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ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย    จํากัด 

(มหาชน) (KTC) ของผูถือบัตรในเขตกรุงเทพมหานคร 
(FACTORS INFLUENCING THE DECISION TO USE A CREDIT CARD 

KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LIMITED 

(KTC)CARDHOLDERS     IN BANGKOK) 
                           ชลาลัย เจติยวรรณ1 กิตติพันธ คงสวัสดิเกียรติ2 

                        ------------ ----------------------------------------------  

                                                             บทคัดยอ  

วัตถุประสงคของการศึกษาคนควาอิสระเร่ืองปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจใชบัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด(มหาชน)(KTC) ของผูถือบัตรใน
เขตกรุงเทพมหานคร (1) เพื่อศึกษาลักษณะสวนบุคคลของผูถือบัตรที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจใชบัตรเครดิต KTC ในเขตกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการ
ใชบัตรเครดิตของผูถือบัตรที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบัตรเครดิต KTC ในเขต
กรุงเทพมหานคร (3) เพื่อศึกษาปจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบัตร
เครดิต KTC ของผูถือบัตรในเขตกรุงเทพมหานคร 

 การวิจัยครั้งน้ี ประชากรท่ีศึกษา คือ ผูถือบัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) (KTC) ที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยาง
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จาก ผูถือบัตรเครดิต KTC ประเภทบัตร
หลักตั้งแต 1 ใบข้ึนไป และเคยใชบริการสาขา KTC TOUCH ในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยสุมกลุมตัวอยางท้ังสิ้น 400 คน เพื่อทําการวิเคราะหขอมูล ทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม  

_____________________________________________________ 
 1 นักศึกษาปริญญาโท  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลัยรังสิต 
 2 อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
รังสิต 
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คาสถิติที่ใชในเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คร้ังน้ี คือ แบบสอบถามปลายปด และการ
วิเคราะหขอมูลคร้ังน้ีใชโปรแกรมสําเร็จเชิงสถิติดําเนินการ  วิเคราะหโดยใชคาสถิติ
ตามลักษณะของขอมูลคือการใชสถิติเชิงบรรยาย 
 1. จากการศึกษาวิจัยดานปจจัยสวนบุคคลพบวา ปจจัยสวนบุคคลที่มีอิทธิพล
ในการตัดสินใจใชบัตรเครดิต คือ ปจจัยดานอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอ
เดือน 

 2. จากการศึกษาวิจัยดานพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตพบวา  พฤติกรรมที่มี
อิทธิพลในการตัดสินใจใชบัตรเครดิต คือ จํานวนบัตรท่ีถือครอง และความถี่ในการ
ใชบัตร 

 3. จากการศึกษาวิจัยดานสวนประสมทางการตลาดพบวา  สวนประสมทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจใชบัตรเครดิต คือ ผลิตภัณฑ และการสงเสริม
การตลาด 

คําสําคัญ : บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด(มหาชน)(KTC) 
 

Abstract 
The purposes of this independent study the factors influencing the decision 

to use a credit card  Krung Thai Card Co.,Ltd.(Public)(KTC)of cardholders in 

Bangkok (1) investigate demographic relationship influencing decision to use KTC 

credit cards, (2) examine the relationship between behaviors of using credit card and 

decision to use KTC credit cards and (3) explore relationship of marketing mix 

affecting decision to use KTC credit cards. 

The samples of this study include KTC credit cardholders living in 

Bangkok area. Purposing sampling was conducted to filter various types of 

population. Therefore, 400 respondents were chosen from customers who hold at 

least one KTC credit card and used to visit KTC TOUCH branch in Bangkok 

Metropolitan. Close ended questionnaires were applied as research tool to collect 
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data. A statistical package and descriptive statistics were performed to analyze 

general information of the respondents and hypothesis test to find out the 

relationship between independent and dependent variables. The results found that: 

 1. Demographic factors that have an effect decisions to use KTC credit 

cards are age distribution, education level, occupation, and monthly incomes. 

 2. Behavioral factors that have an effect decisions to use KTC credit cards 

are number of credit cards holding and frequency of using credit cards. 

 3. Marketing mix factors that have an effect decisions to use KTC credit 

cards are product and promotion. 

KEYWORDS : KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

1.บทนํา 
วิถีการดําเนินชีวิต (Lifestyle) ของผูบริโภคในปจจุบันการใชจายของ

ผูบริโภคทั่วโลกนิยมใชบัตรเครดิตเปนทางเลือกในการชําระคาสินคาและบริการใน
ชีวิตประจําวันมากข้ึน จึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑดานการเงินที่อํานวยความสะดวก
คลองตัวไดอยางครบวงจร เพื่อตอบสนองวิถีการดําเนินชีวิตของผูบริโภค หากถามวา
มีบัตรเครดิตกันแลวหรือยังเช่ือไดวาคําตอบคือสวนใหญมีแลวและอาจมีมากกวาหน่ึง
บัตร อยางไรก็ตามยังมีขอสงสัยวาบัตรเครดิตท่ีถืออยูนั้นตรงกับวิถีการดําเนินชีวิต
ของผูบริโภคแลวหรือยัง จากปญหาสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ราคานํ้ามันยังคงสูงข้ึน
อยางตอเนื่อง ภาวะเงินเฟอสงผลกระทบตอระดับราคาสินคาอุปโภคและบริโภคให
ปรับตัวสูงข้ึน มีผลกระทบตอคาครองชีพที่สูงข้ึนขณะท่ีรายไดเทาเดิม สําหรับผูที่มี
บัตรเครดิตซึ่งมีอํานาจการใชจายไดทันทีจะตัดสินใจใชจายไดงายข้ึน เปนการใชเงิน
ในอนาคตซ่ึงไมรูวารายไดในอนาคตจะเพียงพอชําระคืนไดหรือไม เพราะบัตรเครดิต
สามารถชวยใหผูถือมีความสะดวกคลองตัวในการใชจายแทนเงินสดโดยไมตองกังวล
ถึงการพกเงินสดติดตัวเปนจํานวนมากหรือสถานการณที่ตองใชจายมากกวาเงินสดท่ี
เตรียมมามีความปลอดภัย รวมถึงสิทธิประโยชนจากการใชจายผานบัตรเครดิต การได
สวนลด การไดคะแนนสะสม ดังน้ัน วิถีการดําเนินชีวิตของผูบริโภคในปจจุบันกับ
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การใชจายผานบัตรเครดิตจึงไดรับความนิยมอยางแพรหลายและมีแนวโนมสูงข้ึน
อยางตอเนื่อง โดยคาดวางานวิจัยนี้จะสามารถบอกถึงปจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจใชบัตรเครดิต KTC เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคท่ี
แทจริงของสมาชิกบัตรเครดิต KTC (we write the stories)  

ธุรกิจบัตรเครดิตมีรายไดหลักจากดอกเบี้ยและคาธรรมเนียม จึงเปนธุรกิจที่
สถาบันการเงินตางๆ ใหความสนใจเขามาลงทุนแขงขันกันโดยใชกลยุทธการตลาด
เพื่อแยงชิงสวนแบงตลาด ไดแก การฟรีคาธรรมเนียมสมาชิกตลอดชีพ การใหของ
รางวัล  การใหคะแนนสะสมสูงข้ึน การใหสวนลดและสิทธิพิเศษ เพื่อเจาะตลาดเพ่ิม
จํานวนสมาชิกบัตรเครดิตใหสูงข้ึน เปนการขยายฐานบัตรเครดิตอยางตอเน่ือง 

วัตถุประสงคในการวิจัย  

1.เพื่อศึกษาลักษณะสวนบุคคลของผูถือบัตรที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบัตรเครดิต 
KTC ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของผูถือบัตรท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใช
บัตรเครดิต KTC ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.เพื่อศึกษาปจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบัตรเครดิต KTC ของผู
ถือบัตรในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานการวิจัย 

1. ลักษณะสวนบุคคลของผูถือบัตรแตกตางกันจะตัดสินใจใชบัตร
เครดิต KTC ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

2. พฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของผูถือบัตรมีความสัมพันธตอการ
ตัดสินใจใชบัตรเครดิต KTC ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ปจจัยทางการตลาดมีความสัมพันธตอการตัดสินใจใชบัตรเครดิต 
KTC ในเขตกรุงเทพมหานครการ 

ขอบเขตการวิจัย 

1.  ขอบเขตดานประชากรศาสตร ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ ผูถือบัตรเครดิต 

KTC ในเขตกรุงเทพมหานคร ประเภทบัตรหลักตั้งแต 1 ใบขึ้นไป  
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2.  ขอบเขตดานเนื้อหา จะทําการศึกษาในสวนที่เปนปจจัยทางประชากรศาสตร ปจจัย
สวนประสมทางการตลาดวามีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการใชบัตรเครดิตของผู
ถือบัตรเครดิต KTC ในเขตกรุงเทพมหานครหรือไม 
3.ขอบเขตดานตัวแปรศึกษา   จะทําการศึกษาวิจัยเฉพาะตัวแปรที่สําคัญ คือ ตัวแปร
อิสระ ในท่ีนี้จะประกอบดวยตัวแปรที่เกี่ยวกับปจจัยทางประชากรศาสตร เพศ ,อายุ,

ระดับการศึกษา,อาชีพ,  รายได 
3.1 ตัวแปรที่เกี่ยวกับปจจัยทางดานพฤติกรรม ความตองการใชบัตรเครดิต,ความ

คาดหวังในประโยชนของบัตรเครดิต,จํานวนบัตรเครดิตท่ีถือครอง,ความถี่
ในการใชบัตรเครดิตมประเภทสินคาและบริการท่ีใชบัตรเครดิต 

3.2 ตัวแปรที่เกี่ยวกับปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑดาน
ราคา,ดานสถานท่ี,ดานการสงเสริมการตลาด 

3.3 ตัวแปรตาม ในท่ีนี้จะประกอบดวย การตัดสินใจใชบัตรเครดิตของผูถือบัตร 

              เครดิต KTC ในเขตกรุงเทพมหานคร  

กรอบแนวความคิด  

 ตัวแปรอิสระ                                                                       ตวัแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
- ทําใหทราบถึงพฤติกรรมการใชบัตรเครดิต (KTC) บริษัท บัตรกรุงไทย 

จํากัด (มหาชน) ของผูถือบัตรในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปจจัยลักษณะสวนบุคคล 

ปจจัยพฤติกรรมของ
ผูบริโภค 

ปจจัยสวนผสมทาง
การตลาด 

การตัดสินใจใช
บัตรเครดิตของผู
ถือบัตรเครดิต 
KTC ในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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 - ทําใหทราบถึงปจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบัตร
เครดิต  (KTC) บริษัท  บัตรกรุงไทย  จํากัด  (มหาชน) ของผูถือบัตรในเขต
กรุงเทพมหานคร 

- ทําใหทราบถึงปญหาและอุปสรรคจากการใชบัตรเครดิต (KTC) บริษัท 
บัตร 

กรุงไทย จาํกัด (มหาชน) ของผูถือบัตรในเขตกรุงเทพมหานคร 

- เพื่อผูบริหารองคการนําไปเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาวางแผน
กลยุทธทางการตลาดเพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขันของบริษัท บัตรกรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) (KTC) เพิ่มศักยภาพในการแขงขันและรักษาความเปนผูนําของธุรกิจ
บัตรเครดิตในประเทศไทย 

- เพ่ือเปนประโยชนแกผูที่สนใจท่ีจะศึกษาคนควาหาขอมูลเกี่ยวกับปจจัยทาง
การตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบัตรเครดิตตอไป 

2.แนวความคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
- แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

- การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 

- โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค 

- แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการการตัดสินใจซื้อ 

- แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด (4Ps) 

ฟลิป ค็อตเลอร (1997) กลาววา พฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค หมายถึง
พฤติกรรมการซื้อขายผูบริโภคคนสุดทาย ไมวาจะเปนบุคคลหรือครัวเรือนที่ทําการ
ซื้อสินคาและบริการสําหรับการบริโภคสวนตัว แตกอนที่จะรูถึงพฤติกรรมการซื้อ
ของผูบริโภคเราควรทําความเขาใจกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ 

Kurtz (2008) การตลาด หมายถึง กระบวนการสราง สื่อสาร และสงมอบ
คุณคาสูลูกคา รวมท้ังการบริหารความสัมพันธกับลูกคาเพ่ือสรางประโยชนกับองคกร
และผูมีสวนไดสวนเสีย  Kurtz (2008) สวนประสมทางการตลาด หมายถึง การ
ผสมผสาน 4 กลยุทธประกอบดวยผลิตภัณฑ กการกําหนดราคา ชองทางการจัด
จําหนาย  และการสงเสริมการตลาด   เพื่อกําหนดความตองการและความชื่นชอบ 
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ในตลาดเปาหมายผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ทัศญวรรณ เจยทอง (2546) ไดศึกษาการใชบัตรเครดิตธนาคาร
พาณิชยไทยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาปจจัยสําคัญที่ผูบริโภคคํานึงถึงในการ
สมัครและการใชจายผานบัตรเครดิตธนาคารพาณิชยไทย 

ปรางทอง สุวิสิษฐ (2546) ไดศึกษาปจจัยที่ผลกระทบตอพฤติกรรม
ของผูถือบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย: ศึกษาเฉพาะผูมาใชบริการท่ีธนาคารกสิกร
ไทย สาขาบางซื่อ ผลการศึกษา พบวา ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การใชบัตรเครดิต 

ฤดี  เสริมสวาง  (2548) ไดศึกษาปจจัยการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการใชของลูกคาบัตรเครดิตธนาคารกรุงไทย  (KTC) ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบวา ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศ
หญิง 

ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย (2551) 
ไดศึกษาพฤติกรรมการชําระคาบัตรเครดิต ผลการศึกษา พบวา ผูใชบัตรเครดิตสวน
ใหญมีการชําระยอดคางบัตรเครดิตแบบเต็มจํานวน รอยละ 50.5 

วนนันท เตมีศักดิ์ (2550) ไดศึกษาพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของ
ผูใชบริการธนาคารพาณิชยแหงหน่ึง ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษา 
พบวา บัตรเครดิตท่ีไมไดออกโดยธนาคารพาณิชยสวนใหญถือครองบัตร KTC และ
บัตรที่ออกโดยธนาคารพาณิชยสวนใหญถือครองบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย โดย
กลุมผูที่มีบัตรเครดิต KTC สวนใหญถือครองบัตรจํานวน 2 บัตร ผูที่มีบัตรเครดิต
อ่ืนๆ ถือครองบัตรจํานวน 1 บัตร สวนใหญไดรับวงเงินสูงสุดในชวง 10,000-50,000 

บาท 

สุทธิเกียรติ ไตรรัตนาพรกุล (2551) ไดศึกษาปจจัยดานผลิตภัณฑ 
การสงเสริมการขาย และคุณคาตราสินคา ที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบัตรเครดิต
ธนาคารกสิกรไทยของผูถือบัตรในเขตกรุงเทพมหานครผลการศึกษา พบวาการศึกษา
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ลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือน ที่
แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย 

3.แหลงขอมูลที่ใชในการวิจัย 

การศึกษาคร้ังน้ี  เปนการวิจัยเชิงสํารวจ  (Survey Research)โดยใช
แบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสนิใจใชบัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (KTC) ของผูถือบัตร
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบงการเก็บรวบรวมขอมูลจาก 2 แหลง ดังน้ี 

1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยผูวิจัยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูถือบัตร
เครดิต KTC ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยใชแบบสอบถามตอบดวยตนเอง (Self-

Administered Questionnaire)  

2 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยผูวิจัยคนควาขอมูลจากเอกสาร รายงาน
ประจําปของบริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) รายงานวิจัยเก่ียวกับธุรกิจบัตร
เครดิต ตลอดจน 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

การวิจัยคร้ังน้ี ประชากรที่ศึกษา คือ ผูถือบัตรเครดิตบริษัท บัตรกรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) (KTC) ที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ประเภทบัตรหลักตั้งแต 1 

ใบข้ึนไปจากจํานวนประชากรท่ีเปนสมาชิกบัตรเครดิต KTC ในเขตกรุงเทพมหานคร 
รวมท้ังสิ้น1,763,514บัตร (บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน), 31 ธันวาคม 2554) 

ในการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง เนื่องจากทราบจํานวนประชาชนท่ีศึกษาผูวิจัย
จึงใชวิธีการคํานวณกลุมตัวอยางโดยการเปดตาราง Taro Yamane ที่ระดับความ
เช่ือมั่นรอยละ 95 ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 400 ราย โดยผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จาก        ผูถือบัตรเครดิต KTC ประเภทบัตรหลัก
ตั้งแต 1 ใบข้ึนไป และเคยใชบริการสาขา KTC TOUCH ในเขตกรุงเทพมหานคร จุด
บริการ KTC Touch ในเขตกรุงเทพมหานคร 21แหง 
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เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 

การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม  ขอมูล
ในการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

3.4.1 ศึกษา เอกสารและงานวิจัย ท่ี เกี่ ยวของ เพื่อ กําหนดโครงร าง
แบบสอบถาม และเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามตามประเด็นที่สําคัญของ
ความมุงหมายท่ี   ตองการวัด 

3.4.2 การกําหนดรูปแบบของคําถาม โดยแบงเน้ือหาของคําถามออกเปน 4 
สวน ดังน้ี 

สวนท่ี 1 คําถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามเปนคําถาม
ปลายปด (Close-Ended Question) ใหผูตอบเลือกเพียงคําตอบเดียว จํานวน 5 ขอ  

สวนท่ี 2 คําถามเก่ียวกับขอมูลทางดานพฤติกรรมการใชบัตรเครดิต KTC 

เปนคําถามปลายปด (Close-Ended Question)  ใหผูตอบเลือกเพียงคําตอบเดียว 
จํานวน 5 ขอ                    

สวนที่ 3 คําถามเก่ียวกับระดับความคิดเห็นตอปจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพล
ในการตัดสินใจใชบัตรเครดิต KTC เปนคําถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวน
ประสมทางการตลาด แบงเปน 4 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานที่
บริการ และดานการสงเสริมการขาย  

คําถามในสวนนี้ เปนคําถามที่มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประเมินคา ซึ่ง
แตละขอมีใหแสดงความคิดเห็น 11 ระดับ ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา 
ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด มี 20 ขอ  

สวนท่ี 4 คําถามเก่ียวกับระดับความคิดเห็นในการตัดสินใจใชบัตรเครดิรดิต 
KTC  

คําถามในสวนนี้ เปนคําถามที่มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประเมินคา ซึ่ง
แตละขอมีใหแสดงความคิดเห็น 11 ระดับ มี 5 ขอ  
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การประมวลผล และการวิเคราะหขอมูล 

การประมวลผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยใชโปรแกรมสําเร็จรูป โดยคาสถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

- สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพ่ืออธิบายลักษณะของขอมูลดวย 

- สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อการทดสอบความสัมพันธตาม
สมมติฐานดังน้ี 

1.การทดสอบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการตัดสินใจใชบัตร
เครดิต KTC ใชคาสถิติ t (t-Test) ในการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยสอง
กลุม และใชคาสถิติ F (One-way ANOVA) เพ่ือทดสอบสมมติฐานขอ 1 

2.การทดสอบความแตกตางระหวาง พฤติกรรมการใชบัตรกับการตัดสินใจ
ใชบัตรเครดิต KTC ใชคาสถิติ t (t-Test) ในการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย
สองกลุม และใชคาสถิติ F (One-way ANOVA) เพ่ือทดสอบสมมติฐานขอ 2 

3.การทดสอบความแตกตางระหวางปจจัยการตลาดกับการตัดสินใจใชบัตร
เครดิต KTC ใชคาสถิติt (t-Test) ในการวิเคราะหสมการถดถอย (Regression 
Analysis)เพื่อวัดความสัมพันธระหวางตัวแปร ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เพื่อ
ทดสอบสมมติฐานขอ 3 

4.ผลการวเิคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลประชากรท่ีศึกษา คือ ผูถือบัตรเครดิตบริษัท บัตรกรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) (KTC) ที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ประเภทบัตรหลักตั้งแต 1 

ใบข้ึนไปจากจํานวนประชากรท่ีเปนสมาชิกบัตรเครดิต KTC ในเขตกรุงเทพมหานคร 
รวมท้ังสิ้น1,763,514บัตร (บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน), 31 ธันวาคม 2554) 

ในการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง เนื่องจากทราบจํานวนประชาชนท่ี
ศึกษาผูวิจัยจึงใชวิธีการคํานวณกลุมตัวอยางโดยการเปดตาราง Taro Yamane ที่ระดับ
ความเชื่อมั่นรอยละ 95 ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 400 ราย โดยผูวิจัยใชวิธีการสุม
ตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จากผูถือบัตรเครดิต KTC ประเภท
บัตรหลักต้ังแต 1 ใบข้ึนไป  และเคยใชบริการสาขา  KTC TOUCH ในเขต
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กรุงเทพมหานคร จุดบริการ KTC Touch ในเขตกรุงเทพมหานคร 21 แหง เพื่อ
วิเคราะหวาตัวแปรอิสระที่ตัดสินใจใชบัตรเครดิต KTC มีความสัมพันธกันหรือไม 
4.1 การวิเคราะหลักษณะสวนบุคคลของผูถือบัตรแตกตางกันจะตัดสินใจใชบัตร
เครดิต KTC ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

เพศไมมีแตกตางตอการตัดสินใจใช  บัตรเครดิตตามนัยสําคัญ     ทางสถิติที่ 
ระดับ 0.05 

อายุ 50 ปขึ้นไป มีระดับการตัดสินใจใชับัตรเครดิต KTC สูงสุด 

อายุตั้งแต 20-29 ป มีระดับการตัดสินใจใชับัตรเครดิต KTC ต่ําสุด 

ระดับการศึกษาตํ่ากวา โดยกลุมท่ีมีะดับการศึกษาปริญญาโท มีระดับการ
ตัดสินใจใชับัตรเครดิต KTC สูงสุด และกลุมท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มี
ระดับการตัดสินใจใชับัตรเครดิต KTC ต่ําสุด 

อาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว มีระดับการตัดสินใจใชับัตรเครดิต KTC สูงสุด 
และกลุมนักศึกษา มีระดับการตัดสินใจใชับัตรเครดิต KTC ต่ําสุด 

รายไดตั้งแต 65,000 บาทขึ้นไป เปนกลุมท่ีมีระดบัการตัดสินใจใชับัตรเครดิต 
KTC สูงสุด และกลุมท่ีมีรายไดตั้งแต 15,000 ถึง 24,999 บาท เปนกลุมท่ีมีระดับการ
ตัดสินใจ ใชับัตรเครดิต KTC ต่ําสุด 
4.2 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของผูถือบัตรมีความสัมพันธตอการ
ตัดสินใจใชบัตรเครดิต KTC ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความตองการใชับัตรเครดิตไมมีความสัมพันธกับระดับการตัดสินใจใชับัตร
เครดิตตามนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ความคาดหวังในประโยชนของบัตรเคริตไมมีความสัมพันธกับระดับการ
ตัดสินใจใชับัตรเครดิตตามนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จํานวนบัตรเครดิตท่ีถือครองมีความสัมพันธกับระดับการตัดสินใจใชบัตร
เครดิต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ความถี่ในการใชับัตรเครดิตมีความสัมพันธกับระดับการตัดสินใจใชบัตร
เครดิต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ประเภทสินคาและบริการไมมีความสัมพันธกับระดับการตัดสินใจใชับัตร
เครดิตตามนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

4.3 ผลการวิเคราะหปจจัยทางการตลาดมีความสัมพันธตอการตัดสินใจใชบัตรเครดิต 
KTC ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สวนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธตอระดับการตัดสินใจใชับัตร
เครดิตสูงสุดคือ ดานรายการสงเสริมการขาย และ รองลงมา คือ ดานผลิตภัณฑ โดย
ทั้งสองปจจัยมีความสัมพันธตอระดับการตัดสินใจใชบัตรเครดิต KTC อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 ทั้งน้ี สวนประสมทางการตลาดในดานราคา และดาน
สถานท่ี ไมมีความสัมพันธตอระดับการตัดสินใจใชับัตรเครดิต KTC ตามนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 

5.สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

5.1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

จากการวิจัยขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง สามารถสรุปไดดังดังน้ี 

จําแนกตามเพศ พบวา ผุตอบแบบสอบถามเปนเปนหญิง จํานวน 258 ราย คิด
เปนรอยละ 64.5  จําแนกตามอายุ พบวา ผูตอบแบบสอบถาม เมื่อพิจารณาตามอายุ
พบวาอายุ 30 – 39 ป จํานวน 193 ราย คิดเปนรอยละ 48.3 จําแนกตามระดับการศึกษา
พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีการศึกษาระดับปริญญาตรี กลาวคือ มีอยู 254 ราย คิด
เปนรอยละ 63.5 จําแนกตามลักษณะอาชีพพบวา ผตอบแบบสอบถาม มีอาชีพ  สวน
ใหญเปนพนักงานบริษัทเอกชนจํานวน 307 จําแนกตามรายได พบวา ผูตอบ
แบบสอบถาม มีรายได 15,000 – 24,999 บาท มีอยู 121 ราย คิดเปนรอยละ 30.3  

5.2 ปจจัยดานพฤติกรรม 

จากการวิจัย ปจจัยดานพฤติกรรมสามารถสรุปผลไดดังน้ี 

ผลการวิจัยพบวา พบวาพฤติกรรมดานความตองการใชับัตรเครดิตสวนใหญ
เพื่อซื้อสินคาบริการ จํานวน 263 ราย คิดเปนรอยละ 65.8 เมื่อพิจารณาดานความ
คาดหวังในประโยชนของบัตรเครดิต พบวา สวนใหญคาดหวังดานผลิตภัณฑและ
บริการตอบสนองรูปแบบการใชัชีวิตจํานวน 179 ราย คิดเปนรอยละ 44.8 เมื่อ
พิจารณาจํานวนบัตรเครดิตท่ีถือครอง พบวา สวนใหญ  ถือครองมากกวา 4 บัตร 
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จํานวน 130 ราย คิดเปนรอยละ 32.5เมื่อพิจารณาดานความถี่ในการใชับัตรเครดิต 
พบวา ใชบัตรเครดิตนอยกวา 5 คร้ังตอเดือน จํานวน 236 ราย คิดเปนรอยละ 59 .0 

เมื่อพิจารณาถึงประเภทสินคาท่ีใชบัตรเครดิตในการชําระเปนหลัก พบวา สวนใหญ
ใชชําระท่ีรานอาหารจํานวน 119 ราย คิดเปนรอยละ 29.8  
5.3 ปจจัยดานสวนประสมการตลาด 

จากการวิจัย ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดสรุปผลไดดังน้ี 

จากผลการวิจัยพบวา  กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑ
โดยรวมเฉลี่ยอยูในระดับมาก ตัวอยางใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุด คือ  สิทธิ
พิเศษตามความตองการ  ,ดานราคา  ตัวอยางใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุด คือ ฟรี
คาธรรมเนียม  , ดานชองทางการจัดจําหนาย  ตัวอยางใหความสําคัญในระดับมาก
ที่สุด คือ ความสะดวกสบายของสาขา KTC ,ดานการสงเสริมการขาย พบวาตัวอยาง
ใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุด คือ การไดสวนลดและสิทธิพิเศษ   

5.4  ระดับการตัดสินใจใชบัตรเครดิต 

ผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางมีระดับการตัดสินใจ โดยรวมอยูในระดับ 0-

10 โดยมีคาเฉลี่ยระหวาง 7.49-7.58     เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  ระดับการ
ตัดสินใจใชบัตรเครดิตในระดับมากสุด  คือ  พกบัตรเครดิต KTC เพื่อใชบริการเปน
ประจํา  มีคาเฉลี่ยเทากับ  7.58 เลือกใชบัตรเครดิต KTC มากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 
7.55  เลือกใชบัตรเครดิต KTC อยางสมํ่าเสมอ มีคาเฉลี่ยเทากับ 7.50 เลือกใชบัตร
เครดิต KTC มากกวาบัตรเครดิตอ่ืนๆ มีคาเฉลี่ยเทากับ 7.49 และหากเลือกพกไดใบ
เดียวจะเลือกพกบัตรเครดิต KTC มีคาเฉลี่ยเทากับ  7.47  

 ขอเสนอแนะ 

จากผลการวิจัย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังน้ี 
- สําหรับผูประกอบการดานบัตรเครดิต จะพบวา  ผูถือบัตรเครดิตให

ความสําคัญกับผลิตภัณฑ และการสงเสริมการตลาด โดยเร่ืองผลิตภัณฑนั้น ลูกคาให
ความสําคัญกับความปลอดภัย และสิทธิประโยชนเปนอยางมาก ดังน้ัน ผูประกอบการ
จะตองทําการพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ อยูตลอดเวลา เพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัยและ
ตอบสนองไลฟสไตลของลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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- สําหรับการทําการตลาดน้ัน ผลการวิจัยพบวา กลุมผูมีอายุนอยมีระดับการ
ตัดสินใจใชบัตรเครดิต KTC ที่ต่ํา ซึ่งกลุมดังกลาว แมปจจุบันจะมีกําลังซื้อไมสูงมาก
นัก แตมีศักยภาพสูง จึงยังเปนชองวางสําหรับผูประกอบการที่จะทําการศึกษาวิจัยใน
เชิงลึกกับลูกคากลุมน้ีเพื่อใหหันมาเลือกใชบัตรเครดิต KTC  

- การสงเสริมการตลาดเปนปจจัยสําคัญที่สุดท่ีทําใหลูกคาตัดสินใจใชบัตร
เครดิต KTC ดังน้ัน ผูประกอบการตองทําการจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดอยูเสมอ 
เนื่องจากผลการวิจัยพบวา ลูกคามักจะใชบัตรเครดิตในการชําระคาสินคาบริการท่ี
ภัตตาคารรานอาหาร รองลงมา คือ สินคาแฟชั่นเคร่ืองประดับ และเติมนํ้ามัน ดังน้ัน 
ผูประกอบการควรจะจัดทํารายการสงเสริมการขายรวมกับพันธมิตรทางธุรกิจในดาน
ดังกลาวเพื่อสิทธิประโยชนที่ตรงตามความตองการของลูกคา 

ขอเสนอแนะคร้ังตอไป 
ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูวิจัยไดทําการศึกษาเฉพาะกลุมตัวอยางท่ีเปนผูใชเครดิต 

KTC เทาน้ัน ดังน้ันผูที่จะศึกษาคร้ังตอไปควรจะศึกษาในสวนของผูถือบัตรเครดิต
ของผูใหบริการรายอ่ืน 

ควรมีการศึกษาลงในรายละเอียดเกี่ยวกับกลยุทธการตลาดท่ีเหมาะสมตอผูใช
บัตรเครดิต เชน รูปแบบรายการสงเสริมการขายที่ผูใชบัตรเครดิตตองการ เพื่อจะได
นํามาจัดทําขอเสนอแนะในการเลือกใชกลยุทธการตลาดสําหรับผูใหบริการบัตร
เครดิตเพ่ือตอบสนองความตองการของผูใชบัตรไดอยางถูกตอง 

สําหรับผูที่จะศึกษาคร้ังตอไปควรศึกษาในสวนของผูบริโภคท่ีอยูตางจังหวัด 
เพื่อที่จะไดนํามาเปนสวนประกอบในการดําเนินกลยุทธทางการตลาดของผูประกอบ
ธุรกิจบัตรเครดิตไดทั่วประเทศ 
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