนหาขอมูลในการสมัครบตัรเครดิต 
  H0: การรับรูปญหาไมมีความสัมพันธตอการคนหาขอมูลในการสมัครบัตรเครดิต 
  H1: การรับรูปญหามีความสัมพันธตอการคนหาขอมูลในการสมัครบตัรเครดิต 
 
ตาราง 43 การทดสอบความสัมพันธระหวางการรับรูปญหากับการคนหาขอมูลในการสมัครบัตร  
     เครดิต 
 

การรับรูปญหา 
การคนหาขอมูล 

รวม 
นอย - ปานกลาง มาก 

นอย 41 8 49 

ปานกลาง 187 84 271 

มาก 31 49 80 

รวม 259 141 400 
 

2 = 33.530   Sig. = 0.000 
Somer’s D = 0.272          Sig. = 0.000 

 
 จากตาราง 43  ผลการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับการรับรูปญหาและการคนหาขอมูลในการ
สมัครบัตรเครดิต ดวยสถติิ Chi-Square มีดังนี้ 
 การศึกษาความสัมพันธระหวาง การรับรูปญหา กับการคนหาขอมูลในการสมัครบัตรเครดิต 
มีคา 2 เทากับ 33.530 และคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมตฐิานหลัก 
H0 และ ยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา การรับรูปญหา มีความสัมพันธตอการคนหาขอมูล
ในการสมัครบตัรเครดิตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เม่ือศึกษาหาระดับความสัมพันธดวย 
Somers’ D พบวาการรับรูปญหา มีความสัมพันธเชิงบวกตอการคนหาขอมูลในการสมัครบัตรเครดิต
ในระดับต่ํา โดยมีคา Somer’s D เทากับ 0.272 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000 กลาวคือเม่ือ
ผูบริโภคมีการรับรูปญหามากขึ้นจะมีการคนหาขอมูลมากขึ้นแตอยูเปนเปอรเซ็นตต่ํา 
 
 สมมติฐานขอที่ 9 การคนหาขอมูลมีความสัมพันธตอการตัดสินใจสมัครบัตรเครดิต 
  H0: การคนหาขอมูลไมมีความสัมพันธตอการตัดสินใจสมัครบัตรเครดิต 
  H1: การคนหาขอมูลมีความสัมพันธตอการตัดสินใจสมัครบัตรเครดิต 
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ตาราง 44 การทดสอบความสัมพันธระหวางการคนหาขอมูลกับพฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิตดาน  
     จํานวนบัตรเครดิตที่ถอื 
 

การคนหาขอมูล 
จํานวนบัตรเครดิตที่ถือ 

1 2 3 4 5 ใบขึ้นไป  รวม 

นอย – ปานกลาง 66 61 62 23 47 259 
มาก 43 32 21 15 30 111 

รวม 109 93 83 38 77 400 
 

2 = 5.232   Sig. = 0.264 
 
 จากตาราง 44 ผลการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับการคนหาขอมูลและพฤติกรรมการสมัคร
บัตรเครดิตดานจํานวนบัตรเครดิตที่ถือ ดวยสถติิ Chi-Square มีดังนี้ 
 การศึกษาความสัมพันธระหวางการคนหาขอมูล กับ พฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิตดาน
จํานวนบัตรเครดิตที่ถือ มีคา 2 เทากับ 5.232 และคา Sig. เทากับ 0.264 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ 
ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา การคนหาขอมูลไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิตดานจํานวนบตัรเครดิตที่ถือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 83

ตาราง 45 การทดสอบความสัมพันธระหวางการคนหาขอมูลกับพฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิตดาน
 ประเภทธุรกิจที่ออกรวมกับบัตรเครดิต 
 

ประเภทธุรกิจที่ออกรวมกับบัตรเครดิต 

การคนหาขอมูล 

นอย – ปานกลาง มาก รวม 

กลุมที่ 1 ไฮเปอรมารเก็ต/ดิสเคาทสโตร/ หางสรรพสินคา 172 90 262 
กลุมที ่2 รานคาปลอดภาษ ี/ ประกันชีวิต / สายการบิน /

ผูจัดจําหนายรถยนต และ ศูนบริการรถยนต / 
โรงพยาบาล / สาธารณูปโภค 

37 18 55 

กลุมที่ 3 ถือทัง้บัตรเครดิต ในกลุมที่ 1 และ 2 50 33 83 

รวม 259 141 400 
 

2 = 0.985   Sig. = 0.611 
 
 จากตาราง 45 ผลการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับการคนหาขอมูลและพฤติกรรมการสมัคร
บัตรเครดิตดานประเภทธุรกจิที่ออกรวมกับบัตรเครดิต ดวยสถติิ Chi-Square มีดังนี้ 
 การศึกษาความสัมพันธระหวาง การคนหาขอมูล กับประเภทของธรุกิจที่ออกรวมกับบัตร
เครดิตมีคา 2  เทากับ 0.985 และคา Sig. เทากับ 0.611 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลกั H0 และ ปฏเิสธสมมตฐิานรอง H1 หมายความวา การคนหาขอมูลไมมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิตดานประเภทของธุรกิจที่ออกรวมกับบัตรเครดิต 
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ตาราง 46 การทดสอบความสัมพันธระหวางการคนหาขอมูลกับพฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิตดาน  
     ประเภทบัตรเครดิต 
 

ประเภทบตัรเครดิต 
การคนหาขอมูล 

นอย-ปานกลาง มาก รวม 

1. ใชเฉพาะบตัรวีซาที่ออกโดยธนาคาร
พาณิชย / บริษัทบตัรเครดิต 

115 62 177 

2. ใชเฉพาะบตัรมาสเตอรการดที่ออกโดย
ธนาคารพาณิชย/ บริษัทบัตรเครดิต 

37 24 61 

3. ใชทั้งบัตรวซีาและมาสเตอรการดที่ออก
โดยธนาคารพาณิชย / บริษัทบัตรเครดิต  

77 40 117 

4. ใชทั้งบัตรวซีา มาสเตอรการด และบัตร
เครดิตประเภทอ่ืนไดแก บัตรไชนายูเน่ียน
เปยที่ออกโดยธนาคารพาณิชย / บตัรทีอ่อก
โดยธนาคารพาณิชยรวมกับอเมริกันเอ็ก
เพรส / บัตรเจซีบีที่ออกโดยบริษทับตัร 
เครดิต และบตัรที่ออกโดยบริษัทบัตรเครดิต  
เชน ไดเนอรคลับ อเมริกันเอ็กเพรส 

30 15 45 

รวม 259 141 400 

 
2 = 0.582   Sig. = 0.901 

 
 จากตาราง 46 ผลการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับการคนหาขอมูลและพฤติกรรมการสมัคร
บัตรเครดิตดานประเภทบตัรเครดิต ดวยสถิติ Chi-Square มีดังนี้ 
 การศึกษาความสัมพันธระหวาง การคนหาขอมูล กับพฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิตดาน
ประเภทบตัรเครดิต มีคา 2  เทากับ 0.582 และคา Sig. เทากับ 0.901 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ 
ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา การคนหาขอมูลไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิตดานประเภทของบตัรเครดิต 
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ตาราง 47 การทดสอบความสัมพันธระหวางการคนหาขอมูลกับพฤติกรรมการเลอืกชองทางบัต  
     เครดิต 
 

การเลือกชองทางการสมัครบัตรเครดิต 

การคนหาขอมูล 

นอย-ปานกลาง มาก รวม 

1. สมัครผานทางพนักงานขายบตัรเครดิต 133 60 193 
2. สมัครดวยตนเอง ไดแก 

84 61 145 

   2.1 สมัครผานทางอินเตอรเน็ต 
   2.2 สมัครกับธนาคารหรอืบริษัทบตัรเครดิตที่เคยเปน 
        ลูกคาในอดีต 
   2.3 สมัครกับธนาคารหรอืบริษัทบตัรเครดิตที่เปน 
        ลูกคาอยูในปจจุบัน 
   2.4 สมัครกับธนาคารหรอืบริษัทบตัรเครดิตทีไ่มเคย 
        เปนลูกคามากอน 
3. สมัครผานทางพนักงานขายบตัรเครดิต และ สมัครดวย 
   ตนเอง 42 20 62 

รวม 259 141 400 
 

2 = 4.662   Sig. = 0.097 
 
 จากตาราง 47 ผลการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับการคนหาขอมูลและพฤติกรรมการเลือก
ชองทางการสมัครบัตรเครดิต ดวยสถติิ Chi-Square มีดังนี้ 
 การศึกษาความสัมพันธระหวาง การคนหาขอมูล กับพฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิตดาน
การเลือกชองทางการสมัครบัตรเครดิต มีคา 2   เทากับ 4.662 และคา Sig. เทากับ 0.097 ซึ่ง
มากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 และ ปฏิเสธสมมตฐิานรอง H1 หมายความวา การ
คนหาขอมูลไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกชองทางสมัครบัตรเครดิต 
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ตาราง 48 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

ตัวแปรตาม พฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิต 

ตัวแปรตน 
การคนหา
ขอมูล 

จํานวน
บัตร

เครดิตที่
ถือ 

ประเภทบตัร
ธุรกิจที่ออก
รวมกับบตัร
เครดิต 

ประเภท
บัตร
เครดิต 

ชอง
ทางการ
สมัครบัตร
เครดิต 

เพศ N/A    
อายุ N/A    
สถานภาพสมรส N/A    
ระดับการศึกษาสูงสุด N/A    
อาชีพ N/A    
รายไดเฉลี่ยตอเดือน N/A    
การรับรูปญญหา     
การคนหาขอมูล N/A    
            

 
หมายเหตุ สัญลักษณ   หมายความวา สอดคลองกับสมมติฐาน 
  สัญลักษณ    หมายความวา ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 
  สัญลักษณ   N/A หมายความวา ไมไดมีการต้ังสมมติฐานไว  
 
 
 
 
 
 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยไดศึกษาเรื่อง ลักษณะบุคคลและกระบวนการตัดสินใจสมัครบัตร
เครดิตของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร สรุปผลการวิจัยตามลําดับ ดังตอไปน้ี 
 
สังเขปความมุงหมาย สมมติฐาน และวิธีดําเนินการศึกษา 
 ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครัง้นี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี้  
 1.  เพ่ือศึกษาถึงลักษณะบุคคลท่ีมีความสัมพันธกับการสมัครบัตรเครดิตของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 
 2.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการรูปญหาและการคนหาขอมูลในการสมัครบตัรเครดิต 
 3.  เพ่ือศึกษากระบวนการตัดสินใจที่มีความสัมพันธกับการสมัครบัตรเครดิตของผูบริโภค
ในกรุงเทพมหานคร 
 
 สมมติฐานในการวิจัย 
 1.  เพศ มีความสมัพันธตอการตัดสินใจสมัครบัตรเครดิต 
 2.  อายุ มีความสัมพันธตอการตัดสินใจสมัครบัตรเครดิต 
 3.  สถานภาพสมรส มีความสัมพันธตอการตดัสินใจสมัครบัตรเครดิต 
 4.  ระดับการศึกษาสูงสุด มีความสัมพันธตอการตัดสินใจสมัครบัตรเครดิต 
 5.  อาชีพ มีความสัมพันธตอการตัดสินใจสมัครบัตรเครดิต    
 6.  รายไดเฉลี่ยตอเดือน มีความสัมพันธตอการตัดสินใจสมัครบัตรเครดิต 
 7.  การรับรูปญหา มีความสัมพันธตอการตดัสินใจสมัครบัตรเครดิต 
 8.  การรับรูปญหา มีความสัมพันธตอการคนหาขอมูลในการสมัครบัตรเครดิต 
 9.  การคนหาขอมูล มีความสมัพันธตอการตัดสินใจสมัครบัตรเครดิต 
  
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตวัอยางที่ใชในการวจิัย 
 ประชากร          
 ประชากรที่ทาํการวิจัยในครั้งนี้คือ ผูบริโภคท่ีถือครองบัตรเครดิตซึ่งอาศัยอยูใน
กรุงเทพมหานคร  
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 กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือถึงผูบริโภคท่ีถือบัตรเครดิตซึ่งอาศัยใน
กรุงเทพมหานคร การกําหนดขนาดตัวอยางใชสูตรการหาขนาดตัวอยางแบบไมทราบจํานวน
ประชากร (กัลยา วินิชยบญัชา.  2545: 25-26) โดยกําหนดระดับคาความเชื่อม่ันที่ 95% คาความ
คาดเคลื่อนไมเกิน 5% ไดกลุมตัวอยางจํานวน 385 คน โดยสํารอง 4% เทากับ 15 คน เพ่ือปองกัน
แบบสอบถามที่เกิดความผดิพลาดจากการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยางซึง่จะสงผลตอความ
นาเชื่อถือของงานวิจัย ดังนั้นจึงรวมขนาดของกลุมตัวอยางทั้งหมดเทากับ 400 ตัวอยาง 
 ใชวธิีการเลือกกลุมตวัอยางแบบหลายขัน้ตอน  (Multi – Stage Random Sampling) ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้  
 ขั้นตอนที่ 1 ใชวิธีการเลือกสุมตัวอยางแบบอยางงาย (Simple Random Sampling) เพ่ือ
เลือกพ้ืนที่ โดยการจับฉลากเลือกเขตพ้ืนที่การปกครองของกรุงเทพมหานคร จํานวน 10 เขตจาก
เขตการปกครองทั้งหมด 50 เขต คิดเปน 20% ของเขตการปกครอง โดยการจับฉลากเลือกเขตการ
ปกครองไดผลดังนี้ 
 1.  พระนคร 
 2.  ลาดพราว 
 3.  มีนบุรี 
 4.  บางนา 
 5.  หนองแขม 
 6.  บางบอน 
 7.  บางรัก 
 8.  วังทองหลาง 
 9.  สวนหลวง 
 10. วัฒนา 
 ขั้นตอนที่ 2 ใชวิธีการกําหนดกลุมตัวอยางแบบโควตา (Quota sampling) โดยการกําหนด
สัดสวนของผูตอบแบบสอบถามจากแตละเขตการปกครองที่เลือกไดจากขั้นตอนที ่1 จํานวนเขตละ 
40 ตัวอยาง รวมเปน 400 คน 
 ขั้นตอนที่ 3 ใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางโดยอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling) 
โดยการแจกแบบสอบถามแก กลุมตัวอยางตามที่พักอาศัย สถานทีท่าํงาน หรือศูนยการคาในเขตการ
ปกครองตามที่ไดเลือกไวในขั้นตอนที ่1 จนครบตามจํานวนที่กําหนดไวในขั้นตอนที่ 2    
 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย       
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยครัง้นี้เปนแบบสอบถาม (Questionaire) มี 4 สวนคือ  
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 สวนที ่1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะสวนบคุคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ 
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน เปนลักษณะคําถามปลายปด 
(Close-end Question) จํานวน 6 ขอ       
 สวนที ่2 และ สวนที ่3 เปนคําถามเก่ียวกับระดับความตองการในการสมัครบัตรเครดิต ที่
มีผลตอระดับความถี่ในการใชแหลงขอมูลและพฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิต สาํหรับในสวนที่ 3 
เปนคาํถามเก่ียวกับระดับความถี่ในการใชแหลงขอมูลและประเภทของขอมูลที่ทําการคนหาที่มีผลตอ
การสมัครบัตรเครดิตของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร แบบสอบถามที่สรางขึ้นในสวนที ่2 และ 3 นี้ 
เปนแบบสอบถามชนิดคําถามปลายปด (Closed-ended Question) ซึ่งลักษณะคําถามประกอบดวย
ขอความที่เปนการใหความสําคัญในแตละดาน ใชระดับการวัดขอมูลประเภทอัตรภาคชั้น (Interval 
scale) เปนการวัดแบบ Likert Scale         
 สวนที ่4 เปนแบบสอบถามเกี่ยวพฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิต ในดานการเลือกการเลือก
ประเภทบตัรเครดิตทีต่องการสมัคร ประเภทธุรกิจที่ออกรวมกับบตัรเครดิตทีต่องการสมัคร การเลือก
ชองทางการสมัครบัตรเครดิต และจํานวนบัตรเครดิตทีผู่บริโภคถือครอง โดยเปนคําถามชนิดคาํถาม
ปลายปด (Closed-ended Question) ซึ่งคําถามเปนการใหเลือกลักษณะของพฤติกรรมในการสมัคร
บัตรเครดิตโดยเปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Orinal Scale) และประเภทนามบัญญัติ 
(Norminal Scale) แบบใหเลือกตอบหลายขอ (Multiple Choises) จํานวน 4 ขอ  
  
 การเก็บรวบรวมขอมูล        
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวจัิยเชิงสํารวจ (Survey Method) เพ่ือศึกษาถงึลักษณะบคุคลท่ีมี
ความสัมพันธกับการสมัครบัตรเครดิตและกระบวนการตัดสินใจที่มีความสัมพันธกับการสมัครบตัร
เครดิตของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ในการรวบรวมขอมูลมีดวยกัน 2 แหลงใหญ ๆ ดังนี้ 
 1.  แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยผูวิจัยใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูลจาก
กลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน โดยการนําแบบสอบถามที่หาคุณภาพแลวไปขอความรวมมือจากกลุม
ตัวอยาง พรอมทั้งชี้แจงขอมูลและรอเก็บแบบสอบถามดวยตนเอง ทั้งน้ีจากการแจกแบบสอบถาม
จํานวน 400 ฉบับ ไดแบบสอบถามที่มีคาํตอบสมบูรณกลับมาจํานวน 400 ฉบับคดิเปนรอยละ 100
 2.  แหลงขอมูลทตุิยภูมิ (Secondary Data) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลที่ไดจากงานวิจัยที่ 
เก่ียวของในอดีต วารสาร หนังสือ สิ่งพิมพ เอกสารทางวิชาการ และขอมูลที่เผยแพรทางอินเตอรเนต 
  
 การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่รวบรวมไดจากกลุมตัวอยางมาดําเนินการประมวลผลขอมูลโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป  และทําการวิเคราะหขอมูลตามขั้นตอนดังนี้ 
 1.  การตรวจสอบขอมูล (Editing) ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของการตอบแบบสอบถาม 
และแยกแบบสอบถามที่ไมสมบูรณออกไป 
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 2.  การลงรหัส (Coding) นําแบบสอบถามทีถู่กตองเรียบรอยแลว มาลงรหัสตามที่ได
กําหนดไวลวงหนา 
 3.  นําขอมูลที่ลงรหัสแลวไปบนัทึกในเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือประมวลผลโดยโปรแกรม เพ่ือ
ทําการประมวลผลตามสถิตติาง ๆ ที่เก่ียวของในการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิจัยครั้งน้ีใชระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Level of Significance) การวิเคราะหขอมูลของแบบสอบถาม จะทํา
การวิเคราะหหาคาสถิตติาง ๆ ดังนี้ 
  3.1  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ใชวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกบัลักษณะบุคคล
ของผูตอบแบบสอบถาม ระดับความตองการ ระดับความถี่ในการใชแหลงขอมูล และประเภทของ
ขอมูลที่ทําการคนหากอนการสมัครบัตรเครดิต 
  3.2  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistic) ใชในการทดสอบสมมติฐาน ซึ่งจําแนก
ออกเปน 4 สวนดังนี้  
   3.2.1  วิเคราะหขอมูลลักษณะบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ และ
รายไดเฉลี่ยตอเดือนที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิต 
   3.2.2  วิเคราะหขอมูลดานการรับรูปญหาที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการสมัคร
บัตรเครดิต 
   3.2.3  วิเคราะหขอมูลดานการรับรูปญหาที่มีความสัมพันธตอการคนหาขอมูลใน
การสมัครบัตรเครดิต 
   3.2.4  วิเคราะหขอมูลดานการคนหาขอมูลที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการสมัคร
บัตรเครดิตโดยการทดสอบสมมติฐานไดนําคาสถิติแบบ Chi-Square มาใชเพ่ือการวิเคราะหหา
ความสัมพันธระหวางตวัแปรตนและตวัแปรตาม  
 
สรุปผลการศึกษาคนควา 
 ผลการศึกษา ลักษณะบุคคล และ กระบวนการตัดสินใจสมัครบัตรเครดิตของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 
 สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลลักษณะบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม   
 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามที่ใชเปนกลุมตัวอยางในครั้งนี้มี
จํานวน 400 คน พบวา 
  1.1 เพศ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 256 คน คิดเปน
รอยละ 64.0 รองลงมาเปนเพศชาย จํานวน 114 คน คิดเปนรอยละ 30.0    
  1.2 อายุ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีอายุ 30 – 39 ป จํานวน 181 คน คิด
เปนรอยละ 45.3 รองลงมาคือ กลุมที่มีอายุ 20 – 29 ป จํานวน 113 คน คิดเปนรอยละ 28.3 และ
กลุมที่มีจํานวนนอยที่สุดคือ กลุมที่มีอายุมากกวา 40 ปขึ้นไป จํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ 26.5 
  1.3 สถานภาพสมรส พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพโสด/แยกกันอยู/
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หมาย/หยาราง จํานวน 289 คน คิดเปนรอยละ 72.3 และรองลงมาคอื ผูตอบแบบสอบถามที่สมรส
แลว จํานวน 111 คน คิดเปนรอยละ 27.8       
  1.4  ระดับการศึกษาสูงสุด พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับการศึกษาต่ํากวา
ถึงปริญญาตรีจํานวน 269 คน คิดเปนรอยละ 67.3 รองลงมาคือระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 131 
คิดเปนรอยละ 32.8  
  1.5  อาชีพ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพเปน พนักงานบริษัทเอกชน 
จํานวน 206  คนคิดเปนรอยละ 51.1 รองลงมาคือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 71 คน และอาชีพ
ขาราชการ จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 16.3 กลุมอาชีพ กลุมที่มีจํานวนนอยที่สดุคือ กลุมผู
ประกอบธุรกิจสวนตวัจํานวน 58  คน คิดเปน รอยละ 14.5     
  1.6  รายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายได 15,000 – 
30,000 บาท จํานวน193 คน คิดเปนรอยละ 48.3 รองมาคือ กลุมทีมี่รายได 30,001 – 45,000 บาท 
จํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 27.5 กลุมที่มีรายได 60,001 บาทขึน้ไป จํานวน 53 คน คิดเปนรอย
ละ 13.3  และกลุมที่มีจํานวนนอยที่สุดคือกลุมที่มีรายได 45,001 – 60,000 บาท จํานวน 44 คน คิด
เปนรอยละ 11.0            
 สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลดานการรับรูปญหา      
 ผลการวิเคราะหขอมูลดานการรับรูปญหาของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีระดับความตองการใชบตัรเครดิตโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยผูตอบ
แบบสอบถามมีความตองการในการใชบตัรเครดิตมีในระดับมาก ในเรื่องการรับสิทธิประโยชนพิเศษ
จากบัตร เชน การรับสวนลด รานคา  การเขาใชบริการในหองรับรองในสนามบิน การไดสิทธิจอดรถ
ในหางสรรพสินคา หรือการสะสมคะแนนเพื่อแลกของรางวัล และ มีตองการความสะดวกสบายในการ
ใชบตัรเครดิตแทนการใชเงินสด เม่ือตองการซ้ือสินคาและบริการ ในสวนความตองการใชบัตรเครดิต
ในระดับปานกลาง คือ ตองการมีบัตรเครดิตไวเพ่ือแกไขปญหาทางการเงิน เชน ตองการเบิกถอน
เงินสดลวงหนา ตองการซ้ือสินคาแบบผอนชําระเปนรายเดือน  ตองการมีบัตรเครดิตไวเพ่ือปองกัน
เงินสดจากการถูกโจรกรรม ตองการเสริมสรางบุคลิกภาพ  ตองการเปนที่ยอมรับของกลุมเพ่ือน และ 
ผูรวมติดตอทางธุรกิจ  ตองการแสดงใหเห็นถึงความเปนผูมีฐานะทางการเงินที่ดี และสุดทายมีความ
ตองการใชบตัรเครดิตในระดับนอย คือ ตองการแสดงใหเห็นถึงความมีรสนิยม 
 สวนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลดานการคนหาขอมูล 
 ผลการวิเคราะหขอมูลในดานการคนหาขอมูลกอนการสมัครบัตรเครดิตของผูตอบ
แบบสอบถามแบงเปน 2 สวนดังนี้ 
  3.1  ผลการวิเคราะหขอมูลระดับความถีใ่นการใชแหลงขอมูลกอนการตดัสินใจสมัคร
บัตรเครดิตของผูสมัครตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความถี่ในการใช
แหลงขอมูลคนหาขอมูลกอนการสมัครบตัรเครดิตโดยรวมในระดับปานกลาง โดยมีความถี่ในการใช
แหลงขอมูลคนหาขอมูลกอนการสมัครบตัรเครดิตในระดับมาก คือ วิเคราะหขอมูลจากประสบการณ
ที่เคยพบในเรือ่งการใชบริการบัตรเครดิตในอดีต และ สอบถามขอมูลจาก สมาชิกในครอบครวั เพ่ือน 



 92

หรือ เพ่ือนรวมงาน และมีความถี่ในการใชแหลงขอมูลคนหาขอมูลกอนการสมัครบัตรเครดิตในระดับ
ปานกลาง คือ สอบถามขอมูลจากบริษัทบัตรเครดิต หรือธนาคารที่เปนลูกคาอยูในปจจุบัน  คนหา
ขอมูลจากทางอินเตอรเน็ต  สอบถามขอมูลจากพนักงานขายบัตรเครดิตที่ตองการสมัคร  คนหา
ขอมูลจาก สื่อโฆษณาทางสิง่พิมพ ไดแก หนังสือพิมพ นิตยสาร โบรชัวร  สอบถามขอมูลจากบริษัท
บัตรเครดิต หรือ ธนาคารทีเ่คยเปนลูกคามากอนในอดีต  สอบถามขอมูลจากบริษทับัตรเครดิต หรือ 
ธนาคารที่ไมเคยเปนลูกคามากอน คนหาขอมูลจาก สื่อโฆษณาทางโทรทัศน และสุดทายผูตอบ
แบบสอบถามมีความถี่ในการใชแหลงขอมูลคนหาขอมูลกอนการสมัครบัตรเครดิตในระดับนอย คือ 
คนหาขอมูลจาก สื่อโฆษณาทางโทรทัศน  
  3.2  ผลการวิเคราะหขอมูลระดับความถีใ่นการคนหาขอมูลดานประเภทของขอมูลที่
คนหากอนการสมัครบัตรเครดิตของผูสมัครตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมี
ระดับความถีใ่นการคนหาขอมูลดานประเภทของขอมูลที่ทําการคนหากอนการสมัครบัตรเครดิต
โดยรวมในระดับมาก โดยมีความถี่ในการคนหาขอมูลระดับมากในเรือ่ง สิทธิประโยชนที่จะไดรบัจาก
การถือบัตรเครดิต เชนการสะสมคะแนนเพื่อแลกรับของกํานัลการรับสิทธิจอดรถในหางสรรพสินคา
การเขาใชบรกิารหองพักรับรองในสนามบิน  คาธรรมเนียมสมาชิกรายปของบัตรเครดิต  สถานที่รับ
ชําระคาใชจายบัตรเครดิต  รายการสงเสริมการขายที่จะไดรับจากการสมัครบัตรเครดิต เชน ของแถม 
หรือ บัตรกํานัล ระยะเวลาการชําระคืนโดยปลอดดอกเบี้ย  วิธีการชาํระคาใชจายบัตรเครดิต  
คาธรรมเนียมที่ตองจายใหแกสถานที่รับชาํระคาใชจายบัตรเครดิต  อัตราดอกเบี้ยที่คํานวณจากยอด
คางชําระในบตัรเครดิตวงเงินที่จะไดรับจากการสมัครบตัรเครดิต รองลงมามีความถี่ในประเภทของ
ขอมูลที่ทําการคนหากอนการสมัครบัตรเครดิตในระดับปานกลาง ในเร่ืองอัตราการผอนชําระคืนขั้น
ต่ํา  คาธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดลวงหนาคาธรรมเนียมในการตดิตามทางถามหนี้  
 สวนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลดานพฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิต     
 ผลการวิเคราะหขอมูลดานพฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิตของผูตอบแบบสอบถาม พบวา 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญถือบัตรเครดิตจํานวน 1 ใบ จํานวน 109 คน รองลงมาคือ จํานวน 2 ใบ 
จํานวน 93 คน จํานวน 3 ใบ 83 คน จํานวน 5 ใบขึ้นไป 77 คน และสุดทายคือ 4 ใบ   
 ในเรื่องพฤติกรรมการเลือกประเภทธุรกิจที่ออกรวมกับบัตรเครดิตทีใ่ช พบวาผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญใชบตัรเครดิตที่ออกรวมกับธุรกิจประเภทหางสรรพสินคา, ไฮเปอรมาเก็ต 
และดิสเคาทสโตร มีจํานวน 262 คน รองลงมาคือ ใชบตัรเครดิตที่ออกรวมกับธุรกิจประเภท
หางสรรพสินคา ไฮเปอรมาเก็ต ดิสเคาทสโตร พรอมกันกับการใชบัตรเครดิตทีอ่อกรวมกับธรุกิจ
ประเภทรานคาปลอดภาษี / ประกันชีวติ / สายการบิน / ผูจัดจําหนายรถยนต และ ศูนบริการรถยนต 
/ โรงพยาบาล / สาธารณูปโภค มีจํานวน 83 คน และสดุทาย คือ ใชเฉพาะบัตรเครดิตที่ออกรวมกับ
ธุรกิจประเภท รานคาปลอดภาษี / ประกันชีวติ / สายการบิน / ผูจัดจําหนายรถยนต และ ศูนบรกิาร
รถยนต / โรงพยาบาล / สาธารณูปโภค จํานวน 55 คน  
 ในเรื่องพฤติกรรมการเลือกประเภทบตัรเครดิตที่ใช พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใช
บัตรเครดิตประเภทบตัรวีซาที่ออกโดยธนาคารพาณิชย / บริษัทบตัรเครดิต จํานวน 177 คน 
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รองลงมาคือ ใชทั้งบตัรเครดิตวีซาและมาสเตอรการดที่ออกโดยธนาคารพาณิชย / บริษัทบตัรเครดิต 
จํานวน 117 และใชบัตรมาสเตอรการดทีอ่อกโดยธนาคารพาณิชย / บริษัทบัตรเครดิต จํานวน 61 
คน และสุดทายใชบตัรวีซาและมาสเตอรการด รวมกับบตัรเครดิตประเภทอ่ืน ๆ ไดแก บัตรไชนายู
เน่ียนเปยที่ออกโดยธนาคารพาณิชย / บตัรที่ออกโดยธนาคารพาณิชยรวมกับอเมริกันเอ็กเพรส / 
บัตรเจซีบทีี่ออกโดยบริษัทบัตรเครดิต และ บตัรที่ออกโดยบริษัทบัตรเครดิต เชน ไดเนอรคลับ 
จํานวน 45 คน    
 ในเรื่องพฤติกรรมการเลือกชองทางการสมัครบัตรเครดิต พบวาผูตอบแบบสอบถามมี
พฤติกรรมการเลือกชองทางการสมัครบัตรเครดิตมากกวาหน่ึงชองทาง โดยผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญเลือกสมัครบัตรเครดิตผานทางพนักงานขายบัตรเครดิต จํานวน 193 คน รองลงมาคือเลือกดวย
ตนเองผานทางอินเตอรเน็ต / ธนาคาร และ บรษิัทบตัรเครดิตทีเ่คยเปนลกูคาในอดีต เปนลูกคาอยูใน
ปจจุบัน และไมเคยเปนลูกคามากอน จํานวน 145 คน และสุดทาย เลอืกสมัครในทัง้ 2 ชองทางคอื 
สมัครผานทางพนักงานขายบัตรเครดิต และ สมัครดวยตนเอง จํานวน 62 คน     
 สวนที่ 5 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน    
 ผลการทดสอบสมมติฐานสรุปไดดังนี้     
 สมมติฐานขอที่ 1  เพศไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิตดานจํานวน
บัตรเครดิตทีถ่ือ ดานประเภทธุรกิจที่ออกรวมกับบตัรเครดิต ดานประเภทของบตัรเครดิตที่สมัคร 
และดานการเลือกชองทางสมัครบัตรเครดิต        
 สมมติฐานขอที่ 2 อายุ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิตดานจํานวนบตัร
เครดิตทีถ่ือ ดานประเภทธุรกิจที่ออกรวมกับบัตรเครดิตที่สมัคร ดานประเภทบตัรเครดิต และดาน
การเลือกชองทางการสมัครบัตรเครดิต       
 สมมติฐานขอที่ 3 สถานภาพสมรสมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิตดาน
จํานวนบัตรเครดิตที่ถือ ดานประเภทบตัรเครดิตที่สมัคร และ ดานการเลือกชองทางการสมัครบัตร
เครดิต ยกเวนดานประเภทธุรกิจที่ออกรวมกับบตัรเครดิต      
 สมมติฐานขอที่ 4 ระดับการศึกษาสูงสุดไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสมัครบัตร
เครดิตดานจํานวนบตัรเครดิตที่ถือ ดานประเภทธุรกิจที่ออกรวมกับบัตรเครดิต ดานประเภทบตัร
เครดิต และดานการเลือกชองทางการสมัครบัตรเครดิต      
 สมมติฐานขอที่ 5   อาชีพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิตดานจํานวน
บัตรเครดิตทีถ่ือ ดานประเภทธุรกิจที่ออกรวมกับบตัรเครดิต ดานประเภทบตัรเครดิต และดานการ
เลือกชองทางการสมัครบัตรเครดิต        
 สมมติฐานขอที่ 6  รายไดเฉลี่ยตอเดือนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิต
ดานจํานวนบัตรเครดิตที่ถอื ดานประเภทธุรกิจที่ออกรวมกับบตัร ดานประเภทบัตรเครดิต และ ดาน
การเลือกชองทางสมัครบัตรเครดิต 
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 สมมติฐานขอที่ 7 การรับรูปญหา มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิตดาน
ประเภทธุรกิจที่ออกรวมกับบัตรเครดิต ดานการเลือกชองทางสมัครบัตรเครดิต ยกเวน ดานจํานวน
บัตรเครดิตทีถ่ือ และดานประเภทบตัรเครดิต       
 สมมติฐานขอที่ 8  การรับรูปญหามีความสัมพันธเชิงบวกตอการคนหาขอมูลในการสมัคร
บัตรเครดิต  
 สมมติฐานขอที่ 9 การคนหาขอมูลไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิต
ดานจํานวนบัตรเครดิตที่ถอื ดานประเภทของธุรกิจทีอ่อกรวมกับบตัรเครดิตที่ใช ดานประเภทบัตร
เครดิต และดานการเลือกชองทางสมัครบัตรเครดิต      
  
อภิปรายผล  
 ผลการวิจัย ลกัษณะบุคคล และ กระบวนการตัดสินใจสมัครบัตรเครดิตของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร อภิปรายผลเพิ่มเติมไดดังนี้      
 1.  จากการศึกษาพบวา อายุ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิตดาน
จํานวนบัตรเครดิตที่ถือ ดานประเภทธุรกจิที่ออกรวมกับบัตรเครดิตที่สมัคร ดานประเภทบตัรเครดิต 
และดานการเลือกชองทางการสมัครบัตรเครดิต ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุแตกตางกันมีพฤตกิรรม
การเลือกสมัครบัตรเครดิตแตกตางกัน ในดาน จํานวนบัตรเครดิตทีถ่ือ ดานประเภทธุรกิจที่ออก
รวมกับบตัรเครดิต ดานประเภทบตัรเครดิต และ ดานการเลือกชองทางการสมัครบัตร  เน่ืองจาก
ผลิตภัณฑจะสามารถตอบสนองความตองการของกลุมผูบริโภคท่ีมีอายุแตกตางกัน นักการตลาดจึง
ใชประโยชนจากอายุเปนตัวแปรดานประชากรศาสตรที่แตกตางกันของสวนการตลาด นักการตลาด
ไดคนหาความตองการของตลาดสวนเล็ก (Nich market) โดยมุงความสําคัญที่ตลาดอายุสวนนั้น  
ศิริวรรณ เสรรัีตน และคณะ (2539: 41-42) และสอดคลองกับ เมธ ีโสภณโพธิวัฒน (2546: 
บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรและสวนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธตอ
พฤติกรรมผูบริโภคในการเลือกใชบตัรเครดิตธนาคารทหารไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุม
ตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้คือ  ผูบริโภคท่ีใชบัตรเครดิตธนาคารทหารไทยจํานวน 400 คน จาก
การตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยาง พบวา ขอมูลประชากรศาสตรดานอายุที่แตกตางกันมีผลกับ
ประเภทสินคาและบริการทีผู่บริโภคเลือกใชแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของ ดาวรีย สนใจ
แท (2551: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาในเรื่องเครื่องมือการตลาดทางตรงที่มีผลตอแนวโนม
พฤติกรรมการใชบริการธนาคาร ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาผูใชบริการธนาคารที่มี อายุ ตางกันมี
แนวโนมพฤตกิรรมการใชบริการของธนาคารแตกตางกัน       
 2.  จากการศึกษาพบวาสถานภาพสมรสมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิต
ดานจํานวนบัตรเครดิตที่ถอื ดานประเภทบัตรเครดิตที่สมัคร และ ดานการเลือกชองทางการสมัคร
บัตรเครดิต ผูตอบแบบสอบถามที่มีสถานภาพสมรสตางกัน มีพฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิต
แตกตางกันในดานจํานวนบัตรเครดิตทีถ่ือแตกตางกันซ่ึงสอดคลองกับ ทิพวรรรณ สวนเกลี้ยง 
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(2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผูบริโภคในการใชจายผานบตัรเครดิตยูโอบีวี
ซา ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยางพบวาผูถอืบัตรที่มี
สถานภาพสมรสแตกตางกันมีพฤติกรรมในการใชบตัรเครดิตยูโอบวีซีาในเขตกรุงเทพมหานคร ดาน
จํานวนสมาชกิบัตรเครดิตอ่ืน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 และจาการศึกษา
พบวาผูบริโภคท่ีมีสถานภาพสมรสที่ตางกันมีพฤติกรรมการสมัครบตัรเครดิตดานประเภทบตัรเครดิต
ที่สมัคร และดานการเลือกชองทางการสมัครบัตรเครดิตไมแตกตางกันซ่ึงสอดคลองกับศศธิร เดชุ
คุปต (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยดานการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ที่มีผลตอการ
เลือกใชบริการบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา
ผูบริโภคท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร ดานสถานภาพการสมรส ที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการ
เลือกใชบริการบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ไมแตกตางกัน    
 3.  จากการศึกษาพบวาอาชีพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิตดาน
จํานวนบัตรเครดิตที่ถือซ่ึงสอดคลองกับ ทิพวรรรณ สวนเกลีย้ง (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาทศันคติ
และพฤติกรรมของผูบริโภคในการใชจายผานบัตรเครดิตยูโอบีวีซา ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการ
ตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยางพบวาผูถือบัตรที่มีอาชีพแตกตางกันมีพฤติกรรมการใชบัตร
เครดิตยูโอบวีซีาในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนสมาชิกบัตรอ่ืน แตกตางกันอยางมีนัยทางสถิติ
ที่ระดับ .05  และจากการศกึษาพบวาอาชีพมีความสัมพันธกับพฤตกิรรมการสมัครบัตรเครดิตดาน
ประเภทธุรกิจที่ออกรวมกับบัตรเครดิต ดานประเภทบตัรเครดิต และดานการเลือกชองทางการสมัคร
บัตรเครดิต สอดคลองกับ Kotler. (1997: 172) ซึ่งกลาววา เน่ืองจากอาชีพของแตละบุคคลจะนําไปสู
ความจําเปนและความตองการสินคาและบริการที่แตกตางกัน เชนขาราชการจะซ้ือชุดทํางานและ
สินคาจําเปน ประธานกรรมการบริษัทและภรรยาจะซื้อเสื้อผาราคาสูง หรือตั๋วเครือ่งบิน ซึ่งนักการ
ตลาดจะศึกษาวาผลติภัณฑของบริษทั มีบุคคลในอาชีพไหนสนใจ เพ่ือที่จะจัดกิจกรรมทางการตลาด
ใหตอบสนองความตองการใหเหมาะสม        
 4.  จากการศึกษาพบวารายไดเฉลี่ยตอเดือนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสมัครบัตร
เครดิตดานจํานวนบตัรเครดิตที่ถือ ดานประเภทธุรกิจที่ออกรวมกับบัตร ดานประเภทบัตรเครดิต 
และ ดานการเลือกชองทางสมัครบัตรเครดิต ซ่ึงสอดคลองกับ คอตเลอร (Kotler. 1997: 172)   กลาว
วาโอกาสทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstances) หรือรายได (Income) ของบุคคลจะกระทบตอ
สินคาและบริการที่เขาตัดสินใจซื้อ โอกาสเหลาน้ีประกอบไปดวยรายไดและการออมทรัพย อํานาจ
การซ้ือและทศันคตเิก่ียวกบัการจายเงิน นักการตลาดตองสนใจแนวโนมรายไดสวนบุคคล การออม
และอัตราดอกเบี้ย           
 5.  จากการศึกษาพบวาการรับรูปญหา มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิต
ดานประเภทธรุกิจที่ออกรวมกับบัตรเครดิต ดานการเลือกชองทางสมัครบัตรเครดิตซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของ คอตเลอร (Kotler. 1997: 192) ซึ่งกลาววากระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 
(Consumer buying decision process) เปนลําดับขึ้นตอนในการตัดสินในของผูบริโภค จากการ
สํารวจรายงานของผูบริโภคจํานวนมากในกระบวนการซื้อพบวาผูซือ้ผานกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ 
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(1) การรับรูถงึความตองการหรือการรับรูปญหา (2) การคนหาขอมูล (3) การประเมินผลทางเลือก
กอนการซ้ือ (4) การตัดสินใจซื้อ (5) พฤตกิรรมภายหลังการซ้ือ ทั้งน้ีผูบริโภคอาจขามหรือยอนกลับ
ไปเริ่มตนขั้นตอนกอนนี้ก็ได        
 6.  การรับรูปญหามีความสัมพันธเชิงบวกตอการคนหาขอมูลในการสมัครบัตรเครดิตซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของ คอตเลอร (Kotler. 1997: 192) ซึ่งกลาววา การรับรูถึงความตองการ 
(Need recognition) หรือ การรับรูถึงปญหา (Problem recognition)  เปนขั้นตอนแรกของ
กระบวนการตัดสินใจซื้อ ซึ่งเกิดขึ้นเม่ือบุคคลระลึกถึงความแตกตางระหวางส่ิงทีเ่ขามีอยูกับสิ่งที่เขา
ตองการ ซึ่งเกิดจาก (1) ตวัแปรภายใน หรือปจจัยดานจิตวิทยาประกอบดวย ความตองการและการ
จูงใจ บุคลิกภาพและแนวความคิดสวนตวั การรับรู การเรียนรู และทัศนคติ (2) ตัวแปรภายนอก หรือ 
ปจจัยสิ่งแวดลอมดานสังคมวัฒนธรรม ประกอบดวย กลุมอางอิง ครอบครัว ชั้นทางสังคม วัฒนธรรม 
และวัฒนธรรมยอย ปจจัยเหลาน้ีจะสงผลตอการกําหนดความตองการของแตละบุคคลเม่ือบุคคล
ไดรับรูถึงความตองการแลว เขาจะคนหาวิธีการที่จะทําใหความตองการดังกลาวไดรับการตอบสนอง 
ซึ่งผูบริโภคสามารถคนหาขอมูลเกี่ยวกบัผลติภัณฑหรือบริการที่สามารถตอบสนองความตองการได 
 
ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 

 จากการวิจัยลกัษณะบุคคล และกระบวนการตัดสินใจสมัครบัตรเครดิตของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังน้ี 

 1.  จากการศึกษาพบวา ผูบริโภคกลุมอายุมากกวา 40 ปขึ้นไป สถานภาพสมรสแลว มี
อาชีพเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจ และ ผูประกอบธุรกิจสวนตวั รายไดเฉลี่ย 45,000 บาทขึ้นไป สวน
ใหญมีจํานวนบัตรเครดิตทีถ่ือครองจํานวนนอยกวากลุมอ่ืน ๆ ดังนั้นจึงควรศึกษาเฉพาะผูบริโภค
กลุมดังกลาวรวมกับปจจัยทางการตลาดดานอ่ืน ๆ เชน ปจจัยดานผลิตภัณฑ ราคา และ การสงเสริม
ทางการตลาดที่มีผลตอการใชบตัรเครดิตของผูบริโภคน้ี เพ่ือเปนแนวทางในการกระตุนความ
ตองการใชบตัรเครดิตของผูบริโภคกลุมดังกลาวตอไป 
 2.  จากการศึกษาพบวา ผูบริโภคกลุมอายุมากกวา 40 ปขึ้นไป มีจํานวนบัตรเครดิตที่ถือ
ครองนอยที่สุดเม่ือเปรียบเทียบกับผูบริโภคกลุมอ่ืน ซึ่งเปนปญหาทีผู่บริหารในธุรกิจบัตรเครดิตควร
ใหความสําคญัและเรงแกไขไดโดยวิธีดังนี้ 
  2.1  สงพนักงานขายเขาพบผูบริโภคกลุมดังกลาวเพ่ือนําเสนอขายบัตรเครดิต และ ให
ขอมูลเกี่ยวกบัสิทธปิระโยชนที่จะไดรับจากการถือบัตรเครดิต 
  2.2  นําเสนอบัตรเครดิตที่ออกรวมกับธุรกิจทีส่อดคลองกับรูปแบบการดําเนินชีวติและ
เหมาะสมกับความตองการของผูบริโภคกลุมดังกลาว เชน ธุรกิจโรงพยาบาล สายการบิน หรือ ธุรกิจ
ประกันภัย เน่ืองจากผูบริโภคกลุมดังกลาว เปนกลุมทีมี่ความม่ันคงในอาชีพ และเริ่มมีความสนใจใน
เรื่องของการดูแลสูขภาพ หรือการทองเท่ียว ดังนั้นการนําเสนอบัตรเครดิตรวมธรุกิจประเภทดังกลาว
จะสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคกลุมน้ีได 
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 3.  จากการวิจัยพบวาผูบริโภคท่ีสมรสแลว มีจํานวนบัตรเครดิตที่ถือคอนขางนอย และมี
ความสนใจการสมัครบัตรเครดิตในดานประเภทบตัรเครดิตที่สมัคร รวมถึงดานการเลือกชองทางการ
สมัครบัตรเครดิตนอยกวาผูบริโภคกลุมทีมี่สถานภาพ โสด/แยกกันอยู/หมาย/อยาราง ดังนั้นผูบริหาร
ในธุรกิจบตัรเครดิตจึงควรมีการพัฒนารูปแบบของการสงเสริมการตลาดใหเหมาะสมกับผูบริโภคกลุม
ที่สมรสแลวดวยการใหสวนลดเม่ือมีการใชบัตรเครดิตในโรงเรียนกวดวิชา รานคาที่จําหนายสินคา
ประเภทเครื่องใชในครวัเรือน โรงพยาบาล และศูนยบรกิารรถยนต เปนตน ซึ่งกิจกรรมสงเสริม
ทางการตลาดดังกลาวจะเปนการกระตุนใหผูบริโภคกลุมที่สมรสแลวหันมาใชจายผานบัตรเครดิตกัน
มากขึ้น และอีกแนวทางในการกระตุนผูบริโภคกลุมดังกลาว คอืนําเสนอขายบัตรเครดิตโดยใช
พนักงานขายใหมากขึ้น พรอมกับพัฒนาเว็ปไซดที่ใชเปนชองทางการสมัครบัตรเครดิตใหใชงานงาย 
และเพิ่มการโฆษณาผานชองทางอินเตอรเน็ตเพ่ือเปนการกระตุนผูบริโภคกลุมดังกลาวใหหันมา
สนใจสมัครบตัรเครดิต          
 4.  จากศึกษาพบวาผูบริโภคท่ีมีอาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว และ พนักงานรัฐวิสาหกิจมี
พฤติกรรมการถือบัตรเครดิตในจํานวนนอย และมีพฤติกรรมการถือบัตรเครดิตทีอ่อกรวมกับธรุกิจ
ประเภทรานคาปลอดภาษี / ประกันชีวติ / สายการบิน / ผูจัดจําหนายรถยนต และ ศูนบริการรถยนต 
/ โรงพยาบาล /สาธารณูปโภค และ การสมัครเลือกชองทางสมัครบตัรเครดิตดวยการสมัครผานทาง
พนักงานขายและการสมัครบัตรนอยกวาผูบริโภคกลุมอ่ืนดังนั้นผูบริหารในธุรกิจบตัรเครดิตควรมีการ
ปรับปรุงกลยุทธทางการตลาดใหสอดคลองกับอาชีพของผูบริโภคกลุมดังกลาว เชน กลุมผูประกอบ
กิจการสวนตวั เม่ือผูบริโภคกลุมดังกลาวมีการติดตอกับธนาคารในการทําธุรกรรมทางการเงินหรือขอ
สินเชื่อเพ่ือใชในการดําเนินธุรกิจ ธนาคารควรมีการนําเสนอบัตรเครดิตใหแกผูบรโิภคกลุมดังกลาวใน
คราวเดียวกัน สําหรับผูบริโภคในกลุมพนกังานรัฐวิสาหกิจ ผูบริหารในธุรกิจบัตรเครดิต ควรมีการ
ปรับปรุงกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ ดวยการลดขั้นตอนและเอกสารประกอบในการพิจารณาสินเชื่อ
บัตรเครดิตใหแกผูบริโภคในกลุมพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยอาศัยความนาเชื่อจากองคกรที่ผูบริโภค
ทํางานอยูมาเปนองคประกอบในการพิจารณาสินเชื่อ อีกทั้งยังควรมีการจัดบูธรับสมัครภายใน
หนวยงานรัฐวสิาหกิจเพ่ืออํานวยความสะดวกและกระตุนความตองการถือบัตรเครดิตใหแกผูบรโิภค
กลุมดังกลาว 
 5.  จากการศึกษาพบวาผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 45,000 บาทขึ้นไป มีจํานวนบัตร
เครดิตทีถ่ือนอยที่สุดเม่ือเปรียบเทียบกับกลุมอ่ืน ๆ ในขณะที่ผูบริโภคกลุมดังกลาวมีโอกาสทาง
เศรษฐกิจสูงกวากลุมอ่ืน ดังนั้นผูบริหารในธุรกิจบัตรเครดิตจึงควรใหความสําคัญกับผูบริโภคกลุม
ดังกลาวดวย การเสนอบัตรเครดิตที่มีสทิธิประโยชนมากเปนเศษโดยใชรายไดเปนเกณฑดานรายได
เปนตวักําหนดในการมอบสิทธิเศษดังกลาว เชน การมอบสวนลดในรานจําหนายสินคาเจาะจงซื้อ 
(Specialty Goods) และในดานการสื่อสารทางการตลาดควรเพิ่มความถี่ในการสื่อสารกับผูบริโภค 
ดวยการใชเคร่ืองมือทางการตลาดในรูปแบบของ Direct Marketing เพ่ือใหการส่ือสารเขาถึง
กลุมเปาหมายไดอยางเจาะจง และกระตุนความตองการของผูบริโภคใหมีมากขึ้น 
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 6.  จากการศึกษาพบวาผูบริโภคใชบตัรเครดิตที่ออกรวมกับธุรกิจประเภทรานคาปลอด
ภาษี / ประกันชีวติ/สายการบิน/ผูจัดจําหนายรถยนต และ ศูนบริการรถยนต/โรงพยาบาล/
สาธารณูปโภคคอนขางนอย ดังนั้นผูบริหารในธุรกิจบตัรเครดิต จึงควรพัฒนารายการสงเสริมทางการ
ตลาดเพ่ือกระตุนความตองการของผูบริโภค ดังนี้ 
  6.1  ใหสวนลดกบัผูบริโภคเม่ือมีการซ้ือสินคาและบริการ ในรานคาปลอดภาษี 
โรงพยาบาล สายการบิน และศูนยบริการรถยนต 
  6.2  มอบกรมธรรมประกันอุบัตเิหตุหรือประกนัชีวติใหแกผูบริโภคท่ีสมัครบัตรเครดิตใน
กลุม ประกันชีวติ สายการบิน โรงพยาบาล ผูจัดจําหนายรถยนต หรอื ศูนยบริการรถยนต โดยเรียก
เก็บเบีย้ประกนัในอัตราถูกเปนพิเศษผานทางบัตรเครดิต 
  6.3  มอบคะแนนสะสมในอัตราพเิศษเม่ือมีการใชบตัรเครดิตที่ออกรวมกับธุรกิจประเภท
รานคาปลอดภาษี / ประกันชวีติ / สายการบิน / ผูจัดจําหนายรถยนต และ ศูนบรกิารรถยนต /
โรงพยาบาล / สาธารณูปโภค เพ่ือซ้ือสินคาและบริการในธุรกิจประเภทเดียวกัน 
  6.4  รวมมือกับผูประกอบการในธุรกิจประเภทรานคาปลอดภาษี / ประกันชีวติ / สาย
การบิน / ผูจัดจําหนายรถยนต และ ศูนบริการรถยนต /โรงพยาบาล / สาธารณูปโภค ในการให
พนักงานของผูประกอบการธุรกิจดังกลาว สามารถทําหนาที่เปนพนกังานขายบัตรเครดิต และให
ผลตอบแทนแกพนักงานในธรุกิจดังกลาวในรูปแบบของคอมมิสชั่น 
 7.  จากการศึกษาพบวาผูบริโภคใชบตัรเครดิตประเภทบตัรไชนายูเน่ียนเพยที่ออกโดย
ธนาคารพาณิชย บัตรเจซีบทีี่ออกโดยบริษัทบตัรเครดิต และบัตรที่ออกโดยบริษัทบัตรเครดิต เชน ได
เนอรคลับ และ อเมริกันเอ็กเพรส มีจํานวนนอย ดังนั้นผูบริหารของธรุกิจบัตรเครดิตประเภทดังกลาว
จึงควรเรงเพ่ิมจํานวนผูถือบตัรเครดิตดวยวิธีการดังตอไปน้ี 
  7.1  หาพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Partner) โดยการออกบัตรเครดิตรวมกับธุรกิจ
ประเภท ไฮเปอรมารเกต ดิสเคาทสโตร และหางสรรพสินคา และ พัฒนารายการสงเสริมทางการ
ตลาดรวมกบัผูประกอบการธุรกิจประเภทดังกลาวเพ่ือกระตุนความตองการถือบัตรเครดิตของ
ผูบริโภค 
  7.2  เพ่ิมจํานวนพนักงานขายบตัรเครดิตใหมากขึ้นพรอมทั้งฝกอบรมทักษะในการขาย
ใหพนักงานขายสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 8.  จากการศึกษาพบวาผูบริโภคมีพฤติกรรมเลือกชองทางการสมัครบัตรผานทางพนักงาน
ขายบตัรเครดิตและสมคัรดวยตนเองมีจํานวนนอย ดังนั้นผูบริหารในธุรกิจบัตรเครดิตควรมีการ
ปรับปรุงการบริหารหนวยงานขายดวยการเพ่ิมจํานวนพนักงานขายบัตรเครดิตใหมีจํานวนมากขึ้น 
และ จูงใจพนักงานที่ไมไดมีหนาที่รับผิดชอบในงานขาย เชน เจาหนาที่บริการลูกคา พนักงานรับ
ฝาก-ถอน (Teller) ใหหันมาสนใจขายบตัรเครดิตมากขึน้ ดวยการใหผลตอบแทนจากการขายใน
รูปแบบของตวัเงิน (Incentive) ในอัตราสงูเปนพิเศษ 
 9.  จากการศึกษาพบวาผูบริโภคที่มีระดับการรับรูปญหานอยมีพฤติกรรมการสมัครบัตร
เครดิตดานประเภทธุรกิจที่ออกรวมกับบตัรเครดิตและดานการเลือกชองทางสมัครบัตรเครดิตนอย
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ตามไปดวย ดังนั้น ผูบริหารในธุรกิจบตัรเครดิต จึงควรใชสิ่งกระตุนทางการตลาด (Marketing 
stimulus)  ไดแกการโฆษณา (Advertising) การจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาด (Event Marketing) 
ซึ่งจะทําใหผูบริโภคเกิดการรับรูปญหา หรือเกิดความตองการ และจากการศึกษาในครั้งนี้ผูวิจัย
แนะนําใหมีการส่ือสารกับผูบริโภคโดยนําประเด็นในเรือ่งสิทธิประโยชนพิเศษท่ีจะไดรับจากบัตร
เครดิต เชน การรับสวนลดรานคา การเขาใชบริการในหองรองพิเศษในสนามบิน การไดสิทธิจอดรถ
ในหางสรรพสินคา หรือการสะสมคะแนนเพื่อแลกของรางวัล  ความสะดวกสบายจากการใชบตัร
เครดิตแทนเงนิสดเม่ือตองการซ้ือสินคาและบริการ ในการสื่อสารกับผูบริโภค เน่ืองจากประเด็นที่
นําเสนอขางตน ผูบริโภคมีความตองการอยูในระดับมาก     
 10. จากการศึกษาพบวาการรับรูปญหามีความสัมพันธเชิงบวกตอการคนหาขอมูลในการ
สมัครบัตรเครดิต ซึ่งหมายถึงผูบริโภคท่ีมีระดับการรับรูปญหานอยมีพฤติกรรมการคนหาขอมูลใน
ระดับนอย-ปานกลาง เน่ืองจากงานวิจัยพบวาผูบริโภคมีความตองการใชบตัรเครดิตเพ่ือแสดงใหเห็น
ถึงความมีรสนิยม และมีการคนหาขอมูลจากสื่อโฆษณาทางวิทยุอยูในระดับนอย ดังนั้น ผูบริหารใน
ธุรกิจบัตรเครดิต ใหความสาํคัญในการเลอืก พรีเซ็นตเตอร หรือ แบรนดเอมบาสเดอร ที่จะนํามาใช
ในการสื่อสารกับผูบริโภค โดยบุคคลดังกลาวควรจะมีบคุลิกและภาพลักษณที่แสดงใหเห็นถึงความมี
รสนิยม และสนับสนุนภาพลักษณของบตัรเครดิตที่นําเสนอตอผูบริโภค ในดานการใชสื่อโฆษณาทาง
วิทยุ ผูบริหารควรเลือกรายการ หรือสถานีวิทยุทีต่รงกบักลุมเปาหมายใหมากที่สดุ และเพิ่มความถี่
ในการในการออกโฆษณาทางวิทยุ เพ่ือย้ําใหผูบริโภครับทราบถึงขอมูล และสิทธปิระโยชนที่ไดรับ
จากบัตรเครดิต ซึ่งจะทําใหผูบริโภคเกิดการรับรูถึงความตองการ (Need recognition) หรือการรับรู
ปญหา (Problem recognition) 
 11. จากการศึกษาพบวาการคนหาขอมูลไมมีความสัมพันธกับพฤตกิรรมการสมัครบัตร
เครดิต กลาวคือผูบริโภคมีระดับการคนหาขอมูลโดยเฉลี่ยโดยรวมในระดับปานกลางและการคนหา
ขอมูลไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิตในทุก ๆ ดาน ดังนั้นผูบริหารธุรกิจบัตร
เครดิต ควรมีการพิจารณาตัดลดงบประมาณที่ใชจายไปเพ่ือวัตถุประสงคในการใหขอมูลแกผูบริโภค
ในการสมัครบตัรเครดิต   การตัดลดงบประมาณดังกลาวเปนการประหยัดตนทุนและอาจจะนําเงินไป
ลงทุนในกิจกรรมทางการตลาดดานอ่ืน ๆ แทนได 
 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตอไป 
 1.  ในการศึกษาคร้ังตอไปควรจะนํากรอบแนวความคิดเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจของ
ผูบริโภคไปศกึษาถึงผลติภัณฑทางการเงินประเภทอ่ืน ๆ เชน บัตรกดเงินสด หรือสินเชื่อสวนบุคคล 
เพ่ือใหทราบและนํามาเปรียบเทียบ เพ่ือเปนประโยชนตอไป    
 2.  ควรจะทําการศึกษาปจจัยสวนบุคคลดานอ่ืน เชน ปจจัยดานจิตวิทยา (Psychological 
Factor) ไดแก การจูงใจ การรับรู การเรียนรู ความเชื่อ ทัศนคติ บุคลกิภาพ และแนวคิดของตนเอง 
ที่มีผลตอการพฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิต 
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 3.  ในการวิจัยครัง้ตอไปควรเพ่ิมการศึกษาในกลุมตัวอยางที่อยูในจังหวัดใหญ ๆ ตาม
ภูมิภาคตาง ๆ เชน เชียงใหม นครราชสีมา ขอนแกน หรือสงขลา เพ่ือใหทราบและนํามาเปรียบเทียบ
เพ่ือเปนประโยชนตอไป   
 4.  ควรมีการศึกษาถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดอื่น ๆ ที่มีผลตอการตัดสินใจสมัคร
บัตรเครดิต เชน การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 
ปจจัยดานราคา ที่มีผลตอพฤติกรรมการใชจายผานบตัรเครดิต    
 5.  ควรทําการศึกษาเฉพาะผูบรโิภคกลุมอายุมากกวา 40 ปขึ้นไป มีสถานภาพสมรสแลว 
อาชีพเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจ และ ผูประกอบธุรกิจสวนตวั รายไดเฉลี่ย 45,000 บาทขึ้นไป รวมกับ
ตัวแปร อ่ืน ๆ เชน ปจจัยดานผลิตภัณฑ ราคา และ การสงเสริมทางการตลาดทีมี่ผลตอการใชบัตร
เครดิตของผูบริโภคกลุมดังกลาวเพ่ือใชเปนแนวทางในการกระตุนผูบริโภคกลุมดังกลาวในการใช
บัตรเครดิตตอไป 
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แบบสอบถาม 
การวิจัยเร่ือง “ลักษณะบคุคล และ กระบวนการตดัสินใจสมัครบัตรเครดติของผูบริโภคใน 

กรุงเทพมหานคร” 
 
คําชี้แจง แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งในการทําสารนิพนธของนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการตลาด
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วัตถปุระสงคเพ่ือศกึษาถึงลักษณะทางประชากรศาสตร และ
กระบวนการตัดสินใจสมัครบัตรเครดิตของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยแบบสอบถามจะแบง
ออกเปน 4 สวน ดังนี้ 
 สวนที ่1 ขอมูลดานประชากรศาสตร 
 สวนที ่2 ดานการรับรูปญหา 
 สวนที ่3 ดานการคนหาขอมูล 
 สวนที ่4 ดานพฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิต     
 ผูศึกษาใครขอความอนุเคราะหจากทานไดชวยตอบแบบสอบถามนี ้และขอใหโปรดตอบให
ครบทุกขอตามความเปนจรงิของทาน คําตอบเหลาน้ีจะไมมีผลใด ๆ ตอทาน และทานไมตองระบุชื่อ
ลงในแบบสอบถาม ขอมูลที่ทานตอบจะเก็บเปนความลับ เพ่ือประกอบการวิจัยเทาน้ัน 
__________________________________________________________________________ 
สวนที ่1 ขอมูลลักษณะบุคคล 

คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย √ลงในชองวางที่ตรงกับขอมูลและความเห็นของทานมากที่สุด 
 
1.1 เพศ     □ ชาย     □ หญิง 
 
1.2 อายุ     □ 20 - 29 ป    □ 30 - 39 ป 
    □ 40 - 49 ป    □ 50 ปขึ้นไป 
 
1.3 สถานภาพสมรส  □ โสด     □ สมรส  
    □ แยกกันอยู / หมาย / หยาราง 
 
1.4 ระดับการศึกษา  □ ต่ํากวาปริญญาตรี   □ ปริญญาตรี 
    □ สูงกวาปริญญาตรี 
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1.5 อาชีพ    □ ขาราชการ    □ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
    □ พนักงานบริษัทเอกชน  □ ประกอบธรุกิจสวนตวั 
    □ อ่ืน ๆ โปรดระบ.ุ................. 
1.6 รายไดตอเดือน  □ 15,000 – 30,000 บาท  □ 30001 – 45,000 บาท 
    □ 45,001 – 60,000 บาท  □ 60,001 บาทขึ้นไป 
 
สวนที ่2 ขอมูลดานการรับรูปญหา 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ลงใน □ ใหตรงกับระดับความตองการของทานในการใชบตัร
 เครดิต    

ความตองการ 
ระดับความตองการ 

มากที่สุด  มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

5 4 3 2 1 
2.1 ตองการความสะดวกสบายในการใช  
บัตรเครดิตแทนการใชเงินสด เม่ือ
ตองการซ้ือสินคาและบริการ           

2.2 ตองการมีบัตรเครดิตไวเพ่ือปองกัน
เงินสดจากการถูกโจรกรรม           
2.3 ตองการมีบัตรเครดิตไวเพ่ือแกไข
ปญหาทางการเงิน เชน การเบิกถอน
เงินสดลวงหนา การซ้ือสินคาแบบผอน
ชําระเปนรายเดือน           
2.4 ตองการรับสิทธปิระโยชนพิเศษจาก
บัตร เชน การรับสวนลด รานคา การ
เขาใชบริการในหองรับรองในสนามบิน 
การไดสิทธิจอดรถในหางสรรพสินคา 
หรือการสะสมคะแนนเพื่อแลกของ
รางวัล           

2.5 ตองการแสดงใหเห็นถึงความเปนผู
มีฐานะทางการเงินที่ดี           

2.6 ตองการแสดงใหเห็นถึงความมี
รสนิยม           
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ความตองการ 
ระดับความตองการ  

มากที่สุด  มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

5 4 3 2 1 

2.7 ตองการเสริมสรางบุคลกิภาพ 
          

2.8 ตองการเปนที่ยอมรับของกลุมเพ่ือน 
และ ผูรวมติดตอทางธุรกิจ 

          
 
 
สวนที่ 3 ดานการคนหาขอมูล 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ลงใน □ ใหตรงกับความถี่ในการใชแหลงขอมูลตอไปน้ีของทาน
กอนการตัดสินใจสมัครบัตรเครดิตใบลาสุดที่ทานเปนสมาชิก 
 

การคนหาขอมูลกอนการสมัครบัตรเครดิต 
ระดับความถีใ่นการใชแหลงขอมูล 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
5 4 3 2 1 

3.1 วิเคราะหขอมูลจากประสบการณที่
ทานเคยพบเรือ่งการใชบริการบัตรเครดิต 
ในอดีต           
3.2 สอบถามขอมูลจากบริษัทบตัรเครดิต 
หรือธนาคารที่ทานเปนลูกคาอยู 
ในปจจุบัน           
3.3 สอบถามขอมูลจากบริษัทบตัรเครดิต 
หรือ ธนาคารที่ทานเคยเปนลูกคามากอน
ในอดีต           
3.4 สอบถามขอมูลจากบริษัทบตัรเครดิต 
หรือ ธนาคารที่ทานไมเคยเปนลูกคามา
กอน         
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การคนหาขอมูลกอนการสมัครบัตรเครดิต 

ระดับความถีใ่นการใชแหลงขอมูล 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย 
นอย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 

3.5 สอบถามขอมูลจาก สมาชิกใน
ครอบครัว เพ่ือน หรือ เพ่ือนรวมงาน           
3.6 สอบถามขอมูลจากพนักงานขายบัตร
เครดิตทีท่านตองการสมัคร           
3.7 คนหาขอมูลจาก สื่อโฆษณาทาง
สิ่งพิมพ ไดแก หนังสือพิมพ นิตยสาร 
โบรชัวร           
3.8 คนหาขอมูลจาก สื่อโฆษณาทางวิทย ุ           
3.9 คนหาขอมูลจาก สื่อโฆษณาทาง
โทรทัศน           
3.10 คนหาขอมูลจากทางอินเตอรเน็ต           

 
กอนการสมัครบัตรเครดติทานคนหาขอมูลตอไปน้ีมากนอยเพียงใด 
 

ประเภทของขอมูลที่คนหากอนการสมัคร
บัตรเครดิต 

ระดับความถีใ่นการคนหาขอมูล 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
5 4 3 2 1 

3.11 วงเงินทีจ่ะไดรับจากการสมัครบัตร   
เครดิต            
3.12 คาธรรมเนียมสมาชิกรายปของบัตร
เครดิต            
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ประเภทของขอมูลที่คนหากอนการสมัคร
บัตรเครดิต 

ระดับความถีใ่นการใชแหลงขอมูล 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย 
นอย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
3.13 ระยะเวลาการชําระคนืโดยปลอด  
ดอกเบี้ย           

3.14 อัตราการผอนชําระคนืขั้นต่ํา           

3.15 อัตราดอกเบี้ยที่คํานวณจากยอด
คางชําระในบตัรเครดิต           
3.16 คาธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด
ลวงหนา           

3.17 คาธรรมเนียมในการตดิตามทาง
ถามหนี้ 

          

3.18 สถานทีร่ับชําระคาใชจายบัครเครดิต 
          

3.19 วิธีการชาํระคาใชจายบัตรเครดิต 
          

3.20  คาธรรมเนียมที่ตองจายใหแก
สถานที่รับชําระคาใชจายบตัรเครดิต           
3.21 สิทธิประโยชนที่จะไดรบัจากการถือ
บัตรเครดิต เชน การสะสมคะแนนเพื่อ
แลกรับของกาํนัล  การรับสิทธิจอดรถใน
หางสรรพสินคา การเขาใชบริการหองพัก
รับรองในสนามบิน           
3.22 รายการสงเสริมการขายที่จะไดรับ
จากการสมัครบัตรเครดิต เชน ของแถม 
หรือ บัตรกํานัล            
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สวนที่ 4 ดานพฤติกรรมการสมัครบัตรเครดติ  

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ลงใน □ ใหตรงกับพฤติกรรมการสมัครบัตรเครดิตของทานมาก
 ที่สุด 
 

4.1 ปจจุบันทานมีบัตรเครดิตที่ถืออยูจํานวนทั้งหมดกี่ใบ 
 □   1 ใบ   □ 2 ใบ   □ 3 ใบ   
 □   4 ใบ   □ 5 ใบ ขึ้นไป 
 

4.2 บัตรเครดิตที่ทานใชเปนบัตรที่ออกรวมกับธุรกิจประเภทใด 
 □ ไฮเปอรมารเก็ต เชน คารฟู โลตัส  
 □ ดิสเคาทสโตร เชน แม็คโคร 
 □ รานคาปลอดภาษี เชน คิงเพาเวอร  
 □ หางสรรพสินคา เชน เดอะมอลล เซ็นทรัล โฮมโปร 
 □ ประกันชีวติ   □ โรงพยาบาล 
 □ สายการบนิ    □ สาธารณูปโภค เชน รถไฟฟาบีทีเอส  
 □ ผูจัดจําหนายรถยนต และ ศูนยบริการรถยนต  
  
4.3 บัตรเครดิตที่ทานใชเปนบัตรเครดิตประเภทใด 
 □ บัตรวีซาทีอ่อกโดยธนาคารพาณิชย (Bank)  
      เชน บัตรวีซาธนาคารทหารไทย บัตรวีซาธนาคารยูโอบ ี
 □ บัตรเครดติมาสเตอรการดที่ออกโดยธนาคารพาณิชย (Bank)  
      เชน บัตรเครดิตมาสเตอรการดธนาคารไทยพาณิชย บตัรมาสเตอรการดธนาคารธนชาต 
 □ บัตรไชนายูเน่ียนเพยทีอ่อกโดยธนาคารพาณิชย (Bank)  
      เชน บัตรไชนายูเน่ียนเพย ธนาคารกรุงเทพ 
 □ บัตรที่ออกโดยธนาคารพาณิชย (Bank) รวมกับอเมริกัน เอ็กเพรส 
      เชน บัตรธนาคารกรุงเทพ อเมริกัน เอ็กเพรส 
 □ บัตรวีซาทีอ่อกโดยบริษัทบัตรเครดิต (Non-bank)  
      เชน บัตรวีซาเคทีซี บตัรวีซาอิออน 
 □ บัตรมาสเตอรการดที่ออกโดยบริษัทบัตรเครดิต (Non-bank)  
      เชน บัตรมาสเตอรการดเคทีซี บัตรเซ็นทรัลมาสเตอรการด 
 □ บัตรเจซีบทีี่ออกโดยบริษัทบตัรเครดิต (Non-bank)  เชน บัตรเจซีบีอิออน   
 □ บัตรที่ออกโดยบริษัทบัตรเครดิต (Non-bank) เชน อเมริกันเอ็กเพรส ไดเนอรคลับ    
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4.4 ทานเลือกสมัครบัตรเครดิตผานชองทางใด 
 □ สมัครผานทางพนักงานขายบตัรเครดิต 
 □ สมัครผานทางอินเตอรเน็ต    
 □ สมัครกับธนาคารหรือบริษัทบตัรเครดิตที่ทานเคยเปนลูกคาในอดีต 
 □ สมัครกับธนาคารหรือบริษัทบตัรเครดิตที่ทานเปนลกูคาอยูในปจจุบัน 
 □ สมัครกับธนาคารหรือบริษัทบตัรเครดิตที่ทานไมเคยเปนลูกคามากอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 113

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

จดหมายขอเชิญผูเชี่ยวชาญ 
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ภาคผนวก ค 
 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเครือ่งมือวิจัย 
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รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
 

อาจารย ดร.ธนภูมิ อติเวทนิ   อาจารยประจําภาควิชาบริหารธุรกิจ 
        คณะสังคมศาสตร  
        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญณระวี อนันตอัครกุล อาจารยประจําภาควิชาบริหารธุรกิจ 
        คณะสังคมศาสตร      
        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
  
ชื่อ ชื่อสกุล     นายวีรยุทธ เพียรระพีกุล 
วันเดือนปเกิด    28 มีนาคม 2522 
สถานที่เกิด     กรุงเทพมหานคร 
สถานที่อยูปจจุบัน   681/172 ลุมพินีวิลลสุขุมวทิ 77  ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง  
      เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250 
ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน ผูชวยผูจัดการแผนกสินเชือ่บัตรเครดิต 
สถานที่ทํางานปจจุบัน   ธนาคาร ซิตี้แบงค เอ็น.เอ. 
 
ประวตัิการศึกษา 
 พ.ศ. 2543   ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑติ (ภาษาอังกฤษ) 
      จาก  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 พ.ศ. 2554   ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) 
      จาก  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    
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