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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำของปัญหำ 

การใช้บตัรเครดิตถือเป็นความสะดวกสบายอย่างหน่ึงในยุคปัจจุบนั เพราะเป้าหมายหลกั

ของบตัรเครดิตคือ ไม่จ  าเป็นตอ้งถือเงินสดจ านวนมากในการซ้ือสินคา้และบริการ เพียงถือบตัร

เครดิตก็สามารถช าระค่าซ้ือสินคา้และบริการไดแ้ลว้ หรือเรียกอยา่งเป็นทางการวา่ สังคมไร้เงินสด 

ซ่ึงไดมี้การน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการท าธุรกรรมต่าง ๆ ให้สะดวกยิง่ข้ึน ส่งผลท าให้เงินสดถูกลด

ความส าคัญลง เพราะบัตรเครดิตเปรียบเสมือนเงินสดเคล่ือนท่ีซ่ึงผูบ้ริโภคส่วนใหญ่นิยมใช้

มากกว่า อีกทั้ งยงัมีไว้เพื่อเป็นเงินฉุกเฉินในยามจ าเป็นอีกด้วย  ดังนั้ นธนาคารพาณิชย์ทั้ ง

ภายในประเทศและต่างประเทศ จึงใชว้ธีิการส่งเสริมการตลาดท่ีหลากหลายเพื่อเป็นตวัเลือกในการ

ท าบตัรเครดิตให้กบัคนไทย เช่น การผ่อนสินคา้ การซ้ือสินคา้ปลอดดอกเบ้ีย  หรือส่วนลดตาม

ร้านอาหารชั้นน า เป็นตน้ ท าให้ในปัจจุบนัคนไทยนิยมใช้บตัรเครดิตเพิ่มข้ึนมากกว่า 20 ลา้นใบ 

เน่ืองจากไดรั้บผลประโยชน์มากมายรวมถึงความสะดวกสบายในการช าระเงิน จากขอ้มูลสถิติของ

ธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่าตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 มีจ านวนการ

สมคัรบตัรเครดิตเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยการท าบตัรเครดิตท่ีมีจ านวนสูงสุดคือเดือนธนัวาคม มี

ทั้งส้ิน 20,334,780 ใบ ดงัแสดงในภาพท่ี 1.1 สถิติของจ านวนบตัรเครดิตในปี 2560 และในตารางท่ี 

1.1 สถิติของจ านวนบตัรเครดิตของคนไทยในปี 2560  

 

ภำพที ่1.1 : สถิติของจ านวนบตัรเครดิตในปี 2560 

19,000,000
19,500,000
20,000,000
20,500,000

จ ำนวนบัตรเครดติปี 2560

จ ำนวนบตัร
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ตำรำงที ่1.1 :  สถิติของจ านวนบตัรเครดิตของคนไทยในปี 2560 

เดือน / 2560 จ ำนวนบัตรเครดิต (ใบ) 

มกราคม 20,003,382 

กุมภาพนัธ์ 19,461,878 
มีนาคม 19,461,878 

เมษายน 19,461,878 

พฤษภาคม 19,753,741 
มิถุนายน 19,848,871 

กรกฎาคม 19,985,750 
สิงหาคม 20,167,226 

กนัยายน 20,271,719 
ตุลาคม 20,188,816 

พฤศจิกายน 20,258,477 
ธนัวาคม 20,334,780 

 

ทีม่ำ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2561 : ออนไลน์ 

เม่ือมีการใช้บตัรเครดิตตอ้งมีการวางแผนอย่างละเอียดรอบคอบ หากขาดการวางแผนและ
ใช้บริการไม่ถูกวิธีย่อมส่งผลท าให้เกิดดอกเบ้ียและหน้ีสินเข้ามาเก่ียวข้อง โดยในปัจจุบัน
สังคมไทยก าลงักา้วเขา้สู่ยุคดิจิทลั ซ่ึงถือวา่เป็นสังคมไร้เงินสด ท าใหค้นไทยเร่ิมใหค้วามส าคญักบั
การใชบ้ตัรเครดิตเพิ่มมากข้ึน เพราะนอกจากความสะดวกสบายแลว้ ยงัรวมไปถึงผลประโยชน์ท่ี
จะได้รับจากการใช้บตัรด้วย เช่นการได้รับเงินคืน การสะสมแต้มจากการใช้บัตรเครดิต และ
ผลประโยชน์ท่ีแต่ละธนาคารมอบให้ แต่ความสะดวกสบายน้ีก็อาจน าความเดือดร้อนมาสู่
ผูใ้ช้บริการบตัรเครดิตได้ หากขาดวินัยในการใช้เงินจะท าให้ เส่ียงต่อการเป็นหน้ีเพิ่มมากข้ึน  
(แครอล ยปิ, 2559 ) 

ในปัจจุบนัตอ้งยอมรับว่าเกือบทุกคนในสังคมตอ้งใช้เงินในการด าเนินชีวิต ทั้งค่าอาหาร 
ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง หรือค่าสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน ้ าประปา ค่าโทรศพัท ์เป็น
ตน้ การใชบ้ตัรเครดิตมีทั้งแบบรูดบตัรเพื่อช าระสินคา้หรือบริการในร้านคา้ กบัการใชบ้ตัรเครดิต
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ซ้ือสินคา้และบริการ บนระบบเวบ็ไซตห์รือแอพพลิเคชัน่ ผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซ่ึงคน
ไทยส่วนใหญ่ให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะมีความสะดวกและเสียเวลาไม่มากนกั  และจาก
สถิติการใชง้านดิจิทลัของเอเชียตะวนัออกเฉียงใตพ้บวา่ คนไทยใชอิ้นเทอร์เน็ตติดอนัดบัตน้ๆ ของ
โลก ประชากรมีจ านวน 69.11 ล้านคน ประชากรผูท่ี้ใช้อินเทอร์เน็ต 57 ลา้นคน มีร้อยละ 6 ท่ีใช้
บตัรเครดิตผ่านอินเทอร์เน็ต และร้อยละ 4  ท  าการช าระเงินผ่านระบบออนไลน์ (Hootsuite และ 
Wearesocial สถิติการใชง้านดิจิทลัของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต,้ 2561 ; ออนไลน์) 

จากขอ้มูลท่ีกล่าวมาขา้งตน้บริษทั ขอ้มูลเครดิตแห่งชาติ จ  ากดั ได้ให้ขอ้มูลว่า ขอ้มูลหน้ี
ครัวเรือนปี 2560 มีคนไทยท่ีใชบ้ริการบตัรเครดิตเพิ่มข้ึนแต่กลุ่มท่ีมีการก่อหน้ีมากท่ีสุดในปัจจุบนั
คื อก ลุ่ ม เจ เน อ เรชัน วาย  (มิ ล เล เน่ี ยม ) ท่ี เกิ ด ระหว่ าง  พ .ศ .  2523- 2540 อ ายุป ระม าณ  
20 – 37  ปี จึงไดมี้การออกกฎเกณฑ์มาควบคุมการปล่อยสินเช่ือและการถือครองบตัรเครดิต เพื่อ
ป้องกนัการใช้จ่ายเกินตวัของกลุ่มเจเนอเรชันวาย เพราะกลุ่มน้ีเติบโตในยุคท่ีมีการเปล่ียนแปลง
ดา้นเทคโนโลยี และเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงมากมายในหลายดา้นทั้งดา้นสังคม ดา้นเศรษฐกิจ 
และดา้นวฒันธรรม มีความชอบติดตามข่าวสารผ่านส่ือช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย จึง
เป็นกลุ่มท่ีเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตมากกว่ากลุ่มอ่ืน มีความนิยมใช้สมาร์ทโฟนเพิ่ม
มากข้ึน เพื่อตอบสนองความสะดวกสบายทั้งด้านการโอนเงิน การซ้ือสินค้า และการช าระค่า
สาธารณูปโภคดว้ยการท าธุรกรรมผา่นทางระบบอินเทอร์เน็ต ซ่ึงถือวา่ช่วยสร้างความพึงพอใจต่อ
กลุ่มคนไทยเจเนอเรชันวายเป็นอยา่ง เม่ือมีความสะดวกเพิ่มมากข้ึน ท าให้ส่งผลให้มีการด าเนิน
ชีวิตท่ีหลากหลายและมีส่ิงท่ีตอ้งใชจ่้ายเพิ่มมากข้ึนตามไปดว้ย เพียงกรอกขอ้มูลบตัรเครดิต หรือ
การเพิ่มบตัรเครดิตเขา้กบัสมาร์ทโฟนก็สามารถช าระค่าสินคา้หรือบริการไดท้นัที และมีแนวโนม้
ท่ีจะก่อหน้ีเพิ่มข้ึนในทุกประเภทสินเช่ือ นอกจากน้ียงัเป็นกลุ่มท่ีมีปัญหาระดบัสูงสุดในการเป็น
หน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้อีกด้วย รวมกนัสูงถึง 2.9 แสนล้านบาท  (บริษทัขอ้มูลเครดิตแห่งชาติ 
(เครดิตบูโร), 2561 : ออนไลน์) 

จากขอ้มูลท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้่าสอดคลอ้งกบัขอ้มูลส านกังานพฒันาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้ให้ข้อมูลว่า เจเนอเรชันวาย เป็นเจเนอเรชันท่ีใช้ชีวิตแบบ
สนุกสนาน มีความสามารถในการใช้เงินเพื่อหาความสุข หาประสบการณ์ท่ีแตกต่างจากเดิมใน
ชีวิตประจ าวนั และใชเ้งินไปกบัการด าเนินชีวติในรูปแบบของตนเอง จึงท าให้กลุ่มเจเนอเรชนัวาย
คิดวา่ เงินมีไวเ้พื่อการใชจ่้าย มีไวเ้พื่อสร้างความสุขให้กบัตนเองเท่านั้น ดว้ยเหตุน้ีจึงท าใหค้นไทย
เจเนอเรชนัวาย มีรายจ่ายท่ีมากข้ึนและขาดก าลงัในการช าระหน้ี มากกวา่เจเนอเรชนัอ่ืน ดงัแสดง
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ในตารางท่ี 1.2 สถิติของผูท่ี้เคยซ้ือสินคา้และบริการออนไลน์ในช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม ปี 
2560 

ตำรำงที่ 1.2 : สถิติของผูท่ี้เคยซ้ือสินคา้และบริการออนไลน์ ในช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม ปี 
2560 

หน่วย : ร้อยละ 

เจเนอเรชัน เป็นเร่ืองง่ำย 
มีโปรโมช่ัน

ถูกใจ 
ได้รับสินค้ำ

สะดวกรวดเร็ว 
รำคำถูกกว่ำซ้ือ
ผ่ำนหน้ำร้ำน 

เจเนอเรชนั แซด 
(พ.ศ. 2540 ข้ึนไป) 

65.2 40.2 39.8 - 

เจเนอเรชนั วาย 
(พ.ศ. 2523-2540) 

90.7 56.1 - 54.7 

เจเนอเรชนั เอกซ์ 
(พ.ศ. 2508-2522) 

88.9 50.9 60.2 - 

เบบ้ี บูมเมอร์ 
(พ.ศ. 2489-2507) 

82.1 47.0 65.3 - 

ทีม่ำ : ส านกัยทุธศาสตร์, 2561 : ออนไลน์ รายงานผลส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เนต็ในประเทศไทย 
2560. วรสารเผยแพร่ ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน) 

  การใชบ้ริการบตัรเครดิตในปัจจุบนัไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งมีเงินเดือนจ านวนมาก จึงจะสามารถ
สมคัรท าบตัรเครดิตได้ ซ่ึงผูบ้ริโภคบางคนเร่ิมใช้บตัรเครดิต โดยเฉพาะบตัรเสริมมาตั้งแต่สมยั
วยัรุ่น ซ่ึงกลุ่มท่ีใชบ้ตัรเครดิตก็ถูกแบ่งออกเป็นหลาย ๆ กลุ่ม และกลุ่มท่ีน่าสนใจท่ีจะน าขอ้มูลมา
ท างานวิจยันั้นคือกลุ่มเจเนอเรชนัวายซ่ึงผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีถือเป็นกลุ่มท่ีมีก าลงัซ้ือสูงและเม่ือผนวก
เขา้กบัอิทธิพลของเทคโนโลยีดิจิทลัท าให้กลุ่มน้ีมีความตอ้งการและคาดหวงัสูงกว่ากลุ่มคนเจ
เนอเรชนัอ่ืน โดยปัจจุบนัผูบ้ริโภคกลุ่มคนไทยเจเนอเรชนัวายมีประมาณ 18.7 ลา้นคน คิดเป็นร้อย
ละ 28.54 ของประชากรในประเทศ และด้วยอัตราการเกิดท่ีอยู่ในระดับต ่ ามาเป็นเวลานาน
ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีจึงมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทยเม่ือเทียบกบัคนกลุ่มเจเนอเรชนัอ่ืน ๆ คนกลุ่มน้ี
มกัมีรายไดสู้งทั้งท่ียงัอยูใ่นวยัหนุ่มสาว และมีแนวโน้มท่ีจะมีอตัราการใช้จ่ายสูงเม่ือเทียบกบัคน
รุ่นก่อน ตลาดผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีจึงเป็นโอกาสท่ีส าคญัของธุรกิจสินคา้อุปโภคบริโภคในประเทศไทย 
(ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน), 2561 : ออนไลน์) 
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  ดงันั้นจึงท าให้สถาบนัการเงินธนาคารพาณิชยผ์ูใ้ห้บริการด้านบตัรเครดิตได้ตั้งเป้าหมาย
เสนอขายบตัรเครดิตให้กบักลุ่มคนเจเนอเรชนัวายท่ีมีศกัยภาพในการช าระเงิน คือมีรายไดป้ระจ าท่ี
แน่นอนซ่ึงมีความเช่ือวา่จะสามารถช าระค่าบริการเตม็จ านวนหรือสามารถช าระค่าบริการขั้นต ่าได้
โดยไม่มีปัญหา จุดเด่นของคนกลุ่มน้ีคือ มีความคุน้เคยกบัการท าธุรกรรมและใช้บริการธุรกรรม
ทางการเงินในระบบออนไลน์กบัธนาคารต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงผูท่ี้จะสามารถท าบตัรเครดิตได้
นั้นตอ้งมีรายไดข้ั้นต ่า 15,000 บาทข้ึนไป วธีิเสนอขายบตัรเครดิตของธนาคารพาณิชยก์็คือน าเสนอ
สิทธิประโยชน์พิเศษท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะการใชชี้วติเฉพาะตวั เช่น ยอดค่าใชจ่้ายสะสมสามารถ
น าไปแลกซ้ือตัว๋เคร่ืองบินในราคาท่ีไม่สูงมาก หรือมียอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตมากก็จะได้รับ
คะแนนสะสมมาก ซ่ึงเป็นท่ีพึงพอใจของคนกลุ่มน้ีเป็นอยา่งยิ่ง  (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2561 : 
ออนไลน์) 

1.2 ควำมส ำคัญของปัญหำ 

  บริษทัขอ้มูลเครดิตแห่งชาติ (เครดิตบูโร) ไดแ้บ่งกลุ่มคนเจเนอเรชนัวายออกเป็นสองช่วง
อายุคืออายรุะหวา่ง 29-37 ปี เป็นกลุ่มท่ีมีอาชีพการงานมัน่คงและมีความรับผิดชอบ อยูช่่วงท่ีก าลงั
สร้างตวัหรือสร้างครอบครัว จะใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตสูงสุดอยูท่ี่ 15,000 บาทต่อคนต่อเดือน และ 
อายุระหวา่ง 20-30 ปี  เป็นกลุ่มท่ีมีความเส่ียงผิดนดัช าระและก่อหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดสู้งท่ีสุด  
จากการส ารวจของเครดิตบูโรในส่วนของตลาดบตัรบตัรเครดิตทั้งระบบพบวา่ มีสัดส่วนผูถื้อบตัร
เปิดใหม่เป็นเจเนอเรชนัวายมากกว่าร้อยละ 50 ท่ีส าคญัยอดใช้จ่ายผ่านบตัรของกลุ่มน้ีโดยเฉล่ีย
ส่วนใหญ่อยูท่ี่ 8,000-10,000  บาทต่อคนต่อเดือน และท่ีน่าสนใจปัญหาของกลุ่มเจเนอเรชนัวายใน
ปัจจุบนัท่ีพบมากท่ีสุดคือปัญหาดา้นหน้ีเสีย ไม่สามารถช าระหน้ีได้ตามระยะท่ีก าหนด ท าให้มี
หน้ีสินจากบตัรเครดิตเพิ่มมากข้ึน ดงัสถิติในตารางท่ี 1.3 สถิติของจ านวนหน้ีสินกลุ่มเจเนอเรชนั
วาย ปี 2560  (สุรพล โอภาสเสถียร บริษทัขอ้มูลเครดิตแห่งชาติ (เครดิตบูโร), 2561 : ออนไลน์)  
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ตำรำงที ่1.3 : จ านวนหน้ีสินกลุ่มเจเนอเรชนัวาย ปี 2560     

สินเช่ือ ยอดหนี้รวม (ล้ำนบำท) เอน็พีแ่อล สัดส่วน 

สินเช่ือบา้น 1,269,745 46,998 ร้อยละ 4  
สินเช่ือรถยนต ์ 829,910 51,876 ร้อยละ 6  
บตัรเครดิต 102,472 15,775 ร้อยละ 15  
สินเช่ือส่วนบุคคล 433,402 56,699 ร้อยละ 13  

ทีม่ำ :บริษทัขอ้มูลเครดิตแห่งชาติ (เครดิตบูโร), 2561 : ออนไลน์ 

  จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้บริษทัขอ้มูลเครดิตแห่งชาติ (เครดิตบูโร)ไดเ้ปิดเผยขอ้มูล
เพิ่มเติมว่ากลุ่มเจเนอเรชันวายเป็นกลุ่มท่ีก่อหน้ีสูงท่ีสุด เน่ืองจากอยู่ในช่วงวยัท างานและก าลงั
สร้างตวั และตั้งแต่ปี 2560 พบว่าท าสินเช่ือบุคคลจ านวน 3.2  ลา้นบญัชี  สินเช่ือบตัรเครดิต 1.7  
ล้านบญัชี สินเช่ือรถยนต์ 1.3  ล้านบญัชี และสินเช่ือบา้น 3.5  แสนบญัชี และพบว่ามีหน้ีท่ีคา้ง
ช าระ กว่า 2.9  แสนล้านบาท  ดังสถิติภาพท่ี 1.2 การก่อหน้ีของกลุ่มเจเนอเรชันวาย ปี 2560  
(บริษทัขอ้มูลเครดิตแห่งชาติ (เครดิตบูโร), 2561 : ออนไลน์) 

 

ภำพที ่1.2 : การก่อหน้ีของกลุ่มเจเนอเรชนัวาย ปี 2560 

ทีม่ำ :บริษทัขอ้มูลเครดิตแห่งชาติ (เครดิตบูโร), 2561 : ออนไลน์ 
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จากสถานการณ์หน้ีครัวเรือนของไทยในปี 2560 ท่ีเพิ่มข้ึนระดบัร้อยละ 77.5  สะทอ้นให้

เห็นการก่อหน้ีท่ีเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะกลุ่มเจเนอเรชันวาย ยงัก่อหน้ีเพิ่มข้ึนในทุกประเภทสินเช่ือ 

สถาบนัทางการเงินจึงไดด้ าเนินการตรวจสอบสถานะลูกหน้ีผา่นระบบขอ้มูลของบตัรเครดิตถ่ีข้ึน

เพื่อบริหารจดัการความเส่ียง และจากขอ้มูลสถิติคาดว่าในปี 2561 กลุ่มเจเนอเรชนัวาย ยงัก่อหน้ี

เพิ่มข้ึนและมีแนวโนม้จะเป็นหน้ีท่ีมีปัญหาการคา้งช าระรวมกนัมากกวา่ร้อยละ 6.9  ซ่ึงเพิ่มมากข้ึน

ในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมา ดังสถิติตารางท่ี 1.4 : สถิติการเข้าดูขอ้มูลลูกคา้เก่าของธนาคาร ปี 2558 – 

2561 และภาพท่ี 1.3  การตรวจข้อมูลเครดิตบูโรลูกค้าเก่า ของสถานบนัการเงินยอ้นหลัง 5  ปี 

ตั้งแต่ปี 2556 – 2560 (บริษทัขอ้มูลเครดิตแห่งชาติ (เครดิตบูโร), 2561 : ออนไลน์  

 ตำรำงที ่1.4 : สถิติการเขา้ดูขอ้มูลลูกคา้เก่าของธนาคาร ปี 2558 – 2561 

         หน่วย : ล้านคร้ัง  (NPL (ร้อยละ) 

กำรเข้ำดูข้อมูลลูกค้ำเก่ำของธนำคำร 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 (คำดกำรณ์) 

32.74 
(ร้อยละ 6.6 ) 

42.15 
(ร้อยละ 7.2 ) 

43.85 
(ร้อยละ 6.9 ) 

มากกวา่ 50 
(มากกวา่ร้อยละ 6.9 ) 

ทีม่ำ :บริษทัขอ้มูลเครดิตแห่งชาติ (เครดิตบูโร), 2561 : ออนไลน์ 
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 หน่วย : ล้านคร้ัง 

 

ภำพที ่1.3 : การตรวจขอ้มูลเครดิตบูโรลูกคา้เก่า ของสถาบนัการเงินยอ้นหลงั 5  ปี  

ตั้งแต่ปี 2556 – 2560 

ทีม่ำ : บริษทัขอ้มูลเครดิตแห่งชาติ (เครดิตบูโร), 2561 : ออนไลน์ 

   จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้พบว่าท่ีผ่านมาบริษทัข้อมูลเครดิตแห่งชาติและธนาคารแห่ง
ประเทศไทยไดร่้วมกนัเขา้มาแกไ้ขปัญหาการเป็นหน้ีบตัรเครดิตและสินเช่ือส่วนบุคคลของกลุ่ม 
เจเนอเรชนัวาย  เพราะเป็นกลุ่มท่ีมีปัญหาหน้ีเสียมากท่ีสุด และอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
การท างานของเจเนอเรชนัวาย เน่ืองจากเป็นวยัท างานท่ีมีส่วนส าคญัในการพฒันาประเทศ 

จากขอ้มูลและเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ผูว้ิจยัจึงมีความตอ้งการศึกษาพฤติกรรมการใช้บตัร

เครดิตของคนไทยเจเนอเรชนัวายรวมถึงการช าระหน้ีบตัรเครดิต  เพราะกลุ่มเจเนอเรชนัวายเป็น

กลุ่มประชากรท่ีใหญ่ท่ีสุดและสร้างหน้ีมากท่ีสุด ซ่ึงคนกลุ่มน้ีเป็นพลงัส าคญัในการขบัเคล่ือน

องค์กร เพราะมีศกัยภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในการท างาน

เหมาะกบัการเป็นผูบ้ริหารองคก์รยคุใหม่ ซ่ึงจะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจไทยในอนาคต 

 

 

2556 2557 2558 2559 2560 2561

จ านวนคร้ัง 15.96 28.5 32.74 42.15 43.85 50.00
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1.3 วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

1. เพื่อศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของคนไทย เจเนอเรชนัวาย ในกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิตของคนไทย เจเนอเรชนัวาย ในกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ท่ีส่งผลต่อการใชบ้ริการบตัรเครดิตของคน

ไทย เจเนอเรชนัวาย ในกรุงเทพมหานคร 

1.4 สมมติฐำนงำนวจัิย 

1.4.1 สมมติฐานท่ีเก่ียวกบัปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์  

1. สมมติฐานท่ี 1 เพศท่ีต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิตแตกต่างกนั 

2. สมมติฐานท่ี 2 อายท่ีุต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิตแตกต่างกนั 

3. สมมติฐานท่ี 3 ระดบัการศึกษาท่ีต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิต

แตกต่างกนั 

4. สมมติฐานท่ี 4 สถานภาพท่ีต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิตแตกต่างกนั 

5. สมมติฐานท่ี 5 อาชีพท่ีต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิตแตกต่างกนั 

6. สมมติฐานท่ี 6 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิต

แตกต่างกนั 

1.4.2 สมมติฐานท่ีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) 

1. สมมติฐานท่ี 7 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑมี์ผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิตของคนไทย

เจเนอเรชนัวาย ในกรุงเทพมหานคร 

2.  สมมติฐานท่ี 8 ปัจจยัดา้นราคามีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิตของคนไทยเจ

เนอเรชนัวาย ในกรุงเทพมหานคร 

3. สมมติฐานท่ี 9 ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการบตัร

เครดิตของคนไทยเจเนอเรชนัวาย ในกรุงเทพมหานคร 

4. สมมติฐานท่ี 10 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการบตัร

เครดิตของคนไทยเจเนอเรชนัวาย ในกรุงเทพมหานคร 
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1.5 กรอบแนวควำมคิดของกำรวิจัย 

การศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิตของคนไทย เจเนอเรชนัวาย ใน

กรุงเทพมหานคร มีกรอบแนวคิดในการวิจยัดงัน้ี 

ตวัแปรอิสระ                      ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที ่1.4 : กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

ลกัษณะทำงประชำกรศำสตร์ 

- เพศ  (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2550) 

- อำย ุ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2550) 

- ระดบักำรศึกษำ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2550) 

- สถำนภำพครอบครัว (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2550) 

- อำชีพ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2550) 

- รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 250) 

 

 

 

พฤติกรรมกำรใช้บริกำรบัตร
เครดิตของคนไทย เจเนอเรชันวำย 

ในกรุงเทพมหำนคร 

(ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2552) 

- ดำ้นกำรถือครองจ ำนวน
บตัรเครดิต 

- ดำ้นระดบัควำมถ่ีในกำร
ใชบ้ตัรเครดิต 

- ดำ้นประโยชน์ท่ีไดจ้ำก
กำรใชบ้ตัรเดรดิต 

- ดำ้นควำมรับผดิชอบกำร
ช ำหน้ีบตัรเครดิต   

ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด 
(4P’s) 

- ดำ้นผลิตภณัฑ์ (ฟิลลิป คอตเลอร์, 2012) 

- ดำ้นรำคำ (ฟิลลิป คอตเลอร์, 2012) 

- ดำ้นช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย 
   (ฟิลลิป คอตเลอร์, 2012) 

- ดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำด  
   (ฟิลลิป คอตเลอร์, 2012) 
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1.6 ขอบเขตในกำรวจัิย 

1. ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้

เฉล่ียต่อเดือน รวมถึงตัวแปรปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ปัจจัยด้ำน

ผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้ำนรำคำ ปัจจยัด้ำนช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย ปัจจัยด้ำนกำรส่งเสริม

กำรตลำด ซ่ึงถือเป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตของคนไทยเจ

เนอเรชนัวาย 

2. กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคือ คนไทยเจเนอเรชันวายท่ีเกิดระหว่าง พ.ศ.  2523 - 2540 

อาย ุ20 – 37  ปี ท่ีอาศยัในกรุงเทพมหานคร 

3. ระยะเวลาท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง ตุลาคม 2561  

1.7 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรวจัิย 

1. ท าให้ทราบถึงปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมและการตดัสินใจ

ในการใชบ้ริการบตัรเครดิตของคนไทยเจเนอเรชนัวายในกรุงเทพมหานคร 

2.  ท  าใหท้ราบถึงปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมและการตดัสินใจในการ

ใชบ้ริการบตัรเครดิตของคนไทยเจเนอเรชนัวายในกรุงเทพมหานคร 

1.8 นิยำมศัพท์เฉพำะทีใ่ช้ในกำรวจัิย 

1. พฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิต หมายถึง พฤติกรรมของคนไทยเจเนอเรชนัวาย ในการใชบ้ตัร

เครดิตในการช าระค่าสินคา้และบริการ เพื่อตอบสนองความตอ้งการทางดา้นร่างกาย จิตใจ 

และสังคม รวมทั้งการช าระหน้ีบตัรเครดิต 

2. บตัรเครดิต หมายถึง บตัรท่ีทางธนาคารพาณิชยอ์อกให้กบัผูบ้ริโภค เพื่อใชแ้ทนเงินสด ใน

การช าระค่าสินค้าและบริการ เป็นการอ านวยความสะดวกในการซ้ือสินคา้และบริการ

ให้แก่ผูถื้อบตัร โดยลดการถือเงินสดจ านวนมาก ซ่ึงเส่ียงต่อการสูญหายหรือถูกโจรกรรม 

หรือใชเ้พื่อเบิกเงินสดจากตูเ้อทีเอม็มาใชก่้อนล่วงหนา้ 

3. คนไทย หมายถึง คนไทย เจเนอเรชนัวาย ท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร 

4. เจเนอเรชนัวาย หมายถึงท่ีเกิดระหวา่ง พ.ศ.  2523 - 2540  อาย ุ20 – 37  ปี   
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บทที ่2 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการใช้บ ริการบัตร เครดิตของคนไทยเจ เนอเรชันวายใน

กรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงประกอบดว้ย 

2.1 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

2.2 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด  

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

2.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบับตัรเครดิต 

2.5 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัเจเนอเรชนัวาย 

2.6 การทบทวนงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ปัจจุบนับตัรเครดิตเป็นปัจจยัส าคญัในการด าเนินชีวิตของคนยุคใหม่พราะยุคน้ีร้านคา้ต่างๆ มี

การรองรับการซ้ือของดว้ยบตัรเครดิตกนัแทบทั้งส้ิน รวมถึงมีสิทธิประโยชน์พิเศษอ่ืนๆ อีกมากมายท่ี

ทางธนาคารเจา้ของบตัรเครดิตมอบให้กบัผูบ้ริโภค และเม่ือมีผลตอบแทนจากการใช้บตัรเครดิตท่ี

หลากหลายส่งผลใหบ้ตัรเครดิตจึงเป็นท่ีนิยมมากในยุคสังคมไร้เงินสด  แต่การใชบ้ริการบตัรเครดิตนั้น

ยอ่มมีความเส่ียงท่ีจะเป็นหน้ีควบคู่กนัดว้ยหากใชง้านโดยไม่มีการวางแผนและขาดวนิยัในการช าระคืน  

2.1 แนวคิดและทฤษฎีทฤษฎีเกีย่วกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

วชิรวชัร งามละม่อม (2558) ได้ให้ความหมายว่า ลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ถือเป็น

ความหลากหลายดา้นภูมิหลงัของบุคคล ซ่ึงไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ลกัษณะโครงสร้างของร่างกาย 

ความอาวุโสในการท างาน เป็นตน้ โดยจะแสดงถึงความเป็นมาของแต่ละบุคคลจากอดีตถึงปัจจุบนั ซ่ึง

จะมีลักษณะพฤติกรรมการแสดงออกท่ีแตกต่างกัน มีสาเห ตุมาจากความแตกต่างทางด้าน

ประชากรศาสตร์หรือภูมิหลงัของบุคคลนัน่เอง  

นอกจากน้ีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ยงัเป็นสถิติเก่ียวกบักลุ่มประชากรกลุ่มหน่ึง โดยตวั

แปรน้ีจะถูกน ามาใชใ้นการเลือกกลุ่มตลาดเป้าหมายของธุรกิจในหลายๆ ประเภท รวมถึงการแสดงออก
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ถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีต่างกนัในการเลือกซ้ือสินคา้หรือเลือกใช้บริการ จึงน าหลกัปัจจยัน้ีมา

วิเคราะห์ขอ้มูลทางการตลาดของกลุ่มผูบ้ริโภคซ่ึงประกอบดว้ย ขอ้มูลเก่ียวกบัจ านวนประชากร ระดบั

รายได้ ระดบัการศึกษา เพศ การกระจายของช่วงอายุ อาชีพ สถานภาพการสมรส เป็นต้น ลักษณะ

ประชากรกลุ่มต่างๆ จะเป็นส่ิงแสดงถึงความแตกต่างในความจ าเป็นและความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

ขอ้มูลท่ีใช้ในการค านวณทางประชากรศาสตร์ มกัอาศยัจ านวนหรือความถ่ีของการเกิดเหตุการณ์ใน

ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง และจ านวนประชากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทดลองท่ีก่อให้เกิดเหตุการณ์ดงักล่าวใน

การศึกษางานวจิยั  

มทันี ค าส าราญ  (2558) ได้ให้ความหมายว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์เป็นการจ าแนก

บุคคลออกเป็นกลุ่มๆ ตามลกัษระประชากร ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพทางสังคม การศึกษา ศาสนา 

สถานภาพสมรส เป็นต้น ซ่ึงคุณสมบัติเหล่าน้ีล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อความต้องการท่ีแสดงออกถึง

พฤติกรรมทั้งส้ิน 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) ได้ให้ความหมายว่าลกัษณะทางประชากรศาสตร์จะประกอบด้วย 

อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพ รายได ้อาชีพ ระดบัการศึกษา องค์ประกอบเหล่าน้ีเป็นเกณฑ์ท่ี

นิยมน ามาใช้ในการแบ่งส่วนการตลาด ลกัษณะทางประชากรศาสตร์เป็นส่ิงท่ีส าคญัและสถิติท่ีวดัได้

ของประชากรท่ีจะสามารถช่วยก าหนดตลาดของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งท าให้ง่ายต่อการวดัมากกว่าตวั

แปรทางดา้นอ่ืนๆ  

1. เพศ คือ ปัจจยัท่ีธรรมชาติไดส้ร้างความสมดุลทางเพศโดยเบ้ืองตน้ไดจ้  าแนกปัจจยัทางเพศ

ออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ ๆ คือผูห้ญิงและผูช้ายก็จะมีความแตกต่างกนัดา้นกายภาพ ความ

ถนดั อารมณ์ สภาวะทางจิตใจ และการตดัสินใจ ซ่ึงจะน าพาความคิด ทศันคติ รสนิยม ท่ี

แตกต่างกนัออกไป รวมถึง ประเพณีและวฒันะธรรมเป็นตวัก าหนดบทบาทหน้าท่ีของ

ผูห้ญิงและผูช้ายท่ีแตกต่างกนัของทั้งสองเพศในสังคมอีกดว้ย  

2. อาย ุคือ ปัจจยัของประชากรดา้นอายกุ็เป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีมีความส าคญั ซ่ึงปัจจยัทางอายุน้ี

ก็สามารถเป็นตวัก าหนดการตดัสินใจและวุฒิภาวะ ในการใช้ชีวิตรวมถึง พฤติกรรมและ

ความคิดอีกดว้ย นอกจากน้ียงัเป็นตวัแปลท่ีสามารถเปล่ียนไปไดต้ามกาลเวลา คนท่ีมีอายุ

นอ้ยกวา่อาจจะมีการตดัสินใจท่ีมีอารมณ์เขา้มาเป็นส่วนเก่ียวขอ้งมากกวา่ และคนท่ีมีอายุ
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นอ้ยกวา่ก็จะมีความคิดท่ีค่านิยมมากกว่าคนท่ีมีอายุมากรวมไปถึงกลุ่มคนท่ีมีอายุนอ้ยจะ

เป็นกลุ่มท่ีมองโลกในแง่ดีมากกว่าและยึดถือในอุดมการณ์ของตวัเองเม่ือเปรียบเทียบกบั

กลุ่มคนท่ีมีอายมุากกวา่  

3. ระดบัการศึกษา หมายถึงระดบัการศึกษาและความรู้ท่ีได้รับจากสถาบนัและอาจรวมถึง

ประสบการณ์ชีวิตของบุคคลนั้น ๆ ซ่ึงบ่งบอกถึงการรู้หนงัสือและมีผลต่อการรับข่าวสาร

ต่าง ๆ การศึกษาจะช่วยให้คนนั้น ๆ มีความรู้ทั้งทางดา้นวิชาการการใชชี้วิต ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ี

ท าให้ความสามารถในการรับข่าวสารเพิ่มมากข้ึนและสามารถแยกแยะข่าวสารต่าง ๆ ได้

เป็นอยา่งดี  

4. สถานภาพ คือปัจจยัท่ีส าคญัในดา้นของการตดัสินใจ โดยสามารถจ าแนกดงัน้ี โสด สมรส 

หย่า หม้าย หรือแยกกันอยู่ ลักษณะของวฒันธรรมและประเพณีของแต่ละท้องถ่ินมี 

อิทธิพลต่อสถานะสมรสของคนกลุ่มนั้น ๆ ท่ีอยู่ในความแตกต่างกันของพื้นท่ีซ่ึงมีผล

โดยตรงต่อผูรั้บสาร การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ นั้นก็มีปัจจยัมาจากสถานภาพ

สมรส เช่น คนโสดจะมีอ านาจในการตดัสินใจดว้ยตนเองมากกวา่คนท่ีสมรสแลว้ มากไป

กวา่นั้นกลุ่มคนท่ีสมรสแลว้ยอ่มมีการรับรู้ข่าวสารท่ีแตกต่างกนัถา้เปรียบเทียบกนัคนโสด 

เพราะมีปัจจยัมาจาก สภาพของครอบครัวและจ านวนบุคคลท่ีอยูร่อบขา้ง  

5. รายได ้คือความมัน่คงทางเศรษฐกิจหรือรายไดข้องทางบุคคลนั้น ๆ จะแสดงถึงสถานภาพ

ทางเศรษฐกิจของครอบครัวนั้น ๆ ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงจะมีอิทธิพลต่อการดูแลตวัเอง และการ

ใชจ่้ายในการรับรู้ข่าวสาร ผูท่ี้มีความพร้อมทางดา้นรายไดท่ี้นอ้ยกวา่ก็จะมีขอ้จ ากดัในการ

เลือกบริโภคข่าวสารและมีขอ้จ ากดัในรับรู้รวมไปถึงการคน้หาประสบการณ์ใหม่ ๆ ดว้ย 

จีรพรรณ ณรงคว์ทิยาธร ( 2550) ไดใ้หค้วามหมายวา่ ผูรั้บสารแต่ละคน ต่างก็มีลกัษณะเฉพาะท่ี

แตกต่างกนัออกไป โดยสามารถน าลกัษณะเฉพาะเหล่านั้นมาจ าแนกออกเป็นกลุ่ม ๆ ตามคุณสมบติัท่ี

มองเห็นได้จากภายนอก เน่ืองจากเป็นแนวคิดท่ีเช่ือว่า มนุษยก์ระท าพฤติกรรมต่าง ๆ ตามแรงผลัก

ภายนอก (External Factors) ดงันั้นคุณสมบติัของผูรั้บสารท่ีคลา้ยคลึงหรือแตกต่างกนัน้ี จึงเป็นตวัแปร

อยา่งหน่ึงท่ีท าให้ผูรั้บสารมีพฤติกรรมทางการส่ือสารท่ีสอดคลอ้งหรือแตกต่างกนั ดงันั้นหากตอ้งการ

จะวิเคราะห์ผูรั้บสารท่ีเป็นมวลชนกลุ่มใหญ่ จึงควรท าการจ าแนกคุณสมบติัทางประชากรศาสตร์ 
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(Demographic Characteristic) เพื่อน ามาศึกษาหาความเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค โดยตวัแปรดา้น

ลกัษณะประชากรท่ีนิยมน ามาศึกษา คือ 

1. เพศ เป็นตวัแปรส าคญัท่ีท าให้เกิดความแตกต่างในดา้นความคิด ทศันคติ และค่านิยมในแต่

ละบุคคล เน่ืองจากบทบาทของเพศชายและเพศหญิง ถูกสังคมและวฒันธรรมขีดเส้นให้มี

หน้าท่ีและวิธีการปฏิบติัตนท่ีแตกต่างกนั ส่งผลท าให้เกิดพฤติกรรมและวิธีคิดท่ีแตกต่าง

กนั โดยเฉพาะเพศชาย ท่ีมกัไม่เพียงรับ – ส่ง ข่าวสารเพียงอย่างเดียว แต่ยงัตอ้งการสร้าง

ความสัมพนัธ์บางอย่างจากการเปิดรับข่าวสารนั้นๆ ด้วย ในขณะท่ีเพศหญิงมีแนวโน้ม

ต้องการเปิดรับข่าวสารมากกว่าเพศชาย โน้มน้าวใจได้ง่าย และมีแนวโน้มท่ีจะส่งต่อ

ข่าวสารต่างๆท่ีเปิดรับไปยงัผูอ่ื้น 

2. อายุ โดยทัว่ไปนั้นบุคคลท่ีมีอายมุากจะมีพฤติกรรมตอบสนองต่อการติดต่อส่ือสารต่างจาก

บุคคลท่ีอายุนอ้ย และบุคคลท่ีมีอายนุอ้ยจะมีพฤติกรรมการตอบสนองต่อการติดต่อส่ือสาร

เปล่ียนไปเม่ือมีอายุสูงข้ึน) ไดอ้ธิบายวา่ ปริมาณและรูปแบบการใชส่ื้อจะสัมพนัธ์กบัช่วง

ชีวิตท่ีเปล่ียนไป เน่ืองจากในแต่ละช่วงชีวิตนั้น คนเราจะใชเ้วลาส่วนใหญ่อยูใ่นสถานท่ีท่ี

แตกต่างกนัออกไป  

3. การศึกษา เป็นตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูงกบัตวัแปรท่ีเก่ียวกบัการรับสารและการ

ใช้ส่ือ นักวิชาการดา้นการส่ือสารพบว่าโดยทัว่ไปนั้นบุคคลท่ีมีการศึกษาสูงจะเป็นผูรั้บ

สารท่ีดี เน่ืองจากมีความรู้หลากหลายในแขนงต่างๆ สามารถท าความเขา้ใจสารไดดี้ ส่งผล

ใหผู้ท่ี้มีระดบัการศึกษาสูงจะเลือกใชส่ื้อท่ีหลากหลายมากกวา่ผูท่ี้มีการศึกษาต่างๆ  

จากการศึกษาผูว้ิจยัสรุปไดว้า่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ช้ีให้เห็นว่าลกัษณะทางประชากร

ศาตร์ท่ีแตกต่างกันส่งผลให้การรับรู้แตกต่างกันไปด้วย ผู ้ศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ดา้น เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน เน่ืองจากเป็น

ตวัแปรส าคญัในการแสดงออกถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจใชบ้ริการท่ีแตกต่างกนั  
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2.2 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกบัปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด  

เสรี วงษม์ณฑา  (2558) กล่าววา่ การตลาดคือการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้เกิด

ความพึงพอใจด้วยการสร้างสินคา้และบริการท่ีมีคุณค่าโดนใจผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย จุดเร่ิมตน้ของ

การตลาดอยู่ท่ีการศึกษาความตอ้งการของลูกคา้ แลว้น าเสนอสินคา้ท่ีมีคุณค่าในสายตาของลูกคา้เพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการนั้นให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ เม่ือน าสินคา้เขา้ตลาดแลว้ ถา้ลูกคา้ยงัไม่ทราบ

วา่มีสินคา้นั้นอยู่ในร้านคา้ การซ้ือขายแลกเปล่ียนก็จะไม่เกิดข้ึน ดงันั้น จึงตอ้งมีการส่ือสารการตลาด

เพื่อส่ือสารใหลู้กคา้กลุ่ม เป้าหมายเกิดการรู้จกัสินคา้นั้น 

ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) คือ การมีสินคา้ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการ

ของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายไดร้วมทั้งราคาท่ีขายเป็นราคาท่ีผูบ้ริโภคสามารถยอมรับไดแ้ละผูบ้ริโภคยอม

จ่ายเน่ืองจากคุม้ค่า รวมถึงมีการจดัจ าหน่ายและกระจายสินคา้ท่ีสร้างความสะดวกแก่ลูกคา้ ดว้ยความ

พยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสินคา้และเกิดพฤติกรรมอยา่งถูกตอ้ง โดยอาศยัแนวความคิดทฤษฎี

ประสมการตลาด 4 P’s เพื่อใหก้ารวางแผนงานการตลาดมีความละเอียดครบทุกมิติดงัน้ี  

1. Product สินค้าหรือบริการท่ีจะน าาเสนอให้โดนใจลูกค้าผู ้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย ทั้ ง

คุณสมบติัจุดเด่น คุณประโยชน์และคุณค่า 

2. Price การตั้งราคาท่ีผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายยอมจ่ายด้วยความเต็มใจ ให้ความส าาคญัดา้น

ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณค่าท่ีลูกคา้จะไดก้บัราคาท่ีลูกคา้ตอ้งจ่าย 

3. Place การกระจายสินคา้และการบริหารสินคา้คงคลงัให้ลูกคา้หาซ้ือสะดวกหาซ้ือไดง่้าย 

และไม่มีปัญหาสินคา้ขาดตลาด มีจ าาหน่าย ณ สถานท่ีผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายคาดวา่น่าจะ

มีสินคา้ขาย 

4. Promotion การส่งเสริมการตลาดเพื่อจูงใจให้ผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายซ้ือสินคา้ ดว้ยการให้

ความส าาคญักบัการสร้างคุณค่าท่ีโดดเด่นให้ตราสินคา้ (Brand Equity Branding) โดยให้

ความส าาคัญกับการใช้ยุทธศาสตร์การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated 

Marketing Communications-IMC) 
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 เอกก์ ภทรธนกุล (2556) ได้กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย 1. ผลิตภณัฑ์

(Product) ท่ีตรงกบัความตอ้งการของลูกค้า  2. ราคา (Price)  ท่ีสะท้อนถึงคุณค่าของผลิตภณัฑ์ และ

สร้างความพึงพอใจให้กบัผูบ้ริโภค  3. การจดัจ าหน่าย (Place) ส่ิงท่ีสร้างข้ึนมาอ านวยความสะดวก

ให้กับผูบ้ริโภคในการซ้ือสินค้าและบริการ  4. การส่งเสริมการขาย (Promotion) การส่ือสารข้อมูล

ข่าวสารต่างๆใหผู้บ้ริโภครับรู้ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2552) ไดใ้ห้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาดว่า เป็นตวัแปรทาง

การตลาดท่ีควบคุมได ้ซ่ึงบริษทัใชร่้วมกนั เพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ดงัปรากฏใน

ภาพท่ี 2.1 ส่วนประสมทางการตลาด 
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ภาพที ่2.1 ส่วนประสมทางการตลาด 

ท่ีมา : ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2552 

ฟิลลิป คอตเลอร์ (2012)  ไดใ้ห้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาดไวว้า่  เป็นเคร่ืองมือ

การตลาดท่ีน ามาผสมผสานปรับใชต่้อสินคา้และการบริการเพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคท์างการตลาด

ของธุรกิจ โดยส่วนประสมการตลาดแบ่งออกเป็นกลุ่มได้ 4 กลุ่ม ดังท่ีเรียกกันว่า “4 Ps” อนัได้แก่ 

ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) การจดัจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการขาย (Promotion) 

ผลติภัณฑ์

• สินคา้ใหเ้ลือก
• คุณภาพสินคา้
• ลกัษณะ
• การออกแบบ
• ตราสินคา้
• การบรรจุหีบ

ห่อ
• ขนาด
• บริการ
• การรับประกนั
• การรับคืน

ราคา

• ราคาสินคา้
• ส่วนลด
• ส่วนมอบให้
• ระยะเวลาการ

ช าระเงิน
• ระยะเวลาการ

ใหสิ้นเช่ือ
• ฯลฯ

การจัดจ าหน่าย

• ช่องทาง
• ความครอบคลุม
• การเลือกคน

กลาง
• ท าเลท่ีตั้ง
• การสนบัสนุน

การกระจาย
สินคา้สู่ตลาด

• สินคา้คงเหลือ
• การขนส่ง
• การคลงัสินคา้

การส่งเสริม
การตลาด

• การโฆษณา
• การขายโดยใช้

พนกังาน
• การใช้

หน่วยงานขาย
• การส่เงสิรมการ

ขาย
• การใหข้่าวสาร 

ประชาสัมพนัธ์
• การตลาด

ทางตรง
• การตลาดเช่ือ

ตรง
• ฯลฯ

ส่วนประสมทางการตลาด 



19 
 

จากการศึกษาผูว้ิจยัสรุปไดว้่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เป็นเคร่ืองมือทาง

การตลาดประกอบดว้ยปัจจยัส าคญั 4 ประการ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการ

ส่งเสริมการตลาด ดงันั้นส่วนประสมทางการตลาดจึงเป็นตวักระตุน้ทางการตลาดในการสร้างความ

ต้องการซ้ือหรือการใช้บริการในตัวผลิตภัณฑ์ ทั้ งน้ีเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของ

ผูบ้ริโภค 

2.3 แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

ผศ.ดร.วิชิต  อู่อ้น (2557)  ได้กล่าวพฤติกรรมผู ้บริโภคเป็นการศึกษาลักษณะเฉพาะของ

ผูบ้ริโภค เช่น ลกัษณะทางประชากรศาสตร์และตวัแปรเชิงพฤติกรรม  เพื่อพยายามท าความเขา้ใจความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภค  พฤติกรรมผูบ้ริโภค โดยทัว่ไปก็ยงัพยายามประเมินส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภค

โดยกลุ่มบุคคลเช่นครอบครัว มิตรสหาย กลุ่มอา้งอิง และสังคมแวดลอ้มดว้ย พฤติกรรมของผูบ้ริโภค

เป็นการแสดงออกของแต่ละบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการใชสิ้นคา้และบริการทางเศรษฐกิจ รวมทั้ง

กระบวนการในการตดัสินใจท่ีมีผลต่อการแสดงออกเพื่อสนองความตอ้งการ  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ( 2552) ไดก้ว่าวว่า พฤติกรรมของผูบ้ริโภคเป็นการศึกษาและวิจยัเก่ียวกบั

พฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภค เพื่อให้ทราบถึงลกัษณะความตอ้งการของผูบ้ริโภคและเป็น

เคร่ืองมือท่ีท าให้นกัการตลาดสามารถจดักลยุทธ์ทางการตลาดท่ีสามารถตอบสนองความถึงพอใจของ

ผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม 

อดุลย ์จาตุรงคกุล (2550) กล่าววา่ ผูบ้ริโภค คือบุคคลต่างๆ ท่ีมีความสามารถในการซ้ือ หรืออีก

นยัหน่ึง ถา้มองในแง่ของเศรษฐกิจ ท่ีใช้เงินเป็นส่ือกลางก็คือ ทุกคนท่ีมีเงินนอกจากนั้นทศันะคติของ

นกัการตลาด ผูบ้ริโภคจะตอ้งมีความเตม็ใจในการซ้ือสินคา้หรือบริการดว้ยลกัษณะอ่ืนๆ ของผูบ้ริโภคก็

คือ ผูบ้ริโภคบางคนซ้ือสินคา้ไปเพื่อประโยชน์ส่วนตวั ในขณะเดียวกนัยงัมีผูบ้ริโภคหลายคนซ้ือไปเพื่อ

ขายต่อ หรือใชใ้นการผลิต และท าการตลาดผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีผลิตไดต่้อ  

ฟิลลิป คอตเลอร์ (2003) ไดอ้ธิบายพฤติกรรมในการซ้ือของผูบ้ริโภคโดยอาศยัทฤษฎีพื้นฐาน

เก่ียวกบัพฤติกรรมของมนุษย ์ท่ีวา่พฤติกรรมจะเกิดข้ึนไดจ้ะตอ้งมีสาเหตุท าให้เกิด ดงันั้นสาเหตุท าให้

เกิดพฤติกรรมประกอบดว้ยส่ิงเร้า 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่ิงเร้าทางการตลาด อนัไดแ้ก่ ส่วนประสมการตลาด 
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หรือ 4P’s ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีควบคุมได ้และส่ิงเร้าภายนอกอ่ืนๆ ซ่ึงไม่สามารถควบคุมได ้อนัไดแ้ก่ปัจจยั

และเหตุการณ์ในสภาพแวดลอ้มต่างๆ ซ่ึงมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงไดแ้ก่ เศรษฐกิจ เทคโนโลย ี

การเมือง และวฒันธรรม เป็นตน้ ดงัปราปฏในภาพท่ี 2.2 รูปแบบพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.2  รูปแบบพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

ท่ีมา : ฟิลลิป คอตเลอร์, 2003 

ส่ิงกระตุ้นทางการตล 

- ผลิตภณัฑ์ 

- ราคา 

- การจดัจ าหน่าย 

- การส่งเสริมการตลาด 

ส่ิงกระตุ้นอืน่ๆ 

- เศรษฐกิจ 

- เทคโนโลย ี

- การเมือง 

- วฒันธรรม 

- การเลือกผลิตภณัฑผ์ลิตภณัฑ์ 
- การเลือกราคา 
- เวลาในการซ้ือ 
- ปริมาณการซ้ือ 

กล่องด าหรือการรู้สึกนึกคิดของ

ผู้บริโภค 

ส่ิงกระตุ้นภายนอก 

การตอบสนองของผู้บริโภค 

- ปัจจยัดา้นวฒันธรรม 

- ปัจจยัดา้นสังคม 

- ปัจจยัส่วนบุคคล 

- ปัจจยัดา้นจิตวทิยา 

ลกัษณะของผู้บริโภค 

- การรับรู้ปัญหา 

- การคน้หาขอ้มูล 

- การประเมินทางเลือก 

- พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 

 

ข้ันตอนการตัดสินใจของผู้บริโภค 
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จุดเร่ิมตน้ของโมเดลน้ีอยูท่ี่มีส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ให้เกิดความตอ้งการก่อน แลว้ท าใหเ้กิดการ

ตอบสนอง (Response) ดงันั้น โมเดลน้ีจึงอาจเรียกวา่ S-R Theory โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ส่ิงกระตุ้น (Stimulus) ส่ิงกระตุ้นอาจข้ึนเองจากภายในร่างกาย (Inside Stimulus) และส่ิง

กระตุน้จากภายนอก (Outside Stimulus) นกัการตลาดจะตอ้งสนใจและจดัส่ิงกระตุน้ภายนอก 

เพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการผลิตภณัฑ์ ส่ิงกระตุน้ถือวา่เป็นเหตุจูงใจให้เกิดการซ้ือสินคา้

ซ่ึงอาจใช้เหตุจูงใจซ้ือทางด้านเหตุผล และใช้เหตุจูงใจให้ซ้ือด้านจิตวิทยาก็ได้ ส่ิงกระตุ้น

ภายนอกประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 

1.1 ส่ิงกระตุ้นทางการตลาด (Marketing Stimulus) เป็นส่ิงกระตุ้นท่ีนักการตลาดสามารถ

ควบคุมและจัดให้มี ข้ึน เป็นส่ิงกระตุ้นท่ี เก่ียวข้องกับ ส่วนประสบทางการตลาด 

(Marketing Mix) ประกอบดว้ย 

1.1.1 ส่ิงกระตุน้ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) เช่น การออกแบบผลิตภณัฑ์ ให้สวยงามเพื่อ

กระตุน้ความตอ้งการ 

1.1.2 ส่ิงกระตุน้ดา้นราคา (Price) เช่น การก าหนดราคาสินคา้ใหเ้หมาะกบัผลิตภณัฑ ์

1.1.3 ส่ิงกระตุน้ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (Distribution or Place) เช่น จดัจ าหน่าย

ผลิตภณัฑ ์โดยพิจารณาลูกคา้เป้าหมาย 

1.1.4 ส่ิงกระตุน้ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เช่น การโฆษณาสม ่าเสมอ การ

ใชค้วามพยายามของพนกังานขาย การลด แลก แจก แถม การสร้างความสัมพนัธ์

อนัดีกบับุคคลทัว่ไปเหล่าน้ี ถือวา่เป็นส่ิงกระตุน้ความตอ้งการซ้ือ 

1.2 ส่ิงกระตุ้นอ่ืน (Other Stimulus) เป็นส่ิงกระตุ้นความต้องการผูบ้ริโภค ท่ีอยู่ภายนอก

องคก์ร ซ่ึงองคก์รควบคุมไม่ได ้ส่ิงกระตุน้ความตอ้งการซ้ือ 

1.2.1 ส่ิงกระตุน้ทางเศรษฐกิจ (Economic) อาทิเช่น ภาวะเศรษฐกิรายไดข้องผูบ้ริโภค

เหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการของบุคคล 

1.2.2 ส่ิงกระตุน้ทางเทคโนโลยี (Technological) อาทิเช่น เทคโนโลยีใหม่ดา้นฝากถอน

เงินอตัโนมติั สามารถกระตุน้ความตอ้งการ ใหใ้ชบ้ริการของธนาคารมากข้ึน 

1.2.3 ส่ิงกระตุน้ทางกฎหมายและการเมือง (Law and Political) อาทิเช่น กฎหมายเพิ่ม

ลดภาษีสินคา้ใดสินคา้หน่ึง จะมีอิทธิพลต่อการเพิ่มหรือลดความตอ้งการของผูซ้ื้อ 
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1.2.4 ส่ิงกระตุ้นทางวฒันธรรม (Culture) อาทิเช่น ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยใน

เทศกาลต่างๆ จะมีผลกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการซ้ือสินคา้ในเทศกาล

นั้น 

2. กล่องด า หรือความรู้สึกนึกคิดของผู ้ซ้ือ (Buyer’s Black Box) ความรู้สึกนึกคิดของผู ้ซ้ือ

เปรียบเสมือนกล่องด า (Black Box) ซ่ึงผูผ้ลิตและผูข้ายไม่สามารถทราบได้ จึงตอ้งพยายาม

คน้หาความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะของผูซ้ื้อ

และกระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ 

2.1 ลกัษณะของผูซ้ื้อ (Buyer Characteristics) ลกัษณะของผูซ้ื้อมีอิทธิพล มาจากปัจจยัต่างๆ 

คือ ปัจจยัดา้นวฒันธรรม ปัจจยัดา้นสังคม ปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัดา้นจิตวทิยา 

2.2 กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูซ้ื้อ (Buyer Decision Process) มีขั้นตอน ดงัน้ี 

2.2.1 การรับรู้ความตอ้งการ (Problem Recognition) 

2.2.2 การคน้หาขอ้มูล (Information Search) 

2.2.3 การประเมินผลทางเลือก (Evaluation) 

2.2.4 การตดัสินใจซ้ือ (Decision) 

2.2.5 พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (Post Purchase Behavior) 

3. การตอบสนองของผูซ้ื้อ (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคหรือผูซ้ื้อ 

(Buyer’s Purchase Decisions) หมายถึง พฤติกรรมท่ีมีการแสดงออกมาของผูซ้ื้อหลงัจากมีส่ิง

กระตุน้ ซ่ึงก็คือ ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจ (Buyer’s Decision) ในประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 

3.1 การเลือกผลิตภณัฑ์ (Product Choice) คือ การท่ีผูบ้ริโภคจะตดัสินใจเลือกซ้ือประเภทของ

ผลิตภณัฑห์น่ึงๆ 

3.2 การเลือกตราสินคา้ (Brand Choice) คือ การท่ีผูบ้ริโภคจะตดัสินใจเลือกซ้ือตราสินคา้ของ

ผลิตภณัฑป์ระเภทหน่ึง 

3.3 การเลือกผูข้าย (Dealer Choice) คือ การท่ีผูบ้ริโภคจะตัดสินใจเลือกผูข้ายเพื่อซ้ือสินค้า

หน่ึงๆ ซ่ึงผูบ้ริโภคมกัค านึงถึงสถานท่ีขาย การบริการ 

3.4 เวลาในการซ้ือ (Purchase Timing) คือ การท่ีผูบ้ริโภคจะตดัสินใจเลือกเวลาและระยะเวลา 

เพื่อซ้ือสินคา้หน่ึงๆ 
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3.5 ปริมาณการซ้ือ (Purchase Amount) คือ การท่ีผูบ้ริโภคจะตดัสินใจเลือกปริมาณสินคา้ท่ี

ตอ้งการซ้ือในคร้ังหน่ึงๆ 

4. ปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค 

4.1  ปัจจยัส่วนบุคคล (Personal Factors) การตดัสินใจของผูซ้ื้อไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะส่วน

บุคคลด้านต่างๆ ได้แก่ อายุ ขั้นตอนวฏัจกัรชีวิตครอบครัว อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ 

รูปแบบการด าเนินชีวติบุคลิกภาพและแนวความคิดส่วนบุคคล 

4.1.1 อาย ุท่ีแตกต่างกนัจะมีความตอ้งการผลิตภณัฑต่์างกนั 

4.1.2 อาชีพของแต่ละบุคคลจะน าไปสู่ความจ าเป็นและความตอ้งการสินคา้ ท่ีต่างกนั 

4.1.3 รายได ้หรือ โอกาสทางเศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบต่อสินคา้และบริการท่ีเขา

ตดัสินใจซ้ือโอกาสเหล่าน้ี ประกอบดว้ย รายได ้การออมสินทรัพย ์อ านาจการซ้ือ 

และทศันคติท่ีเก่ียวกบัการจ่ายเงิน 

4.1.4 การศึกษา ผูมี้การศึกษาสูงมีแนวโนม้จะบริโภคผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพดีมากกวา่ผู ้

ท่ีมีการศึกษาต ่า 

4.1.5 รูปแบบการด ารงชีวิต แสดงในรูปของกิจกรรม ความสนใจ ความคิดเห็น 

(Activities Interests and Opinions : AIO) แบบการด ารงชีวิตข้ึนกับวฒันธรรม 

ชั้นของสังคม และกลุ่มอาชีพของแต่ละบุคคล  

4.2 ปัจจยัด้านจิตวิทยา (Psychological factors) ปัจจยัภายในของผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการซ้ือ ประกอบดว้ย 

4.2.1 ความต้องการการจูงใจ (Motivation) หมายถึงพลังส่ิงกระตุ้นภายในตวัแต่ละ

บุคคลซ่ึงกระตุน้ใหป้ฏิบติั 

4.2.2 การรับรู้ (Perception) หมายถึงกระบวนการซ่ึงแต่ละบุคคลเลือกสรร จดัระเบียบ

และตีความหมายส่ิงกระตุน้ออกเป็นภาพท่ีมีความหมาย 

4.2.3 การเรียนรู้ (Learning) หมายถึงกระบวนการซ่ึงแต่ละบุคคล ได้รับความรู้และ

ประสบการณ์ โดยการซ้ือหรือการบริโภค 
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4.2.4 ความเช่ือและทัศนคติ (Belief and Attitude) หมายถึงความโน้มเอียงท่ีเรียนรู้

เพื่อให้มีพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะท่ีพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจท่ีมีต่อส่ิง

ใดส่ิงหน่ึง 

4.3 ปัจจยัภายนอก (External Variable)หรือปัจจยัด้านสังคมและวฒันธรรม (Sociocultural 

environment) ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในชีวติประจ าวนั และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ เป็น

ตวัก าหนดและควบคุมพฤติกรรมของมนุษย ์ประกอบดว้ย 

4.3.1 กลุ่มอา้งอิง (Reference Group) หมายถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลซ่ึงใช้เป็นแหล่ง

อา้งอิงส าหรับบุคคลใดบุคคลหน่ึงในการก าหนดค่านิยม ทศันคติ และพฤติกรรม

อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือพฤติกรรมทัว่ไป 

4.3.2 ครอบครัว (Family) หมายถึงบุคคลตั้ งแต่ 2 คนข้ึนไป ซ่ึงเก่ียวข้องกันทาง

สายเลือด การแต่งงาน หรือการยอมรับใหอ้ยูอ่าศยัดว้ยกนั 

4.3.3 ชั้นทางสังคม (Social Class) หมายถึงการแบ่งกลุ่มภายในสังคมซ่ึงภายในกลุ่ม

ประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีค่านิยม ความสนใจ และพฤติกรรมอยา่งเดียวกนั 

4.3.4 วฒันธรรม Culture) หมายถึงผลรวมของการเรียนรู้ ความเช่ือถือ ค่านิยม และ

ขนบธรรมเนียมประเพณี ซ่ึงก าหนดพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในสังคมใดสังคม

หน่ึง 

4.3.5 วฒันธรรมยอ่ย (Subculture) หมายถึงกลุ่มวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นส่วนท่ี

ปรากฏชดัเจนในสังคมขนาดใหญ่และสลบัซบัซอ้น 

5. ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือ เป็นขั้นตอนในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์จากสองทางเลือกข้ึนไป 

ซ่ึงประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน คือ 

5.1 การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition) หรือรับรู้ความตอ้งการ (Need Recognition) การ

รับรู้ถึงความแตกต่างระหวา่งสภาพท่ีตอ้งการและสภาพปัจจุบนั ซ่ึงมากพอท่ีจะ กระตุน้

เร้าท าใหเ้กิดกระบวนการตดัสินใจ 

5.2 การคน้หาขอ้มูลก่อนซ้ือ (Pre-purchasing Search) เม่ือผูบ้ริโภครับรู้ถึงความจ าเป็นแลว้ก็

ต้องหาข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ ซ่ึงได้จาก 2 แหล่ง คือ แหล่งข้อมูลภายในหรือด้าน
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จิตวิทยา และแหล่งขอ้มูลภายนอกซ่ึงเป็นแหล่งขอ้มูลจากส่ือมวลชน พนกังานขาย การ

โฆษณา เป็นตน้ ซ่ึงมีกระบวนการรับขอ้มูล ดงัน้ี 

5.2.1 การเปิดรับข่าวสาร (Exposure) หมายถึง การท่ีบุคคลมีการรับรู้จากส่ิงกระตุน้โดย

ผ่านประสาทสัมผสัหน่ึงอย่างข้ึนไป ไดแ้ก่ การได้เห็น ไดย้ิน ได้กล่ิน ไดล้ิ้มรส 

ไดส้ัมผสั 

5.2.2 ความตั้งใจ (Attention) เป็นขั้นตอนของการแสดงกระบวนการขอ้มูลท่ีแสดงถึง

การเกิดความสามารถในความเขา้ใจ 

5.2.3 ความเข้าใจ (Comprehension) เป็นขั้ นตอนในกระบวนการข้อมูล ซ่ึงมีการ

ตีความหมายส่ิงกระตุน้ 

5.2.4 การยอมรับ (Acceptance) เป็นขั้นตอนของกระบวนการขอ้มูลซ่ึงแสดงระดบัของ

ส่ิงกระตุน้ ท่ีมีอิทธิพลต่อความรู้หรือทศันคติของบุคคล 

5.2.5 การเก็บรักษา (Retention) การส่งขอ้มูลสู่ความทรงจ าระยะยาว 

5.3 การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of the Alternatives) เป็นการประเมินทางเลือก

ต่างๆ ก่อนท าการตดัสินใจซ้ือ 

5.4 การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการนั้นๆ 

5.5 การประเมินผลภายหลงัการซ้ือ (Post-purchase Evaluation) เกิดข้ึนหลงัจากซ้ือหรือใช้

ผลิตภณัฑ์ไปแลว้ ถา้เป็นไปตามท่ีคาดหวงัไว ้ผลลพัธ์ก็คือความพึงพอใจ แต่ถา้ผลลพัธ์

ต ่ากวา่ท่ี คาดหวงัไวผ้ลก็คือความไม่พึงพอใจ 

จากการศึกษาผูว้ิจยัสรุปไดว้า่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าต่างๆของบุคคลท่ีแสดง

ออกมา  ในการแสวงหาซ้ือสินคา้และบริการท่ีคาดหวงัวา่จะสามารถตอบสนองความตอ้งการและความ

พึงพอใจของตนเองภายใตก้ระบวนการตดัสินใจท่ีมีมาก่อนการซ้ือสินคา้และบริการ โดยอาศยัปัจจยั

ส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นจิตวิทยา และปัจจยัทางดา้นการตลาด เขา้มาเก่ียวขอ้งเพื่อทราบถึงลกัษณะความ

ต้องการของผูบ้ริโภคทางด้านต่างๆ และเพื่อท่ีจะจดัส่ิงกระตุ้นทางการตลาดให้เหมาะสม ดังนั้ น

การศึกษาถึงลกัษณะของผูบ้ริโภคท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายจึงเป็นประโยชน์ในการทราบถึงความตอ้งการ

และลกัษณะของผูบ้ริโภคเพื่อท่ีจะจดัส่วนประสมทางการตลาดต่างๆในการกระตุน้ และตอบสนอง

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีเป็นเป้าหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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2.4 แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบับัตรเครดิต 

บริษทั ขอ้มูลบตัรเครดิตแห่งชาติ จ  ากดั (2561) ไดเ้ขียนบทความวา่ บตัรเครดิต (Credit Card) 

เป็นบตัรประเภทท่ีเปิดโอกาสให้ผูถื้อบตัรสามารถช าระค่าสินคา้และบริการได ้โดยไม่ตอ้งจ่ายเป็นเงิน

สดในทนัที และจ่ายเงินภายหลงัในก าหนดระยะเวลาและรูปแบบท่ีมีการตกลงกนัในสัญญาเอาไว ้โดยมี

วงเงินส่วนบุคคลท่ีแต่ละคนจะสามารถใชจ่้ายไดใ้นแต่ละเดือนก าหนดอยู ่ซ่ึงปัจจุบนัมีบริการเสริมและ

กลยุทธท่ีหลากหลายเพื่อดึงดูดใหลู้กคา้ใชบ้ตัรของตน อาทิเช่น การแบ่งระดบัและสิทธิการใชบ้ตัร การ

สะสมแตม้เม่ือใช้จ่ายผ่านบตัร การสะสมไมล์เพื่อใช้ในการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน การแลกสิทธิพิเศษ

และส่วนลดต่าง ๆ เม่ือใช้จ่ายผ่านบตัรตามช่วงระยะเวลาและร้านคา้ต่าง ๆ เป็นตน้ ซ่ึงบตัรเครดิตมี

ววิฒันาการดงัต่อไปน้ี 

- ยุคก่อนมีบัตรเครดิตเกิดข้ึน (ปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 18) บรรพบุรุษของบัตรเครดิตเกิดข้ึน

ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 18 ซ่ึงลูกค้าและผูค้ ้าเร่ิมใช้ส่ิงท่ีคล้ายคลึงกับหน้าท่ีของบตัร

เครดิตในปัจจุบนั ได้แก่ Charge Plates ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแผ่นโลหะท ามาจากอลูมิเนียมหรือ

โลหะขาว มีขนาดเท่า Dog tag ของทหาร โดยขา้งหน้าจะมีการป๊ัมช่ือลูกคา้และท่ีอยู ่ส่วนขา้ง

ในจะมีกระดาษแข็งสอดอยู ่โดยมีช่ือผูอ้อกแผน่เครดิตและลายเซ้นของผูถื้อแผ่นดงักล่าว ผูท่ี้

ออกบตัรส่วนใหญ่จะเป็นห้างสรรพสินคา้ ร้านคา้ และบริษทัน ้ามนั โดยบางคร้ังผูจ้ดัการจะเก็บ

แผน่ดงักล่าวไวใ้นร้านคา้และน าออกมาเม่ือจะมาใช ้โดย Charge Plate ไดรั้บความนิยมอยา่งสูง

ในช่วงทศวรรษท่ี 1920 พร้อมกบัการมีรถยนตใ์ชเ้พื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูเ้ดินทาง โดยท่ีไม่

จ  าเป็นต้องเตรียมถอนเงินจากธนาคารในสาขาท่ีตนเองฝากไวอี้กส่ิงหน่ึงท่ีมีการใช้ ได้แก่ 

Charge Coins โดยเช่ือวา่มีการเร่ิมตน้การใชเ้ม่ือปี ค.ศ. 1865 โดยคร้ังแรกท ามาจากเซลลูลอยด ์

และเปล่ียนมาเป็นทองแดง อลูมิเนียม เหล็กกลา้ หรือโลหะขาว ซ่ึงมีขนาดท่ีแตกต่างกนัไป โดย

ส่วนใหญ่จะเป็นทรงกลม แต่บางคร้ังก็จะพบในทรงสามเหล่ียมหรือรูปร่างอ่ืนดว้ย ซ่ึงผูอ้อก

เหรียญดงักล่าว ส่วนใหญ่ได้แก่ห้างสรรพสินคา้ โดยมีหมายเลขของลูกคา้และสัญลกัษณ์ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัผูค้า้ เช่น ตราสัญลกัษณ์ห้างสรรพสินคา้ ปรากฏอยู่ โดย Charge Plate ยุติการใช้

ในช่วงตน้ทศวรรษท่ี 1960 

- บตัรธนาคาร และการกา้วเขา้มาของบตัรเครดิต บตัรธนาคารใบแรกเกิดข้ึนโดยนายธนาคาร 

John Biggins ในเมืองบรุ๊คลิน นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เม่ือปี ค.ศ. 1946 โดยเป็นบตัรกระดาษ
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แข็งใชช่ื้อวา่ Charg-it และเม่ือผูใ้ชบ้ริการใชบ้ตัรของ Biggins เพื่อการซ้ือสินคา้ ใบเสร็จรับเงิน

ต่าง ๆ จะถูกส่งมาท่ีธนาคารของ Biggins โดยตรงและช าระเงินแทนผูถื้อบตัร จากนั้นธนาคาร

ของ Biggins ก็จะเก็บเงินจากลูกคา้ต่อไป แต่มีอุปสรรคตรงท่ีการซ้ือสินคา้จะตอ้งซ้ือจากใน

ทอ้งถ่ิน และลูกคา้จะตอ้งเปิดบญัชีธนาคารของ Biggins ดว้ย บตัรเครดิตท่ีถือวา่เป็นตน้ก าเนิด

ของโลกคือบัตร The Diners Club โดยมีต้นก าเนิดจาก Frank McNamara เม่ือปี ค.ศ. 1949 

ในขณะท่ีเขานดัทานอาหารท่ีร้านอาหารในนิวยอร์กแต่ลืมเอากระเป๋าเงินมา จึงเกิดความคิดใน

การหาวิธีอ่ืน ๆ เพื่อการช าระเงิน และร่วมกบั Ralph Schneider ในการคิดคน้บตัรกระดาษแข็ง

ท่ีใช้เพื่อการซ้ือสินคา้ในปี ค.ศ. 1950 ในช่ือ The Diners Club ซ่ึงมีร้านอาหารในนิวยอร์ก 27 

ร้านท่ีเร่ิมตน้การใชบ้ตัรดงักล่าว โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการใชจ่้ายในหมวดการท่องเท่ียวและ

ความบนัเทิงเป็นหลกั และเพียงปีเดียวก็มีลูกคา้ท่ีใชม้ากกวา่ 20,000 ราย จึงท าให้กลายเป็นบตัร

เครดิตใบแรกที่ีการใชง้านอยา่งแพร่หลาย แต่ยงัคงตอ้งจ่ายเงินค่าใชบ้ริการกบัทาง The Diners 

Club เตม็จ านวนทุกส้ินเดือนเท่านั้น 

- บตัร American Express และการเกิดของบตัรเครดิตแบบพลาสติก American Express (AMex) 

เร่ิมก่อตั้งในปี ค.ศ. 1850 ซ่ึงแต่เดิมเป็นบริษทัท่ีรับขนส่งพสัดุภณัฑ์ เงิน และตัว๋เดินทาง และ

กา้วเขา้มาเป็นผูใ้ห้บริการบตัรเครดิตในปี ค.ศ. 1958 โดยเร่ิมตน้จากบตัรสีม่วง และเป็นบริษทั

แรกท่ีจดัท าบตัรเครดิตในรูปแบบพลาสติกเม่ือปี ค.ศ. 1959 เพื่อเป้าหมายในการเดินทางและ

บนัเทิงเป็นหลกั ก่อนท่ีจะกลายมาเป็นบตัรท่ีใช้ช าระค่าสินคา้และบริการเต็มรูปแบบในช่วง

ทศวรรษท่ี 1990 และเป็นบริษทัท่ีเร่ิมคิดเงินจากบตัรเครดิตเป็นเงินสกุลทอ้งถ่ินในประเทศต่าง 

ๆ และในปี ค.ศ. 1959 ทั้ง The Diners Club และ American Express ก็ยงัไดเ้ร่ิมระบบการช าระ

เงินขั้นต ่าจากการใชจ่้ายบตัรเครดิตเป็นรายเดือนอีกดว้ย 

- Visa และ Mastercard 2 ยกัษใ์หญ่ในโลกของบตัรเครดิต บตัรเครดิตท่ีสามารถใชช้ าระค่าสินคา้

และบริการไดทุ้กประเภท เฉกเช่นบตัรเครดิตท่ีเราใช้บริการอยู่ทุกวนัน้ี เกิดข้ึนคร้ังแรกเม่ือปี 

ค.ศ. 1966 โดย Bank of America ซ่ึงก่อตั้ง?BankAmerica Service Corporation และใช้ช่ือบตัร

ของตนเองว่า BankAmericard ก่อนจะเปล่ียนช่ือเป็น Visa ในภายหลงัในปีเดียวกนัได้มีการ

ก่อตั้งระบบบตัรเครดิตแห่งชาติ ซ่ึงถือเป็นหน่วยงานกลางในการรวบรวมขอ้มูลจากการรวมตวั

กันของธนาคารอ่ืน ๆ นอกจาก Bank of America ท่ีออกบัตรเครดิตของตนเองภายใต้
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ช่ือ?InterBank Card Association ก่อนจะเปล่ียนช่ือเป็น Mastercard Worldwide และตั้งช่ือบตัร

ของตนเองว่า Mastercharge ก่อนจะใช้ช่ือ Mastercard ในภายหลงั และจากจุดก าเนิดน้ีก็ท  าให ้

Visa และ Mastercard เป็นคู่แข่งในทางตรงนับแต่นั้นเป็นตน้มา การก าเนิดข้ึนของ Visa และ 

Mastercard ก่อให้เกิดการลดตน้ทุนในดา้นต่าง ๆ และสร้างระบบการจดัการของตนเอง ซ่ึงเอ้ือ

ประโยชน์ให้สถาบนัการเงินขนาดเล็กท่ีตอ้งการจะร่วมในระบบ เช่น ?การออกบตัร การเปิด

บัญชีกับผู ้ถือบัตร การจ่ายเงินคืนให้กับผู ้ค้าท่ี รับบัตร รวมถึงระบบในการป้องกันการ

หลอกลวงและการใช้บตัรในทางมิชอบ การแลกเปล่ียนขอ้มูลทางการเงินในระดบันานาชาติ 

และระบบการช้ีขาดเม่ือเกิดการโตเ้ถียงระหวา่งสมาชิก 

- ตน้ก าเนิดของบตัรเครดิตในประเทศไทย ส าหรับประเทศไทยเร่ิมมีการใชบ้ตัรเครดิตคร้ังแรก

เม่ือปี ค.ศ. 1969 โดย The Diners Club จากนั้น Visa จึงเร่ิมต้นเปิดให้บริการในปี ค.ศ. 1970 

และธนาคารกสิกรไทย เป็นธนาคารแรกท่ีออกบัตรเครดิต โดยเร่ิมต้นจากการร่วมมือกับ

ธนาคารศรีนครในปี ค.ศ. 1972 รับสิทธิเป็นตวัแทนของ Mastercard และ Visa ในปี ค.ศ. 1974 

และ 1979 ตามล าดบั และออกบตัรเครดิตของตนเองในช่ือ “บตัรเครดิตธนาคารกสิกรไทย” 

เป็นคร้ังแรกเม่ือปี ค.ศ. 1978 

- ปัจจุบนัและอนาคตของบตัรเครดิต เป็นท่ีทราบกนัดีกวา่ปัจจุบนับตัรเครดิตไดแ้พร่หลายไปทัว่

โลก  ทุกประเทศ  และมีการให้บ ริการทั้ งธนาคารและห้ างสรรพ สินค้า ท่ี ออกบัตร 

ต่าง ๆ โดยการเสนอสิทธิประโยชน์และการแบ่งระดบัลูกคา้ไวอ้ยา่งหลากหลาย ซ่ึงในปัจจุบนั

มีเครือข่ายของบัตรเครดิตท่ีนอกเหนือจาก Visa และ Mastercard ท่ีส าคัญในระบบการ

ธนาคารโลก เช่น Eurocard ของทวปียโุรป JCB ของญ่ีปุ่น และ Union Pay ของจีน เป็นตน้ 

- เม่ือมีการใชบ้ตัรเครดิตอยา่งแพร่หลาย ?บริษทัต่าง ๆ ซ่ึงไดอ้อกแบบระบบป้องกนัต่าง ๆ เพื่อ

ป้องกันการใช้บตัรในทางท่ีผิด ตั้ งแต่การใส่โฮโลแกรมกนัปลอมบนบตัร ใช้เคร่ืองรูดและ

ออกสลิปแบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมการมีแถบขอ้มูลแม่เหล็กและลายเซ็นหลงับตัร การใส่ชิพ

เพื่อเขา้รหัสขอ้มูล การเปิดให้ผูค้า้ทัว่ไปใช้สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเป็นเคร่ืองรับบตัรเครดิต

ผา่นอุปกรณ์เสริม การออกระบบ One-Time Password ยนืยนัการใชจ่้ายเงินผา่นระบบออนไลน์ 

จนไปถึงการใช้ร่ะบบบตัรเครดิตเสมือนบนโทรศพัทมื์อถือท่ีผสมผสานเทคโนโลยเีครือข่ายไร้

สายระยะใกล้ (Near Field Communication) เช่น Visa Paywave และ Masterpass และการใช้
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การอ่านลายน้ิวมือบนบตัรเพื่อการยืนยนัตวัตนการใช้งานแม้การใช้บตัรเครดิตเพื่อการซ้ือ

สินคา้และบริการทั้งรูปแบบท่ีจบัตอ้งไดแ้ละบนโลกออนไลน์จะยงัมีอุปสรรคและไม่มีการใช้

อย่างแพร่หลายในประเทศท่ีมีการใช้เงินสดเป็นหลักและร้านค้าไม่ต้องการท่ีจะแบกรับ

ค่าธรรมเนียมไวก้บัตนเองในการรับช าระผา่นบตัรเครดิต แต่ผูใ้ห้บริการบตัรเครดิตทั้งหนา้เก่า

ต่าง ๆ และรายใหม่อย่างเช่น Paypal และ Square ก็จะตอ้งสรรหารูปแบบและสิทธิประโยชน์

ต่าง ๆ เพื่อดึงลูกคา้ให้ใชบ้ริการ โดยผา่นแนวคิดท่ีน าเสนอความสะดวกสบายจากบริษทัต่าง ๆ 

ท่ีพยายามใชส่ื้อประชาสัมพนัธ์ใหเ้มืองและผูค้นในประเทศต่าง ๆ กลายมาเป็นเป็นสังคมไร้เงิน

สด 

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย (2561) ได้ให้ความหมายของ บัตรเครดิตไว้ว่า  เป็นบัตร

อิเล็กทรอนิกส์ท่ีผูอ้อกบตัร (Issuer) ซ่ึงไดแ้ก่ธนาคารพาณิชย ์และผูป้ระกอบธุรกิจบตัรเครดิตท่ีไม่ใช่

สถาบนัการเงิน (Non-bank) ออกให้แก่ลูกคา้ (ผูถื้อบตัร หรือ Card Holder) ซ่ึงประโยชน์ท่ีผูถื้อบตัรจะ

ไดรั้บมีหลายประการ เช่น  

- ใชแ้ทนเงินสดเพื่อช าระค่าสินคา้และบริการโดยยงัไม่ตอ้งจ่ายเงินในทนัที ณ ร้านคา้ท่ีรับบตัร 

รวมถึงร้านคา้บนอินเทอร์เน็ต ซ่ึงจะสังเกตไดจ้ากโลโกข้องเครือข่ายผูใ้ห้บริการบนบตัรและท่ี

ร้านคา้ ตวัอยา่งเครือข่ายบตัรเครดิต เช่น VISA, Master Card, American Express, China Union 

Pay (CUP), Japan Credit Bureau (JCB)  

- เบิกถอนเงินสดจากเคร่ือง ATM มาใชล่้วงหนา้ได ้

- รับสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ ตามรายการส่งเสริมการขาย เช่น คะแนนสะสมเพื่อแลกของรางวลั 

ส่วนลดจากร้านคา้ การผ่อนช าระสินคา้ดอกเบ้ีย 0 % เงินคืนจากการใช้จ่าย (cash back) ท่ีจอด

รถ หอ้งรับรองตามสถานท่ีต่าง ๆ ความคุม้ครองเม่ือเดินทางไปต่างประเทศ 

แต่ผูถื้อบตัรก็ตอ้งรู้จกัใชอ้ยา่งมีวนิยัและเหมาะสมกบัความสามารถในการช าระหน้ี ไม่เช่นนั้น

จะเป็นการก่อหน้ีโดยไม่จ  าเป็น เกิดภาระดอกเบ้ียและค่าบริการ หรือมีหน้ีสินล้นพน้ตวั ถูกฟ้องร้อง 

ประวติัสินเช่ือเสียจนเป็นเหตุใหข้อสินเช่ืออ่ืนท่ีส าคญักวา่ไม่ได ้
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วงเงินบัตรเครดิต 

กรณีท่ีพิจารณาจากรายไดข้องผูข้อบตัรเครดิต วงเงินท่ีไดรั้บอนุมติัเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

รายได้ต่อเดือน วงเงินอนุมัติ 

ตั้งแต่ 15,000 บาท แต่นอ้ยกวา่ 30,000 บาท 1.5 เท่าของรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ตั้งแต่ 30,000 บาท แต่นอ้ยกวา่ 50,000 บาท 3 เท่าของรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ตั้งแต่ 50,000 บาทข้ึนไป 5 เท่าของรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

การคิดดอกเบีย้และค่าธรรมเนียม 

ผูอ้อกบตัรจะเรียกเก็บดอกเบ้ีย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใด ๆ (ในท่ีน้ีขอเรียกโดยยอ่

วา่ดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียม) รวมกนัไดไ้ม่เกิน ร้อยละ 18 ต่อปี โดยมีวธีิค านวณ 2 แบบตามการใชบ้ตัร

ดงัน้ี  

1. การช าระค่าสินคา้และบริการไม่เต็มจ านวนภายในวนัท่ีก าหนดหรือช าระล่าชา้ ผูอ้อกบตัร

สามารถคิดดอกเบ้ียตามการใชจ่้ายตั้งแต่วนัท่ีผูอ้อกบตัรไดส้ ารองจ่ายใหร้้านคา้ หรือตั้งแต่

วนัท่ีสรุปยอดรายการใชจ่้าย หรือตั้งแต่วนัท่ีครบก าหนดช าระก็ไดแ้ต่โดยทัว่ไปจะเร่ิมคิด

ตั้งแต่วนัท่ีผูอ้อกบตัรส ารองจ่ายเงินให้แก่ร้านคา้ ซ่ึงจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ คิดเต็มจ านวน

จนถึงวนัก่อนครบก าหนดช าระเงิน และคิดตามยอดคงคา้ง (หกัส่วนท่ีช าระแลว้ออก) นบั

จากวนัท่ีช าระจนถึงวนัสรุปยอดถดัไป  

2. การเบิกถอนเงินสด จะเร่ิมค านวณตั้งแต่วนัท่ีเบิกถอนเงินสดออกมา  

นอกจากน้ี อาจมีค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ซ่ึงจะแตกต่างกนัไปตามขอ้ก าหนดของผู ้

ออกบตัรแต่ละแห่ง เช่น 

- ค่าธรรมเนียมแรกเขา้และค่าธรรมเนียมรายปี ซ่ึงเราสามารถต่อรองกบัผูอ้อกบตัร เพื่อขอ

ยกเวน้การเรียกเก็บได ้

- ค่าธรรมเนียมในการช าระเงินผา่นช่องทางต่าง ๆ  
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- ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดผ่านบตัรเครดิต โดยผูอ้อกบตัรเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

ประเภทน้ีไดไ้ม่เกิน 3 % ของจ านวนเงินสดท่ีเบิกถอน และตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ซ่ึงคิด

จากยอดค่าธรรมเนียมการเบิกถอนดว้ย 

- ค่าความเส่ียงจากการแปลงสกุลเงินในการใช้บตัรเครดิตในต่างประเทศ 2 - 2.5 % ของ

อตัราแลกเปล่ียนอา้งอิง 

- ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ตามท่ีไดจ่้ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุ เช่น ค่าใชจ่้ายในการติดตามทวง

ถามหน้ี (ซ่ึงจะตอ้งมีการติดตามทวงถามแลว้จึงเรียกเก็บได)้ 

ทั้งน้ี สามารถตรวจสอบขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ไดจ้าก website 

แบงกช์าติ หรือสอบถามขอ้มูลจากผูอ้อกบตัร  

การช าระหนีบ้ัตรเครดิต 

ผูถื้อบตัรตอ้งช าระหน้ีขั้นต ่าในแต่ละงวดไม่นอ้ยกวา่ 10 % ของยอดคงคา้งทั้งส้ิน โดยอาจช าระ

ผา่นช่องทางต่าง ๆ เช่น 

- สาขาของสถาบนัผูอ้อกบตัรเครดิต  

- จุดบริการรับช าระเงินท่ีเป็นตวัแทนรับช าระ (บริการ Bill Payment)  เช่น สาขาธนาคารอ่ืน 

Pay@Post เคาน์เตอร์เซอร์วสิ   

- ช่องทางต่าง ๆ ของธนาคาร เช่น เคร่ืองเอทีเอ็ม อินเทอร์เน็ต ขอ้ตกลงให้หักจากบญัชีเงิน

ฝาก (Debit Transfer)  

ทั้งน้ี การช าระเงินในแต่ละช่องทางอาจมีเง่ือนไขแตกต่างกนัไป เช่น ค่าธรรมเนียม จ านวนเงิน

สูงสุดท่ีรับช าระ ดงันั้น ผูใ้ชบ้ริการควรศึกษาค่าธรรมเนียมและเง่ือนไขบริการก่อนใชบ้ริการ ตามท่ีระบุ

ในใบแจง้ยอดหน้ี 
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วธีิการเลอืกสมัครบัตรเครดิต 

ก่อนเลือกใชบ้ริการเราควรศึกษารายละเอียด สิทธิประโยชน์และค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีผูอ้อกบตัร

แต่ละแห่งก าหนด แลว้เลือกสมคัรบตัรท่ีสอดคลอ้งกบัรายไดแ้ละลกัษณะการใชจ่้ายของผูบ้ริโภคมาก

ท่ีสุด 

- ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ ค่าธรรมเนียมรายปี และค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ท่ีเราตอ้งจ่ายให้ผูอ้อก

บตัร รวมถึงเง่ือนไขการขอยกเวน้ค่าธรรมเนียม 

- รอบระยะเวลาบญัชี หรือระยะเวลาปลอดดอกเบ้ียในแต่ละรอบบิล ก่อนจะเร่ิมคิดดอกเบ้ีย

ตามท่ีไดก้ าหนดไว ้

- การช าระเงินผา่นช่องทางต่าง ๆ เช่น ความสะดวกรวดเร็ว ค่าใชจ่้ายในการช าระเงิน 

- สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ท่ีจะได้รับ โดยพิจารณาว่าตรงกับความต้องการหรือการใช้ชีวิต

หรือไม่ 

การเลอืกใช้บัตรเครดิตให้เกดิประสิทธิภาพ 

- ลองคิดค านวณจากราคาสินคา้ท่ีตอ้งการซ้ือ กบัจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายออกมาเป็นตวัเลข

ประมาณการวา่สามารถผอ่นไดต้ลอดจนครบจ านวนหรือไม่ 

- ก่อนเลือกซ้ือของส่ิงใดใหล้องคิดค านวณดูถึงความคุม้ค่าคุม้ราคา วา่จะไดใ้ชป้ระโยชน์จาก

สินคา้นั้นๆ ไดเ้ตม็ท่ีหรือไม่ และคุม้ค่าเพียงใดกบัจ านวนเงินท่ีเสียไป 

- หากต้องการใช้บตัรเครดิตในการซ้ือสินค้าออนไลน์ ควรดูถึงผูป้ระกอบการนั้นๆ ว่ามี

ความน่าเช่ือถือเพียงใด 

-  ไม่ส่งขอ้มูลในบตัรเครดิตผา่นทางอีเมล เพื่อไม่ใหเ้กิดการโจรกรรมขอ้มูล 

-  ระมดัระวงัอย่าท าบตัรหาย หากหายให้รีบโทรไปท าการอายดัทนัที ไม่อย่างนั้นอาจโดน

ผูอ่ื้นสวมรอยน าบตัรไปรูดจนตอ้งกลายเป็นหน้ีโดยไม่รู้ตวั 

-  ตอ้งอ่านเง่ือนไขการใช้ของบตัรให้ชดัเจน รวมทั้งโปรโมชัน่ต่างๆ ว่ามีการเปล่ียนแปลง

หรือไม่ 
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มูลนิธิคุม้ครองผูบ้ริโภค  (2561) กล่าวว่า บตัรเครดิตเป็นตวัเลือกในการใช้จ่ายในอีกระดบั ท่ี

ผูบ้ริโภครู้จกัและคุน้เคยเป็นอยา่งดี ดว้ยขอ้ดีท่ีสามารถใช้บตัรเครดิตใช้จ่ายแทนเงินสดได ้รวมถึงเม่ือ

ใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตยงัไดรั้บสิทธิประโยชน์ต่างๆ อีกมากมาย จึงท าให้ผูบ้ริโภคหลายคนเลือกท่ีจะใช้

บตัรเครดิตในการใช้จ่ายมากกว่าการจ่ายด้วยเงินสด และการพกบตัรเครดิตก็เป็นการลดความเส่ียงท่ี

ตอ้งถือเงินสดจ านวนมากอีกด้วย การท่ีใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตนั้นก็เหมือนกบัตอ้งแบกรับความเส่ียง

เร่ืองหน้ีไว ้แต่หากมีวินยัในการใชทุ้กคร้ัง ก็จะสามารถใชป้ระโยชน์จากบตัรเครดิตได ้และไม่เป็นหน้ี

บตัรเครดิต  

 ข้อดีของบัตรเครดิต 

1. พกพาไดง่้ายกวา่การพกเงินสด 

2. สามารถซ้ือสินคา้หรือบริการไดท้นัทีแมมี้เงินสดไม่พอ หรือกรณีท่ีไม่ตอ้งการจ่ายเงินสด 

เพื่อน าเงินไปลงทุนหรือใชใ้นส่ิงจ าเป็นก่อน 

3. ไดรั้บส่วนลดพิเศษจากการซ้ือสินคา้หรือบริการ ณ ร้านท่ีเขา้ร่วมรายการกบับตัรเครดิตท่ี

ถืออยู ่

4. สามารถสะสมคะแนนจากทุกการใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิต เพื่อน าไปซ้ือสินคา้หรือแลกของ

รางวลัต่างๆ 

5. สามารถท าการหักค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าโทรศพัท์ ค่าไฟ หรืออินเทอร์เน็ต เป็นตน้ ผ่าน

บตัรเครดิตได ้

6. มีเวลาในการช าระเงินคืนกับธนาคารประมาณ 45 – 55 วนั หลงัจากวนัตดัรอบบิล โดย

จ านวนวนัจะข้ึนอยูก่บัธนาคารแต่ละแห่งวา่ก าหนดไวอ้ยา่งไร 

7. ไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งจ่ายช าระคืนเต็มจ านวนในคร้ังเดียว สามารถผอ่นจ่ายคืนได ้โดยขั้นต ่าท่ี

ตอ้งช าระคืนคือ ร้อยละ 5 ของค่าใชจ่้ายท่ีใชไ้ป 

8. สามารถถอนเงินสดออกมาจากบตัรเครดิตไดใ้นกรณีท่ีมีเงินสดไม่พอ เช่น เกิดเหตุฉุกเฉิน

ข้ึน เป็นตน้ 

9. บตัรเครดิตนั้นมีโปรโมชั่นส่งเสริมการขายและการใช้จ่ายมากมาย เช่น คืนเงิน เม่ือเติม

น ้ามนัรถยนต ์เป็นตน้ 
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10. สามารถใช้จ่ายในต่างประเทศไดใ้นกรณีทีเปิดบริการส่วนน้ีไว ้ซ่ึงท าให้ไม่ตอ้งพกเงินสด

จ านวนมาก ๆ ท่ีเส่ียงต่อความปลอดภยัของผูบ้ริโภค 

11. สามารถผอ่นจ่ายสินคา้ ในอตัราปลอดดอกเบ้ีย (0%)ได ้

ข้อเสียของบัตรเครดิต 

1. อาจจะท าใหว้ินยัการเงินของผูบ้ริโภคเสียไดง่้าย จากการท่ีใชจ่้ายไม่คิด และใชจ่้ายเกินการ

ช าระหน้ีได ้เพราะความสะดวกสบายท่ีบตัรเครดิตมอบให้ 

2. หากไม่สามารถช าระเงินคืนไดต้ามก าหนดเวลา หรือไม่เต็มจ านวน ก็จะท าใหโ้ดยปรับเป็น

ดอกเบ้ียท่ีเพิ่มข้ึน 

3. บตัรเครดิตมีอตัราดอกเบ้ียท่ีค่อนขา้งสูง หากเป็นหน้ีแล้วไม่รีบช าระคืนให้หมด จากหน้ี

จ านวนเล็กนอ้ย ก็อาจจะกลายเป็นจ านวนหน้ีท่ีสูงไดไ้ม่ยาก 

4. เง่ือนไขในการสมคัรค่อนขา้งละเอียด เน่ืองจากเป็นการป้องกนัการเกิดหน้ีเสีย 

จากการศึกษาผูว้ิจยัสรุปไดว้า่ บตัรเครดิตมีส่วนช่วยในการใชจ่้ายท่ีนิยมมากในปัจจุบนั เพราะ

ไม่ตอ้งพกเงินสดจ านวนมาก และมีตวัเลือกมากมายในการจูงใจผูบ้ริโภคให้ใชบ้ริการ นอกจากน้ียงัท า

ให้การใช้จ่ายมีความสะดวกเพิ่มข้ึน รวมถึงผลประโยชน์ท่ีธนาคารพาณิชยต่์างๆ ยื่นขอ้เสนอให้ ท าให้

ผูบ้ริโภคเกิดความสนใจและนิยมใชบ้ริการเพิ่มมากข้ึน ส่งผลท าให้เกิดภาระหน้ีข้ึนไดง่้าย เพราะใชจ่้าย

ในการซ้ือสินคา้และบริการก่อน แลว้เม่ือถึงก าหนดช าระหน้ีไม่มีก าลงัในการช าระหน้ี 

2.5 แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัเจเนอเรชันวาย 

ปกรณ์ วงศรั์ตนพิบูลย ์ (2561) ไดก้ล่าววา่ เจเนอเรชนัวายนบัวา่เป็นกลุ่มบุคลากรส่วนใหญ่ใน

องค์กรต่างๆ ในปัจจุบนัน้ี อีกทั้งจะตอ้งเจริญเติบโตมามาแทนท่ีต าแหน่งของ เจเนอเรชนัเอกซ์ซ่ึงตอ้ง

ข้ึนไปแทนท่ีเบบ้ีบูมเมอร์ท่ีก าลงัทยอยเกษียณอายงุาน ดงันั้นวา่ เจเนอเรชนัวายจึงถูกคาดหวงัการท างาน

ใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อใหมี้ผลงานตามท่ีหวัหนา้ตอ้งการ  

การพฒันาตวัเองเป็นส่ิงท่ีเจเนอเรชนัวายคุน้เคยมากท่ีสุด เพราะเจริญเติบโตมากบัเทคโนโลยีท่ี

มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงมีความถนัดท่ีจะเรียนรู้ด้วยตวัเองตามเป้าหมายท่ีตวัเองอยากท า
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มากกว่ารอค าสั่งจากหัวหน้างาน จึงท าให้เกิดความขดัแยง้กนัอยู่เสทอ ดงันั้น เจเนอเรชันวายท่ีชาญ

ฉลาดจะเรียนรู้และเขา้ใจผูอ่ื้นเพื่อใหส้ามารถส่ือสารความตอ้งการของตวัเองไดอ้ยา่งชดัเจน 

การปรับเปล่ียนแนวความคิดท่ีรอให้ผูอ่ื้นยอมรับมาเป็นการพฒันาตวัเองให้มีคุณค่าเป็นท่ี

ตอ้งการขององค์กร จึงเป็นเป้าหมายท่ีส าคญัท่ี เจเนอเรชันวายควรพิจารณา เพราะนอกจากจะได้ใช้

ศกัยภาพของตวัเองอยา่งเต็มท่ีแลว้ ยงัท าให้หวัหนา้งานยอมรับมากข้ึนอีกดว้ย ดงันั้น เจเนอเรชนัวายจึง

ควรกา้วขา้มหลุมพรางทางความคิดท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาของตวัเองไปให้ได ้ดว้ยความเช่ือมัน่

ในตวัเองการเปล่ียนแปลงในยุคปัจจุบนัมีความรวดเร็วซ่ึงเหมาะกบั เจเนอเรชนัวายมากท่ีสุด ท่ีชอบการ

เปล่ียนแปลงเป็นอยา่งมาก ไม่ชอบอะไรท่ีจ าเจ ดงันั้น วา่ เจเนอเรชนัวายจึงควรเปล่ียนแปลงตวัเองไปสู่

ส่ิงท่ีดีข้ึนเร่ือยๆ ตามบุคลิกลกัษณะของตวัเอง 

ศูนยว์ิจยัเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิย ์ (2557) ไดส้รุปผลวิจยัไวว้า่ กลุ่ม Generation 

Y (Gen Y) เป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลสุดๆ ต่อตลาด เพราะมีขนาดใหญ่ คนกลุ่มน้ีเกิดใน ค.ศ 1981-

2000 โดยมีจ านวนประมาณ 19 ลา้นคน หรือเกือบ 1 ใน 3 ของประเทศ ท่ีส าคญัรายไดค้่อนขา้งสูงแมจ้ะ

อยูใ่นวยัหนุ่มสาวอายเุพียง 15-34 ปี และยงัมีอตัราการใชจ่้ายต่อรายไดท่ี้สูงท่ีสุดเม่ือเทียบกบัคนเจเนอเร

ชนัอ่ืนๆ 

คนกลุ่ม เจเนอเรชนัวาย โตในยุคท่ีการใชง้านอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียก าลงัแพร่หลาย คน

กลุ่มน้ีจึงสนใจดา้นไอทีและการติดต่อส่ือสารออนไลน์ ส่งผลต่อทิศทางการตลาดของภาคธุรกิจในยคุดิ

จิทอล ดงันั้น ตลาด เจเนอเรชนัวาย จึงเป็นทั้งโอกาสและความทา้ทายท่ีส าคญัของธุรกิจสินคา้อุปโภค

บริโภคของไทย 

สรรเพชญ ไชยสิริยะสวสัด์ิ (2557) ไดก้ล่าววา่ เจเนอเรชนัวาย (Generation Y) หรือ Gen-Y ซ่ึง

เป็นคนวยัตั้ งแต่มัธยมศึกษาตอนปลายถึงเร่ิมท างานใหม่ (พ.ศ.2523-2540) คนกลุ่มน้ีเกิดมาพร้อม

เทคโนโลยีทนัสมยัและแพร่หลาย รวมทั้งองค์ความรู้ ท าให้มีความอดทนเร่ิมนอ้ยลง สมาธิสั้ นข้ึนและ

เปล่ียนงานบ่อย 
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ขวญัชนก กมลศุภจินดา (2557) กล่าวถึงคนในเจเนเรชัน่วายว่า เป็นกลุ่มท่ีเติบโตมาพร้อมกบั

ความกา้วหนา้ของเทคโนโลย ีจึงท าให้อินเทอร์เน็ตถือเป็นช่องทางการติดต่อส่ือสารท่ีส าคญั โดยคนใน

เจเนอเรชัน่น้ีมีลกัษณะเฉพาะตวัคือ กลา้คิด กลา้ทา กลา้แสดงออก ตรงไปตรงมา จึงท าให้เป็นกลุ่มท่ีมี

อิทธิพลในดา้นการตลาดเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากเป็นผูน้ าดา้นแฟชัน่ 

 ธรรมรัตน์ อยู่พรต (2556) ได้อธิบายว่า กลุ่มคน เจเนอเรชันวาย หรือรู้จักกันในนามของ 

Generation Net หรือ Millennial เป็นกลุ่มของการมองโลกในแง่ดี เพราะผูป้กครอง Generation น้ีไดคิ้ด

ส่ิงท่ีส าคญัต่อพวกเขาเผื่อเอาไวห้มด กลุ่มคน Generation น้ี เช่ือวา่ไม่มีเพียงแค่การอ่าน การเขียน หรือ

การค านวณเลขคณิตท่ีเป็นส่ิงส าคญั แต่มีอีกอย่างท่ีส าคญัส าหรับยุคสมยัของคนกลุ่มน้ีก็คือInternet 

อินเตอร์เน็ต ซ่ึง กลุ่มคน Generationน้ี มีความรู้มากในเร่ืองเทคโนโลยี คนกลุ่มน้ีมีความเต็มใจท างาน

และเรียนรู้ มีความเช่ือมัน่ในตนเอง และมุ่งผลส าฤทธ์ิ 

ฉฐัจุฑา นกจนัทร์ (2554) ไดอ้ธิบายวา่ คนรุ่นเจนเนอเรชัน่วาย หมายถึงกลุ่มคนท่ีเกิดระหวา่งปี 

พ.ศ. 2520 – 2535 

นิเวศน์ ธรรมะ (2553) ได้อธิบายว่า เจเนอเรชันวาย มีความมัน่ใจในตวัเองสูงมาก ต้องการ

รายไดห้รือเงินเดือนท่ีสูงๆ และไม่ตอ้งการไต่เตา้การท างานจากขา้งล่าง อีกทั้งยงัไม่ตอ้งการค าแนะน า

ในการท างานจากผูอ่ื้น คนกลุ่มน้ีชอบท างานในอาชีพอิสระ (Free Lance) เป็นเจา้ธุรกิจส่วนตวั (Owner 

Business) เป็นคนใจร้อน คิดเร็ว พดูเร็ว ท าเร็ว ใหค้วามส าคญัต่อการศึกษาท่ีสูงข้ึน เช่น ปริญญาโท และ

มกัจะไม่ให้ความเคารพ มองวา่ผูใ้หญ่มีความคิดลา้หลงั มีพฤติกรรมค่อนขา้งกา้วร้าวและมีความสนใจ

ในเทคโนโลยสูีง 

Reisenwitz, T. H. & Lyer, R. (2009). เจนเนอเรชั่นวาย เป็นกลุ่มคนท่ีมองโลกในแง่ดี ชอบ

ท างานเป็นทีม ไม่ชอบท า ตามกฎระเบียบ ฉลาด ยอมรับความเปล่ียนแปลง ใชเ้ทคโนโลยเีป็นส่วนหน่ึง

ของ ชีวิต แบบตลอดเวลา รักความก้าวหน้า มุ่งผลส า เร็จเป็นหลกั แต่มกัไม่วางแผน ระยะยาว ไม่มี

ความอดทน แต่มีความคาดหวงัสูง มีโลก ส่วนตวัสูง แต่ไม่ไดแ้สดงออกถึงความตอ้งการเป็นอิสระ 

เทียบเท่าเจนเนอเรชัน่เอ็กซ์  เจนเนอเรชัน่วายนั้นมกัไม่อายท่ีจะแสดงความเป็นส่วนตวั ลงในส่ือทาง

สังคม (Social Media) นัน่เป็นเพราะ เจนเนอเรชัน่วายเติบโตมาพร้อมกบัเทคโนโลยีและเรียนรู้ การใช้

ชีวติในยุคอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงและ ความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีท่ีรุดหนา้อยา่ง
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รวดเร็ว มีการส่ือสารโทรคมนาคมท่ีสะดวกสบายรวดเร็วในยคุของ โทรศพัทมื์อถือแบบสมาร์ทโฟน จึง

สามารถเขา้ถึงขอ้มูล ข่าวสารไดง่้าย และมีความสามารถในการน า เทคโนโลยี มาปรับใชเ้พื่อแกปั้ญหา

ต่างๆ เฉพาะหน้าได้ดี การบริโภค ขอ้มูลของคนกลุ่มน้ีมาจากส่ืออินเทอร์เน็ต ส่ือสังคม ออนไลน์ใน

ปริมาณท่ีสูงกวา่การบริโภคส่ือโทรทศัน์ วทิย ุและหนงัสือพิมพ ์ 

 ยุคเจเนอเรชันวาย (Generation Y) หรือ ยุค Millennials ซ่ึงก็คือคนท่ีเกิดอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 

2523–2540 คนกลุ่มน้ีเติบโตข้ึนมาท่ามกลางความเปล่ียนแปลง และค่านิยมท่ีแตกต่างระหวา่งรุ่นปู่ ยา่ตา

ยาย กบั รุ่นพ่อแม่ ยอมรับในความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี และอินเทอร์เน็ตเขา้มาแทรกอยู่ในการ

ด ารงชีวติประจ าวนั 

คนกลุ่มน้ีจะเป็นกลุ่มคนท่ีเกิดมาในยุคท่ีเศรษฐกิจก าลังเติบโตเป็นอย่างมาก ท าให้พ่อแม่ท่ี

ประสบความส าเร็จในชีวิตแลว้ จะดูแลเอาใจใส่ลูกเป็นอยา่งดี เด็กยุคน้ีจึงมกัจะถูกตามใจตั้งแต่ยงัเด็ก 

ไดใ้นส่ิงท่ีคนรุ่นพ่อแม่ไม่ค่อยได ้มีการศึกษาดี มีลกัษณะนิสัยชอบการแสดงออก มีความเป็นตวัของ

ตวัเองสูง ไม่ชอบถูกบงัคบัให้อยู่กรอบ ไม่ชอบอยู่ในเง่ือนไข ชอบเสพข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ท่ี

หลากหลาย มีอิสระในความคิด กลา้ซกั กลา้ถามในทุกเร่ืองท่ีตนเองสนใจ ไม่หว ัน่กบัค าวจิารณ์ มีความ

เป็นสากลมาก มองวา่การนิยมชมชอบวฒันธรรม หรือศิลปินต่างชาติเป็นเร่ืองธรรมดา   

ปัจจุบนัคนกลุ่มน้ีอยูใ่นทั้งช่วงวยัเรียน และวยัท างาน และจากการท่ียคุน้ีเป็นยคุท่ีมีเทคโนโลยี

เขา้มาเก่ียวขอ้ง จึงท าใหค้นกลุ่มน้ีจะมีความสามารถในการท างานท่ีเก่ียวกบัการ ติดต่อส่ือสาร ชอบงาน

ดา้นไอที ใชค้วามคิดสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ รวมทั้งสามารถท าหลาย ๆ อยา่งไดใ้นเวลาเดียวกนั  

ในเร่ืองการท างาน คนกลุ่มน้ีตอ้งการความชดัเจนในการท างานวา่ส่ิงท่ีท ามีผลต่อตนเองและต่อ

หน่วย งานอยา่งไร และชอบท างานเป็นทีม ต่างจากกลุ่มเจเนอเรชนัเอกซ์ท่ีชอบท างานคนเดียวมากกวา่ 

เพราะคนในวยัเจเนอเรชนัเอกซ์จะถูกฝึกมาแบบนั้น ต่างจากวยัเจเนอเรชนัวาย ท่ีเติบโตมาพร้อมกบัการ

ประชุม การระดมความคิดเห็น แต่ทว่าคนกลุ่มน้ีจะไม่ค่อยอดทนเหมือนรุ่นพ่อรุ่นแม่นัก หวงัท่ีจะ

ท างานไดเ้งินเดือนสูง ๆ แต่ไม่อยากเร่ิมท างานจากระดบัล่างข้ึนไป คาดหวงัในการท างานสูง ตอ้งการ

ค าชม กลุ่มเจเนอเรชนัวาย มกัจะจดัสรรเวลาให้งานและชีวิตส่วนตวัในจุดท่ีสมดุลกนั พอหลงัเลิกงาน

อาจไปท ากิจกรรมอ่ืน ๆ เพื่อสร้างความสุขให้กบัตวัเอง เช่น ไปเล่นฟิตเนส ไปพบปะสังสรรคก์บักลุ่ม

เพื่อน ไปชอ้ปป้ิงซ้ือของ จะไม่ค่อยหมกมุ่นอยูก่บังานเหมือนกบัคนรุ่นก่อน นอกจากน้ี กลุ่มเจเนอเรชนั
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วาย จะเป็นคนมองโลกในแง่ดี มีใจช่วยเหลือสังคม รักษาส่ิงแวดลอ้ม มีความสัมพนัธ์ท่ีดีและแน่นแฟ้น

กบัพอ่แม ่

ลกัษณะของเจเนอเรชันวาย  

1. เจเนอเรชันวาย เป็นกลุ่มคนท่ีมีพลงัในตวัเองมาก ชอบคิดนอกกรอบ  มีความมัน่ใจใน

ตวัเองสูง  มีความสามารถในการใช้นวตักรรมใหม่ๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

และการส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ คนกลุ่มน้ีลว้นมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการท างานใน

โลกยคุไร้พรมแดนเช่นในปัจจุบนั  ทั้งยงัเป็นพวกท่ีชอบพฒันาตนเองอยูเ่สมออีกดว้ย 

2. มีลกัษณะนิสัยชอบการแสดงออก และดว้ยการท่ีมีความเป็นตวัของตวัเองสูง จึงไม่ชอบถูก

บงัคบัใหอ้ยูใ่นกรอบ ไม่ชอบอยูใ่นเง่ือนไข มีอิสระในความคิด กลา้ซกั กลา้ถามในทุกเร่ือง

ท่ีตวัเองสนใจ ไม่หว ัน่กบัค าวจิารณ์ มีความเป็นสากลมาก 

3. คนกลุ่มเจเนอเรชนัวาย จะมีการใชชี้วิต ท่ีรักษาความสมดุลของชีวิต โดยจะให้ความส าคญั

กบัการจดัสรรเวลาทั้งการงานและชีวติส่วนตวัในจุดท่ีสมดุลกนั จะใหค้วามส าคญักบัความ

สนุกและความสุขกบัเพื่อนๆ ไปพร้อมๆ กนั 

4. คนกลุ่มน้ีมีแนวโน้มท่ีจะแต่งงานช้าจนถึงชอบชีวิตโสด ยิ่งกว่านั้นคนกลุ่มน้ีมกัเบ่ียงเบน

ไปสู่การรักร่วมเพศเยอะข้ึน พร้อมๆ กบัสังคมท่ีเปิดกวา้งข้ึน กลุ่มคนโสดและกลุ่มผูรั้ก

ร่วมเพศเหล่าน้ี ประสบความส าเร็จมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับให้วงกวา้งมากมายทั้งหญิงและ

ชาย กลายเป็นกลุ่มคนท่ีมีอิทธิพลในทุกวงการ สินคา้และบริการใหม่ๆเกิดข้ึนมากมายเพื่อ

รองรับการใช้ชีวิตของกลุ่มน้ี และได้กลายเป็นกลุ่มท่ีน่าสนใจอย่างมากส าหรับนักการ

ตลาดยคุใหม่ และถูกเรียกขานวา่คือกลุ่ม Dink (Double Income No Kid ) 

5. ตอ้งการลกัษณะงานท่ีสร้างสรรคแ์ละทา้ทาย เหมาะสมกบัความสามารถ มกัเอาตวัเองเป็น

ท่ีตั้ง  โดยให้ความส าคญักบัครอบครัว กลุ่มเพื่อน และตวัของพวกเขาเองมากกวา่องค์กร 

ดว้ยนิสัยชอบสังสรรคก์บัเพื่อนฝงู นอนดึกต่ืนสาย  ตอ้งการความยดืหยุน่ในเร่ืองเวลา 

6. จะใช้อารมณ์เพื่อเลือกสรรสินคา้ สินคา้ตอ้งมีรูปลกัษณ์โดนใจ มีความสวยงามเหมาะกบั 

การใช้งชีวิตของคนกลุ่มน้ี แต่ก็ยงัใช้เหตุผลในการเลือกแสวงหาขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต 

และ โซเชียลมีเดียเพื่อเลือกสรรคุณสมบติัและราคา รวมถึงร้านคา้เง่ือนไขการซ้ือท่ีพึง

พอใจมากท่ีสุด  คนกลุ่มน้ีช่างเลือก เพราะมีมาตรฐานสูงและรู้ว่ามีทางเลือกอีกมากจาก
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ข้อมูลบนโลกออนไลน์จึงมักจะพิจารณาเปรียบเทียบราคาและคุณภาพจนกว่าจะเจอ

ตวัเลือกท่ีดีท่ีสุด 

7. คนกลุ่มน้ี สนใจการลงทุนท าให้เงินท่ีมีอยู่งอกเงยข้ึน มีความรู้ทางการเงินการลงทุน มี

ทศันคติท่ีตอ้งการสร้างความมัง่คัง่ใหเ้ร็วท่ีสุดใหก้บัตวัเอง 

เน่ืองจากมีแนวความคิดเก่ียวกบัเจเนอเรชนัวายท่ีหลากหลายช่วงอายุ ในท่ีน้ีผูว้ิจยัขอใช้ช่วง

พ.ศ. 2523 -2543 โดยเฉล่ีย จากการศึกษาผูว้ิจยัสามารถสรุปได้ว่า ด้วยสังคมไทยเปล่ียนแปลงอย่าง

รวดเร็วในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา โดยเฉพาะการพฒันาเทคโนโลยีและการส่ือสาร ซ่ึงส่งผลท าให้มี

พฤติกรรมและทศันคติของคนไทยท่ีเกิดและเติบโตมาในช่วงน้ีมีความคิดและพฤติกรรมแตกต่างจาก

คนในรุ่นก่อน เพราะเจเนอเรชนัวาย เติบโตข้ึนมาท่ามกลางยุคท่ีเศรษฐกิจโลกก าลงัเติบโตเป็นอยา่งมาก 

การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต เร่ิมเพิ่มบทบาทข้ึนแบบทวีคูณ เปล่ียนพฤติกรรมการใชชี้วิตของ

ผูค้น เม่ือคนกลุ่มน้ีเติบโตมาพร้อมกบัการเติบโตของอินเทอร์เน็ต และโซเชียลมีเดีย ท าให้กลุ่มเจเนอเร

ชนัวายเช่ียวชาญในเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก ชอบงานดา้นไอที ชอบใช้ความคิดสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ 

และยงัสามารถท าอะไรหลายๆอย่างได้ในเวลาเดียวกัน เพราะชีวิตของคนกลุ่มน้ีถูกรายล้อมไป

เทคโนโลยท่ีีถูกออกแบบมามากมายเพื่อใหชี้วติง่ายข้ึน 

2.6 การทบทวนงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

ตรีทิพ บุญแยม้ (2552) ไดท้  าการศึกษาวจิยัเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเครดิตของ

ผู้ ถือบัตรเครดิตท่ีมีรายได้น้อยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ได้สรุปผลการศึกษาวิจยัไวว้่า 

กลุ่มตวัอย่างมีทัศนคติท่ีเป็นบวกต่อบัตรเครดิตในระดับปานกลาง และไม่มีความสัมพนัธ์กับการ

ตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิตของกลุ่มตวัอยา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ส าหรับปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจสมคัรบตัรเครดิตของผูท่ี้มีรายไดน้อ้ยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้น ไดแ้ก่ การ

บริการของบตัรเครดิต ความสะดวกในการจ่ายช าระเงินค่าบตัรเครดิต การส่งเสริมการขาย โฆษณาของ

บัตรเครดิต พรีเซนเตอร์ของบัตรเครดิต ความสวยงามของบัตรเครดิต ค าแนะน าของคน รอบข้าง 

ข่าวสารต่างๆ ท่ีเก่ียวกบับริษทัเจา้ของบตัร และบุคลิกภาพหรืออธัยาศยัของพนักงานขายบตัรเครดิต 

ในขณะท่ีปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเครดิต ของผู ้ท่ี มีรายได้น้อยในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ีย และค่าธรรมเนียมแรกเขา้ โดยจะเห็นว่าปัจจยั
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ทางการตลาด ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใช้บตัรเครดิตของผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีนั้น มกัจะเป็นปัจจยั

ทางดา้นการโฆษณาและส่งเสริมการขายเป็นส าคญัโดยท่ีประเด็นลกัษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่า 

อาย ุการศึกษา อาชีพ และสถานภาพสมรส มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิต  

The Boston Consulting Group (ฉบับท่ี 4 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2555) ได้ท าการวิจัยเร่ือง

พฤติกรรมการวางแผนการเงินและการใช้จ่ายของเจเนอเรชันวาย ท่ีเก่ียวข้องเช่ือมโยงกับโลกออนไลน์ 

จากขอ้มูลวิจยัของ Fiserv บริษทัดา้นการจดัการขอ้มูลส าหรับ อุตสาหกรรมการเงิน รายงานวา่ 8% ของ 

เจเนอเรชนัวาย ใช ้Online Banking 1 ใน 3 ของ เจเนอเรชนัวาย ท าธุรกรรมผา่น Mobile Banking, 43% 

ของ เจเนอเรชนัวาย วางแผนท่ีจะท าธุรกรรมผา่น Mobile Banking ในปีหนา้น้ี โดยธุรกรรมแรกท่ีจะท า

คือ การใชมื้อถือเช็กยอดเงินในบญัชีเงินฝากท่ีน่าสนใจคือ 48% สมคัรบตัรเครดิตออนไลน์ ท่ีเหลืออีก 

52% ยงัคงสมคัรบตัรเครดิตดว้ยการกรอกใบสมคัรในแบบฟอร์มกระดาษท่ีสาขาของธนาคารพาณิชย์

หรือใช้วิธีการสมคัรทางโทรศพัท์ นอกจากน้ี พวกเขายงัเบ่ือหน่ายท่ีจะเก็บใบเสร็จต่าง ๆ ไวใ้นล้ินชกั 

แต่จะชอบเก็บ ไฟล์ในรูปแบบของ e-Bill และ e-Statement มากกว่า ไม่ใช่ว่า เจเนอเรชันวาย จะ

หลงใหลไดป้ล้ืมอะไรเก่ียวกบักระแสรักษโ์ลกหรอก เพียงแต่น่ีคือความ สะดวกของพวกเขา ซ่ึง คุน้เคย

กบัการจดัการเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัชีวติส่วนตวัและชีวติท างานบนโลกออนไลน์เป็นอยา่งดีอยูแ่ลว้ 

เน่ืองจาก เจเนอเรชนัวาย มกัมีแนวโน้มตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการไดง่้ายกว่าคนรุ่นอ่ืน ๆ 

ดงันั้น โปรโมชั่นจากบตัรเครดิตต่าง ๆ จึงมีอิทธิพล ต่อ เจเนอเรชันวาย ในระดับสูง ดังนั้ นจึงต้อง

ระมดัระวงัและใชจ่้ายอย่างมีสติ รอบคอบ เพราะ เจเนอเรชนัวาย จ านวนไม่นอ้ยท่ีมกัก่อหน้ีจนเกินตวั 

ท าใหก้ลายเป็นปัญหาชีวติในระยะยาวได ้

ขณะท่ีผลวิจยัของ Generation Opportunity หน่วยงานไม่แสวงผลก าไรท่ีท าหน้าท่ีเก่ียวกบัการ

ให้ความรู้และส่งเสริมให้อเมริกนัชนให้สามารถดeรงชีวติไดอ้ยา่งมีความสุข ไดท้  าการวจิยักบั เจเนอเร

ชนัวาย ชาวอเมริกนั 1,000 คน เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต ในภาวะเศรษฐกิจผนั

ผวน พบขอ้มูลท่ีน่าสนใจ ดงัน้ี ร้อยละ 89  บอกวา่ภาวะวางแผนการเงินและการใชจ่้ายแบบ เจเนอเรชนั

วาย เศรษฐกิจท่ีไม่มีเสถียรภาพ ส่งผลกระทบต่อชีวิตของพวกเขา,ร้อยละ 51 ตอ้ง ตดังบบนัเทิงส่วนตวั

ลง, ร้อยละ 43  ตอ้งลดค่าใช้จ่ายในการรับประทานอาหารลงและ ร้อยละ 40 ตอ้งยกเลิกการพกัร้อน

ประจ าปี เพราะตอ้งใช้เงินจ านวนมาก ส่วน 32% ตอ้งมองหารายได้เสริมเพื่อให้เพียงพอกบัค่าใช้จ่าย 
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แสดงให้เห็นวา่พวกเขามีความตระหนกัในสถานการณ์เศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึน และมีความพร้อมท่ีจะรับมือ

กบัสถานการณ์ดังกล่าว สาเหตุส่วนหน่ึงอาจมาจากการท่ี เจเนอเรชันวาย ส่วนใหญ่ใช้ชีวิตในโลก

ออนไลน์เป็นปกติจึงมกัไดรั้บขอ้มูลข่าวสารอยา่งรวดเร็ว ตลอดจนสังเกตความเป็นไปจากข่าวเศรษฐกิจ

ท่ีเกิดข้ึน และสามารถน ามาวิเคราะห์เพื่อปรับเปล่ียนรูปแบบในการวางแผนการเงินและการใชชี้วิตของ

ตนเองไดเ้ป็นอยา่งดี 

กนกวรรณ ปัญญธนพฒัน์ (2558) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้

บัตรเครดิตธนาคารพาณิชย์ไทยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  ไดส้รุปผลการศึกษาวิจยัไวว้า่ ลกัษณะ

ทางประชากรศาสตร์และพฤติกรรมของผูใ้ช้บตัรเครดิตธนาคารพาณิชยไ์ทยมีระดบัการศึกษาอยู่ท่ี

ระดบัปริญญาตรี ซ่ึงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน/ลูกจา้ง มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน

อยูท่ี่ 15,000 – 30,000 บาท บตัรเครดิตท่ีกลุ่มตวัอยา่งใชบ้ตัรท่ีสุด คือ บตัรเครดิตของธนาคารกสิกรไทย 

ซ่ึงจ านวนบัตรเครดิตท่ีถือครองส่วนใหญ่ คือ 1 ใบ มีการใช้บตัรเครดิตต่อเดือน คือ 1 – 3 คร้ัง โดย

กิจกรรมท่ีกลุ่มตัวอย่างใช้จ่ายผ่านบัตรมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ก็ คือ สินค้าอุปโภคบริโภคใน

ห้างสรรพสินค้า/ซุปเปอร์มาร์เก็ต รองลงมาคือ ร้านอาหาร/ภัตตาคาร และค่าเดินทาง (ค่าน ้ ามัน) 

ค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียต่อเดือนท่ีใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตส่วนใหญ่อยูท่ี่ 5,001 – 10,000 บาท โดยมีพฤติกรรม

การช าระเงินคืนท่ีเกิดจากบตัรมากท่ีสุด คือ การช าระแบบเตม็จ านวน 

สุธิดา ปฏิสัมภิทาวงศ ์(2558) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของผู้ใช้บัตรเครดิตในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้สรุปผลการศึกษาวิจยัไวว้่า ความคาดหวงัของลูกคา้ คุณภาพของ

บริการท่ีลูกคา้ไดรั้บ และคุณค่าของบริการท่ีลูกคา้ไดรั้บส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการบตัร

เครดิต โดยความคาดหวงัของลูกคา้มีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัความพึงพอใจของลูกคา้จากการใชบ้ริการ

บตัรเครดิต ในขณะท่ีคุณภาพของบริการท่ีลูกคา้ไดรั้บ และคุณค่าของบริการท่ีลูกคา้มีความสัมพนัธ์เชิง

บวกกบัความพึงพอใจของลูกคา้จากการใชบ้ริการบตัรเครดิต นอกจากน้ีความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ

บตัรเครดิตส่งผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้โดยมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก แต่ความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิตไม่ส่งผลต่อขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ 
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ภสัสราณัฐ  รวยธนาสมบติั  (2558) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง พฤติกรรมและปัจจัยท่ีส่งผลให้

เกิดความตั้งใจซ้ือสินค้า ผ่านอินเทอร์เนต็ของผู้บริโภคในแต่ละเจเนอเรชัน ไดส้รุปผลการศึกษาวิจยัไว้

วา่ เจเนอเรชัน่วายมีแนวโน้มในการซ้ือสินคา้ออนไลน์จากการเขา้ชมร้านคา้ออนไลน์มากท่ีสุด โดยเจ

เนอเรชัน่เอกซ์มีความถ่ีในการเขา้ชมร้านคา้ออนไลน์มากท่ีสุด คือทุกวนั ทุกวนั หรือ 1-3 คร้ังต่ออาทิตย ์

ส่วนในเร่ืองความถ่ีในการซ้ือสินคา้ออนไลน์เจเนอเรชัน่วายนิยมซ้ือผา่นช่องทางอินทราแกรมมากท่ีสุด 

INTAGE Academy (2561) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง เจเนอเรชันวาย – วัยจับจ่าย ท่ีต้องจับจ้อง 

ไดส้รุปผลการศึกษางานวิจยัไวว้า่ คนกลุ่มน้ีมีหน้ีกนัตั้งแต่เร่ิมท างาน ในการผอ่นบา้น ผอ่นรถ หรือหน้ี

บตัรเครดิต ซ่ึงอาจเกิดจากรายไดท่ี้ยงัมีค่อนขา้งจeกดักบัส่ิงท่ีจ  าเป็น บวกกบักระแสสังคมท่ีรายลอ้มท่ี

ท าให้ตอ้งก่อภาระหน้ีสินข้ึนจากการใช้จ่ายอะไรท่ีคิดว่า “ตอ้งมี”  จากการส ารวจจ านวน 100 คน มี 

ร้อยละ 15 ท่ีติดหน้ีสิน เช่น ผอ่นบา้น ผอ่นรถ บตัรเครดิต 
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บทที ่3 

วธีิด ำเนินกำรวจัิย 

 การศึกษาค้นควา้น้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิตของคนไทย 

 เจนวาย  ในกรุงเทพมหานคร โดยใชว้ธีิการวจิยัเชิงปริมาณ โดยแบ่งวธีิด าเนินการวจิยัเป็นหวัขอ้ดงัน้ี  

3.1 การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 

3.2 ตวัแปรท่ีใชใ้นงานวจิยั 

3.3 สมมติฐานของงานวจิยั 

3.4 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูลและการทดสอบสมมุติฐาน 

3.6 ระยะเวลาในการด าเนินงานวจิยั 

 

3.1 กำรก ำหนดประชำกรและกำรเลอืกกลุ่มตัวอย่ำง 

3.1.1 ประชำกรเป้ำหมำย 

   ประชากรเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ คนไทยเจเนอเรชนัวาย ท่ีใชบ้ริการบตัร

เครดิต ในกรุงเทพมหานคร  

3.1.2 กำรก ำหนดขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง 

    กลุ่มตัวอย่าง คือ คนไทยเจเนอเรชันวาย ท่ีใช้บริการบัตรเครดิต ท่ีอาศัยอยู่ใน

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นกลุ่มประชากรท่ีมีจ านวนมาก และเน่ืองจากไม่มีขอ้มูลทางสถิติของผูใ้ช้

บตัรเครดิตอย่างแน่ชัด ท าให้ไม่สามารถทราบจ านวนประชากรผูใ้ช้จริงท่ีแน่นอนได้ ผูว้ิจยัจึง

ก าหนดกลุ่มตวัอย่างจากสูตรของ คอแครน (W.G. Cochran, 1977) โดยก าหนดค่าท่ีระดบัความ

เช่ือมัน่ร้อยละ 95 และยอมใหเ้กิดความคลาดเคล่ือนในการสุ่มไม่เกินร้อยละ 5  
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จ านวนตวัอยา่ง  n  =  
2

2

4e

Z  

โดยท่ี 

n  =  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 

  Z =  ค่า Z ท่ีระดบัความเช่ือมัน่หรือระดบันยัส าคญั 

   ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ  95  หรือระดบันยัส าคญั 0.05 มีค่า 1.96  

e =  ค่าความคลาดเคล่ือนทั้งหมดท่ียอมรับได ้

ก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 (Z = 1.96) และยอมรับความคลาดเคล่ือนจากการ

สุ่มตวัอยา่งไดร้้อยละ 5 (e = 0.05) จึงสามารถแทนค่าในสูตรไดด้งัน้ี 

   n  = 
)05.0(4

96.1
2

2

 

   n  = 384.16   384 หน่วย 

 จากการค านวณขา้งตน้ จะไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีเหมาะสมคือ 384.16 คน หรือ 384 คน ผูว้ิจยั

จ  าเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งประมาณ 400 ชุด  เพื่อป้องกนัขอ้ผดิพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีกลุ่ม

ตวัอยา่งใหข้อ้มูลไดไ้ม่ครบสมบูรณ์ 

3.1.3 กำรเลอืกกลุ่มตัวอย่ำง 

เน่ืองจากผูว้ิจยัไม่ทราบจ านวนประชากรของกลุ่มตวัอย่างว่ามีขนาดเท่าใดจึงได้ใช้

วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Judgmental or Purposive Sampling) โดยการเลือก

แจกแบบสอบถามให้ เฉพาะคนไทยเจเนอเรชันวายท่ีใช้บริการบัตรเครดิต ท่ีอาศัยอยู่ใน

กรุงเทพมหานคร ถือเป็นวิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability 

Sampling) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และทางผูว้ิจยัจะใช้การแจกแบบสอบถามในการส ารวจ 

เน่ืองจากเป็นวธีิการท่ีสามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลไดง่้าย 
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3.2 ตัวแปรทีใ่ช้ในงำนวจัิย 

ตวัแปรท่ีใชใ้นงานวจิยัน้ีไดแ้บ่งออกเป็น ตวัแปรอิสระ และ ตวัแปรตาม ดงัน้ี  

3.2.1 ตวัแปรอิสระ (Independent Variables)  

3.2.1.1 ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์  

1. เพศ (Gender) 

2. อาย ุ(Age) 

3. ระดบัการศึกษา (Education) 

4. สถานภาพครอบครัว (Marital Status) 

5. อาชีพ (Occupation) 

6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (Income)  

3.2.1.2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4P’s)  

1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 

2. ปัจจยัดา้นราคา (Price) 

3. ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 

4. ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

3.2.2 ตวัแปรตาม  (Dependent Variable) 

ตวัแปรตามของงานวิจยัน้ี คือ พฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิตของคนไทย เจเนอเร

ชนัวาย ในกรุงเทพมหานคร 
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3.3 สมมติฐำนของงำนวจัิย 

จากตวัแปรตน้และตวัแปรตามท่ีไดจ้ากกรอบแนวคิดการวิจยั ผูว้ิจยัไดน้ าตวัแปร ดงักล่าวมา

ก าหนดเป็นสมมติฐานในการวจิยั ดงัน้ี 

3.4.1 สมมติฐานท่ีเก่ียวกบัปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์  

1. สมมติฐานท่ี 1 เพศท่ีต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิตแตกต่างกนั 

2. สมมติฐานท่ี 2 อายท่ีุต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิตแตกต่างกนั 

3. สมมติฐานท่ี 3 ระดบัการศึกษาท่ีต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการบตัรเครดิต

แตกต่างกนั 

4. สมมติฐานท่ี 4 สถานภาพท่ีต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิตแตกต่าง

กนั 

5. สมมติฐานท่ี 5 อาชีพท่ีต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการบตัรเครดิตแตกต่างกนั

สมมติฐานท่ี 6 รายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการบตัร

เครดิตแตกต่างกนั 

3.4.2 สมมติฐานท่ีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) 

1. สมมติฐานท่ี 7 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์มีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิตของคน

ไทยเจเนอเรชนัวาย ในกรุงเทพมหานคร 

2. สมมติฐานท่ี 8 ปัจจยัดา้นราคามีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิตของคนไทย

เจเนอเรชนัวาย ในกรุงเทพมหานคร 

3. สมมติฐานท่ี 9 ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการบตัร

เครดิตของคนไทยเจเนอเรชนัวาย ในกรุงเทพมหานครz 

4. สมมติฐานท่ี 10 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการบตัร

เครดิตของคนไทยเจเนอเรชนัวาย ในกรุงเทพมหานคร 
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3.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 

งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ

ในการวจิยั และแบ่งแบบสอบถามเป็น 3 ส่วนเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคแ์ละครอบคลุมตวัแปรทั้งหมด

ท่ีใชใ้นการศึกษา ดงัน้ี 

- ส่วนที่ 1  ค ำถำมเกี่ยวกับข้อมูลด้ำนลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถำม 

เช่น  เพศ อายุ  ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ  และรายได้ เฉ ล่ียต่อเดือน  เป็น

แบบสอบถามท่ีมีเพียงหน่ึงค าตอบ (Single Choice Questions) ตามมาตรวดัข้อมูลแบบ 

Nominal Scale และ Ordinary Scale   

- ส่วนที่ 2  ค ำถำมเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรใช้บัตรเครดิต  เป็นแบบสอบถามมีรูปแบบของ

ค าตอบเดียวและหลายค าตอบ (Single and Multiple Choice Questions) ตามมาตรวดัขอ้มูล

แบบ Nominal Scale และ Ordinary Scale   

- ส่วนที่ 3  ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด (4P’s) ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

กำรใช้บริกำรบัตรเครดิตของคนไทยเจเนอเรชันวำย ในกรุงเทพมหำนคร จะใช้เคร่ืองมือ

ประเภทมาตรประมาณค่า (Rating Scale) ซ่ึงแบ่งระดบัความความส าคญัออกเป็น 5 ระดบั

จากน้อยไปมาก (Likert Scales)  (รองศาสตราจารย ์ดร. สรชยั พิศาลบุตร, 2560) ดงัแสดง

ในตารางท่ี 3.1  

ตำรำงที่ 3.1 : เกณฑ์ในการก าหนดค่าน ้ าหนกัคะแนนส าหรับระดบัความส าคญัในการใช้

บริการบตัรเครดิต ในการตอบแบบสอบถาม 

ระดับควำมส ำคัญ คะแนน 
มากท่ีสุด 5 
มาก 4 

ปานกลาง 3 
นอ้ย 2 

นอ้ยท่ีสุด 1 
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เกณฑ์ในการแปลคะแนนเฉล่ียส าหรับระดบัความส าคญัโดยผลจากการค านวณจะใช้

สูตรการหาความกวา้งของอันตรภาคชั้น (รองศาสตราจารย์ ดร.สรชัย  พิศาลบุตร, 2560) 

ดงัต่อไปน้ี 

ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น  =    พิสัย 

     จ านวนชั้น 

    =  
5

15  

    = 0.8 

  ดงันั้นเกณฑ์ในการแปลค่าเฉล่ียส าหรับระดบัความส าคญัสามารถแบ่งออกได้ตาม
ตารางท่ี 3.2 ดงัน้ี 

ตำรำงที ่3.2 : เกณฑใ์นการแปลค่าเฉล่ียส าหรับระดบัความส าคญั 

ระดับควำมส ำคัญ ระดับคะแนน 
มากท่ีสุด 4.21 – 5.00 
มาก 3.41 – 4.20  

ปานกลาง 2.61 – 3.40  
นอ้ย 1.81 – 2.60  

นอ้ยท่ีสุด 1.00 – 1.80 
  

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือการวิจัย โดยการหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของ

แบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการดงัน้ี 

- น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กบักลุ่มท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีจะ

ท าการศึกษา จ านวน 30 คน 

- ตรวจสอบความสมบูรณ์ ของแบบสอบถาม ท่ีตอบแล้วบันทึกข้อมูลลงในระบบ

คอมพิวเตอร์ 
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- ท าการประมวลผลวเิคราะห์ หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม ดว้ยวธีิของ 

Cronbach (Cronbach, Lee. J. ,1990) เพื่อหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficient) ได้

ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม มีค่าเท่ากบั 0.95 

3.5 กำรวเิครำะห์ข้อมูลและกำรทดสอบสมมุติฐำน 

การวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ท่ี มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิตของคนไทยเจเนอเรชันวาย ในกรุงเทพมหานคร  สามารถ

แบ่งเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี  

3.5.1 กำรวเิครำะห์ข้อมูลเชิงพรรณำ (Descriptive Statistic)  

3.5.1.1 การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ เก่ียวกบั เพศ 

อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน รวมถึงพฤติกรรมการ

ใช้ใช้บ ริการบัตรเครดิต โดยน าเสนอในรูปแบบของตารางแจกแจงความ ถ่ี 

(Frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3.5.1.2  การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ท่ีมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการใช้บริการบตัรเครดิตของคนไทยเจเนอเรชันวาย ในกรุงเทพมหานคร  

โดยใชส้ถิติค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3.5.2 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงอนุมำน (Inferential Statistic) เป็นทดสอบความสัมพนัธ์

ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม โดยการศึกษาขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งจะใชโ้ปรแกรม

ส าเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) ในการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing)  โดยจะบนัทึก

ขอ้มูลลงโปรแกรมเพื่อด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ ดงัน้ี 

3.5.2.1 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One-Way ANOVA) เพื่อ

ทดสอบปัจจยัทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการบตัร

เครดิตท่ีแตกต่างกนัหรือไม่  

3.5.2.2 การวิเคราะห์ปัจจัย  (Factor Analysis) เป็นการจับกลุ่มตัวแปรท่ีมี

ความสัมพนัธ์กนัเขา้ดว้ยกนัโดยตวัแปรท่ีอยูใ่น Factor เดียวกนัหรือกลุ่มเดียวกนั คือ 

ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัมากอาจจะสัมพนัธ์กนัในทางบวก (ไปในทิศทางเดียวกนั) 
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หรือทางลบ (ไปในทิศทางตรงกนัขา้ม) ส่วนตวัแปรท่ีอยูค่นละ Factor คือ ตวัแปรท่ีไม่

มีความสัมพนัธ์กนัหรือมีความสัมพนัธ์กนันอ้ย  

3.5.2.3 การทดสอบสมมติฐาน สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบคือ สถิติไค – สแควร์ 

(Chi – Square Test) เพื่อศึกษาความแตกต่างของตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาด (4P’s) กบั ตวัแปรตาม คือ พฤติกรรมการใช้บริการบตัรเครดิต ท่ีระดบั

นัยส าคัญร้อยละ 95 ว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) มีอิทธิพลต่อการ

พฤติกรรมการใช้บริการบตัรเครดิตของคนไทยเจเนอเรชันวาย ในกรุงเทพมหานคร

หรือไม่ 

3.6 ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนวิจัย 

งานวิจัยการศึกษางพฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิตของคนไทยเจเนอเรชันวาย ใน

กรุงเทพมหานครนั้น ผูว้ิจยัไดใ้ชเ้วลาในการศึกษาถึงงานวิจยั การส ารวจและเก็บขอ้มูลโดยใชก้าร

แจกแบบสอบถามให้กบัคนไทยเจเนอเรชันวายในเขตกรุงเทพมหานคร  และด าเนินการสรุปผล

เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง ตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคม – ตุลาคม  2561 
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บทที ่4 

 ผลการวจัิย 

 งานวิจยัการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้บริการบตัรเครดิตของคนไทยเจเนอเรชนัวาย  ใน

กรุงเทพมหานครนั้น ผูว้ิจยัไดส้ ารวจและเก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามจ านวนทั้งส้ิน 400 ชุด คิดเป็น

ร้อยละ 100 ของจ านวนแบบสอบถามทั้ งหมด 400 ชุด ผลการวิเคราะห์ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 

ประกอบดว้ย 

ส่วนท่ี  1   ข้อมู ลลักษณ ะท างป ระช ากรศ าสต ร์ของคน ไทย เจ เนอ เรชัน วาย  ใน
กรุงเทพมหานคร 

ส่วนท่ี  2   ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของคนไทยเจเนอเรชันวาย ใน      
กรุงเทพมหานคร 

ส่วนท่ี  3   ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้
บริการบตัรเครดิตของคนไทยเจเนอเรชนัวาย ในกรุงเทพมหานคร 

 

การเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูศึ้กษาเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามล าดบัหวัขอ้ ต่อไปน้ี 

1. สรุปค่าร้อยละของขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 

2. สรุปผลการวเิคราะห์เชิงเน้ือหาเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิตของคนไทย 

เจนวาย  ในกรุงเทพมหานคร 

3. สรุปผลการวเิคราะห์เชิงเน้ือหาเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิต 

4. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

4.1 ข้อมูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของคนไทยเจเนอเรชันวาย ในกรุงเทพมหานคร 

  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกับผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ 

อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน  โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ดังแสดงในตารางโดยมีข้อมูล

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดงัต่อไปน้ี 

ตารางที ่4.1 แสดงจ านวน และร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคลจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 191 47.8 
หญิง 209 52.3 
รวม 100 100.0 

 

          ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.1 แสดงให้เห็นว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง

จ านวน  209  คน คิดเป็นร้อยละ 52.3  และเป็นเพศชาย จ านวน 191  คน คิดเป็นร้อยละ 47.8  

ตารางที ่4.2 แสดงจ านวน และร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคลจ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
20 – 25 ปี 75 18.8 
26 – 31 ปี 183 45.8 
32 – 37 ปี 142 35.5 
รวม 400 100.0 

 

          ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.2 แสดงให้เห็นวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 26 – 31 ปี 

จ  านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ  45.8 รองลงมาอายุ 32 – 37 ปี จ  านวน  142 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5

และ อาย ุ20 – 25 ปี จ  านวน 75 คน คิดเป็น ร้อยละ 18.8  
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ตารางที ่4.3 แสดงจ านวน และร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคลจ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 33 8.3 
ปริญญาตรี / เทียบเท่า 261 65.3 
ปริญญาโท 85 21.3 
ปริญญาเอก 21 5.3 
รวม 400 100.0 

 

          ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.3 แสดงให้เห็นว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาใน

ระดบัปริญญาตรี / เทียบเท่า  ซ่ึงมีจ านวน  400 คน คิดเป็นร้อยละ 65.3 รองลงมามีการศึกษาระดบั

ปริญญาโทมีจ านวน 85  คน คิดเป็นร้อยละ 21.3  และการศึกษาระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรีจ านวน 33  

คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 ตามล าดบั 

ตารางที ่4.4 แสดงจ านวน และร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคลจ าแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
โสด 227 56.8 
สมรส 140 35.0 
หยา่ / แยกกนัอยู ่/ หมา้ย 33 8.3 
รวม 100 100.0 

 

          ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.4 แสดงให้เห็นวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด  

ซ่ึงมีจ านวน  227 คน คิดเป็นร้อยละ 56.8 และรองลงมามีสถานภาพสมรสแล้ว มีจ านวน 140 คน 

คิดเป็นร้อยละ  35.0  และสถานภาพหย่า / แยกกนัอยู่ / หมา้ย จ านวน 33  คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 

ตามล าดบั 

 

 



54 
 

ตารางที ่4.5 แสดงจ านวน และร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคลจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
นกัเรียน/นกัศึกษา 18 4.5 
ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ  77 19.3 
พนกังานบริษทัเอกชน/รับจา้ง 231 57.8 
ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 74 18.5 
อ่ืนๆ 0 0.0 
รวม 400 100.0 

 

          ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.5 แสดงให้เห็นว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

พนักงานบริษัทเอกชน/รับจ้าง จ านวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 57.8 รองลงมาประกอบอาชีพ

ขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 77  คน คิดเป็นร้อยละ 19.3 และประกอบอาชีพธุรกิจ

ส่วนตวั/คา้ขาย จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5 ตามล าดบั 

ตารางที ่4.6 แสดงจ านวน และร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคลจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท 20 5.0 
15,001 – 25,000 บาท 100 25.0 
25,001 – 35,000 บาท 105 26.3 
35,001 – 45,000 บาท 84 21.0 
45,001 –  55,000 บาท 52 13.0 
มากกวา่ 55,001 ข้ึนไป 39 9.8 
รวม 400 100.0 

 

         ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.6 แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือนจ านวน  25,001 – 35,000 บาท  ซ่ึงมีจ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.3 รองลงมามีรายได้

เฉล่ียจ านวน 15,001 – 25,000 บาท ซ่ึงมีจ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 และรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือนจ านวน  35,001 – 45,000 บาท จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.0 ตามล าดบั 
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4.2 ข้อมูลพฤติกรรมในการใช้บริการบัตรเครดิตของคนไทยเจนเนอเรชันวาย 

จากการเก็บ ข้อมู ลพฤ ติกรรมการใช้บ ริก ารบัตร เครดิตของคนไทย เจนวาย  ใน

กรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ การถือครองจ านวนบตัรเครดิต บตัรเครดิตของธนาคารพาณิชย ์ ความถ่ีใน

การใชบ้ตัรเครดิต ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ตัรเครดิตเฉล่ียต่อคร้ัง ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ตัรเครดิตเฉล่ียต่อ

เดือน ประเภทสินคา้หรือบริการท่ีใชบ้ตัรเครดิต จุดประสงคท่ี์เลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต และความ

รับผดิชอบในการช าระหน้ีบตัรเครดิต  โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ด้านการถือครองจ านวนบัตรเครดิต 

ตารางที่ 4.7 แสดงจ านวน และร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคลจ าแนกตามปัจจุบนัถือครองบตัร

เครดิตจ านวนก่ีใบ 

จ านวนการถือครองบัตรเครดิต จ านวน ร้อยละ 

1 ใบ 141 35.3 
2 – 3  ใบ 196 49.0 
4 ใบข้ึนไป 63 15.8 
รวม 400 100.0 

 

          ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.7 แสดงให้เห็นว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ถือครองบตัร

เครดิตจ านวน 2 – 3  ใบ  จ านวน 196  คน คิดเป็นร้อยละ 49.0 รองลงมาจ านวน  1  ใบ  จ านวน 141 

คน คิดเป็นร้อย 35.3  และ จ านวน 4 ใบข้ึนไป   จ  านวน 63  คน คิดเป็นร้อยละ 15.8 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.8 แสดงจ านวน และร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคลจ าแนกตามธนาคารท่ีเลือกใช้

บริการบตัรเครดิตมากท่ีสุด 

บัตรเครดิตของธนาคารทีเ่ลือกใช้บริการมากทีสุ่ด จ านวน ร้อยละ 

ธนาคารกสิกรไทย 61 15.3 
ธนาคารไทยพาณิชย ์ 87 21.8 
ธนาคารกรุงไทย 30 7.5 
ธนาคารทหารไทย 34 8.5 
ธนาคารกรุงเทพ 26 6.5 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 42 10.5 
ธนาคารธนชาต 28 7.0 
ธนาคารออมสิน 34 8.5 
ธนาคารยโูอบี 16 4.0 
ธนาคารซิต้ีแบงค ์ 29 7.2 
ธนาคารอ่ืนๆ 13 3.3 
รวม 400 100.0 

 

          ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.8 แสดงให้เห็นว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ถือครองบตัร

เครดิตของธนาคารไทยพาณิชย ์จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.8 รองลงมา ถือครองบตัรเครดิต

ของธนาคารกสิกรไทย จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3 และถือครองบตัรเครดิตของธนาคาร

กรุงศรีอยธุยา จ านวน 42  คน คิดเป็นร้อยละ 10.5  ตามล าดบั 
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ด้านระดับความถี่ในการใช้บัตรเครดิต 

ตารางที ่4.9 แสดงจ านวน และร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคลจ าแนกตามความถ่ีในการใชบ้ตัร

เครดิตเฉล่ียต่อเดือน 

ความถี่ในการใช้บัตรเครดิตเฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 

1 – 3 คร้ัง  110 27.5 
4 – 6 คร้ัง  169 42.3 
3 – 9 คร้ัง 51 12.8 
10 - 12 คร้ัง 45 11.3 
มากกวา่ 13 คร้ัง 25 6.3 
รวม 400 100.0 

 

          ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.9 แสดงให้เห็นว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจ านวนคร้ังท่ี

ใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตจ านวน  4 – 6 คร้ังต่อเดือน จ านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 42.3 รองลงมา

จ านวน 1 – 3  คร้ังต่อเดือน จ านวน  110 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 และจ านวน 3 – 9  คร้ังต่อเดือน 

จ านวน  51  คน คิดเป็นร้อยละ 12.8  ตามล าดบั 

ตารางที ่4.10 แสดงจ านวน และร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคลจ าแนกตามค่าใชจ่้ายในการใช้

จ่ายผา่นบตัรเครดิตรวมเฉล่ียต่อคร้ัง 

ค่าใช้จ่ายในการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตรวมเฉลีย่ต่อคร้ัง จ านวน ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 1,000 บาท 139 34.8 
1,001 – 3,000 บาท 153 38.3 
3,001 – 6,000 บาท 60 15.0 
7,001 –  9,000 บาท 21 5.3 
9,001 – 12,000 บาท 20 5.0 
12,001 –15,000 บาท 5 1.3 
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ตารางที ่4.10 แสดงจ านวน และร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคลจ าแนกตามค่าใชจ่้ายในการใช้

จ่ายผา่นบตัรเครดิตรวมเฉล่ียต่อคร้ัง (ต่อ) 

ค่าใช้จ่ายในการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตรวมเฉลีย่ต่อคร้ัง จ านวน ร้อยละ 

15,001 – 18,000 บาท 1 0.3 
18,001 – 21,000 บาท 1 0.3 
21,001 – 24,000 บาท  0 0.0 
มากกวา่ 24,001 บาท ข้ึนไป  0 0.0 
รวม 400 100.0 

 

          ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.10 แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายผา่น

บตัรเครดิตเฉล่ียต่อคร้ังจ านวน 1,001 – 3,000บาท  จ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 38.3รองลงมามี

ค่าใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อคร้ังนอ้ยกวา่ 1,000 บาท  จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 34.8 และ

มีค่าใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตเฉล่ียต่อคร้ังจ านวน 3,001 – 6,000 บาท จ านวน 60  คน คิดเป็นร้อยละ

15.0 ตามล าดบั 

ตารางที ่4.11 แสดงจ านวน และร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคลจ าแนกตามค่าใชจ่้ายในการใช้

จ่ายผา่นบตัรเครดิตรวมเฉล่ียต่อเดือน 

ค่าใช้จ่ายในการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตรวมเฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 5,000 บาท 103 25.8 
5,001 –  15,000 บาท 179 44.8 
15,0001 – 25,000 บาท 92 23.0 
25,0001 – 35,000 บาท 21 5.3 
35,0001– 45,0001 บาท 3 0.8 
มากกวา่ 45,0001 บาทข้ึนไป 2 0.5 
รวม 400 100.0 
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ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.11 แสดงให้เห็นวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายผา่น

บตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือน 5,001 – 15,000 บาท จ านวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.8 รองลงมามี

ค่าใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือน ต ่ากวา่ 5,000 บาท จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.8 และ

มีค่าใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือน จ านวน 15,001 – 25,000 บาท จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อย

ละ 23.0 ตามล าดบั 

ด้านประโยชน์ทีไ่ด้จากการใช้บัตรเดรดิต 

ตารางที ่4.12 แสดงจ านวน และร้อยละ ของขอ้มูลส่วนบุคคลจ าแนกตามประเภทสินคา้และ

บริการท่ีใชผ้า่นบตัรเครดิตมากท่ีสุด 

ประเภทสินค้าและบริการทีใ่ช้ผ่านบัตรเครดิตมากทีสุ่ด จ านวน ร้อยละ 

สินคา้อุปโภค / บริโภค 214 20.5 
กิจกรรมนนัทนาการ 129 12.3 
ภตัตาคาร / ร้านอาหาร 113 10.8 
เส้ือผา้/ของใชส่้วนตวั  145 13.9 
ค่าเดินทาง/ค่ายานพาหนะ 78 7.5 
ค่ารักษาพยาบาล 51 4.9 
ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว  110 10.5 
การศึกษา 29 2.8 
ช าระค่าบริการต่าง ๆ 103 9.9 
สินคา้เทคโนย ีอิเล็กทรอนิกส์ 72 6.9 
อ่ืน ๆ 1 0.1 
รวม 1045 100.0 

 

         ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.12 แสดงให้เห็นว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือสินค้า

ประเภทสินคา้อุปโภค / บริโภค ผ่านบตัรเครดิตมากท่ีสุด จ านวน 214 คน  คิดเป็นร้อยละ 20.5

รองลงมาซ้ือสินคา้ประเภทเส้ือผา้/ของใช้ส่วนตวั จ านวน 145 คน  คิดเป็นร้อยละ 13.9 และ ซ้ือ

สินคา้และบริการเก่ียวกบักิจกรรมนนัทนาการ จ านวน 129 คน  คิดเป็นร้อยละ 12.3 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.13 แสดงจ านวน ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของขอ้มูลส่วนบุคคลจ าแนก

ตามประเภทสินคา้และบริการท่ีใชผ้า่นบตัรเครดิตมากท่ีสุด 

ประเภทสินค้าและบริการทีใ่ช้ผ่าน
บัตรเครดิตมากทีสุ่ด 

จ านวน ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

สินคา้อุปโภค / บริโภค 400 0.53 0.499 
กิจกรรมนนัทนาการ 400 0.32 0.468 
ภตัตาคาร / ร้านอาหาร 400 0.28 0.451 
เส้ือผา้/ของใชส่้วนตวั 400 0.36 0.481 
ค่าเดินทาง/ค่ายานพาหนะ 400 0.20 0.397 
ค่ารักษาพยาบาล 400 0.13 0.334 
ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว 400 0.28 0.447 
การศึกษา 400 0.07 0.260 
ช าระค่าบริการต่าง ๆ 400 0.26 0.438 
สินคา้เทคโนโลย ีอิเล็กทรอนิกส์ 400 0.18 0.385 
อ่ืน ๆ 400 0.00 0.050 

 

          ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.12 แสดงให้เห็นว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือสินค้า

ประเภทสินคา้อุปโภค / บริโภค ผ่านบตัรเครดิตมากท่ีสุด จ านวน 214 คน  มีค่าเฉล่ีย 0.53 มีส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.499 รองลงมาซ้ือสินคา้ประเภทเส้ือผา้/ของใช้ส่วนตวั จ  านวน 145  คน  มี

ค่าเฉ ล่ีย 0.36 มี ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.481 และซ้ือสินค้าและบริการเก่ียวกับกิจกรรม

นนัทนาการ จ านวน 129 คน  มีค่าเฉล่ีย 0.32  มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.468 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.14 แสดงจ านวน และร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคลจ าแนกตามจุดประสงคท่ี์เลือกใช้

บริการบตัรเครดิต 

จุดประสงค์ทีเ่ลอืกใช้บริการบัตรเครดิต จ านวน ร้อยละ 

ใชช้ าระค่าสินคา้และบริการสะดวกสบายไม่ตอ้งถือเงินเป็น         
จ านวนมาก 

136 11.5 

เป็นเงินฉุกเฉินยามเกิดเหตุจ าเป็น 105 8.9 
สามารถใชช้ าระค่าสินคา้และบริการท่ีต่างประเทศได ้ 71 6.0 
สามารถซ้ือสินทรัพยใ์นราคาท่ีสูงได ้ 122 10.3 
สามารถผอ่นช าระสินคา้ได ้0 % 188 15.9 
ไดคื้นเครดิตเงินสด (Cashback) 105 8.9 
สามารถช าระค่าน ้า ค่าไฟ ค่าสาธารณูปโภคได ้ 86 7.3 
มีสิทธิพิเศษและส่วนลดจากร้านคา้ท่ีร่วมรายการ 55 4.7 
ใชช้ าระเงิน ซ้ือของผา่นช่องทางออนไลน์ได ้ 83 7.0 
ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเขา้และรายปี 79 6.7 
มีประกนัอุบติัเหตุแถมจากการใชบ้ริการบตัรเครดิต 29 2.5 
ไดรั้บส่วนลดในการใชซ้ื้อสินคา้ และสามารถสะสมเป็นคะแนน  
ในบตัรเพื่อน าไปแลกส่ิงของต่าง ๆ ได ้

121 10.3 

รวม 1180 100.0 
 

         ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.14  แสดงให้เห็นวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจุดประสงค์

ในการใชบ้ริการบตัรเครดิตเพราะสามารถผอ่นช าระสินคา้ได ้0 % มากท่ีสุด จ านวน 188  คน คิด

เป็นร้อยละ 15.9 รองลงมามีจุดประสงค์ในการใช้บริการบตัรเครดิตเพราะใช้ช าระค่าสินคา้และ

บริการสะดวกสบายไม่ตอ้งถือเงินเป็นจ านวนมาก   จ  านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 และมี

จุดประสงคใ์นการใชบ้ริการบตัรเครดิตเพราะสามารถซ้ือสินทรัพยใ์นราคาท่ีสูงไดจ้  านวน 122 คน 

คิดเป็นร้อยละ 10.3 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.15 แสดงจ านวน และร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคลจ าแนกตามจุดประสงคท่ี์เลือกใช้

บริการบตัรเครดิต 

จุดประสงค์ทีเ่ลอืกใช้บริการบัตรเครดิต จ านวน ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ใชช้ าระค่าสินคา้และบริการสะดวกสบายไม่ตอ้งถือเงิน
เป็น จ านวนมาก 

400 0.34 0.474 

เป็นเงินฉุกเฉินยามเกิดเหตุจ าเป็น 400 0.26 0.441 
สามารถใชช้ าระค่าสินคา้และบริการท่ีต่างประเทศได ้ 400 0.18 0.383 
สามารถซ้ือสินทรัพยใ์นราคาท่ีสูงได ้ 400 0.30 0.461 
สามารถผอ่นช าระสินคา้ได ้0 % 400 0.47 0.500 
ไดคื้นเครดิตเงินสด (Cashback) 400 0.26 0.441 
สามารถช าระค่าน ้า ค่าไฟ ค่าสาธารณูปโภคได ้ 400 0.22 0.411 
มีสิทธิพิเศษและส่วนลดจากร้านคา้ท่ีร่วมรายการ 400 0.14 0.345 
ใชช้ าระเงิน ซ้ือของผา่นช่องทางออนไลน์ได ้ 400 0.21 0.406 
ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเขา้และรายปี 400 0.20 0.399 
มีประกนัอุบติัเหตุแถมจากการใชบ้ริการบตัรเครดิต 400 0.07 0.260 
ไดรั้บส่วนลดในการใชซ้ื้อสินคา้ และสามารถสะสม
เป็นคะแนน ในบตัรเพื่อน าไปแลกส่ิงของต่าง ๆ ได ้

400 0.30 0.460 

 

         ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.14  แสดงให้เห็นวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจุดประสงค์

ในการใช้บริการบตัรเครดิตเพราะสามารถผ่อนช าระสินคา้ได ้0 % มากท่ีสุด จ านวน 188  คน มี

ค่าเฉล่ีย  0.47 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.500  รองลงมามีจุดประสงคใ์นการใชบ้ริการบตัรเครดิต

เพราะใช้ช าระค่าสินคา้และบริการสะดวกสบายไม่ตอ้งถือเงินเป็นจ านวนมาก  จ  านวน 136 คน มี

ค่าเฉล่ีย  0.34  มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.474 และมีจุดประสงค์ในการใช้บริการบัตรเครดิต

เพราะสามารถซ้ือสินทรัพย์ในราคาท่ีสูงได้จ  านวน 122 คน มีค่าเฉล่ีย  0.30  มีส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.461 ตามล าดบั 
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ด้านความรับผดิชอบการช าหนีบ้ัตรเครดิต   

ตารางที ่4.16 แสดงจ านวน และร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคลจ าแนกตามการช าระหน้ีบตัร

เครดิต 

การช าระหนีบ้ัตรเครดิต จ านวน ร้อยละ 

ช าระเตม็จ านวน 225 63.7 

ช าระบางส่วน 109 27.3 

ช าระขั้นต ่า 36 9.0 

รวม 400 100.0 

 

          ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.16 แสดงให้เห็นวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการช าระหน้ี

บตัรเครดิตแบบเต็มจ านวนมากท่ีสุด จ านวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 63.7  รองลงมามีการช าระหน้ี

บตัรเครดิตแบบช าระบางส่วนจ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.3 และมีการช าระหน้ีบตัรเครดิต

แบบขั้นต ่าจ  านวน 36  คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 ตามล าดบั 

4.3 ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ทีม่ีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิต 

การน าเสนอในส่วนน้ีเป็นผลการศึกษาเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาด (4P’s) สถิติท่ีน ามาใช้

ได้แก่ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิเคราะห์ดังกล่าวปรากฏในตาราง และ

ค าอธิบายต่อไปน้ี 
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ตารางที ่4.17 แสดงใหเ้ห็นถึง ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความส าคญัต่อ

ส่วนประสมการตลาด 

ส่วนประสมการตลาด จ านวน ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความส าคัญ 

ด้านผลติภัณฑ์ 
1. ธนาคารผูอ้อกบตัรมีช่ือเสียงและความมัน่คง 
น่าเช่ือถือ 

400 4.10 0.759 มาก 

2. รูปแบบบตัรเครดิตท่ีหลากหลายประเภท
เหมาะสมกบัการด าเนินชีวติ 

400 4.05 0.807 มาก 

3. วงเงินท่ีไดรั้บมีความเหมาะสมกบัรายไดแ้ละ
ค่าใชจ่้าย 

400 4.02 0.794 มาก 

4. สามารถขอเพิ่มวงเงินฉุกเฉินไดง่้าย 400 3.89 0.894 มาก 
5. มีความเหมาะสมของระยะเวลาปลอดดอกเบ้ีย 400 3.81 0.854 มาก 
ด้านราคา 
6. ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีแรกเขา้ 400 3.85 0.875 มาก 
7. ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพ 400 3.92 0.849 มาก 
8. มีความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมรายปีท่ี
เรียกเก็บของบตัรเครดิตบางประเภท 

400 3.88 0.891 มาก 

9. อตัราดอกเบ้ีย ค่าปรับ และค่าบริการอ่ืน ๆ มี
ความเหมาะสม 

400 3.85 0.875 มาก 

10. อตัราดอกเบ้ียในการผอ่นสินคา้ต ่า 400 3.92 0.849 มาก 
11. มีการเครดิตการคืนเงินสูง 400 3.88 0.891 มาก 
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ตารางที ่4.17 แสดงใหเ้ห็นถึง ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความส าคญัต่อ

ส่วนประสมการตลาด (ต่อ) 

ส่วนประสมการตลาด จ านวน ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความส าคัญ 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
12. จ  านวนร้านคา้ท่ีรับบตัรเครดิตมีให้เลือกใช้
บริการอยา่งทัว่ถึง 

400 3.94 0.819 มาก 

13. สามารถสมคัรบตัรเครดิตไดห้ลายช่องทาง 400 3.91 0.805 มาก 
14. มีช่องทางการช าระยอดค่าใชจ่้ายท่ี
หลากหลาย 

400 3.95 0.830 มาก 

15. สามารถใชบ้ริการบตัรเครดิตในต่างประเทศ
ไดโ้ดยสะดวก 

400 3.87 0.867 มาก 

16. มีตู ้ATM เพียงพอต่อการบริการเบิกถอนเงิน
สด 

400 3.79 0.895 มาก 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
17. ประชาสัมพนัธ์ใหข้อ้มูลข่าวสารผา่นส่ือ
ต่างๆ หลากหลาย 

400 3.90 0.771 มาก 

18. มีสิทธิพิเศษท่ีมอบใหลู้กคา้ในวนัส าคญั
ต่างๆ อยา่งสม ่าเสมอ 

400 3.86 0.849 มาก 

19. สามารถสมคัรบตัรเครดิตไดส้ะดวก และ
อนุมติับตัรเครดิตไดร้วดเร็ว 

400 3.83 0.893 มาก 

20. พนกังานงานสามารถแกปั้ญหาและให้
ค  าปรึกษาแก่ลูกคา้ไดต้ลอด 24  ชัว่โมง 

400 3.76 1.027 มาก 

รวม 400 3.90 0.854 มาก 
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ผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.17 แสดงให้เห็นวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมต่อ

ระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดในระดบัความส าคญัท่ีมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 

3.90 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยรวมเท่ากบั 0.854 เม่ือวิเคราะห์เป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย

รวมมากท่ีสุดเป็นอนัดบัแรก ไดแ้ก่ดา้นผลิตภณัฑ์ ในเร่ืองของธนาคารผูอ้อกบตัรมีช่ือเสียงและ

ความมั่นคง น่าเช่ือถือต่อลูกค้ามีค่าเฉล่ีย 4.1 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.759 รองลงมาได้แก่ 

รูปแบบบัตรเครดิตท่ีหลากหลายประเภทเหมาะสมกับการด าเนินชีวิตมีค่าเฉล่ีย 4.05 มีส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.807 และดา้นวงเงินท่ีไดรั้บมีความเหมาะสมกบัรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายมีค่าเฉล่ีย 

4.02 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.794 ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ด้านการส่งสริ

มการตลาดดา้นของพนกังานสามารถแกปั้ญหาและใหค้  าปรึกษาแก่ลูกคา้ไดต้ลอด 24  ชัว่โมง โดย

มีค่าเฉล่ียท่ี 3.76 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.027 

4.4 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

4.4.1 สมมติฐานที่เกี่ยวกับปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ของคนไทยเจเนอเรชันวาย ใน

กรุงเทพมหานคร   

สมมติฐานที ่1  เพศท่ีต่างกนัมีพฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิตแตกต่างกนั 

ตารางที่ 4.18 เปรียบเทียบปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ

พฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิตดา้นจ านวนบตัรแตกต่างกนั โดยจ าแนกตามเพศ 

พฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิต ด้านการถือครองจ านวนบัตร 

เพศ N Mean SD t-test Sig. 
ชาย 191 1.75 0.673 

-1.568 0.118 
หญิง 209 1.86 0.699 

**นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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1.1 สมมติฐานทางสถิติ 

H0 : เพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตดา้นจ านวน
บตัรเครดิตไม่แตกต่างกนั 

H1 : เพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตดา้นจ านวน
บตัรเครดิตแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.18 พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.118  ซ่ึงมีค่ามากกว่า ค่าระดบันัยส าคญั 

เท่ากับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 แสดงว่าเพศชายและเพศ

หญิงมีพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตดา้นจ านวนบตัรเครดิตไม่แตกต่างกนั 

ตารางที่ 4.19 เปรียบเทียบปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อ

พฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิตดา้นการใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารแตกต่างกนั โดย

จ าแนกตามเพศ 

พฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิต 
ด้านการใช้บริการบัตรเครดิตของธนาคารใดมากทีสุ่ด 

เพศ N Mean SD t-test Sig. 
ชาย 191 4.31 2.987 

-2.568 0.11 
หญิง 209 5.10 3.127 

**นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

1.2 สมมติฐานทางสถิติ 

H0 : เพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิตดา้นการใช้
บริการบตัรเครดิตของธนาคารไม่แตกต่างกนั 

H1 : เพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิตดา้นการใช้
บริการบตัรเครดิตของธนาคารแตกต่างกนั 
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ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.19 พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.11  ซ่ึงมีค่ามากกว่า ค่าระดับนัยส าคญั 

เท่ากับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 แสดงว่าเพศชายและเพศ

หญิงมีพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตดา้นการใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคาร

ไม่แตกต่างกนั 

ตารางที่ 4.20 เปรียบเทียบปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อ

พฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิตดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการบตัรเครดิตแตกต่างกนั โดย

จ าแนกตามเพศ 

พฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิต 
ด้านความถี่ในการใช้บัตรเครดิตเฉลีย่ต่อเดือน 

เพศ N Mean SD t-test Sig. 
ชาย 191 2.37 1.171 

1.762 0.79 
หญิง 209 2.17 1.146 

**นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

1.3 สมมติฐานทางสถิติ 

H0 : เพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิตดา้นความถ่ี
ในการใชบ้ริการบตัรเครดิตไม่แตกต่างกนั 

H1 : เพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิตดา้นความถ่ี
ในการใชบ้ริการบตัรเครดิตแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.20 พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.79  ซ่ึงมีค่ามากกว่า ค่าระดับนัยส าคญั 

เท่ากับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 แสดงว่าเพศชายและเพศ

หญิงมีพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิตดา้นความถ่ีในการใช้บตัรเครดิตเฉล่ียต่อ

เดือนไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที่ 4.21 เปรียบเทียบปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อ

พฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิตด้านค่าใช้จ่ายท่ีใช้ช าระผ่านบัตรเครดิตเฉล่ียต่อคร้ัง

แตกต่างกนั โดยจ าแนกตามเพศ 

พฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิต 
ด้านค่าใช้จ่ายทีใ่ช้บริการช าระผ่านบัตรเครดิตเฉลีย่ต่อคร้ัง 

เพศ N Mean SD t-test Sig. 
ชาย 191 1.94 1.115 

-3.042 0.06 
หญิง 209 2.31 1.291 

**นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

1.4 สมมติฐานทางสถิติ 

H0 : เพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตดา้นค่าใชจ่้าย
ท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อคร้ังไม่แตกต่างกนั 

H1 : เพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตดา้นค่าใชจ่้าย
ท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อคร้ังแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.21 พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.06  ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า ค่าระดบันัยส าคญั 

เท่ากับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 แสดงว่าเพศชายและเพศ

หญิงมีพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิตด้านค่าใช้จ่ายท่ีใช้ช าระผ่านบตัรเครดิต

เฉล่ียต่อคร้ังแตกต่างกนั 
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ตารางที่ 4.22 เปรียบเทียบปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อ

พฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิตด้านค่าใช้จ่ายท่ีใช้ช าระผ่านบตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือน

แตกต่างกนั  โดยจ าแนกตามเพศ 

พฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิต 
ด้านค่าใช้จ่ายทีใ่ช้บริการช าระผ่านบัตรเครดิตเฉลีย่ต่อเดือน 

เพศ N Mean SD t-test Sig. 
ชาย 191 2.13 0.811 

0.118 0.906 
หญิง 209 2.11 0.998 

**นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

1.5 สมมติฐานทางสถิติ 

H0 : เพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตดา้นค่าใชจ่้าย
ท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือนไม่แตกต่างกนั 

H1 : เพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตดา้นค่าใชจ่้าย
ท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.22 พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.906  ซ่ึงมีค่ามากกว่า ค่าระดบันัยส าคญั 

เท่ากับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 แสดงว่าเพศชายและเพศ

หญิงมีพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิตด้านค่าใช้จ่ายท่ีใช้ช าระผ่านบตัรเครดิต

เฉล่ียต่อเดือนไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที่ 4.23 เปรียบเทียบปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อ

พฤติกรรมการใช้บริการบตัรเครดิตด้านรูปแบบการช าระหน้ีบตัรเครดิตแตกต่างกัน  โดย

จ าแนกตามเพศ 

พฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิต 
ด้านรูปแบบการช าระหนีบ้ัตรเครดิต 

เพศ N Mean SD t-test Sig. 
ชาย 191 1.45 0.662 

-0.065 0.948 
หญิง 209 1.45 0.650 

**นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

1.6 สมมติฐานทางสถิติ 

H0 : เพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตดา้นรูปแบบ
การช าระหน้ีบตัรเครดิตไม่แตกต่างกนั 

H1 : เพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตดา้นรูปแบบ
การช าระหน้ีบตัรเครดิตแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.23 พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.948  ซ่ึงมีค่ามากกว่า ค่าระดบันัยส าคญั 

เท่ากับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 แสดงว่าเพศชายและเพศ

หญิงมีพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิตด้านรูปแบบการช าระหน้ีบตัรเครดิตไม่

แตกต่างกนั 
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สมมติฐานที ่2 อายท่ีุต่างกนัพฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิตแตกต่างกนั 

ตารางที่ 4.24 เปรียบเทียบปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อ

พฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิตดา้นจ านวนบตัรแตกต่างกนั โดยจ าแนกตามอาย ุ

พฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิต ด้านการถือครองจ านวนบัตร 

อายุ N Mean SD F-test Sig. 
20 – 25 ปี 75 1.39 0.543 

28.853 0.000** 26 – 31 ปี 183 1.77 0.641 
32 – 37 ปี 142 2.08 0.695 

**นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

2.1 สมมติฐานทางสถิติ 

H0 : กลุ่มอายท่ีุแตกต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตดา้นจ านวน
บตัรเครดิตไม่แตกต่างกนั 

H1 : กลุ่มอายท่ีุแตกต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตดา้นจ านวน
บตัรเครดิตแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.24 พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.000  ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า ค่าระดบันัยส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่กลุ่มอายุท่ีแตกต่าง

กนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตดา้นจ านวนบตัรเครดิตแตกต่างกนั 

จากตารางท่ี 4.24 พบว่าผลการวิเคราะห์ปัจจยัลักษณะทางประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิตดา้นการถือครองจ านวนบตัรจ าแนกอายุไดมี้ค่าสถิติ F-test 

ท่ี 28.853 และมีค่า Sig. ท่ี 0.000** ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับ

สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่กลุ่มอายุท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัร

เครดิตดา้นการถือครองจ านวนบตัรแตกต่างกนัท่ีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันั้นผูว้จิยัได้

ใช้วิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) เพื่อทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่  

ดงัแสดงในตารางท่ี 4.25  
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ตารางที่ 4.25  แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ระหวา่งพฤติกรรมการ

ใชบ้ตัรเครดิตของคนไทยเจอเนอเรชนัวายกบัดา้นการถือครองบตัรจ านวนเครดิต โดยจ าแนก

ตามอาย ุ

อายุ Mean 
20 – 25 ปี 26 – 31 ปี 32 – 37 ปี 

1.39 1.77 2.08 
20 – 25 ปี 1.39 - 0.38** 0.69** 
26 – 31 ปี 1.77  - 0.31** 
32 – 37 ปี 2.08   - 

**นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 จากตารางท่ี 4.25 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุระหวา่ง 20 – 25 ปี มีความคิดเห็น

ต่อการถือครองบัตรจ านวนเครดิตท่ีแตกต่างกันจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุระหว่าง  

26 – 31 ปี, 32 – 37 ปีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีค่า Sig. ท่ี 0.38** และ 

0.69** นอกจากน้ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุระหว่าง 26 – 31 ปี มีความคิดเห็นต่อการถือ

ครองบตัรจ านวนเครดิตท่ีแตกต่างกนัจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายรุะหวา่ง 32 – 37 ปี อยา่ง

มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. ท่ี 0.31** 
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ตารางที่ 4.26 เปรียบเทียบปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อ

พฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิตดา้นการใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารแตกต่างกนั โดย

จ าแนกตามอาย ุ

พฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิต 
ด้านการใช้บริการบัตรเครดิตของธนาคารใดมากทีสุ่ด 

อายุ N Mean SD F-test Sig. 
20 – 25 ปี 75 4.49 2.952 

1.218 0.297 26 – 31 ปี 183 4.56 2.953 
32 – 37 ปี 142 5.04 3.300 

**นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

2.2 สมมติฐานทางสถิติ 

H0 : กลุ่มอายุท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตดา้นการใช้
บริการบตัรเครดิตของธนาคารไม่แตกต่างกนั 

H1 : กลุ่มอายุท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตดา้นการใช้
บริการบตัรเครดิตของธนาคารแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.26 พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.297  ซ่ึงมีค่ามากกว่า ค่าระดบันัยส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงว่ากลุ่มอายุท่ีแตกต่าง

กนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตดา้นการใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารไม่

แตกต่างกนั 
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ตารางที่ 4.27 เปรียบเทียบปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อ

พฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิตดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการบตัรเครดิตแตกต่างกนั โดย

จ าแนกตามอาย ุ

พฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิต 
ด้านความถี่ในการใช้บัตรเครดิตเฉลีย่ต่อเดือน 

อายุ N Mean SD F-test Sig. 
20 – 25 ปี 75 1.88 0.838 

9.279 0.000** 26 – 31 ปี 183 2.20 1.160 
32 – 37 ปี 142 2.56 1.241 

**นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

2.3 สมมติฐานทางสถิติ 

H0 : กลุ่มอายุท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตดา้นความถ่ี
ในการใชบ้ตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือนไม่แตกต่างกนั 

H1 : กลุ่มอายุท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตดา้นความถ่ี
ในการใชบ้ตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.27 พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.000  ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า ค่าระดบันัยส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่กลุ่มอายุท่ีแตกต่าง

กนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิตด้านความถ่ีในการใช้บตัรเครดิตเฉล่ียต่อ

เดือนแตกต่างกนั 

จากตารางท่ี 4.27 พบว่าผลการวิเคราะห์ปัจจยัลักษณะทางประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิตดา้นความถ่ีในการใชบ้ตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือน จ าแนกอายุ

ไดมี้ค่าสถิติ F-test ท่ี 9.279 และมีค่า Sig. ท่ี 0.000** ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน

หลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่กลุ่มอายุท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรม

ต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตดา้นความถ่ีในการใชบ้ตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัท่ี
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นัยส าคัญทางสถิ ติ ท่ี ระดับ  0.05 ดังนั้ นผู ้วิจ ัยได้ใช้วิ ธีทดสอบแบบ Least Significant 

Difference (LSD) เพื่อทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่  ดงัแสดงในตารางท่ี 4.28  

ตารางที่ 4.28  แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ระหวา่งพฤติกรรมการ

ใชบ้ตัรเครดิตของคนไทยเจอเนอเรชนัวายกบัดา้นความถ่ีในการใชบ้ตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือน

โดยจ าแนกตามอาย ุ

อายุ Mean 
20 – 25 ปี 26 – 31 ปี 32 – 37 ปี 

1.88 2.20 2.56 
20 – 25 ปี 1.88 - 0.32 0.68** 
26 – 31 ปี 2.20  - 0.36** 
32 – 37 ปี 2.56   - 

**นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตารางท่ี 4.28 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุระหว่าง 20 – 25 ปี มีความคิดเห็น

ต่อความถ่ีในการใช้บตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ

ระหว่าง 32 – 37 ปีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. ท่ี  0.68** นอกจากน้ี

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุระหวา่ง 26 – 31 ปี มีความคิดเห็นต่อความถ่ีในการใชบ้ตัรเครดิต

เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกันจากผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุระหว่าง 32 – 37 ปี อย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. ท่ี 0.36** 
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ตารางที่ 4.29 เปรียบเทียบปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อ

พฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิตด้านค่าใช้จ่ายท่ีใช้ช าระผ่านบัตรเครดิตเฉล่ียต่อคร้ัง

แตกต่างกนั โดยจ าแนกตามอาย ุ

พฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิต 
ด้านค่าใช้จ่ายทีใ่ช้ช าระผ่านบัตรเครดิตเฉลีย่ต่อคร้ัง 

อายุ N Mean SD F-test Sig. 
20 – 25 ปี 75 1.69 0.986 

8.411 0.000** 26 – 31 ปี 183 2.11 1.206 
32 – 37 ปี 142 2.39 1.294 

**นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

2.4 สมมติฐานทางสถิติ 

H0 : กลุ่มอายุท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบัตรเครดิตด้าน
ค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อคร้ังไม่แตกต่างกนั 

H1 : กลุ่มอายุท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบัตรเครดิตด้าน
ค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อคร้ังแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.29 พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.000  ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า ค่าระดบันัยส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่กลุ่มอายุท่ีแตกต่าง

กนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ีย

ต่อคร้ังแตกต่างกนั 

จากตารางท่ี 4.29 พบว่าผลการวิเคราะห์ปัจจยัลักษณะทางประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิตด้านค่าใช้จ่ายท่ีใช้ช าระผ่านบัตรเครดิตเฉล่ียต่อคร้ัง

จ าแนกอายุไดมี้ค่าสถิติ F-test ท่ี 8.411 และมีค่า Sig. ท่ี 0.000** ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธ

สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่ากลุ่มอายุท่ีแตกต่างกนัมี

พฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิตดา้นค่าใช้จ่ายท่ีใช้ช าระผ่านบตัรเครดิตเฉล่ียต่อ
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คร้ังแตกต่างกันท่ีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดงันั้นผูว้ิจยัได้ใช้วิธีทดสอบแบบ Least 

Significant Difference (LSD) เพื่อทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่  ดงัแสดงในตารางท่ี 4.30  

ตารางที่ 4.30  แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ระหวา่งพฤติกรรมการ

ใชบ้ตัรเครดิตของคนไทยเจอเนอเรชนัวายกบัดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อ

คร้ังโดยจ าแนกตามอาย ุ

อายุ Mean 
20 – 25 ปี 26 – 31 ปี 32 – 37 ปี 

1.69 2.21 2.39 
20 – 25 ปี 1.69 - 0.52** 0.70** 
26 – 31 ปี 2.11  - 2.28 
32 – 37 ปี 2.39   - 

**นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตารางท่ี 4.30 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุระหวา่ง 20 – 25 ปี มีความคิดเห็นต่อ

ค่าใชจ่้ายท่ีใช้ช าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อคร้ังท่ีแตกต่างกนัจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ

ระหว่าง 26 – 31 ปี, 32 – 37 ปีอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. ท่ี 0.52** 

และ 0.70**  
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ตารางที่ 4.31 เปรียบเทียบปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อ

พฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิตด้านค่าใช้จ่ายท่ีใช้ช าระผ่านบตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือน

แตกต่างกนั โดยจ าแนกตามอาย ุ

พฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิต 
ด้านค่าใช้จ่ายทีใ่ช้ช าระผ่านบัตรเครดิตเฉลีย่ต่อเดือน 

อายุ N Mean SD F-test Sig. 
20 – 25 ปี 75 1.69 0.753 

17.272 0.000** 26 – 31 ปี 183 2.07 0.899 
32 – 37 ปี 142 2.42 0.909 

**นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

2.5 สมมติฐานทางสถิติ 

H0 : กลุ่มอายุท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบัตรเครดิตด้าน
ค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือนไม่แตกต่างกนั 

H1 : กลุ่มอายุท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบัตรเครดิตด้าน
ค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.31 พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.000  ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า ค่าระดบันัยส าคญั 

 เท่ากับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่ากลุ่มอายุท่ี

แตกต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิตด้านค่าใช้จ่ายท่ีใช้ช าระผ่านบตัร

เครดิตเฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั 

จากตารางท่ี 4.31 พบวา่ผลการวิเคราะห์ปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิตด้านค่าใช้จ่ายท่ีใช้ช าระผ่านบตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือน 

จ าแนกอายุไดมี้ค่าสถิติ F-test ท่ี 17.272 และมีค่า Sig. ท่ี 0.000** ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 จึงปฏิเสธ

สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่ากลุ่มอายุท่ีแตกต่างกนัมี

พฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิตดา้นค่าใช้จ่ายท่ีใช้ช าระผ่านบตัรเครดิตเฉล่ียต่อ
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เดือนแตกต่างกนัท่ีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันั้นผูว้ิจยัไดใ้ช้วิธีทดสอบแบบ Least 

Significant Difference (LSD) เพื่อทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่  ดงัแสดงในตารางท่ี 4.32  

ตารางที่ 4.32  แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ระหวา่งพฤติกรรมการ

ใชบ้ตัรเครดิตของคนไทยเจอเนอเรชนัวายกบัดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อ

เดือนโดยจ าแนกตามอาย ุ

อายุ Mean 
20 – 25 ปี 26 – 31 ปี 32 – 37 ปี 

1.69 2.07 2.42 
20 – 25 ปี 1.69 - 0.38** 0.73** 
26 – 31 ปี 2.07  - 0.35** 
32 – 37 ปี 2.42   - 

**นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตารางท่ี 4.32 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุระหวา่ง 20 – 25 ปี มีความคิดเห็นต่อ

ดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี

อายุระหว่าง 26 – 31 ปี, 32 – 37 ปีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีค่า Sig. ท่ี 

0.38** และ 0.73** นอกจากน้ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุระหวา่ง 26 – 31 ปี มีความคิดเห็น

ต่อดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัจากผูต้อบแบบสอบถาม

ท่ีมีอายรุะหวา่ง 32 – 37 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. ท่ี 0.35** 
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ตารางที่ 4.33 เปรียบเทียบปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อ

พฤติกรรมการใช้บริการบตัรเครดิตด้านรูปแบบการช าระหน้ีบตัรเครดิตแตกต่างกนั โดย

จ าแนกตามอาย ุ

พฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิต 
ด้านรูปแบบการช าระหนีบ้ัตรเครดิต 

อายุ N Mean SD F-test Sig. 
20 – 25 ปี 75 1.53 0.777 

0.786 0.456 26 – 31 ปี 183 1.42 0.605 
32 – 37 ปี 142 1.45 0.648 

**นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

2.6 สมมติฐานทางสถิติ 

H0 : กลุ่มอายท่ีุแตกต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตดา้นรูปแบบ
การช าระหน้ีบตัรเครดิตไม่แตกต่างกนั 

H1 : กลุ่มอายท่ีุแตกต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตดา้นรูปแบบ
การช าระหน้ีบตัรเครดิตแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.33 พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.456  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงว่ากลุ่มอายุท่ีแตกต่าง

กนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิตด้านรูปแบบการช าระหน้ีบตัรเครดิตไม่

แตกต่างกนั 
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สมมติฐานที ่3 ระดบัการศึกษาท่ีต่างกนัมีพฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิตแตกต่างกนั 

ตารางที่ 4.34 เปรียบเทียบปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อ

พฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิตด้านจ านวนบัตรแตกต่างกัน โดยจ าแนกตามระดับ

การศึกษา 

พฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิต ด้านการถือครองจ านวนบัตร 

ระดับการศึกษา N Mean SD F-test Sig. 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 33 139 490 

15.860 0.000** 
ปริญญาตรี / 
เทียบเท่า 

261 1.75 670 

ปริญญาโท 85 1.94 679 
ปริญญาเอก 21 2.57 507 

**นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

3.1 สมมติฐานทางสถิติ 

H0 : ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิตดา้น
จ านวนบตัรเครดิตไม่แตกต่างกนั 

H1 : ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิตดา้น
จ านวนบตัรเครดิตแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.34 พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.000  ซ่ึงมีค่าน้อยกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 แสดงว่าระดบัการศึกษาท่ี

แตกต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตดา้นจ านวนบตัรเครดิตแตกต่างกนั 

จากตารางท่ี 4.34 พบว่าผลการวิเคราะห์ปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิตดา้นการถือครองจ านวนบตัร จ าแนกตามระดบัการศึกษา

ไดมี้ค่าสถิติ F-test ท่ี 15.860 และมีค่า Sig. ท่ี 0.000** ซ่ึงน้อยกวา่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน

หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมี
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พฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบัตรเครดิตด้านการถือครองจ านวนบตัรท่ีแตกต่างกันท่ี

นัยส าคัญทางสถิ ติ ท่ี ระดับ  0.05 ดังนั้ นผู ้วิจ ัยได้ใช้วิ ธีทดสอบแบบ Least Significant 

Difference (LSD) เพื่อทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่  ดงัแสดงในตารางท่ี 4.35 

ตารางที่ 4.35  แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ระหวา่งพฤติกรรมการ

ใช้บตัรเครดิตของคนไทยเจอเนอเรชนัวายกบัดา้นการถือครองจ านวนบตัรโดยจ าแนกตาม

ระดบัการศึกษา 

ระดับการศึกษา Mean 
ต ่ากว่า

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี / 
เทยีบเท่า 

ปริญญาโท 
ปริญญา
เอก 

1.39 1.75 1.94 2.57 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 1.39 - 0.36** 0.55** 1.18** 
ปริญญาตรี /เทียบเท่า 1.75  - 0.19** 0.82** 
ปริญญาโท 1.94   - 0.63** 
ปริญญาเอก 2.57    - 

**นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตารางท่ี 4.35 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีมี

ความคิดเห็นต่อดา้นการถือครองจ านวนบตัรท่ีแตกต่างกนัจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบั

การศึกษาปริญญาตรี/เทียบเท่า, ปริญญาโทและปริญญาเอก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 โดยมีค่า Sig. ท่ี 0.36**,0.55** และ 1.18** ตามล าดบั นอกจากน้ีผูต้อบแบบสอบถามท่ี

มีระดับการศึกษาปริญญาตรี/เทียบเท่ามีความคิดเห็นต่อด้านการถือครองจ านวนบัตรท่ี

แตกต่างกนัจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีมีระดบัการศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอกอยา่งมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีค่า Sig. ท่ี  0.19** และ  0.82** นอกจากน้ีผู ้ตอบ

แบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาโทมีความคิดเห็นต่อดา้นการถือครองจ านวนบตัรท่ีแตกต่าง

กนัจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีมีระดบัการศึกษาปริญญาเอกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 โดยมีค่า Sig. ท่ี 0.63**  
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ตารางที่ 4.36 เปรียบเทียบปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อ

พฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิตดา้นการใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารแตกต่างกนั โดย

จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

พฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิต 
ด้านการใช้บริการบัตรเครดิตของธนาคารใดมากทีสุ่ด 

ระดับการศึกษา N Mean SD F-test Sig. 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 33 6.12 3.029 

2.699 0.45 
ปริญญาตรี / 
เทียบเท่า 

261 4.52 3.060 

ปริญญาโท 85 4.79 3.088 
ปริญญาเอก 21 4.76 3.048 

**นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

3.2 สมมติฐานทางสถิติ 

H0 : ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิตดา้น
การใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารไม่แตกต่างกนั 

H1 : ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิตดา้น
การใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.36 พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.45  ซ่ึงมีค่ามากกว่า ค่าระดบันัยส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงว่าระดบัการศึกษาท่ี

แตกต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิตดา้นการใช้บริการบตัรเครดิตของ

ธนาคารไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที่ 4.37 เปรียบเทียบปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อ

พฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิตดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการบตัรเครดิตแตกต่างกนั โดย

จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

พฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิต 
ด้านความถี่ในการใช้บัตรเครดิตเฉลีย่ต่อเดือน 

ระดับการศึกษา N Mean SD F-test Sig. 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 33 191 1.042 

15.375 0.000** 
ปริญญาตรี / 
เทียบเท่า 

261 208 1.082 

ปริญญาโท 85 271 1.173 
ปริญญาเอก 21 338 1.161 

**นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

3.3 สมมติฐานทางสถิติ 

H0 : ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิตดา้น
ความถ่ีในการใชบ้ริการบตัรเครดิตไม่แตกต่างกนั 

H1 : ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิตดา้น
ความถ่ีในการใชบ้ริการบตัรเครดิตแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.37 พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.000  ซ่ึงมีค่าน้อยกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 แสดงว่าระดบัการศึกษาท่ี

แตกต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิตด้านความถ่ีในการใช้บริการบตัร

เครดิตแตกต่างกนั 

จากตารางท่ี 4.37 พบว่าผลการวิเคราะห์ปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิตดา้นความถ่ีในการใชบ้ตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือน จ าแนกตาม

ระดบัการศึกษาได้มีค่าสถิติ F-test ท่ี 15.375 และมีค่า Sig. ท่ี 0.000** ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 จึง

ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ระดบัการศึกษาท่ี
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แตกต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิตด้านความถ่ีในการใช้บตัรเครดิต

เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัท่ีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันั้นผูว้ิจยัได้ใช้วิธีทดสอบ

แบบ Least Significant Difference (LSD) เพื่อทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่  ดงัแสดงใน

ตารางท่ี 4.38 

ตารางที่ 4.38  แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ระหวา่งพฤติกรรมการ

ใชบ้ตัรเครดิตของคนไทยเจอเนอเรชนัวายกบัดา้นความถ่ีในการใชบ้ตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือน

โดยจ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดับการศึกษา Mean 
ต ่ากว่า

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี / 
เทยีบเท่า 

ปริญญาโท 
ปริญญา
เอก 

1.91 2.08 2.71 3.38 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 1.91 - 0.17 0.80** 1.47** 
ปริญญาตรี /เทียบเท่า 2.08  - 0.63** 1.30** 
ปริญญาโท 2.71   - 0.67 
ปริญญาเอก 3.38    - 

**นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตารางท่ี 4.38 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีมี

ความคิดเห็นต่อด้านความถ่ีในการใช้บัตรเครดิตเฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกันจากผูต้อบ

แบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. ท่ี  0.80** และ 1.47** ตามล าดบั นอกจากน้ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี

ระดบัการศึกษาปริญญาตรี/เทียบเท่ามีความคิดเห็นต่อดา้นความถ่ีในการใชบ้ตัรเครดิตเฉล่ีย

ต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีมีระดบัการศึกษาปริญญาโท และปริญญา

เอกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. ท่ี 0.63** และ 1.30**  
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ตารางที่ 4.39 เปรียบเทียบปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อ

พฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิตด้านค่าใช้จ่ายท่ีใช้ช าระผ่านบัตรเครดิตเฉล่ียต่อคร้ัง

แตกต่างกนั โดยจ าแนกตามระดบัการศึกษา 

พฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิต 
ด้านค่าใช้จ่ายทีใ่ช้ช าระผ่านบัตรเครดิตเฉลีย่ต่อคร้ัง 

ระดับการศึกษา N Mean SD F-test Sig. 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 33 1.61 0.864 

3.108 0.26 
ปริญญาตรี / 
เทียบเท่า 

261 2.25 1.277 

ปริญญาโท 85 2.01 1.239 
ปริญญาเอก 21 2.10 0.539 

**นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

3.4 สมมติฐานทางสถิติ 

H0 : ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิตดา้น
ค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อคร้ังไม่แตกต่างกนั 

H1 : ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิตดา้น
ค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อคร้ังแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.39 พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.26  ซ่ึงมีค่ามากกว่า ค่าระดบันัยส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 แสดงว่าระดบัการศึกษาท่ี

แตกต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ีย

ต่อคร้ังไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที่ 4.40 เปรียบเทียบปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อ

พฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิตด้านค่าใช้จ่ายท่ีใช้ช าระผ่านบัตรเครดิตเฉล่ียต่อเดือน

แตกต่างกนั โดยจ าแนกตามระดบัการศึกษา 

พฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิต 
ด้านค่าใช้จ่ายทีใ่ช้ช าระผ่านบัตรเครดิตเฉลีย่ต่อเดือน 

ระดับการศึกษา N Mean SD F-test Sig. 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 33 1.42 0.614 

17.116 0.000** 
ปริญญาตรี / 
เทียบเท่า 

261 2.11 0.932 

ปริญญาโท 85 2.16 0.705 
ปริญญาเอก 21 3.14 0.854 

**นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

3.5 สมมติฐานทางสถิติ 

H0 : ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิตดา้น
ค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือนไม่แตกต่างกนั 

H1 : ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิตดา้น
ค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.40 พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.000  ซ่ึงมีค่าน้อยกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 แสดงว่าระดบัการศึกษาท่ี

แตกต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ีย

ต่อเดือนแตกต่างกนั 

จากตารางท่ี 4.40 พบวา่ผลการวิเคราะห์ปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิตด้านค่าใช้จ่ายท่ีใช้ช าระผ่านบัตรเครดิตเฉล่ียต่อเดือน 

จ าแนกตามระดบัการศึกษาไดมี้ค่าสถิติ F-test ท่ี 17.116 และมีค่า Sig. ท่ี 0.000** ซ่ึงน้อยกว่า 

0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าระดับ
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การศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิตด้านค่าใช้จ่ายท่ีใช้ช าระ

ผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัท่ีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันั้นผูว้ิจยัไดใ้ช้

วิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) เพื่อทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่  ดงั

แสดงในตารางท่ี 4.41 

ตารางที่ 4.41  แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ระหวา่งพฤติกรรมการ

ใช้บตัรเครดิตของคนไทยเจอเนอเรชนัวายกบัดา้นค่าใช้จ่ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อ

เดือนโดยจ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดับการศึกษา Mean 
ต ่ากว่า

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี / 
เทยีบเท่า 

ปริญญาโท 
ปริญญา
เอก 

1.42 2.11 2.16 3.14 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 1.42 - 0.69** 0.74** 1.72** 
ปริญญาตรี /เทียบเท่า 2.11  - 0.05 1.03** 
ปริญญาโท 2.16   - 0.98** 
ปริญญาเอก 3.14    - 

**นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตารางท่ี 4.41 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีมี

ความคิดเห็นต่อดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใช้ช าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัจากผูต้อบ

แบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี/เทียบเท่า, ปริญญาโทและปริญญาเอก อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีค่า Sig. ท่ี  0.69**, 0.74** และ 1.72** ตามล าดับ 

นอกจากน้ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี/เทียบเท่ามีความคิดเห็นต่อดา้น

ค่าใช้จ่ายท่ีใช้ช าระผ่านบตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี

ระดบัการศึกษาปริญญาเอกอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. ท่ี 1.03** 

นอกจากน้ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาโทมีความคิดเห็นต่อดา้นค่าใชจ่้าย

ท่ีใช้ช าระผ่านบัตรเครดิตเฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกันจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีมีระดับ

การศึกษาปริญญาเอกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. ท่ี 0.98** 
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ตารางที่ 4.42 เปรียบเทียบปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อ

พฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิตด้านรูปแบบการช าระหน้ีบัตรเครดิตแตกต่างกัน โดย

จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

พฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิต 
ด้านรูปแบบการช าระหนีบ้ัตรเครดิต 

ระดับการศึกษา N Mean SD F-test Sig. 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 33 1.58 0.792 

5.936 0.001** 
ปริญญาตรี / 
เทียบเท่า 

261 1.52 0.677 

ปริญญาโท 85 1.27 0.521 
ปริญญาเอก 21 1.10 0.301 

**นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

3.6 สมมติฐานทางสถิติ 

H0 : ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิตดา้น
รูปแบบการช าระหน้ีบตัรเครดิตไม่แตกต่างกนั 

H1 : ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิตดา้น
รูปแบบการช าระหน้ีบตัรเครดิตแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.42 พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.001  ซ่ึงมีค่าน้อยกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 แสดงว่าระดบัการศึกษาท่ี

แตกต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรดา้นรูปแบบการช าระหน้ีบตัรเครดิตแตกต่าง

กนั 

ตารางท่ี 4.42 เปรียบเทียบปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ จาก

ตารางท่ี 4.38 พบว่าผลการวิเคราะห์ปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อพฤติกรรม

การใชบ้ริการบตัรเครดิตดา้นรูปแบบการช าระหน้ีบตัรเครดิต จ าแนกตามระดบัการศึกษาไดมี้

ค่าสถิติ F-test ท่ี 5.936 และมีค่า Sig. ท่ี 0.000** ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
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(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรม

ต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตดา้นรูปแบบการช าระหน้ีบตัรเครดิตท่ีแตกต่างกนัท่ีนยัส าคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันั้นผูว้ิจยัได้ใช้วิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) 

เพื่อทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่  ดงัแสดงในตารางท่ี 4.43 

ตารางที่ 4.43  แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ระหวา่งพฤติกรรมการ

ใชบ้ตัรเครดิตของคนไทยเจอเนอเรชนัวายกบัดา้นรูปแบบการช าระหน้ีบตัรเครดิตโดยจ าแนก

ตามระดบัการศึกษา 

ระดับการศึกษา Mean 
ต ่ากว่า

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี / 
เทยีบเท่า 

ปริญญาโท 
ปริญญา
เอก 

1.58 1.52 1.27 1.10 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 1.58 - 0.06 0.31 0.48 

ปริญญาตรี /เทียบเท่า 1.52  - 0.25** 0.42** 
ปริญญาโท 1.27   - 0.17 
ปริญญาเอก 1.10    - 

**นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตารางท่ี 4.43 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี/เทียบเท่ามี

ความคิดเห็นต่อดา้นรูปแบบการช าระหน้ีบตัรเครดิตท่ีแตกต่างกนัจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี

ระดบัการศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่า 

Sig. ท่ี 0.25** และ 0.42**  
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สมมติฐานที ่4 สถานภาพท่ีต่างกนัมีพฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิตแตกต่างกนั 

ตารางที่ 4.44 เปรียบเทียบปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อ

พฤติกรรมการใช้บริการบตัรเครดิตดา้นการถือครองจ านวนบตัรแตกต่างกนั โดยจ าแนกตาม

สถานภาพ 

พฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิต ด้านการถือครองจ านวนบัตร 
สถานภาพ N Mean SD F-test Sig. 

โสด 227 1.70 0.669 

8.329 0.000** 
สมรส 140 1.99 0.662 
หยา่ / แยกกนัอยู ่/  
   หมา้ย 

33 1.70 0.770 

**นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

4.1 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : สถานภาพท่ีต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิตด้านการถือ
ครองจ านวนบตัรไม่แตกต่างกนั 

H1 : สถานภาพท่ีต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิตด้านการถือ
ครองจ านวนบตัรแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.44 พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่ามากกว่า ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่สถานภาพท่ีแตกต่าง

กนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตดา้นการถือครองจ านวนบตัรแตกต่างกนั 

จากตารางท่ี 4.44 พบว่าผลการวิเคราะห์ปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิตดา้นการถือครองจ านวนบตัรเครดิต จ าแนกตามสถานภาพ

ไดมี้ค่าสถิติ F-test ท่ี 8.329และมีค่า Sig. ท่ี 0.000** ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั 

(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่สถานภาพท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการ

เลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตดา้นการถือครองจ านวนบตัรเครดิตท่ีแตกต่างกนัท่ีนยัส าคญัทางสถิติ
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ท่ีระดับ  0.05 ดังนั้ นผู ้วิจ ัยได้ใช้วิ ธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) เพื่ อ

ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่  ดงัแสดงในตารางท่ี 4.45 

ตารางที่ 4.45  แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ระหวา่งพฤติกรรมการ

ใชบ้ตัรเครดิตของคนไทยเจอเนอเรชนัวายกบัดา้นการถือครองจ านวนบตัรเครดิต โดยจ าแนก

ตามสถานภาพ 

สถานภาพ Mean 
โสด สมรส 

หย่า / แยกกันอยู่ 
/ หม้าย 

1.70 1.99 1.70 
โสด 1.70 - 0.29** - 
สมรส 1.99  - -0.29 
หยา่ / แยกกนัอยู ่/ หมา้ย 1.70   - 

**นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตารางท่ี 4.45 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพโสดมีความคิดเห็นต่อการถือ

ครองจ านวนบัตรเครดิตท่ีแตกต่างกันจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพสมรสอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. ท่ี 0.029**  

ตารางที่ 4.46 เปรียบเทียบปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อ

พฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิตดา้นการใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารแตกต่างกนั โดย

จ าแนกตามสถานภาพ 

พฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิต 
ด้านการใช้บริการบัตรเครดิตของธนาคารใดมากทีสุ่ด 

สถานภาพ N Mean SD F-test Sig. 
โสด 227 4.57 3.139 

1.230 0.294 
สมรส 140 4.79 2.969 
หยา่ / แยกกนัอยู ่/  
หมา้ย 

33 5.45 3.133 

**นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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4.2 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : สถานภาพท่ีต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิตด้านการใช้
บริการบตัรเครดิตของธนาคารไม่แตกต่างกนั 

H1 : สถานภาพท่ีต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิตด้านการใช้
บริการบตัรเครดิตของธนาคารแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.46 พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.294 ซ่ึงมีค่ามากกว่า ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่สถานภาพท่ีแตกต่าง

กนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตดา้นการใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารไม่

แตกต่างกนั 

ตารางที่ 4.47 เปรียบเทียบปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อ

พฤติกรรมการใช้บริการบตัรเครดิตดา้นความถ่ีในการใช้บริการบตัรเครดิตแตกต่างกนั โดย

จ าแนกตามสถานภาพ 

พฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิต 
ด้านความถี่ในการใช้บริการบัตรเครดิตต่อเดือน 

สถานภาพ N Mean SD F-test Sig. 
โสด 227 2.08 1.080 

6.889 0.001** 
สมรส 140 2.54 1.202 
หยา่ / แยกกนัอยู ่/  
หมา้ย 

33 2.36 1.319 

**นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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4.3 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : สถานภาพท่ีต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตดา้นความถ่ี ใน
การใชบ้ริการบตัรเครดิตไม่แตกต่างกนั 

H1 : สถานภาพท่ีต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตดา้นความถ่ีใน
การใชบ้ริการบตัรเครดิตแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.47 พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.001  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่สถานภาพท่ีแตกต่าง

กันมีพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบัตรเครดิตด้านความถ่ีในการใช้บริการบัตรเครดิต

แตกต่างกนั 

จากตารางท่ี 4.47 พบว่าผลการวิเคราะห์ปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิตด้านความถ่ีในการใช้บริการบัตรเครดิต  จ าแนกตาม

สถานภาพได้มีค่าสถิติ F-test ท่ี 6.889 และมีค่า Sig. ท่ี 0.000** ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธ

สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าสถานภาพท่ีแตกต่างกนัมี

พฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการบตัรเครดิต ท่ีแตกต่าง

กันท่ีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังนั้ นผู ้วิจ ัยได้ใช้วิธีทดสอบแบบ Least Significant 

Difference (LSD) เพื่อทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่  ดงัแสดงในตารางท่ี 4.48 
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ตารางที่ 4.48  แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ระหวา่งพฤติกรรมการ

ใช้บตัรเครดิตของคนไทยเจอเนอเรชันวายกบัด้านความถ่ีในการใช้บริการบตัรเครดิต โดย

จ าแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ Mean 
โสด สมรส 

หย่า / แยกกันอยู่ / 
หม้าย 

2.08 2.54 2.36 
โสด 2.08 - 0.46** 0.28 
สมรส 2.54  - -0.18 
หยา่ / แยกกนัอยู ่/ หมา้ย 2.36   - 

**นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตารางท่ี 4.48 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพโสดมีความคิดเห็นต่อความถ่ี

ในการใชบ้ริการบตัรเครดิต ท่ีแตกต่างกนัจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพสมรสอยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. ท่ี 0.046** 

ตารางที่ 4.49 เปรียบเทียบปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างต่างกนัมีผลต่อ

พฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิตดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อคร้ังแตกต่าง

กนั โดยจ าแนกตามสถานภาพ 

พฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิต 
ด้านค่าใช้จ่ายทีใ่ช้ช าระผ่านบัตรเครดิตเฉลีย่ต่อคร้ัง 

สถานภาพ N Mean SD F-test Sig. 
โสด 227 2.22 1.309 

3.039 0.49 
สมรส 140 2.11 1.097 
หยา่ / แยกกนัอยู ่/  
หมา้ย 

33 1.67 1.021 

**นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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4.4 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : สถานภาพท่ีต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตดา้นค่าใชจ่้ายท่ี
ใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อคร้ังไม่แตกต่างกนั 

H1 : สถานภาพท่ีต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตดา้นค่าใชจ่้ายท่ี
ใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อคร้ังแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.49 พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.49  ซ่ึงมีค่ามากกว่า ค่าระดบันัยส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่สถานภาพท่ีแตกต่าง

กนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิตดา้นค่าใช้จ่ายท่ีใช้ช าระผ่านบตัรเครดิตเฉล่ีย

ต่อคร้ังไม่แตกต่างกนั 

ตารางที่ 4.50 เปรียบเทียบปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างต่างกนัมีผลต่อ

พฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิตด้านค่าใช้จ่ายท่ีใช้ช าระผ่านบัตรเครดิตเฉล่ียต่อเดือน

แตกต่างกนั โดยจ าแนกตามสถานภาพ 

พฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิต 
ด้านค่าใช้จ่ายทีใ่ช้ช าระผ่านบัตรเครดิตเฉลีย่ต่อเดือน 

สถานภาพ N Mean SD F-test Sig. 
โสด 227 1.95 0.840 

14.378 0.000** 
สมรส 140 2.44 0.931 
หยา่ / แยกกนัอยู ่/  
หมา้ย 

33 1.94 0.966 

4.5สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : สถานภาพท่ีต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตดา้นค่าใชจ่้ายท่ี
ใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือนไม่แตกต่างกนั 

H1 : สถานภาพท่ีต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตดา้นค่าใชจ่้ายท่ี
ใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั 
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ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.50 พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่ามากกว่า ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่สถานภาพท่ีแตกต่าง

กนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิตดา้นค่าใช้จ่ายท่ีใช้ช าระผ่านบตัรเครดิตเฉล่ีย

ต่อเดือนแตกต่างกนั 

จากตารางท่ี 4.50 พบว่าผลการวิเคราะห์ปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิตด้านค่าใช้จ่ายท่ีใช้ช าระผ่านบัตรเครดิตเฉล่ียต่อเดือน 

จ าแนกตามสถานภาพไดมี้ค่าสถิติ F-test ท่ี 14.378 และมีค่า Sig. ท่ี 0.000** ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 

จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าสถานภาพท่ี

แตกต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิตด้านค่าใช้จ่ายท่ีใช้ช าระผ่านบัตร

เครดิตเฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกันท่ีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังนั้ นผูว้ิจ ัยได้ใช้วิธี

ทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) เพื่อทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่   ดัง

แสดงในตารางท่ี 4.51 

ตารางที่ 4.51  แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ระหวา่งพฤติกรรมการ

ใช้บตัรเครดิตของคนไทยเจอเนอเรชนัวายกบัดา้นค่าใช้จ่ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อ

เดือนโดยจ าแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ Mean 
โสด สมรส 

หย่า / แยกกันอยู่ / 
หม้าย 

1.95 2.44 1.94 
โสด 1.95 - 0.49** -0.01 
สมรส 2.44  - -0.50 
หยา่ / แยกกนัอยู ่/ หมา้ย 1.94   - 

**นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.51 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพโสดมีความคิดเห็นต่อด้าน

ค่าใช้จ่ายท่ีใช้ช าระผ่านบตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกันจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี

สถานภาพสมรสอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. ท่ี 0.49** 

ตารางที ่4.52 เปรียบเทียบปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างต่างกนัมีผลต่อ

พฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิตดา้นรูปแบบการช าระหน้ีบตัรเครดิตแตกต่างกนั โดย

จ าแนกตามสถานภาพ 

พฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิต 
ด้านรูปแบบการช าระหนีบ้ัตรเครดิต 

สถานภาพ N Mean SD F-test Sig. 
โสด 227 1.50 0.706 

1.428 0.241 
สมรส 140 1.41 0.574 
หยา่ / แยกกนัอยู ่/  
หมา้ย 

33 1.33 0.595 

**นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

4.6 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : สถานภาพท่ีต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิตดา้นรูปแบบ
การช าระหน้ีบตัรเครดิตม่แตกต่างกนั 

H1 : สถานภาพท่ีต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิตดา้นรูปแบบ
การช าระหน้ีบตัรเครดิตแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.52 พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.241  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่สถานภาพท่ีแตกต่าง

กันมีพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบัตรเครดิตด้านรูปแบบการช าระหน้ีบัตรเครดิตไม่

แตกต่างกนั 
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สมมติฐานที ่5 อาชีพท่ีต่างกนัมีพฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิตแตกต่างกนั 

ตารางที ่4.53 เปรียบเทียบปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ

พฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิตดา้นการถือครองจ านวนบตัรแตกต่างกนั โดยจ าแนกตาม

อาชีพ 

พฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิต ด้านการถือครองจ านวนบัตร 

อาชีพ N Mean SD F-test Sig. 
นกัเรียน/นกัศึกษา 18 1.44 0.511 

3.275 0.021** 

ขา้ราชการ/พนกังาน 
รัฐวสิาหกิจ 

77 1.92 0.703 

พนกังานบริษทัเอกชน/ 
รับจา้ง 

231 1.76 0.691 

ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 74 1.91 0.666 
อ่ืนๆ 0 0.00 0.00 

 **นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

5.1 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : อาชีพท่ีต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิตดา้นการถือครอง
จ านวนบตัรไม่แตกต่างกนั 

H1 : อาชีพท่ีต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิตดา้นการถือครอง
จ านวนบตัรแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.53 พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.021  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่อาชีพท่ีแตกต่างกนัมี

พฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตดา้นการถือครองจ านวนบตัรเครดิตแตกต่างกนั 

จากตารางท่ี 4.53 พบว่าผลการวิเคราะห์ปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิตดา้นการถือครองจ านวนบตัรเครดิต จ าแนกตามอาชีพไดมี้

ค่าสถิติ F-test ท่ี 3.275 และมีค่า Sig. ท่ี 0.021** ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
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(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าอาชีพท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมต่อการ

เลือกใช้บริการบตัรเครดิตด้านการถือครองจ านวนบตัรเครดิต ท่ีแตกต่างกนัท่ีนัยส าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันั้นผูว้ิจยัได้ใช้วิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) เพื่อ

ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่  ดงัแสดงในตารางท่ี 4.54 

ตารางที่ 4.54  แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ระหวา่งพฤติกรรมการ

ใช้บตัรเครดิตของคนไทยเจอเนอเรชนัวายกบัดา้นการถือครองจ านวนบตัรเครดิตแตกต่างกนั 

โดยจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ Mean 
นักเรียน/
นักศึกษา 

ข้าราชการ/
พนักงาน 
รัฐวสิาหกจิ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน/ 

รับจ้าง 

ธุรกจิ
ส่วนตวั/
ค้าขาย 

อืน่ๆ 

1.44 1.92 1.76 1.91 0.00 
นกัเรียน/
นกัศึกษา 

1.44 - 0.48 0.32 0.47 -1.44 

ขา้ราชการ/
พนกังาน 
รัฐวสิาหกิจ 

1.92  - -0.16 -0.01 -1.92 

พนกังาน
บริษทัเอกชน/ 
รับจา้ง 

1.76   - 0.15 -1.76 

ธุรกิจส่วนตวั/
คา้ขาย 

1.91    - -1.91 

อ่ืนๆ 0.00     - 
**นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตารางท่ี 4.54 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษามีความคิดเห็นต่อ

ดา้นการถือครองจ านวนบตัรเครดิตท่ีแตกต่างกนัจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพขา้ราชการ/

พนักงานรัฐวิสาหกิจ,พนักงานบริษทัเอกชน/รับจา้ง,ธุรกิจส่วนตวั/ค้าขาย และอ่ืนๆอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ  0.05 โดยมีค่า Sig. ท่ี  0.48 , 0.32 , 4.47 และ -1.44 ตามล าดับ 
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นอกจากน้ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจมีความคิดเห็นต่อดา้น

ด้านการถือครองจ านวนบัตรเครดิตท่ีแตกต่างกันจากผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพเป็น

พนักงานบริษทัเอกชน/รับจา้งอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. ท่ี -0.16,  

-0.01 และ -1.92 ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน/รับจา้งมีความ

คิดเห็นต่อดา้นการถือครองจ านวนบตัรเครดิตท่ีแตกต่างกนัจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ

ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขายอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. ท่ี 0.15 ,-1.76  และ

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขายมีความคิดเห็นต่อดา้นการถือครองจ านวน

บตัรเครดิตท่ีแตกต่างกนัจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. ท่ี -1.91 

ตารางที่ 4.55 เปรียบเทียบปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อ

พฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิตด้านการใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารแตกต่างกนั โดย

จ าแนกตามอาชีพ 

พฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิต 
ด้านการใช้บริการบัตรเครดิตของธนาคารใดมากทีสุ่ด 

อาชีพ N Mean SD F-test Sig. 
นกัเรียน/นกัศึกษา 18 3.50 2.834 

1.190 0.313 

ขา้ราชการ/พนกังาน 
รัฐวสิาหกิจ 

77 4.53 3.059 

พนกังานบริษทัเอกชน/ 
รับจา้ง 

231 4.84 3.201 

ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 74 4.82 2.752 
อ่ืนๆ 0 0.00 0.00 

**นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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5.2 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : อาชีพท่ีต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิตดา้นการใชบ้ริการ
บตัรเครดิตของธนาคารไม่แตกต่างกนั 

H1 : อาชีพท่ีต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิตดา้นการใชบ้ริการ
บตัรเครดิตของธนาคารแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.55 พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.313  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่อาชีพท่ีแตกต่างกนัมี

พฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบัตรเครดิตด้านการใช้บริการบัตรเครดิตของธนาคารไม่

แตกต่างกนั 

ตารางที่ 4.56 เปรียบเทียบปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อ

พฤติกรรมการใช้บริการบตัรเครดิตดา้นความถ่ีในการใช้บริการบตัรเครดิตแตกต่างกนั โดย

จ าแนกตามอาชีพ 

พฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิต 
ด้านความถี่ในการใช้บริการบัตรเครดิตต่อเดือน 

อาชีพ N Mean SD F-test Sig. 
นกัเรียน/นกัศึกษา 18 2.06 0.639 

11.175 0.000** 

ขา้ราชการ/พนกังาน 
รัฐวสิาหกิจ 

77 2.55 1.262 

พนกังานบริษทัเอกชน/ 
รับจา้ง 

231 2.02 1.034 

ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 74 2.80 1.293 
อ่ืนๆ 0.0 0.00 0.00 

 **นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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5.3 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : อาชีพท่ีต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิตดา้นความถ่ีในการ
ใชบ้ริการบตัรเครดิตไม่แตกต่างกนั 

H1 : อาชีพท่ีต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิตดา้นความถ่ีในการ
ใชบ้ริการบตัรเครดิตแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.56 พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่ามากกว่า ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่อาชีพท่ีแตกต่างกนัมี

พฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการบตัรเครดิตแตกต่างกนั 

จากตารางท่ี 4.56 พบว่าผลการวิเคราะห์ปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการใช้บริการบตัรเครดิตดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการบตัรเครดิต จ าแนกตามอาชีพ

ได้มีค่าสถิติ F-test ท่ี 11.175 และมีค่า Sig. ท่ี 0.000** ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน

หลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการ

เลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการบตัรเครดิตท่ีแตกต่างกนัท่ีนยัส าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันั้นผูว้ิจยัได้ใช้วิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) เพื่อ

ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่  ดงัแสดงในตารางท่ี 4.57 
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ตารางที่ 4.57  แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ระหวา่งพฤติกรรมการ

ใชบ้ตัรเครดิตของคนไทยเจอเนอเรชนัวายกบัดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการบตัรเครดิตต่อเดือน 

โดยจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ Mean 
นักเรียน/
นักศึกษา 

ข้าราชการ/
พนักงาน 
รัฐวสิาหกจิ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน/ 

รับจ้าง 

ธุรกจิ
ส่วนตวั/
ค้าขาย 

อืน่ๆ 

2.06 2.55 2.02 2.80 0.00 
นกัเรียน/
นกัศึกษา 

2.06 - 0.49 -0.04 0.74 -2.06 

ขา้ราชการ/
พนกังาน 
รัฐวสิาหกิจ 

2.55  - -0.53** 0.25 -2.55 

พนกังาน
บริษทัเอกชน/ 
รับจา้ง 

2.02   - 0.78** -2.02** 

ธุรกิจส่วนตวั/
คา้ขาย 

2.80    - -2.80 

อ่ืนๆ 0.00     - 
**นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตารางท่ี 4.57 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจมี

ความคิดเห็นต่อด้านความถ่ีในการใช้บริการบัตรเครดิตต่อเดือนท่ีแตกต่างกันจากผูต้อบ

แบบสอบถามท่ีมีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน/รับจา้งอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 โดยมีค่า Sig. ท่ี-0.53** ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน/

รับจา้งมีความคิดเห็นต่อดา้นความถ่ีในการใช้บริการบตัรเครดิตต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัจาก

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขายและอ่ืนๆ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 โดยมีค่า Sig. ท่ี 0.78** ,-2.02**   
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ตารางที่ 4.58 เปรียบเทียบปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อ

พฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิตด้านค่าใช้จ่ายท่ีใช้ช าระผ่านบัตรเครดิตเฉล่ียต่อคร้ัง

แตกต่างกนั โดยจ าแนกตามอาชีพ 

พฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิต 
ด้านค่าใช้จ่ายทีใ่ช้ช าระผ่านบัตรเครดิตเฉลีย่ต่อคร้ัง 

อาชีพ N Mean SD F-test Sig. 
นกัเรียน/นกัศึกษา 18 1.06 0.236 

10.309 0.000* 

ขา้ราชการ/พนกังาน 
รัฐวสิาหกิจ 

77 1.90 0.995 

พนกังานบริษทัเอกชน/ 
รับจา้ง 

231 2.38 1.342 

ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 74 1.89 .930 
อ่ืนๆ 0 0.00 0.00 

**นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

5.4 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : อาชีพท่ีต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใช้
ช าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อคร้ังไม่แตกต่างกนั 

H1 : อาชีพท่ีต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใช้
ช าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อคร้ังแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.58 พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่ามากกว่า ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่อาชีพท่ีแตกต่างกนัมี

พฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อคร้ัง

แตกต่างกนั 
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จากตารางท่ี 4.58 พบว่าผลการวิเคราะห์ปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิตดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อคร้ัง จ าแนก

ตามอาชีพได้มีค่าสถิติ F-test ท่ี 10.309 และมีค่า Sig. ท่ี 0.000** ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าอาชีพท่ีแตกต่างกันมี

พฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อคร้ัง

ท่ีแตกต่างกันท่ีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังนั้ นผู ้วิจ ัยได้ใช้วิธีทดสอบแบบ Least 

Significant Difference (LSD) เพื่อทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่  ดงัแสดงในตารางท่ี 4.59 

ตารางที่ 4.59  แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ระหวา่งพฤติกรรมการ

ใชบ้ตัรเครดิตของคนไทยเจอเนอเรชนัวายกบัดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อ

คร้ังโดยจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ Mean 
นักเรียน/
นักศึกษา 

ข้าราชการ/
พนักงาน 
รัฐวสิาหกจิ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน/ 

รับจ้าง 

ธุรกจิ
ส่วนตัว/
ค้าขาย 

อืน่ๆ 

1.06 1.90 2.38 1.89 0.00 
นกัเรียน/
นกัศึกษา 

1.06 - -0.84 -1.32** -0.83 1.06 

ขา้ราชการ/
พนกังาน 
รัฐวสิาหกิจ 

1.90  - -0.48** 0.01** 1.90 

พนกังาน
บริษทัเอกชน/ 
รับจา้ง 

2.38   - 0.49** 2.38 

ธุรกิจส่วนตวั/
คา้ขาย 

1.89    - 1.89 

อ่ืนๆ 0.00     - 
**นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.59 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษามีความคิดเห็น

ต่อดา้นความถ่ีในการใช้บริการบตัรเครดิตต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี

อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน/รับจา้งอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. ท่ี -

1.32**  นอกจากน้ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจมีความคิดเห็น

ต่อดา้นความถ่ีในการใช้บริการบตัรเครดิตต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี

อาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน/รับจา้งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. ท่ี 

-0.48** 0.01** ตามล าดับ ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน/

รับจา้งมีความคิดเห็นต่อด้านความถ่ีในการใช้บริการบตัรเครดิตต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัจาก

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขายอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมี

ค่า Sig. ท่ี 0.49** 

ตารางที่ 4.60 เปรียบเทียบปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อ

พฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิตด้านค่าใช้จ่ายท่ีใช้ช าระผ่านบัตรเครดิตเฉล่ียต่อเดือน

แตกต่างกนั โดยจ าแนกตามอาชีพ 

พฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิต 
ด้านค่าใช้จ่ายทีใ่ช้ช าระผ่านบัตรเครดิตเฉลีย่ต่อเดือน 

อาชีพ N Mean SD F-test Sig. 
นกัเรียน/นกัศึกษา 18 1.61 0.502 

7.878 0.000** 

ขา้ราชการ/พนกังาน 
รัฐวสิาหกิจ 

77 2.26 0.865 

พนกังานบริษทัเอกชน/ 
รับจา้ง 

231 2.00 0.899 

ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 74 2.47 0.954 
อ่ืนๆ 0 0.00 0.00 

 **นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 5.5 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : อาชีพท่ีต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใช้
ช าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือนไม่แตกต่างกนั 

H1 : อาชีพท่ีต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใช้
ช าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.60 พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั0.000 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่อาชีพท่ีแตกต่างกนัมี

พฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อ

เดือนแตกต่างกนั 

จากตารางท่ี 4.60 พบว่าผลการวิเคราะห์ปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิตด้านค่าใช้จ่ายท่ีใช้ช าระผ่านบัตรเครดิตเฉล่ียต่อเดือน 

จ าแนกตามอาชีพได้มีค่าสถิติ F-test ท่ี 7.878และมีค่า Sig. ท่ี 0.000** ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 จึง

ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่อาชีพท่ีแตกต่างกนั

มีพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิตดา้นค่าใช้จ่ายท่ีใช้ช าระผ่านบตัรเครดิตเฉล่ียต่อ

เดือนท่ีแตกต่างกนัท่ีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันั้นผูว้ิจยัไดใ้ช้วิธีทดสอบแบบ Least 

Significant Difference (LSD) เพื่อทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่  ดงัแสดงในตารางท่ี 4.61 
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ตารางที่ 4.61  แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ระหวา่งพฤติกรรมการ

ใช้บตัรเครดิตของคนไทยเจอเนอเรชนัวายกบัดา้นค่าใช้จ่ายท่ีใช้ช าระผ่านบตัรเครดิตเฉล่ียต่อ

เดือน โดยจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ Mean 

นักเรียน/
นักศึกษา 

ข้าราชการ/
พนักงาน 
รัฐวสิาหกจิ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน/ 

รับจ้าง 

ธุรกจิ
ส่วนตวั/
ค้าขาย 

อืน่ๆ 

1.61 2.26 2.00 2.47 0.00 
นกัเรียน/
นกัศึกษา 

1.61 - 0.65 0.39 0.86** -1.61 

ขา้ราชการ/
พนกังาน 
รัฐวสิาหกิจ 

2.26  - -0.26 0.21 -2.26 

พนกังาน
บริษทัเอกชน/ 
รับจา้ง 

2.00   - 0.47** -2.00 

ธุรกิจส่วนตวั/
คา้ขาย 

2.47    - -2.47 

อ่ืนๆ 0.00     - 
**นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตารางท่ี 4.61 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษามีความคิดเห็น

ต่อดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัจากผูต้อบแบบสอบถาม

ท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. ท่ี,0.86** 

นอกจากน้ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน/รับจา้งมีความคิดเห็นต่อ

ดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี

อาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขายอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. ท่ี 0.47**  
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ตารางที ่4.62 เปรียบเทียบปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ

พฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิตดา้นรูปแบบการช าระหน้ีบตัรเครดิตแตกต่างกนั โดย

จ าแนกตามอาชีพ 

พฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิต 
ด้านรูปแบบการช าระหนีบ้ัตรเครดิต 

อาชีพ N Mean SD F-test Sig. 
นกัเรียน/นกัศึกษา 18 1.33 0.686 

2.128 0.096 

ขา้ราชการ/พนกังาน 
รัฐวสิาหกิจ 

77 1.32 0.524 

พนกังานบริษทัเอกชน/ 
รับจา้ง 

231 1.52 0.703 

ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 74 1.41 0.595 
อ่ืนๆ 0 0.00 0.00 

 **นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

5.6 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : อาชีพท่ีต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิตดา้นรูปแบบกาณ
ช าระหน้ีบตัรเครดิตไม่แตกต่างกนั 

H1 : อาชีพท่ีต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิตดา้นรูปแบบการ     
ช าระหน้ีบตัรเครดิตแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.62 พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.096  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่อาชีพท่ีแตกต่างกนัมี

พฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตดา้นรูปแบบการช าระหน้ีบตัรเครดิตไม่แตกต่างกนั 
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สมมติฐานที ่6  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกนัมีพฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิตแตกต่างกนั 

ตารางที ่4.63  เปรียบเทียบปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ

พฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิตดา้นการถือครองจ านวนบตัรแตกต่างกนั โดยจ าแนกตาม

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

พฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิต ด้านการถือครองจ านวนบัตร 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน N Mean SD F-test Sig. 
ต ่ากวา่หรือเท่ากบั  
15,000 บาท 

20 1.25 0.444 

17.841 0.000** 

15,001 – 25,000 บาท 100 1.49 0.577 
25,001 – 35,000 บาท 105 1.86 0.685 
35,001 – 45,000 บาท 84 1.83 0.637 
45,001 –  55,000 บาท 52 1.98 0.610 
มากกวา่ 55,001  
ข้ึนไป 

39 2.46 0.643 

 **นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

6.1 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : รายไดเ้ฉล่ียท่ีต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิตด้านการถืฮ
ครองจ านวนบตัรไม่แตกต่างกนั 

H1 : รายไดเ้ฉล่ียท่ีต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิตดา้นการถือ
ครองจ านวนบตัรแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.63  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.000   ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ี

แตกต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตดา้นจ านวนบตัรเครดิตแตกต่างกนั 
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จากตารางท่ี 4.63 พบว่าผลการวิเคราะห์ปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิตดา้นการถือครองจ านวนบตัรเครดิต จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือนมีค่าสถิติ F-test ท่ี  17.841 และมีค่า Sig. ท่ี  0.000** ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่ารายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ี

แตกต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตดา้นการถือครองจ านวนบตัรเครดิตท่ี

แตกต่างกันท่ีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังนั้ นผู ้วิจ ัยได้ใช้วิธีทดสอบแบบ Least 

Significant Difference (LSD) เพื่อทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่  ดงัแสดงในตารางท่ี 4.64 

ตารางที่ 4.64  แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ระหวา่งพฤติกรรมการ

ใช้บตัรเครดิตของคนไทยเจอเนอเรชันวายกบัด้านการถือครองจ านวนบตัรแตกต่างกนั โดย

จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

รายได้เฉลีย่ต่อ
เดอืน 

Mean 

ต า่กว่าหรือ
เท่ากบั 

15,000 บาท 

15,001 
– 

25,000 
บาท 

25,001 
– 

35,000 
บาท 

35,001 
– 

45,000 
บาท 

45,001 
–  

55,000 
บาท 

มากกว่า 
55,001 
ขึน้ไป 

1.25 1.49 1.86 1.83 1.98 2.46 
ต ่ากวา่หรือเท่ากบั  
15,000 บาท 

1.25 - 0.24 0.61** 0.58** 0.73** -1.21** 

15,001 – 25,000 
บาท 

1.49  - -0.37** -0.34** -0.49** -0.97** 

25,001 – 35,000 
บาท 

1.86   - 0.03 -0.12 -0.60** 

35,001 – 45,000 
บาท 

1.83    - -0.15 -0.63** 

45,001 –  55,000 
บาท 

1.98     - -0.48** 

มากกวา่ 55,001  
ข้ึนไป 

2.46      - 

**นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.64 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากบั  

15,000 บาทมีความคิดเห็นต่อด้านการถือครองจ านวนบัตรเครดิตท่ีแตกต่างกันจากผูต้อบ

แบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,0001 – 35,000  บาท, 35,001 – 45,000  บาท, 45,001 

–  55,000 บาท และมากกวา่ 55,001 ข้ึนไป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. 

ท่ี 0.61**,0.58**,0.73** และ -1.21** ตามล าดับ นอกจากน้ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้

เฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท มีความคิดเห็นต่อด้านการถือครองจ านวนบตัรเครดิตท่ี

แตกต่างกนัจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท, 35,001 – 

45,000 บาท, 45,001 –  55,000 บาทและมากกว่า 55,001 ข้ึนไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. ท่ี -0.37**, -0.34**, -0.49**และ -0.97** 

ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาทมีความคิดเห็น

ต่อดา้นการถือครองจ านวนบตัรเครดิตท่ีแตกต่างกนัจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน มากกว่า 55,001 ข้ึนไปอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. ท่ี  -0.60**  

ตามล าดับ และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 45,001 –  55,000 บาทมีความ

คิดเห็นต่อดา้นการถือครองจ านวนบตัรเครดิตท่ีแตกต่างกนัจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้

เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 55,001 ข้ึนไปอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. ท่ี  

-0.63** 

นอกจากน้ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 35,001 – 45,000 บาทมีความ

คิดเห็นต่อดา้นการถือครองจ านวนบตัรเครดิตท่ีแตกต่างกนัจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้

เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 55,001 ข้ึนไปอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีค่า Sig. ท่ี  

-0.48** 
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ตารางที่ 4.65 เปรียบเทียบปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อ

พฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิตดา้นการใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารแตกต่างกนั โดย

จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

พฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิต 
ด้านการใช้บริการบัตรเครดิตของธนาคารมากทีสุ่ด 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน N Mean SD F-test Sig. 
ต ่ากวา่หรือเท่ากบั  
15,000 บาท 

20 5.20 2.628 

2.684 0.21 

15,001 – 25,000 บาท 100 3.80 2.988 
25,001 – 35,000 บาท 105 5.26 3.226 
35,001 – 45,000 บาท 84 4.92 2.999 
45,001 –  55,000 บาท 52 4.73 3.030 
มากกวา่ 55,001  
ข้ึนไป 

39 4.95 3.052 

 **นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 6.2 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : รายได้เฉล่ียท่ีต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิตด้านการช็
บริการบตัรเครดิตของธนาคารไม่แตกต่างกนั 

H1 : รายได้เฉล่ียท่ีต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิตด้านการช็
บริการบตัรเครดิตของธนาคารแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.65 พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.21  ซ่ึงมีค่ามากกว่า ค่าระดบันัยส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ี

แตกต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิตด้านการใช้บริการบตัรเครดิตของ

ธนาคารไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที่ 4.66 เปรียบเทียบปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อ

พฤติกรรมการใช้บริการบตัรเครดิตดา้นความถ่ีในการใช้บริการบตัรเครดิตแตกต่างกนั โดย

จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

พฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิต 
ด้านความถี่ในการใช้บัตรเครดิตเฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน N Mean SD F-test Sig. 
ต ่ากวา่หรือเท่ากบั  
15,000 บาท 

20 1.60 0.681 

15.190 0.000** 

15,001 – 25,000 บาท 100 1.76 0.944 
25,001 – 35,000 บาท 105 2.12 1.026 
35,001 – 45,000 บาท 84 2.48 1.187 
45,001 –  55,000 บาท 52 2.71 .957 
มากกวา่ 55,001  
ข้ึนไป 

39 3.23 1.459 

**นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

6.3 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : รายไดเ้ฉล่ียท่ีต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิตดา้นความถ่ี
ในการใชบ้ริการบตัรเครดิตไม่แตกต่างกนั 

H1 : รายไดเ้ฉล่ียท่ีต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิตดา้นความถ๋ี
ในการใชบ้ริการบตัรเครดิตแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.66  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.000  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ี

แตกต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิตด้านความถ่ีในการใช้บริการบตัร

เครดิตแตกต่างกนั 
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จากตารางท่ี 4.66 พบว่าผลการวิเคราะห์ปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิตดา้นความถ่ีในการใชบ้ตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือน จ าแนกตาม

รายได้เฉล่ียต่อเดือนมีค่าสถิติ F-test ท่ี 15.190 และมีค่า Sig. ท่ี 0.000** ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 จึง

ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน

ท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิตด้านความถ่ีในการใช้บตัรเครดิต

เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัท่ีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันั้นผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีทดสอบแบบ 

Least Significant Difference (LSD) เพื่อทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่  ดงัแสดงในตารางท่ี 

4.67 

ตารางที ่4.67  แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ระหวา่งพฤติกรรมการ

ใชบ้ตัรเครดิตของคนไทยเจอเนอเรชนัวายกบัดา้นความถ่ีในการใชบ้ตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือน 

โดยจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

รายได้เฉลีย่ต่อ
เดอืน 

Mean 

ต า่กว่าหรือ
เท่ากบั 

15,000 บาท 

15,001 
– 

25,000 
บาท 

25,001 
– 

35,000 
บาท 

35,001 
– 

45,000 
บาท 

45,001 
–  

55,000 
บาท 

มากกว่า 
55,001 
ขึน้ไป 

1.60 1.76 2.12 2.48 2.71 3.23 
ต ่ากวา่หรือเท่ากบั  
15,000 บาท 

1.60 - -0.16 -0.52 -0.88 -1.11** -1.63** 

15,001 – 25,000 
บาท 

1.76  - -0.36 -0.72** -0.95** -1.47** 

25,001 – 35,000 
บาท 

2.12   - -0.36 -0.59 -0.75** 

35,001 – 45,000 
บาท 

2.48    - -0.23 -0.75** 

45,001 –  55,000 
บาท 

2.71     - -0.52 

มากกวา่ 55,001  
ข้ึนไป 

3.23      - 

**นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.67 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากบั  

15,000 บาทมีความคิดเห็นต่อด้านการถือครองจ านวนบัตรเครดิตท่ีแตกต่างกันจากผูต้อบ

แบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 45,001 –  55,000 บาท และมากกวา่ 55,001 ข้ึนไป อยา่ง

มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. ท่ี -1.11** และ -1.63** ตามล าดบั นอกจากน้ี

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท มีความคิดเห็นต่อดา้นการ

ถือครองจ านวนบัตรเครดิตท่ีแตกต่างกันจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน  

35,001 – 45,000 บาท, 45,001 –  55,000 บาทและมากกว่า 55,001 ข้ึนไป อย่างมีนยัส าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. ท่ี -0.72**,-0.95** และ -1.47** 

ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาทมีความคิดเห็น

ต่อดา้นการถือครองจ านวนบตัรเครดิตท่ีแตกต่างกนัจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือนมากกว่า 55,001 ข้ึนไปอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีค่า Sig. ท่ี -0.75** 

และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 35,001 –  45,000 บาทมีความคิดเห็นต่อดา้น

การถือครองจ านวนบตัรเครดิตท่ีแตกต่างกนัจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน

มากกวา่ 55,001 ข้ึนไปอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. ท่ี -0.75** 
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ตารางที่ 4.68 เปรียบเทียบปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อ

พฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิตดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อคร้ังแตกต่าง

กนั โดยจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

พฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิต 
ด้านค่าใช้จ่ายทีใ่ช้ช าระผ่านบัตรเครดิตเฉลีย่ต่อคร้ัง 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน N Mean SD F-test Sig. 
ต ่ากวา่หรือเท่ากบั  
15,000 บาท 

20 2.10 1.252 

1.294 0.266 

15,001 – 25,000 บาท 100 2.03 1.185 
25,001 – 35,000 บาท 105 2.17 1.312 
35,001 – 45,000 บาท 84 1.98 0.981 
45,001 –  55,000 บาท 52 2.25 1.219 
มากกวา่ 55,001  
ข้ึนไป 

39 2.51 1.485 

**นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

6.4 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : รายไดเ้ฉล่ียท่ีต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตดา้นค่าใชจ่้าย
ท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อคร้ังไม่แตกต่างกนั 

H1 : รายไดเ้ฉล่ียท่ีต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตดา้นค่าใชจ่้าย
ท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อคร้ังแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.68  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.266 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ี

แตกต่างกันมีพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบัตรเครดิตด้านค่าใช้จ่ายท่ีใช้ช าระผ่านบัตร

เครดิตเฉล่ียต่อคร้ังไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที่ 4.69 เปรียบเทียบปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อ

พฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิตด้านค่าใช้จ่ายท่ีใช้ช าระผ่านบัตรเครดิตเฉล่ียต่อเดือน

แตกต่างกนั โดยจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

พฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิต 
ด้านค่าใช้จ่ายทีใ่ช้ช าระผ่านบัตรเครดิตเฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน N Mean SD F-test Sig. 
ต ่ากวา่หรือเท่ากบั  
15,000 บาท 

20 1.55 0.826 

30.192 0.000** 

15,001 – 25,000 บาท 100 1.63 0.661 
25,001 – 35,000 บาท 105 1.94 0.795 
35,001 – 45,000 บาท 84 2.26 0.696 
45,001 –  55,000 บาท 52 2.62 0.718 
มากกวา่ 55,001  
ข้ึนไป 

39 3.18 1.167 

 **นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 6.5 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : รายไดเ้ฉล่ียท่ีต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตดา้นค่าใชจ่้าย
ท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือนไม่แตกต่างกนั 

H1 : รายไดเ้ฉล่ียท่ีต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตดา้นค่าใชจ่้าย
ท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.69  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.000  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ี

แตกต่างกันมีพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบัตรเครดิตด้านค่าใช้จ่ายท่ีใช้ช าระผ่านบัตร

เครดิตเฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั 
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จากตารางท่ี 4.69 พบว่าผลการวิเคราะห์ปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิตดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือนจ าแนก

ตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีค่าสถิติ F-test ท่ี 30.192 และมีค่า Sig. ท่ี 0.000** ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 

จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่ารายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือนท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิตดา้นค่าใช้จ่ายท่ีใช้ช าระผ่าน

บตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัท่ีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันั้นผูว้ิจยัไดใ้ช้วิธี

ทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) เพื่อทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่  ดัง

แสดงในตารางท่ี 4.70 

ตารางที ่4.70  แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ระหวา่งพฤติกรรมการ

ใชบ้ตัรเครดิตของคนไทยเจอเนอเรชนัวายกบัดา้นความถ่ีในการใชบ้ตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือน 

โดยจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

รายได้เฉลีย่ต่อ
เดอืน 

Mean 

ต า่กว่าหรือ
เท่ากบั 

15,000 บาท 

15,001 
– 

25,000 
บาท 

25,001 
– 

35,000 
บาท 

35,001 
– 

45,000 
บาท 

45,001 
–  

55,000 
บาท 

มากกว่า 
55,001 
ขึน้ไป 

1.55 1.63 1.94 2.26 2.62 3.18 
ต ่ากวา่หรือเท่ากบั  
15,000 บาท 

1.55 - 0.08 -0.39 -0.71** -1.07** -1.63** 

15,001 – 25,000 
บาท 

1.63  - -0.31 -0.63** -0.99** -1.55** 

25,001 – 35,000 
บาท 

1.94   - -0.32 -0.68** -1.24** 

35,001 – 45,000 
บาท 

2.26    - -0.36 -0.92** 

45,001 –  55,000 
บาท 

2.62     - -0.56 

มากกวา่ 55,001  
ข้ึนไป 

3.18      - 

**นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.70 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากบั  

15,000 บาทมีความคิดเห็นต่อด้านการถือครองจ านวนบัตรเครดิตท่ีแตกต่างกันจากผูต้อบ

แบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท , 45,001 –  55,000 บาท  และ

มากกว่า 55,001 ข้ึนไป  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีค่า Sig. ท่ี   -0.71**,  

-1.07**และ -1.63** ตามล าดบั นอกจากน้ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 

– 25,000 บาท มีความคิดเห็นต่อด้านการถือครองจ านวนบตัรเครดิตท่ีแตกต่างกนัจากผูต้อบ

แบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท , 45,001 –  55,000 บาทและ

มากกว่า 55,001 ข้ึนไป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig.ท่ี -0.63**,-0.99**

และ -1.55** 

ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาทมีความคิดเห็น

ต่อดา้นการถือครองจ านวนบตัรเครดิตท่ีแตกต่างกนัจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน 45,001 –  55,000 บาทและ มากกวา่ 55,001 ข้ึนไปอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

โดยมีค่า Sig. ท่ี -0.68**, -1.24** และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 35,001 – 

45,000 บาทมีความคิดเห็นต่อด้านการถือครองจ านวนบัตรเครดิตท่ีแตกต่างกันจากผูต้อบ

แบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 55,001 ข้ึนไปอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 โดยมีค่า Sig. ท่ี -0.92** 
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ตารางที่ 4.71 เปรียบเทียบปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อ

พฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิตด้านรูปแบบการช าระหน้ีบัตรเครดิตแตกต่างกัน โดย

จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

พฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิต 
ด้านรูปแบบการช าระหนีบ้ัตรเครดิต 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน N Mean SD F-test Sig. 
ต ่ากวา่หรือเท่ากบั  
15,000 บาท 

20 1.80 0.951 

5.200 0.000** 

15,001 – 25,000 บาท 100 1.66 0.794 
25,001 – 35,000 บาท 105 1.35 0.571 
35,001 – 45,000 บาท 84 1.40 0.562 
45,001 –  55,000 บาท 52 1.23 0.469 
มากกวา่ 55,001  
ข้ึนไป 

39 1.41 0.498 

**นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

6.6 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : รายไดเ้ฉล่ียท่ีต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิตดา้นรูปแบบ
การช าระหน้ีบตัรเครดิตไม่แตกต่างกนั 

H1 : รายไดเ้ฉล่ียท่ีต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิตดา้นรูปแบบ
การช าระหน้ีบตัรเครดิตแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.71  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.000  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ี

แตกต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตดา้นรูปแบบการช าระหน้ีบตัรเครดิต

แตกต่างกนั 
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จากตารางท่ี 4.71 พบว่าผลการวิเคราะห์ปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการใช้บริการบตัรเครดิตด้านรูปแบบการช าระหน้ีบตัรเครดิต จ าแนกตามรายได้

เฉล่ียต่อเดือนมีค่าสถิติ F-test ท่ี 5.200 และมีค่า Sig. ท่ี 0.000** ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่ารายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ี

แตกต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตดา้นรูปแบบการช าระหน้ีบตัรเครดิต 

ท่ีแตกต่างกันท่ีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังนั้ นผู ้วิจ ัยได้ใช้วิธีทดสอบแบบ Least 

Significant Difference (LSD) เพื่อทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่  ดงัแสดงในตารางท่ี 4.72 

ตารางที่ 4.72  แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ระหวา่งพฤติกรรมการ

ใช้บตัรเครดิตของคนไทยเจอเนอเรชนัวายกบัด้านความถ่ีในการใช้บตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือน 

โดยจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

รายได้เฉลีย่ต่อ
เดอืน 

Mean 

ต า่กว่าหรือ
เท่ากบั 

15,000 บาท 

15,001 
– 

25,000 
บาท 

25,001 
– 

35,000 
บาท 

35,001 
– 

45,000 
บาท 

45,001 
–  

55,000 
บาท 

มากกว่า 
55,001 
ขึน้ไป 

1.80 1.66 1.35 1.40 1.23 1.41 
ต ่ากวา่หรือเท่ากบั  
15,000 บาท 

1.80 - 0.14 0.45 0.40 0.57** 0.39 

15,001 – 25,000 
บาท 

1.66  - 0.31** 0.26 1.09** 0.25 

25,001 – 35,000 
บาท 

1.35   - -0.05 0.12 -0.06 

35,001 – 45,000 
บาท 

1.40    - 0.17 -0.01 

45,001 –  55,000 
บาท 

1.23     - -0.18 

มากกวา่ 55,001  
ข้ึนไป 

1.41      - 

**นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.72 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากบั  

15,000 บาทมีความคิดเห็นต่อด้านการถือครองจ านวนบัตรเครดิตท่ีแตกต่างกันจากผูต้อบ

แบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 45,001 –  55,000 บาท อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 โดยมีค่า Sig. ท่ี 0.57**  นอกจากน้ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 

25,000 บาท มีความคิดเห็นต่อด้านการถือครองจ านวนบัตรเครดิตท่ีแตกต่างกันจากผูต้อบ

แบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท, และ 45,001 – 55,000 บาท อยา่ง

มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. ท่ี 0.31** และ 1.09**  

4.4.2 สมมติฐานทีเ่กี่ยวกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) คนไทยเจเนอเรชันวาย ใน

กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที ่7 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑมี์ผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิตของคนไทยเจ

เนอเรชนัวาย ในกรุงเทพมหานคร  

ตารางที ่4.73 ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์มีผลต่อพฤติกรรมการใช้

บริการบตัรเครดิต ดา้นการถือครองจ านวนบตัร  

พฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิต ด้านการถือครองจ านวนบัตร 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ N Mean SD F-test Sig. 
ธนาคารผูอ้อกบตัรมีช่ือเสียงและ
ความมัน่คง น่าเช่ือถือ 

400 4.10 0.759 0.357 0.700 

รูปแบบบตัรเครดิตท่ีหลากหลาย
ประเภทเหมาะสมกบัการด าเนิน
ชีวติ 

400 4.05 0.807 0.357 0.700 

วงเงินท่ีไดรั้บมีความเหมาะสมกบั
รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

400 4.02 0.794 1.026 0.359 

สามารถขอเพิ่มวงเงินฉุกเฉินไดง่้าย 400 3.89 0.894 0.846 0.430 
มีความเหมาะสมของระยะเวลา
ปลอดดอกเบ้ีย 

400 3.81 0.854 0.348 0.706 

**นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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7.1 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : ธนาคารผูอ้อกบตัรมีช่ือเสียงและความมัน่คง น่าเช่ือถือส่งผลต่อพฤติกรรมการ
เลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นการถือครองจ านวนบตัรไม่แตกต่างกนั 

H1 : ธนาคารผูอ้อกบตัรมีช่ือเสียงและความมัน่คง น่าเช่ือถือส่งผลต่อพฤติกรรมการ
เลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นการถือครองจ านวนบตัรแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.73  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.700  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ธนาคารผูอ้อกบตัรมี

ช่ือเสียงและความมัน่คง น่าเช่ือถือส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต ดา้นการ

ถือครองจ านวนบตัรไม่แตกต่างกนั 

7.2 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : รูปแบบบตัรเครดิตท่ีหลากหลายประเภทเหมาะสมกบัการด าเนินชีวิตส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการบัตรเครดิต ด้านการถือครองจ านวนบัตรไม่
แตกต่างกนั 

H1 : รูปแบบบตัรเครดิตท่ีหลากหลายประเภทเหมาะสมกบัการด าเนินชีวิตส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นการถือครองจ านวนบตัรแตกต่าง
กนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.73  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.700  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ ากับ  0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 รูปแบบบัตรเครดิตท่ี

หลากหลายประเภทเหมาะสมกบัการด าเนินชีวิตส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการบตัร

เครดิต ดา้นการถือครองจ านวนบตัรไม่แตกต่างกนั 
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7.3 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : วงเงินท่ีไดรั้บมีความเหมาะสมกบัรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายส่งผลต่อพฤติกรรมการ
เลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นการถือครองจ านวนบตัรไม่แตกต่างกนั 

H1 : วงเงินท่ีไดรั้บมีความเหมาะสมกบัรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายส่งผลต่อพฤติกรรมการ
เลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นการถือครองจ านวนบตัรแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.73  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.359  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่วงเงินท่ีไดรั้บมีความ

เหมาะสมกบัรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นการถือ

ครองจ านวนบตัรไม่แตกต่างกนั 

7.3 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : สามารถขอเพิ่มวงเงินฉุกเฉินไดง่้ายส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการบตัร
เครดิต ดา้นการถือครองจ านวนบตัรไม่แตกต่างกนั 

H1 : สามารถขอเพิ่มวงเงินฉุกเฉินไดง่้ายส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการบตัร
เครดิต ดา้นการถือครองจ านวนบตัรแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.73  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.430  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่สามารถขอเพิ่มวงเงิน

ฉุกเฉินไดง่้ายส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต ดา้นการถือครองจ านวนบตัร

ไม่แตกต่างกนั 

7.4 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : ความเหมาะสมของระยะเวลาปลอดดอกเบ้ียส่งผลต่อมีพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการบตัรเครดิต ดา้นการถือครองจ านวนบตัรไม่แตกต่างกนั 

H1 : มีความเหมาะสมของระยะเวลาปลอดดอกเบ้ียส่งผลต่อมีพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการบตัรเครดิต ดา้นการถือครองจ านวนบตัรแตกต่างกนั 
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ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.73 พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.706  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่มีความเหมาะสมของ

ระยะเวลาปลอดดอกเบ้ียส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต ดา้นการถือครอง

จ านวนบตัรไม่แตกต่างกนั 

ตารางที่ 4.74 ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์ มีผลต่อพฤติกรรมการใช้

บริการบตัรเครดิต ดา้นการใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารต่างๆ  

พฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิต 
ด้านการใช้บริการบัตรเครดิตของธนาคาร 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ N Mean SD F-test Sig. 
ธนาคารผูอ้อกบตัรมีช่ือเสียงและ
ความมัน่คง น่าเช่ือถือ 

400 4.10 0.759 1.565 0.115 

รูปแบบบตัรเครดิตท่ีหลากหลาย
ประเภทเหมาะสมกบัการด าเนิน
ชีวติ 

400 4.05 0.807 0.680 0.744 

วงเงินท่ีไดรั้บมีความเหมาะสมกบั
รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

400 4.02 0.794 0.585 0.827 

สามารถขอเพิ่มวงเงินฉุกเฉินไดง่้าย 400 3.89 0.894 1.720 0.074 
มีความเหมาะสมของระยะเวลา
ปลอดดอกเบ้ีย 

400 3.81 0.854 1.340 0.207 

 **นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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7.5 สมมติฐานทางสถิติ 

H0 : ธนาคารผูอ้อกบตัรมีช่ือเสียงและความมัน่คง น่าเช่ือถือส่งผลต่อพฤติกรรมการ
เลือกใช้บริการบัตรเครดิต ด้านการใช้บริการบตัรเครดิตของธนาคารต่างไม่
แตกต่างกนั 

H1 : ธนาคารผูอ้อกบตัรมีช่ือเสียงและความมัน่คง น่าเช่ือถือส่งผลต่อพฤติกรรมการ
เลือกใช้บริการบัตรเครดิต ด้านการใช้บริการบัตรเครดิตของธนาคารต่าง 
แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.74  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.115  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ธนาคารผูอ้อกบตัรมี

ช่ือเสียงและความมัน่คง น่าเช่ือถือส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต ดา้นการ

ใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารต่าง ไม่แตกต่างกนั 

7.6 สมมติฐานทางสถิติ 

H0 : รูปแบบบตัรเครดิตท่ีหลากหลายประเภทเหมาะสมกบัการด าเนินชีวิตส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต ด้านการใช้บริการบัตรเครดิตของ
ธนาคารต่าง ๆ ไม่แตกต่างกนั 

H1 : รูปแบบบตัรเครดิตท่ีหลากหลายประเภทเหมาะสมกบัการด าเนินชีวิตส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต ด้านการใช้บริการบัตรเครดิตของ
ธนาคารต่างๆ แตกต่าง กนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.74  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.744  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ ากับ  0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 รูปแบบบัตรเครดิตท่ี

หลากหลายประเภทเหมาะสมกบัการด าเนินชีวิตส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการบตัร

เครดิต ดา้นการใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารต่างๆ ไม่แตกต่างกนั 
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7.7 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : วงเงินท่ีไดรั้บมีความเหมาะสมกบัรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายส่งผลต่อพฤติกรรมการ
เลือกใช้บริการบตัรเครดิต ดา้นการใช้บริการบตัรเครดิตของธนาคารต่างๆ ไม่
แตกต่างกนั 

H1 : วงเงินท่ีไดรั้บมีความเหมาะสมกบัรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายส่งผลต่อพฤติกรรมการ
เลือกใช้บริการบัตรเครดิต ด้านการใช้บริการบัตรเครดิตของธนาคารต่างๆ 
แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.74  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.827  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่วงเงินท่ีไดรั้บมีความ

เหมาะสมกบัรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นการใช้

บริการบตัรเครดิตของธนาคารต่างๆ ไม่แตกต่างกนั 

7.8 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : สามารถขอเพิ่มวงเงินฉุกเฉินไดง่้ายส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการบตัร
เครดิต ดา้นการใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารไม่แตกต่างกนั 

H1 : สามารถขอเพิ่มวงเงินฉุกเฉินไดง่้ายส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการบตัร
เครดิต ดา้นการใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.74  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.074  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่สามารถขอเพิ่มวงเงิน

ฉุกเฉินไดง่้ายส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต ดา้นการใช้บริการบตัรเครดิต

ของธนาคารต่าง ไม่แตกต่างกนั 
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7.9 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : มีความเหมาะสมของระยะเวลาปลอดดอกเบ้ียส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการบตัรเครดิต ดา้นการใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารไม่แตกต่างกนั 

H1 : มีความเหมาะสมของระยะเวลาปลอดดอกเบ้ียส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการบตัรเครดิต ดา้นการใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.74 พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.207  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่มีความเหมาะสมของ

ระยะเวลาปลอดดอกเบ้ียส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการบตัรเครดิตดา้นการใชบ้ริการ

บตัรเครดิตของธนาคารต่างๆ ไม่แตกต่างกนั 

ตารางที่ 4.75 ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์ มีผลต่อพฤติกรรมการใช้

บริการบตัรเครดิต ดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการบตัรเครดิต  

พฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิต 
ด้านความถี่ในการใช้บริการบัตรเครดิตต่อเดือน 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ N Mean SD F-test Sig. 
ธนาคารผูอ้อกบตัรมีช่ือเสียงและ
ความมัน่คง น่าเช่ือถือ 

400 4.10 0.759 2.280 0.60 

รูปแบบบตัรเครดิตท่ีหลากหลาย
ประเภทเหมาะสมกบัการด าเนิน
ชีวติ 

400 4.05 0.807 0.509 0729 

วงเงินท่ีไดรั้บมีความเหมาะสมกบั
รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

400 4.02 0.794 0685 0.603 

สามารถขอเพิ่มวงเงินฉุกเฉินไดง่้าย 400 3.89 0.894 1.148 0.334 
มีความเหมาะสมของระยะเวลา
ปลอดดอกเบ้ีย 

400 3.81 0.854 1.214 0.304 

**นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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7.10 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : ธนาคารผูอ้อกบตัรมีช่ือเสียงและความมัน่คง น่าเช่ือถือส่งผลต่อพฤติกรรมการ
เลือกใช้บริการบตัรเครดิต ดา้นความถ่ีในการใช้บริการบตัรเครดิตไม่แตกต่าง
กนั 

H1 : ธนาคารผูอ้อกบตัรมีช่ือเสียงและความมัน่คง น่าเช่ือถือส่งผลต่อพฤติกรรมการ
เลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการบตัรเครดิตแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.75  พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.60  ซ่ึงมีค่ามากกว่า ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ธนาคารผูอ้อกบตัรมี

ช่ือเสียงและความมั่นคง น่าเช่ือถือส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต ด้าน

ความถ่ีในการใชบ้ริการบตัรเครดิตไม่แตกต่างกนั 

7.11 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : รูปแบบบตัรเครดิตท่ีหลากหลายประเภทเหมาะสมกบัการด าเนินชีวิตส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการบัตรเครดิต ด้านความถ่ีในการใช้บริการบัตร 
เครดิตไม่แตกต่างกนั 

H1 : รูปแบบบตัรเครดิตท่ีหลากหลายประเภทเหมาะสมกบัการด าเนินชีวิตส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการบัตรเครดิต ด้านความถ่ีในการใช้บริการบัตร 
เครดิตแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.75  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.729  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ ากับ  0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 รูปแบบบัตรเครดิตท่ี

หลากหลายประเภทเหมาะสมกบัการด าเนินชีวิตส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการบตัร

เครดิต ดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการบตัรเครดิต ไม่ แตกต่างกนั 
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7.12 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : วงเงินท่ีไดรั้บมีความเหมาะสมกบัรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายส่งผลต่อพฤติกรรมการ
เลือกใช้บ ริการบัตรเครดิต ด้านความถ่ีในการใช้บริการบัตรเครดิต ไม่ 
 แตกต่างกนั 

H1 : วงเงินท่ีไดรั้บมีความเหมาะสมกบัรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายส่งผลต่อพฤติกรรมการ
เลือกใช้บ ริก ารบัตรเครดิต  ด้านความ ถ่ี ในการใช้บ ริก ารบัตรเครดิต  
 แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.75  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.603 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่วงเงินท่ีไดรั้บมีความ

เหมาะสมกบัรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นความถ่ี

ในการใชบ้ริการบตัรเครดิตไม่แตกต่างกนั 

7.13 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : สามารถขอเพิ่มวงเงินฉุกเฉินไดง่้ายส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการบตัร
เครดิต ดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการบตัรเครดิตไม่แตกต่างกนั 

H1 : สามารถขอเพิ่มวงเงินฉุกเฉินไดง่้ายส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการบตัร
เครดิต ดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการบตัรเครดิตแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.75 พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.334 ซ่ึงมีค่ามากกว่า ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่สามารถขอเพิ่มวงเงิน

ฉุกเฉินไดง่้ายส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต ดา้นความถ่ีในการใช้บริการ

บตัรเครดิตไม่แตกต่างกนั 
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7.14 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : มีความเหมาะสมของระยะเวลาปลอดดอกเบ้ียส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการบตัรเครดิต ดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการบตัรเครดิตไม่แตกต่างกนั 

H1 : มีความเหมาะสมของระยะเวลาปลอดดอกเบ้ียส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการบตัรเครดิต ดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการบตัรเครดิตแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.75 พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.304  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่มีความเหมาะสมของ

ระยะเวลาปลอดดอกเบ้ียส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการบตัรเครดิตดา้นความถ่ีในการ

ใชบ้ริการบตัรเครดิต ไม่แตกต่างกนั 

ตารางที่ 4.76 ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์ มีผลต่อพฤติกรรมการใช้

บริการบตัรเครดิต ดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อคร้ัง  

พฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิต 
ด้านค่าใช้จ่ายทีใ่ช้ช าระผ่านบัตรเครดิตเฉลีย่ต่อคร้ัง 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ N Mean SD F-test Sig. 
ธนาคารผูอ้อกบตัรมีช่ือเสียงและ
ความมัน่คง น่าเช่ือถือ 

400 4.10 0.759 0.880 0.522 

รูปแบบบตัรเครดิตท่ีหลากหลาย
ประเภทเหมาะสมกบัการด าเนิน
ชีวติ 

400 4.05 0.807 0.292 0.957 

วงเงินท่ีไดรั้บมีความเหมาะสมกบั
รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

400 4.02 0.794 1.201 0.301 

สามารถขอเพิ่มวงเงินฉุกเฉินไดง่้าย 400 3.89 0.894 0.787 0.599 
มีความเหมาะสมของระยะเวลา
ปลอดดอกเบ้ีย 

400 3.81 0.854 0.305 0.952 

**นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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7.15 สมมติฐานทางสถิติ 

H0 : ธนาคารผูอ้อกบตัรมีช่ือเสียงและความมัน่คง น่าเช่ือถือส่งผลต่อพฤติกรรมการ
เลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใช้ช าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อคร้ัง
ไม่แตกต่างกนั 

H1 : ธนาคารผูอ้อกบตัรมีช่ือเสียงและความมัน่คง น่าเช่ือถือส่งผลต่อพฤติกรรมการ
เลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใช้ช าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อคร้ัง
แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.76  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.522  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ธนาคารผูอ้อกบตัรมี

ช่ือเสียงและความมั่นคง น่าเช่ือถือส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต ด้าน

ค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อคร้ัง ไม่แตกต่างกนั 

7.16 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : รูปแบบบตัรเครดิตท่ีหลากหลายประเภทเหมาะสมกบัการด าเนินชีวิตส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิต
เฉล่ียต่อคร้ังไม่แตกต่างกนั 

H1 : รูปแบบบตัรเครดิตท่ีหลากหลายประเภทเหมาะสมกบัการด าเนินชีวิตส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิต
เฉล่ียต่อคร้ังแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.76  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.957  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่รูปแบบบตัรเครดิตท่ี

หลากหลายประเภทเหมาะสมกบัการด าเนินชีวิตส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการบตัร

เครดิต ดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อคร้ังไม่แตกต่างกนั 
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7.17 สมมติฐานทางสถิติ 

H0 : วงเงินท่ีไดรั้บมีความเหมาะสมกบัรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายส่งผลต่อพฤติกรรม   การ
เลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใช้ช าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อคร้ัง
ไม่แตกต่างกนั 

H1 : วงเงินท่ีไดรั้บมีความเหมาะสมกบัรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายส่งผลต่อพฤติกรรม   การ
เลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใช้ช าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อคร้ัง
แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.76  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.301  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่วงเงินท่ีไดรั้บมีความ

เหมาะสมกับรายได้และค่าใช้จ่ายส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการบัตรเครดิต ด้าน

ค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อคร้ังไม่แตกต่างกนั 

7.18 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : สามารถขอเพิ่มวงเงินฉุกเฉินไดง่้ายส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการบตัร
เครดิตดา้นการใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารไม่แตกต่างกนั 

H1 : สามารถขอเพิ่มวงเงินฉุกเฉินไดง่้ายส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการบตัร
เครดิตดา้นการใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.76  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.599  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่สามารถขอเพิ่มวงเงิน

ฉุกเฉินไดง่้ายส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต ดา้นค่าใช้จ่ายท่ีใช้ช าระผ่าน

บตัรเครดิตเฉล่ียต่อคร้ังไม่แตกต่างกนั 
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7.19 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : มีความเหมาะสมของระยะเวลาปลอดดอกเบ้ียส่งผลต่อพฤติกรรมการ 
เลือกใช้บริการบัตรเครดิต ด้านการใช้บริการบัตรเครดิตของธนาคารไม่ 
แตกต่างกนั 

H1 : มีความเหมาะสมของระยะเวลาปลอดดอกเบ้ียส่งผลต่อพฤติกรรมการ 
เลือกใช้บริการบตัรเครดิต ดา้นการใช้บริการบตัรเครดิตของธนาคารแตกต่าง
กนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.76 พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.952  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่มีความเหมาะสมของ

ระยะเวลาปลอดดอกเบ้ียส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการบตัรเครดิตดา้นการใชบ้ริการ

บตัรเครดิตของธนาคารไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที่ 4.77 ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์ มีผลต่อพฤติกรรมการใช้

บริการบตัรเครดิต ดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือน 

พฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิต 
ด้านค่าใช้จ่ายทีใ่ช้ช าระผ่านบัตรเครดิตเฉลีย่ต่อเดือน 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ N Mean SD F-test Sig. 
ธนาคารผูอ้อกบตัรมีช่ือเสียงและ
ความมัน่คง น่าเช่ือถือ 

400 4.10 0.759 2.011 0.076 

รูปแบบบตัรเครดิตท่ีหลากหลาย
ประเภทเหมาะสมกบัการด าเนิน
ชีวติ 

400 4.05 0.807 3.329 0.006** 

วงเงินท่ีไดรั้บมีความเหมาะสมกบั
รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

400 4.02 0.794 3.667 0.003** 

สามารถขอเพิ่มวงเงินฉุกเฉินไดง่้าย 400 3.89 0.894 3.522 0.004** 
มีความเหมาะสมของระยะเวลา
ปลอดดอกเบ้ีย 

400 3.81 0.854 3.329 0.006** 

**นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

7.20 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : ธนาคารผูอ้อกบตัรมีช่ือเสียงและความมัน่คง น่าเช่ือถือส่งผลต่อพฤติกรรมการ
เลือกใช้บริการบตัรด้านค่าใช้จ่ายท่ีใช้ช าระผ่านบตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือนไม่
แตกต่างกนั 

H1 : ธนาคารผูอ้อกบตัรมีช่ือเสียงและความมัน่คง น่าเช่ือถือส่งผลต่อพฤติกรรมการ
เลือกใช้บริการบัตรด้านค่าใช้จ่ายท่ีใช้ช าระผ่านบัตรเครดิตเฉล่ียต่อเดือน
แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.77  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.176  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ธนาคารผูอ้อกบตัรมี
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ช่ือเสียงและความมั่นคง น่าเช่ือถือส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต ด้าน

ค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือนไม่แตกต่างกนั 

7.21 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : รูปแบบบตัรเครดิตท่ีหลากหลายประเภทเหมาะสมกบัการด าเนินชีวิตส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการบัตรเครดิต ด้านค่าใช้จ่ายท่ีใช้ช าระผ่านบัตร
เครดิตเฉล่ียต่อเดือนไม่แตกต่างกนั 

H1 : รูปแบบบตัรเครดิตท่ีหลากหลายประเภทเหมาะสมกบัการด าเนินชีวิตส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการบัตรเครดิต ด้านค่าใช้จ่ายท่ีใช้ช าระผ่านบัตร
เครดิตเฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.77  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.006 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่รูปแบบบตัรเครดิตท่ี

หลากหลายประเภทเหมาะสมกบัการด าเนินชีวิตส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการบตัร

เครดิต ดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั 

จากตารางท่ี 4.77 พบวา่ผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑใ์น

เร่ืองของรูปแบบบตัรเครดิตท่ีหลากหลายประเภทเหมาะสมส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ

บตัรเครดิตด้านค่าใช้จ่ายท่ีใช้ช าระผ่านบตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือนได้มีค่าสถิติ F-test ท่ี 3.329 

และมีค่า Sig. ท่ี 0.006** ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความวา่รูปแบบบตัรเครดิตท่ีหลากหลายประเภทเหมาะสมกบัการด าเนิน

ชีวิตส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิต

เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัท่ีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันั้นผูว้ิจยัไดใ้ช้วิธีทดสอบแบบ 

Least Significant Difference (LSD) เพื่อทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่  ดงัแสดงในตารางท่ี 

4.78   
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ตารางที่ 4.78  แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ระหว่างส่วนประสม

ทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ในเร่ืองของรูปแบบบตัรเครดิตท่ีหลากหลายประเภทเหมาะสมกบั

การด าเนินชีวิตกบัพฤติกรรมการใช้บริการบตัรเครดิต ดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใช้ช าระผา่นบตัรเครดิต

เฉล่ียต่อเดือน 

ด้านค่าใช้จ่ายทีใ่ช้
ช าระผ่านบัตรเครดิต

เฉลีย่ต่อเดือน 
Mean 

ต ่ากว่า 
5,000 
บาท 

5,001 
– 

15,000 
บาท 

15,001 
– 

25,000 
บาท 

25,001 
– 

35,000 
บาท 

35,001 
– 

45,000 
บาท 

มากกว่า 
45,001 
บาทขึน้
ไป 

4.09 3.91 4.18 4.48 4.67 4.00 
ต ่ากวา่ 5,000 บาท 4.09 - 0.18 -0.09 -0.39 -0.58 0.09 
5,001  15,000 บาท 3.91  - -0.27 -0.57** -0.76 -0.09 
15,001 – 25,000 บาท 4.18   - -0.30 -0.49 0.18 
25,001 – 35,000 บาท 4.48    - -0.19 0.48 
35,001 – 45,000 บาท 4.67     - 0.67 
มากกวา่ 45,001 บาท
ข้ึนไป 

4.00      - 

**นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตารางท่ี 4.78 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ีย

ต่อเดือน 5,001 - 15,000 บาทมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์ใน

เร่ืองของรูปแบบบตัรเครดิตท่ีหลากหลายประเภทเหมาะสมกบัการด าเนินชีวิตท่ีแตกต่างกนั

จากผูต้อบแบบสอบถามค่าใช้จ่ายท่ีใช้ช าระผ่านบตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือน  25,001 – 35,000 

บาท อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. ท่ี -0.57**  
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7.22 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : วงเงินท่ีไดรั้บมีความเหมาะสมกบัรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายส่งผลต่อพฤติกรรมการ
เลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือน
ไม่แตกต่างกนั 

H1 : วงเงินท่ีไดรั้บมีความเหมาะสมกบัรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายส่งผลต่อพฤติกรรมการ
เลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือน
แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.77  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.003  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่วงเงินท่ีไดรั้บมีความ

เหมาะสมกับรายได้และค่าใช้จ่ายส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการบัตรเครดิต ด้าน

ค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั 

จากตารางท่ี 4.77 พบวา่ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์

ในเร่ืองของวงเงินท่ีไดรั้บมีความเหมาะสมกบัรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้

บริการบตัรเครดิตด้านค่าใช้จ่ายท่ีใช้ช าระผ่านบตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือนไดมี้ค่าสถิติ F-test ท่ี 

3.667 และมีค่า Sig. ท่ี 0.003** ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับ

สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่วงเงินท่ีไดรั้บมีความเหมาะสมกบัรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายส่งผล

ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต ดา้นค่าใช้จ่ายท่ีใช้ช าระผ่านบตัรเครดิตเฉล่ียต่อ

เดือนแตกต่างกันท่ีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังนั้นผูว้ิจยัได้ใช้วิธีทดสอบแบบ Least 

Significant Difference (LSD) เพื่อทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่  ดงัแสดงในตารางท่ี 4.79   
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ตารางที่ 4.79  แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ระหว่างส่วนประสม

ทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ในเร่ืองของวงเงินท่ีไดรั้บมีความเหมาะสมกบัรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย

ในการการด าเนินชีวิตกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัร

เครดิตเฉล่ียต่อเดือน 

ด้านค่าใช้จ่ายทีใ่ช้
ช าระผ่านบัตรเครดิต

เฉลีย่ต่อเดือน 
Mean 

ต ่า
กว่า 

5,000 
บาท 

5,001  
– 

15,000 
บาท 

15,001 
– 

25,000 
บาท 

25,001 
– 

35,000 
บาท 

35,001 
– 

45,000 
บาท 

มากกว่า 
45,001 
บาทขึน้
ไป 

4.06 3.88 4.15 4.52 4.00 4.50 
ต ่ากวา่ 5,000 บาท 4.06 - 0.18 -0.09 -0.46 0.06 -0.44 
5,001  15,000 บาท 3.88  - -0.27 -0.64** -0.12 -0.62 
15,001 – 25,000 บาท 4.15   - -0.37 0.15 -0.35 
25,001 – 35,000 บาท 4.52    - 0.52 0.02 
35,001 – 45,000 บาท 4.00     - -0.50 
มากกวา่ 45,001 บาท
ข้ึนไป 

4.50      - 

**นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตารางท่ี 4.79 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ีย

ต่อเดือน 5,001 - 15,000 บาทมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์ใน

เร่ืองของวงเงินท่ีได้รับมีความเหมาะสมกับรายได้และค่าใช้จ่ายในการการด าเนินชีวิตท่ี

แตกต่างกนัจากผูต้อบแบบสอบถามค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือน 25,001 – 

35,000 บาท อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. ท่ี -0.64** 
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7.23 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : สามารถขอเพิ่มวงเงินฉุกเฉินไดง่้ายส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการบตัร
เครดิต ดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือนไม่แตกต่างกนั 

H1 : สามารถขอเพิ่มวงเงินฉุกเฉินไดง่้ายส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการบตัร
เครดิต ดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.77  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.004  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่สามารถขอเพิ่มวงเงิน

ฉุกเฉินไดง่้ายส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต ดา้นค่าใช้จ่ายท่ีใช้ช าระผ่าน

บตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั 

จากตารางท่ี 4.77 พบวา่ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์

ในเร่ืองของการขอเพิ่มวงเงินฉุกเฉินได้ง่ายส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการบตัรเครดิตดา้น

ค่าใช้จ่ายท่ีใช้ช าระผ่านบตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือนได้มีค่าสถิติ F-test ท่ี 3.522 และมีค่า Sig. ท่ี 

0.004** ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความว่าสามารถขอเพิ่มวงเงินฉุกเฉินไดง่้ายส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการบตัร

เครดิต ดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัท่ีนยัส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 ดงันั้นผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) เพื่อทดสอบ

ความแตกต่างเป็นรายคู่  ดงัแสดงในตารางท่ี 4.80 
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ตารางที่ 4.80  แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ระหว่างส่วนประสม

ทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ในเร่ืองของการขอเพิ่มวงเงินฉุกเฉินไดง่้ายกบัพฤติกรรมการใช้

บริการบตัรเครดิต ดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือน 

ด้านค่าใช้จ่ายทีใ่ช้
ช าระผ่านบัตรเครดิต

เฉลีย่ต่อเดือน 
Mean 

ต ่า
กว่า 

5,000 
บาท 

5,001  
– 

15,000 
บาท 

15,001 
– 

25,000 
บาท 

25,001 
– 

35,000 
บาท 

35,001 
– 

45,000 
บาท 

มากกว่า 
45,001 
บาทขึน้
ไป 

3.89 3.74 4.03 4.38 4.67 4.50 
ต ่ากวา่ 5,000 บาท 3.89 - 0.15 -0.14 -0.49** -0.78 -0.61 
5,001  15,000 บาท 3.74  - -0.29** -0.64 -0.93 -0.76 
15,001 – 25,000 บาท 4.03   - -0.35 -0.64 -0.47 
25,001 – 35,000 บาท 4.38    - -0.29 -0.12 
35,001 – 45,000 บาท 4.67     - 0.17 
มากกวา่ 45,001 บาท
ข้ึนไป 

4.50      - 

**นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตารางท่ี 4.80 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ีย

ต่อเดือนต ่ากว่า 5,000 บาทมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ในเร่ือง

การขอเพิ่มวงเงินฉุกเฉินไดง่้ายท่ีแตกต่างกนัจากผูต้อบแบบสอบถามค่าใช้จ่ายท่ีใช้ช าระผ่าน

บตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือน  25,001 – 35,000 บาท อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่า 

Sig. ท่ี -0.49**  นอกจากน้ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีค่าใชจ่้ายท่ีใช้ช าระผ่านบตัรเครดิตเฉล่ียต่อ

เดือน 5,001 - 15,000 บาทมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ในเร่ือง

ของการขอเพิ่มวงเงินฉุกเฉินไดง่้ายท่ีแตกต่างกนัจากผูต้อบแบบสอบถามค่าใช้จ่ายท่ีใช้ช าระ

ผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดย

มีค่า Sig. ท่ี -0.29** 
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7.24 สมมติฐานทางสถิติ 

H0 : มีความเหมาะสมของระยะเวลาปลอดดอกเบ้ียส่งผลต่อพฤติกรรมการ 
เลือกใช้บริการบัตรเครดิต ด้านค่าใช้จ่ายท่ีใช้ช าระผ่านบัตรเครดิตเฉล่ียต่อ 
เดือนไม่แตกต่างกนั 

H1 : มีความเหมาะสมของระยะเวลาปลอดดอกเบ้ียส่งผลต่อพฤติกรรมการ 
เลือกใช้บริการบัตรเครดิต ด้านค่าใช้จ่ายท่ีใช้ช าระผ่านบัตรเครดิตเฉล่ียต่อ 
เดือนแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.77 พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.006  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่มีความเหมาะสมของ

ระยะเวลาปลอดดอกเบ้ียส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการบตัรเครดิตดา้นค่าใช้จ่ายท่ีใช้

ช าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั 

จากตารางท่ี 4.77 พบวา่ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์

ในเร่ืองของความเหมาะสมของระยะเวลาปลอดดอกเบ้ียส่งผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการบตัร

เครดิตดา้นค่าใช้จ่ายท่ีใช้ช าระผ่านบตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือนไดมี้ค่าสถิติ F-test ท่ี 3.329 และมี

ค่า Sig. ท่ี 0.006** ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 

(H1) หมายความว่ามีความเหมาะสมของระยะเวลาปลอดดอกเบ้ียส่งผลต่อพฤติกรรมการ

เลือกใช้บริการบตัรเครดิตดา้นค่าใช้จ่ายท่ีใช้ช าระผ่านบตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัท่ี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันั้นผูว้ิจยัไดใ้ชว้ธีิทดสอบแบบ Least Significant Difference 

(LSD) เพื่อทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่  ดงัแสดงในตารางท่ี 4.81 
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ตารางที่ 4.81  แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ระหว่างส่วนประสม

ทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ในเร่ืองของความเหมาะสมของระยะเวลาปลอดดอกเบ้ียกับ

พฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือน 

ด้านค่าใช้จ่ายทีใ่ช้
ช าระผ่านบัตรเครดิต

เฉลีย่ต่อเดือน 
Mean 

ต ่า
กว่า 

5,000 
บาท 

5,001  
– 

15,000 
บาท 

15,001 
– 

25,000 
บาท 

25,001 
– 

35,000 
บาท 

35,001 
– 

45,000 
บาท 

มากกว่า 
45,001 
บาทขึน้
ไป 

3.89 3.63 4.01 4.00 4.33 4.00 
ต ่ากวา่ 5,000 บาท 3.89 - 0.26 -0.12 -0.11 -0.44 -0.11 
5,001  15,000 บาท 3.63  - -0.38** -0.37 -0.70 -0.37 
15,001 – 25,000 บาท 4.01   - 0.01 -0.32 0.01 
25,001 – 35,000 บาท 4.00    - -0.33 0.00 
35,001 – 45,000 บาท 4.33     - 0.33 
มากกวา่ 45,001 บาท
ข้ึนไป 

4.00      - 

**นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตารางท่ี 4.81 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ีย

ต่อเดือน 5,001 - 15,000 บาทมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์ใน

เร่ืองของความเหมาะสมของระยะเวลาปลอดดอกเบ้ียท่ีแตกต่างกนัจากผูต้อบแบบสอบถาม

ค่าใช้จ่ายท่ีใช้ช าระผ่านบตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท อย่างมีนัยส าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. ท่ี -0.38**  
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ตารางที ่4.82 ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์มีผลต่อพฤติกรรมการใช้

บริการบตัรเครดิต ดา้นรูปแบบการช าระหน้ีบตัรเครดิต  

พฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิต 
ด้านรูปแบบการช าระหนีบ้ัตรเครดิต 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ N Mean SD F-test Sig. 
ธนาคารผูอ้อกบตัรมีช่ือเสียงและ
ความมัน่คง น่าเช่ือถือ 

400 4.10 0.759 0.62 0.539 

รูปแบบบตัรเครดิตท่ีหลากหลาย
ประเภทเหมาะสมกบัการด าเนิน
ชีวติ 

400 4.05 0.807 4.064 0.018** 

วงเงินท่ีไดรั้บมีความเหมาะสมกบั
รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

400 4.02 0.794 0.586 0.557 

สามารถขอเพิ่มวงเงินฉุกเฉินไดง่้าย 400 3.89 0.894 1.821 0.163 
มีความเหมาะสมของระยะเวลา
ปลอดดอกเบ้ีย 

400 3.81 0.854 1.454 0.235 

 7.25 สมมติฐานทางสถิติ 

H0 : ธนาคารผูอ้อกบตัรมีช่ือเสียงและความมัน่คง น่าเช่ือถือส่งผลต่อพฤติกรรมการ
เลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นรูปแบบการช าระหน้ีบตัรเครดิตไม่แตกต่างกนั 

H1 : ธนาคารผูอ้อกบตัรมีช่ือเสียงและความมัน่คง น่าเช่ือถือส่งผลต่อพฤติกรรมการ
เลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นรูปแบบการช าระหน้ีบตัรเครดิตแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.82  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.539  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ธนาคารผูอ้อกบตัรมี

ช่ือเสียงและความมั่นคง น่าเช่ือถือส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต ด้าน

รูปแบบการช าระหน้ีบตัรเครดิต ไม่แตกต่างกนั 
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7.26 สมมติฐานทางสถิติ 

H0 : รูปแบบบตัรเครดิตท่ีหลากหลายประเภทเหมาะสมกบัการด าเนินชีวิตส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต ดา้นรูปแบบการช าระหน้ีบตัรเครดิต 
ไม่แตกต่างกนั 

H1 : รูปแบบบตัรเครดิตท่ีหลากหลายประเภทเหมาะสมกบัการด าเนินชีวิตส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต ดา้นรูปแบบการช าระหน้ีบตัรเครดิต 
แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.82  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.018  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่รูปแบบบตัรเครดิตท่ี

หลากหลายประเภทเหมาะสมกบัการด าเนินชีวิตส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการบตัร

เครดิต ดา้นรูปแบบการช าระหน้ีบตัรเครดิตแตกต่างกนั 

จากตารางท่ี 4.82 พบวา่ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์

ในเร่ืองของรูปแบบบตัรเครดิตท่ีหลากหลายประเภทเหมาะสมในการด าเนินชีวิต ส่งผลต่อ

พฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิตด้านรูปแบบการช าระหน้ีบัตรเครดิตแตกต่างกันได้มี

ค่าสถิติ F-test ท่ี 4.064 และมีค่า Sig. ท่ี 0.018** ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก 

(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่ารูปแบบบตัรเครดิตท่ีหลากหลายประเภท

เหมาะสมกบัการด าเนินชีวติส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นรูปแบบการ

ช าระหน้ีบตัรเครดิตแตกต่างกนัท่ีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันั้นผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีทดสอบ

แบบ Least Significant Difference (LSD) เพื่อทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่  ดังแสดงใน

ตารางท่ี 4.83 
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ตารางที่ 4.83  แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ระหว่างส่วนประสม

ทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ในเร่ืองของรูปแบบบตัรเครดิตท่ีหลากหลายประเภทเหมาะสมใน

การด าเนินชีวติกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นรูปแบบการช าหน้ีหน้ีบตัรเครดิต 

ด้านรูปแบบการช าระ
หนีบ้ัตรเครดิต 

Mean 
ช าระเต็มจ านวน ช าระบางส่วน ช าระขั้นต ่า 

4.12 4.01 3.72 
ช าระเตม็จ านวน 4.12 - 0.11 0.40** 
ช าระบางส่วน 4.01  - 0.29 
ช าระขั้นต ่า 3.72   - 

**นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตารางท่ี 4.83 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีช าระหน้ีบตัรเครดิตแบบเต็มจ านวนมี

ความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ในเร่ืองรูปแบบบัตรเครดิตท่ี

หลากหลายประเภทเหมาะสมในการด าเนินชีวิตท่ีแตกต่างกนัจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีช าระ

หน้ีบตัรเครดิตขั้นต ่า อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. ท่ี 0.40**  

7.27 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : วงเงินท่ีไดรั้บมีความเหมาะสมกบัรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายส่งผลต่อพฤติกรรมการ
เลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นรูปแบบการช าระหน้ีบตัรเครดิตไม่แตกต่างกนั 

H1 : วงเงินท่ีไดรั้บมีความเหมาะสมกบัรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายส่งผลต่อพฤติกรรมการ
เลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นรูปแบบการช าระหน้ีบตัรเครดิตแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.82  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.557  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่วงเงินท่ีไดรั้บมีความ

เหมาะสมกับรายได้และค่าใช้จ่ายส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการบัตรเครดิต ด้าน

รูปแบบการช าระหน้ีบตัรเครดิตไม่แตกต่างกนั 
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7.28 สมมติฐานทางสถิติ 

H0 : สามารถขอเพิ่มวงเงินฉุกเฉินไดง่้ายส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการบตัร
เครดิต ดา้นรูปแบบการช าระหน้ีบตัรเครดิตไม่แตกต่างกนั 

H1 : สามารถขอเพิ่มวงเงินฉุกเฉินไดง่้ายส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการบตัร
เครดิต ดา้นรูปแบบการช าระหน้ีบตัรเครดิตแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.82  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.0163  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่สามารถขอเพิ่มวงเงิน

ฉุกเฉินไดง่้ายส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นรูปแบบการช าระหน้ีบตัร

เครดิตไม่แตกต่างกนั 

7.29 สมมติฐานทางสถิติ 

H0 : มีความเหมาะสมของระยะเวลาปลอดดอกเบ้ียส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการบตัรเครดิต ดา้นรูปแบบการช าระหน้ีบตัรเครดิตไม่แตกต่างกนั 

H1 : มีความเหมาะสมของระยะเวลาปลอดดอกเบ้ียส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการบตัรเครดิต ดา้นรูปแบบการช าระหน้ีบตัรเครดิตแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.82 พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.235  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่มีความเหมาะสมของ

ระยะเวลาปลอดดอกเบ้ียส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการบตัรเครดิตด้านรูปแบบการ

ช าระหน้ีบตัรเครดิต ไม่แตกต่างกนั 
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สมมติฐานที ่8 ปัจจยัดา้นราคามีอิทธิพต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิตของคนไทยเจ

เนอเรชนัวาย ในกรุงเทพมหานคร 

ตารางที ่4.84 ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา มีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการ

บตัรเครดิต ดา้นการถือครองจ านวนบตัร 

พฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิต ด้านการถือครองจ านวนบัตร 

ปัจจัยด้านราคา N Mean SD F-test Sig. 
ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีแรก
เขา้ 

400 3.97 0.849 0.010 0.990 

ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปี
ตลอดชีพ 

400 3.95 0.895 0.834 0.435 

มีความเหมาะสมของค่าธรรมเนียม
รายปีท่ีเรียกเก็บของบตัรเครดิตบาง
ประเภท 

400 3.82 0.893 0.034 0.967 

อตัราดอกเบ้ีย ค่าปรับ และ
ค่าบริการอ่ืน ๆ มีความเหมาะสม 

400 3.85 0.875 0.070 0.932 

อตัราดอกเบ้ียในการผอ่นสินคา้ต ่า 400 3.92 0.849 1.605 0.202 
มีการคืนเครดิตเงินสูง 400 3.88 0.891 1.206 0.300 

**นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

8.1 สมมติฐานทางสถิติ 

H0 : การไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีแรกเขา้ส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้
บริการบตัรเครดิต ดา้นการถือครองจ านวนบตัรไม่แตกต่างกนั 

H1 : การไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีแรกเขา้ส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้
บริการบตัรเครดิต ดา้นการถือครองจ านวนบตัรแตกต่างกนั 
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ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.84  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.990  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าการไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมรายปีแรกเขา้ส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต ดา้นการถือ

ครองจ านวนบตัรไม่แตกต่างกนั 

8.2 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : ความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมตลอดชีพท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้
บริการบตัรเครดิต ดา้นการถือครอง จ านวนบตัรไม่แตกต่างกนั 

H1 : ความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมตลอดชีพท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้
บริการบตัรเครดิต ดา้นการถือครอง จ านวนบตัรแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.84  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.435  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงว่าความเหมาะสมของ

ค่าธรรมเนียมตลอดชีพส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต ดา้นการถือครอง

จ านวนบตัรไม่แตกต่างกนั 

8.3 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : ความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมรายปีท่ีเรียกเก็บของบตัรเครดิตบางประเภท
ส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต ดา้นการถือครองจ านวน
บตัรไม่แตกต่างกนั 

H1 : ความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมรายปีท่ีเรียกเก็บของบตัรเครดิตบางประเภท
ส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต ดา้นการถือครองจ านวน
บตัรแตกต่างกนั 
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ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.84  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.967  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ความเหมาะสมของ

ค่าธรรมเนียมรายปีท่ีเรียกเก็บของบตัรเครดิตบางประเภทส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้

บริการบตัรเครดิต ดา้นการถือครองจ านวนบตัรไม่แตกต่างกนั 

8.4 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : อัตราดอกเบ้ีย ค่าปรับ และค่าบริการอ่ืน ๆ ท่ีมีความเหมาะสมส่งผลต่อ 
พฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต ด้านการถือครองจ านวนบตัรไม่
แตกต่างกนั 

H1 : อัตราดอกเบ้ีย ค่าปรับ และค่าบริการอ่ืน ๆ ท่ีมีความเหมาะสมส่งผลต่อ 
พฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบัตรเครดิต ด้านการถือครองจ านวนบัตร
แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.84  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.932  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่อตัราดอกเบ้ีย ค่าปรับ 

และค่าบริการอ่ืน ๆ ท่ีมีความเหมาะสมส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต 

ดา้นการถือครองจ านวนบตัรไม่แตกต่างกนั 

8.5 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : การมีอตัราดอกเบ้ียในการผ่อนสินคา้ท่ีต ่าส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้
บริการบตัรเครดิต ดา้นการถือครองจ านวนบตัรไม่แตกต่างกนั 

H1 : การมีอตัราดอกเบ้ียในการผ่อนสินคา้ท่ีต ่าส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้
บริการบตัรเครดิต ดา้นการถือครองจ านวนบตัรแตกต่างกนั 
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ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.84  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.202  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 แสดงว่าการมีอตัราดอกเบ้ีย

ในการผ่อนสินคา้ท่ีต ่าส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต ดา้นการถือครอง

จ านวนบตัรไม่แตกต่างกนั 

8.6 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : การคืนเงินเครดิตท่ีสูงส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตดา้น
การถือครองจ านวนบตัรไม่แตกต่างกนั 

H1 : การคืนเงินเครดิตท่ีสูงส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตดา้น
การถือครองจ านวนบตัรแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.84  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.300  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่การคืนเงินเครดิตท่ีสูง

ส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นการถือครองจ านวนบตัรไม่แตกต่าง

กนั 
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ตารางที่ 4.85 ส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ

บตัรเครดิต ดา้นการใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคาร 

พฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิต 
ด้านการใช้บริการบัตรเครดิตของธนาคาร 

ปัจจัยด้านราคา N Mean SD F-test Sig. 
ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีแรก
เขา้ 

400 3.97 0.849 1.379 0.188 

ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปี
ตลอดชีพ 

400 3.95 0.895 1.244 0.261 

มีความเหมาะสมของค่าธรรมเนียม
รายปีท่ีเรียกเก็บของบตัรเครดิตบาง
ประเภท 

400 3.82 0.893 1.109 0.354 

อตัราดอกเบ้ีย ค่าปรับ และ
ค่าบริการอ่ืน ๆ มีความเหมาะสม 

400 3.85 0.875 1.523 0.129 

อตัราดอกเบ้ียในการผอ่นสินคา้ต ่า 400 3.92 0.849 1.702 0.074 
มีการเครดิตการคืนเงินสูง 400 3.88 0.891 0.894 0.538 

 **นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

8.7 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : การไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีแรกเขา้ส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้
บริการบตัรเครดิต ดา้นการใช้บริการบตัรเครดิตของธนาคารต่างๆ ไม่แตกต่าง
กนั 

H1 : การไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีแรกเขา้ส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้
บริการบตัรเครดิต ดา้นการใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารต่างๆ แตกต่างกนั 
กนั 
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ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.85  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.188  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าการไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมรายปีแรกเขา้ส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต ด้านการใช้

บริการบตัรเครดิตของธนาคารต่างๆ ไม่แตกต่างกนั 

8.7 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : ความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมตลอดชีพส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้
บริการบตัรเครดิต ดา้นการใช้บริการบตัรเครดิตของธนาคารต่างๆ ไม่แตกต่าง
กนั 

H1 : ความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมตลอดชีพส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้
บริการบตัรเครดิต ดา้นการใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารต่างๆ แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.85  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.261  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ความเหมาะสมของ

ค่าธรรมเนียมตลอดชีพท่ีเรียกเก็บของบัตรเครดิตบางประเภทส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการ

เลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นการใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารต่างๆ ไม่แตกต่างกนั 

8.8 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : 
ความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมรายปีท่ีเรียกเก็บของบตัรเครดิตบางประเภท
ส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต ด้านการใช้บริการบตัร
เครดิตของธนาคารต่างๆ ไม่แตกต่างกนั 

H1 : 
ความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมรายปีท่ีเรียกเก็บของบตัรเครดิตบางประเภท
ส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต ด้านการใช้บริการบตัร
เครดิตของธนาคารต่างๆ แตกต่างกนั 
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ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.85  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.354  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ความเหมาะสมของ

ค่าธรรมเนียมรายปีท่ีเรียกเก็บของบตัรเครดิตบางประเภทส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้

บริการบตัรเครดิต ดา้นการใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารต่างๆ ไม่แตกต่างกนั 

8.9 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : อัตราดอกเบ้ีย ค่าปรับ และค่าบริการอ่ืน ๆ ท่ีมีความเหมาะสมส่งผลต่อ
พฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต ดา้นการใช้บริการบตัรเครดิตของ
ธนาคารต่างๆ ไม่แตกต่างกนั 

H1 : อัตราดอกเบ้ีย ค่าปรับ และค่าบริการอ่ืน ๆ ท่ีมีความเหมาะสมส่งผลต่อ
พฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต ดา้นการใช้บริการบตัรเครดิตของ
ธนาคารต่างๆ แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.85  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.129  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่อตัราดอกเบ้ีย ค่าปรับ 

และค่าบริการอ่ืน ๆ ท่ีมีความเหมาะสมส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต 

ดา้นการใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารต่างๆ ไม่แตกต่างกนั 

8.10 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : การมีอตัราดอกเบ้ียในการผ่อนสินคา้ท่ีต ่าส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้
บริการบตัรเครดิต ดา้นการใช้บริการบตัรเครดิตของธนาคารต่างๆ ไม่แตกต่าง
กนั 

H1 : การมีอตัราดอกเบ้ียในการผ่อนสินคา้ท่ีต ่าส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้
บริการบตัรเครดิต ดา้นการใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารต่างๆ แตกต่างกนั 
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ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.85  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.074  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 แสดงว่าการมีอตัราดอกเบ้ีย

ในการผอ่นสินคา้ท่ีต ่าส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต การใชบ้ริการบตัร

เครดิตของธนาคารต่างๆ ไม่แตกต่างกนั 

8.11 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : การคืนเงินเครดิตท่ีสูงส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตการ
ใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารต่างๆ ไม่แตกต่างกนั 

H1 : การคืนเงินเครดิตท่ีสูงส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตการ
ใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารต่างๆ แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.85  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.538  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่การคืนเงินเครดิตท่ีสูง

ส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต การใช้บริการบตัรเครดิตของธนาคาร

ต่างๆ ไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที่ 4.86 ส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ

บตัรเครดิต ดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการบตัรเครดิต 

พฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิต 
ด้านความถี่ในการใช้บริการบัตรเครดิตต่อเดือน 

ปัจจัยด้านราคา N Mean SD F-test Sig. 
ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีแรก
เขา้ 

400 3.97 0.849 1.147 0.334 

ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปี
ตลอดชีพ 

400 3.95 0.895 0.701 0.592 

มีความเหมาะสมของค่าธรรมเนียม
รายปีท่ีเรียกเก็บของบตัรเครดิตบาง
ประเภท 

400 3.82 0.893 1.594 0.175 

อตัราดอกเบ้ีย ค่าปรับ และ
ค่าบริการอ่ืน ๆ มีความเหมาะสม 

400 3.85 0.875 2.585 0.037** 

อตัราดอกเบ้ียในการผอ่นสินคา้ต ่า 400 3.92 0.849 1.197 0.312 
เครดิตการคืนเงินสูง 400 3.88 0.891 2.412 0.049** 

**นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

8.12 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : การไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีแรกเขา้ส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้
บริการบตัรเครดิต ดา้นความถ่ีในการใช้บริการบตัรเครดิตต่อเดือนไม่แตกต่าง
กนั 

H1 : การไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีแรกเขา้ส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้
บริการบตัรเครดิต ดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการบตัรเครดิตต่อเดือนแตกต่างกนั 
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ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.86  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.334  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าการไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมรายปีแรกเขา้ส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นความถ่ีใน

การใชบ้ริการบตัรเครดิตต่อเดือนไม่แตกต่างกนั 

8.13 สมมติฐานทางสถิติ 

H0 : ความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมตลอดชีพส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้
บริการบตัรเครดิต ดา้นความถ่ีในการใช้บริการบตัรเครดิตต่อเดือนไม่แตกต่าง
กนั 

H1 : ความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมตลอดชีพส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้
บริการบตัรเครดิต ดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการบตัรเครดิตต่อเดือนแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.86  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.592  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ความเหมาะสมของ

ค่าธรรมเนียมตลอดชีพท่ีเรียกเก็บของบัตรเครดิตบางประเภทส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการ

เลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการบตัรเครดิตต่อเดือนไม่แตกต่างกนั 

8.14 สมมติฐานทางสถิติ 

H0 : ความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมรายปีท่ีเรียกเก็บของบตัรเครดิตบางประเภท
ส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต ด้านความถ่ีในการใช้
บริการบตัรเครดิตต่อเดือน ไม่แตกต่างกนั 

H1 : ความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมรายปีท่ีเรียกเก็บของบตัรเครดิตบางประเภท
ส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต ด้านความถ่ีในการใช้
บริการบตัรเครดิตต่อเดือน แตกต่างกนั 
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ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.86  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.175  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ความเหมาะสมของ

ค่าธรรมเนียมรายปีท่ีเรียกเก็บของบตัรเครดิตบางประเภทส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้

บริการบตัรเครดิต ดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการบตัรเครดิตต่อเดือนไม่แตกต่างกนั 

8.15 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : อัตราดอกเบ้ีย ค่าปรับ และค่าบริการอ่ืน ๆ ท่ีมีความเหมาะสมส่งผลต่อ
พฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต ดา้นความถ่ีในการใช้บริการบตัร
เครดิตต่อเดือนไม่แตกต่างกนั 

H1 : อัตราดอกเบ้ีย ค่าปรับ และค่าบริการอ่ืน ๆ ท่ีมีความเหมาะสมส่งผลต่อ
พฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต ดา้นความถ่ีในการใช้บริการบตัร
เครดิตต่อเดือนแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.86  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.037  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่อตัราดอกเบ้ีย ค่าปรับ 

และค่าบริการอ่ืน ๆ ท่ีมีความเหมาะสมส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต 

ดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการบตัรเครดิตต่อเดือนแตกต่างกนั 

จากตารางท่ี 4.86 พบวา่ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์

ในเร่ืองของอตัราดอกเบ้ีย ค่าปรับ และค่าบริการอ่ืน ๆ มีความเหมาะสมส่งผลต่อพฤติกรรมการ

ใช้บริการบัตรเครดิตด้านความถ่ีในการใช้บริการบัตรเครดิตต่อเดือนได้มีค่าสถิติ F-test ท่ี 

2.585 และมีค่า Sig. ท่ี 0.037** ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับ

สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าอัตราดอกเบ้ีย ค่าปรับ และค่าบริการอ่ืน ๆ ท่ีมีความ

เหมาะสมส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต ดา้นความถ่ีในการใช้บริการ

บตัรเครดิตต่อเดือนแตกต่างกนัท่ีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันั้นผูว้ิจยัไดใ้ช้วิธีทดสอบ
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แบบ Least Significant Difference (LSD) เพื่อทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่  ดังแสดงใน

ตารางท่ี 4.87 

ตารางที่ 4.87  แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ระหว่างส่วนประสม

ทางการตลาด ด้านราคา ในเร่ืองของอัตราดอกเบ้ีย ค่าปรับ และค่าบริการอ่ืน ๆ มีความ

เหมาะสมกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นความถ่ีในการใชบ้ตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือน 

ด้านความถี่ใน
การใช้บัตร

เครดิตเฉลีย่ต่อ
เดือน 

Mean 

1 – 3 คร้ัง 4– 6 คร้ัง 7 – 9 คร้ัง 
10- 12 
คร้ัง 

มากกวา่ 
13 คร้ัง 

3.84 3.77 4.04 3.78 4.28 

1 – 3 คร้ัง 3.84 - 0.07 -0.20 0.06** -0.44 
4– 6 คร้ัง 3.77  - -0.27 -0.01 -0.51 
7 – 9 คร้ัง 4.04   - 0.26 -0.24 
10- 12 คร้ัง 3.78    - -0.50 
มากกวา่ 13 คร้ัง 4.28     - 

**นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตารางท่ี 4.87 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความถ่ีในการใช้บตัรเครดิตเฉล่ียต่อ

เดือน 1 – 3 คร้ัง มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ในเร่ืองของอัตรา

ดอกเบ้ีย ค่าปรับ และค่าบริการอ่ืน ๆ มีความเหมาะสมท่ีแตกต่างกนัจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี

ความถ่ีในการใช้บตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือน 10 – 12 คร้ัง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

โดยมีค่า Sig. ท่ี 0.06**  

8.16 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : การมีอตัราดอกเบ้ียในการผ่อนสินคา้ท่ีต ่าส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้
บริการบตัรเครดิต ดา้นความถ่ีในการใช้บริการบตัรเครดิตต่อเดือนไม่แตกต่าง
กนั 

H1 : การมีอตัราดอกเบ้ียในการผ่อนสินคา้ท่ีต ่าส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้
บริการบตัรเครดิต ดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการบตัรเครดิตต่อเดือนแตกต่างกนั 
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ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.86  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.312  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 แสดงว่าการมีอตัราดอกเบ้ีย

ในการผอ่นสินคา้ท่ีต ่าส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นความถ่ีในการ

ใชบ้ริการบตัรเครดิตต่อเดือนไม่แตกต่างกนั 

8.17 สมมติฐานทางสถิติ 

H0 : การคืนเงินเครดิตท่ีสูงส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตดา้น
ความถ่ีในการใชบ้ริการบตัรเครดิตต่อเดือนไม่แตกต่างกนั 

H1 : การคืนเงินเครดิตท่ีสูงส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตดา้น
ความถ่ีในการใชบ้ริการบตัรเครดิตต่อเดือนแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.86  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.049  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่การคืนเงินเครดิตท่ีสูง

ส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต ดา้นความถ่ีในการใช้บริการบตัรเครดิต

ต่อเดือนแตกต่างกนั 

จากตารางท่ี 4.86 พบวา่ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์

ในเร่ืองของการคืนเครดิตเงินสูงส่งผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิตดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใช้

ช าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือนไดมี้ค่าสถิติ F-test ท่ี 2.412 และมีค่า Sig. ท่ี 0.049** ซ่ึงนอ้ย

กวา่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่การคืน

เงินเครดิตท่ีสูงส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต ด้านความถ่ีในการใช้

บริการบตัรเครดิตต่อเดือนแตกต่างกนัท่ีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันั้นผูว้ิจยัได้ใช้วิธี

ทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) เพื่อทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่  ดัง

แสดงในตารางท่ี 4.88 
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ตารางที่ 4.88  แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ระหว่างส่วนประสม

ทางการตลาด ด้านราคา ในเร่ืองของการคืนเครดิตเงินสูงกับพฤติกรรมการใช้บริการบตัร

เครดิต ดา้นความถ่ีในการใชบ้ตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือน 

ด้านความถี่ใน
การใช้บัตร

เครดิตเฉลีย่ต่อ
เดือน 

Mean 

1 – 3 คร้ัง 4– 6 คร้ัง 7 – 9 คร้ัง 
10- 12 
คร้ัง 

มากกวา่ 
13 คร้ัง 

3.84 3.82 3.90 3.87 4.40 

1 – 3 คร้ัง 3.84 - 0.02 -0.06 -0.03 -0.56 
4– 6 คร้ัง 3.82  - -0.08 -0.05 -0.58 
7 – 9 คร้ัง 3.90   - 0.03** -0.50 
10- 12 คร้ัง 3.87    - -0.53 
มากกวา่ 13 คร้ัง 4.40     - 

**นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตารางท่ี 4.88 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความถ่ีในการใช้บตัรเครดิตเฉล่ียต่อ

เดือน 7 – 9 คร้ังมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ในเร่ืองของการคืน

เครดิตเงินสูงท่ีแตกต่างกนัจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความถ่ีในการใช้บตัรเครดิตเฉล่ียต่อ

เดือน 10 – 12 คร้ัง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. ท่ี 0.03**  
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ตารางที่ 4.89 ส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ

บตัรเครดิต ดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อคร้ัง 

พฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิต 
ด้านค่าใช้จ่ายทีใ่ช้ช าระผ่านบัตรเครดิตเฉลีย่ต่อคร้ัง 

ปัจจัยด้านราคา N Mean SD f-test Sig. 
ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีแรก
เขา้ 

400 3.97 0.849 1.113 0.354 

ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปี
ตลอดชีพ 

400 3.95 0.895 0.850 0.547 

มีความเหมาะสมของค่าธรรมเนียม
รายปีท่ีเรียกเก็บของบตัรเครดิตบาง
ประเภท 

400 3.82 0.893 0.593 0.762 

อตัราดอกเบ้ีย ค่าปรับ และ
ค่าบริการอ่ืน ๆ มีความเหมาะสม 

400 3.85 0.875 1.025 0.413 

อตัราดอกเบ้ียในการผอ่นสินคา้ต ่า 400 3.92 0.849 0.992 0.436 
เครดิตการคืนเงินสูง 400 3.88 0.891 2.215 0.032** 

**นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

8.18 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : การไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีแรกเขา้ส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้
บริการบัตรเครดิต ด้านค่าใช้จ่ายท่ีใช้ช าระผ่านบัตรเครดิตเฉล่ียต่อคร้ังไม่ 
แตกต่างกนั 

H1 : การคืนเงินเครดิตท่ีสูงส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตดา้น
ความถ่ีในการใชบ้ริการบตัรเครดิตต่อเดือนแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.89  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.354  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าการไม่เรียกเก็บ
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ค่าธรรมเนียมรายปีแรกเขา้ส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นค่าใช้จ่าย

ท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อคร้ังไม่แตกต่างกนั 

8.19 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : ความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมตลอดชีพส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้
บริการบัตรเครดิต ด้านค่าใช้จ่ายท่ีใช้ช าระผ่านบัตรเครดิตเฉล่ียต่อคร้ังไม่
แตกต่างกนั 

H1 : ความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมตลอดชีพส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้
บริการบตัรเครดิต ดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใช้ช าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อคร้ังแตกต่าง
กนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.89  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.547  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ความเหมาะสมของ

ค่าธรรมเนียมตลอดชีพท่ีเรียกเก็บของบัตรเครดิตบางประเภทส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการ

เลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อคร้ังไม่แตกต่างกนั 

8.20 สมมติฐานทางสถิติ 

H0 : ความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมรายปีท่ีเรียกเก็บของบตัรเครดิตบางประเภท
ส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต ดา้นค่าใช้จ่ายท่ีใช้ช าระ
ผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อคร้ังไม่แตกต่างกนั 

H1 : ความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมรายปีท่ีเรียกเก็บของบตัรเครดิตบางประเภท
ส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต ดา้นค่าใช้จ่ายท่ีใช้ช าระ
ผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อคร้ังแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.89  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.762  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ความเหมาะสมของ
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ค่าธรรมเนียมรายปีท่ีเรียกเก็บของบตัรเครดิตบางประเภทส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้

บริการบตัรเครดิต ดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อคร้ังไม่แตกต่างกนั 

8.21 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : อัตราดอกเบ้ีย ค่าปรับ และค่าบริการอ่ืน ๆ ท่ีมีความเหมาะสมส่งผลต่อ
พฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต ด้านค่าใช้จ่ายท่ีใช้ช าระผ่านบตัร
เครดิตเฉล่ียต่อคร้ังไม่แตกต่างกนั 

H1 : อัตราดอกเบ้ีย ค่าปรับ และค่าบริการอ่ืน ๆ ท่ีมีความเหมาะสมส่งผลต่อ
พฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต ด้านค่าใช้จ่ายท่ีใช้ช าระผ่านบตัร
เครดิตเฉล่ียต่อคร้ังแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.89  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.413  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่อตัราดอกเบ้ีย ค่าปรับ 

และค่าบริการอ่ืน ๆ ท่ีมีความเหมาะสมส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต 

ดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อคร้ังไม่แตกต่างกนั 

8.22 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : การมีอตัราดอกเบ้ียในการผ่อนสินคา้ท่ีต ่าส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้
บริการบัตรเครดิต ด้านค่าใช้จ่ายท่ีใช้ช าระผ่านบัตรเครดิตเฉล่ียต่อคร้ังไม่
แตกต่างกนั 

H1 : การมีอตัราดอกเบ้ียในการผ่อนสินคา้ท่ีต ่าส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้
บริการบตัรเครดิต ดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใช้ช าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อคร้ังแตกต่าง
กนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.89  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.436  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 แสดงว่าการมีอตัราดอกเบ้ีย
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ในการผอ่นสินคา้ท่ีต ่าส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใช้

ช าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อคร้ังไม่แตกต่างกนั 

8.23 สมมติฐานทางสถิติ 

H0 : การคืนเงินเครดิตท่ีสูงส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้น
ค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อคร้ังไม่แตกต่างกนั 

H1 : การคืนเงินเครดิตท่ีสูงส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้น
ค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อคร้ังแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.89  พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.032  ซ่ึงมีค่ามากกว่า ค่าระดบันัยส าคญั 

 เท่ากบั 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่การคืนเงินเครดิตท่ี

สูงส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัร ดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ีย

ต่อคร้ังแตกต่างกนั 

จากตารางท่ี 4.89  พบวา่ผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์

ในเร่ืองของการคืนเครดิตเงินสูงส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการบตัรเครดิตดด้า้นค่าใชจ่้ายท่ี

ใช้ช าระผ่านบตัรเครดิตเฉล่ียต่อคร้ังได้มีค่าสถิติ F-test ท่ี 2.215 และมีค่า Sig. ท่ี 0.032** ซ่ึง

นอ้ยกวา่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่การ

คืนเงินเครดิตท่ีสูงส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัร ดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใช้ช าระผา่น

บตัรเครดิตเฉล่ียต่อคร้ังแตกต่างกันท่ีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังนั้ นผูว้ิจยัได้ใช้วิธี

ทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) เพื่อทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่  ดัง

แสดงในตารางท่ี 4.90 
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ตารางที่ 4.90  แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ระหว่างส่วนประสม

ทางการตลาด ด้านราคา ในเร่ืองของการคืนเครดิตเงินสูงกับพฤติกรรมการใช้บริการบตัร

เครดิต ดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อคร้ัง 

ด้านความถี่
ในการใช้
บัตรเครดิต
เฉลีย่ต่อ
เดือน 

Mean 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

4.00 3.91 3.70 3.67 3.55 4.00 2.00 5.00 

(1) นอ้ยกวา่ 
1,000 บาท 

4.00 - 0.09 0.30 0.33 0.45 0.00 2.00 -1.00 

(2) 1,001 – 
3,000 บาท 

3.91  - 0.01 0.24 0.36 -0.09 1.91 -1.09 

(3) 3,001 – 
6,000 บาท 

3.70   - 0.03 0.15 -0.30 1.70 -1.30 

(4) 7,001 – 
9,000 บาท 

3.67    - 0.12 -0.33 1.67** -1.33 

(5) 9,001 – 
12,000 บาท 

3.55     - -0.45 1.55 -1.45 

(6) 12,001 –
15,000 บาท 

4.00      - 2.00 -1.00** 

(7) 15,001 – 
18,000 บาท 

2.00       - -3.00 

(8) 18,001 – 
21,000 บาท 

5.00        - 

 **นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตารางท่ี 4.90 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ีย

ต่อคร้ังจ านวน 7,001 – 9,000 บาท  มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา ใน

เร่ืองการคืนเครดิตเงินสูงท่ีแตกต่างกนัจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีท่ีมีค่าใช้จ่ายท่ีใช้ช าระผ่าน



170 
 

บตัรเครดิตเฉล่ียต่อคร้ังจ านวน 15,001 – 18,000 บาท อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

โดยมีค่า Sig. ท่ี, 1.67** 

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีค่าใช้จ่ายท่ีใช้ช าระผ่านบัตรเครดิตเฉล่ียต่อคร้ังจ านวน  

12,001 –15,000 บาทมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ในเร่ืองการคืน

เครดิตเงินสูงท่ีแตกต่างกนัจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีท่ีมีค่าใช้จ่ายท่ีใช้ช าระผ่านบตัรเครดิต

เฉล่ียต่อคร้ังจ านวน 18,001 – 21,000 บาทอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. 

ท่ี -1.00**  

ตารางที่ 4.91 ส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ

บตัรเครดิต ดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือน 

พฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิต 
ด้านค่าใช้จ่ายทีใ่ช้ช าระผ่านบัตรเครดิตเฉลีย่ต่อเดือน 

ปัจจัยด้านราคา N Mean SD F-test Sig. 
ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีแรก
เขา้ 

400 3.97 0.849 0.583 0.713 

ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปี
ตลอดชีพ 

400 3.95 0.895 0.419 0.836 

มีความเหมาะสมของค่าธรรมเนียม
รายปีท่ีเรียกเก็บของบตัรเครดิตบาง
ประเภท 

400 3.82 0.893 0.670 0.646 

อตัราดอกเบ้ีย ค่าปรับ และ
ค่าบริการอ่ืน ๆ มีความเหมาะสม 

400 3.85 0.875 0.811 0.542 

อตัราดอกเบ้ียในการผอ่นสินคา้ต ่า 400 3.92 0.849 0.463 0.803 
มีการเครดิตการคืนเงินสูง 400 3.88 0.891 0.843 0.520 

 **นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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8.24 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : การไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีแรกเขา้ส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้
บริการบัตรเครดิต ด้านค่าใช้จ่ายท่ีใช้ช าระผ่านบัตรเครดิตเฉล่ียต่อเดือนไม่
แตกต่างกนั 

H1 : การไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีแรกเขา้ส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้
บริการบตัรเครดิต ดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือนแตกต่าง
กนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.91  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.713  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าการไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมรายปีแรกเขา้ส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นค่าใช้จ่าย

ท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือนไม่แตกต่างกนั 

8.25 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : ความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมตลอดชีพส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้
บริการบัตรเครดิต ด้านค่าใช้จ่ายท่ีใช้ช าระผ่านบัตรเครดิตเฉล่ียต่อเดือนไม่
แตกต่างกนั 

H1 : ความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมตลอดชีพส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้
บริการบตัรเครดิต ดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือนแตกต่าง
กนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.91  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.836  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ความเหมาะสมของ

ค่าธรรมเนียมตลอดชีพท่ีเรียกเก็บของบัตรเครดิตบางประเภทส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการ

เลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือนไม่แตกต่างกนั 
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8.26 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : ความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมรายปีท่ีเรียกเก็บของบตัรเครดิตบางประเภท
ส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต ดา้นค่าใช้จ่ายท่ีใช้ช าระ
ผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือนไม่แตกต่างกนั 

H1 : ความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมรายปีท่ีเรียกเก็บของบตัรเครดิตบางประเภท
ส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต ดา้นค่าใช้จ่ายท่ีใช้ช าระ
ผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.91  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.646  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ความเหมาะสมของ

ค่าธรรมเนียมรายปีท่ีเรียกเก็บของบตัรเครดิตบางประเภทส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้

บริการบตัรเครดิต ดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือนไม่แตกต่างกนั 

8.27 สมมติฐานทางสถิติ 

H0 : อัตราดอกเบ้ีย ค่าปรับ และค่าบริการอ่ืน ๆ ท่ีมีความเหมาะสมส่งผลต่อ
พฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรด้านค่าใช้จ่ายท่ีใช้ช าระผ่านบตัรเครดิต
เฉล่ียต่อเดือนไม่แตกต่างกนั 

H1 : อัตราดอกเบ้ีย ค่าปรับ และค่าบริการอ่ืน ๆ ท่ีมีความเหมาะสมส่งผลต่อ
พฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรด้านค่าใช้จ่ายท่ีใช้ช าระผ่านบตัรเครดิต
เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.91  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.542  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่อตัราดอกเบ้ีย ค่าปรับ 

และค่าบริการอ่ืน ๆ ท่ีมีความเหมาะสมส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต 

ดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือนไม่แตกต่างกนั 
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8.28 สมมติฐานทางสถิติ 

H0 : การมีอตัราดอกเบ้ียในการผ่อนสินคา้ท่ีต ่าส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้
บริการบัตรเครดิต ด้านค่าใช้จ่ายท่ีใช้ช าระผ่านบัตรเครดิตเฉล่ียต่อเดือนไม่
แตกต่างกนั 

H1 : การมีอตัราดอกเบ้ียในการผ่อนสินคา้ท่ีต ่าส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้
บริการบตัรเครดิต ดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือนแตกต่าง
กนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.91  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.803  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 แสดงว่าการมีอตัราดอกเบ้ีย

ในการผอ่นสินคา้ท่ีต ่าส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใช้

ช าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือนไม่แตกต่างกนั 

8.29 สมมติฐานทางสถิติ 

H0 : การคืนเงินเครดิตท่ีสูงส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้น
ค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือนไม่แตกต่างกนั 

H1 : การคืนเงินเครดิตท่ีสูงส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้น
ค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.91 พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.502  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่การคืนเงินเครดิตท่ีสูง

ส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัร ดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อ

เดือนไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที่ 4.92 ส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ

บตัรเครดิต ดา้นรูปแบบการช าระหน้ีบตัรเครดิต 

พฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิต 
ด้านรูปแบบการช าระหนีบ้ัตรเครดิต 

ปัจจัยด้านราคา N Mean SD F-test Sig. 
ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีแรก
เขา้ 

400 3.97 0.849 0.383 0.682 

ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปี
ตลอดชีพ 

400 3.95 0.895 0.114 0.892 

มีความเหมาะสมของค่าธรรมเนียม
รายปีท่ีเรียกเก็บของบตัรเครดิตบาง
ประเภท 

400 3.82 0.893 0.75 0.928 

อตัราดอกเบ้ีย ค่าปรับ และ
ค่าบริการอ่ืน ๆ มีความเหมาะสม 

400 3.85 0.875 1.424 0.242 

อตัราดอกเบ้ียในการผอ่นสินคา้ต ่า 400 3.92 0.849 0.366 0.693 
มีการเครดิตการคืนเงินสูง 400 3.88 0.891 1.206 0.301 

**นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

8.30 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : การไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีแรกเขา้ส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้
บริการบตัรดา้นรูปแบบการช าระหน้ีบตัรเครดิตไม่แตกต่างกนั 

H1 : การไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีแรกเขา้ส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้
บริการบตัรดา้นรูปแบบการช าระหน้ีบตัรเครดิตแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.92  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.682  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าการไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมรายปีแรกเขา้ส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต ดา้นรูปแบบ

การช าระหน้ีบตัรเครดิตไม่แตกต่างกนั 
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8.31 สมมติฐานทางสถิติ 

H0 : ความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมตลอดชีพส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้
บริการบตัรดา้นรูปแบบการช าระหน้ีบตัรเครดิตไม่แตกต่างกนั 

H1 : ความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมตลอดชีพส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้
บริการบตัรดา้นรูปแบบการช าระหน้ีบตัรเครดิตแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.92 พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.926  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ความเหมาะสมของ

ค่าธรรมเนียมตลอดชีพท่ีเรียกเก็บของบัตรเครดิตบางประเภทส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการ

เลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นรูปแบบการช าระหน้ีบตัรเครดิตไม่แตกต่างกนั 

8.32 สมมติฐานทางสถิติ 

H0 : ความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมรายปีท่ีเรียกเก็บของบตัรเครดิตบางประเภท
ส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นรูปแบบการช าระหน้ี
บตัรเครดิตไม่แตกต่างกนั 

H1 : ความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมรายปีท่ีเรียกเก็บของบตัรเครดิตบางประเภท
ส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นรูปแบบการช าระหน้ี
บตัรเครดิตแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.92  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.928  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ความเหมาะสมของ

ค่าธรรมเนียมรายปีท่ีเรียกเก็บของบตัรเครดิตบางประเภทส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้

บริการบตัรเครดิต ดา้นรูปแบบการช าระหน้ีบตัรเครดิตไม่แตกต่างกนั 
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8.33 สมมติฐานทางสถิติ 

H0 : อัตราดอกเบ้ีย ค่าปรับ และค่าบริการอ่ืน ๆ ท่ี มีความเหมาะสมส่งผลต่อ
พฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรด้านรูปแบบการช าระหน้ีบตัรเครดิตไม่
แตกต่างกนั 

H1 : อัตราดอกเบ้ีย ค่าปรับ และค่าบริการอ่ืน ๆ ท่ี มีความเหมาะสมส่งผลต่อ
พฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบัตรด้านรูปแบบการช าระหน้ีบัตรเครดิต
แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.92 พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.242  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่อตัราดอกเบ้ีย ค่าปรับ 

และค่าบริการอ่ืน ๆ ท่ีมีความเหมาะสมส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต 

ดา้นรูปแบบการช าระหน้ีบตัรเครดิตไม่แตกต่างกนั 

8.34 สมมติฐานทางสถิติ 

H0 : การมีอตัราดอกเบ้ียในการผ่อนสินคา้ท่ีต ่าส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้
บริการบตัรเครดิต ดา้นรูปแบบการช าระหน้ีบตัรเครดิตไม่แตกต่างกนั 

H1 : การมีอตัราดอกเบ้ียในการผ่อนสินคา้ท่ีต ่าส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้
บริการบตัรเครดิต ดา้นรูปแบบการช าระหน้ีบตัรเครดิตแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.92  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.693  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 แสดงว่าการมีอตัราดอกเบ้ีย

ในการผ่อนสินคา้ท่ีต ่าส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต ด้านรูปแบบการ

ช าระหน้ีบตัรเครดิตไม่แตกต่างกนั 
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8.35 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : การคืนเงินเครดิตท่ีสูงส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตดา้น
รูปแบบการช าระหน้ีบตัรเครดิตไม่แตกต่างกนั 

H1 : การคืนเงินเครดิตท่ีสูงส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตดา้น
รูปแบบการช าระหน้ีบตัรเครดิตแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.92  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.301  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่การคืนเงินเครดิตท่ีสูง

ส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัร ดา้นรูปแบบการช าระหน้ีบตัรเครดิตไม่แตกต่าง

กนั 
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สมมติฐานที่ 9 ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายมีอิทธิพต่อพฤติกรรมการใช้บริการบตัร

เครดิตของคนไทยเจเนอเรชนัวาย ในกรุงเทพมหานคร 

ตารางที่  4.93 ส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีผลต่อ

พฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นการถือครองจ านวนบตัร 

พฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิต ด้านการถือครองจ านวนบัตร 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย N Mean SD F-test Sig. 
จ านวนร้านคา้ท่ีรับบตัรเครดิตมีให้
เลือกใชบ้ริการอยา่งทัว่ถึง 

400 3.94 0.819 1.334 0.265 

สามารถสมคัรบตัรเครดิตไดห้ลาย
ช่องทาง 

400 3.91 0.805 0.419 0.658 

มีช่องทางการช าระยอดค่าใชจ่้ายท่ี
หลากหลาย 

400 3.95 0.830 1.567 0.210 

สามารถใชบ้ริการบตัรเครดิตใน
ต่างประเทศไดโ้ดยสะดวก 

400 3.87 0.867 1.300 0.274 

มีตู ้ATM เพียงพอต่อการบริการ
เบิกถอนเงินสด 

400 3.79 0.895 0.513 0.599 

**นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

9.1 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : จ านวนร้านค้าท่ี รับบัตรเครดิตมีให้ เลือก ใช้บริการอย่างทั่วถึงส่งผลต่อ
พฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรดา้นการถือครองจ านวนบตัรไม่แตกต่าง
กนั 

H1 : จ านวนร้านค้าท่ี รับบัตรเครดิตมีให้ เลือก ใช้บริการอย่างทั่วถึงส่งผลต่อ
พฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรดา้นการถือครองจ านวนบตัรแตกต่างกนั 
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ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.93  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.265  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 แสดงว่าจ านวนร้านคา้ท่ีรับ

บตัรเครดิตมีให้เลือกใชบ้ริการอยา่งทัว่ถึงส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต 

ดา้นการถือครองจ านวนบตัรไม่แตกต่างกนั 

9.2 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : สมคัรบตัรเครดิตได้หลายช่องทางส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการ
บตัรดา้นการถือครองจ านวนบตัรไม่แตกต่างกนั 

H1 : สมคัรบตัรเครดิตได้หลายช่องทางส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการ
บตัรดา้นการถือครองจ านวนบตัรไม่แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.93  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.658  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่สมคัรบตัรเครดิตได้

หลายช่องทางส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต ดา้นการถือครองจ านวน

บตัรไม่แตกต่างกนั 

9.3 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : มีช่องทางการช าระยอดค่าใช้จ่ายท่ีหลากหลายส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการบตัรเครดิต ดา้นการถือครองจ านวนบตัรไม่แตกต่างกนั 

H1 : มีช่องทางการช าระยอดค่าใช้จ่ายท่ีหลากหลายส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการบตัรเครดิต ดา้นการถือครองจ านวนบตัรแตกต่างกนั 
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ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.93  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.210  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ช่องทางการช าระยอด

ค่าใช้จ่ายท่ีหลากหลายส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นการถือครอง

จ านวนบตัรไม่แตกต่างกนั 

9.4 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : ใชบ้ริการบตัรเครดิตในต่างประเทศไดโ้ดยสะดวกส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการ 
เลือกใชบ้ริการบตัร ดา้นการถือครองจ านวนบตัรไม่แตกต่างกนั 

H1 : ใชบ้ริการบตัรเครดิตในต่างประเทศไดโ้ดยสะดวกส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการ 
เลือกใชบ้ริการบตัร ดา้นการถือครองจ านวนบตัรแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.93  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.274  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ใชบ้ริการบตัรเครดิต

ในต่างประเทศไดโ้ดยสะดวกส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นการถือ

ครองจ านวนบตัรไม่แตกต่างกนั 

9.5 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : ตู้ ATM เพียงพอต่อการบริการเบิกถอนเงินสดส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการ
เลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นการถือครองจ านวนบตัรไม่แตกต่างกนั 

H1 : ตู้ ATM เพียงพอต่อการบริการเบิกถอนเงินสดส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการ
เลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นการถือครองจ านวนบตัรแตกต่างกนั 
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ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.93  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.599  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากับ  0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าการมีตู้ ATM 

เพียงพอต่อการบริการเบิกถอนเงินสดส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต 

ดา้นการถือครองจ านวนบตัรไม่แตกต่างกนั 

ตารางที ่4.94 ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีผลต่อ

พฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นการใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคาร 

พฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิต 
ด้านการใช้บริการบัตรเครดิตของธนาคารมากทีสุ่ด 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย N Mean SD F-test Sig. 
จ านวนร้านคา้ท่ีรับบตัรเครดิตมีให้
เลือกใชบ้ริการอยา่งทัว่ถึง 

400 3.94 0.819 0.721 0.705 

สามารถสมคัรบตัรเครดิตไดห้ลาย
ช่องทาง 

400 3.91 0.805 0.427 0.933 

มีช่องทางการช าระยอดค่าใชจ่้ายท่ี
หลากหลาย 

400 3.95 0.830 1.222 0.275 

สามารถใชบ้ริการบตัรเครดิตใน
ต่างประเทศไดโ้ดยสะดวก 

400 3.87 0.867 0.465 0.912 

มีตู ้ATM เพียงพอต่อการบริการ
เบิกถอนเงินสด 

400 3.79 0.895 2.934 0.001** 

**นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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9.6 สมมติฐานทางสถิติ 

H0 : จ านวนร้านค้าท่ี รับบัตรเครดิตมีให้ เลือกใช้บริการอย่างทั่วถึงส่งผลต่อ
พฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัร ดา้นการใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคาร 
ไม่แตกต่างกนั 

H1 : จ านวนร้านค้าท่ี รับบัตรเครดิตมีให้ เลือกใช้บริการอย่างทั่วถึงส่งผลต่อ
พฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัร ดา้นการใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคาร
แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.94  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.705  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 แสดงว่าจ านวนร้านคา้ท่ีรับ

บตัรเครดิตมีให้เลือกใชบ้ริการอยา่งทัว่ถึงส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต 

ดา้นการใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารไม่แตกต่างกนั 

9.7 สมมติฐานทางสถิติ 

H0 : สมคัรบตัรเครดิตได้หลายช่องทางส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการ
บตัรเครดิต ดา้นการใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารไม่แตกต่างกนั 

H1 : สมคัรบตัรเครดิตได้หลายช่องทางส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการ
บตัรเครดิต ดา้นการใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.94  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.933  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่สมคัรบตัรเครดิตได้

หลายช่องทางส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต ด้านการใช้บริการบตัร

เครดิตของธนาคารไม่แตกต่างกนั 
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9.8 สมมติฐานทางสถิติ 

H0 : มีช่องทางการช าระยอดค่าใช้จ่ายท่ีหลากหลายส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการบตัรเครดิต บตัร ด้านการใช้บริการบตัรเครดิตของธนาคารไม่แตกต่าง
กนั 

H1 : มีช่องทางการช าระยอดค่าใช้จ่ายท่ีหลากหลายส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการบตัรเครดิต บตัร ดา้นการใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.94  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.275  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ช่องทางการช าระยอด

ค่าใชจ่้ายท่ีหลากหลายส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นการใชบ้ริการ

บตัรเครดิตของธนาคารไม่แตกต่างกนั 

9.9 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : ใช้บริการบตัรเครดิตในต่างประเทศไดโ้ดยสะดวกส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการ
เลือกใชบ้ริการบตัร ดา้นการใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารไม่แตกต่างกนั 

H1 : ใช้บริการบตัรเครดิตในต่างประเทศไดโ้ดยสะดวกส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการ
เลือกใชบ้ริการบตัร ดา้นการใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.94  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.912  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ใชบ้ริการบตัรเครดิต

ในต่างประเทศไดโ้ดยสะดวกส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นการใช้

บริการบตัรเครดิตของธนาคารไม่แตกต่างกนั 
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9.10 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : ตู้ ATM เพียงพอต่อการบริการเบิกถอนเงินสดส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการ 
เลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นการใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารไม่แตกต่าง
กนั 

H1 : ตู้ ATM เพียงพอต่อการบริการเบิกถอนเงินสดส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการ 
เลือกใช้บริการบตัรเครดิต ดา้นการใช้บริการบตัรเครดิตของธนาคารแตกต่าง
กนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.94 พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.001  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่การมีตู ้ATM เพียงพอ

ต่อการบริการเบิกถอนเงินสดส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นการใช้

บริการบตัรเครดิตของธนาคารแตกต่างกนั 

จากตารางท่ี 4.94  พบว่าผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทาง

การจดัจ าหน่าย ในเร่ืองของการมีตู ้ATM เพียงพอต่อการใช้บริการเบิกถอนเงินสดส่งผลต่อ

พฤติกรรมการใช้บริการบตัรเครดิต ดา้นการใช้บริการบตัรเครดิตของธนาคารต่างๆ แตกต่าง

กนัไดมี้ค่าสถิติ F-test ท่ี 2.934 และมีค่า Sig. ท่ี 0.001** ซ่ึงน้อยกวา่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน

หลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่การมีตู ้ATM เพียงพอต่อการบริการ

เบิกถอนเงินสดส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต ด้านการใช้บริการบตัร

เครดิตของธนาคารท่ีแตกต่างกนัท่ีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันั้นผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีทดสอบ

แบบ Least Significant Difference (LSD) เพื่อทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่  ดังแสดงใน

ตารางท่ี 4.95 
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ตารางที ่4.95  แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ระหวา่งส่วนประสมทาง

การตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ในเร่ืองของการมีตู ้ATM เพียงพอต่อการใชบ้ริการเบิก

ถอนเงินสดกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นการใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคาร

ต่างๆ แตกต่างกนั (**นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05) 

ด้านการใช้
บริการบัตร
เครดติของ
ธนาคาร
ต่างๆ  

Mean 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

3.82 3.86 4.07 3.85 3.81 4.05 3.29 3.94 3.75 3.34 3.31 

(1) ธนาคาร
กสิกรไทย 

3.82 - 
-

0.04 
- 

0.25 
-

0.03 
 

0.01 
-

0.23 
** 

0.53 
-

0.12 
 

0.07 
** 

0.48 
 

0.51 
(2) ธนาคาร
ไทยพาณิชย ์

3.86  
- 

- 
0.21 

 
0.01 

 
0.05 

-
0.19 

** 
0.57 

-
0.08 

 
0.11 

** 
0.52 

** 
0.55 

(3) ธนาคาร 
กรุงไทย 

4.07  
 - 

 
0.22 

 
0.26 

 
0.02 

** 
0.78 0.13 0.32 

** 
0.73 

** 
0.76 

(4) ธนาคาร
ทหารไทย 

3.85  
  - 0.04 

-
0.20 

** 
0.56 

-
0.09 0.10 

** 
0.51 0.54 

(5) ธนาคาร
กรุงเทพ 

3.81  
   - 

-
0.24 

** 
0.52 

-
0.13 0.06 0.47 0.50 

(6) ธนาคาร
กรุงศรี
อยธุยา 

4.05  
    - 

** 
0.76 0.11 0.30 

** 
0.71 

** 
0.74 

(7) ธนาคาร
ธนชาต 

3.29  
     - 

** 
0.65 

-
0.46 

-
0.05 

-
0.02 

(8) ธนาคาร
ออมสิน 

3.94  
      - 0.19 

** 
0.60 

** 
0.63 

(9) ธนาคารยู
โอบี 

3.75  
       - 0.41 0.44 

(10) ธนาคาร
ซิต้ีแบงค ์

3.34  
        - 0.03 

(11) ธนาคาร
อ่ืนๆ 

3.31  
         - 
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จากตารางท่ี 4.95 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการบตัรเครดิตของธนาคารกสิกร

ไทย มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายในเร่ืองการมีตู ้

ATM ท่ีเพียงพอต่อการใช้บริการเบิกถอนเงินสดท่ีแตกต่างกนัจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้

บริการบตัรเครดิตของ ธนาคารธนชาต, ธนาคารซิต้ีแบงค์ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 โดยมีค่า Sig. ท่ี 0.53** และ 0.48** ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการบตัรเครดิตของธนาคารไทยพาณิชย์มีความคิดเห็นต่อ

ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายในเร่ืองการมีตู ้ATM ท่ีเพียงพอต่อการ

ใช้บริการเบิกถอนเงินสดท่ีแตกต่างกันจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการบตัรเครดิตของ 

ธนาคารธนชาต, ธนาคารซิต้ีแบงคแ์ละธนาคารอ่ืนๆ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดย

มีค่า Sig. ท่ี0.57**, 0.52** และ 0.55** ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงไทยมีความคิดเห็นต่อส่วน

ประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายในเร่ืองการมีตู ้ATM ท่ีเพียงพอต่อการใช้

บริการเบิกถอนเงินสดท่ีแตกต่างกันจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการบัตรเครดิตของ 

ธนาคารธนชาต, ธนาคารซิต้ีแบงคแ์ละธนาคารอ่ืนๆ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดย

มีค่า Sig. ท่ี 0.78**,0.73** และ 0.76** ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารทหารไทยมีความคิดเห็นต่อส่วน

ประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายในเร่ืองการมีตู ้ATM ท่ีเพียงพอต่อการใช้

บริการเบิกถอนเงินสดท่ีแตกต่างกันจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการบัตรเครดิตของ 

ธนาคารธนชาต, ธนาคารออมสิน, ธนาคารซิต้ีแบงค ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดย

มีค่า Sig. ท่ี 0.56** และ 0.51** ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพมีความคิดเห็นต่อส่วน

ประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายในเร่ืองการมีตู ้ATM ท่ีเพียงพอต่อการใช้

บริการเบิกถอนเงินสดท่ีแตกต่างกันจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการบัตรเครดิตของ, 

ธนาคารธนชาต อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. ท่ี 0.52** 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงศรีอยุธยามีความคิดเห็นต่อ

ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายในเร่ืองการมีตู ้ATM ท่ีเพียงพอต่อการ

ใช้บริการเบิกถอนเงินสดท่ีแตกต่างกันจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการบตัรเครดิตของ 

ธนาคารธนชาต, ธนาคารซิต้ีแบงคแ์ละธนาคารอ่ืนๆ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดย

มีค่า Sig. ท่ี 0.76**, 0.71**  และ 0.74** ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการบตัรเครดิตของธนาคารธนชาตมีความคิดเห็นต่อส่วน

ประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายในเร่ืองการมีตู ้ATM ท่ีเพียงพอต่อการใช้

บริการเบิกถอนเงินสดท่ีแตกต่างกันจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการบัตรเครดิตของ 

ธนาคารออมสิน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. ท่ี 0.65** 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการบตัรเครดิตของธนาคารออมสินมีความคิดเห็นต่อส่วน

ประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายในเร่ืองการมีตู ้ATM ท่ีเพียงพอต่อการใช้

บริการเบิกถอนเงินสดท่ีแตกต่างกันจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการบัตรเครดิตของ, 

ธนาคารซิต้ีแบงค์และธนาคารอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีค่า Sig. ท่ี 

0.60** และ 0.63** ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.96 ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีผลต่อ

พฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการบตัรเครดิต 

พฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิต 
ด้านความถี่ในการใช้บริการบัตรเครดิตต่อเดือน 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย N Mean SD F-test Sig. 
จ านวนร้านคา้ท่ีรับบตัรเครดิตมีให้
เลือกใชบ้ริการอยา่งทัว่ถึง 

400 3.94 0.819 0.475 0.754 

สามารถสมคัรบตัรเครดิตไดห้ลาย
ช่องทาง 

400 3.91 0.805 0.874 0.480 

มีช่องทางการช าระยอดค่าใชจ่้ายท่ี
หลากหลาย 

400 3.95 0.830 2.531 0.040** 

สามารถใชบ้ริการบตัรเครดิตใน
ต่างประเทศไดโ้ดยสะดวก 

400 3.87 0.867 3.434 0.009** 

มีตู ้ATM เพียงพอต่อการบริการ
เบิกถอนเงินสด 

400 3.79 0.895 2.225 0.660 

**นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

9.11 สมมติฐานทางสถิติ 

H0 : จ านวนร้านค้าท่ี รับบัตรเครดิตมีให้ เลือกใช้บริการอย่างทั่วถึงส่งผลต่อ
พฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัร ดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการบตัรเครดิรต่อ
เดือนไม่แตกต่างกนั 

H1 : จ านวนร้านค้าท่ี รับบัตรเครดิตมีให้ เลือกใช้บริการอย่างทั่วถึงส่งผลต่อ
พฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัร ดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการบตัรเครดิรต่อ
เดือนไม่แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.96 พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.754  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 แสดงว่าจ านวนร้านคา้ท่ีรับ
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บตัรเครดิตมีให้เลือกใชบ้ริการอยา่งทัว่ถึงส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต 

ดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการบตัรเครดิตต่อเดือนไม่แตกต่างกนั 

9.12 สมมติฐานทางสถิติ 

H0 : สมคัรบตัรเครดิตได้หลายช่องทางส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการ
บตัรดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการบตัรเครดิตต่อเดือนไม่แตกต่างกนั 

H1 : สมคัรบตัรเครดิตได้หลายช่องทางส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการ
บตัรดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการบตัรเครดิตต่อเดือนแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.96  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.480  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่สมคัรบตัรเครดิตได้

หลายช่องทางส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบัตรเครดิต ด้านความถ่ีในการใช้

บริการบตัรเครดิตต่อเดือนไม่แตกต่างกนั 

9.13 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : มีช่องทางการช าระยอดค่าใช้จ่ายท่ีหลากหลายส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการบตัรเครดิต ดา้นความถ่ีในการใช้บริการบตัรเครดิตต่อเดือนไม่แตกต่าง
กนั 

H1 : มีช่องทางการช าระยอดค่าใช้จ่ายท่ีหลากหลายส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการบตัรเครดิต ดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการบตัรเครดิตต่อเดือนแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.96  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.040  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ช่องทางการช าระยอด

ค่าใชจ่้ายท่ีหลากหลายส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นความถ่ีในการ

ใชบ้ริการบตัรเครดิตต่อเดือนแตกต่างกนั 

จากตารางท่ี 4.96  พบว่าผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทาง

การจัดจ าหน่าย ในเร่ืองของการมีช่องทางการช าระยอดค่าใช้จ่ายท่ีหลากหลายส่งผลต่อ
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พฤติกรรมการใช้บริการบตัรเครดิต ดา้นการใช้บริการบตัรเครดิตของธนาคารต่างๆ แตกต่าง

กนัไดมี้ค่าสถิติ F-test ท่ี 2.531 และมีค่า Sig. ท่ี 0.040** ซ่ึงน้อยกวา่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน

หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าช่องทางการช าระยอดค่าใช้จ่ายท่ี

หลากหลายส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการ

บตัรเครดิตต่อเดือนแตกต่างกนัท่ีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันั้นผูว้ิจยัไดใ้ช้วิธีทดสอบ

แบบ Least Significant Difference (LSD) เพื่อทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่  ดังแสดงใน

ตารางท่ี 4.97 

ตารางที่ 4.97  แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ระหว่างส่วนประสม

ทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ในเร่ืองของการมีช่องทางการช าระยอดค่าใชจ่้ายท่ี

หลากหลายกบัพฤติกรรมการใช้บริการบตัรเครดิต ดา้นความถ่ีในการใช้บตัรเครดิตเฉล่ียต่อ

เดือน 

ด้านความถี่ใน
การใช้บัตร

เครดิตเฉลีย่ต่อ
เดือน 

Mean 

1 – 3 คร้ัง 4– 6 คร้ัง 7 – 9 คร้ัง 
10- 12 
คร้ัง 

มากกวา่ 
13 คร้ัง 

4.06 3.86 3.92 3.82 4.32 

1 – 3 คร้ัง 4.06 - 0.20** 0.14 0.24 -0.26 
4– 6 คร้ัง 3.86  - -0.06 0.04 -0.46** 
7 – 9 คร้ัง 3.92   - 0.10 -0.40** 
10 - 12 คร้ัง 3.82    - -0.50** 
มากกวา่ 13 คร้ัง 4.32     - 

**นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตารางท่ี 4.97 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความถ่ีในการใช้บตัรเครดิตเฉล่ียต่อ

เดือน 1 – 3 คร้ัง มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ใน

เร่ืองของการมีช่องทางการช าระยอดค่าใช้ จ่ายท่ีหลากหลายท่ีแตกต่างกันจากผู ้ตอบ

แบบสอบถามท่ีมีความถ่ีในการใชบ้ตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือน 4 – 6 คร้ัง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. ท่ี 0.20  และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความถ่ีในการใช้บัตรเครดิต
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เฉล่ียต่อเดือน 4 – 6 คร้ังมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ในเร่ือง

ของการมีช่องทางการช าระยอดค่าใชจ่้ายท่ีหลากหลายท่ีแตกต่างกนัจากผูต้อบแบบสอบถามท่ี

มีความถ่ีในการใช้บตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 13 คร้ัง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 โดยมีค่า Sig. ท่ี -0.46**  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความถ่ีในการใช้บัตรเครดิตเฉล่ียต่อเดือน 7 – 9 คร้ังมีความ

คิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ในเร่ืองของการมีช่องทาง

การช าระยอดค่าใชจ่้ายท่ีหลากหลายท่ีแตกต่างกนัจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความถ่ีในการใช้

บตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 13 คร้ัง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. 

ท่ี -0.40**  

นอกจากน้ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความถ่ีในการใช้บตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือน 10 – 12 

คร้ังมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ในเร่ืองของการมี

ช่องทางการช าระยอดค่าใช้จ่ายท่ีหลากหลายท่ีแตกต่างกนัจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความถ่ี

ในการใชบ้ตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 13 คร้ัง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดย

มีค่า Sig. ท่ี -0.05** 

9.14 สมมติฐานทางสถิติ 

H0 : ใช้บริการบตัรเครดิตในต่างประเทศไดโ้ดยสะดวกส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการ 
เลือกใช้บริการบัตร ด้านความถ่ีในการใช้บริการบัตรเครดิตต่อเดือนไม่ 
แตกต่างกนั 

H1 : ใช้บริการบตัรเครดิตในต่างประเทศไดโ้ดยสะดวกส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการ 
เลือกใชบ้ริการบตัร ดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการบตัรเครดิตต่อเดือนแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.96  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.009  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 แสดงว่าการใช้บริการบตัร

เครดิตในต่างประเทศไดโ้ดยสะดวกส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้น

ความถ่ีในการใชบ้ริการบตัรเครดิตต่อเดือนแตกต่างกนั 
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จากตารางท่ี 4.96  พบว่าผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทาง

การจดัจ าหน่าย ในเร่ืองของการใช้บริการบตัรเครดิตในต่างประเทศไดโ้ดยสะดวกส่งผลต่อ

พฤติกรรมการใช้บริการบตัรเครดิต ดา้นการใช้บริการบตัรเครดิตของธนาคารต่างๆ แตกต่าง

กนัไดมี้ค่าสถิติ F-test ท่ี 3.434 และมีค่า Sig. ท่ี 0.009** ซ่ึงน้อยกวา่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน

หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าการใช้บริการบัตรเครดิตใน

ต่างประเทศไดโ้ดยสะดวกส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นความถ่ีใน

การใชบ้ริการบตัรเครดิตต่อเดือนแตกต่างกนัท่ีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันั้นผูว้ิจยัได้

ใช้วิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) เพื่อทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่  

ดงัแสดงในตารางท่ี 4.98 

ตารางที่ 4.98  แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ระหว่างส่วนประสม

ทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ในเร่ืองการใช้บริการบตัรเครดิตในต่างประเทศได้

โดยสะดวกกบัพฤติกรรมการใช้บริการบตัรเครดิต ด้านความถ่ีในการใช้บตัรเครดิตเฉล่ียต่อ

เดือน 

ด้านความถี่ใน
การใช้บัตร

เครดิตเฉลีย่ต่อ
เดือน 

Mean 

1 – 3 คร้ัง 4– 6 คร้ัง 7 – 9 คร้ัง 
10- 12 
คร้ัง 

มากกวา่ 
13 คร้ัง 

3.98 3.75 3.82 3.80 4.36 

1 – 3 คร้ัง 3.98 - 0.23 0.16 0.18 -0.38 
4– 6 คร้ัง 3.75  - -0.07 -0.05 -0.61** 
7 – 9 คร้ัง 3.82   - 0.02 -0.54 
10 - 12 คร้ัง 3.80    - -0.56 
มากกวา่ 13 คร้ัง 4.36     - 

**นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตารางท่ี 4.98 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความถ่ีในการใช้บัตรเครดิตเฉล่ียต่อ

เดือน 4 – 6 คร้ังมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทาง ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ในเร่ืองการใช้

บริการบตัรเครดิตในต่างประเทศได้โดยสะดวกท่ีแตกต่างกันจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
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ความถ่ีในการใช้บตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 13 คร้ัง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 โดยมีค่า Sig. ท่ี -0.61**  

9.15 สมมติฐานทางสถิติ 

H0 : ตู้ ATM เพียงพอต่อการบริการเบิกถอนเงินสดส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการ
เลือกใช้บริการบตัรเครดิต ดา้นความถ่ีในการใช้บริการบตัรเครดิตต่อเดือนไม่
แตกต่างกนั 

H1 : ตู้ ATM เพียงพอต่อการบริการเบิกถอนเงินสดส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการ
เลือกใช้บริการบัตรเครดิต ด้านความถ่ีในการใช้บริการบัตรเครดิตต่อเดือน
แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.96  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.660  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากับ  0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าการมีตู้ ATM 

เพียงพอต่อการบริการเบิกถอนเงินสดส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต 

ดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการบตัรเครดิตต่อเดือนไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.99 ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีผลต่อ

พฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อคร้ัง 

พฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิต 
ด้านค่าใช้จ่ายทีใ่ช้ช าระผ่านบัตรเครดิตเฉลีย่ต่อคร้ัง 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย N Mean SD F-test Sig. 
จ านวนร้านคา้ท่ีรับบตัรเครดิตมีให้
เลือกใชบ้ริการอยา่งทัว่ถึง 

400 3.94 0.819 1.125 0.347 

สามารถสมคัรบตัรเครดิตไดห้ลาย
ช่องทาง 

400 3.91 0.805 1.170 0.319 

มีช่องทางการช าระยอดค่าใชจ่้ายท่ี
หลากหลาย 

400 3.95 0.830 1.241 0.279 

สามารถใชบ้ริการบตัรเครดิตใน
ต่างประเทศไดโ้ดยสะดวก 

400 3.87 0.867 1.027 0.412 

มีตู ้ATM เพียงพอต่อการบริการ
เบิกถอนเงินสด 

400 3.79 0.895 0.888 0.516 

**นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

9.16 สมมติฐานทางสถิติ 

H0 : จ านวนร้านค้าท่ี รับบัตรเครดิตมีให้ เลือกใช้บริการอย่างทั่วถึงส่งผลต่อ 
พฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัร ด้านค่าใช้จ่ายท่ีใช้ช าระผ่านบตัรเครดิต 
เฉล่ียต่อคร้ังไม่แตกต่างกนั 

H1 : จ านวนร้านค้าท่ี รับบัตรเครดิตมีให้ เลือกใช้บริการอย่างทั่วถึงส่งผลต่อ 
พฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัร ด้านค่าใช้จ่ายท่ีใช้ช าระผ่านบตัรเครดิต 
เฉล่ียต่อคร้ังแตกต่างกนั 
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ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.99  พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.347  ซ่ึงมีค่ามากกว่า ค่าระดบันัยส าคญั 

 เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่จ านวนร้านคา้ท่ีรับ

บตัรเครดิตมีให้เลือกใชบ้ริการอยา่งทัว่ถึงส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต 

ดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อคร้ังไม่แตกต่างกนั 

9.17 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : สมคัรบตัรเครดิตได้หลายช่องทางส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการ
บตัรดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อคร้ังไม่แตกต่างกนั 

H1 : จ านวนร้านค้าท่ี รับบัตรเครดิตมีให้ เลือกใช้บริการอย่างทั่วถึงส่งผลต่อ 
สมคัรบตัรเครดิตได้หลายช่องทางส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการ
บตัรดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อคร้ังแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.99  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.319  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่สมคัรบตัรเครดิตได้

หลายช่องทางส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่น

บตัรเครดิตเฉล่ียต่อคร้ังไม่แตกต่างกนั 

9.18 สมมติฐานทางสถิติ 

H0 : มีช่องทางการช าระยอดค่าใช้จ่ายท่ีหลากหลายส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการบัตรเครดิต ด้านค่าใช้จ่ายท่ีใช้ช าระผ่านบัตรเครดิตเฉล่ียต่อคร้ังไม่
แตกต่างกนั 

H1 : มีช่องทางการช าระยอดค่าใช้จ่ายท่ีหลากหลายส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการบตัรเครดิต ดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใช้ช าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อคร้ังแตกต่าง
กนั 
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ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.99  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.279  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ช่องทางการช าระยอด

ค่าใชจ่้ายท่ีหลากหลายส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใช้

ช าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อคร้ังไม่แตกต่างกนั 

9.19 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : ใช้บริการบตัรเครดิตในต่างประเทศไดโ้ดยสะดวกส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการ
เลือกใช้บริการบัตร ด้านค่าใช้จ่ายท่ีใช้ช าระผ่านบัตรเครดิตเฉล่ียต่อคร้ังไม่
แตกต่างกนั 

H1 : ใช้บริการบตัรเครดิตในต่างประเทศไดโ้ดยสะดวกส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการ
เลือกใชบ้ริการบตัร ดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อคร้ังแตกต่าง
กนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.9สมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ใชบ้ริการบตัรเครดิตใน

ต่างประเทศไดโ้ดยสะดวกส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นค่าใช้จ่าย

ท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อคร้ังไม่แตกต่างกนั 

9.20 สมมติฐานทางสถิติ 

H0 : ตู้ ATM เพียงพอต่อการบริการเบิกถอนเงินสดส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการ
เลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใช้ช าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อคร้ัง
ไม่แตกต่างกนั 

H1 : ตู้ ATM เพียงพอต่อการบริการเบิกถอนเงินสดส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการ
เลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใช้ช าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อคร้ัง
แตกต่างกนั 
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ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.99  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.516  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากับ  0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าการมีตู้ ATM 

เพียงพอต่อการบริการเบิกถอนเงินสดส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต 

ดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อคร้ังไม่แตกต่างกนั 

ตารางที่  4.100 ส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีผลต่อ

พฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือน 

พฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิต 
ด้านค่าใช้จ่ายทีใ่ช้ช าระผ่านบัตรเครดิตเฉลีย่ต่อเดือน 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย N Mean SD F-test Sig. 

จ านวนร้านคา้ท่ีรับบตัรเครดิตมีให้
เลือกใชบ้ริการอยา่งทัว่ถึง 

400 3.94 0.819 0.972 0.435 

สามารถสมคัรบตัรเครดิตไดห้ลาย
ช่องทาง 

400 3.91 0.805 0.373 0.867 

มีช่องทางการช าระยอดค่าใชจ่้ายท่ี
หลากหลาย 

400 3.95 0.830 0.461 0.805 

สามารถใชบ้ริการบตัรเครดิตใน
ต่างประเทศไดโ้ดยสะดวก 

400 3.87 0.867 0.414 0.839 

มีตู ้ATM เพียงพอต่อการบริการ
เบิกถอนเงินสด 

400 3.79 0.895 0.711 0.616 

**นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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9.21 สมมติฐานทางสถิติ 

H0 : จ านวนร้านค้าท่ี รับบัตรเครดิตมีให้ เลือกใช้บริการอย่างทั่วถึงส่งผลต่อ
พฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัร ด้านค่าใช้จ่ายท่ีใช้ช าระผ่านบตัรเครดิต
เฉล่ียต่อเดือนไม่แตกต่างกนั 

H1 : จ านวนร้านค้าท่ี รับบัตรเครดิตมีให้ เลือกใช้บริการอย่างทั่วถึงส่งผลต่อ
พฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัร ด้านค่าใช้จ่ายท่ีใช้ช าระผ่านบตัรเครดิต
เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.100  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.435  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 แสดงว่าจ านวนร้านคา้ท่ีรับ

บตัรเครดิตมีให้เลือกใชบ้ริการอยา่งทัว่ถึงส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต 

ดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือนไม่แตกต่างกนั 

9.22 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : สมคัรบตัรเครดิตได้หลายช่องทางส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการ
บตัรดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือนไม่แตกต่างกนั 

H1 : สมคัรบตัรเครดิตได้หลายช่องทางส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการ
บตัรดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.100  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.867  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่สมคัรบตัรเครดิตได้

หลายช่องทางส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่น

บตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือนไม่แตกต่างกนั 
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9.23 สมมติฐานทางสถิติ 

H0 : ช่องทางการช าระยอดค่าใช้จ่ายท่ีหลากหลายส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการบัตรเครดิต ด้านค่าใช้จ่ายท่ีใช้ช าระผ่านบัตรเครดิตเฉล่ียต่อเดือนไม่
แตกต่างกนั 

H1 : ช่องทางการช าระยอดค่าใช้จ่ายท่ีหลากหลายส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการบตัรเครดิต ดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือนแตกต่าง
กนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.100  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.805  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ช่องทางการช าระยอด

ค่าใชจ่้ายท่ีหลากหลายส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใช้

ช าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือนไม่แตกต่างกนั 

9.24 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : ใช้บริการบตัรเครดิตในต่างประเทศไดโ้ดยสะดวกส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการ
เลือกใช้บริการบตัร ด้านค่าใช้จ่ายท่ีใช้ช าระผ่านบตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือนไม่
แตกต่างกนั 

H1 : ใช้บริการบตัรเครดิตในต่างประเทศไดโ้ดยสะดวกส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการ
เลือกใช้บริการบัตร ด้านค่าใช้จ่ายท่ีใช้ช าระผ่านบัตรเครดิตเฉล่ียต่อเดือน
แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.100  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.839  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ใชบ้ริการบตัรเครดิต

ในต่างประเทศได้โดยสะดวกส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบัตรเครดิต ด้าน

ค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อคร้ังไม่แตกต่างกนั 
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9.25 สมมติฐานทางสถิติ 

H0 : ตู้ ATM เพียงพอต่อการบริการเบิกถอนเงินสดส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการ
เลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือน
ไม่แตกต่างกนั 

H1 : ตู้ ATM เพียงพอต่อการบริการเบิกถอนเงินสดส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการ
เลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือน
แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.100  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.616  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากับ  0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าการมีตู้ ATM 

เพียงพอต่อการบริการเบิกถอนเงินสดส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต 

ดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือนไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที่  4.101 ส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีผลต่อ

พฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นรูปแบบการช าระหน้ีบตัรเครดิต 

พฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิต 
ด้านรูปแบบการช าระหนีบ้ัตรเครดิต 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย N Mean SD F-test Sig. 

จ านวนร้านคา้ท่ีรับบตัรเครดิตมีให้
เลือกใชบ้ริการอยา่งทัว่ถึง 

400 3.94 0.819 0.89 0.915 

สามารถสมคัรบตัรเครดิตไดห้ลาย
ช่องทาง 

400 3.91 0.805 1.483 0.228 

มีช่องทางการช าระยอดค่าใชจ่้ายท่ี
หลากหลาย 

400 3.95 0.830 0.556 0.574 

สามารถใชบ้ริการบตัรเครดิตใน
ต่างประเทศไดโ้ดยสะดวก 

400 3.87 0.867 0.702 0.496 

มีตู ้ATM เพียงพอต่อการบริการ
เบิกถอนเงินสด 

400 3.79 0.895 1.902 0.151 

**นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

9.26 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : จ านวนร้านค้าท่ี รับบัตรเครดิตมีให้ เลื อกใช้บริการอย่างทั่วถึงส่งผลต่อ
พฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรด้านรูปแบบการช าระหน้ีบตัรเครดิตไม่
แตกต่างกนั 

H1 : จ านวนร้านค้าท่ี รับบัตรเครดิตมีให้ เลื อกใช้บริการอย่างทั่วถึงส่งผลต่อ
พฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบัตรด้านรูปแบบการช าระหน้ีบัตรเครดิต
แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.101  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.705  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 แสดงว่าจ านวนร้านคา้ท่ีรับ
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บตัรเครดิตมีให้เลือกใชบ้ริการอยา่งทัว่ถึงส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต 

ดา้นรูปแบบการช าระหน้ีบตัรเครดิตไม่แตกต่างกนั 

9.27 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : สมคัรบตัรเครดิตได้หลายช่องทางส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการ
บตัรดา้นรูปแบบการช าระหน้ีบตัรเครดิตไม่แตกต่างกนั 

H1 : สมคัรบตัรเครดิตได้หลายช่องทางส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการ
บตัรดา้นรูปแบบการช าระหน้ีบตัรเครดิตแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.101  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.933  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่สมคัรบตัรเครดิตได้

หลายช่องทางส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต ดา้นรูปแบบการช าระหน้ี

บตัรเครดิตไม่แตกต่างกนั 

9.28 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : มีช่องทางการช าระยอดค่าใช้จ่ายท่ีหลากหลายส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการบตัรเครดิต ดา้นรูปแบบการช าระหน้ีบตัรเครดิตไม่แตกต่างกนั 

H1 : ช่องทางการช าระยอดค่าใช้จ่ายท่ีหลากหลายส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการบตัรเครดิต ดา้นรูปแบบการช าระหน้ีบตัรเครดิตแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.101  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.275  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ช่องทางการช าระยอด

ค่าใช้จ่ายท่ีหลากหลายส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต ดา้นรูปแบบการ

ช าระหน้ีบตัรเครดิตไม่แตกต่างกนั 
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9.29 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : ใช้บริการบตัรเครดิตในต่างประเทศไดโ้ดยสะดวกส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการ
เลือกใชบ้ริการบตัรดา้นรูปแบบการช าระหน้ีบตัรเครดิตไม่แตกต่างกนั 

H1 : ใช้บริการบตัรเครดิตในต่างประเทศไดโ้ดยสะดวกส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการ
เลือกใชบ้ริการบตัรดา้นรูปแบบการช าระหน้ีบตัรเครดิตแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.101  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.912  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ใชบ้ริการบตัรเครดิต

ในต่างประเทศได้โดยสะดวกส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบัตรเครดิต ด้าน

รูปแบบการช าระหน้ีบตัรเครดิตไม่แตกต่างกนั 

9.30 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : มีตู ้ATM เพียงพอต่อการบริการเบิกถอนเงินสดส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการ 
เลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นรูปแบบการช าระหน้ีบตัรเครดิตไม่แตกต่างกนั 

H1 : มีตู ้ATM เพียงพอต่อการบริการเบิกถอนเงินสดส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการ 
เลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นรูปแบบการช าระหน้ีบตัรเครดิตแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.101  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.001  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่การมีตู ้ATM เพียงพอ

ต่อการบริการเบิกถอนเงินสดส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นรูปแบบ

การช าระหน้ีบตัรเครดิตแตกต่างกนั 

สมมติฐานที ่10 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิต

ของคนไทยเจเนอเรชนัวาย ในกรุงเทพมหานคร 
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ตารางที่  4.102 ส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อ

พฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นการถือครองจ านวนบตัร 

พฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิต ด้านการถือครองจ านวนบัตร 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด N Mean SD F-test Sig. 
ประชาสัมพนัธ์ใหข้อ้มูลข่าวสาร
ผา่นส่ือต่างๆ หลากหลาย 

400 3.90 0.771 0.156 0.856 

มีสิทธิพิเศษท่ีมอบใหลู้กคา้ในวนั
ส าคญัต่างๆ อยา่งสม ่าเสมอ 

400 3.86 0.849 2.444 0.088 

สามารถสมคัรบตัรเครดิตได้
สะดวก และอนุมติับตัรเครดิตได้
รวดเร็ว 

400 3.83 0.893 1.469 0.231 

พนกังานงานสามารถแกปั้ญหาท่ี
เกิดข้ึนใหแ้ก่ลูกคา้ไดต้ลอด 24 
ชัว่โมง 

400 3.76 1.027 1.868 0.156 

**นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

10.1 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : การประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารผ่านส่ือต่างๆท่ีหลากหลายส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการบัตรเครดิต ด้านการถือครองจ านวนบัตรไม่
แตกต่างกนั 

H1 : การประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารผ่านส่ือต่างๆท่ีหลากหลายส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นการถือครองจ านวนบตัรแตกต่าง
กนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.102  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.700  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงว่าการประชาสัมพนัธ์

ให้ขอ้มูลข่าวสารผ่านส่ือต่างๆท่ีหลากหลายส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต 

ดา้นการถือครองจ านวนบตัรไม่แตกต่างกนั 
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10.2 สมมติฐานทางสถิติ 

H0 : การมีสิทธิพิเศษท่ีมอบให้ลูกค้าในวนัส าคญัต่างๆ อย่างสม ่าเสมอส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการบัตรเครดิต ด้านการถือครองจ านวนบัตรไม่  
แตกต่างกนั 

H1 : การมีสิทธิพิเศษท่ีมอบให้ลูกค้าในวนัส าคญัต่างๆ อย่างสม ่าเสมอส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นการถือครองจ านวนบตัรแตกต่าง
กนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.102  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.700  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 แสดงว่าการมีสิทธิพิเศษท่ี

มอบให้ลูกคา้ในวนัส าคญัต่างๆ อย่างสม ่าเสมอส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการบตัร

เครดิต ดา้นการถือครองจ านวนบตัรไม่ แตกต่างกนั 

10.3 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : การสมคัรบตัรเครดิตท่ีสะดวก และการไดรั้บอนุมติับตัรเครดิตไดร้วดเร็วส่งผล 
ต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นการถือครองจ านวนบตัรไม่  
แตกต่างกนั 

H1 : การสมคัรบตัรเครดิตท่ีสะดวก และการไดรั้บอนุมติับตัรเครดิตไดร้วดเร็วส่งผล 
ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการบัตรเครดิต ด้านการถือครองจ านวนบัตร
แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.102  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.359  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่การสมคัรบตัรเครดิต

ท่ีสะดวก และการไดรั้บอนุมติับตัรเครดิตไดร้วดเร็วส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการบตัร

เครดิต ดา้นการถือครองจ านวนบตัรไม่แตกต่างกนั 
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10.4 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : พนกังานงานสามารถแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนให้แก่ลูกคา้ไดต้ลอด 24 ชัว่โมงส่งผล
ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต ด้านการถือครองจ านวนบตัรไม่
แตกต่างกนั 

H1 : พนกังานงานสามารถแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนให้แก่ลูกคา้ไดต้ลอด 24 ชัว่โมงส่งผล
ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการบัตรเครดิต ด้านการถือครองจ านวนบัตร
แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.102  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.430  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 แสดงว่าพนักงานสามารถ

แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนให้แก่ลูกคา้ไดต้ลอด 24 ชัว่โมงส่งผลต่อมีพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการบตัร

เครดิต ดา้นการถือครองจ านวนบตัรไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที่  4.103 ส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด  มีผลต่อ

พฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นการใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคาร 

พฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิต 
ด้านการใช้บริการบัตรเครดิตของธนาคารมากทีสุ่ด 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด N Mean SD F-test Sig. 
ประชาสัมพนัธ์ใหข้อ้มูลข่าวสาร
ผา่นส่ือต่างๆ หลากหลาย 

400 3.90 0.771 1.128 0.340 

มีสิทธิพิเศษท่ีมอบใหลู้กคา้ในวนั
ส าคญัต่างๆ อยา่งสม ่าเสมอ 

400 3.86 0.849 0.981 0.459 

สามารถสมคัรบตัรเครดิตได้
สะดวก และอนุมติับตัรเครดิตได้
รวดเร็ว 

400 3.83 0.893 1.492 0.140 

พนกังานงานสามารถแกปั้ญหาท่ี
เกิดข้ึนใหแ้ก่ลูกคา้ไดต้ลอด 24 
ชัว่โมง 

400 3.76 1.027 1.368 0.193 

**นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

10.5 สมมติฐานทางสถิติ 

H0 : การประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารผ่านส่ือต่างๆท่ีหลากหลายส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต ด้านการใช้บริการบัตรเครดิตของ
ธนาคารไม่แตกต่างกนั 

H1 : การประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารผ่านส่ือต่างๆท่ีหลากหลายส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต ด้านการใช้บริการบัตรเครดิตของ
ธนาคารแตกต่างกนั 
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ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.103  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.700  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงว่าการประชาสัมพนัธ์

ให้ขอ้มูลข่าวสารผ่านส่ือต่างๆท่ีหลากหลายส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต 

ดา้นการใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารไม่แตกต่างกนั 

10.6 สมมติฐานทางสถิติ 

H0 : การมีสิทธิพิเศษท่ีมอบให้ลูกค้าในวนัส าคญัต่างๆ อย่างสม ่าเสมอส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต ด้านการใช้บริการบัตรเครดิตของ
ธนาคารไม่แตกต่างกนั 

H1 : การมีสิทธิพิเศษท่ีมอบให้ลูกค้าในวนัส าคญัต่างๆ อย่างสม ่าเสมอส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต ด้านการใช้บริการบัตรเครดิตของ
ธนาคารแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.103  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.700  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 แสดงว่าการมีสิทธิพิเศษท่ี

มอบให้ลูกคา้ในวนัส าคญัต่างๆ อย่างสม ่าเสมอส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการบตัร

เครดิต ดา้นการใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารไม่แตกต่างกนั 

10.7 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : การสมคัรบตัรเครดิตท่ีสะดวก และการไดรั้บอนุมติับตัรเครดิตไดร้วดเร็วส่งผล
ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต ด้านการใช้บริการบตัรเครดิตของ
ธนาคารไม่แตกต่างกนั 

H1 : การสมคัรบตัรเครดิตท่ีสะดวก และการไดรั้บอนุมติับตัรเครดิตไดร้วดเร็วส่งผล
ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต ด้านการใช้บริการบตัรเครดิตของ
ธนาคารแตกต่างกนั 
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ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.103  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.359  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่การสมคัรบตัรเครดิต

ท่ีสะดวก และการไดรั้บอนุมติับตัรเครดิตไดร้วดเร็วส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการบตัร

เครดิต ดา้นการใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารไม่แตกต่างกนั 

10.8 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : พนกังานงานสามารถแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนให้แก่ลูกคา้ไดต้ลอด 24 ชัว่โมงส่งผล
ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต ดา้นการใช้บริการบตัรเครดิตของ
ธนาคารไม่แตกต่างกนั 

H1 : พนกังานงานสามารถแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนให้แก่ลูกคา้ไดต้ลอด 24 ชัว่โมงส่งผล
ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต ดา้นการใช้บริการบตัรเครดิตของ
ธนาคารแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.103  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.430  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่พนกังานงานสามารถ

แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนใหแ้ก่ลูกคา้ไดต้ลอด 24 ชัว่โมงส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการบตัร

เครดิต ดา้นการใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.104 ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีผลต่อ

พฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการบตัรเครดิตต่อเดือน 

พฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิต 
ด้านความถี่ในการใช้บริการบัตรเครดิตต่อเดือน 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด N Mean SD F-test Sig. 
ประชาสัมพนัธ์ใหข้อ้มูลข่าวสาร
ผา่นส่ือต่างๆ หลากหลาย 

400 3.90 0.771 1.780 0.132 

มีสิทธิพิเศษท่ีมอบใหลู้กคา้ในวนั
ส าคญัต่างๆ อยา่งสม ่าเสมอ 

400 3.86 0.849 3.485 0.008** 

สามารถสมคัรบตัรเครดิตได้
สะดวก และอนุมติับตัรเครดิตได้
รวดเร็ว 

400 3.83 0.893 3.275 0.012 

พนกังานงานสามารถแกปั้ญหาท่ี
เกิดข้ึนใหแ้ก่ลูกคา้ไดต้ลอด 24 
ชัว่โมง 

400 3.76 1.027 1.917 0.107 

**นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

10.9 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : การประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารผ่านส่ือต่างๆท่ีหลากหลายส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการบัตรเครดิต ด้านความถ่ีในการใช้บริการบัตร
เครดิตต่อเดือนไม่แตกต่างกนั 

H1 : การประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารผ่านส่ือต่างๆท่ีหลากหลายส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการบัตรเครดิต ด้านความถ่ีในการใช้บริการบัตร
เครดิตต่อเดือนแตกต่างกนั 
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ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.104  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.700  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงว่าการประชาสัมพนัธ์

ใหข้อ้มูลข่าวสารผา่นส่ือต่างๆท่ีหลากหลายส่งผลต่อมีพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต 

ดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการบตัรเครดิตต่อเดือนไม่แตกต่างกนั 

10.10 สมมติฐานทางสถิติ 

H0 : การมีสิทธิพิเศษท่ีมอบให้ลูกค้าในวนัส าคญัต่างๆ อย่างสม ่าเสมอส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการบัตรเครดิต ด้านความถ่ีในการใช้บริการบัตร
เครดิตต่อเดือนไม่แตกต่างกนั 

H1 : การมีสิทธิพิเศษท่ีมอบให้ลูกค้าในวนัส าคญัต่างๆ อย่างสม ่าเสมอส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการบัตรเครดิต ด้านความถ่ีในการใช้บริการบัตร
เครดิตต่อเดือนแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.104  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.008  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 แสดงว่าการมีสิทธิพิเศษท่ี

มอบให้ลูกคา้ในวนัส าคญัต่างๆ อย่างสม ่าเสมอส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการบตัร

เครดิต ดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการบตัรเครดิตต่อเดือนแตกต่างกนั 

จากตารางท่ี 4.104  พบว่าผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านการ

ส่งเสริมการตลาด ในเร่ืองของการมีสิทธิพิเศษท่ีมอบใหลู้กคา้ในวนัส าคญัต่างๆ อยา่งสม ่าเสมอ

ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการบตัรเครดิต ดา้นการใช้บริการบตัรเครดิตของธนาคารต่างๆ 

แตกต่างกันได้มีค่าสถิติ F-test ท่ี 3.485 และมีค่า Sig. ท่ี 0.008** ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธ

สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าการมีสิทธิพิเศษท่ีมอบให้

ลูกคา้ในวนัส าคญัต่างๆ อยา่งสม ่าเสมอส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้น

ความถ่ีในการใชบ้ริการบตัรเครดิตต่อเดือนแตกต่างกนัท่ีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันั้น
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ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) เพื่อทดสอบความแตกต่างเป็น

รายคู่  ดงัแสดงในตารางท่ี 4.105 

ตารางที่ 4.105  แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ระหว่างส่วนประสม

ทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด ในเร่ืองของการมีสิทธิพิเศษท่ีมอบให้ลูกคา้ในวนั

ส าคญัต่างๆ อย่างสม ่าเสมอกบัพฤติกรรมการใช้บริการบตัรเครดิต ดา้นความถ่ีในการใช้บตัร

เครดิตเฉล่ียต่อเดือน 

ด้านความถี่ใน
การใช้บัตร

เครดิตเฉลีย่ต่อ
เดือน 

Mean 

1 – 3 คร้ัง 4– 6 คร้ัง 7 – 9 คร้ัง 
10- 12 
คร้ัง 

มากกวา่ 
13 คร้ัง 

3.94 3.76 3.88 3.69 4.36 

1 – 3 คร้ัง 3.94 - 0.18 0.06 0.25 -0.42 
4– 6 คร้ัง 3.76  - -0.12 0.07 -0.60** 
7 – 9 คร้ัง 3.88   - 0.19 -0.48 
10 - 12 คร้ัง 3.69    - -0.67** 
มากกวา่ 13 คร้ัง 4.36     - 

**นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตารางท่ี 4.105 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความถ่ีในการใช้บตัรเครดิตเฉล่ียต่อ

เดือน 4 – 6 คร้ังมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทาง ดา้นการส่งเสริมการตลาด ในเร่ืองของการมี

สิทธิพิ เศษท่ีมอบให้ ลูกค้าในวันส าคัญต่างๆ อย่างสม ่ าเสมอท่ีแตกต่างกันจากผู ้ตอบ

แบบสอบถามท่ีมีความถ่ีในการใชบ้ตัรเครดิตเฉล่ียต่อมากกวา่ 13 คร้ัง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. ท่ี - -0.60**  

นอกจากน้ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความถ่ีในการใช้บตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือน 10 – 12 

คร้ังมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางดา้นการส่งเสริมการตลาด ในเร่ืองของการมีสิทธิพิเศษท่ี

มอบใหลู้กคา้ในวนัส าคญัต่างๆ อยา่งสม ่าเสมอท่ีแตกต่างกนัจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความถ่ี

ในการใชบ้ตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 13 คร้ัง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดย

มีค่า Sig. ท่ี -0.67** 
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10.11 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : การสมคัรบตัรเครดิตท่ีสะดวก และการไดรั้บอนุมติับตัรเครดิตไดร้วดเร็วส่งผล
ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต  ดา้นความถ่ีในการใช้บริการบตัร
เครดิตต่อเดือนไม่แตกต่างกนั 

H1 : การสมคัรบตัรเครดิตท่ีสะดวก และการไดรั้บอนุมติับตัรเครดิตไดร้วดเร็วส่งผล
ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต  ดา้นความถ่ีในการใช้บริการบตัร
เครดิตต่อเดือนไม่แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.104  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.359  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่การสมคัรบตัรเครดิต

ท่ีสะดวก และการไดรั้บอนุมติับตัรเครดิตไดร้วดเร็วส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการบตัร

เครดิต  ดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการบตัรเครดิตต่อเดือนไม่แตกต่างกนั 

10.12 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : พนกังานงานสามารถแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนให้แก่ลูกคา้ไดต้ลอด 24 ชัว่โมงส่งผล
ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต  ดา้นความถ่ีในการใช้บริการบตัร
เครดิตต่อเดือนไม่แตกต่างกนั 

H1 : พนกังานงานสามารถแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนให้แก่ลูกคา้ไดต้ลอด 24 ชัว่โมงส่งผล
ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต  ดา้นความถ่ีในการใช้บริการบตัร
เครดิตต่อเดือนแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.104  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.430  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่พนกังานงานสามารถ

แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนให้แก่ลูกคา้ไดต้ลอด 24 ชัว่โมงส่งผลต่อมีพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการบตัร

เครดิต ดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการบตัรเครดิตต่อเดือนไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที่  4.106 ส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด  มีผลต่อ

พฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อคร้ัง 

พฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิต 
ด้านค่าใช้จ่ายทีใ่ช้ช าระผ่านบัตรเครดิตเฉลีย่ต่อคร้ัง 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด N Mean SD F-test Sig. 
ประชาสัมพนัธ์ใหข้อ้มูลข่าวสาร
ผา่นส่ือต่างๆ หลากหลาย 

400 3.90 0.771 0.772 0.611 

มีสิทธิพิเศษท่ีมอบใหลู้กคา้ในวนั
ส าคญัต่างๆ อยา่งสม ่าเสมอ 

400 3.86 0.849 0.501 0.834 

สามารถสมคัรบตัรเครดิตได้
สะดวก และอนุมติับตัรเครดิตได้
รวดเร็ว 

400 3.83 0.893 0.782 0.603 

พนกังานงานสามารถแกปั้ญหาท่ี
เกิดข้ึนใหแ้ก่ลูกคา้ไดต้ลอด 24 
ชัว่โมง 

400 3.76 1.027 0.700 0.672 

**นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

10.13 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : การประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารผ่านส่ือต่างๆท่ีหลากหลายส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการบัตรเครดิต ด้านค่าใช้จ่ายท่ีใช้ช าระผ่านบัตร
เครดิตเฉล่ียต่อคร้ังไม่แตกต่างกนั 

H1 : การประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารผ่านส่ือต่างๆท่ีหลากหลายส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการบัตรเครดิต ด้านค่าใช้จ่ายท่ีใช้ช าระผ่านบัตร
เครดิตเฉล่ียต่อคร้ังแตกต่างกนั 
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ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.106  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.700  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงว่าการประชาสัมพนัธ์

ใหข้อ้มูลข่าวสารผา่นส่ือต่างๆท่ีหลากหลายส่งผลต่อมีพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต 

ดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อคร้ังไม่แตกต่างกนั 

10.14 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : การมีสิทธิพิเศษท่ีมอบให้ลูกค้าในวนัส าคญัต่างๆ อย่างสม ่าเสมอส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการบัตรเครดิต ด้านค่าใช้จ่ายท่ีใช้ช าระผ่านบัตร
เครดิตเฉล่ียต่อคร้ังไม่แตกต่างกนั 

H1 : การมีสิทธิพิเศษท่ีมอบให้ลูกค้าในวนัส าคญัต่างๆ อย่างสม ่าเสมอส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการบัตรเครดิต ด้านค่าใช้จ่ายท่ีใช้ช าระผ่านบัตร
เครดิตเฉล่ียต่อคร้ังแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.106  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.700  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 แสดงว่าการมีสิทธิพิเศษท่ี

มอบให้ลูกคา้ในวนัส าคญัต่างๆ อย่างสม ่าเสมอส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการบตัร

เครดิต ดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อคร้ังไม่แตกต่างกนั 

10.15 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : การสมคัรบตัรเครดิตท่ีสะดวก และการไดรั้บอนุมติับตัรเครดิตไดร้วดเร็วส่งผล
ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต  ดา้นค่าใช้จ่ายท่ีใช้ช าระผ่านบตัร
เครดิตเฉล่ียต่อคร้ังไม่แตกต่างกนั 

H1 : การสมคัรบตัรเครดิตท่ีสะดวก และการไดรั้บอนุมติับตัรเครดิตไดร้วดเร็วส่งผล
ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต  ดา้นค่าใช้จ่ายท่ีใช้ช าระผ่านบตัร
เครดิตเฉล่ียต่อคร้ังแตกต่างกนั 
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ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.106  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.359  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่การสมคัรบตัรเครดิต

ท่ีสะดวก และการไดรั้บอนุมติับตัรเครดิตไดร้วดเร็วส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการบตัร

เครดิต  ดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อคร้ังไม่แตกต่างกนั 

10.16 สมมติฐานทางสถิติ 

H0 : พนกังานงานสามารถแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนให้แก่ลูกคา้ไดต้ลอด 24 ชัว่โมงส่งผล
ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต ด้านค่าใช้จ่ายท่ีใช้ช าระผ่านบตัร
เครดิตเฉล่ียต่อคร้ังไม่แตกต่างกนั 

H1 : พนกังานงานสามารถแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนให้แก่ลูกคา้ไดต้ลอด 24 ชัว่โมงส่งผล
ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต ด้านค่าใช้จ่ายท่ีใช้ช าระผ่านบตัร
เครดิตเฉล่ียต่อคร้ังแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.106  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.430  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่พนกังานงานสามารถ

แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนให้แก่ลูกคา้ไดต้ลอด 24 ชัว่โมงส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการบตัร

เครดิต ดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อคร้ังไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที่  4.107 ส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อ

พฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือน 

พฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิต 
ด้านค่าใช้จ่ายทีใ่ช้ช าระผ่านบัตรเครดิตเฉลีย่ต่อเดือน 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด N Mean SD F-test Sig. 
ประชาสัมพนัธ์ใหข้อ้มูลข่าวสาร
ผา่นส่ือต่างๆ หลากหลาย 

400 3.90 0.771 1.926 0.089 

มีสิทธิพิเศษท่ีมอบใหลู้กคา้ในวนั
ส าคญัต่างๆ อยา่งสม ่าเสมอ 

400 3.86 0.849 0.877 0.497 

สามารถสมคัรบตัรเครดิตได้
สะดวก และอนุมติับตัรเครดิตได้
รวดเร็ว 

400 3.83 0.893 1.273 0.275 

พนกังานงานสามารถแกปั้ญหาท่ี
เกิดข้ึนใหแ้ก่ลูกคา้ไดต้ลอด 24 
ชัว่โมง 

400 3.76 1.027 1.334 0.249 

**นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

10.17 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : การประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารผ่านส่ือต่างๆท่ีหลากหลายส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการบัตรเครดิต ด้านค่าใช้จ่ายท่ีใช้ช าระผ่านบัตร
เครดิตเฉล่ียต่อเดือนไม่แตกต่างกนั 

H1 : การประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารผ่านส่ือต่างๆท่ีหลากหลายส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการบัตรเครดิต ด้านค่าใช้จ่ายท่ีใช้ช าระผ่านบัตร
เครดิตเฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั 
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ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.107  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.700  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงว่าการประชาสัมพนัธ์

ให้ขอ้มูลข่าวสารผ่านส่ือต่างๆท่ีหลากหลายส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต 

ดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือนไม่แตกต่างกนั 

10.18 สมมติฐานทางสถิติ 

H0 : การมีสิทธิพิเศษท่ีมอบให้ลูกค้าในวนัส าคญัต่างๆ อย่างสม ่าเสมอส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการบัตรเครดิต ด้านค่าใช้จ่ายท่ีใช้ช าระผ่านบัตร
เครดิตเฉล่ียต่อเดือนไม่แตกต่างกนั 

H1 : การมีสิทธิพิเศษท่ีมอบให้ลูกค้าในวนัส าคญัต่างๆ อย่างสม ่าเสมอส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการบัตรเครดิต ด้านค่าใช้จ่ายท่ีใช้ช าระผ่านบัตร
เครดิตเฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.107  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.700  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 แสดงว่าการมีสิทธิพิเศษท่ี

มอบให้ลูกคา้ในวนัส าคญัต่างๆ อย่างสม ่าเสมอส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการบตัร

เครดิต ดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือนไม่แตกต่างกนั 

10.19 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : การสมคัรบตัรเครดิตท่ีสะดวก และการไดรั้บอนุมติับตัรเครดิตไดร้วดเร็วส่งผล
ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต ด้านค่าใช้จ่ายท่ีใช้ช าระผ่านบตัร
เครดิตเฉล่ียต่อเดือนไม่แตกต่างกนั 

H1 : การสมคัรบตัรเครดิตท่ีสะดวก และการไดรั้บอนุมติับตัรเครดิตไดร้วดเร็วส่งผล
ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต  ดา้นค่าใช้จ่ายท่ีใช้ช าระผ่านบตัร
เครดิตเฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั 
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ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.107  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.359  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่การสมคัรบตัรเครดิต

ท่ีสะดวก และการไดรั้บอนุมติับตัรเครดิตไดร้วดเร็วส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการบตัร

เครดิต  ดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือนไม่แตกต่างกนั 

10.20 สมมติฐานทางสถิติ 

H0 : พนกังานงานสามารถแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนให้แก่ลูกคา้ไดต้ลอด 24 ชัว่โมงส่งผล
ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต ด้านค่าใช้จ่ายท่ีใช้ช าระผ่านบตัร
เครดิตเฉล่ียต่อเดือนไม่แตกต่างกนั 

H1 : พนกังานงานสามารถแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนให้แก่ลูกคา้ไดต้ลอด 24 ชัว่โมงส่งผล
ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต ด้านค่าใช้จ่ายท่ีใช้ช าระผ่านบตัร
เครดิตเฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.107  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.430  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่พนกังานงานสามารถ

แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนใหแ้ก่ลูกคา้ไดต้ลอด 24 ชัว่โมงส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการบตัร

เครดิต ดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือนไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.108 ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสิรมการตลาด มีผลต่อ

พฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิต ดา้นรูปแบบการช าระหน้ีบตัรเครดิต 

พฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิต 
ด้านรูปแบบการช าระหนีบ้ัตรเครดิต 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด N Mean SD F-test Sig. 
ประชาสัมพนัธ์ใหข้อ้มูลข่าวสาร
ผา่นส่ือต่างๆ หลากหลาย 

400 3.90 0.771 0.517 0.597 

มีสิทธิพิเศษท่ีมอบใหลู้กคา้ในวนั
ส าคญัต่างๆ อยา่งสม ่าเสมอ 

400 3.86 0.849 0.748 0.474 

สามารถสมคัรบตัรเครดิตได้
สะดวก และอนุมติับตัรเครดิตได้
รวดเร็ว 

400 3.83 0.893 0.164 0.849 

พนกังานงานสามารถแกปั้ญหาท่ี
เกิดข้ึนใหแ้ก่ลูกคา้ไดต้ลอด 24 
ชัว่โมง 

400 3.76 1.027 0.704 0.495 

10.21 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : การประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารผ่านส่ือต่างๆท่ีหลากหลายส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต ดา้นรูปแบบการช าระหน้ีบตัรเครดิต
ไม่แตกต่างกนั 

H1 : การประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารผ่านส่ือต่างๆท่ีหลากหลายส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต ดา้นรูปแบบการช าระหน้ีบตัรเครดิต
แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.108  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.700  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงว่าการประชาสัมพนัธ์

ใหข้อ้มูลข่าวสารผา่นส่ือต่างๆท่ีหลากหลายส่งผลต่อมีพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต  

ดา้นรูปแบบการช าระหน้ีบตัรเครดิตไม่แตกต่างกนั 
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10.22 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : การมีสิทธิพิเศษท่ีมอบให้ลูกค้าในวนัส าคญัต่างๆ อย่างสม ่าเสมอส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต ดา้นรูปแบบการช าระหน้ีบตัรเครดิต
ไม่แตกต่างกนั 

H1 : การมีสิทธิพิเศษท่ีมอบให้ลูกค้าในวนัส าคญัต่างๆ อย่างสม ่าเสมอส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต ดา้นรูปแบบการช าระหน้ีบตัรเครดิต
แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.108  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.700  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 แสดงว่าการมีสิทธิพิเศษท่ี

มอบให้ลูกคา้ในวนัส าคญัต่างๆ อย่างสม ่าเสมอส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการบตัร

เครดิต ดา้นรูปแบบการช าระหน้ีบตัรเครดิตไม่แตกต่างกนั 

10.23 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : การสมคัรบตัรเครดิตท่ีสะดวก และการไดรั้บอนุมติับตัรเครดิตไดร้วดเร็วส่งผล
ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการบัตรเครดิต  ด้านรูปแบบการช าระหน้ีบตัร
เครดิตไม่แตกต่างกนั 

H1 : การสมคัรบตัรเครดิตท่ีสะดวก และการไดรั้บอนุมติับตัรเครดิตไดร้วดเร็วส่งผล
ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการบัตรเครดิต  ด้านรูปแบบการช าระหน้ีบตัร
เครดิตแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.108  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.359  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่การสมคัรบตัรเครดิต

ท่ีสะดวก และการไดรั้บอนุมติับตัรเครดิตไดร้วดเร็วส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการบตัร

ดา้นรูปแบบการช าระหน้ีบตัรเครดิตไม่แตกต่างกนั 
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10.24 สมมติฐานทางสถิติ  

H0 : พนกังานงานสามารถแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนให้แก่ลูกคา้ไดต้ลอด 24 ชัว่โมงส่งผล
ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการบัตรเครดิต ด้านรูปแบบการช าระหน้ีบัตร
เครดิตไม่แตกต่างกนั 

H1 : พนกังานงานสามารถแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนให้แก่ลูกคา้ไดต้ลอด 24 ชัว่โมงส่งผล
ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการบัตรเครดิต ด้านรูปแบบการช าระหน้ีบัตร
เครดิตแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ 

จากตาราง 4.108  พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.430  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ ค่าระดบันยัส าคญั 

เท่ากบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่พนกังานงานสามารถ

แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนให้แก่ลูกคา้ไดต้ลอด 24 ชัว่โมงส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการบตัร

เครดิต ดา้นรูปแบบการช าระหน้ีบตัรเครดิตไม่แตกต่างกนั 
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บทที ่5 

อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิตของคนไทยเจนวาย  ในกรุงเทพมหานคร มี

ว ัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาพฤติกรรมการใช้บ ริการบัตรเค รดิตของคนไทย เจเนอเรชันวาย  ใน

กรุงเทพมหานคร 

การศึกษาคร้ังน้ี ได้ศึกษาเก่ียวปัจจัยทางด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ รวมทั้ งปัจจัย

ทางด้านส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการ

ส่งเสริมการตลาด ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิตของคนไทย เจเนอเรชันวาย ใน

กรุงเทพมหานคร 

โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบดว้ย ส่วน

ท่ี 1  ขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ส่วนท่ี 2  ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตของคน

ไทยเจนเนอเรชันวาย และส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการใช้บริการบตัรเครดิต จากนั้นได้น าแบบสอบถามไปทดลองหาค่าความเช่ือมัน่ ดว้ยวิธี

ของ Cronbach เพื่อหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficient) ไดค้่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของ

แบบสอบถาม มีคา่เท่ากบั 0.95 

การวเิคราะห์ขอ้มูลแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัทางดา้นลกัษณะ

ทางประชากรศาสตร์ ของคนไทยเจนวาย  ในกรุงเทพมหานคร ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้

บตัรเครดิตของคนไทยเจนเนอเรชนัวาย  ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) 

ทีมีอิทธิผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิตของคนไทยเจนวาย และส่วนท่ี 4 การวิเคราะห์ขอ้มูล

เพื่อทดสอบสมมติฐานซ่ึงผูศึ้กษาท าการวเิคราะห์ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
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5.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การน าเสนอผลการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาท าการน าเสนอผลการศึกษาตามวตัถุประสงคข์อง

การศึกษาน้ี 

5.1.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูใ้ชบ้ตัรเครดิตของคนไทย

เจเนอเรชันวาย พบว่า กลุ่มตวัอย่างในคร้ังน้ีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 26 – 31 ปี 

ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีสถานภาพโสด ประกอบอาชีพเป็นพนักงาน

บริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียส่วนใหญ่อยูท่ี่ 25,001 – 35,000 บาทต่อเดือน 

5.1.2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้านพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิต 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตของกลุ่มตวัอย่างพบว่าส่วน

ใหญ่มีจุดประสงค์ในการใช้บตัรเครดิตเพื่อผ่อนช าระสินคา้ได ้0 เปอร์เซนต์   มีการถือครอง

บตัรเครดิตจ านวน 2 – 3 ใบ และใช้บริการบตัรเครดิตของธนาคารไทยพาณิชยม์ากท่ีสุด มี

ระดบัความถ่ีในการใช้บตัรเครดิตอยู่ท่ี 4 – 6 คร้ังต่อเดือน มีค่าใช้จ่ายในการใช้จ่ายผ่านบตัร

เครดิตรวมเฉล่ีย 1,001 – 3,000 บาทต่อคร้ัง และค่าใช้จ่ายในการใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตรวม

เฉล่ีย 5,001 – 15,000 บาทต่อเดือน ซ่ึงส่วนใหญ่ใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตประเภทการซ้ือสินคา้

ประเภทสินคา้อุปโภคและบริโภค และเลือกช าระหน้ีบตัรเครดิตแบบเตม็จ านวน 

5.1.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) 

กลุ่มตวัอย่างให้ระดบัความส าคญัในส่วนของปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ

บตัรเครดิต ดงัน้ี 

- ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลติภัณฑ์ 

พบว่า ระดบัความส าคญัอยู่ในระดบัมาก โดยผูท่ี้ใช้บตัรเครดิตเลือกท่ีจะใช้บตัร

เครดิตสาเหตุมาจากธนาคารผูอ้อกบตัรมีช่ือเสียงและความมัน่คง มีความน่าเช่ือถือ โดยมี

ค่าเฉล่ีย 4.10 รองลงมาคือรูปแบบบัตรเครดิตท่ีหลากหลายประเภทเหมาะสมกับการ
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ด าเนินชีวิต อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.05 และวงเงินท่ีได้รับมีความเหมาะสมกบั

รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.02 

- ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา 

พบว่า ระดบัความส าคญัอยู่ในระดบัมาก โดยผูท่ี้ใช้บตัรเครดิตเลือกท่ีจะใช้บตัร

เครดิตสาเหตุมาจากการไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพ โดยมีค่าเฉล่ีย 3.92 ซ่ึงมี

ค่าเฉล่ียเท่ากนักบัอตัราดอกเบ้ียในการผอ่นสินคา้ต ่า โดยมีค่าเฉล่ีย 3.92 เช่นกนั รองลงมา

คือมีความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมรายปีท่ีเรียกเก็บของบตัรเครดิตบางประเภทและมี

การเครดิตการคืน เงินสูง  อยู่ในระดับมาก โดยมีค่ าเฉ ล่ีย  3.88 และไม่ เรียก เก็บ

ค่าธรรมเนียมรายปีแรกเข้ากับมีอัตราดอกเบ้ีย ค่าปรับ และค่าบริการอ่ืน ๆ มีความ

เหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.85 

- ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

พบว่า ระดบัความส าคญัอยู่ในระดบัมาก โดยผูท่ี้ใช้บตัรเครดิตเลือกท่ีจะใช้บตัร

เครดิตสาเหตุมาจากการมีช่องทางการช าระยอดค่าใชจ่้ายท่ีหลากหลาย โดยมีค่าเฉล่ีย 3.95 

รองลงมาคือมีจ านวนร้านคา้ท่ีรับบตัรเครดิตมีให้เลือกใช้บริการอย่างทัว่ถึงอยู่ในระดบั

มาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.94 และสามารถสมคัรบตัรเครดิตไดห้ลายช่องทางอยู่ในระดบัมาก 

โดยมีค่าเฉล่ีย 3.91 

- ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด 

พบว่า ระดบัความส าคญัอยู่ในระดบัมาก โดยผูท่ี้ใช้บตัรเครดิตเลือกท่ีจะใช้บตัร

เครดิตสาเหตุมาจากการประชาสัมพนัธ์ให้ขอ้มูลข่าวสารผ่านส่ือต่างๆ หลากหลายโดยมี

ค่าเฉล่ีย 3.90 รองลงมาคือมีสิทธิพิเศษท่ีมอบให้ลูกคา้ในวนัส าคญัต่างๆ อยา่งสม ่าเสมออยู่

ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.86 และสามารถสมคัรบตัรเครดิตไดส้ะดวก และอนุมติับตัร

เครดิตไดร้วดเร็วอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.83 

ซ่ึงระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้

บริการบตัเครดิตใหค้วามส าคญัในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวม 3.90 
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5.1.4 ผลการวเิคราะห์สมมติฐานความแตกต่างของปัจจัยลกัษณะทางประชากรศาสตร์ต่อพฤติกรรม 

การใช้บริการบัตรเครดิต 

ได้ท าการเปรียบเทียบกนัระหว่างตวัแปรอิสระกับตวัแปรตาม โดยใช้วิธีเปรียบเทียบท่ี

แตกต่างกันตามลักษณะและข้อมูลของตัวแปร ผลการทดสอบสมมติฐานส่วนท่ี 1 ความ

แตกต่างทางด้านลกัษณะทางประชากรศาสตร์ มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการบตัรเครดิตท่ี

แตกต่างกนั สรุปไดด้งัน้ี 

ตารางที่ 5.1 ปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ต่อพฤติกรรมการใช้บริการบตัรเครดิต

ดา้นเพศ  

ล าดับ สมมติฐานที ่1  
ผลการ
ทดสอบ 

1.1 
เพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต 
ดา้นจ านวนบตัรเครดิตไม่แตกต่างกนั 

ยอมรับ 

1.2 
เพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต 
ดา้นการใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารไม่แตกต่างกนั 

ยอมรับ 

1.3 
เพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต 
ดา้นความถ่ีในการใชบ้ตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือนไม่แตกต่างกนั 

ยอมรับ 

1.4 
เพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต
ดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อคร้ังไม่แตกต่างกนั 

ยอมรับ 

1.5 
เพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต
ดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือนไม่แตกต่างกนั 

ยอมรับ 

1.6 
เพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต
ดา้นรูปแบบการช าระหน้ีบตัรเครดิตไม่แตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐาน 

ยอมรับ 
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ตารางที่ 5.2 ปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ต่อพฤติกรรมการใช้บริการบตัรเครดิต

ดา้นอาย ุ

ล าดับ สมมติฐานที ่2  
ผลการ
ทดสอบ 

2.1 
กลุ่มอายุท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต
ดา้นจ านวนบตัรเครดิตแตกต่าง 

ปฏิเสธ 

2.2 
กลุ่มอายุท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต
ดา้นการใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารไม่แตกต่างกนั  

ยอมรับ 

2.3 
กลุ่มอายุท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต
ดา้นความถ่ีในการใชบ้ตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั  

ปฏิเสธ 

2.4 
กลุ่มอายุท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต
ดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อคร้ังแตกต่างกนั  

ปฏิเสธ 

2.5 
กลุ่มอายุท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต
ดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั  

ปฏิเสธ 

2.6 
กลุ่มอายุท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต
ดา้นรูปแบบการช าระหน้ีบตัรเครดิตไม่แตกต่างกนั  

ยอมรับ 

 

 

 

 

 

 

 

 



228 
 

ตารางที่ 5.3 ปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ต่อพฤติกรรมการใช้บริการบตัรเครดิต

ดา้นระดบัการศึกษา 

ล าดับ สมมติฐานที ่3 
ผลการ
ทดสอบ 

3.1 
ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัร
เครดิตด้านจ านวนบัตรเครดิตแตกต่างกัน  ซ่ึ งไม่ เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

ปฏิเสธ 

3.2 
ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัร
เครดิตดา้นการใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารไม่แตกต่างกนั  

ยอมรับ 

3.3 
ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัร
เครดิตดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการบตัรเครดิตแตกต่างกนั  

ปฏิเสธ 

3.4 
ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัร
ดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อคร้ังไม่แตกต่างกนั  

ยอมรับ 

3.5 
ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัร
ดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั  

ปฏิเสธ 

3.6 
ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการบตัร
ดา้นรูปแบบการช าระหน้ีบตัรเครดิตแตกต่าง 

ปฏิเสธ 
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ตารางที่ 5.4 ปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ต่อพฤติกรรมการใช้บริการบตัรเครดิต

ดา้นสถานภาพ 

ล าดับ สมมติฐานที ่4 
ผลการ
ทดสอบ 

4.1 
สถานภาพท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบัตร
เครดิตดา้นการถือครองจ านวนบตัรแตกต่างกนั  

ปฏิเสธ 

4.2 
สถานภาพท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบัตร
เครดิตดา้นการใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารไม่แตกต่างกนั  

ยอมรับ 

4.3 
สถานภาพท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบัตร
เครดิตดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการบตัรเครดิตแตกต่างกนั  

ปฏิเสธ 

4.4 
สถานภาพท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบัตร
เครดิตดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อคร้ังไม่แตกต่าง
กนั  

ยอมรับ 

4.5 
สถานภาพท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบัตร
เครดิตดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใช้ช าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือนแตกต่าง
กนักนั 

ปฏิเสธ 

4.6 
สถานภาพท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบัตร
เครดิตดา้นรูปแบบการช าระหน้ีบตัรเครดิตไม่แตกต่างกนั  

ยอมรับ 
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ตารางที่ 5.5 ปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ต่อพฤติกรรมการใช้บริการบตัรเครดิต

ดา้นอาชีพ 

ล าดับ สมมติฐานที ่5 
ผลการ
ทดสอบ 

5.1 
อาชีพท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบัตรเครดิต
ดา้นการถือครองจ านวนบตัรเครดิตแตกต่างกนั  

ปฏิเสธ 

5.2 
อาชีพท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบัตรเครดิต
ดา้นการใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารไม่แตกต่างกนั  

ยอมรับ 

5.3 
อาชีพท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบัตรเครดิต
ดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการบตัรเครดิตแตกต่างกนั  

ปฏิเสธ 

5.4 
อาชีพท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบัตรเครดิต
ดา้นการถือครองจ านวนบตัรเครดิตแตกต่างกนั  

ปฏิเสธ 

5.5 
อาชีพท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบัตรเครดิต
ดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใช้ช าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั ซ่ึง
ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

ปฏิเสธ 

5.6 
อาชีพท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบัตรเครดิต
ดา้นรูปแบบการช าระหน้ีบตัรเครดิตไม่แตกต่างกนั  

ยอมรับ 
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ตารางที่ 5.6 ปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ต่อพฤติกรรมการใช้บริการบตัรเครดิต

ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ล าดับ สมมติฐานที ่6  
ผลการ
ทดสอบ 

6.1 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการ
บตัรเครดิตดา้นจ านวนบตัรเครดิตแตกต่างกนั  

ปฏิเสธ 

6.2 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการ
บตัรเครดิตดา้นการใชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารไม่แตกต่างกนั  

ยอมรับ 

6.3 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการ
บตัรเครดิตดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการบตัรเครดิตแตกต่างกนั 

ปฏิเสธ 

6.4 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการ
บตัรเครดิตด้านค่าใช้จ่ายท่ีใช้ช าระผ่านบตัรเครดิตเฉล่ียต่อคร้ังไม่
แตกต่างกนั  

ยอมรับ 

6.5 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการ
บัตรเครดิตด้านค่าใช้จ่ายท่ีใช้ช าระผ่านบัตรเครดิตเฉล่ียต่อเดือน
แตกต่างกนั  

ปฏิเสธ 

6.6 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมต่อการเลือกใชบ้ริการ
บตัรเครดิตดา้นรูปแบบการช าระหน้ีบตัรเครดิตแตกต่างกนั  

ปฏิเสธ 

 

5.1.5 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อพฤติกรรมการใช้บริการ

บัตรเครดิต 

การทดสอบสมมติฐานความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรม

การใชบ้ริการบตัรเครดิต โดยส่วนใหญ่เป็นไปตามสมมติฐาน โดยพบวา่ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด ซ่ึงประกอบด้วยด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการ

ส่งเสริมการตลาด ซ่ึงมีระดบัความส าคญัระดบัมากท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิตของ

คนไทยเจเนอเรชนัวาย ซ่ึงปัจจยัดา้นราคาในเร่ืองของไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีแรกเขา้มี

ค่าการทดสอบสัมประสิทธ์มากท่ีสุด  
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5.2 การอภิปรายผลการวจัิย 

ผลการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการใช้บ ริการบัตรเครดิตของคนไทยเจนวาย   ใน

กรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัจะท าการอภิปรายผลตามสมมติฐาน ดงัน้ี 

5.2.1 สมมติฐานทีเ่กีย่วกบัปัจจัยลกัษณะทางประชากรศาสตร์  

สมมติฐานที่ 1 เพศท่ีต่างกนัมีพฤติกรรมการใช้บริการบตัรเครดิตแตกต่างกนั โดยส่วน

ใหญ่สอดคลอ้งกนั เพราะเพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตในเร่ืองความถ่ีใน

การใช้ จ  านวนเงินท่ีใช้ จุดประสงค์ในการซ้ือสินคา้และบริการ ความฟุ่มเฟือยท่ีต่างกนั เป็น

สาเหตุท่ีตดัสินใจใชบ้ริการบตัรเครดิต จึงสรุปไดว้า่ปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดา้นเพศ

ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการบตัรเครดิตของคนไทยเจเนอเรชนัวาย ในกรุงเทพมหานครซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของตะวนั ทิพยพ์รหมมา (2547) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

เป็นหน้ีคา้งช าระบตัรเครดิตของธนาคารพาณิชยใ์นเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ลูกหน้ี

เพศชายมีหน้ีสินคงคา้งจากบตัเครดิตมากกวา่เพศหญิง เน่ืองจากมียอดใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้และ

บริการท่ีสูง และนิยมจ่ายขั้นต ่ามากกวา่เตม็จ านวน 

สมมติฐานที่ 2 อายุท่ีต่างกนัมีพฤติกรรมการใช้บริการบตัรเครดิตแตกต่างกนั โดยส่วน

ใหญ่สอดคลอ้งกนั เน่ืองจากผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิต ท่ีมีอายุต่างกนัมีพฤติกรรมการใชบ้ริการบตัร

เครดิตในหลายดา้นไม่แตกต่างกนั อยูใ่นทิศทางเดียวกนั เพราะถือว่าบตัรเครดิตมีประโยชน์ใน

ดา้นการจบัจ่ายใชส้อยและมีความสะดวกสบาย ปลอดภยักวา่เงินสด จึงสรุปไดว้า่ปัจจยัลกัษณะ

ทางประชากรศาสตร์ ดา้นอายุส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการบตัรเครดิตของคนไทยเจเนอเร

ชนัวาย ในกรุงเทพมหานครซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของนันทวุธ  สุทธิเนียม (2552) ไดศึ้กษา

งานวิจัยเร่ืองพฤติกรรมการใช้จ่ายของพนักงานธนาคารท่ีกู้ยืมเงินสวสัดิการ กรณีศึกษา :

พนกังานธนาคารนครหลวงไทย จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ พบวา่ เม่ือผูใ้ชง้านบตัรเครดิตมี

อายท่ีุมากข้ึนหน้ีสินคงคา้งช าระจะลดลง สาเหตุมาจากอายท่ีุเพิ่มสูงข้ึน ดว้ยจากหนา้ท่ีการท างาน 

เงินเดือน และประสบการณ์ต่างๆ ท าใหส้ามารถช าระหน้ีบตัรครดิตไดเ้พิ่มมากข้ึน 
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สมมติฐานที่ 3 ระดบัการศึกษาท่ีต่างกนัมีพฤติกรรมการใช้บริการบตัรเครดิตแตกต่าง

กนั ส่วนใหญ่ไม่สอดคลอ้งกนั ทั้งดา้นจ านวนบตัรเครดิต ดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการบตัรเครดิต 

ดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือนและดา้นรูปแบบการช าระหน้ีบตัรเครดิต จึง

สรุปไดว้่าปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ดา้นระดบัการศึกษาท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้

บริการบตัรเครดิตของคนไทยเจเนอเรชนัวาย ในกรุงเทพมหานครไม่สอดคลอ้งกบั งานวิจยัของ

วีรอร เหมางกูร (2553) ท่ีไดศึ้กษางานวิจยัเร่ืองพฤติกรรมการถือบตัรเครดิตของกลุ่มขา้ราชการ

ครูจงัหวดับุรีรัมย ์ พบว่าระดบัการศึกษาท่ีสูงข้ึนมีโอกาสท่ีจะถือครองบตัรเครดิตเพิ่มมากข้ึน 

เน่ืองจากวิเคราะห์ถึงผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บรวมถึงส่วนลดต่างๆ ท่ีไดจ้ากบตัรเครดิต จึงส่งผล

ใหผู้ท่ี้มีระดบัการศึกษาท่ีสูงข้ึนมีแนวความคิดในการใชบ้ริการบตัรเครดิตเพิ่มมากข้ึน ทั้งในดา้น

ของความถ่ีในการใชบ้ริการและจ านวนเงินท่ีใชผ้า่นบตัรเครดิต 

สมมติฐานที่ 4 สถานภาพท่ีต่างกนัมีพฤติกรรมการใช้บริการบตัรเครดิตแตกต่างกนัมี

โดยส่วนใหญ่สอดคล้องกนั ยกเวน้ ดา้นการถือครองจ านวน ดา้นความถ่ีในการใช้บริการบตัร

เครดิต และดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือน จึงสรุปไดว้า่ปัจจยัลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร์ ดา้นสถานภาพส่งผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิตของคนไทยเจเนอเร

ชันวาย ในกรุงเทพมหานครไม่สอดคล้องกบั งานวิจยัของไพรวลัย ์ตนัอ๊ึง (2549) ท่ีได้ศึกษา

งานวิจยัเร่ืองพฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิตของผูถื้อบตัรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยาจ ากดั 

(มหาชน) ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี พบวา่ผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิต ท่ีมีสถานภาพต่างกนั มี

พฤติกรรมการใช้บริการบตัรเครดิต ในทุกด้านไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคล้องกันกบัทฤษฎี

พฤติกรรมผูบ้ริโภค เพราะสถานภาพทางครอบครัวเป็นปัจจยัทางสังคมซ่ึงเป็นตวักระตุน้ท าให้

เกิดการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรม และมีผลกระทบต่อปัจจยัภายในท่ีเป็นอิทธิพลต่อพฤติกรรม

ผูบ้ริโภค 

สมมติฐานที ่5 อาชีพท่ีต่างกนัมีพฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิตแตกต่างกนั โดยส่วน

ใหญ่สอดคลอ้งกนั เน่ืองจากการใชบ้ริการบตัรเครดิตไดน้ั้นทางธนาคารผูอ้อกบตัรเครดิตจะมอง

เร่ืองความมัน่คงในอาชีพการท างานหรือการหารายไดด้ว้ย ทั้งในเร่ืองความมัน่คงของงานและ

ความสม ่าเสมอของรายได้ในแต่ละเดือนดว้ย หากมีรายไดป้ระกอบอาชีพท่ีความเส่ียงสูงก็จะ
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สมคัรบตัรเครดิตค่อนขา้งยาก มีโอกาสไม่ไดรั้บการอนุมติัสูง จึงสรุปได้ว่าปัจจยัลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร์ ดา้นอาชีพ ส่งผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิตของคนไทยเจเนอเรชนั

วาย ในกรุงเทพมหานครสอดคล้องกับ งานวิจัยของพรนิภา หาญมะโน (2556) ท่ีได้ศึกษา

งานวิจยัเร่ืองพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของกลุ่ม Generation B Generation X และ Generation Y ท่ี

ร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา  พบว่า เจเนอเรชนัวาย ส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพการงานท่ีมัน่คง มีรายไดต่้อเดือนค่อนขา้งสูง มกัมีแนวโน้มตดัสินใจซ้ือสินคา้

และบริการได้ง่ายกว่าคนรุ่นอ่ืน ๆ ดงันั้น โปรโมชัน่จากบตัรเครดิต จึงมีอิทธิพลต่อเจเนอเรชนั

วาย ในระดบัสูง 

สมมติฐานที่ 6 รายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิต

แตกต่างกนั มีดงัน้ี โดยส่วนใหญ่สอดคลอ้งกนั ยกเวน้ ดา้นจ านวนบตัรเครดิต ดา้นค่าใชจ่้ายท่ีใช้

ช าระผ่านบตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน จึงสรุปไดว้า่ปัจจยั

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือนส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการบตัร

เครดิตของคนไทยเจเนอเรชนัวาย ในกรุงเทพมหานครสอดคลอ้งกบังานวิจยัของมณัฑิตา  สกุล

รัตนศกัด์ิ (2556) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ืองพฤติกรรมการใชบ้ริการของผูถื้อบตัรเครดิต บริษทั บตัร

กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า รายไดต่้อเดือนของผูใ้ช้บตัรเครดิตมี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตในเร่ืองความถ่ีในการใช้ จ  านวนเงินท่ีใช้ การใช้

บตัรเครดิตซ้ือเส้ือผา้และส่ิงฟุ่มเฟือย ใชท้่องเท่ียวและการเดินทาง ผูท่ี้มีรายได ้15,000 – 25,000 

บาท จะใช้บตัรเครดิต 1 คร้ังต่อเดือน เพื่อซ้ือสินค้าและบริการ และยงัมีความสอดคล้องกับ

งานวิจยัของช่อทิพย ์ฟุ้งเฟ่ือง (2547) ท่ีได้ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการใช้บริการบตัรเครดิต 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า รายได้มีความสัมพนัธ์กับ

ลกัษณะการช าระสินคา้และบริการ ความถ่ีในการใชง้านต่อเดือน และจ านวนเงินใชจ่้ายต่อเดือน

ผา่นบตัรเครดิต 
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5.2.2 สมมติฐานทีเ่กีย่วกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) 

สมมติฐานที่ 7 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์มีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิตของคน

ไทยเจเนอเรชันวาย ในกรุงเทพมหานคร พบว่ารูปแบบบัตรเครดิตท่ีหลากหลายประเภท

เหมาะสมกับการด าเนินชีวิต วงเงินท่ีได้รับมีความเหมาะสมกับรายได้และค่าใช้จ่าย ความ

เหมาะสมของระยะเวลาปลอดดอกเบ้ียรูปแบบบตัรเครดิตท่ีหลากหลายประเภทเหมาะสมกบัการ

ด าเนินชีวิตส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการบตัรเครดิตท่ีแตกต่างกนั  จึงสรุปไดว้า่ปัจจยั

ด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิตของคนไทยเจเนอเรชันวาย ใน

กรุงเทพมหานครสอดคลอ้งกบังานวจิยัของกนกวรรณ ปัญญธนพฒัน์ (2558) ท่ีไดศึ้กษางานวิจยั

เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บตัรเครดิตธนาคารพาณิชยไ์ทย ในเขตกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล พบว่า ระดบัความส าคญัท่ีกลุ่มตวัอย่างเลือกใช้บตัรเครดิตสาเหตุมาจากธนาคารผู ้

ให้บริการมีช่ือเสียง มีความน่าเช่ือถือ และรูปแบบบตัรเครดิตมีรูปแบบท่ีทนัสมยั สวยงาม เป็น

ส่ิงท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการบัตรเครดิต และยงัสอดคล้องกับงานวิจัย

ของนฤมล ฉายยางโทน (2557) ท่ีไดศึ้กษางานวจิยัเร่ือง พฤติกรรมการใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตของ

พนกังานบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูใ้ชบ้ตัรค านึงถึงความสะดวกสบาย ความ

คล่องตวัในการซ้ือสินค้าและบริการ โดยไม่ต้องพกเงินสดจ านวนมาก มีความปลอดภัยสูง 

เน่ืองจากปัจจุบนัระบบอินเทอร์เน็ตไดเ้ขา้มามีบทบาทในการเขา้ถึงขอ้มูลเพิ่มมากข้ึน 

สมมติฐานที่ 8 ปัจจยัดา้นราคามีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิตของคนไทยเจ

เนอเรชันวาย ในกรุงเทพมหานคร พบว่าอตัราดอกเบ้ีย ค่าปรับ และค่าบริการอ่ืนๆ ท่ีมีความ

เหมาะสม  รวมถึงการคืนเงินเครดิตท่ีสูงส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรด้าน

ค่าใชจ่้ายท่ีใชช้ าระผา่นบตัรเครดิตเฉล่ียต่อคร้ังแตกต่างกนั จึงสรุปไดว้า่พฤติกรรมการใชบ้ริการ

บตัรเครดิตของคนไทยเจเนอเรชนัวาย ในเขกรุงเทพมหานครสอดคล้องกบังานวิจยัของจินดา  

เข่ือนพนัธ์ (2552) ท่ีไดศึ้กษางานวิจยัเร่ืองการตดัสินใจเลือกใช้บตัรเครดิตของผูบ้ริโภคในเขต

เทศบาลนครเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บตัรเครดิตทุกปัจจยัมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมากทั้งหมด โดยให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นราคา
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ในล าดบัแรกสุด ในขณะเดียวกนัปัญหาและอุปสรรคในการใชบ้ตัรเครดิตทุกปัจจยัมีความส าคญั

อยูใ่นระดบัมาก โดยใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นราคาเช่นเดียวกนั 

สมมติฐานที่ 9 ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการบตัร

เครดิตของคนไทยเจเนอเรชันวาย ในกรุงเทพมหานคร พบว่าการมีตู้ ATM เพียงพอต่อการ

บริการเบิกถอนเงินสดส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต ดา้นการใช้บริการ

บตัรเครดิตของธนาคารแตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน รวมถึงช่องทางการช าระยอด

ค่าใช้จ่ายท่ีหลากหลายและการใช้บริการบตัรเครดิตในต่างประเทศได้โดยสะดวก ส่งผลต่อ

พฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิตท่ีแตกต่างกนั จึงสรุปไดว้า่พฤติกรรมการใช้บริการ

บัตรเครดิตของคนไทยเจเนอเรชันวาย ในเขตกรุงเทพมหานครสอดคล้องกับ งานวิจยัของ 

พชัทิตา  กะการดี  (2554) ท่ีได้ศึกษางานวิจยัเร่ืองปัจจยัประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผ่านบตัรเครดิต พบว่ามีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการบตัร

เครดิตทั้งในดา้นความถ่ีในการใชบ้ตัรเครดิต ยอดค่าใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิต รวมถึงประเภทสินคา้

และบริการท่ีใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิต ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของศิริวรรณ  เสรีรัตน์ (2546) ท่ีได้

เขียนหนงัสือเร่ืองการบริหารการตลาดยุคใหม่ กล่าวว่า การเลือกท าเลท่ีตั้งเป็นตวัก าหนดกลุ่ม

ผูบ้ริโภคท่ีจะเข้ามาใช้บริการดังนั้ นสถานท่ีให้บริการต้องสามารถครอบคลุมพื้นท่ีในการ

ใหบ้ริการกลุ่มเป้าหมายไดม้ากท่ีสุด 

สมมติฐานที่ 10 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการบตัร

เครดิตของคนไทยเจเนอเรชนัวาย ในกรุงเทพมหานคร พบวา่ การมีสิทธิพิเศษท่ีมอบให้ลูกคา้

ในวนัส าคัญต่างๆ อย่างสม ่าเสมอส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการบัตรเครดิต ด้าน

ความถ่ีในการใชบ้ริการบตัรเครดิตต่อเดือนแตกต่างกนั จึงสรุปไดว้า่พฤติกรรมการใช้บริการ

บัตรเครดิตของคนไทยเจเนอเรชันวาย ในเขกรุงเทพมหานครสอดคล้องกับงานวิจยัของ

กนกวรรณ ปัญญธนพฒัน์  (2558) ท่ีไดศึ้กษางานวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บตัรเครดิตธนาคารพาณิชยไ์ทย ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล พบวา่การประชาสัมพนัธ์ให้

ขอ้มูลข่าวสารผ่านส่ือต่างๆมีความหลากหลาย มีสิทธิพิเศษท่ีมอบให้ลูกคา้ในวนัส าคญัต่างๆ

อย่างสม ่าเสมอ พร้อมทั้งส่งเสริมการตลาดท่ีตรงกบัความตอ้งการ  เช่น มีส่วนลดท่ีไดรั้บจาก
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ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ มีการสะสมคะแนนผ่านบตัรเพื่อแลกของรางวลั เป็นตน้ เป็นส่ิงท่ีส่งผล

ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิตทั้งส้ิน 

5.3 ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 

การศึกษาในคร้ังน้ีมุ่งศึกษาถึงพฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิตของคนไทยเจเนอเรชนัวาย 

ในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงพบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ยดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น

ราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์ท่ีส่งผลต่อ

พฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิตทั้งส้ิน ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีขอ้เสนอแนะส าหรับงานวิจยัคร้ังน้ี 

ดงัน้ี 

5.3.1 ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

- ด้านผลติภัณฑ์ 

ผูป้ระกอบการควรน าเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะสมต่อการด าเนินชีวิตและ

รายไดข้องลูกคา้เพิ่มมากข้ึน เพื่อใหลู้กคา้ไดมี้ตวัเลือกในการใชง้านท่ีเหมาะสมและไม่

เป็นผลเสียต่อทั้งผูป้ระกอบการและลูกคา้เอง 

- ด้านราคา 

ผูป้ระกอบการควรลดค่าธรรมเนียมของบตัรลดลง เน่ืองจากค่าธรรมเนียมของ

บตัรบางประเภท ค่อนขา้งสูง และมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งใช้จ่าย เพื่อไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียม ซ่ึงมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตของคนไทย เจนเนอชนัวาย 

- ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ผูป้ระกอบการควรมีช่องทางในการสมคัรและรับช าระหน้ีบตัรเครดิตท่ีง่ายข้ึน 

เพื่อใหลู้กคา้สามารถใชบ้ริการไดส้ะดวกมากยิง่ข้ึน หากช าระผา่นช่องทางออนไลน์ไม่

ควรมีค่าธรรมเนียมในการบริการ เน่ืองจากคนไทยส่วนใหญ่ไม่พึงพอใจต่อการเสีย

ค่าบริการท่ีนอกเหนือ 
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- ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ผูป้ระกอบการควรมีการประชาสัมพนัธ์ท่ีหลากหลายช่องทาง ซ่ึงปัจจุบนัส่ือ

ประเภทโซเชียลมีเดีย ค่อนขา้งเขา้ถึงลูกคา้ไดง่้ายข้ึน นอกจากน้ีควรส่งมอบบตัรก านลั

หรือส่วนลดสินคา้ เพื่อใหลู้กคา้เกิดความประทบัใจ และไม่ควรเสนอขายโดยตรงผา่น

ช่องทางโทรศพัท ์เพื่อไม่ใหลู้กคา้เกิดความรู้สึกท่ีไม่ประทบัใจ 

5.3.2 ด้านพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิต 

การใช้บตัรเครดิตมีทั้งข้อดีและข้อเสียต่อผูถื้อครอง หากใช้ให้ถูกประเภทสามารถ

สร้างผลประโยชน์ต่อผูใ้ช้บริการได้ แต่ถ้าใช้ผิดประเภทหรือใช้จ่ายเกินความสามารถของ

ตนเองก็จะท าใหเ้กิดขอ้เสีย ซ่ึงก่อใหเ้กิดหน้ีสินตามมา ดงันั้น ผูใ้ชบ้ริการควรช าระค่าใชบ้ริการ

บตัรเครดิตแบบเต็มจ านวน และใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตเท่าท่ีจ  าเป็น รวมถึงความสามารถในการ

ช าระหน้ีสินด้วย เพื่อป้องกันการเกิดหน้ีต่อตนเองรวมถึงเป็นการป้องกนัการเกิดหน้ีเสียต่อ

องคก์รภาครัฐและเอกชนดว้ย  

5.4 งานวจัิยต่อเน่ือง 

ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรขยายพื้นท่ีอ่ืนๆ เพิ่มเติม หรือท าการเปรียบเทียบของกลุ่ม

ตวัอย่างในพื้นท่ีต่างๆ หรือท าการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของกลุ่มเจเนอชัน

วายกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิต หรืออาจจะศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการบตัร

เครดิตและพฤติกรรมการช าระหน้ีบตัรเครดิตของคนกลุ่มน้ี เน่ืองจากปัจจุบนัเจเนอชนัวาย มี

การใชบ้ตัรเครดิตมากท่ีสุด และมีหน้ีเสียมากท่ีสุด  
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แบบสอบถาม 

เร่ืองพฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิตของคนไทยเจเนอเรชันวายในกรุงเทพมหานคร 

ค าช้ีแจง 

 แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวิชาคน้ควา้อิสระ (Independent Study : IS) โครงการปริญญา
โทบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลยัสยาม โดยผูว้ิจยัมีวตัถุประสงค์ในการท าแบบสอบถามเพื่อเป็น
การเก็บข้อมูลส าหรับศึกษาและวิจยัถึงพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตของคนไทยเจเนอเรชันวาย ใน
กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผลการวิจัยน้ีเป็นไปโดยสมบูรณ์ ผูว้ิจ ัยจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ตอบ
แบบสอบถามน้ีให้ครบถว้นและตามความเป็นจริง โดยขอ้มูลท่ีท่านตอบในแบบสอบถามชุดน้ีจะถูก
เก็บเป็นความลบัอย่างเคร่งครัดและน ามาใช้ประโยชน์ในการวิจยัน้ีเท่านั้น ทั้งน้ีผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ
ผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมือมา ณ โอกาสน้ี 

โดยเน้ือหาในแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 

 ส่วนท่ี  1  ข้อมูล เก่ียวกับข้อมูลด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม  

 ส่วนท่ี 2  ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิตของคนไทยเจนเนอเรชนัวาย  
 ส่วนท่ี 3  ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ท่ีมีผลต่อพฤติกรรม

การใช ้บริการบตัรเครดิต  

ค าช้ีแจง : กรุณาท าเคร่ืองหมาย ลงใน  หน้าข้อความทีเ่ป็นจริงเกีย่วกบัท่านมากทีสุ่ด 

ส่วนที ่1 : ข้อมูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ 
 1. ชาย     2. หญิง 

2. อาย ุ
 1. 20 – 25 ปี     2. 26 – 31 ปี   3. 32 – 37 ปี 

3. ระดบัการศึกษา  
 1. ต ่ากวา่ปริญญาตรี    2. ปริญญาตรี / เทียบเท่า   
 3. ปริญญาโท    4. ปริญญาเอก 
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4. สถานภาพ 
 1. โสด     2. สมรส    
 3. หยา่ / แยกกนัอยู ่/ หมา้ย 

5. อาชีพ 
 1. นกัเรียน/นกัศึกษา    2. ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ  
 3. พนกังานบริษทัเอกชน/รับจา้ง  4. ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย  
 5. อ่ืนๆ โปรดระบุ ................ 

6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 1. ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท  2. 15,001 – 25,000 บาท 
 3. 25,001 – 35,000 บาท    4. 35,001 – 45,000 บาท 
 5. 45,001 – 55,000 บาท    6. มากกวา่ 55,001 ข้ึนไป 
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ส่วนที ่2  : ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของคนไทยเจนเนอเรชันวาย 

ด้านการถือครองจ านวนบัตรเครดิต 

1. ปัจจุบนัท่านใชบ้ริการบตัรเครดิตจ านวนก่ีใบ 
 1.  1  ใบ     2.  2  - 3 ใบ   3.  4 ใบข้ึนไป 

2. ท่านใชบ้ตัรเครดิตของธนาคารใดมากท่ีสุด (เลอืกเพียง 1 ข้อ)  

 1. ธนาคารกสิกรไทย    2. ธนาคารไทยพาณิชย ์
 3. ธนาคารกรุงไทย    4. ธนาคารทหารไทย 
 5. ธนาคารกรุงเทพ    6. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
 7. ธนาคารธนชาต    8. ธนาคารออมสิน 
 9. ธนาคารยโูอบี    10. ธนาคารซิต้ีแบงค ์
 11. ธนาคารอ่ืนๆ  

ด้านระดับความถี่ในการใช้บัตรเครดิต 

3. จ านวนคร้ังท่ีใชบ้ริการบตัรเครดิตโดยเฉล่ียต่อเดือน 
 1.  1 – 3 คร้ัง     2. 4– 6 คร้ัง    3. 7 – 9 คร้ัง 
 4.  10- 12 คร้ัง    5. มากกวา่ 13 คร้ัง 

4. จ านวนค่าใชจ่้ายท่ีใชบ้ริการช าระผา่นบตัรเครดิตเฉลีย่ต่อคร้ัง 
 1. นอ้ยกวา่ 1,000 บาท   2. 1,001 – 3,000 บาท   
 3. 3,001 – 6,000 บาท    4. 7,001 – 9,000 บาท  
 5. 9,001 – 12,000 บาท   6. 12,001 –15,000 บาท  
 7. 15,001 – 18,000 บาท   8. 18,001 – 21,000 บาท 
 9. 21,001 – 24,000 บาท   10. มากกวา่ 24,001 บาท ข้ึนไป   

5. จ านวนเงินท่ีท่านใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตโดยเฉลีย่ต่อเดือน 
 1. ต ่ากวา่ 5,000 บาท    2. 5,001 – 15,000 บาท 
 3. 15,001 – 25,000 บาท    4. 25,001 – 35,000 บาท 
 5. 35,001 – 45,000 บาท    6. มากกวา่ 45,0001 บาทข้ึนไป 
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ด้านประโยชน์ทีไ่ด้จากการใช้บัตรเดรดิต (ตอบมากกวา่ 1 ขอ้) 

6. ประเภทสินคา้หรือบริการท่ีนิยมเลือกซ้ือผา่นบตัรเครดิตมากท่ีสุด 

  1. สินคา้อุปโภค / บริโภค    2. กิจกรรมนนัทนาการ  
  3. ภตัตาคาร / ร้านอาหาร    4. เส้ือผา้/ของใชส่้วนตวั  
  5. ค่าเดินทาง/ค่ายานพาหนะ    6. ค่ารักษาพยาบาล 
  7. ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว    8. การศึกษา 
  9. ช าระค่าบริการต่าง ๆ    10. สินคา้เทคโนโลย ีอิเล็กทรอนิกส์ 
 11. อ่ืน ๆ โปรดระบุ ................................................................... 

7. จุดประสงคท่ี์ท่านเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต เลือก 3 อนัดบัแรก ท่ีตอบโจทยต่์อการด าเนินชีวติ
มากท่ีสุด 
 1. ใชช้ าระค่าสินคา้และบริการสะดวกสบายไม่ตอ้งถือเงินเป็นจ านวนมาก 

 2. เป็นเงินฉุกเฉินยามเกิดเหตุจ าเป็น 

 3. สามารถใชช้ าระค่าสินคา้และบริการท่ีต่างประเทศได ้

 4. สามารถซ้ือสินทรัพยใ์นราคาท่ีสูงได ้

 5.  สามารถผอ่นช าระสินคา้ได ้0 %  

 6. ไดคื้นเครดิตเงินสด (Cashback) 

 7.  สามารถช าระค่าน ้า ค่าไฟ ค่าสาธารณูปโภคได ้

 8.  มีสิทธิพิเศษและส่วนลดจากร้านคา้ท่ีร่วมรายการ 

 9. ใชช้ าระเงิน ซ้ือของผา่นช่องทางออนไลน์ได ้

 10. ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเขา้และรายปี 

 11. มีประกนัอุบติัเหตุแถมจากการใชบ้ริการบตัรเครดิต 

 12. ไดรั้บส่วนลดในการใชซ้ื้อสินคา้ และสามารถสะสมเป็นคะแนนในบตัร  

       เพื่อน าไปแลกส่ิงของต่าง ๆ ได ้

ด้านความรับผดิชอบการช าหนีบ้ัตรเครดิต   

8. โดยปกติท่านเลือกการช าระหน้ีบตัรเครดิตแบบใด 
 1. ช าระเตม็จ านวน   2. ช าระบางส่วน   3. ช าระขั้นต ่า 
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ส่วนที ่3  : ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ทีม่ีผลต่อพฤติกรรมการใช้           

                   บริการบัตรเครดิต 

ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่างทีต่รงกบัตัวท่านมากทีสุ่ด โดยมีระดับความส าคัญดังนี ้ 
5 = พงึพอใจมากทีสุ่ด , 4 = พงึพอใจมาก , 3 = พงึพอใจปานกลาง ,  
2 = พงึพอใจน้อย , 1 = พงึพอใจน้อยมาก 

ล าดับ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) 

ระดับความส าคัญ 

5 4 3 2 1 

มากทีสุ่ด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยมาก 

ด้านผลติภัณฑ์      

1 
ธนาคารผูอ้อกบตัรมีช่ือเสียงและความ
มัน่คง น่าเช่ือถือ 

     

2 
มีรูปแบบบตัรเครดิตท่ีหลากหลาย
ประเภทเหมาะสมกบัการด าเนินชีวติ 

     

3 
วงเงินท่ีไดรั้บมีความเหมาะสมกบั
รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

     

4 สามารถขอเพิ่มวงเงินฉุกเฉินไดง่้าย      

5 
มีความเหมาะสมของระยะเวลาปลอด
ดอกเบ้ีย 

     

ด้านราคา      
6 ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีแรกเขา้      

7 
ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีตลอด
ชีพ 

     

8 
มีความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมราย
ปีท่ีเรียกเก็บของบตัรเครดิตบาง
ประเภท 

     

9 
อตัราดอกเบ้ีย ค่าปรับ และค่าบริการ
อ่ืน ๆ มีความเหมาะสม 
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ล าดับ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) 

ระดับความส าคัญ 

5 4 3 2 1 

มากทีสุ่ด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยมาก 

ด้านราคา      
10 อตัราดอกเบ้ียในการผอ่นสินคา้ต ่า      
11 มีการเครดิตการคืนเงินสูง      

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย      

12 
จ านวนร้านคา้ท่ีรับบตัรเครดิตมีให้
เลือกใชบ้ริการอยา่งทัว่ถึง 

     

13 
สามารถสมคัรบตัรเครดิตไดห้ลาย
ช่องทาง 

     

14 
มีช่องทางการช าระยอดค่าใชจ่้ายท่ี
หลากหลาย 

     

15 
สามารถใชบ้ริการบตัรเครดิตใน
ต่างประเทศไดโ้ดยสะดวก 

     

16 
มีตู ้ATM เพียงพอต่อการบริการเบิก
ถอนเงินสด 

     

ด้านการส่งเสริมการตลาด      

17 
ประชาสัมพนัธ์ใหข้อ้มูลข่าวสารผา่น
ส่ือต่างๆ หลากหลาย 

     

18 
มีสิทธิพิเศษท่ีมอบใหลู้กคา้ในวนั
ส าคญัต่างๆ อยา่งสม ่าเสมอ 

     

19 
สามารถสมคัรบตัรเครดิตไดส้ะดวก 
และอนุมติับตัรเครดิตไดร้วดเร็ว 

     

20 
พนกังานสามารถแกปั้ญหาและให้
ค  าปรึกษาแก่ลูกคา้ไดต้ลอด  24  
ชัว่โมง 

     

--ขอขอบคุณทุกท่านท่ีเสียสละเวลาตอบแบบสอบถาม-- 
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