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ปัจจัยความไว้วางใจและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความพงึพอใจของผู้ถือ
บัตรเครดิตในเขตกรุงเทพมหานคร 

TRUST AND MARKETING MIX FACTORS AFFECTING THE 
SATISFACTION OF CREDIT CARD HOLDERS IN BANGKOK 

  เกรียงศกัด์ิ ศิวะสนธิวฒัน์ 1   ดร. ณกมล จนัทร์สม 2 
                              ---------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
 วตัถุประสงคข์องการศึกษาคน้ควา้อิสระมีเพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัความ

ไวว้างใจ และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บตัร
เครดิตของผูถื้อบตัรเครดิตในเขตกรุงเทพมหานคร และน าผลการศึกษามาใชใ้นการพฒันา 
ปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาด พฒันาตราสินคา้ของธนาคารพาณิชย์ โดยการศึกษาใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายรุะหวา่ง 30-39 ปี สถานภาพโสด 
ระดบัการศึกษาปริญญาตรี และมีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน โดยมีรายไดต่้อเดือน
มากกวา่ 55,000 บาท, 35,001 – 45,000 บาท และ 45,001 – 55,000 บาท ตามล าดบั  และถือ
บตัรเครดิตของธนาคารไทยพาณิชยม์ากท่ีสุด  

ผลการวิเคราะห์พบว่า ในด้านปัจจัยความไวว้างใจ ผู ้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคญักบัช่ือเสียงของธนาคารพาณิชยม์ากท่ีสุด ส าหรับดา้นผลิตภณัฑ์ กลุ่มตวัอยา่ง
ให้ความส าคญัมากท่ีสุด ในเร่ืองความปลอดภยัในการใช้บตัรเครดิต ส าหรับด้านราคา 
กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัการไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเขา้มากท่ีสุด ส าหรับด้านช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัการมีช่องทางในการช าระเงินหลาย
รูปแบบมากท่ีสุด ดา้นส่งเสริมการตลาด กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญักบัส่วนลดจากการใช้
บตัรเครดิตท่ีร้านคา้มากท่ีสุด และส าหรับความพึงพอใจในการใชบ้ตัรเครดิต กลุ่มตวัอยา่ง
มีความพึงพอใจกบัการใชบ้ตัรเครดิตตามร้านคา้มากท่ีสุด 
__________________________________________ 
 1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
 2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 พบวา่ ส าหรับ
ปัจจยัส่วนบุคคลมีเพียงรายไดต่้อเดือนเท่านั้น ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ตัรเครดิต 
นอกจากน้ียงัพบวา่ ตวัแปรอิสระเชิงปริมาณท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ตัรเครดิต 
ได้แก่ ด้านความไวว้างใจ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านส่งเสริม
การตลาด ยกเวน้ดา้นผลิตภณัฑ ์
ค าส าคัญ: ความไวว้างใจ ส่วนประสมทางการตลาด ความพึงพอใจ บตัรเครดิต  

ABSTRACT 
The purpose of this independent study is to investigate the demography, trust, 

and marketing mix factors that affect the satisfaction of credit card holders in Bangkok 
Metropolitan Area. In addition, the study also aims at applying the study results to the 
development and improvement of marketing strategies of credit card product, including 
the brand strategies of commercial bank providing credit card service. In the study, the 
questionnaire was used to collect the data from the samples of credit card holders in 
Bangkok Metropolitan Area. 

The most of samples of credit card holders are single male of 30-39 years old, 
holding a bachelor degree. They are company employees with a monthly income of 
higher than THB 55,000, 35,001 – 45,000, and 45,001 – 55,000, respectively. The credit 
card of Siam Commercial Bank is the credit card that the most of samples use.  

From the analysis, it was found that the reputation of commercial bank was of 
the most importance considered by the sample, for the trust factor. With respect to the 
product aspect of marketing mix factor, the samples considered the credit card security as 
the most important aspect. While, free application charge, the presence of various 
payment channels, and the discounts given at stores were of the most importance for the 
price, place, and promotion aspects, respectively. Moreover, the samples showed the 
highest satisfaction with the use of their credit cards at stores. According to the results of 
hypothesis test with a statistical significance level of 0.05, only monthly income was 
found to affect the satisfaction of credit card holder. It was also revealed that there were 
four quantitative factors, i.e. trust, price, place, and promotion, showing the influence on 
the satisfaction. 
KEYWORD: Trust, Marketing Mix, Customer Satisfaction, Credit Card 
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บทน า 
บตัรเครดิตเป็นผลิตภณัฑ์ทางการเงินท่ีไดรั้บความนิยมและเติบโตอย่างมากใน

ประเทศไทย บตัรเครดิตช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผูบ้ริโภคในการช าระค่าสินคา้และ
บริการ แทนการพกพาเงินสด นอกจากการใชบ้ตัรเครดิตแทนเงินสดแลว้ ผูถื้อบตัรเครดิต
ยงัสามารถผอ่นช าระสินคา้ หรือเบิกเงินสดล่วงหนา้ไดอี้กดว้ย จะเห็นไดว้า่บตัรเครดิตช่วย
กระตุน้การจบัจ่ายใชส้อย และเป็นการเขา้ถึงสินเช่ือของผูบ้ริโภคอีกทางหน่ึง ดงันั้นในทาง
เศรษฐกิจ ปริมาณบตัรเครดิต (หรือฐานบตัรเครดิต) และปริมาณสินเช่ือท่ีเกิดจากการใช้
บตัรเครดิต เป็นดชันีท่ีบ่งบอกถึงการขยายตวัของการบริโภค สินเช่ือ และสภาวะเศรษฐกิจ
ในประเทศท่ีส าคญัตวัหน่ึง 

ผลิตภณัฑบ์ตัรเครดิตในประเทศไทยไดมี้ขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง ทั้งทางดา้นจ านวน
และประเภทของบตัรเครดิต ฐานผูถื้อบตัรเครดิต และสิทธิประโยชน์ต่างๆของบตัรเครดิต 
จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย การขยายตวัของฐานบตัรเครดิตและปริมาณ
สินเช่ือ ในช่วงปี พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2555 มีการเพิ่มข้ึนมากเกือบ 2 เท่า ทั้งฐานบตัรเครดิต
และปริมาณสินเช่ือ ในขณะท่ีรายไดข้องธนาคารพาณิชยท่ี์ไดจ้ากค่าธรรมเนียมต่างๆของ
บตัรเครดิต ก็ไดเ้พิ่มข้ึนมากกว่า 10% ต่อปี รายไดบ้ตัรเครดิตท่ีเพิ่มข้ึนน้ี ถือเป็นรายไดท่ี้
ส าคญัรายไดห้น่ึงของธนาคารพาณิชยใ์นปัจจุบนั ดงันั้นธนาคารพาณิชย ์จึงมุ่งมัน่ในการ
พฒันาการตลาดของบตัรเครดิต เพื่อขยายฐานบตัรเครดิตและเพิ่มการใช้จ่ายผ่านบตัร
เครดิต 

ส าหรับในปัจจุบนั การแข่งขนัทางการตลาดของบตัรเครดิตมีแนวโนม้ท่ีจะรุนแรง
มากข้ึน เน่ืองจากผูท่ี้มีสามารถสมคัรบตัรเครดิต มีจ านวนเพิ่มสูงข้ึน ซ่ึงเป็นผลมาจาก 
เศรษฐกิจท่ีมีแนวโนม้ดีข้ึน นโยบายการปรับเงินเดือน 15,000 บาทต่อเดือน นโยบายค่าจา้ง
แรงงานขั้นต ่า 300 บาทต่อวนั และความตอ้งการสินเช่ือตามนโยบายต่างๆท่ีรัฐบาลออกมา 
เพื่อกระตุน้เศรษฐกิจ  

นอกเหนือจากปัจจยัการตลาดท่ีธนาคารพาณิชยส์ามารถน ามาใชใ้นการขยายฐาน
บัตรเครดิตและสร้างความพึงพอใจในการใช้บัตรเครดิตแล้ว ธนาคารพาณิชย์ยงัให้
ความส าคญักบัการสร้างตราสินคา้ของธนาคารพาณิชยเ์พื่อสร้างทศันคติทางบวก น าไปสู่
ความไวว้างใจในตราสินคา้ของธนาคารพาณิชย ์เม่ือธนาคารพาณิชยอ์อกผลิตภณัฑ์ทางการ
เงินต่างๆ ผูบ้ริโภคจะมีความเช่ือมัน่และมีแนวโนม้ท่ีตอบสนองทางบวกต่อผลิตภณัฑ์นั้น  
ความสัมพนัธ์ระหว่างความไวว้างใจของธนาคารพาณิชย์และบตัรเครดิตของธนาคาร
พาณิชยน์ั้น เห็นไดจ้ากตวัอยา่งเช่น ในปี พ.ศ. 2555 ธนาคารไทยพาณิชย ์ธนาคารกรุงเทพ 
ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารกรุงไทย ไดรั้บรางวลั “แบรนด์ที่เช่ือมั่นได้ระดับโกลด์” 
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จากนิตยสาร Reader's Digest ในดา้น“ธนาคาร” และ“บัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคาร” ซ่ึง
การได้รับรางวลัทั้งสองน้ีสะทอ้นให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ของความไวว้างใจ และความ
เช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑแ์ละบริการทางการเงินของธนาคารพาณิชยผ์ูอ้อกบตัร
ไดเ้ป็นอยา่งดี 

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษาปัจจยัความไวว้างใจท่ีมีต่อธนาคารพาณิชยแ์ละ
ปัจจยัทางการตลาดท่ีธนาคารพาณิชยน์ าเสนอ ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บตัร
เครดิตนั้น 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1.  เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ตัรเครดิตของผู ้
ถือบตัรเครดิตในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.  เพื่อศึกษาปัจจยัความไวว้างใจต่อธนาคารพาณิชยท่ี์ส่งผลต่อความพึงพอใจใน
การใชบ้ตัรเครดิตของผูถื้อบตัรเครดิตในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.  เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บตัรเครดิตของผูถื้อบตัรเครดิตในเขตกรุงเทพมหานคร  

4.  เพื่อน าผลการศึกษามาใชใ้นพฒันาและปรับปรุงกลยทุธ์ทางการตลาด เพื่อสร้าง
ความพึงพอใจในการใชบ้ตัรเครดิตของผูถื้อบตัรเครดิต  

5.  เพื่อน าผลการศึกษามาใชใ้นการพฒันาตราสินคา้ของธนาคารพาณิชย ์เพื่อสร้าง
ความพึงพอใจในการใชบ้ตัรเครดิตของผูถื้อบตัรเครดิต 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ประโยชน์ในการปรับปรุงกลยทุธ์ทางการตลาดของธนาคารพาณิชย ์ให้สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา อนัจะส่งผลดีต่อการขยาย
และรักษาฐานลูกคา้บตัรเครดิต รวมทั้งการเพิ่มยอดค่าใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิต 

2. ประโยชน์ในการปรับปรุงตราสินคา้และกลยุทธ์ในการสร้างตราสินคา้ของ
ธนาคารพาณิชยเ์พื่อให้ผูบ้ริโภคมีความเช่ือมัน่ในตราสินคา้ และเช่ือมัน่ในการใช้บตัร
เครดิตของธนาคารพาณิชย ์
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 
        ตัวแปรอสิระ           ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
สมมติฐานการวจัิย 

1.  ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ตัรเครดิตของ
ผูถื้อบตัรเครดิตในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

2.  ปัจจยัความไวว้างใจต่อธนาคารพาณิชยส่์งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ตัร
เครดิตของผูถื้อบตัรเครดิตในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ตัรเครดิต
ของผูถื้อบตัรเครดิตในเขตกรุงเทพมหานคร 
ขอบเขตของการวจัิย 

1.  ขอบเขตดา้นพื้นท่ี ศึกษาเฉพาะผูถื้อบตัรเครดิตท่ีอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร 
ซ่ึงเป็นตลาดบตัรเครดิตท่ีใหญ่ท่ีสุด และมีความพร้อมทั้งทางด้านบริการของธนาคาร
พาณิชย ์และร้านคา้ท่ีใชบ้ตัรเครดิต 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ  - อาย ุ - อาชีพ - รายไดต่้อเดือน 
- ระดบัการศึกษา  
- สถานภาพการสมรส 
- บตัรเครดิตท่ีใชป้ระจ าบ่อยท่ีสุด 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
- ดา้นผลิตภณัฑ ์  - ดา้นราคา 
- ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
- ดา้นส่งเสริมการตลาด 
 

 

 

 
 
ความพึงพอใจในการใชบ้ตัร
เครดิตของผูถื้อบตัรเครดิตใน

เขตกรุงเทพมหานคร 
ปัจจัยความไว้วางใจ 



503 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มีนาคม 2557) 

2.  ขอบเขตด้านเน้ือหา ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ปัจจยัความไวว้างใจต่อธนาคารพาณิชย ์และความพึงพอใจในการใช้บตัรเครดิตในเขต
กรุงเทพมหานคร 

3.  ขอบเขตด้านเวลา ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างในช่วงเดือน
กนัยายน ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1.  บตัรเครดิต หมายถึง บตัรท่ีเป็นผลิตภณัฑ์ทางการเงิน ซ่ึงธนาคารพาณิชยอ์อก
ใหแ้ก่ผูบ้ริโภคตามหลกัเกณฑค์่าบริการหรือค่าอ่ืนใด และวิธีการท่ีธนาคารพาณิชยก์ าหนด
เพื่อใช้ช าระ ค่าสินคา้ แทนการช าระดว้ยเงินสดหรือเพื่อใช้เบิกถอนเงินสด แต่ไม่รวมถึง
บตัรท่ีไดมี้การช าระค่าสินคา้ ค่าบริการหรือค่าอ่ืนใดไวล่้วงหนา้แลว้ 

2.  ธนาคารพาณิชย ์ตามพระราชบญัญติัธนาคารพาณิชย ์พ.ศ. 2505 หมายถึง 
ธนาคารท่ีไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบการธนาคารพาณิชย ์ไดแ้ก่ การประกอบธุรกิจประเภท
รับฝากเงินท่ีต้องจ่ายคืนเม่ือทวงถาม หรือเม่ือส้ินระยะเวลาอันได้ก าหนดไว ้และใช้
ประโยชน์จากเงินนั้นในทางหน่ึงหรือหลายทาง เช่น การให้กูย้ืม ซ้ือขายหรือเก็บเงินตาม
ตัว๋เงิน หรือตราสารเปล่ียนมืออ่ืนใด ซ้ือหรือขายเงินตราต่างประเทศ ทั้งน้ีจะประกอบธุรกิจ
ประเภทอ่ืนๆ อนัเป็นประเพณีของธนาคารพาณิชยด์ว้ยก็ได ้

3.  ผูถื้อบตัรเครดิต หมายถึง บุคคลท่ีธนาคาพาณิชยไ์ดอ้อกบตัรเครดิตให้ 
4.  ความไวว้างใจ หมายถึง ความเช่ือมัน่ในธนาคาพาณิชย ์อนัเน่ืองมาจากช่ือเสียง

ของธนาคารพาณิชย ์และประสบการณ์และการรับรู้ในบริการต่างๆของธนาคารพาณิชยท่ี์
ผา่นมา เช่น ความซ่ือสัตย ์ความถูกตอ้ง ความสะดวก และ ความปลอดภยัทางการเงิน เป็น
ตน้ 

5.  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ส่ิงกระตุน้ทางการตลาดท่ีธนาคาร
พาณิชยยท่ี์น าเสนอให้ผูถื้อบตัรเครดิต ซ่ึงส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บตัรเครดิต 
ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด 

6.  ผลิตภณัฑ์ หมายถึง ตวับตัรเครดิต การใชบ้ตัรเครดิตตามร้านคา้ต่างๆ ความ
ปลอดภยัในการใชง้านบตัรเครดิต ช่ือเสียงของบตัรเครดิต และวงเงินของบตัรเครดิต 

7.  ราคา หมายถึง ค่าธรรมเนียมและดอกเบ้ียต่างๆท่ีเก่ียวกบัการใช้บตัรเครดิต 
รวมทั้งระยะเวลาปลอดดอกเบ้ีย 

8.  ช่องทางการจดัจ าหน่าย หมายถึง การสมคัรและอนุมติับตัรเครดิต ช่องทาง
ทางการช าระเงิน และการบริการของ Call Center 
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9.  การส่งเสริมการตลาด หมายถึง ส่วนลด คะแนนสะสม การแลกคะแนน ของ
แถม และสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ เช่นท่ีจอดรถ 

10.  ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของผูถื้อบตัรเครดิตท่ีเกิดข้ึนจากการใชง้าน
บตัรเครดิต ความพึงพอใจน้ีเกิดจากการเปรียบเทียบความคาดหวงัท่ีเกิดจากการกระตุน้ทาง
การตลาดและความไวว้างใจต่อธนาคารพาณิชย ์กบัผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากการใช้บตัร
เครดิต 
การทบทวนวรรณกรรม 

  ในการศึกษาปัจจยัความไวว้างใจและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผล
ต่อความพึงพอใจของผูถื้อบตัรเครดิตในเขตกรุงเทพมหานคร มีแนวคิดและทฤษฎีท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 
แนวความคิดเกีย่วกบัความไว้วางใจ 

ความไวว้างใจท่ีผูบ้ริโภคท่ีมีต่อธนาคารพาณิชยถื์อเป็นส่ิงส าคญั ในการผูบ้ริโภค
จะใช้ผลิตภณัฑ์ทางการเงินต่างๆท่ีธนาคารพาณิชย์น าเสนอ มีผูใ้ห้ค  านิยามของความ
ไวว้างใจท่ีเก่ียวกบัทางการตลาดดงัต่อไปน้ี 

Moorman, et al., (1992: 314-328) กล่าววา่ ความไวว้างใจ คือ ความเต็มใจท่ีจะพึง
พาผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ท่ีเรามีความเช่ือมัน่ 

Doney and Cannon (1997: 35-51) กล่ววา่ ความไวว้างใจประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 
ความเช่ือถือต่อผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ ซ่ึงแสดงถึงความคาดหวงัท่ีมีต่อค าพูดหรือขอ้ความของ
ผูท่ี้มีความสัมพนัธ์นั้น และอีกส่วนหน่ึง คือ ความใส่ใจในประโยชน์ท่ีไดรั้บจากอีกฝ่ายท่ีมี
ความสัมพนัธ์ 

Berry and Parasuraman (1991, อา้งถึงใน กุลนารี เหล่าวานิช และ ดร. พีรพงษ ์
ฟูศิริ: 242) กล่าววา่ ความไวว้างใจ คือ ตวัช้ีวดัผลท่ีส าคญัเก่ียวกบัสัมพนัธภาพท่ีลูกคา้มีต่อ
องคก์รธุรกิจการบริการ เน่ืองจากโดยธรรมชาติแลว้ไม่สามารถจบัตอ้งตวัผลิตภณัฑ์ไดอ้ยู่
แลว้ 

Hollensen and Opresnik (2013: 14-15) กล่าวว่า ความไวว้างใจเป็นส่วนส าคญั
ส าหรับการสร้างและเสริมความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบการ รวมทั้งความ
ร่วมมือจากผูบ้ริโภค นอกจากน้ีความไวว้างใจยงัมีประโยชน์ดงัต่อไปน้ี 

1.  ลดความขดัแยง้ท่ีเป็นอนัตราย 
2.  ลดค่าใชจ่้ายในการติดต่อ การท าธุรกรรมต่างๆ เช่น สามารถลดการตรวจสอบท่ี

ตอ้งท าเป็นประจ า 
3.  ส่งเสริมรูปแบบขององคก์ารท่ีปรับเปล่ียนไดง่้าย 
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4.  ท าใหเ้กิดการสร้างรูปแบบของกลุ่มเฉพาะไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
5.  ส่งเสริมการตอบสนองท่ีประสิทธิภาพต่อสถานการณ์วฤิกติ 
ภาณุ ลิมมานนท์ (2549: 103) กล่าวว่าความไว้วางมีองค์ประกอบท่ีส าคัญ 

ดงัต่อไปน้ี 
1.  ความไวว้างใจจะพฒันามาจากประสบการณ์คร้ังก่อน และจะก่อให้เกิดการ
ปฏิบติัในปัจจุบนั 
2.  ความไวว้างใจมีการพึ่งพาไดต่้อตวับุคคล 
3.  ความไวว้างใจมีความเก่ียวขอ้งกบัความยนิดีท่ีจะเอาตนเองเขา้เส่ียง 
4.  ความไวว้างใจเก่ียวขอ้งกบัความรู้สึกมัน่ใจ และความปลอดภยั  

แนวความคิดเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 
สุดาพร กุณฑลบุตร (2555: 12, 132) ให้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด 

หรือ ส่วนผสมทางการตลาด คือ องคป์ระกอบโดยตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้หรือบริการท่ีจะ
น าเสนอต่อผูบ้ริโภค ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนผสมทางการตลาด ประกอบดว้ยปัจจยัดา้น
การตลาด 4 ชนิดท่ีมกัเรียกกนัวา่ “4Ps” ดงัต่อไปน้ี 

1.  ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง สินคา้หรือบริการท่ีจะน าเสนอขายต่อผูบ้ริโภค 
หรือ เป็นกลุ่มของส่ิงท่ีมีตัวตนและไม่มีตัวตนท่ีสามารถตอบสนองความพอใจของ
ผูบ้ริโภค ซ่ึงอาจรวมถึง บรรจุภณัฑ์ สี คุณภาพ ตราสินคา้ ตลอดจนถึงบริการและช่ือสียง
ของผูข้าย (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ คณะ, 2546: 394) ผลิตภณัฑ์นับเป็นปัจจยัส าคญัท่ี
มองเห็นได้ชัดเจนเป็นอนัดบัแรกของส่วนประสมทางการตลาด ตวัผลิตภณัฑ์ท าหน้าท่ี
ดึงดูดล่อใจผูบ้ริโภคให้หันมาพิจารณาเลือกซ้ือ ดังนั้นนักการตลาดจึงตอ้งทราบความ
ตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูบ้ริโภค 

2. ราคา (Price) หมายถึง ราคาของสินคา้หรือบริการท่ีผูบ้ริโภคจะตอ้งจ่ายเพื่อให้
ไดสิ้นคา้นั้นๆ ราคาจะตอ้งมีมูลค่าสูงกวา่ตน้ทุนของสินคา้หรือบริการ หรือ จ านวนเงินท่ี
ถูกเรียกเก็บเป็นค่าสินคา้หรือบริการ หรือ ผลรวมของมูลค่าท่ีผูบ้ริโภคท าการแลกเปล่ียน
เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงผลประโยชน์จากการมี หรือ การใชผ้ลิตภณัฑห์รือบริการนั้น (ศิริวรรณ เสรี
รัตน์ และ คณะ, 2546: 447) จากความหมายดงัหมายดงักล่าว จะเห็นวา่ราคาเป็นมูลค่าท่ี
สามารถตั้งไดจ้ากทั้งมุมมองของผูใ้หบ้ริการและมุมมองของผูบ้ริโภคท่ีไดรั้บรู้ 

3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place)  หมายถึง เครือข่ายงานของบริษทัทั้งหมด และ 
บุคคลท่ีจะน าหรือเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์จากผูผ้ลิตไปสู่ผูบ้ริโภค ประกอบด้วยกลุ่มของ
องค์การท่ีเป็นอิสระระหว่างกนั ซ่ึงเก่ียวขอ้งในกระบวนการของการผลิตผลิตภณัฑ์หรือ
บริการ เพื่อให้พร้อมส าหรับการใชห้รือการบริโภค โดยผูใ้ชท่ี้เป็นผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชท่ี้เป็น
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ธุรกิจ หรือ ช่องทางการจดัจ าหน่าย อาจหมายถึง กลุ่มขององคก์ารซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัขั้นตอน
ท่ีท าให้ผลิตภณัฑ์หรือบริการเป็นท่ีหาง่ายส าหรับการใช้หรือบริโภค (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 
และ คณะ, 2546: 496) 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดต่อส่ือสารทางการตลาด ท่ี
เก่ียวกบัขอ้มูลทางการตลาด ระหวา่งสองฝ่าย คือ ผูส่้งข่าวสาร หรือ ผูข้าย และผูรั้บข่าวสาร 
หรือ ผูซ้ื้อ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเตือนความทรงจ า แจง้ข่าวสาร และ เพื่อจูงใจให้เกิดความ
ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ซ่ึงจะท าให้เกิดพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ อาจใช้บุคคล หรือ 
พนักงานขาย และ ใช้เคร่ืองมือการส่งเสริมการตลาดอ่ืนๆ เช่น การโฆษณา การตลาด
ทางตรง การส่งเสริมการขาย การเผยแพร่ข่าวสาร และการประชาสัมพนัธ์ (ศิริวรรณ เสรี
รัตน์ และ คณะ, 2546: 558) 
แนวความคิดเกีย่วกบัความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อบตัรเครดิต น าไปสู่ความเช่ือมนัและผกูพนักบั
บตัรเครดิตนั้น ซ่ึงส่งผลต่อปริมาณการใช ้และความถ่ีของการใชบ้ตัรเครดิตในการเลือกซ้ือ
สินคา้ท่ีเพิ่มสูงข้ึนในท่ีสุด มีผูใ้ห้ค  านิยามของความึงพอใจของผูบ้ริโภคในทางการตลาด
ดงัต่อไปน้ี 

Kotler and Armstrong (2011:13) กล่าว่า ความพึงพอใจของผูบ้ริโภค หมายถึง 
ระดับท่ีประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ท่ีผูบ้ริโภครับรู้ สอดคล้องกับความคาดหวงัของ
ผูบ้ริโภค กล่าวคือ ถา้ประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ์ท่ีผูบ้ริโภครับรู้ ต ่ากว่าความคาดหวงั 
ผูบ้ริโภคจะรู้สึกไม่พอใจ ในทางกลบักนั ถา้ประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ์ท่ีผูบ้ริโภครับรู้ 
เท่ากับความคาดหวงั ผูบ้ริโภคจะรู้สึกพึงพอใจ และถ้าประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ์ท่ี
ผูบ้ริโภครับรู้ สูงกวา่ความคาดหวงั ผูบ้ริโภคจะรู้สึกพึงพอใจและยนิดีมาก 

Tse and Wilton (1998:204) กล่าววา่ ความพึงพอใจของผูบ้ริโภค หมายถึง การ
ตอบสนองของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการประเมินความแตกต่างระหว่างความคาดหวงัก่อนหน้า 
(หรือ บรรทดัฐานของประสิทธิภาพ) กบั ประสิทธิภาพจริงท่ีผูบ้ริโภครับรู้ ภายหลงัการ
บริโภค 

จากค าจดัความของ Tse and Wilton จะเห็นวา่ นอกจากผลลพัธ์ท่ีเกิดภายหลงัการ
ใชง้านแลว้ ความพึงพอใจ มีความเก่ียวขอ้งกบัความรู้สึก และ กระบวนการประเมินผลอีก
ดว้ย 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546 : 90 ) กล่าววา่ความพึงพอใจ คือ เป็นความรู้สึกของลูกคา้
ว่าพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจซ่ึงเป็นผลลพัธ์จากการเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้ในการ
ท างานของผลิตภณัฑ์กบัความคาดหวงัของลูกคา้ ส าหรับความคาดหวงัของลูกคา้ถูกให้



507 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มีนาคม 2557) 

ความหมายว่า เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคต้องการหรือคาดหวงัว่าจะได้รับจากผลิตภณัฑ์ ความ
คาดหวงัเกิดจากประสบการณ์และความรู้ในอดีตของผูซ้ื้อ 

ส าหรับการวดัความพึงพอใจของลูกคา้นั้น สาวิกา อุณหนนัท์ (2542, อา้งถึงในสุ
ปรียา หงษ์กุลทรัพย:์16) กล่าวว่า ความพึงพอใจของลูกคา้ เป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดท่ีนกัการ
ตลาดตอ้งค านึงถึง เพราะความพอใจของลูกคา้จะน ามาซ่ึงการซ้ือซ ้ าจนเกิดความจงรักภกัดี
ในท่ีสุด และยงัอาจก่อให้เกิดลูกค้าใหม่ หากลูกค้าท่ีมีความพึงพอใจนั้นช่วยบอกต่อ
ความรู้สึกท่ีดีต่อสินคา้และบริการไปยงับุคลลอ่ืน ซ่ึงทั้งสองประการน้ีย่อมสร้างยอดขาย
และก าไรในระยะยาว ในทางตรงขา้มหากลูกคา้ไม่พอใจย่อมท าให้เกิดการสูญเสียลูกคา้ 
ช่ือเสียง ยอดขายและก าไรในท่ีสุด 
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 อธิปัตย ์พลอยพลายแกว้ (2554) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
เลือกถือครองบตัรเครดิตของผูถื้อบตัรเครดิตในกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาจากกลุ่ม
ตวัอย่างจ านวน 400 คน พบว่าส าหรับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด กลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่พิจารณาให้ระดบัความส าคญัโดยรวม อยู่ในระดบัส าคญัมาก (จากการแบ่ง 5 ระดบั
ได้แก่ ส าคญัน้อยสุด ส าคญัน้อย ส าคญัปานกลาง ส าคญัมาก และ ส าคญัมากท่ีสุด) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ปัจจยัดา้นท าเลท่ีตั้ง (สาขา/จุดบริการ/ช่องทางการจดัจ าหน่าย) มี
ระดบัความส าคญัมากท่ีสุด รองลงมา คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ (ตวับตัรเครดิต)  ปัจจยัดา้น
การส่งเสริมการตลาด และ ระดบัความส าคญันอ้ยท่ีสุดคือ ปัจจยัดา้นราคา  (ดอกเบ้ียและ
ค่าธรรมเนียมบตัรเครดิต)  ส าหรับดา้นผลิตภณัฑ ์ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความส าคญั
กบัการจดัแบ่งประเภทของบตัรตามรายไดข้องลูกคา้มากท่ีสุด ในขณะท่ีลวดลาย สีสันของ
บตัรได้รับระดับความส าคญัน้อยท่ีสุด ส าหรับด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามให้ความ
ระดับส าคญักบัค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปี (ฟรี) มากท่ีสุด  ในขณะท่ีค่าธรรมเนียม ค่า
ตรวจสอบรายการ/ส าเนาใบแจง้ยอด (ฟรี) ไดรั้บระดบัความส าคญันอ้ยท่ีสุด ส าหรับดา้น
ท าเลท่ีตั้ง ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความส าคญักบัท าเลท่ีตั้งของสาขา/จุดบริการมาก
ท่ีสุด ในขณะท่ีรูปแบบการตกแต่งของสาขา/จุดบริการไดรั้บระดบัความส าคญัน้อยท่ีสุด 
ส าหรับดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความส าคญักบัด้านการ
โฆษณามากท่ีสุด ในขณะท่ีรูปแบบเน้ือหาและความแปลกใหม่ของการส่งเสริมการตลาด
ไดรั้บระดบัความส าคญันอ้ยท่ีสุด 

จิรวฒัน์ กาญจนธีระพงศ ์(2553) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความพึงพอใจ
ของลูกค้าต่อการให้สิทธิประโยชน์จากการใช้บัตรเครดิต Platinum Central ของ
ห้างสรรพสินคา้เซ็นทรัล กรณีศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอย่าง
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จ านวน 400 คน จากสาขา ต่างๆได้แก่ ชิดลม ลาดพร้าว สีลมคอมเพล็กซ์ ป่ินเกล้า และ
พระราม3 พบว่า ผูใ้ช้บตัรเครดิต Platinum Central มีความพึงพอใจต่อการให้สิทธิ
ประโยชน์จากการใช้บตัรเครดิตในภาพรวม ในระดบัมาก โดย 3 อนัดบัแรกท่ีไดค้ะแนน
ความพึงพอใจสูงสุดไดแ้ก่ ส่วนลดสูงสุด 10% ท่ีจอดรถส ารองพิเศษ และ เงินคืนเครดิต 
2% เม่ือเติมน ้ ามนัท่ีสถานีบริการน ้ ามนั ส าหรับปัจจยัดา้นส่วนบุคคล พบวา่ อายุท่ีแตกต่าง
กนัส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการให้สิทธิประโยชน์ท่ีแตกต่างกนั กล่าวคือ 
ช่วงอายุท่ีมากกว่า 58 ปี มีความพึงพอใจสูงกว่าช่วงอายุอ่ืน ในขณะท่ี เพศ สถานสมรส 
ระดบัการศึกษา อาชีพ และ รายไดต่้อเดือน ท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ลูกคา้ต่อการใหสิ้ทธิประโยชน์ท่ีแตกต่างกนั 

สายนที ยาชยั (2553) ไดศึ้กษาเร่ืองการศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัทางการตลาดใน
การเลือกสมคัรบตัรเครดิตของคนวยัท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาจากกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 440 คน พบว่า  ส าหรับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ผู ้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในระดบัมากท่ีสุด (จากการ
แบ่ง 5 ระดบัไดแ้ก่ ส าคญันอ้ยสุด ส าคญันอ้ย ส าคญัปานกลาง ส าคญัมาก และ ส าคญัมาก
ท่ีสุด) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ปัจจยัดา้นราคามีความส าคญัมากท่ีสุด รองลงมา คือ 
ปัจจยัด้านการส่งสริมการตลาด ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ และ ปัจจยัด้านสถานท่ีตามล าดับ    
ส าหรับด้านผลิตภณัฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความส าคญักบัความมีช่ือเสียงมาก
ท่ีสุด ในขณะท่ีรูปแบบบตัรมีความสวยงามทนัสมยัได้รับระดับความส าคญัน้อยท่ีสุด 
ส าหรับดา้นราคา ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความส าคญักบัค่าธรรมเนียมรายปีมากท่ีสุด 
ในขณะท่ีค่าเบ้ียปรับทวงถามการล่าช้าได้รับระดับความส าคญัน้อยท่ีสุด ส าหรับด้าน
สถานท่ี ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความส าคญักบัการมีจุดช าระบริการหลายท่ีมากท่ีสุด 
ในขณะท่ีการมีสาขาใกล้บ้านได้รับระดับความส าคัญน้อยท่ีสุด ส าหรับด้านส่งเสริม
การตลาด ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความส าคญักบัส่วนลดจากร้านคา้ต่างๆมากท่ีสุด 
ในขณะท่ีของพรีเม่ียมต่างๆท่ีธนาคารจดัใหลู้กคา้ไดรั้บระดบัความส าคญันอ้ยท่ีสุด 

กฤษฎา ว่องวิญญู และคณะ (2552)  ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกถือบตัรเครดิต : กรณีศึกษานิสิตนกัศึกษาระดบับณัทิตศึกษาในเขตกรุงเทพหานคร 
โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน พบวา่ ส าหรับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในระดบัมาก (จากการ
แบ่ง 5 ระดบัไดแ้ก่ ส าคญันอ้ยสุด ส าคญันอ้ย ส าคญัปานกลาง ส าคญัมาก และ ส าคญัมาก
ท่ีสุด) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ปัจจยัดา้นการส่งสริมการตลาดมีความส าคญัมากท่ีสุด 
รองลงมา คือ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นสถานท่ีบริการและ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ตามล าดบั 
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ส าหรับด้านผลิตภณัฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความส าคญักบัความปลอดภยัมาก
ท่ีสุด ในขณะท่ีรูปร่างรูปทรงของบตัรไดรั้บระดบัความส าคญันอ้ยท่ีสุด ส าหรับดา้นราคา 
ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความส าคญักบัการค่าธรรมเนียมรายปีท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด 
ในขณะท่ีการคิดค่าธรรมเนียมในการเบิกเงินสดไดรั้บระดบัความส าคญันอ้ยท่ีสุด ส าหรับ
ดา้นสถานท่ีบริการ ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความส าคญักบัการมีช่องทางช าระสินคา้
ผอ่นซ้ือท่ีหลากหลายมากท่ีสุด ในขณะท่ีการจดับรรยากาศสถานท่ีบริการท่ีเหมาะสมไดรั้บ
ระดบัความส าคญัน้อยท่ีสุด ส าหรับดา้นส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบั
ความส าคญักบัการมีสิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บมากมากท่ีสุด ในขณะท่ีการประชาสัมพนัธ์
ขอ้มูลข่าวสารผา่นทางส่ือต่างๆไดรั้บระดบัความส าคญันอ้ยท่ีสุด 

เบญจวรรณ์ สุขอยู่ และ คณะ (2552) ไดศึ้กษาเร่ืองการศึกษาอิทธิพลของระดบั
ความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อระดบัการตดัสินใจใชบ้ริการผอ่นสินคา้ผา่นบตัรเครดิต : 
กรณีศึกษาผูใ้ช้บริการผ่อนสินคา้ผ่านบตัรเครดิตในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาจาก
กลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน จากสถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคารในประเทศไทย ส าหรับ 
ปัจจยัความเช่ือมัน่ ผูศึ้กษาความเช่ือมัน่ในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ของผูใ้ห้บริการบตัร
ผอ่นสินคา้ ความปลอดภยัในการใช้บตัร ความสะดวกสบายในการพกพาและใชง้าน และ
สถานท่ีใหบ้ริการ พบวา่ ผูบ้ริโภคใหค้วามเช่ือมัน่กบัดา้นความปลอดภยัจากการใชบ้ตัรใน
ระดบัมาก ส่วนความเช่ือมัน่กบัดา้นอ่ืนมีค่าระดบัปานกลาง 

นิตยา อินกา และคณะ (2551)  ไดศึ้กษาเร่ืองพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตของ
พนกังานบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน 
พบว่า ส าหรับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดในระดบัมาก (จากการแบ่ง 5 ระดบัไดแ้ก่ ส าคญันอ้ยสุด ส าคญั
นอ้ย ส าคญัปานกลาง ส าคญัมาก และ ส าคญัมากท่ีสุด) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ปัจจยั
ดา้นราคามีความส าคญัมากท่ีสุด รองลงมา คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั ส าหรับดา้นผลิตภณัฑ์ ผูต้อบ
แบบสอบถามให้ระดบัความส าคญักบัอ านาจใชจ่้าย ณ. ร้านคา้และสถานบริการชั้นน าทัว่
โลกมากท่ีสุด ในขณะท่ีรูปลกัษณ์ของบตัรเครดิตมีลวดลายท่ีสวยงามทนัสมยัไดรั้บระดบั
ความส าคญัน้อยท่ีสุด ส าหรับดา้นราคา ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความส าคญักบัการ
ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเขา้/ค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพมากท่ีสุด ในขณะวงเงินบตัรเครดิตท่ี
สูงได้รับระดับความส าคัญน้อยท่ีสุด ส าหรับด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผู ้ตอบ
แบบสอบถามให้ระดบัความส าคญักบัการมีความหลากหลายของช่องทางในการช าระเงิน
ค่าบตัรเครดิตมากท่ีสุด ในขณะท่ีความสะดวกสบายในการเดินทางเพื่อช าระเงินบตัรเครดิต
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ไดรั้บระดบัความส าคญัน้อยท่ีสุด ส าหรับดา้นส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามให้
ระดบัความส าคญักบัการผอ่นช าระสินคา้และบริการแบบสบายๆกบัดอกเบ้ีย0%/หรืออตัรา
ดอกเบ้ียพิเศษมากท่ีสุด ในขณะท่ีบริการแจ้งข้อมูลการใช้จ่ายบัตรเครดิตผ่านทาง
โทรศพัทมื์อถือไดรั้บระดบัความส าคญันอ้ยท่ีสุด 

สหนนท ์ตั้งเบญจสิริกุล (2551) ไดศึ้กษาเร่ืองมิติของความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใช้
บริการบตัรครดิตในกรุงเทพมหานครช่วงปี 2551 โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 409 
คน ส าหรับความพึงพอใจในการใช้บตัรเครดิตได้แบ่งเป็น 5 มิติดงัต่อไปน้ี มิติคุณภาพ
บริการ มิติดา้นความสะดวกสบาย มิติดา้นภาพลกัษณ์ มิติดา้นผลประโยชน์เพิ่มเติม และ
ด้านความจงรักภกัดี บตัรท่ีใช้อยู่เป็นประจ าให้สิทธิประโยชน์เหนือกว่าบตัรรายอ่ืนๆ 
ส าหรับดา้นคุณภาพบริการ การน าเสนอบริการเสริมใหม่ๆท่ีน่าสนใจอย่างต่อเน่ืองไดรั้บ
ความพึงพอใจสูงท่ีสด ในขณะท่ีการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัค่าธรรมเนียมและการช าระเงินท่ี
ชดัเจน ไม่เอารัดเอาเปรียบ ไดรั้บความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด ส าหรับดา้นความสะดวกสบาย 
การลดความเส่ียงจากการถือเงินสดจ านวนมากไดรั้บความพึงพอใจสูงท่ีสุด ในขณะท่ีการ
สามารถเบิกถอนเงินสดไดไ้ดรั้บความพึงพอใจน้อยท่ีสุด ส าหรับดา้นภาพลกัษณ์ การท่ีผู ้
ออกบตัรมีช่ือเสียงและให้บริการอยา่งมืออาชีพไดรั้บความพึงพอใจสูงท่ีสุด ในขณะท่ีการ
ใช้บตัรหลายใบสะทอ้นให้เห็นถึงความน่าเช่ือถือของผูใ้ช้บตัรไดรั้บความพึงพอใจน้อย
ท่ีสุด ดา้นผลประโยชน์เพิ่มเติม การไดรั้บคะแนนสะสมเพื่อแลกของรางวลัไดรั้บความพึง
พอใจสูงท่ีสุด ในขณะท่ี การให้บริการเสริมท่ีคุม้ค่า ได้รับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด และ
ส าหรับดา้นความจงรักภกัดี การติดใจบริการผูอ้อกบตัรและไม่เปล่ียนไปใช้บตัรของราย
อ่ืน ไดรั้บความพึงพอใจมากท่ีสุด ในขณะท่ีการแนะน าให้เพื่อนมาใช้บริการบตัรเครดิต
ยีห่อ้เดียวกนั เพราะผูอ้อกบตัรใหบ้ริการท่ีดีไดรั้บความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

วิชาภรณ์ บุญไชย (2549) ได้ศึกษาเร่ืองการเปรียบเทียบความพึงพอใจและ
พฤติกรรมของผูถื้อบตัรเครดิตวีซ่าระหวา่งธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) และ ธนาคาร
ไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 
400 คน พบว่า ความพึงพอใจในการเลือกใชบ้ตัรเครดิตวีซ่าอยูใ่นระดบัดี (จากการแบ่ง 5 
ระดบัได้แก่ ไม่ดีอย่างมาก ไม่ดี ปานกลาง ดี และ ดีมาก) ส าหรับปัจจยัด้านส่วนบุคคล 
พบวา่ เพศและระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของผูบ้ริโภคใน
การใชบ้ตัรเครดิตท่ีแตกต่างกนั กล่าวคือ เพศหญิงมีความพึงพอใจโดยรวมมากกวา่เพศชาย 
และ ผูท่ี้มีการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีมีความพึงพอใจโดยรวมน้อยกว่าผูท่ี้มีการศึกษาสูง
กวา่ปริญญาตรี ในขณะท่ี อาย ุรายไดต่้อเดือนและอาชีพท่ีแตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อความพึง
พอใจโดยรวมของผูบ้ริโภคในการใชบตัรเครดิตแตกต่างกนั 
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วรารัตน์ สันติวงษ ์(2549) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้
ธนาคารกรุงเทพต่อการใช้บริการ E-Bankingในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาจากกลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน 400 คน พบวา่ ส าหรับปัจจยัดา้นความไวว้างใจ ในดา้นความมัน่ใจต่อการ
ท าธุรกรรมดา้นการเงินผา่น E-Banking ดา้นการเงินผา่นพนกังานของธนาคาร ดา้นความ
ตรงไปตรงมาและเป็นประโยชน์ ดา้นการปรับเปล่ียนให้ทนัต่อความตอ้งการในอนาคต 
และด้านการเอาใจใส่ในการให้บริการ มีความสัมพนัธ์กบัความจงรักภกัดีและความพึง
พอใจของลูกค้าธนาคารกรุงเทพต่อการใช้บริการ E-Banking โดยหากลูกค้าธนาคาร
กรุงเทพท่ีมาใชบ้ริการ E-Banking มีความไวว้างใจมากข้ึน ความจงรักภกัดีและความพึง
พอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อธนาคารกรุงเทพก็จะมีมากข้ึน ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

วลัลภ บาลี (2549) ไดศึ้กษาเร่ืองความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคาร
กสิกรไทยในจงัหวดัลพบุรี โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน  ส าหรับความพึง
พอใจในการใชบ้ตัรเครดิตไดแ้บ่งเป็น 8 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการให้ขอ้มูลข่าวสาร ดา้นการให้
ค  าแนะน าและการปรึกษา ด้านการรับค าสั่งซ้ือ ดา้นการให้ความสะดวกสบาย  ด้านการ
ดูแลรัษาส่ิงมีค่า ด้านการบริการนอกเหนือเป็นพิเศษ ดา้นการเรียกเก็บเงิน และด้านการ
ช าระค่าบริการ พบว่า ระดบัความพึงพอใจในด้านต่างๆภาพรวม อยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
(จากการแบ่ง 5 ระดบัได้แก่ ความพึงพอใจน้อยท่ีสุด ความพึงพอใจน้อย ความพึงพอใจ
ปานกลาง ความพึงพอใจมาก และ ความพึงพอใจมากท่ีสุด) ดา้นค าแนะน าและการปรึกษา
มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด ในขณะท่ีดา้นการรับค าสั่งซ้ือ มีระดบัความพึงพอใจนอ้ย
ท่ีสุด 
 สุปรียา หงษ์กุลทรัพย ์(2548) ได้ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผูถื้อบตัรเครดิต
ธนาคารไทยพาณิชยใ์นกรุงเทพมหานคร ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านรูปลักษณ์ ด้านสิทธิ
ประโยชน์ ดา้นค่าธรรมเนียมและอตัราดอกเบ้ีย ดา้นความสะดวกในการช าระเงิน ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด และดา้นศูนยบ์ริการบตัรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย ์โดยศึกษาจากกลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน 400 คน พบวา่ ผูถื้อบตัรมีความพึงพอใจในการใชบ้ตัรเครดิตธนาคารไทย
พาณิชยใ์นระดบัมาก ยกเวน้ดา้นค่าธรรมเนียมและอตัราดอกเบ้ียท่ีมีระดบัต ่า ส าหรับปัจจยั
ดา้นส่วนบุคคล พบวา่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
ท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ตัรเครดิตธนาคารไทยพาณิชยท่ี์แตกต่าง
กนั อยา่งไรก็ตาม เม่ือศึกษาความพึงพอใจเป็นรายดา้น พบวา่ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั
ส่งผลต่อความพึงพอใจดา้นค่าธรรมเนียมและอตัราดอกเบ้ียท่ีแตกต่างกนั โดยผูถื้อบตัรท่ีมี
ระดบัการศึกษาปริญญาตรีมีความพึงพอใจดา้นค่าธรรมเนียมและอตัราดอกเบ้ียมากกว่าผู ้
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ถือบัตรท่ีมีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ทั้ งน้ีอาจเน่ืองจากผู ้ถือบัตรท่ีมีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี อาจไดข้อ้มูลทางดา้นค่าธรรมเนียมและอตัราดอกเบ้ียนอ้ยกวา่ 
วธีิด าเนินการวจัิย 

จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูถื้อบตัรเครดิตในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุ

ตั้งแต่20ปีข้ึนไป และ มีรายได้ต่อเดือนขั้นต ่า15,000บาท โดยก าหนดสุ่มตวัอย่างจ านวน 
414 คน  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
ผูว้จิยัไดใ้ชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยแบ่งออกเป็น 

5 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 7 ขอ้ มีลกัษณะเป็นค าถาม

ปลายปิด โดยใหเ้ลือกค าตอบไดเ้พียงค าตอบเดียว จากหลายค าตอบท่ีมีใหเ้ลือก 
ส่วนท่ี 2 ปัจจยัความไวว้างใจท่ีท่านมีต่อธนาคารพาณิชยผ์ูอ้อกบตัรเครดิต จ านวน 

5 ขอ้ โดยใหเ้ป็นระดบัความไวว้างใจนอ้ยท่ีสุด (คะแนน 0) ไปจนถึง ระดบัความไวว้างใจ
มากท่ีสุด (คะแนน 10) ค าถามในส่วนน้ีจะถามถึงความปลอดภยั ความถูกตอ้ง ความ
ซ่ือสัตย ์ความสะดวกสบายของการบริการและ ช่ือเสียงของธนาคารพาณิชยผ์ูอ้อกบตัร
เครดิต 
 ส่วนท่ี 3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อความพึงพอใจในการ
ใชบ้ตัรเครดิตจ านวน 20 ขอ้ มีลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด โดยใหเ้ป็นระดบัมีความส าคญั
ต่อความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด (คะแนน 0) ไปจนถึง มีความส าคญัต่อระดบัความพึงพอใจมาก
ท่ีสุด (คะแนน 10) ค าถามของส่วนประสมทางการตลาดในท่ีน้ี ประกอบดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย และ ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 ส่วนท่ี 4 ความพึงพอใจในการใชบ้ตัรเครดิต จ านวน 5 ขอ้ มีลกัษณะเป็นค าถาม
ปลายปิด โดยใหเ้ป็นระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด (คะแนน 0) ไปจนถึง ระดบัความพึง
พอใจมากท่ีสุด (คะแนน 10)  
 ส่วนท่ี 5 ขอ้เสนอแนะ มีลกัษณะเป็นค าถามปลายเปิด โดยใหผู้ต้อบแบบสอบถาม
แสดงความคิดเห็น และ ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
 การประมวลผลข้อมูล 

1.  การแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อศึกษาปัจจยั
ส่วนบุคคล 
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2.  ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าต ่าสุด 
(Minimum) และ ค่าสูงสุด (Maximum) เพื่อศึกษาปัจจยัความไวว้างใจต่อธนาคารพาณิชย ์
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และความพึงพอใจในการใชบ้ตัรเครดิต 

3.  การวเิคราะห์ความแปรปรวน หรือ Analysis of Variance (ANOVA) แบบ t-test 
และ F-test เพื่อศึกษาว่าปัจจยัส่วนบุคคลส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บตัรเครดิต
หรือไม่ 

4. การวิเคราะห์ความถดถอย Multiple Regression Analysis (MRA) เพื่อศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัความไวว้างใจต่อธนาคารพาณิชยแ์ละปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดกบัความพึงพอใจในการใชบ้ตัรเครดิต 
สรุปผลการวจัิย 

1. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 52.9 มีอาย ุ

30-39 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 42.5 มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชนมากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 48.8 ส าหรับรายไดต่้อเดือน มีรายไดต่้อเดือนมากกว่า 55,001 บาท มากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 24.9 รองลงมามีรายไดต่้อเดือน 35,001 – 45,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.4 จบ
การศึกษาระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 49.3 มีสถานภาพโสดมากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 53.9 กลุ่มตวัอยา่งใช้บตัรเครดิตธนาคารไทยพาณิชยเ์ป็นประจ าบ่อยท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 17.1 รองลงมาคืออบตัรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยาและธนาคารกรุงไทย (เคทีซี) 
คิดเป็นร้อยละ 16.4 และ 15.0 ตามล าดบั 

2. ผลการวเิคราะห์ปัจจัยความไว้วางใจต่อธนาคาพาณชิย์ของกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างมีความไวว้างใจในความมีช่ือเสียงของธนาคารพาณิชยผ์ูอ้อกบตัร

เครดิตมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.96) ส่วนความถูกตอ้งและความสะดวกสบายเป็นส่ิงท่ีกลุ่ม
ตวัอยา่งมีความไวว้างใจอยูใ่นระดบัรองลงมา (ค่าเฉล่ีย 8.77 และ 8.76 ตามล าดบั ส่วนส่ิงท่ี
กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามไวว้างใจนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ความปลอดภยั (ค่าเฉล่ีย 8.48) 

3. ผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มตัวอย่าง 
ส าหรับดา้นผลิตภณัฑ ์ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัในเร่ืองความปลอดภยัในการ

ใชบ้ตัรเครดิตท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 9.07) ส่วนการมีร้านคา้ท่ีรับบตัรเครดิตจ านวนมากและความ
ช่ือเสียงเป็นส่ิงท่ีกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัรองลงมา (ค่าเฉล่ีย 9.06 และ 8.97 
ตามล าดบั) ส่วนส่ิงท่ีกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญันอ้ยสุด ไดแ้ก่ การท่ีบตัรมีความสวยงาม
ทนัสมยั (ค่าเฉล่ีย 7.53) ส าหรับดา้นราคา กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบัการไม่มี
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ค่าธรรมเนียมแรกเขา้มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 9.32) ส่วนการไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีและการ
ผอ่นช าระแบบดอกเบ้ีย 0% เป็นส่ิงท่ีกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัรองลงมา 
(ค่าเฉล่ีย 9.12 และ 8.54 ตามล าดบั) ส่วนส่ิงท่ีกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญันอ้ยสุด ไดแ้ก่ 
อตัราดอกเบ้ียคา้งช าระท่ีต ่า (ค่าเฉล่ีย 7.88) ส าหรับดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย กลุ่ม
ตวัอยา่งใหค้วามส าคญัในการมีช่องทางในการช าระเงินหลายรูปแบบมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 
8.96) ส่วนความสะดวกในการใชบ้ริการของ call center และ ความสะดวกในการสมคัร
บตัรเครดิต เป็นส่ิงท่ีกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัรองลงมา (ค่าเฉล่ีย 8.68 และ 8.57 
ตามล าดบั)  ส่วนส่ิงท่ีกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญันอ้ยสุด ไดแ้ก่ การอนุมติับตัรเครดิตท่ีง่าย 
(ค่าเฉล่ีย 7.80) ส าหรับดา้นส่งเสริมการตลาด กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัในส่วนลดจาก
การใชบ้ตัรเครดิตท่ีร้านคา้มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.70) ส่วนการสะสมคะแนนรีวอร์ดท่ีง่ายและ
การใชค้ะแนนรีวอร์ดแลกรางวลัไดห้ลากหลาย เป็นส่ิงท่ีกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญั
รองลงมา (ค่าเฉล่ีย 8.64 และ 8.53 ตามล าดบั)  ส่วนส่ิงท่ีกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญันอ้ย
สุด ไดแ้ก่  ท่ีจอดรถส ารองเฉพาะ(ค่าเฉล่ีย 7.44) 

3. ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจในการใช้บัตรเครดิตของกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจกบัการใชบ้ตัรเครดิตตามร้านคา้มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 

8.54) ส่วนการช าระเงินตามเคาร์เตอร์ธนาคารหรือช่องทางอ่ืนๆและการบริการของ Call 
Center เป็นส่ิงท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจรองลงมา (ค่าเฉล่ีย 8.44 และ 8.23 ตามล าดบั)  
ส่วนส่ิงท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจนอ้ยสุด ไดแ้ก่  ค่าธรรมเนียมและดอกเบ้ีย (ค่าเฉล่ีย 
7.83) 

4. ผลการวเิคราะห์เพือ่ทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้

บตัรเครดิตของผูถื้อบตัรเครดิตในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั พบวา่ มีเพียงปัจจยั
ส่วนบุคคลดา้นรายไดต่้อเดือนเท่านั้นท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ตัรเครดิตของผูถื้อ
บตัรเครดิตในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 2 และ 3 ปัจจยัความไวว้างใจต่อธนาคารพาณิชยส่์งผลต่อความพึง
พอใจในการใช้บตัรเครดิตของผูถื้อบตัรเครดิตในเขตกรุงเทพมหานคร และ ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บตัรเครดิตของผูถื้อบตัรเครดิตใน
เขตกรุงเทพมหานคร  
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ตัวแปร 

Unstandardized 
Coefficients 

Standar
dized 

Coeffici
ents t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 

Error 
 

Beta 
  

Tolerance VIF 
ค่าคงท่ี 0.702 0.353  1.985 0.048   

ปัจจยัความ
ไวว้างใจ 

0.146 0.044 0.129 3.319 0.001 0.627 1.594 

ปัจจยัส่วน
ประสมทาง
การตลาด 

       

ดา้นผลิตภณัฑ์ 0.074 0.049 0.068 1.523 0.128 0.478 2.093 
ดา้นราคา 0.116 0.031 0.146 3.697 0.000 0.601 1.665 

ดา้นช่องทางจดั
จ าหน่าย 

0.274 0.044 0.274 6.212 0.000 0.483 2.069 

ดา้นส่งเสริม
การตลาด 

0.275 0.035 0.352 7.879 0.000 0.471 2.122 

R =  0.785          R2=   0.616      F-test =130.658      Sig = 0.000  
 
* มีระดบันยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 

พบวา่ความไวว้างใจและส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัความพึง
พอใจในการใชบ้ตัรเครดิตของผูถื้อบตัรเครดิตในเขตกรุงเทพมหานคร คิดเป็น 78.5% และ 
ความไวว้างใจและส่วนประสมทางการตลาดสามารถอธิบายความพึงพอใจในการใชบ้ตัร
เครดิตของผูถื้อบตัรเครดิตในเขตกรุงเทพมหานครได ้ 61.6% นอกจากน้ียงัพบวา่ความ
ไวว้างใจและส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และ การ
ส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ตัรเครดิตของผูถื้อบตัรเครดิตในเขต
กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
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อภิปรายผล 
ส าหรับปัจจยัความไวว้างใจ พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความไวว้างใจมากท่ีสุดกับ

ความมีช่ือเสียงของธนาคารพาณิชยผ์ูอ้อกบตัรเครดิต ในขณะท่ีความสะดวกสบาย ความ
ซ่ือสัตย ์และความถูกตอ้งของธนาคารพาณิชยผ์ูอ้อกบตัรเครดิตได้รับความไวว้างใจใน
ระดบัใกลเ้คียงกนั ส่วนความปลอดภยัถึงแมไ้ดร้ะดบัความไวว้างในระดบัท่ีสูง แต่ก็ยงัต ่า
กว่าดา้นอ่ืนๆ ดงันั้นธนาคารพาณิชยค์วรปรับปรุงดา้นความปลอดภยัของการบริการของ
ธนาคารพาณิชย ์เพื่อใหไ้ดค้วามไวว้างใจท่ีสูงข้ึน 

ส าหรับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญั
ในเร่ืองความปลอดภยัในการใช้บตัรเครดิตมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กฤษฎา 
ว่องวิญญู และคณะ (2552)  ส่วนส่ิงท่ีกลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัน้อยท่ีสุด ไดแ้ก่ การท่ี
บตัรมีความสวยงามทนัสมยั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อธิปัตย ์พลอยพลายแก้ว (2554) 
สายนที ยาชัย (2553) กฤษฎา ว่องวิญญู และคณะ (2552)  และนิตยา อินกา และคณะ 
(2551)  เม่ือพิจารณาประกอบกบัผลการวิจยัของปัจจยัความไวว้างใจ จะเห็นไดว้่า ถึงแม้
ความปลอดภยัในการใช้งานเป็นส่ิงท่ีผูถื้อบตัรเครดิตให้ความส าคญัมาก  ผูถื้อบตัรเครดิต
ยงัมีความไวว้างในความปลอดภยันอ้ย ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีธนาคารควรปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 

ส าหรับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญักบั
การไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปีมากท่ีสุดในระดับใกล้เคียงกัน 
สอดคล้องกบังานวิจยัของ อธิปัตย ์พลอยพลายแก้ว (2554)  สายนที ยาชัย (2553) และ
นิตยา อินกา และคณะ (2551) ส่วนส่ิงท่ีกลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญันอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ อตัรา
ดอกเบ้ียคา้งช าระท่ีต ่า สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสายนที ยาชยั (2553) จะเห็นไดว้า่ธนาคาร
พาณิชย์ส่วนใหญ่ตอบสนองความต้องการด้านราคาเป็นอย่างดี โดยการไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมแรกเขา้และค่าธรรมเนียมรายปี 

ส าหรับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย กลุ่ม
ตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบัการมีช่องทางในการช าระเงินหลายรูปแบบมากท่ีสุด สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ กฤษฎา ว่องวิญญู และคณะ (2552)  และ นิตยา อินกา และคณะ (2551) 
ในขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญันอ้ยท่ีสุดกบัการอนุมติับตัรเครดิตท่ีง่าย ส าหรับดา้น
การส่งเสริมการตลาด กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัในส่วนลดจากการใชบ้ตัรเครดิตท่ีร้านคา้
มากท่ีสุด สอดคล้องกับงานวิจยัของสายนที ยาชัย (2553) ส่วนส่ิงท่ีกลุ่มตวัอย่างให้
ความส าคญันอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่  ท่ีจอดรถส ารองเฉพาะ ผูว้ิจยัมองวา่ อาจเป็นเพราะท่ีจอดรถ
ส ารองเป็นสิทธิประโยชน์เฉพาะกลุ่มลูกคา้และผูถื้อบตัรเครดิตรับรู้ว่าท่ีจอดรถมีจ านวน
จ ากดั  จึงใหค้วามส าคญันอ้ย 
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ส าหรับความพึงพอใจในการใชบ้ตัรเครดิต กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจกบัการใช้
บตัรเครดิตตามร้านคา้มากท่ีสุด ส่วนส่ิงท่ีกลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด ไดแ้ก่  
ค่าธรรมเนียมและดอกเบ้ีย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สหนนท ์ตั้งเบญจสิริกุล (2551) และ 
สุปรียา หงษก์ุลทรัพย ์(2548)  จะเห็นวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในการใชบ้ตัรเครดิต
ตามร้านคา้ท่ีมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการให้ความส าคญัในระดบัสูงมากกบัการมีร้านคา้ท่ีรับ
บตัรเครดิตมาก และส่วนลดจากการใชบ้ตัรเครดิตท่ีร้านคา้ อยา่งไรก็ตาม จะสังเกตวา่ถึงแม้
กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญัต่อการดอกเบ้ียคา้งช าระในระดบันอ้ย เม่ือเทียบกบัปัจจยัดา้น
ราคาอ่ืนๆ  กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจกบัดอกเบ้ียในระดบันอ้ยเช่นกนั ท่ีเป็นเช่นน้ี อาจ
เป็นเพราะอตัราดอกเบ้ียคา้งช าระของบตัรเครดิตในปัจจุบนัยงัอยูใ่นระดบัสูง กล่าวคือ ไม่
เกินร้อยละ 20 ต่อปี (ขอ้มูลของธนาคารแห่งประเทศไทย) 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่  
สมมติฐานท่ี 1 รายไดต่้อเดือนส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ตัรเครดิต ผูว้ิจยั

มองว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั จะมีการลกัษณะการใช้งานบตัรเครดิตเพื่อ
ซ้ือสินคา้ตามร้านคา้ท่ีแตกต่างๆกนั การท่ีธนาคารพาณิชยผ์ูอ้อกบตัรเครดิตไม่สามารถ
เสนอการใช้งานบตัรเครดิตท่ีครอบคลุมกบัลกัษณะการใช้งาน ท าให้เกิดระดบัความพึง
พอใจท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัความไวว้างใจต่อธนาคารพาณิชยส่์งผลต่อความพึงพอใจใน
การใชบ้ตัรเครดิต ผูว้จิยัมองวา่ ความไวว้างใจเป็นผลจากประสบการณ์ใชง้านบริการต่างๆ
และช่ือเสียงของธนาคารพาณิชย ์ก่อให้เกิดทศันคติเชิงบวกต่อบริการ ผลิตภณัฑ์ และตรา
สินคา้ของธนาคารพาณิชย ์ซ่ึงส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บตัรเครดิตของธนาคาร
พาณิชยน์ั้นในท่ีสุด  
  สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย และด้านส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บตัรเครดิตของ
ธนาคารพาณิชย ์จากค่าสัมประสิทธ์ิของผลการทดสอบ MRA พบว่า  ปัจจยัด้านช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย เช่น ความสะดวกของช่องทางการช าระเงิน และการบริการของ Call 
Center และปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด เช่นส่วนลด และคะแนนสะสม ส่งผลต่อความพึง
พอใจมากกวา่ปัจจยัดา้นราคา เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
ข้อเสนอแนะ 

1.  ธนาคารพาณิชยค์วรเพิ่มความปลอดภยัในบริการต่างๆ ตลอดถึงการใชบ้ตัร
เครดิต เพื่อเสริมสร้างความไวว้างใจต่อธนาคารพาณิชยแ์ละความพอใจในการใช้บตัร
เครดิต 
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2.  ธนาคารพาณิชยค์วรมีการพฒันาการใช้งาน การบริการ สิทธิประโยชน์และ
เง่ือนไขต่างๆของบตัรเครดิต ใหค้รอบคลุมและเหมาะสมกบักลุ่มรายไดต่้างๆ 

3.  ธนาคารพาณิชยค์วรเนน้การสร้างและบริหารความไวว้างใจระหวา่งลูกคา้กบั
ธนาคารพาณิชย ์ผ่านทางการให้บริการและการส่ือสารต่างๆ เน่ืองจากความไวว้างใจมี
บทบาทส าคญัต่อความส าเร็จของผลิตภณัฑ์ของธนาคารพาณิชย ์นอกเหนือจากปัจจยัดา้น
ส่วนประสมทางการตลาด 
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ในการวิจยัคร้ังน้ีรายไดต่้อเดือนของกลุ่มตวัอย่างค่อนขา้งสูง ดงันั้นควรมีการ
เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดก้ระจายมากกวา่น้ี 

2. ควรมีการวิจยัเพิ่มเติมถึงปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งท่ีส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการใชบ้ตัรเครดิต 

3. ปัจจยัท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี สามารถอธิบายความพึงพอใจในการใชบ้ตัรเครดิต
ได้ประมาณ 62% จึงควรท าการวิจยัเพิ่มเติมในปัจจยัอ่ืนๆ เช่น ทศันคติ ความจงรักภกัดี 
เพื่อจะไดเ้ขา้ใจถึงความพึงพอใจในการใชบ้ตัรเครดิตใหส้มบูรณ์มากข้ึน 

4. เน่ืองจากช่องทางจดัจ าหน่ายและการส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อความพึงพอใจ
ในระดบัสูงเม่ือเทียบกบัปัจจยัดา้นอ่ืน ดงันั้นควรท าการวจิยัเพิ่มเติมถึงรูปแบบการช าระเงิน
และสิทธิประโยชน์ท่ีผูถื้อบตัรเครดิตตอ้งการ 
บรรณานุกรม 
กฤษฎา วอ่งวญิญู และคณะ.“การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกถือบัตรเครดิต : 

กรณีศึกษานิสิตนักศึกษาระดับบัณทิตศึกษาในเขตกรุงเทพหานคร.” การศึกษา
คน้ควา้ดว้ยตวัเองปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต , สาขาวชิาบริหารธุรกิจ, 
มหาวทิยาลยันเรศวร, 2552. 

กุลนารี เหล่าวานิช และ พีระพงษ ์ฟูศิริ.“ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างความจงรักภักดีของ
ผู้อ่านหนังสือพิมพ์รายวนัในเขตกรุงเทพมหานคร.”วารสารการเงิน การลงทุน 
การตลาด และการบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต.  2 (เมษายน-มิถุนายน 2555): 
236-253. 

จิรวฒัน์ กาญจนธีระพงศ์.“ ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้
สิทธิประโยชน์จากการใช้บัตรเครดิต Platinum Central ของห้างสรรพสินค้า
เซ็นทรัล กรณีศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร.” วทิยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต, สาขาวชิาการตลาด, มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2553. 
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นิตยา อินกา และคณะ.“พฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของพนักงานบริษัทเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร.” รายงานการวจิยัปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต , สาขาวชิา
การตลาด, มหาวทิยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม, 2551. 

เบญจวรรณ์ สุขอยู ่และ คณะ.“การศึกษาอิทธิพลของระดับความเช่ือมั่นของผู้บริโภคท่ีมีต่อ
ระดับการตัดสินใจใช้บริการผ่อนสินค้าผ่านบัตรเครดิต : กรณีศึกษาผู้ใช้บริการ
ผ่อนสินค้าผ่านบัตรเครดิตในเขตกรุงเทพมหานคร.” การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตวัเอง
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต , สาขาวชิาบริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยันเรศวร, 
2552. 

ภาณุ ลิมมานนท.์ กลยทุธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์. พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ : นิวไวเตก็, 
2549. 

วชิาภรณ์ บุญไชย.“การเปรียบเทียบความพึงพอใจและพฤติกรรมของผู้ ถือบัตรเครดิตวีซ่า
ระหว่างธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร.” วทิยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, 
สาขาวชิาการตลาด, มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2549. 

วรารัตน์ สันติวงษ.์“ปัจจัยท่ีมีผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าธนาคารกรุงเทพต่อการใช้
บริการ E-Bankingในเขตกรุงเทพมหานคร.” สารนิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต, สาขาวชิาการตลาด, มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2549. 

วลัลภ บาลี.“ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทยในจังหวดัลพบุรี.” 
วทิยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, สาขาวชิาการจดัการทัว่ไป, 
มหาวทิยาลยัราชภฎัเทพสตรี, 2549. 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ. กลยทุธ์การตลาดและการบริหารการตลาด. กรุงเทพฯ:  ได
มอน อิน บิสสิเน็ต เวร์ิล , 2541. 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ. การบริหารการตลาดยคุใหม่. กรุงเทพฯ: พฒันาศึกษา, 2546. 
สหนนท ์ตั้งเบญจสิริกุล.“การศึกษามิติ (Dimensions) ของความพึงพอใจของลูกค้าท่ีใช้

บริการบัตรครดิตในกรุงเทพมหานครช่วงปี 2551.” รายงานวจิยั, มหาวทิยาลยัเซน
จอห์น, 2551. 

สายนที ยาชยั.“การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยทางการตลาดในการเลือกสมคัรบัตรเครดิต
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