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บทคัดย่อ 

 
ในยุคสมัยปัจจุบันที่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทส าคัญยิ่งในการ

ด ารงชีวิตของมนุษย์ทุกๆ ด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจและการเงินซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง
กับชีวิตประจ าวันของมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รูปแบบการช าระเงินก็มีวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไป
ตามยุคสมัยท าให้กระบวนการในการช าระเงินมีความสะดวก ง่าย รวดเร็ว และปลอดภัยมากขึ้นจาก
ในอดีต บัตรเดบิตเป็นหนึ่งในบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้เพ่ิมศักยภาพในการรองรับการท าธุรกรรม
ทางการเงินต่างๆ ได้ภายในบัตรใบเดียว ปัจจุบันธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) มีสัดส่วนการถือ
ครองบัตรเดบิตมากท่ีสุด มีสัดส่วนการถือครองบัตรเดบิตที่ 23% ของตลาดบัตรเดบิตในประเทศไทย 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคาร
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล โดยพิจารณาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทั้งหมด 7 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  
ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้าน
บุคลากร ปัจจัยด้านกระบวนการ และปัจจัยด้านกายภาพ รวมถึงปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
4 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านเพศ ปัจจัยด้านอายุ ปัจจัยด้านอาชีพ และปัจจัยด้านรายได้ เพ่ือน า
ผลงานวิจัยที่ได้ไปเป็นข้อมูลในการวางแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดที่
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างแท้จริง  

จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีทั้งสิ้น 5 
ปัจจัย โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อยดังนี้ ปัจจัยด้านกระบวนการในการท างาน ปัจจัยด้านบุคลากร 
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สถานที่ให้บริการ และลักษณะบัตรเดบิต ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และความเพียงพอของสาขาที่สมัคร
บัตรเดบิต ปัจจัยด้านร้านค้าที่รองรับการใช้บัตรเดบิต และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ในส่วนของ
ปัจจัยด้านราคาไม่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้า
และบริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  รวมทั้งมีปัจจัยลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ด้านอายุ อาชีพ และรายได้ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคาร
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ผู้ประกอบการสามารถน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินกลยุทธ์ขององค์กร รวมถึง
น าไปปรับปรุงและพัฒนาในด้านต่างๆ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บริการได้ยิ่งขึ้น อีกทั้งผู้ประกอบรายอ่ืนยังสามารถน าข้อมูลจากงานวิจัยนี้ไปพัฒนา
คุณภาพการบริการเพ่ือเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการได้อีกด้วย 

 
ค าส าคัญ: การตัดสินใจใช้, บัตรเดบิต  
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ABSTRACT 
 

In Thailand, Bangkok Bank Public Company Limited offers the most 
popular retail financial institution debit card, with a 23% market share in this growing 
commercial field.  Quantitative research was used to study customer choice of  
Bangkok Bank debit cards in the Bangkok Metropolitan Area. The 7P’s marketing mix - 
product, price, place, promotion, people, process and physical – was considered. 
Demographical aspects such as gender, age, occupation and income were also taken 
into account. Data were analyzed with descriptive statistics, including distribution 
frequency, percentage, mean and standard deviation. Inferential statistics tested 
hypotheses with one-way analysis of variance (ANOVA), factor analysis, and linear 
regressions. 

Results were that operational process;   people; servicing place and debit 
card qualification; product and branch numbers; affiliated stores and promotion 
affected customer decisions in decreasing order of importance. Demographically, age, 
occupation and income difference also played a role in customer decision. These 
findings may help Bangkok Bank and its competitors develop strategies to meet 
consumer needs. 

 
Keywords: Customer decision making, Debit card 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

การวิจัยค้นคว้าอิสระฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี เนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์
ในการให้ค าปรึกษา และค าแนะน าปรับปรุงแก้ไขข้อมูล จาก รองศาสตราจารย์ ดร. นภดล ร่มโพธิ์  
ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยฉบับนี้ รวมถึงขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. มนวิกา ผดุงสิทธิ์  
ซึ่งเป็นกรรมการสอบ การวิจัยค้นคว้าอิสระที่ได้สละเวลามาช่วยแนะน าและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
ที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยฉบับนี้ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  

นอกจากนี ้ผู้วิจัยขอขอบคุณคณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ทุกท่านทีไ่ดม้อบความรู้ในหลากหลายสาขาวิชาทีเ่อ้ือต่อการศึกษาวิจัยฉบับนี้ ท าให้ผู้วิจัย 
สามารถท าการศึกษาและวิเคราะห์ผลในแต่ละด้านได้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถาม 
ทุกท่านที่ได้สละเวลาและให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามส าหรับงานวิจัยนี้ ตลอดจน 
การได้รับความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากครอบครัว เพ่ือน รุ่นพ่ี รุ่นน้อง และเจ้าหน้าที่โครงการ 
MBA ทุกท่านที่ช่วยเหลือและสนับสนุนให้การศึกษาครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างด ี 

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจ พันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนผู้ใช้บริการบัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) รวมถึง
ผู้ประกอบการรายอื่นในอุตสาหกรรม  

หากงานวิจัยฉบับนี้มีข้อบกพร่องประการใด ผู้วิจัยต้องขออภัยมา ณ ที่นี ้ 
 
 

นางสาวชนานันท์ พันธ์สมจิตร 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 

ในยุคสมัยปัจจุบันที่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทส าคัญยิ่งในการเพ่ิม
ความสะดวกสบายและความรวดเร็วในการด ารงชีวิตของมนุษย์ทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
ด้านเศรษฐกิจและการเงิน ซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีอิทธิพลต่อมนุษย์ มนุษย์จึงน าเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ในด้านเศรษฐกิจและการเงิน และเพ่ือตอบสนองความต้องการของตนให้ได้มากที่สุด รูปแบบการ
ช าระเงินก็มีวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจสังคม และสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่
ทันสมัย นับตั้งแต่การแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า (Barter system) การใช้ตัวเงินตรา (Physical 
money) การใช้บัญชีเงินฝาก (Deposit money)  การใช้บัญชีเงินฝากผสมผสานกับเงินเครดิต 
(Deposit money combined with credit)  จนมาถึงการใช้เงินพลาสติกและวิธีการโอนเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Plastic money and electronic funds transfer) ซึ่งการที่เทคโนโลยีเข้ามามี
บทบาทในการช าระเงินท าให้กระบวนการในการช าระเงินมีความรวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้นจากใน
อดีต จึงท าให้บทบาทของเงินสดในการเป็นสื่อกลางทางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ หรือการ
แลกเปลี่ยนทางการเงินถูกแทนที่ด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความสะดวกสบายในการใช้และปลอดภัย
มากกว่า 

บัตรอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่อยู่ในรูปแบบของบัตรพลาสติก ที่
ปัจจุบันได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนทางการเงินแทนที่เงินสด ผู้ใช้
สามารถท าธุรกรรมทางการเงินผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์สะดวกและง่าย และมีความปลอดภัยในการใช้
งานด้วยระบบที่ได้รับมาตรฐาน โดยปัจจุบันสามารถแบ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ได้ 3 ประเภท คือ บัตร
เครดิต บัตรเอทีเอ็ม และบัตรเดบิต การขยายตัวของบัตรอิเล็กทรอนิกส์ท าให้มีปริมาณบัตร
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมขึ้น ดังแสดงตามตารางที่ 1 แสดงให้เห็นถึงการถือครองบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องแต่ปี 2555 ถึงป ี2559 
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ตารางที่ 1.1 
 
จ านวนบัตรพลาสติกตั้งแต่ปี 2553 – 2559  

 
ที่มา: ข้อมูลสถิติการช าระเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

บัตรเดบิต เป็นหนึ่งในบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้เพ่ิมศักยภาพในการรองรับการท าธุรกรรม
ทางการเงินต่างๆ ได้ภายในบัตรใบเดียว เมื่อพิจารณาจากตารางที ่1.1 จะเห็นว่า ปริมาณการถือครอง
บัตรเดบิต มีจ านวนที่มากกว่าบัตรเครดิตและบัตรเอทีเอ็ม เนื่องจากรูปแบบของบัตรเดบิตมีการผูก
บัตรไว้กับบัญชีเงินฝากของผู้ถือบัตร เมื่อมีการเปิดบัญชีกับสถาบันการเงิน ลูกค้าสามารถแจ้งค าขอ
เปิดบัตรเดบิตและสถาบันการเงินสามารถอนุมัติการท าบัตรได้ทันที ต่างจากการเปิดใช้บริการบัตร
เครดิต ที่มีเงื่อนไขในการอนุมัติที่ค่อนข้างละเอียดและรัดกุม ผู้ถือบัตรเดบิตสามารถท าธุรกรรม
ทางการเงินต่างๆ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่อง ATM โดยสามารถใช้แทนเงินสดในการซื้อ
สินค้าและบริการ สามารถถอนเงินสด และสามารถโอนเงินผ่านบัตรได้ โดยไม่ต้องถือเงินสดไว้ในมือ  
เมื่อมีการใช้บัตรเดบิตในการซื้อสินค้าและบริการ ผู้ใช้บัตรจะถูกหักบัญชีเงินฝากโดยทันที ซึ่งแตกต่าง
จากบัตรเครดิตที่เป็นการให้วงเงินสินเชื่อ เป็นการน าเงินในอนาคตมาใช้ ซึ่งผู้ใช้จะได้รับสินเชื่อนั้นเป็น
ระยะเวลาหนึ่งจึงจะมีการช าระเงิน ท าให้การควบคุมค่าใช้จ่ายอาจท าได้ยาก ด้วยคุณสมบัติของบัตร
เดบิตที่มีเพ่ิมมากขึ้น รวมถึงมีการพัฒนาช่องทางการซื้อสินค้าและบริการผ่านทาง Offline และ
Online โดยประชาชนสามารถใช้บริการผ่านร้านค้า ณ จุดขาย หรือการใช้บริการผ่านร้านค้าออนไลน์
ที่สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น ท าให้ปริมาณการใช้บัตรเดบิตในการซื้อสินค้าและบริการเพ่ิมขึ้นจาก

ธนาคารแห่งประเทศไทย

PS_PT_006 : จ านวนบัตรพลาสติก

(หน่วย : ใบ)

ประเภทบัตร 2555 2556 2557 2558 2559 p

บตัรเครดิต 1/ 16,870,025 18,548,754 20,303,751 21,762,275 23,151,164

บตัรเอทีเอม็ 2/ 15,171,998 14,699,210 14,215,370 13,397,755 10,791,481

บตัรเดบติ 2/ 40,678,603 42,343,959 44,823,517 46,989,719 50,199,427

รวมท้ังส้ิน 72,720,626 75,591,923 79,342,638 82,149,749 84,142,072

หมายเหตุ:

1/ ข้อมูลรวมธนาคารพาณิชยแ์ละบริษทัประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงิน

2/ ข้อมูลเฉพาะธนาคารพาณิชยแ์ละไม่รวมสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
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อดีต ดังตารางที่ 1.2 แสดงการเพ่ิมจ านวนการใช้บัตรเดบิตในการช าระค่าสินค้าและบริการ ณ จุด
ขายที่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องจากปี 2555 ถึงปี 2559 
 
ตารางที่ 1.2 
 
ปริมาณการใช้บัตรเดบิตเพ่ือการช าระเงิน 

 
ที่มา: ข้อมูลสถิติการช าระเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย 

 
นอกจากนี้ ภาครัฐยังเล็งเห็นถึงความส าคัญของเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทต่อระบบ

เศรษฐกิจ และระบบการเงินของประเทศ จึงมีการผลักดันโครงการ National e-Payment  ซึ่งเป็น
ระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ที่รองรับการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เพ่ือสร้างประสิทธิภาพ
ด้านการช าระเงินให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน บูรณาการระบบภาษีและลด
การใช้เงินสด ประกอบไปด้วย 4 โครงการหลัก ได้แก่ 1. ระบบบริการโอนเงินและระบบโอนเงินแบบใหม่ 
(พร้อมเพย์-PromptPay) 2. การขยายการใช้บัตร 3. ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
4. e-Payment ภาครัฐ โดยโครงการขยายการใช้บัตรจะส่งผลต่อการใช้บัตรเดบิตภายในประเทศมาก
ขึ้น เนื่องจากเป็นโครงการที่สนับสนุนการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ และลดการใช้เงินสดในชีวิตประจ าวัน
ของประชาชนลง 

จากแนวโน้มการขยายตัวของบัตรเดบิตและการผลักดันโครงการ National  
e-Payment ที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ท าให้สถาบันการเงินต้องมีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือ
รองรับความต้องการของลูกค้ามากขึ้น และน ากลยุทธ์มาใช้เพ่ือแย่งส่วนแบ่งการทางตลาดของบัตรเด

(หน่วย : พันรายการ)

ประเภทบัตร 2555 2556 2557 2558 2559 p

บตัรเดบติ 1,405,617 1,542,658 1,655,143 1,777,393 1,968,969

   - ถอนเงินสด 1,026,909 1,132,148 1,206,079 1,319,554 1,466,572

   - ช าระค่าสินค้าและบริการ ณ จดุขาย 30,748 36,747 43,375 55,460 70,555

รวมท้ังส้ิน 2,224,733 2,382,703 2,505,132 2,625,338 2,792,844

หมายเหตุ:

ธนาคารแห่งประเทศไทย

PS_PT_004 : ปริมาณการใช้บัตรพลาสติกเพ่ือการช าระเงิน

ข้อมูลบตัรเดบติเฉพาะธนาคารพาณิชย์ไม่รวมสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ และต้ังแต่ป ี 2558 

รวมข้อมูลบตัรเดบติท่ีออกโดยผู้ใหบ้ริการต่างประเทศท่ีมาท าธรุกรรมในไทย
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บิตที่มีการเติบโตในอนาคต โดยปัจจุบันธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)มีสัดส่วนการถือครองบัตรเด
บิตมากที่สุด จากตารางที่ 1.3 แสดงปริมาณและสัดส่วนบัตรเดบิตในประเทศไทย เดือนมกราคม พ.ศ. 
2558จะเห็นได้ว่าธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) มีสัดส่วนการถือครองบัตรเดบิตที่ 23% ของตลาด
บัตรเดบิตในประเทศไทย และมีธนาคารกรุงไทยที่มีสัดส่วนรองลงมาอยู่ที่ 17% ดังนั้นเพ่ือให้ธนาคาร
ยังคงรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดและสามารถเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาด จึงต้องมีความเข้าใจใน
ความต้องการของลูกค้าเพ่ือที่จะพัฒนาบัตรเดบิตในรูปแบบต่างๆ และเพ่ือน าไปปรับปรุงส่วนประสม
ทางการตลาดเพ่ือรองรับความต้องการของลูกค้า ว่าปัจจัยใดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเดบิตในการ
ซื้อสินค้าและบริการ 
 
ตารางที่ 1.3 
 
ปริมาณและสัดส่วนบัตรเดบิตในประเทศไทย เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 

 
ที่มา: บริษัท วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของงานวิจัยฉบับนี้ไว้ดังนี้ 
1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสนทางการตลาด (7Ps) ที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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2. เพ่ือศึกษาปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านเพศ อายุ อาชีพ และรายได้ ที่มี
ผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 
1.3 ขอบเขตงานวิจัย 
 
 งานวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยได้จัดท าขึ้นเพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเดบิต
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ที่ได้ผลมาจากส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ซึ่งประกอบด้วยประกอบด้วยปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยด้านราคา (Price) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ปัจจัย
ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ปัจจัยด้านบุคคล (People) ปัจจัยด้านกายภาพ (Physical 
evidence) ปัจจัยด้านกระบวนการ (Process) รวมทั้งปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านเพศ 
อายุ อาชีพ และรายได้ โดยกลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการศึกษางานวิจัยนี้ คือ กลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และมีการใช้บัตรเดบิต ธนาคารกรุงเทพ 
จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการ และมีการเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการเก็บแบบสอบถาม 
(Questionnaire) จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน มีระยะเวลาเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามเริ่ม
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม 2560 
 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

ผลงานวิจัยฉบับนี้สามารถเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 
1. เพ่ือทราบถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) และปัจจัยลักษณะทาง 

ประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อ
สินค้าและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล น าไปปรับปรุงและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หรือการบริการให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ 

2. เพ่ือให้หน่วยงานหรือองค์กรที่ด าเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับบัตรเดบิตสามารถน าข้อมูล 
ไปใช้ในการวิเคราะห์เพ่ือวางแผน และเป็นแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง 

3. เพ่ือน าข้อมูลที่ได้น าไปวิเคราะห์เป็นทางเลือก และก าหนดกลยุทธ์การแข่งขันทาง 
ธุรกิจการให้บริการบัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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1.5 นิยามศัพท์ 
 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดความหมายและขอบเขตของค าศัพท์ไว้ เพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้ 

1. บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง บัตรพลาสติกแข็งท่ีใช้แทนเงินสดได้ ประกอบไปด้วย 
บัตรเครดิต บัตรเดบิต และบัตร ATM 

2. บัตรเดบิต (Debit Card) หมายถึง บัตรพลาสติกแข็งที่สามารถช าระค่าสินค้าและ 
บริการผ่านช่องทางต่างๆ ที่รองรับได้เหมือนบัตรเครดิต และสามารถถอนเงินสด โอนเงินได้เหมือน
บัตร ATM โดยมีการผูกบัตรไว้กับบัญชีเงินฝาก และจะถูกหักเงินในบัญชีเมื่อมีการซื้อสินค้าและ
บริการผ่านบัตร 

3. บัตรเครดิต (Credit Card) หมายถึง บัตรพลาสติกแข็งท่ีสถาบันการเงินออกให้กับผู้ 
ถือบัตรตามหลักเกณฑ์ที่ทางสถาบันก าหนด เพ่ือให้ผู้ถือบัตรสามารถน ามาใช้ช าระค่าสินค้าและ
บริการต่าง ๆ ล่วงหน้าแทนการช าระด้วยเงินสดในขณะนั้น โดยผู้ถือบัตรสามารถช าระเงินคืนภายใน
ช่วงเวลาที่ก าหนด 

4. บัตรเอทีเอ็ม (ATM Card) หมายถึง บัตรพลาสติกแข็งท่ีออกโดยสถาบันการเงิน  
ด้านหลังบัตรมีแถบแม่เหล็กเพ่ือบันทึกข้อมูล ใช้รับบริการต่างๆ ผ่านตู้เอทีเอ็ม 

5. ผู้ถือบัตร หมายถึง ประชาชนที่มีการถือบัตรพลาสติกแข็ง 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาวิจัยนี้ผู้วิจัยมุ่งเน้นศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคาร

กรุงเทพในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยได้น าข้อมูลทาง
วิชาการ และงานวิจัย รวมถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาเป็นแนวคิดส าหรับประกอบการท าวิจัยดังนี้  

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2.1.1 แนวคิดเก่ียวกับลักษณะประชากรศาสตร์ 
2.1.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 
2.1.3 แนวคิดและทฤษฎีปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ  
2.1.4 แนวคิดและทฤษฎีกระบวนการตัดสินใจซื้อ 

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.3 กรอบแนวคิดของงานวิจัย 

 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ 
ราชบัณฑิตยสถาน (2524, น. 272) ให้ค านิยาม ประชากรศาสตร์ ว่า จ านวนคน

ทั้งหมดในพ้ืนที่แห่งหนึ่ง ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง หรือในขณะใดขณะหนึ่ง ซึ่งการศึกษาประชากรศาสตร์นั้น
เป็นการศึกษาเชิงปริมาณที่เกี่ยวกับประชากร โดยใช้ข้อมูลทั้งหมดจากส ามะโนประชากร เพ่ือศึกษาดูเรื่อง
ของจ านวนประชากร ความหนาแน่นของประชากร รวมถึงการกระจายตัวของประชากร 

ประชากรศาสตร์ เป็นเรื่องทางสถิติที่น ามาอธิบายถึงประชากร ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ รวมถึงอายุ เพศ วงจรชีวิตของครอบครัว การศึกษา และรายได้ เป็นต้น ซึ่งมีความ
เกี่ยวพันกับอุปสงค์ (Demand) ที่นักการตลาดต้องน าไปศึกษา วิเคราะห์ และคาดคะเนถึงความต้องการ
ของประชากรเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์ (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2541, น. 38-39)  

สิทธิพร ศิริอลังการ, คุณาวุฒิ สิงห์ทอง, อิสระพงศ์ สุธรรม และสุรัสวดี พล
พิทักษ ์(2549) กล่าวว่าแนวคิดเก่ียวกับลักษณะทางประชากรของผู้รับสาร โดยผู้รับสารแต่ละคนจะมี
ลักษณะที่แตกต่างกันในหลาย  ๆ ด้าน โดยเฉพาะลักษณะทางประชาชน  (Demographic 
Characteristics) ซึ่งได้แก่ อายุ เพศ การศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมและศาสนา 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ศุภร เสรีรัตน์, ปริญ ลักษิตานนท์, สุพีร์ ลิ่มไทย, และ องอาจ 
ปทะวานิช (2543, น. 27) กล่าวว่า ประชากร (Demography) เป็นปัจจัยแวดล้อมภายนอกที่มี
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อิทธิพลต่อระบบการตลาดของธุรกิจ สามารถสร้างโอกาส ข้อได้เปรียบ หรืออุปสรรค แก่ธุรกิจได้ ซึ่ง
ประกอบไปด้วย โครงสร้างของประชากร ลักษณะของประชากร เช่น อายุ เพศ รายได้ และการศึกษา 
เป็นต้น โดยประชากรจะเป็นตัวก าหนดตลาดและความต้องการซื้อของตลาด  

2.1.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 
ปราณี เอ่ียมลออภักดี (2549, น. 15) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดเป็น

เครื่องมือทางการตลาดที่ใช้เพ่ือการตัดสินใจและด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และถึงเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ 

พิบูล ทีปะปาล (2549, น. 71) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (marketing 
mix) ประกอบไปด้วยองค์ประกอบต่างๆ มากมายที่ธุรกิจจะน ามาใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือสร้างยอดขาย
ในตลาดเป้าหมาย ซึ่งจ าเป็นต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงส่วนประสมทางการตลาดอยู่ตลอดเวลาเพ่ือให้
สอดคล้องกับสภาวะของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป  

วิเชียร วงศ์ณิชชากุล, ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว และโชติรส กมลสวัสดิ์  (2550, น. 13-
18) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ใช้เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ท าให้ลูกค้าในกลุ่มเป้าหมายเกิดพอใจและมีความสุข
ได้ จึงถือเป็นหัวใจของการบริหารการตลาด การบริหารงานของกิจการหรือบริษัทต่างๆ จะประสบ
ความส าเร็จได้ข้ึนอยู่กับความสัมพันธ์ และการปรับปรุงการด าเนินงานให้เหมาะสมกับส่วนประสมทาง
การตลาดเหล่านี้ โดยมองว่าส่วนประสมทางการตลาดเป็นปัจจัยภายในที่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือ
ปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเองได้ ซึ่งเมื่อพูดถึงส่วนประสมทางการตลาดโดยทั่วไปแล้ว 
นักการตลาดและผู้บริหารมักจะนึกถึงแค่ 4P’s ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัด
จ าหน่าย (Place or Distribution) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) แต่ในปัจจุบันการ
ให้บริการเสริมหรือธุรกิจบริการในรูปแบบต่างๆ มีความส าคัญมากขึ้น ดังนั้น 4P’s จึงอาจไม่เพียงพอ
ต่อการท ากลยุทธ์ในการสร้างความแตกต่างกับคู่แข่งอีกแล้ว จึงมีการเพ่ิมกลยุทธ์ 3P’s เพ่ือเข้าไป
เสริมให้ธุรกิจสามารถดึงดูดผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น ได้แก่ พนักงานผู้ให้บริการ (People) กระบวนการ
ให้บริการ (Process) และ ดัชนีชี้คุณภาพการบริการ (Physical Evidence)  

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นสิ่งที่เสนอขายเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีตัวตน จับต้องได้ หรือมองเห็นได้ เช่น สินค้า  
(Goods) เป็นต้น หรืออาจเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีตัวตน จับต้องไม่ได้ เช่น บริการ (Services) ความคิด 
(Ideas) เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ที่ประสบความส าเร็จจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบ ลักษณะคุณภาพ 
และคุณสมบัติอ่ืนๆ ตรงตามความต้องการของกลุ่มลูกค้า ดังนั้น ผลิตภัณฑ์จึงเป็นส่วนประสมทาง
การตลาดตัวแรกท่ีท าให้ลูกค้าสนใจเลือกซื้อ 
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2. ราคา (Price) เป็นสิ่งที่ก าหนดมูลค่าของผลิตภัณฑ์ในรูปแบบเงินตรา หรือมูล
ค่าท่ีมีการยอมรับกันในการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ การก าหนดราคาสามารถขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง 
เช่น ความสามารถในการซื้อของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ต้นทุนที่เกิดขึ้นกับผู้ขาย และสภาพแวดล้อม
ทางการตลาดต่างๆ เป็นต้น 

3. การจัดจ าหน่าย (Place or Distribution) เป็นกระบวนการเคลื่อนย้าย
ผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคหรือตลาดกลุ่มเป้าหมาย โดยมีความเก่ียวข้องกับการกระจายสินค้า
หรือการจัดจ าหน่าย เช่น การขนส่งสินค้า การเก็บรักษาสินค้า คลังสินค้า เป็นต้น ในกระบวนการ
เคลื่อนย้าย การกระจาย หรือการจัดจ าหน่ายสินค้าหรือบริการนั้น อาจมีการผ่านตัวกลาง เช่น พ่อค้า
ปลีก ตัวแทน เป็นต้น เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้น 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อสื่อสารทางการตลาด
ระหว่างผู้ขายและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย หรือผู้ซื้อ เพ่ือแจ้งข่าวสาร เตือนความทรงจ าของ ชักจูงให้เกิด
ความต้องการในการซื้อและการตัดสินใจซื้อของลูกค้า ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรม 5 กิจกรรม ดังนี้ 

(1) การโฆษณา (Advertising) เป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ หรือองค์กร ผ่านสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และนิตยสาร เป็นต้น 

(2) การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) เป็นการแจ้งข่าวสาร 
น าเสนอข้อมูล และจูงใจให้เกิดการซื้อขายสินค้า ผ่านการเผชิญหน้าระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งจะท า
ให้เกิดการตัดสินใจที่รวดเร็วขึ้น 

(3) การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) เป็นกิจกรรมที่ใช้กิจกรรมทาง
การตลาดเพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจ การทดลองใช้ และการซื้อสินค้าและบริการให้มีปริมาณที่มาก
และเร็วขึ้น เช่น การลดราคา การแจกคูปอง การแถมของ เป็นต้น 

(4) การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relations) 
เป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสารของบริษัทเพ่ือให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีทั้งกับบริษัทและผลิตภัณฑ์ของบริษัท  

(5) การตลาดทางตรง (Direct Marketing) การท าการตลาดในรูปแบบการ
ส่งเสริมการตลาดหรือช่องทางในการจัดจ าหน่าย เพ่ือให้เข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายโดยตรง 

5. พนักงานผู้ให้บริการ (People) คือบุคคลที่อยู่ในองค์กรทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น
เจ้าของ ผู้บริหาร หรือพนักงานในทุกระดับ ซึ่งแต่ละบุคคลก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันออกไป  

6. กระบวนการให้บริการ (Process) มักเกิดจากการประสานงานหรือการ
เชื่อมโยงกันในหลายขั้นตอนเพ่ือให้เกิดการบริการที่มีคุณภาพ ดังนั้นการที่พนักงานมีประสิทธิภาพ 
หรือองค์กรมีเครื่องมือที่ทันสมัยจะน าไปสู่การให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเป็น
ที่พึงพอใจของลูกค้าได้  
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7. ดัชนีชี้คุณภาพการบริการ (Physical Evidence) สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่
ชี้ให้เห็นถึงคุณภาพการให้บริการขององค์กร ยิ่งสิ่งแวดล้อมทางกายภาพดีก็ยิ่งส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ
ของการให้บริการเพ่ิมขึ้น เช่น ความสะอาด ความสวยงาม ความทันสมัย เป็นต้น ซึ่งลูกค้ามักใช้เป็น
ปัจจัยหนึ่งในการเลือกใช้บริการจากองค์กรใดองค์กรหนึ่ง 

2.1.3 แนวคิดและทฤษฎีปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ  
พิบูล ทีปะปาล (2549, น. 112) กล่าวว่า ในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคจะมี

ปัจจัยอื่นเข้ามาเก่ียวข้องอยู่ในความรู้สึกนึกคิดด้วย ได้แก่ ปัจจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ปัจจัย
ทางสังคมและจิตวิทยา ซึ่งผู้บริโภคจะน าปัจจัยเหล่านั้นรวมอยู่ในกระบวนการตัดสินใจซื้อทุกขั้นตอน  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2543, น. 65-84) กล่าวว่า กระบวนการตัดสินใจ
ซื้อของผู้บริโภคจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อได้รับการกระตุ้นจากสิ่งกระตุ้นเป็นผลให้เกิดการตัดสินใจ ซึ่งมาจาก
อิทธิพลของปัจจัยภายในตัวบุคคล และปัจจัยภายนอกที่เป็นปัจจัยทางสังคม ดังนี้ 

ปัจจัยภายใน เป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล แสดงออกมาทางพฤติกรรม
ของบุคคลนั้นๆ ได้แก่ 

1. การจูงใจ (Motivation) เป็นการกระตุ้นให้เกิดการกระท าหรือด าเนินการให้
เกิดขึ้นตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งมาจากแรงจูงในภายในตัวบุคคล (Etzel, Walker, & Stanton, 1997, p. 
120) โดยการตัดสินใจของผู้บริโภคส่วนใหญ่จะได้รับอิทธิพลจากแรงจูงใจหลายอย่างมากกว่า
แรงจูงใจเพียงอย่างเดียว 

ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว์ แสดงถึงความต้องการของบุคคลที่เป็นแรงจูงใจ
ให้แสดงออกมาในรูปแบบพฤติกรรม โดยแบ่งเป็น 5 ล าดับ เริ่มจาก ความต้องการทางกายภาพ 
(Physiological needs) ความต้องการความปลอดภัย (Safety and security needs) ความ
ต้องการทางสังคม (Social needs) ความต้องการการยอมรับนับถือ (Esteem needs) และความ
ต้องการประสบความส าเร็จสูงสุดในชีวิต (Self-actualization needs) บุคคลพยายามสนองความ
ต้องการของตนเองในระดับใดระดับหนึ่งไว้จนกว่าจะพอใจ หลังจากนั้นจะเกิดความต้องการในระดับที่
สูงขึ้น 

2. การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการของบุคคลในการคัดเลือก จัดระเบียบ 
และตีความ จากข้อมูลเพ่ือก าหนดความหมาย (Kotler & Armstrong, 1999, p. 147) การรับรู้จึง
เป็นการจัดและรวบรวมสิ่งต่างๆ ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ การได้เห็น การได้ยิน การได้กลิ่น 
การได้รสชาติ และการได้รู้สึก แสดงเป็นความรู้สึกออกมาจากแต่ละบุคคล โดยการรับรู้อาจจะขึ้นอยู่
กับความรู้ ประสบการณ์ ความรู้สึก และปัจจัยภายในของแต่ละบุคคล รวมถึงการรับรู้ที่ไม่มีเหตุผล 
ซึ่งกระบวนการในการรับรู้มีขั้นตอนดังนี้ 
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2.1 การเปิดรับข้อมูลที่ได้เลือกสรร (Selective exposure) ผู้บริโภคจะ
เปิดโอกาสรับข้อมูลที่ตนเองสนใจ 

2.2 การตั้งใจรับรู้ข้อมูลที่ได้เลือกสรร (Selective attention) เมื่อข้อมูลที่
ได้รับเข้ามาน่าสนใจ ผู้บริโภคจะติดตามท่ีจะรับข้อมูลด้วยความตั้งใจ 

2.3 ความเข้าใจข้อมูลที่ได้เลือกสรร (Selective comprehension) การตั้งใจ
รับรู้ข้อมูลของผู้บริโภคอาจตีความได้ไม่ถูกต้องตามความหมาย ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับทัศนคติ ความเชื่อ และ
ประสบการณ์ของผู้บริโภคด้วย แต่ถ้าผู้บริโภคตีความหมายออกมาถูกต้องก็จะน าไปสู่ขั้นต่อไป 

2.4 การยอมรับข้อมูลที่ได้รับการเลือกสรร (Selective acception) การที่
ผู้บริโภคจะยอมรับหรือไม่ยอมรับเมื่อเกิดความเข้าใจต่อข้อมูลแล้ว ซึ่งถ้าเกิดการยอมรับก็จะน าไปสู่
ขั้นตอ่ไป 

2.5 การเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับการเลือกสรร (Selective retention) การ
ที่ผู้บริโภคมีการจดจ าข้อมูลที่ได้รับ ได้เข้าใจ และยอมรับแล้ว โดยจะน ามาใช้ใหม่เมื่อได้รับข้อมูล
แบบเดิมอีกครั้ง ซึ่งจะน าไปสู่การซื้อซ้ าของผู้บริโภค 

3. การเรียนรู้ (Learning) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล ซึ่ง
อาจเกิดจากการสังเกตหรือประสบการณ ์หลังจากท่ีบุคคลได้รับรู้แล้ว ซึ่งน าไปสู่การเรียนรู้ 

4. บุคลิกภาพ (Personality) คือลักษณะของบุคคลด้านพฤติกรรมที่มีการ4.
ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมในลักษณะต่างๆ  

5. ทัศนคติ (Attitudes) หมายถึง ความโน้มเอียงที่เกิดจากการเรียนรู้ในการ
ตอบสนองของสิ่งกระตุ้นในทิศทางที่เป็นบวกและลบ (Etzel, Walker, & Stanton, 1997, p.125) 
ซึ่งทัศนคติและความเชื่อเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้และส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการรับรู้ของผู้บริโภค 
โดยจะท าให้ผู้บริโภคมีการตอบสนองต่อการรับรู้ข่าวสารที่แตกต่างกัน อาจมีการบิดเบือนการรับรู้ที่ไม่
ตอบสนองต่อทัศนคติของตนเอง 

ปัจจัยภายนอก  
1. วัฒนธรรม (Culture)  และวัฒนธรรมย่อย  (Subculture)  วัฒนธรรม 

หมายถึง สัญลักษณ์หรือสิ่งที่ถูกสร้างโดยสังคม และมีการสืบทอดไปยังรุ่นต่อไปเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์
ก าหนดพฤติกรรม (Etzel, Walker, & Stanton, 1997, p. 116) วัฒนธรรมยังรวมไปถึงค่านิยมและ
พฤติกรรมในสังคมที่เป็นที่ยอมรับโดยมีการท าต่อๆ กันมาจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อพฤติกรรมการซื้อ
ของบุคคลเนื่องจากเป็นปัจจัยที่จะแทรกซึมกับบุคคลในการด าเนินชีวิตในแต่ละวันวัฒนธรรมย่อย จะ
เป็นวัฒนธรรมของกลุ่มที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งอยู่ในสังคมขนาดใหญ่ เช่น วัฒนธรรมล้านนา วัฒนธรรม
ของคนไทยมุสลิม เป็นต้น 
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2. ชั้นทางสังคม (Social class) หมายถึง การจัดล าดับบุคคลในสังคมโดยใช้เกณฑ์ 
การศึกษา รายได้ หรืออาชีพ (Etzel, Walker, & Stanton, 1997, p. 117) การแบ่งชนชั้นทางสังคม
แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนในแต่ละสังคม ซึ่งเกิดจากความคิดที่
แตกต่างกันจึงท าให้มีการตอบสนองท่ีต่างกัน  

3. กลุ่มอ้างอิง (Reference groups) คือ กลุ่มของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันโดยมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมซึ่งกันและกัน อาจมีอิทธิพลโดยตรงหรือโดยอ้อม สมาชิกที่เป็นที่ยอมรับของกลุ่ม
จะมีอ านาจทางความคิด ความคิดเห็นของเขาจะเป็นที่ยอมรับ 

4. ครอบครัว (Family) และครัวเรือน (Households) เป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกัน
ทางสายเลือด ซึ่งพฤติกรรม ทัศนคต ิและค่านิยมที่เกิดขึ้นมักจะถูกสร้างจากครอบครัว ดังนั้นลักษณะ
ของครอบครัวที่แตกต่างกันจึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างกัน การจะศึกษาท าความเข้าใจ
ในแต่ละครอบครัวจึงต้องศึกษารูปแบบวัฏจักรของครอบครัวก่อนว่าใครมีบทบาทหน้าที่อะไรใน
ครอบครัวและใครมีอ านาจในการตัดสินใจ  

2.1.4 แนวคิดและทฤษฎีกระบวนการตัดสินใจซื้อ 
ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทจะมีขั้นตอนในการตัดสินใจที่แตกต่างกันส าหรับ

ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนมาก ผู้บริโภคจะต้องหาข้อมูลและประเมินทางเลือกเพ่ือใช้ในการ
ตัดสินใจมากกว่าผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนน้อย ซึ่งสามารถอธิบายได้จากขั้นตอนกระบวนการตัดสินใจ
ซื้อของผู้บริโภค ซึ่งแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน คือ (Kotler, 2003, p. 204 อ้างถึงใน ปราณี เอ่ียมละออภักดี, 
น. 108-112)  
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ภาพที่ 2.1 ขั้นตอนกระบวนการตัดสินใจ 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Figure 7.4 Five-Stage Model of the Consumer Buying Process (Kotler, 
2003, 204 อ้างถึงใน ปราณี เอี่ยมละออภักดี, น. 108-112)  
 

(1) การตระหนักถึงปัญหา (Problem Recognition) เป็นกระบวนการตัดสินใจ
ของผู้บริโภคที่เริ่มต้นจากความต้องการจากแรงจูงใจภายใน เช่น ความรู้สึกที่อยากได้ หรืออาจเป็น
ความต้องการที่เกิดข้ึนจากแรงจูงใจภายนอกที่มากระตุ้น เช่น การโฆษณา ซึ่งเมื่อเกิดการกระตุ้นด้วย
ปัจจัยเหล่านี้แล้วจะท าให้เกิดความต้องการ 

(2) การค้นหาข้อมูลข่าวสาร (Information Search) เมื่อผู้บริโภคทราบถึง
ความต้องการแล้ว จะค้นหาข้อมูลเพ่ือน ามาตอบสนองความต้องการ ซึ่งผู้บริโภคแต่ละรายให้
ความส าคัญในการค้นหาข้อมูลมากหรือน้อยไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับจ านวนข้อมูล ความพยายามในการหา
ข้อมูล ประโยชน์ที่ได้รับจากข้อมูล โดยผู้บริโภคจะหาข้อมูลจากสิ่งที่ตนเองรู้จักก่อนและตัดสิ่งที่
ตนเองไม่รู้จักออก ดังนั้นความส าคัญของแหล่งข้อมูลจึงขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์ ลักษณะของ
ผู้ซื้อ และลักษณะเฉพาะของแหล่งข้อมูล 

(3) การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) ผู้บริโภคจะท าการ
ประเมินทางเลือกต่างๆ ก่อนตัดสินใจซื้อ ซึ่งลักษณะของบุคคลและสถานการณ์ของการซื้อจะส่งผลต่อ
การประเมินทางเลือกที่แตกต่างกัน ผู้บริโภคจะพิจารณาถึงคุณสมบัติโดยรวมของผลิตภัณฑ์ที่ให้ผล
ประโยชน์ตามที่ต้องการและตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ หรืออาจเป็นเรื่องความพอในส่วนบุคคล เช่น 

การตระหนกัถึงปัญหา

การค้นหาข้อมูล

การประเมินทางเลือก

การตัดสินใจซ้ือ

พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ
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ชื่อเสียงของตราสินค้า รูปแบบของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ดังนั้นผู้บริโภคอาจให้ความส าคัญในแต่ละ
คุณสมบัติไม่เท่ากัน โดยจะตัดสินจากมูลค่ารวมที่รับรู้ได้  

(4) การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นภายหลังการ
ประเมินทางเลือกของผู้บริโภคซึ่งมีความตั้งใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์แล้ว แต่ในการตัดสินใจนั้นผู้บริโภคก็
ยังคงมีการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจจากปัจจัยด้านต่างๆ ได้ เช่น ทัศนคติของบุคคลรอบข้างที่มีความ
คิดเห็นที่ขัดแย้งกันขัดแย้งกับผู้บริโภค ซึ่งความใกล้ชิดสนิทสนมของบุคคลจะมีอิทธิพลต่อขนาดของ
ความขัดแย้ง และสถานการณ์ต่างๆ ที่ผู้บริโภคไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การบริการของพนักงานขาย
ที่ไม่มีประสิทธิภาพ ความเสี่ยงที่รับรู้ได ้(Perceived Risk) เป็นต้น  
 

 
ภาพที่ 2.2 ขั้นตอนระหว่างการประเมินทางเลือกและการตัดสินใจ 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Figure 7.6 Steps Between Evaluation of Alternatives and a Purchase 
Decision (Kotler, 2003, 207 อ้างถึงใน ปราณี เอี่ยมละออภักด,ี น. 108-112)  
 

(5) พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Postpurchase Behavior) ภายหลังการซื้อ
และการใช้ผลิตภัณฑ์ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบความคาดหวังกับประสิทธิภาพที่
ได้รับถ้าประสิทธิภาพสูงกว่าความคาดหวังก็จะสร้างคามพอใจให้ผู้บริโภค เมื่อมีความพอใจก็จะเกิด
กระบวนการในการตอบสนองความพอใจนั้น เช่น การแนะน าบุคคลอ่ืน การซื้อซ้ า เป็นต้น ดังนั้น
พฤติกรรมหลังการซื้อจะแตกต่างกันตามความพอใจ และลักษณะของส่วนบุคคล  
 
2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมของงานวิจัยเพ่ือศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด (7Ps) และปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล สามารถสรุปปัจจัยที่ส าคัญได้ดังนี้ 
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2.2.1 ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด (7Ps)  
2.2.1.1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product)  

ลัดดา พิมพ์โพธิ์ (2553) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อลูกค้าธนาคารกสิกรไทย
จังหวัดนครปฐมในการเลือกใช้บัตรเดบิตเคแม็กซ์ พบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีความส าคัญเป็นล าดับ
แรกในเรื่องมีความสะดวกใช้จ่ายได้คล่องเหมือนเงินสด สอดคล้องกับ สุพจน์ ฉั่วด ารงกุล (2550) ที่ได้
ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเดบิต KRUNGSRI VISA ELECTRON 
ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) สาขาต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งพบว่าปัจจัยทางด้าน
ผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการเลือกใช้บัตรเดบิตมากที่สุดคือบัตรเดบิตช่วยลดปริมาณเงินสดที่ต้องพกพา 
และยังสอดคล้องกับ มณฑาทิพย์ อดุลประเสริฐสุข (2550) ที่ศึกษา ปัจจัยทางการสื่อสารการตลาดที่
มีผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเงินสดดิจิตอล "สมาร์ทเพิร์ส" โดยเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจากผู้ที่อาศัยอยู่
ในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 280 คน พบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเงินสด
ดิจิตอล “สมาร์ทเพิร์ส" มากที่สุด โดยสิ่งที่มีผลต่อการตัดสินใจเป็นอันดับแรก คือ การที่บัตรสามารถ
ช าระค่าสินค้าและบริการได้ทุกที่ที่มีสัญลักษณ์ รวมถึงสอดคล้องกับ รมดี สงคราม (2546) ศึกษา
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้บัตรเดบิตซื้อสินค้าและบริการของธนาคารออมสินในเขตอ าเภอ เมือง
อุดรธานี โดยศึกษาจากผู้ถือบัตรเดบิต 2 กลุ่ม คือ ผู้ถือบัตรที่ไม่เคยใช้บัตรเดบิตธนาคารออมสินซื้อ
สินค้าและบริการ และผู้ถือบัตรที่ใช้บัตรเดบิตในการซื้อสินค้าและบริการ พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อผู้ถือ
บัตรที่ใช้บัตรเดบิตในการซื้อสินค้าและบริการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์คือ สามารถลดความเสี่ยงในการถอน
เงินและพกเงินสดได้  

นอกจากนี้ ณัฐติพร เพชรผ่อง และ สุดตา อินทจันทร์ (2553) ได้ศึกษา
ปัจจัยทางด้านการตลาดกับพฤติกรรมการใช้บัตรเดบิตของผู้เป็นสมาชิกของธนาคารพาณิชย์ของ
ประเทศไทยในจังหวัดสมุทรปราการ กรณีศึกษา: ประชากรในต าบลแพรกษาใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ พบว่าธนาคารพาณิชย์ที่มีความมั่นคงและมีภาพลักษณ์ที่ดีทางสังคมมีความส าคัญอย่าง
มากในการตัดสินใจใช้บริการบัตรเดบิต นอกจากนั้นการมีชื่อเสียงและสาขาจ านวนมากรวมถึง
เทคโนโลยีที่ทันสมัยก็มีความส าคัญในระดับที่มากเช่นกัน 

นอกจากนี้ ฉันทลักษณ์ วงศ์ไชยรัตน์ (2544) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต จากกลุ่มตัวอย่าง 196 คนโดยใช้แบบสอบถามจากผู้ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเด
บิต ตามธนาคารต่างๆ 7 แห่ง ในกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ถือครองบัตรเดบิตให้เหตุผล
ในการเลือกถือครองบัตรโดยชื่นชอบที่บัตรมีสีสันสวยงาม 

2.2.1.2 ปัจจัยด้านราคา (Price)  
ณัฐติพร เพชรผ่อง และสุดตา อินทจันทร์ (2553) ได้ศึกษาปัจจัยทางด้าน

การตลาดกับพฤติกรรมการใช้บัตรเดบิตของผู้เป็นสมาชิกของธนาคารพาณิชย์ของประเทศไทยใน
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จังหวัดสมุทรปราการ โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเป็นจ านวน 395 คน พบว่าการสื่อสารทาง
การตลาดด้านราคามีความสัมพันธ์อย่างมากต่อการตัดสินใจเป็นสมาชิกของบัตรเดบิต ทั้ ง
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าที่ถูกกว่าบัตรอ่ืนๆ และค่าธรรมเนียมรายปี สอดคล้องกับ วิภาสิริ สถิรเจริญกุล 
(2557) ศึกษางานวิจัยภาพลักษณ์บัตรเดบิตที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณภาพบริการและความจงรักภักดี
ต่อผลิตภัณฑ์บัตรเดบิตธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) จากลูกค้าผู้ถือบัตรเดบิตทั้งหมดจ านวน 400 คน 
ซึ่งพบว่าลูกค้าผู้ถือบัตรเดบิตส่วนใหญ่ถือครองบัตรเดบิตยูโอบี อันลิมิตพลัส ของธนาคารยูโอบี จ ากัด 
(มหาชน) เนื่องจากฟรีค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนเงินสดและสอบถามยอดที่ตู้เอทีเอ็มทุกธนาคาร  

นอกจากนี้ มณฑาทิพย์ อดุลประเสริฐสุข (2550) ได้ศึกษา ปัจจัย
ทางการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเงินสดดิจิตอล  "สมาร์ทเพิร์ส" โดยเก็บข้อมูล
กลุ่มตัวอย่างจากผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 280 คน พบว่าปัจจัยด้านราคามีผลต่อ
การตัดสินใจใช้บัตรเงินสดดิจิตอล "สมาร์ทเพิร์ส" อยู่ในระดับปานกลาง โดยเมื่อศึกษาถึงรายละเอียด 
สิ่งที่มีผลต่อการตัดสินใจมากท่ีสุดคือ ราคาขายเปรียบเทียบกับคุณสมบัติแต่ละประเภทของบัตร 

2.2.1.3 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place)  
จุรีพร หางนาค (2554) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการบัตรเดบิต

แบบมีความคุ้มครองอุบัติเหตุ (K-Max Debit Card) ของลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ใน
เขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จากกลุ่มตัวอย่างประชากรในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมาที่ถือบัตรเดบิตแบบคุ้มครองอุบัติเหตุ จ านวน 400 คน พบว่า ปัจจัยด้านช่องทางในการ
จัดจ าหน่ายเรื่องจ านวนสาขาของธนาคารกสิกรไทยในอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ส าคัญเป็น
อันดับแรก รองลงมาคือ ความสะดวกในด้านสถานที่จอดรถเมื่อมาใช้บริการ สอดคล้องกับ ลัดดา 
พิมพ์โพธิ์ (2553) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อลูกค้าธนาคารกสิกรไทยจังหวัดนครปฐมในการเลือกใช้
บัตรเดบิตเคแม็กซ์ โดยเก็บข้อมูลแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน พบว่าปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บัตรเดบิตเคแม๊กซ์ในล าดับแรก 
คือ สามารถสมัครหรือท าบัตรทดแทนได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยรับบัตรและคุ้มครองทันที รวมถึง
สอดคล้องกับ สุกัญญา ปาละมะ (2555) ที่ศึกษาปัจจัยหลักในการตัดสินใจเลือกถือครองบัตรเดบิต 
KTB Shop Smart ธนาคารกรุงไทย สาขาพะเยา โดยเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง 340 ราย พบว่า การที่มีจ านวนสาขามากและครอบคลุมทุกพ้ืนที่เป็นปัจจัยในการที่ลูกค้า
ตัดสินใจเลือกถือครองบัตรเดบิต KTB Shop Smart ธนาคารกรุงไทย สาขาพะเยา 

นอกจากนี้ ณัฐติพร เพชรผ่อง และ สุดตา อินทจันทร์ (2553) ได้ศึกษา
ปัจจัยทางด้านการตลาดกับพฤติกรรมการใช้บัตรเดบิตของผู้เป็นสมาชิกของธนาคารพาณิชย์ของ
ประเทศไทยในจังหวัดสมุทรปราการ กรณีศึกษา: ประชากรในต าบลแพรกษาใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 395 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่การสื่อสาร
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การตลาดด้านสถานที่ให้บริการมีความส าคัญต่อการตัดสินใจ โดยในเรื่องของการมีร้านค้ารองรับการ
ใช้บริการมีความส าคัญมากที่สุด รองลงมา คือ การมีสาขาของธนาคารเจ้าของบัตรอยู่ใกล้ที่พักอาศัย
ของผู้เป็นสมาชิกบัตร สอดคล้องกับ สุพจน์ ฉั่วด ารงกุล (2550) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ที่มีผลท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจใช้บัตรเดบิต KRUNGSRI VISA ELECTRON ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
จ ากัด (มหาชน) กรณีศึกษาผู้ที่ใช้บัตร KRUNGSRI VISA ELECTRON ในจังหวัดภูเก็ต โดยเก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง 384 ราย พบว่าปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายที่มีผลต่อการเลือกใช้บัตรเดบิต
มากที่สุดคือ จ านวนร้านค้าที่มีการรับช าระค่าสินค้าและบริการมีมากพอกับความต้องการ รองลงมา
คือ สามารถตรวจสอบยอดเงินทางอินเตอร์เน็ตได้ และมีสาขาย่อยที่สามารถติดต่อได้สะดวก และ
สอดคล้องกับ รมดี สงคราม (2546) ที่ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้บัตรเดบิตซื้อสินค้าและ
บริการของธนาคารออมสินในเขตอ าเภอเมืองอุดรธานี โดยศึกษาจากผู้ถือบัตรเดบิต 2 กลุ่ม คือ ผู้ถือ
บัตรที่ไม่เคยใช้บัตรเดบิตธนาคารออมสินซื้อสินค้าและบริการ และผู้ถือบัตรที่ใช้บัตรเดบิตในการซื้อ
สินค้าและบริการ พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อผู้ถือบัตรที่ใช้บัตรเดบิตในการซื้อสินค้าและบริการเกี่ยวกับ
สถานที่ใช้บัตรคือ สถานที่ส าหรับใช้บัตรซื้อสินค้าและบริการมีเพียงพอและมีความหลากหลายของ
ธุรกิจที่เป็นสมาชิกในการใช้บัตร 

2.2.1.4 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  
ณัฐติพร เพชรผ่อง และ สุดตา อินทจันทร์  (2553) ได้ศึกษาปัจจัย

ทางด้านการตลาดกับพฤติกรรมการใช้บัตรเดบิตของผู้เป็นสมาชิกของธนาคารพาณิชย์ของประเทศไทยใน
จังหวัดสมุทรปราการ กรณีศึกษา: ประชากรในต าบลแพรกษาใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 395 คน พบว่าปัจจัยการตลาดด้านส่งเสริมการตลาดของบัตรเด
บิต มีความส าคัญต่อการตัดสินใจของกลุ่มตัวอย่างมาก ในเรื่องของการมีสมุดคูปองส่วนลดตอนแรกเข้า 
รองลงมา คือ มีส่วนลดในการซื้อสินค้าและบริการในห้างสรรพสินค้าหรือร้านอาหาร ซึ่งสอดคล้องกับ 
ศิริกุล คุณยศยิ่ง (2558) ที่มีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บัตรเครดิต บัตรเดบิต และเงินสดใน
การช าระค่าสินค้าและบริการของผู้บริโภค ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จากกลุ่มตัวอย่าง 400 
คน พบว่า การได้รับส่วนลดในการใช้บัตรเดบิตช าระค่าสินค้าและบริการเป็นปัจจัยที่ท าให้เลือกใช้
บัตรเดบิตในการช าระเงินของผู้บริโภค 

นอกจากนี้ ลัดดา พิมพ์โพธิ์ (2553) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อลูกค้า
ธนาคารกสิกรไทยจังหวัดนครปฐมในการเลือกใช้บัตรเดบิตเคแม็กซ์  โดยเก็บข้อมูลแบบสอบถามจาก
กลุ่มตัวอย่าง 400 คน พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการขายที่มีอิทธิพลต่อ
การเลือกใช้บัตรเดบิตเคแม็กซ์ คือ การโฆษณาประชาสัมพันธ์บริการของบัตรเดบิตเคแม็กซ์ผ่านสื่อ
ต่างๆ เช่นเดียวกับ อรทัย จงประเสริฐ (2548) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการบัตรเดบิต
ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จากกลุ่มลูกค้าที่เข้ามา
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ใช้บริการของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 4 สาขาในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
จ านวน 300 ราย พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการบัตรเดบิตธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) มากที่สุด คือ ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ของธนาคาร ซึ่งประกอบไปด้วย การประชาสัมพันธ์
เจาะเป็นรายกลุ่มลูกค้าบัตรเดบิต การมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และมีของแจก
จากการท าบัตรเดบิต ตามล าดับ 

2.2.1.5 ปัจจัยด้านบุคลากร (People)  
สุพจน์ ฉั่วด ารงกุล (2550) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผล

ท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจใช้บัตรเดบิต KRUNGSRI VISA ELECTRON ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด 
(มหาชน) กรณีศึกษาผู้ที่ใช้บัตร KRUNGSRI VISA ELECTRON ในจังหวัดภูเก็ต โดยเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง 384 ราย พบว่า การที่พนักงานมีความรอบรู้ในเรื่องผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคารที่มีอยู่ 
และการที่พนักงานมีค าแนะน าในการใช้บริการบัตรเครดิต เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บัตรเดบิต
มากที่สุด มีความสอดคล้องกับ จุรีพร หางนาค (2554) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการบัตร
เดบิตแบบมีความคุ้มครองอุบัติเหตุ (K-Max Debit Card) ของลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า เจ้าหน้าที่พนักงานมีความชัดเจนในการให้
ค าแนะน าของการท าบัตร และเจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นในการให้บริการมีความส าคัญเป็นอันดับ
แรก รองลงมาคือพนักงานสามารถแก้ปัญหาเมื่อบัตรเสียหายหรือช ารุดได้ รวมทั้งสอดคล้องกับ สุ
กัญญา ปาละมะ (2555) ที่ศึกษาปัจจัยหลักในการตัดสินใจเลือกถือครองบัตรเดบิต KTB Shop 
Smart ธนาคารกรุงไทย สาขาพะเยา โดยเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 340 ราย 
พบว่า การที่พนักงานบริการด้วยความสุภาพเป็นปัจจัยในการที่ลูกค้าตัดสินใจเลือกถือครองบัตรเดบิต 
KTB Shop Smart ธนาคารกรุงไทย สาขาพะเยา 

2.2.1.6 ปัจจัยด้านกระบวนการ (Process)  
จุรีพร หางนาค (2554) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการบัตรเด

บิตแบบมีความคุ้มครองอุบัติเหตุ (K-Max Debit Card) ของลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พบว่าปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการที่ส่งผลต่อการเลือกใช้
บริการบัตรเดบิตแบบมีความคุ้มครองอุบัติเหตุที่มีความส าคัญมากเป็นอันดับหนึ่ง คือ ขั้นตอนในการ
แก้ปัญหาเมื่อบัตรหาย/ช ารุด ตามด้วยขั้นตอนในการท าบัตรทดแทนเมื่อบัตรสูญหาย/ช ารุด 
สอดคล้องกับ สุพรรณิกา สาธุภาค (2554) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเด
บิต GSB VISAELECTRON ของธนาคารออมสินในจังหวัดอุบลราชธานี โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่มีบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารออมสิน และมีบัตรเดบิต GSB ในจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า 
การแจ้งอายัดบัตรที่สูญหายท าได้อย่างรวดเร็ว เป็นปัจจัยล าดับแรกที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บัตรเดบิต GSB VISAELECTRON ของธนาคารออมสินในจังหวัดอุบลราชธานีด้านกระบวนการ 
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นอกจากนี้ พจน์ ฉั่วด ารงกุล (2550) ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเดบิต KRUNGSRI VISA ELECTRON ของธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จ ากัด (มหาชน) สาขาต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญมากที่สุดในการ
ที่ธนาคารสามารถออกบัตรเดบิต สามารถบริการผู้ถือบัตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว  

2.2.1.7 ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)  
สุพรรณิกา สาธุภาค (2554) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

เลือกใช้บัตรเดบิต GSB VISAELECTRON ของธนาคารออมสินในจังหวัดอุบลราชธานี โดยศึกษาจาก
กลุ่มตัวอย่างประชากรที่มีบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารออมสิน และมีบัตรเดบิต GSB ในจังหวัด
อุบลราชธานี จ านวน 3,994 คน พบว่าปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บัตรเดบิตอันดับแรก คือ บัตรมีขนาดเหมาะสม พกพาง่าย รองลงมาคือมีเครื่องมือในการ
ให้บริการที่สะดวกและทันสมัย และสถานที่ให้บริการมีความสะดวกสบาย ตามล าดับ สอดคล้องกับ 
พจน์ ฉั่วด ารงกุล (2550) ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเดบิต 
KRUNGSRI VISA ELECTRON ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) สาขาต่างๆ ในจังหวัด
ภูเก็ต พบว่าปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญอย่างมากเป็นอันดับแรกในด้านลักษณะทางกายภาพ 
คือ สถานที่ในการให้บริการมีความสะดวกสบาย รองลงมา คือ มีเครื่องมือในการให้บริการที่ สะดวก
และทันสมัย 

นอกจากนี้ ณภาภัช บวรไกรวิชญ์ (2553) ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมและปัจจัย
ในการใช้บริการบัตรเดบิต ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ของบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตศรีราชา พบว่าการจัดตกแต่งสถานที่ท้ังความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบของธนาคาร เป็น
ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการบัตรเดบิตของผู้ใช้บริการบัตรเดบิต ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน)  

2.2.2 ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
2.2.2.1 ปัจจัยด้านเพศ 

ชลธิชา เชิดวัฒนากุล และรวินดา จิระเมธา (2552) ศึกษาความพึงพอใจ
ของลูกค้าบัตรเดบิตธนาคารไทยพาณิชย์ พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
บัตรเดบิต (Debit Card) ในเขตกรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับ ชญานิษฐ์ ลีลานุวัฒน์กุล (2556) ที่ได้
ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความถี่ในการใช้บัตรเดบิตและบัตรเอทีเอ็มของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ของรัฐและธนาคารพาณิชย์ โดยพบว่า ปัจจัยด้านเพศมีผลกระทบต่อความถี่ในการใช้บัตรเดบิตและ
บัตรเอทีเอ็มของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐและธนาคารพาณิชย์ และยังสอดคล้องกับ ศนิชา งามศักดิ์ 
(2547) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บัตรเดบิตของลูกค้าธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขต 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 300 คน พบว่า ปัจจัยด้านเพศมี
อิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการบัตรเดบิตของธนาคารทหารไทย โดยเพศชายเห็นว่าต้นทุนมีอิทธิพลต่อ
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การเลือกใช้บริการบัตรเดบิตเป็นอันดับหนึ่ง ส่วนเพศหญิง เห็นว่าความสะดวกมีอิทธิพลต่อการ
เลือกใช้บริการบัตรเดบิตมากที่สุด 

อย่างไรก็ตาม จุรีพร หางนาค (2554) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้
บริการบัตรเดบิตแบบมีความคุ้มครองอุบัติเหตุ (K-Max Debit Card) ของลูกค้าธนาคารกสิกรไทย 
จ ากัด (มหาชน) ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศไม่มีผลต่อการ
เลือกใช้บริการบัตรเดบิตแบบมีความคุ้มครองอุบัติเหตุของลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จ ากัด  (มหาชน) 
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา สอดคล้องกับ ดุลยทัศน์ พืชมงคล (2542) ที่ศึกษาปัจจัย
ทางด้านการสื่อสารการตลาดกับพฤติกรรมการใช้บริการบัตรเดบิต ของผู้เป็นสมาชิก จากกลุ่ม
ตัวอย่างผู้เป็นสมาชิกบัตรเดบิตในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ลักษณะทางประชากรด้านเพศไม่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการบัตรเดบิตของสมาชิกในด้านความถี่และมูลค่าการใช้บัตร 

2.2.2.2 ปัจจัยด้านอายุ 
จุรีพร หางนาค (2554) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการบัตรเด

บิตแบบมีความคุ้มครองอุบัติเหตุ (K-Max Debit Card) ของลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุมีผลต่อการเลือกใช้บริการ
บัตรเดบิตแบบมีความคุ้มครองอุบัติเหตุของลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา สอดคล้องกับ ดุลยทัศน์ พืชมงคล (2542) ที่ศึกษาปัจจัยทางด้านการ
สื่อสารการตลาดกับพฤติกรรมการใช้บริการบัตรเดบิต ของผู้เป็นสมาชิก จากกลุ่มตัวอย่างผู้เป็น
สมาชิกบัตรเดบิตในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ลักษณะทางประชากรด้านอายุมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมด้านความถี่และมูลค่าในการใช้บริการบัตรเดบิตของสมาชิก และสอดคล้องกับ สุพัตรา จิร
ประเสริฐวงศ์ (2551) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการถือบัตรเดบิตวีซ่าอิเล็กตรอนของธนาคาร
กรุงเทพจ ากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตบางแคเหนือ กรุงเทพมหานคร พบว่า อายุมีความส าคัญ
ต่อการถือบัตรเดบิตวีซ่าอิเล็กตรอน ได้แก่ การเลือกใช้บัตรเดบิตวีซ่าอิเล็กตรอน การเลือกสถานที่ใน
การใช้จ่าย การเลือกซื้อสินค้า เป็นต้น 

ในขณะที่ วิมลรัตน์ หิรัญรัตน์ (2558) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้
บัตรเดบิตธนาคารออมสินส านักพหลโยธิน โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ราย พบว่า ปัจจัย
ส่วนบุคคลด้านอายุไม่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้และการใช้บริการบัตรเดบิตธนาคารออมสิน 
สอดคล้องกับ ธีรศักดิ์ จินดาบถ (2546) ที่ศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตของนิสิตนักศึกษา
ในเขตกรุงเทพมหานคร จากกลุ่มตัวอย่าง 300 คน พบว่า อายุไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้
จ่ายผ่านบัตรเดบิต 
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2.2.2.3 ปัจจัยด้านอาชีพ 
สุพัตรา จิรประเสริฐวงศ์ (2551) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการถือ

บัตรเดบิตวีซ่าอิเล็กตรอนของธนาคารกรุงเทพจ ากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตบางแคเหนือ 
กรุงเทพมหานคร พบว่า อาชีพมีความส าคัญต่อการถือบัตรเดบิตวีซ่าอิเล็กตรอน ได้แก่ การเลือกใช้
บัตรเดบิตวีซ่าอิเล็กตรอน การเลือกสถานที่ในการใช้จ่าย การเลือกซื้อสินค้า เป็นต้น สอดคล้องกับ 
ชญานิษฐ์ ลีลานุวัฒน์กุล (2556) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความถี่ในการใช้บัตรเดบิตและบัตร
เอทีเอ็มของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐและธนาคารพาณิชย์ โดยพบว่า ปัจจัยด้านอาชีพมี
ผลกระทบต่อความถี่ในการใช้บัตรเดบิตและบัตรเอทีเอ็มของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐและ
ธนาคารพาณิชย์ และสอดคล้องกับ ชลธิชา เชิดวัฒนากุล และรวินดา จิระเมธา (2552) ศึกษาความ
พึงพอใจของลูกค้าบัตรเดบิตธนาคารไทยพาณิชย์ พบว่า อาชีพ มีความสัมพันธ์กับสถานที่ที่ใช้บัตรเด
บิตและความถ่ีในการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตต่อเดือนอย่างมีนัยส าคัญ 

2.2.2.4 ปัจจัยด้านรายได้ 
ดุลยทัศน์ พืชมงคล (2542) ที่ศึกษาปัจจัยทางด้านการสื่อสารการตลาด

กับพฤติกรรมการใช้บริการบัตรเดบิต ของผู้เป็นสมาชิก จากกลุ่มตัวอย่างผู้เป็นสมาชิกบัตรเดบิตใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ลักษณะทางประชากรด้านรายได้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมด้าน

ความถี่และมูลค่าในการใช้บริการบัตรเดบิตของสมาชิก สอดคล้องกับสุพัตรา จิรประเสริฐวงศ์ 

(2551) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการถือบัตรเดบิตวีซ่าอิเล็กตรอนของธนาคารกรุงเทพจ ากัด 
(มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตบางแคเหนือ กรุงเทพมหานคร พบว่า รายได้มีความส าคัญต่อการถือ
บัตรเดบิตวีซ่าอิเล็กตรอน ได้แก่ การเลือกใช้บัตรเดบิตวีซ่าอิเล็กตรอน การเลือกสถานที่ในการใช้จ่าย 
การเลือกซื้อสินค้า เป็นต้น และสอดคล้องกับ นิรุทธิ์ กอบชัยกรรม (2555) ได้ศึกษาทัศนคติ พฤติกรรม 
และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบัตรเดบิต K-MAX ของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) พบว่า 
ผู้ใช้บริการที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมในการใช้บริการบัตรเดบิต K-MAX ของธนาคาร
กสิกรไทย และความถ่ีในการใช้บริการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  

อย่างไรก็ตาม จุรีพร หางนาค (2554) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้
บริการบัตรเดบิตแบบมีความคุ้มครองอุบัติเหตุ (K-Max Debit Card) ของลูกค้าธนาคารกสิกรไทย 
จ ากัด (มหาชน) ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ไม่มีผลต่อ
การเลือกใช้บริการบัตรเดบิตแบบมีความคุ้มครองอุบัติเหตุของลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
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2.3 กรอบแนวคิดของงานวิจัย 
 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในข้างต้นแล้วนั้น 
ผู้วิจัยได้น าแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมมาใช้ในการก าหนดกรอบแนวคิด
ของงานวิจัย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเดบิต
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ดังนี้ 

 
 
ภาพที่ 2.3 กรอบแนวคิดของงานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ 
จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด

1.ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)

2.ด้านราคา (Price)

3.ด้านช่องทางการจัดจ าหนา่ย (Place)

4.ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)

5.ด้านบุคคลากร (People)

6.ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)

7.ด้านกระบวนการ (Process)

การตัดสินใจใช้บัตรเดบิต

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

ในการซ้ือสินค้าและบริการ

ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์

1.ด้านเพศ (Sex)

2.ด้านอายุ (Age)
3.อาชีพ (Occupation)

4.ด้านรายได้ (Income)

ตัวแปรตาม

ตัวแปรต้น
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2.4 สมมติฐานของงานวิจัย 
 

1. สมมติฐานที่เก่ียวข้องกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps)  
สมมติฐานที่ 1  ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคาร

กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

สมมติฐานที่ 2  ปัจจัยด้านราคามีผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ 
จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สมมติฐานที่ 3  ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเดบิต
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

สมมติฐานที่ 4  ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเดบิต
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

สมมติฐานที่ 5  ปัจจัยด้านบุคลากรมีผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ 
จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สมมติฐานที ่6  ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพมีผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเดบิต
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

สมมติฐานที ่7  ปัจจัยด้านกระบวนการมีผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคาร
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

2. สมมติฐานทีเ่กี่ยวข้องกับปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
สมมติฐานที ่8  ปัจจัยด้านเพศมีผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ 

จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
สมมติฐานที ่9  ปัจจัยด้านอายุมีผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ 

จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
สมมติฐานที ่10 ปัจจัยด้านอาชีพมีผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ 

จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
สมมติฐานที ่11 ปัจจัยด้านรายได้มีผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ 

จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 



Ref. code: 25595802031434INORef. code: 25595802031434INORef. code: 25595802031434INO

 24 

บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 

 
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ใน

การซื้อสินค้าและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นการวิจัย เชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ที่มีรูปแบบของการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) ของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบกับการใช้โปรแกรม 
SPSS ในการประมวลผลของข้อมูลเพื่อน ามาสรุปผลการวิจัย ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามรูปแบบดังนี้ 

3.1 กลุ่มประชากร ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง และการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 ตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัย 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 

 
3.1 กลุ่มประชากร และขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 

3.1.1 กลุ่มประชากรเป้าหมาย 
ประชากร (Population) ที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายของงานวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากร

ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีการใช้บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
ในการซื้อสินค้าและบริการ 

3.1.2 การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
การวิจัยนี้ได้ศึกษากลุ่มตัวอย่างประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล และมีการใช้บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการ ซึ่งถือ
ว่ามีจ านวนประชากรที่มีขนาดใหญ่ จึงไม่สามารถระบุหาจ านวนที่แน่นอนได้ ดังนั้นการศึกษางานวิจัย
ในครั้งนี้จะก าหนดกลุ่มตัวอย่างในกรณีที่ไม่ทราบจ านวนประชากร โดยการก าหนดจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างมากกว่า 10 เท่าของจ านวนตัวแปรอิสระ เป็นจ านวนอย่างต่ า 300 ตัวอย่าง 

3.1.3 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
เนื่องจากผู้วิจัยไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Judgmental or Purposive Sampling) คือ การเลือกแจกแบบสอบถาม
เฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีการใช้บัตรเดบิตธนาคาร
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการ ซึ่งเป็นวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความ
น่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) ในการเก็บรวมรวมข้อมูล ด้วยวิธีการแจกแบบสอบถาม
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ออนไลน์ เนื่องจากเป็นวิธีที่เข้าถึงกลุ่มตัวอย่างได้ง่าย สามารถเข้าถึงได้เป็นจ านวนมาก ลดระยะเวลา
ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูล 
 
3.2 ตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัย 

 
3.2.1 ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ (Independent Variables)  

3.2.1.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps)   
(1) ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)  
(2) ด้านราคา (Price)  
(3) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place)  
(4) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  
(5) ด้านบุคลากร (People)  
(6) ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical environment)  
(7) ด้านกระบวนการ (Process)  

3.2.1.2 ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ (Demography)   
(1) เพศ (Sex)  
(2) อายุ (Age)  
(3) อาชีพ (Occupation)  
(4) รายได ้(Income)  

3.2.1 ตัวแปรตาม (Dependent Variables)  
ตัวแปรตามในงานวิจัยครั้งนี้ คือ การตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ 

จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือศึกษางานวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ใน
การซื้อสินค้าและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยผู้วิจัยก าหนด
แบบสอบถามจากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 เป็นค าถามคัดกรองผู้ตอบแบบสอบถามเบื้องต้น และเป็นค าถามเกี่ยวกับ
ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการ ซึ่ง
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ประกอบไปด้วยค าถาม 2 ลักษณะ คือผู้ตอบสามารถเลือกค าตอบเพียง 1 ข้อ และผู้ตอบสามารถ
เลือกค าตอบได้มากกว่า 1 ข้อ (Multiple Choices)  

ส่วนที่ 2 เป็นค าถามประเมินความคิดเห็นของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) มี
ผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเป็นค าถามที่เป็นลักษณะแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งมีเกณฑ์ในการก าหนดค่าน้ าหนักของการประเมินผลออกเป็น 5 
ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Five-Point Likert Scales) ดังนี้ 

ระดับความเห็น/ระดับการตัดสินใจ  ระดับคะแนน 
มากที่สุด 5 
มาก 4 
ปานกลาง 3 
น้อย 2 
น้อยที่สุด 1 
ไม่สามารถประเมินได้ 0 

 เกณฑ์ในการประเมินความคิดเห็น ทางผู้วิจัยได้แบ่งช่วงการแปลผลตามหลักของการ
แบ่งตามอันตรภาคชั้น (Class Interval) โดยแบ่งคะแนนออกเป็น 5 ระดับ ค านวณจากคะแนนเฉลี่ย
ที่ได้รับจากแบบสอบถาม โดยมีคะแนนสูงสุด คือ 5 คะแนน และคะแนนต่ าสุด คือ 1 คะแนน หากึ่ง
พิสัยโดยใช้สูตรค านวณช่วงกว้างของอันตรภาคชั้น ดังต่อไปนี้ 

ความกว้างของอันตรภาคชั้น   =  จ านวนช้ัน
ดคะแนนต่ าสุดคะแนนสงูสุ 

 

= 5
15   = 0.8 

 จากค่าความกว้างของอันตรภาคชั้นที่ 0.8 จึงสามารถแปลผลได้ดังนี้ 
ระดับความเห็น/ระดับการตัดสินใจ  คะแนนเฉลี่ย 

มากที่สุด 4.21 - 5.00 
มาก 3.41 – 4.20  
ปานกลาง 2.61 – 3.60 
น้อย 1.81 – 2.60 
น้อยที่สุด 1.00 – 1.80  

 ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 
รายได้ เป็นต้น โดยแบบสอบถามจะมีลักษณะที่ผู้ตอบสามารถเลือกค าตอบเพียง 1 ค าตอบ และ
สามารถเลือกค าตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ (Multiple Choices) 
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3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

การศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษาจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary Data) เป็น
การเก็บข้อมูลแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และมี
การใช้บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการ จ านวน 400 คน ด้วย
วิธีการส่งแบบสอบถามออนไลน์ผ่านทาง Social Media ต่างๆ  

 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล  
 

หลังจากด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผู้วิจัยจึงน าข้อมูลมาท าการ
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมทางสถิติ ดังนี้ 

 
3.5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  

1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชาการศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ และรายได้ ในรูปแบบของตารางแจกแจงความถี่  (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean)  

2. วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ใช้บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในรูปแบบของค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

3.5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
การทดสอบสมมติฐานงานวิจัย (Hypothesis Testing) ของข้อมูลจากกลุ่ม

ตัวอย่างด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้ 
1. การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) เพ่ือจัดกลุ่มตัวแปรในแต่ละปัจจัยที่มี

ความสัมพันธ์กันรวมอยู่ด้วยกัน 
2. การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

และศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรในปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคาร
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการ ของกลุ่มตัวอย่างในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

3. การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA Analysis) เพ่ือ
ทดสอบความแตกต่างปัจจัยด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ว่ามีผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการหรือไม่ 



Ref. code: 25595802031434INORef. code: 25595802031434INORef. code: 25595802031434INO

 28 

บทที่ 4 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 
การศึกษาวิจัยนี้ผู้วิจัยมุ่งเน้นศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคาร

กรุงเทพในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยในบทที่ 4 นี้ ผู้วิจัย
ได้น าข้อมูลที่ เก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างมาประมวลผลและวิเคราะห์หาค่าทางสถิติตาม
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยที่ตั้งไว้ ซึ่งผู้วิจัยมีการน าเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปของตาราง กราฟ ควบคู่
กับค าอธิบายประกอบ โดยมีผลการวิเคราะห์ออกเป็นส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 

4.1  ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
4.2  ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพในการซื้อสินค้า

และบริการของประชากรในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
4.3  คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นต่อตัววัดของตัว

แปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพในการซื้อสินค้าและบริการของ
ประชากรในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และตัวแปรตาม 

4.4  การวิเคราะห์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์กับการตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคาร
กรุงเทพในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

4.4.1  การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับการตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคาร
กรุงเทพในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

4.4.2  การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับการตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคาร
กรุงเทพในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

4.4.3  การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับการตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคาร
กรุงเทพในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

4.4.4  การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรายได้กับการตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคาร
กรุงเทพในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

4.5  การวิเคราะห์ปัจจัย 
4.5.1  การวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวแปรอิสระโดยการใช้วิธีการวิเคราะห์ปัจจัย 
4.5.2  การก าหนดกลุ่มปัจจัย (Factor Analysis) 

4.6  การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression Analysis) เพ่ือศึกษาถึง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพในการซื้อสินค้าและบริการของ
ประชากรในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
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4.1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับงานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม

ตัวอย่างเป็นเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2560 โดยได้รับการตอบกลับรวม
ทั้งสิ้น 534 ชุด ซึ่งผู้วิจัยได้คัดแบบสอบถามที่ไม่ผ่านค าถามคัดกรองออก ท าให้งานวิจัยนี้มีแบบสอบถาม
ที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วนจ านวนทั้งสิ้น 400 ชุด โดยมีข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่ม
ตัวอย่าง ดังนี้ 

 
ตารางที่ 4.1 
 
จ านวนและร้อยละของประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ลักษณะประชากรศาสตร์ จ านวน (คน)  สัดส่วน 

1. เพศ     

  ชาย 161 40.3% 

  หญิง 239 59.8% 

รวม 400 100.0% 

2. อาย ุ     

  ต่ ากว่า 20 ปี  11 2.8% 

  20 – 25 ปี 55 13.8% 

  26 – 30 ปี  149 37.3% 

  31 – 35 ปี 88 22.0% 

  36 – 40 ปี  48 12.0% 

  41 – 45 ปี 23 5.8% 

  46 – 50 ปี 18 4.5% 

  มากกว่า 50 ปี  8 2.0% 

รวม 400 100.0% 
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ตารางที่ 4.1 
 
จ านวนและร้อยละของประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 

ลักษณะประชากรศาสตร์ จ านวน (คน)  สัดส่วน 

3. อาชีพ     

  นักเรียน/นักศึกษา 29 7.3% 

  รับราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 76 19.0% 

  พนักงานบริษัทเอกชน 244 61.0% 

  เจ้าของกิจการ/ ธุรกิจส่วนตัว 51 12.8% 

รวม 400 100.0% 

4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน     

  ต่ ากว่า 10,000 บาท 7 1.8% 

  10,001 - 15,000 บาท 31 7.8% 

  15,001 – 20,000 บาท 42 10.5% 

  20,001 – 25,000 บาท 52 13.0% 

  25,001 – 30,000 บาท 84 21.0% 

  30,001 – 35,000 บาท 36 9.0% 

  35,001 – 40,000 บาท 29 7.3% 

  40,001 – 45,000 บาท 23 5.8% 

  45,001 – 50,000 บาท 38 9.5% 

  มากกว่า 50,000 บาท ขึ้นไป 58 14.5% 

รวม 400 100.0% 

 
จากตารางที่ 4.1 พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน 

สามารถแบ่งออกเป็น เพศชาย ร้อยละ 40.3 และ เพศหญิง ร้อยละ 59.8 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26-
30 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.3 ส่วนมากประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชนร้อยละ 61.0 ซึ่งส่วน
ใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 25,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.0 
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4.2 ข้อมูลพฤติกรรมทั่วไปเกี่ยวกับการใช้บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อ
สินค้าและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

 

 
 
ภาพที่ 4.1 ประเภทบัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ที่ใช้บ่อยที่สุด 
 
 

22.0% 

1.0% 
4.5% 

1.0% 

26.0% 

8.5% 

37.0% 

0.0% 
0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

ประเภทบัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ที่ใช้บ่อยท่ีสุด 
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ภาพที่ 4.2 ลักษณะการใช้งานบัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ที่มากที่สุด 
 

30.5% 32.0% 

20.3% 

2.0% 

9.3% 

3.5% 
0.5% 1.0% 

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

ลักษณะการใช้งานบัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ที่มาก
ที่สุด 
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ภาพที่ 4.3 จ านวนครั้งที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) โดยเฉลี่ยต่อเดือน 
 
 

47.5% 

41.0% 

9.0% 

2.0% 0.5% 

จ านวนครั้งที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) โดยเฉลี่ยต่อ
เดือน 

ต่ ากว่า 5 ครั้ง 

5 – 10 ครั้ง 

11 – 15 ครั้ง 

16 – 20 ครั้ง 

มากกว่า 20 ครั้งข้ึนไป 
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ภาพที่ 4.4 ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) โดยเฉลี่ยต่อเดือน 
 

จากภาพที่ 4.1 - 4.4 แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมทั่วไปในการใช้บัตรเดบิตธนาคาร
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลของกลุ่มตัวอย่าง สามารถน าข้อมูลที่ได้ไปประมวลผลและสรุปผลดังนี้ ดังนี้ 

ประเภทบัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ที่ใช้บ่อยที่สุดคือ บัตรบีเฟิสต์ 
สมาร์ท คิดเป็นร้อยละ 37 รองลงมาคือ บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท ส าหรับบุคคลทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 
26 และบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์ คิดเป็นร้อยละ 22 ตามล าดับ 

39.3% 

23.0% 

16.0% 

8.3% 
6.0% 

2.5% 2.0% 0.5% 1.0% 1.0% 0.5% 

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) โดยเฉลี่ยต่อเดือน 
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ลักษณะการใช้งานบัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ที่มากที่สุดคือ ช าระค่า
สินค้าอุปโภคบริโภค คิดเป็นร้อยละ 32 รองลงมาคือ เบิกเงินสด คิดเป็นร้อยละ 30.5 และช าระ
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม คิดเป็นร้อยละ 20.3 ตามล าดับ 

จ านวนครั้งที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) โดยเฉลี่ยต่อเดือนที่
มากที่สุดคือ ต่ ากว่า 5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 47.5 รองลงมาคือ 5 – 10 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 41 และ 
11 – 15 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 9 ตามล าดับ 

ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) โดยเฉลี่ยต่อเดือนที่มาก
ที่สุดคือ ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.3 รองลงมาคือ 5,001 -  10,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 23 และ10,001 – 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 16 
 
4.3 คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นต่อตัววัดของตัวแปรอิสระที่

มีที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและ
บริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและตัวแปรตาม  

 
ตารางที่ 4.2 
 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตัววัดของตัวแปรอิสระ  

Variables Mean 
Std.  

Deviation 
การแปลค่า 

1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์     

  
1.1 สามารถใช้แทนเงินสดในการซื้อสินค้าและ

บริการได ้
4.13 0.75 เห็นด้วยมาก 

  1.2 สามารถลดปริมาณเงนิสดที่ต้องพกพา 4.08 0.75 เห็นด้วยมาก 

  
1.3 มีคุณสมบัติทีส่ามารถเบิกถอนเงินสดได้ทั้ง

ในและต่างประเทศ 
3.72 0.80 เห็นด้วยมาก 

  1.4 รูปลักษณ์ของบัตรเดบิตมีความสวยงาม 3.44 0.94 เห็นด้วยมาก 
  1.5 สามารถพกพาได้สะดวก 4.07 0.79 เห็นด้วยมาก 
  1.6 ให้สิทธิประโยชน์ตรงตามความต้องการ 3.71 0.85 เห็นด้วยมาก 

  
1.7 ผู้ให้บริการบัตรเดบิตมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก

และความน่าเชื่อถือ 
4.07 0.72 เห็นด้วยมาก 
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ตารางที่ 4.2 
 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตัววัดของตัวแปรอิสระ  (ต่อ) 

Variables Mean 
Std.  

Deviation 
การแปลค่า 

2. ปัจจัยด้านราคา    

  2.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้ามีความเหมาะสม 3.34 0.79 เห็นด้วยปานกลาง 

  2.2 ค่าธรรมเนียมรายปีมีความเหมาะสม 3.28 0.78 เห็นด้วยปานกลาง 

  
2.3 ค่าธรรมเนียมในการท าบัตรทดแทนมีความ

เหมาะสม 
3.26 0.82 เห็นด้วยปานกลาง 

3. ปัจจัยด้านสถานที ่    

  
3.1 จ านวนสาขาที่สมัครบัตรเดบิตมเีพียงพอ 

สามารถ รองรับการใช้บริการไดอ้ย่างทั่วถึง 
3.82 0.79 เห็นด้วยมาก 

  
3.2 จ านวนร้านคา้ที่รองรับการใชบ้ตัรเครดิตมี

เพียงพอ 
3.53 0.81 เห็นด้วยมาก 

  
3.3 สามารถรองรับร้านคา้ ณ จุดขายและร้านคา้

ออนไลน ์
3.61 0.77 เห็นด้วยมาก 

4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด    

  4.1 มีส่วนลดพิเศษร่วมกับร้านคา้อย่างสม่ าเสมอ 3.33 0.86 เห็นด้วยปานกลาง 

  
4.2 การโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ 

วิทยุ อินเตอร์เน็ต ป้ายโฆษณา นิตยสาร 
สามารถเข้าถึงผู้ใชบ้ริการได้อย่างเหมาะสม 

3.42 0.83 เห็นด้วยมาก 

  
4.3 การส่งเสริมการขาย เช่น การยกเว้น

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า หรือยกเว้น
ค่าธรรมเนียมรายปี เปน็ต้น 

3.42 0.84 เห็นด้วยมาก 

  4.4 มีของสมนาคุณเมื่อสมัครบัตรเดบิต 3.15 0.89 เห็นด้วยปานกลาง 

5. ปัจจัยด้านบุคลากร    

  
5.1 พนักงานมีความรู้ความช านาญในตัวสนิค้าที่

น าเสนอต่อผู้ใชบ้ริการ 
3.71 0.70 เห็นด้วยมาก 

  5.2 พนักงานมีความเต็มใจในการให้บริการ 3.80 0.71 เห็นด้วยมาก 

  5.3 พนักงานมีบุคลิกภาพที่ด ี 3.79 0.72 เห็นด้วยมาก 

  5.4 พนักงานมีมารยาทที่ดีในการให้บริการ 3.86 0.71 เห็นด้วยมาก 
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ตารางที่ 4.2 
 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตัววัดของตัวแปรอิสระ  (ต่อ) 

Variables Mean 
Std.  

Deviation 
การแปลค่า 

6. ปัจจัยด้านกระบวนการในการท างาน    

  
6.1 ขั้นตอนในการยื่นเอกสารสมัครบัตรเดบิตไม่

ซับซ้อน 
3.67 0.74 เห็นด้วยมาก 

  6.2 การใช้ผ่านช่องทางออนไลนไ์ม่ซบัซ้อน 3.45 0.77 เห็นด้วยมาก 

  
6.3 มีระบบการแจ้งข้อมูลข่าวสารเชน่ การแจ้ง

ค่าบริการ ข่าวสาร การแก้ไขปญัหา มี
ความถูกต้อง 

3.66 0.75 เห็นด้วยมาก 

  
6.4 สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เช่นการ

ท าบัตรทดแทนกรณีบัตรสญูหายหรือบัตร
ช ารุด 

3.63 0.81 เห็นด้วยมาก 

  
6.5 การท าธุรกรรมผ่านบัตรเดบิตมคีวาม

ปลอดภัย 
3.90 0.78 เห็นด้วยมาก 

7. ปัจจัยด้านกระบวนการทางกายภาพ    

  7.1 สถานที่ให้บริการมีการตกแต่งสวยงาม 3.53 0.74 เห็นด้วยมาก 

  7.2 สถานที่ให้บริการมีความเรียบรอ้ย 3.65 0.77 เห็นด้วยมาก 

  
7.3 มีสถานที่จอดรถไว้อ านวยความสะดวกอย่าง

เพียงพอ 
3.48 0.77 เห็นด้วยมาก 

  
7.4 เครื่องแต่งกายของพนักงานมีความสุภาพ

เรียบร้อย 
3.83 0.77 เห็นด้วยมาก 

 
จากตารางที่  4.2 พบว่า เมื่อพิจารณาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ซึ่ง

ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระท้ังหมด 30 ตัวแปร ปัจจัยอิสระที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุด 3 อันดับ
แรก เป็น ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ทั้งหมด โดยสามารถเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ อันดับ
ที่ 1 คือ สามารถใช้แทนเงินสดในการซื้อสินค้าและบริการได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 รองลงมา คือ 
สามารถลดปริมาณเงินสดที่ต้องพกพาได้จ านวนมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 และสามารถพกพาได้
สะดวกรวมถึงผู้ให้บริการบัตรเดบิตมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและความน่าเชื่อถือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 
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ส าหรับปัจจัยอิสระที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยน้อยที่สุด 3 อันดับสุดท้าย ประกอบด้วย
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด เรื่องมีของสมนาคุณเมื่อสมัครบัตรเดบิตที่น่าสนใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.15 รองลงมา คือ ปัจจัยด้านราคา เรื่องค่าธรรมเนียมในการท าบัตรทดแทนมีความเหมาะสม มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.26 และ ค่าธรรมเนียมรายปีมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาตัวแปรอิสระของแต่ละปัจจัยของส่วนประสมทางการตลาด 
โดยแปลผลที่ได้จากการประมวลผลโดยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีตัวแปรอิสระที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นสูงสุด เป็น 3 
อันดับแรก ได้แก่ สามารถใช้แทนเงินสดในการซื้อสินค้าและบริการได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 แปลค่า
จากค่าเฉลี่ยได้อยู่ ในระดับมาก รองลงมา คือ สามารถลดปริมาณเงินสดที่ต้องพกพาได้จ านวนมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 แปลค่าจากค่าเฉลี่ยได้อยู่ ในระดับมาก และสามารถพกพาได้สะดวกรวมถึงผู้
ให้บริการบัตรเดบิตมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและความน่าเชื่อถือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 แปลค่าจาก
ค่าเฉลี่ยได้อยู่ ในระดับมาก 

ปัจจัยด้านราคา มีตัวแปรอิสระที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นสูงสุด เป็น 3 อันดับ
แรก ได้แก่ ค่าธรรมเนียมแรกเข้ามีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.34 แปลค่าจากค่าเฉลี่ยได้อยู่ 
ในระดับปานกลาง รองลงมา คือ ค่าธรรมเนียมรายปีมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 แปลค่า
จากค่าเฉลี่ยได้อยู่ ในระดับปานกลาง และค่าธรรมเนียมในการท าบัตรทดแทนมีความเหมาะสม มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.26 แปลค่าจากค่าเฉลี่ยได้อยู่ ในระดับปานกลาง 

ปัจจัยด้านสถานที่ มีตัวแปรอิสระที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นสูงสุด เป็น 3 อันดับ
แรก ได้แก่ จ านวนสาขาที่สมัครบัตรเดบิตมีเพียงพอ สามารถรองรับการใช้บริการได้อย่างทั่วถึง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 แปลค่าจากค่าเฉลี่ยได้อยู่ ในระดับมาก รองลงมาคือสามารถรองรับร้านค้า ณ 
จุดขายและร้านค้าออนไลน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 แปลค่าจากค่าเฉลี่ยได้อยู่ ในระดับมาก และ
จ านวนร้านค้าที่รองรับการใช้บัตรเครดิตมีเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 แปลค่าจากค่าเฉลี่ยได้อยู่ 
ในระดับมาก 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด มีตัวแปรอิสระที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น
สูงสุด เป็น 3 อันดับแรก ได้แก่ การโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ อินเตอร์เน็ต ป้าย
โฆษณา นิตยสาร สามารถเข้าถึงผู้ใช้บริการได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการส่งเสริมการขาย เช่น การ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 แปลค่า
จากค่าเฉลี่ยได้อยู่ ในระดับมาก รองลงมา คือ มีส่วนลดพิเศษร่วมกับร้านค้าอย่างสม่ าเสมอ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.33 แปลค่าจากค่าเฉลี่ยได้อยู่ ในระดับปานกลาง และมีของสมนาคุณเมื่อสมัครบัตรเดบิต มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15 แปลคา่จากค่าเฉลี่ยได้อยู่ ในระดับปานกลาง 
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ปัจจัยด้านบุคลากร มีตัวแปรอิสระที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นสูงสุด เป็น 3 
อันดับแรก ได้แก่ พนักงานมีมารยาทที่ดีในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 แปลค่าจากค่าเฉลี่ย
ได้อยู่ ในระดับมาก รองลงมา คือ พนักงานมีความเต็มใจในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 แปล
ค่าจากค่าเฉลี่ยได้อยู่ ในระดับมาก และพนักงานมีบุคลิกภาพที่ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 แปลค่าจาก
ค่าเฉลี่ยได้อยู่ ในระดับมาก 

ปัจจัยด้านกระบวนการในการท างาน มีตัวแปรอิสระที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น
สูงสุด เป็น 3 อันดับแรก ได้แก่ การท าธุรกรรมผ่านบัตรเดบิตมีความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 
แปลค่าจากค่าเฉลี่ยได้อยู่ ในระดับมาก รองลงมา คือ ขั้นตอนในการยื่นเอกสารสมัครบัตรเดบิตไม่
ซับซ้อน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 แปลค่าจากค่าเฉลี่ยได้อยู่ ในระดับมาก และมีระบบการแจ้งข้อมูล
ข่าวสารเช่น การแจ้งค่าบริการ ข่าวสาร การแก้ไขปัญหา มีความถูกต้อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 แปล
ค่าจากค่าเฉลี่ยได้อยู่ ในระดับมาก 

ปัจจัยด้านกระบวนการทางกายภาพ มีตัวแปรอิสระที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น
สูงสุด เป็น 3 อันดับแรก ได้แก่ เครื่องแต่งกายของพนักงานมีความสุภาพเรียบร้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.83 แปลค่าจากค่าเฉลี่ยได้อยู่ ในระดับมาก รองลงมา คือ สถานที่ให้บริการมีความเรียบร้อย มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 แปลค่าจากค่าเฉลี่ยได้อยู่ ในระดับมาก และสถานที่ให้บริการมีการตกแต่ง
สวยงาม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 แปลค่าจากค่าเฉลี่ยได้อยู่ ในระดับมาก 

 
ตารางที่ 4.3 
 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรตาม 

ตัวแปรตาม Mean SD การแปลค่า 

  
ระดับการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเดบิต ธนาคารกรุงเทพ 
จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการ 

4.22 0.79 
เห็นด้วย
มากที่สุด 

 
ตัวแปรตามของงานวิจัยนี้คือ การตัดสินใจเลือกใช้บัตรเดบิต ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 

(มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้วิจัยสามารถสรุปผลที่ได้
จากการประมวลผลได้ค่าเฉลี่ยของระดับการตัดสินใจเลือกใช้อยู่ ที่ 4.22 ซึ่งสามารถแปลค่าได้ว่าอยู่
ในระดับเห็นด้วยมากที่สุดหรือใช้แน่นอน 
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4.4 การวิเคราะห์ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคาร
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

 
ผู้วิจัยได้ศึกษาความแตกต่างของปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ในด้านเพศ อายุ 

อาชีพ และรายได้ ว่ามีผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อ
สินค้าและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลหรือไม่ ซึ่งสามารถแสดงผลการ
วิเคราะห์ได้ดังต่อไปนี้  

 
4.4.1 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับการตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคาร

กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

ก าหนดระดับนัยส าคัญ 0.05 และก าหนดสมมติฐานที่ 1 ดังนี้ 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ ในด้านเพศมีผลต่อการ

ตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตั้งสมมติฐานได้ดังนี้ 

H0: เพศท่ีแตกต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

H1: เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 
ตารางที่ 4.4 
 
แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ าแนกตาม
เพศ 

เพศ (Sex)  N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

ชาย 161 4.23 0.760 0.060 

หญิง 239 4.21 0.810 0.052 
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ตารางที่ 4.5 
 
แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ าแนกตาม
เพศ 

 
 

จากตารางที่ 4.5 พบว่า ค่า t-test ที่ค านวณได้ทั้งของเพศชายและเพศหญิงมีค่า Sig. 

เท่ากับ 0.839 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญท่ีก าหนดไว้คือ α = 0.05 ในการทดสอบ จึงยอมรับ H0 
แสดงว่า เพศที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ใน
การซื้อสินค้าและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยการตัดสินใจบัตรเด
บิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการเป็นทางเลือกหนึ่งในการตอบสนอง
ต่อการซื้อสินค้าและบริการในร้านค้าหรือสถานที่ต่างๆ ได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเพศใด ดังนั้นไม่ว่าจะ
เป็นเพศใดก็จะมีพฤติกรรมในการตัดสินใจใช้บัตรเดบิตในการซื้อสินค้าและบริการที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับดุลยทัศน์ พืชมงคล (2542) ที่ศึกษาปัจจัยทางด้านการสื่อสารการตลาดกับพฤติกรรม
การใช้บริการบัตรเดบิต ของผู้ เป็นสมาชิก จากกลุ่มตัวอย่างผู้ เป็นสมาชิกบัต รเดบิตในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ลักษณะทางประชากรด้านเพศไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ
บัตรเดบิตของสมาชิกในด้านความถ่ีและมูลค่าการใช้บัตร 

Equal variances 

assumed

1.921 .166 .204 398 .839 .01642 .08058

Equal variances 

not assumed

.206 357.613 .837 .01642 .07959

t df

t-test for Equality of Means

Levene's Test 

for Equality 

of Variances
Mean 

Difference

Std. Error 

Difference

Sig.

(2-tailed)
F Sig.
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4.4.2 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับการตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคาร
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

ก าหนดระดับนัยส าคัญ 0.05 และก าหนดสมมติฐานที่ 2 ดังนี้ 
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ในด้านอายุมีผลต่อการ

ตัดสินใจใช้บัตร 
เดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของประชากร

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตั้งสมมติฐานได้ดังนี้ 
H0: อายุที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 

(มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
H1: อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 

(มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 

ตารางที่ 4.6 
 
แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ าแนกตาม
อายุ 

อาย ุ(Age)  N Mean 
Std.  

Deviation 
Std.  
Error 

F Sig. 

ต่ ากว่า 25 ปี 65 4.18 0.73 0.090 3.358 0.010 
26 - 30 ปี 149 4.16 0.69 0.056     
31 - 35 ปี 89 4.11 1.07 0.113    

36 - 40 ปี 48 4.58 0.58 0.083    

สูงกว่า 41 ปี 49 4.29 0.65 0.092     
  
จากตารางที่ 4.6 พบว่า การทดสอบปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ในด้านอายุที่มี

ผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยรูปแบบความแปรปรวนทาง
เดียว (One-Way ANOVA) ค่าสถิติ F-Test ได้ค่า Sig. เท่ากับ 0.010 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญ
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ของการทดสอบที่ α = 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธ H0 แสดงว่า อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจใช้
บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื่องจากในแต่ละช่วงอายุมีความจ าเป็นในการใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวันที่แตกต่างกัน รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารที่เกี่ยวกับบัตรเดบิตที่มีความแตกต่าง
กัน จึงท าให้การรับรู้ การเกิดความเข้าใจในการใช้ และพฤติกรรมในการใช้บัตรของบุคคลแต่ละช่วง
อายุมีความแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ สุพัตรา จิรประเสริฐวงศ์  (2551) ที่ศึกษาปัจจัยที่มี
ความส าคัญต่อการถือบัตรเดบิตวีซ่าอิเล็กตรอนของธนาคารกรุงเทพจ ากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคใน
เขตบางแคเหนือ กรุงเทพมหานคร พบว่า อายุมีความส าคัญต่อการถือบัตรเดบิตวีซ่าอิเล็กตรอน ได้แก่ 
การเลือกใช้บัตรเดบิตวีซ่าอิเล็กตรอน การเลือกสถานที่ในการใช้จ่าย การเลือกซื้อสินค้า เป็นต้น 
 
ตารางที่ 4.7 
 
ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับอายุของแต่ละกลุ่มกับการตัดสินใจใช้บัตรเดบิต
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

Multiple Comparisons 

อาย ุ(Age)  Mean 
Difference (I-J)  

Std. Error Sig. 

ต่ ากว่า 25 ปี 26 - 30 ปี 0.0235 0.1160 0.9998 
  31 - 35 ปี 0.0723 0.1273 0.9883 
  36 - 40 ปี -0.3987 0.1485 0.1275 
  สูงกว่า 41 ปี -0.1011 0.1476 0.9764 

26 - 30 ปี ต่ ากว่า 25 ปี -0.0235 0.1160 0.9998 
  31 - 35 ปี 0.0487 0.1045 0.9945 
  36 - 40 ปี -0.4223 0.1295 0.0325 
  สูงกว่า 41 ปี -0.1246 0.1285 0.9184 

31 - 35 ปี ต่ ากว่า 25 ปี -0.0723 0.1273 0.9883 
  26 - 30 ปี -0.0487 0.1045 0.9945 
  36 - 40 ปี -0.4710 0.1397 0.0241 
  สูงกว่า 41 ปี -0.1734 0.1388 0.8158 
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ตารางที่ 4.7 
 
ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับอายุของแต่ละกลุ่มกับการตัดสินใจใช้บัตรเดบิต
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล (ต่อ) 

Multiple Comparisons 

อายุ (Age)  Mean 
Difference (I-J)  

Std. Error Sig. 

36 - 40 ปี ต่ ากว่า 25 ปี 0.3987 0.1485 0.1275 
  26 - 30 ปี 0.4223 0.1295 0.0325 
  31 - 35 ปี 0.4710 0.1397 0.0241 
  สูงกว่า 41 ปี 0.2976 0.1584 0.4746 

สูงกว่า 41 ปี ต่ ากว่า 25 ปี 0.1011 0.1476 0.9764 
  26 - 30 ปี 0.1246 0.1285 0.9184 
  31 - 35 ปี 0.1734 0.1388 0.8158 
  36 - 40 ปี -0.2976 0.1584 0.4746 

 
จากตารางที่ 4.7 เมื่อพิจารณาค่าสถิติเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการตัดสินใจใช้บัตรเด

บิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลของกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกัน ด้วยวิธี Fisher’s Least Significant Difference 
(LSD) โดยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการตัดสินใจของแต่ละกลุ่มอายุทีละคู่ ซึ่งพิจารณาจากค่า sig ที่ต่ า

กว่าระดับนัยส าคัญในการทดสอบที่ก าหนด คือ α = 0.05 พบว่า กลุ่มที่มีอายุ 36-40 ปี มีระดับการ
ตัดสินใจแตกต่างจากกลุ่มที่มีอายุ 26-30 ปี โดยกลุ่มที่มีอายุ 36-40 ปี มีการตัดสินใจใช้มากกว่าอยู่ที่
ระดับค่าเฉลี่ย 4.58 ซึ่งกลุ่มที่มีอายุ 26-30 ปี มีการตัดสินใจใช้น้อยกว่าอยู่ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.16 และ
กลุ่มท่ีมีอายุ 36-40 ปี มีระดับการตัดสินใจแตกต่างจากกลุ่มที่มีอายุ 31 - 35 ปี โดยกลุ่มที่มีอายุ 36-
40 ปี มีการตัดสินใจใช้มากกว่าอยู่ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.58 ซึ่งกลุ่มที่มีอายุ 31 - 35 ปี มีการตัดสินใจใช้
น้อยกว่าอยู่ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.11 จากการเปรียบเทียบการตัดสินใจของแต่ละกลุ่มระดับอายุทีละคู่ ซึ่ง
มีระดับค่าเฉลี่ยที่แตกต่างกัน กลุ่มที่มีอายุ 36-40 ปี มีระดับการตัดสินใจใช้มากที่สุด เนื่องจากแต่ละ
ช่วงระดับอายุมีลักษณะการใช้จ่ายที่แตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ได้แก่ ระดับหน้าที่การงาน 
ลักษณะครอบครัว รายได้ เป็นต้น แต่ละช่วงอายุนั้นมีความคาดหวังที่แตกต่างกันต่อการใช้บริการ 
รวมถึงประสบการณ์ในการเลือกใช้บัตรเดบิตที่แตกต่างกันก็ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเดบิตที่
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มีความแตกต่างกันออกไปด้วย ในช่วงอายุที่มากขึ้นคือ อายุ 36 ปีขึ้นไปจะมีค่าเฉลี่ยการตัดสินใจใช้ที่
สูงขึ้นเพราะเมื่อตัดสินใจเลือกใช้มาเป็นเวลานานแล้วจะท าให้เกิดความเคยชินและมีแนวโน้มที่จะ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมน้อยลง 

4.4.3 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับการตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคาร
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

ก าหนดระดับนัยส าคัญ 0.05 และก าหนดสมมติฐานที่ 3 ดังนี้ 
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ในด้านอาชีพมีผลต่อการ

ตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตั้งสมมติฐานได้ดังนี้ 

H0: อาชีพที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ 
จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

H1: อาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 
ตารางที่ 4.8 
 
แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจโดยรวมในการใช้บัตรเดบิตธนาคาร
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน Mean Std. Deviation 

นักเรียน/นักศึกษารับราชการ/  
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 105 4.11 0.776 

พนักงานบริษัทเอกชน 244 4.20 0.829 

เจ้าของกิจการ/ ธุรกิจส่วนตัว 51 4.53 0.504 
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ตารางที่ 4.9 
 
แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ าแนกตาม
อาชีพ 

ANOVA 

  
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Between Groups 6.146 2 3.073 5.031 0.007 

Within Groups 242.494 397 0.611     

Total 248.640 399       

 
จากตารางที่ 4.9 พบว่า การทดสอบปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ในด้านอายุที่มี

ผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยรูปแบบความแปรปรวนทาง
เดียว (One-Way ANOVA) ค่าสถิติ F-Test ได้ค่า Sig. เท่ากับ 0.007 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญ

ของการทดสอบที่ α = 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธ H0 แสดงว่า อาชีพท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจใช้
บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื่องจากอาชีพที่แตกต่างกัน มีรูปแบบ และแนวคิดในการด าเนินชีวิต
ที่แตกต่างกัน รวมถึงความชื่นชอบที่แตกต่างกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ในการใช้ที่แตกต่าง
กัน ซึ่งสอดคล้องกับ ชญานิษฐ์ ลีลานุวัฒน์กุล (2556) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความถี่ในการ
ใช้บัตรเดบิตและบัตรเอทีเอ็มของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐและธนาคารพาณิชย์ โดยพบว่า 
ปัจจัยด้านอาชีพมีผลกระทบต่อความถี่ในการใช้บัตรเดบิตและบัตรเอทีเอ็มของสถาบันการเงินเฉพาะ
กิจของรัฐและธนาคารพาณิชย์ 
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ตารางที่ 4.10 
 
ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับอาชีพของแต่ละกลุ่มกับการตัดสินใจใช้บัตรเดบิต
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

Multiple Comparisons 

อาชีพ (Occupation)  
Mean 

Difference  
 (I-J)  

Std. Error Sig. 

นักเรียน/นักศึกษา/
รับราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงานบริษัทเอกชน -0.087 0.091 0.638 

เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว -0.415 0.133 0.008 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

นักเรียน/นักศึกษา/รับ
ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

0.087 0.091 0.638 

เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว -0.329 0.120 0.025 

เจ้าของกิจการ/ 
ธุรกิจส่วนตัว 

นักเรียน/นักศึกษา/รับ
ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

0.415 0.133 0.008 

พนักงานบริษัทเอกชน 0.329 0.120 0.025 

 
จากตารางที่ 4.10 เมื่อพิจารณาค่าสถิติเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการตัดสินใจใช้บัตรเด

บิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลของกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ที่แตกต่างกัน ด้วยวิธี Fisher’s Least Significant 
Difference (LSD) โดยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการตัดสินใจของแต่ละกลุ่มรายได้ทีละคู่ ซึ่งพิจารณา

จากค่า sig ที่ต่ ากว่าระดับนัยส าคัญในการทดสอบที่ก าหนด คือ α = 0.05 พบว่า อาชีพเจ้าของ
กิจการ/ธุรกิจส่วนตัว มีระดับการตัดสินใจแตกต่างจาก อาชีพนักเรียน/นักศึกษา/รับราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยอาชีพเจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว มีการตัดสินใจใช้มากกว่าอยู่ที่ระดับ
ค่าเฉลี่ย 4.53 ซึ่งอาชีพนักเรียน/นักศึกษา/รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีการตัดสินใจใช้น้อยกว่า
อยู่ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.11 และอาชีพเจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว มีระดับการตัดสินใจแตกต่างจาก
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อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน โดยอาชีพเจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว มีการตัดสินใจใช้มากกว่าอยู่ที่
ระดบัค่าเฉลี่ย 4.53 ซึ่งอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมีการตัดสินใจใช้น้อยกว่าอยู่ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.20 
จะเห็นได้ว่ากลุ่มเจ้าของกิจการ/ ธุรกิจส่วนตัว มีการตัดสินใจโดยรวมมากที่สุดในการใช้บัตรเดบิต
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ซื้อสินค้าและบริการ อาจเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์มีลักษณะที่ตรงกับ
การด าเนินชีวิตมากกว่าโดยพิจารณาได้จากสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากบัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ ซึ่ง
แตกต่างจากกลุ่มนักเรียน/นักศึกษา และรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า ซึ่งมา
จากลักษณะการใช้จ่ายที่แตกต่างกันออกไปเนื่องด้วยปัจจัยต่างๆ ที่แตกต่างกัน เช่น รายได้ วิถีชีวิต 
เป็นต้น 

4.4.4 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรายได้กับการตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคาร
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

ก าหนดระดับนัยส าคัญ 0.05 และก าหนดสมมติฐานที่ 4 ดังนี้ 
สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ในด้านรายได้มีผลต่อการ

ตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตั้งสมมติฐานได้ดังนี้ 

H0: รายได้ที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ 
จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

H1: รายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 
ตารางที่ 4.11 
 
แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจโดยรวมในการใช้บัตรเดบิตธนาคาร
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จ าแนกตามรายได้ 

รายได้ N Mean Std. Deviation Std. Error 

ต่ ากว่า 20,000 บาท 80 4.08 0.792 0.089 

20,001 - 40,000 บาท 201 4.19 0.753 0.053 

สูงกว่า 40,000 บาท 119 4.36 0.831 0.076 
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ตารางที่ 4.12 
 
แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ าแนกตาม
รายได้ 

ANOVA 

  
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Between Groups 4.195 2 2.097 3.407 0.034 

Within Groups 244.445 397 0.616     

Total 248.64 399       

 
จากตารางที่ 4.11 พบว่า การทดสอบปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ในด้านรายได้

ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยรูปแบบความแปรปรวนทาง
เดียว (One-Way ANOVA) ค่าสถิติ F-Test ได้ค่า Sig. เท่ากับ 0.034 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญ

ของการทดสอบที่ α = 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธ H0 แสดงว่า รายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจ
ใช้บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื่องจากบัตรเดบิตมีรูปแบบการผูกบัตรไว้กับบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
บัตร ผู้ใช้บัตรจะถูกหักบัญชีเงินฝากโดยทันที ดังนั้นรายได้จึงเป็นตัวชี้วัดถึงความสามารถในการใช้จ่าย
ผ่านบัตรเดบิต ซึ่งมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้ใช้ในด้านต่างๆ ทั้งในเรื่องของมูลค่าใน
การใช้บัตรเดบิตซื้อสินค้าและบริการ ความถี่ในการใช้ และสถานที่ใช้ สอดคล้องกับ ดุลยทัศน์ พืช
มงคล (2542) ที่ศึกษาปัจจัยทางด้านการสื่อสารการตลาดกับพฤติกรรมการใช้บริการบัตรเดบิต ของผู้
เป็นสมาชิก จากกลุ่มตัวอย่างผู้เป็นสมาชิกบัตรเดบิตในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ลั กษณะทาง
ประชากรด้านรายได้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมด้านความถ่ีและมูลค่าในการใช้บริการบัตรเดบิตของ
สมาชิก 
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ตารางที่ 4.13 
 
ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับอายุของแต่ละกลุ่มกับการตัดสินใจใช้บัตรเดบิต
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

Multiple Comparisons 

รายได้ Mean 
Difference (I-J)  

Std. Error Sig. 

ต่ ากว่า 20,000 บาท 20,001 - 40,000 บาท -0.119 0.104 0.518 

  สูงกว่า 40,000 บาท -0.286 0.113 0.042 

20,001 - 40,000 บาท ต่ ากว่า 20,000 บาท 0.119 0.104 0.518 

  สูงกว่า 40,000 บาท -0.167 0.091 0.184 

สูงกว่า 40,000 บาท ต่ ากว่า 20,000 บาท 0.286 0.113 0.042 

  20,001 - 40,000 บาท 0.167 0.091 0.184 

  
จากตารางที่ 4.13 เมื่อพิจารณาค่าสถิติเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการตัดสินใจใช้บัตรเด

บิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลของกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ที่แตกต่างกัน ด้วยวิธี Fisher’s Least Significant 
Difference (LSD) โดยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการตัดสินใจของแต่ละกลุ่มรายได้ทีละคู่ ซึ่งพิจารณา

จากค่า sig ที่ต่ ากว่าระดับนัยส าคัญในการทดสอบที่ก าหนด คือ α = 0.05 พบว่า ผู้ที่มีรายได้ต่ ากว่า 
20,000 บาท มีระดับการตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและ
บริการ แตกต่างจากผู้ที่มีรายได้สูงกว่า 40,000 บาท โดยกลุ่มผู้ใช้ที่มีรายได้ต่ ากว่า 20,000 บาท มี
การตัดสินใจใช้น้อยกว่าอยู่ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.08 ซึ่งกลุ่มผู้ใช้ที่มีรายได้สูงกว่า 40,000 บาท มีการ
ตัดสินใจใช้มากกว่าที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.36 จะเห็นได้ว่ากลุ่มคนที่มีรายได้สูงมีค่าเฉลี่ยการตัดสินใจที่
มากกว่า เนื่องมาจากพฤติกรรมการใช้จ่ายที่แตกต่างกันออกไปตามฐานะของผู้ใช้บัตร ซึ่งบัตรเดบิต
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) มีการน าเสนอและส่งมอบสินค้าที่ตรงกับความต้องการของผู้ที่มี
รายได้สูงได้มากกว่า 
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4.5 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ใน
การซื้อสินค้าและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 
จากการทบทวนวรรณกรรมและน ามาออกแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้มีการก าหนดปัจจัย

ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ทั้งหมด 7 ปัจจัย พร้อมท าการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation) 
เพ่ือพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทั้งสิ้น 30 ตัวแปร ณ ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 พบว่ามี
ตัวแปรอิสระหลายคู่ที่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวได้น าไปวิเคราะห์
สมการถดถอย (Regression Analysis) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงน าตัวแปรอิสระทั้งหมดไปท าการวิเคราะห์
และสกัดปัจจัยเป็นกลุ่มใหม่ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เหมาะสมต่อการน าไปวิเคราะห์ผลในล าดับถัดไป 

 
4.5.1 การวิเคราะห์ความเหมาะสมของตัวแปรอิสระ โดยการใช้วิธีการวิเคราะห์

ปัจจัย 
ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ปัจจัยด้วย KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) และ Barlett’s 

Test of Sphericity เพ่ือทดสอบความเหมาะสมของตัวแปรอิสระว่ามีความเหมาะสมในการวิเคราะห์
ปัจจัยหรือไม่ โดย KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) จะมีค่ามาก หรือค่าที่เข้าใกล้ 1 แสดงว่า ข้อมูลมี
ความเหมาะสมในการน าไปใช้วิเคราะห์ ในทางตรงกันข้าม หากค่า KMO มีค่าเข้าใกล้ 0 แสดงว่า 
ข้อมูลไม่เหมาะสมซึ่งไม่ควรน าไปใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัย ส าหรับการทดสอบ Barlett’s Test of 
Sphericity นั้น เป็นการทดสอบค่าสหสัมพันธ์โดยรวมของตัวแปรต่างๆ ที่น ามาวิเคราะห์ ว่าตัวแปร
ต่างๆ มีความสัมพันธ์ระหว่างกันหรือไม่ โดยข้อมูลที่เหมาะสมจะต้องมีค่า Sig. น้อยกว่าระดับ
นัยส าคัญท่ีก าหนด คือ 0.05 และตั้งสมมติฐานงานวิจัย ดังนี้ 

H0: ตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน  
H1: ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน 
 

ตารางที่ 4.14 
 
KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) และ Barlett’s Test of Sphericity 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.901 

Bartlett's Test of Sphericity 
Approx. Chi-Square  7,589  
df  435  

Sig. 0.000 
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จากตารางที่ 4.14 พบว่าข้อมูลตัวแปรอิสระทั้ง 30 ตัวแปร มีค่า KMO เท่ากับ 0.901 
ซึ่งเป็นค่าที่เข้าใกล้ 1 แสดงว่า ข้อมูลที่รวบรวมได้มีความเหมาะสมที่จะน าไปใช้วิเคราะห์ปัจจัยเพื่อ
แบ่งกลุ่มตัวแปรได้ และการทดสอบ Bartlett’s Test of Sphericity พบว่าค่า Chi-Square เท่ากับ 
7,589 และมีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ ณ ระดับ 0.05 ดังนั้น  
จึงปฏิเสธ H0 แสดงว่าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน ดังนั้นตัวแปรอิสระทั้ง 30 ตัวแปรจึงมี
ความเหมาะสมที่จะน าไปวิเคราะห์ปัจจัยในล าดับถัดไป 

4.5.2 การก าหนดกลุ่มปัจจัย (Factor Analysis)  
จากการทดสอบข้างต้น ทราบแล้วว่าตัวแปรอิสระทั้งหมด 30 ตัวแปรมีความ

เหมาะสมที่จะใช้เทคนิค การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ในขั้นตอนถัดไป ผู้วิจัยจะต้องท าการ
สกัดปัจจัย (Extraction) แบบ Principal Component Analysis (PCA) โดยใช้วิธีการหมุนแกนแบบ 
Varimax เพ่ือให้น้ าหนักขององค์ประกอบในปัจจัยที่สกัดมีความชัดเจนมากขึ้น แล้วใช้เกณฑ์ในการตัดสิน
จ านวนปัจจัยที่เหมาะสม ซึ่งพิจารณาจากค่า Eigenvalue ที่มีค่ามากกว่า 1 ประกอบกับค่า Factor 
Loading ของตัวแปรในแต่ละปัจจัยที่จะต้องไม่น้อยกว่า 0.3 และตัววัดแต่ละตัวต้องไม่มีค่า Factor 
Loading สูงใกล้เคียงกันเกินกว่า 1 ปัจจัย เมื่อพิจารณาค่า Initial Eigenvalue สามารถจัดกลุ่มปัจจัยใหม่
ได้ทั้งหมด 6 กลุ่ม โดย 

 
ตารางที่ 4.15 
 
เปรียบเทียบกลุ่มปัจจัยที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม และกลุ่มปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย 

ปัจจัยที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม ปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ปจัจัย 

ด้านผลิตภัณฑ ์
1. สามารถใช้แทนเงินสดในการซื้อสินค้าและ

บริการได้โดยสะดวก 
2. สามารถลดปริมาณเงนิสดที่ต้องพกพาได้จ านวน

มาก 
3. มีคุณสมบัติทีส่ามารถเบิกถอนเงินสดทั้งในและ

ต่างประเทศได้งา่ย 
4. รูปลักษณ์ของบัตรเดบิตมีความสวยงาม 
5. สามารถพกพาได้สะดวก 
6. ให้สิทธิประโยชน์ตรงตามความต้องการ 
7. ผู้ให้บริการบัตรเดบิตมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและมี

ความน่าเชื่อถือ 

ด้านบุคลากร สถานที่ให้บริการ และลักษณะบตัรเดบติ 
1. พนักงานมีความรู้ความช านาญในตัวสนิค้าทีน่ าเสนอ

ต่อผู้ใช้บริการ 
2. พนักงานมีความเต็มใจในการให้บริการ 
3. พนักงานมีบุคลิกภาพที่ด ี
4. พนักงานมีมารยาทที่ดีในการให้บริการ 
5. รูปลักษณ์ของบัตรเดบิตมีความสวยงาม 
6. สถานที่ให้บริการมีการตกแต่งสวยงาม 
7. สถานที่ให้บริการมีความเรียบรอ้ย 
8. มีสถานที่จอดรถไว้อ านวยความสะดวกอย่างเพียงพอ 
9. เครื่องแต่งกายของพนักงานมีความสุภาพ เรียบร้อย 
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ตารางที่ 4.15 
 
เปรียบเทียบกลุ่มปัจจัยที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม และกลุ่มปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย 
(ต่อ) 

ปัจจัยที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม ปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ปจัจัย 

ด้านราคา 
1. ค่าธรรมเนียมแรกเข้ามีความเหมาะสม 
2. ค่าธรรมเนียมรายปีมีความเหมาะสม 
3. ค่าธรรมเนียมในการท าบัตรทดแทนมีความ

เหมาะสม 

ด้านกระบวนการในการท างาน 
1. ระบบการแจ้งข้อมูลข่าวสารเชน่  การแจ้งค่าบริการ 

ข่าวสาร การแก้ไขปัญหา มีความถูกต้อง 
2. สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เช่น การท าบตัร

ทดแทนกรณีบัตรสูญหายหรือบัตรช ารุด 
3. การท าธุรกรรมผ่านบัตรเดบิตมคีวามปลอดภัย 
4. ขั้นตอนในการยื่นเอกสารสมัครบัตรเดบิตไม่ซบัซ้อน 
5. การใช้ผ่านช่องทางออนไลนไ์ม่ซบัซ้อน 

ด้านสถานที ่
1. จ านวนสาขาที่สมัครบัตรเดบิตมเีพียงพอ

สามารถรองรับการใช้บริการไดอ้ย่างทั่วถึง 
2. จ านวนร้านคา้ที่รองรับการใชบ้ตัรเดบิตมี

เพียงพอ 
3. สามารถรองรับร้านคา้ ณ จุดขายและร้านคา้

ออนไลนไ์ด้จ านวนมาก 

ด้านผลิตภัณฑ์และความเพียงพอของสาขาที่ 
สมัครบัตรเดบิต 
1. สามารถใช้แทนเงินสดในการซื้อสินค้าและบริการได้

โดยสะดวก 
2. สามารถลดปริมาณเงนิสดที่ต้องพกพาได้จ านวนมาก 
3. มีคุณสมบัติทีส่ามารถเบิกถอนเงินสดทั้งในและ

ต่างประเทศได้งา่ย 
4. สามารถพกพาได้สะดวก 
5. ผู้ให้บริการบัตรเดบิตมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและมีความ

น่าเชื่อถือ 
6. ให้สิทธิประโยชน์ตรงตามความต้องการ 
7. จ านวนสาขาที่สมัครบัตรเดบิตมเีพียงพอสามารถ

รองรับการใช้บริการได้อย่างทั่วถึง 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
1. มีส่วนลดพิเศษร่วมกับร้านคา้อย่างสม่ าเสมอ 
2. การโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น  โทรทัศน์วิทยุ 

อินเตอร์เน็ต ป้ายโฆษณา นิตยสารสามารถ
เข้าถึงผู้ใช้บริการได้อยา่งเหมาะสม 

3. มีการส่งเสริมการขายที่นา่สนใจ เช่น  การ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า หรือยกเว้น
ค่าธรรมเนียมรายปี เปน็ต้น 

4. มีของสมนาคุณเมื่อสมัครบัตรเดบิตที่นา่สนใจ 
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ตารางที่ 4.15 
 
เปรียบเทียบกลุ่มปัจจัยที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม และกลุ่มปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย 
(ต่อ) 

ปัจจัยที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม ปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ปจัจัย 

ด้านบุคลากร 
1. พนักงานมีความรู้ความช านาญในตัวสนิค้าที่

น าเสนอต่อผู้ใชบ้ริการ 
2. พนักงานมีความเต็มใจในการให้บริการ 
3. พนักงานมีบุคลิกภาพที่ด ี
4. พนักงานมีมารยาทที่ดีในการให้บริการ 

ด้านราคา 
1. ค่าธรรมเนียมแรกเข้ามีความเหมาะสม 
2. ค่าธรรมเนียมรายปีมีความเหมาะสม 
3. ค่าธรรมเนียมในการท าบัตรทดแทนมีความเหมาะสม 

ด้านกระบวนการในการท างาน 
1. ขั้นตอนในการยื่นเอกสารสมัครบัตรเดบิตไม่

ซับซ้อน 
2. การใช้ผ่านช่องทางออนไลนไ์ม่ซบัซ้อน 
3. ระบบการแจ้งข้อมูลข่าวสาร เชน่  การแจ้ง

ค่าบริการ ข่าวสาร การแก้ไขปญัหา มีความถูก
ต้อง 

4. สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เช่น  การ
ท าบัตรทดแทนกรณีบัตรสญูหายหรือบัตรช ารุด 

5. การท าธุรกรรมผ่านบัตรเดบิตมคีวามปลอดภัย 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
1. มีส่วนลดพิเศษร่วมกับร้านคา้อย่างสม่ าเสมอ 
2. การโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น  โทรทัศน์วิทยุ 

อินเตอร์เน็ต ป้ายโฆษณา นิตยสาร สามารถเข้าถึง
ผู้ใช้บริการได้อยา่งเหมาะสม 

3. มีการส่งเสริมการขายที่นา่สนใจ เช่น  การยกเว้น
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี 
เป็นต้น 

4. มีของสมนาคุณเมื่อสมัครบัตรเดบิต 

 

ด้านกระบวนการทางกายภาพ ด้านร้านค้าที่รองรับการใช้บัตรเดบิต 
1. จ านวนร้านคา้ที่รองรับการใชบ้ตัรเดบิตมีเพียงพอ 
2. สามารถรองรับร้านคา้ ณ จุดขายและร้านคา้ออนไลน์

ได้จ านวนมาก 

1. สถานที่ให้บริการมีการตกแต่งสวยงาม 
2. สถานที่ให้บริการมีความเรียบรอ้ย 
3. มีสถานที่จอดรถไว้อ านวยความสะดวกอย่าง

เพียงพอ 
4. เครื่องแต่งกายของพนักงานมีความสุภาพ

เรียบร้อย 
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4.6 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นเพื่อศึกษาการตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ 
จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

 
จากผลการวิเคราะห์ปัจจัย ท าให้ได้ปัจจัยใหม่จ านวน 6 ปัจจัย ตามตารางข้างต้น ผู้วิจัย

จึงมีการปรับเปลี่ยนสมมติฐานของงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคาร
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ให้สอดคล้องกับผลที่ได้จากการวิเคราะห์จัดกลุ่มปัจจัยใหม่ ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยด้านบุคลากร สถานที่ให้บริการ และลักษณะบัตรเดบิตมีผลต่อ
การตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของประชากร
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สมมติฐานที่ 6 ปัจจัยด้านกระบวนการในการท างานมีผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเดบิต
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

สมมติฐานที่ 7 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และความเพียงพอของสาขาที่สมัครบัตรเดบิตมีผล
ต่อการตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด  (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สมมติฐานที่ 8 ปัจจัยด้านราคามีผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สมมติฐานที่ 9 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเดบิต
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

สมมติฐานที่ 10 ปัจจัยด้านร้านค้าที่รองรับการใช้บัตรเดบิตมีผลต่อการตัดสินใจใช้บัตร
เดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

จากการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression Analysis) ในรูปแบบ 
Enter Multiple Regression เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ได้จากการจัดกลุ่มใหม่กับปัจจัยที่
มีผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งใช้ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามที่ได้ถูกคัด
กรองการตรวจสอบความสมบูรณ์แล้วจ านวน 400 ชุด พร้อมทั้งก าหนดระดับนัยส าคัญที่ 0.05 ได้ผล
การวิเคราะห์ ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.16 
 
ตัวแบบที่ได้จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น (Model Summary)  

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .591a 0.35 0.339 0.62345 

 
ตารางที่ 4.17 
 
ผลทดสอบสมมติฐานภาพรวมในสมการถดถอยระหว่างการตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ 
จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กับ
ปัจจัยทั้ง 6 ตัว (ANOVA)  

ANOVA (b) 

Model 
Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 Regression 76.646 6 12.774 32.865 .000a 

 Residual 142.648 367 0.389   

 Total 219.294 373    

 
จากตารางที่ 4.16 พบว่าค่าสัมประสิทธิ์ตัวก าหนด (R Square) สูงสุด คือ 0.35 

หมายความว่า ปัจจัยทั้ง 6 ตัวที่ได้จากการจัดกลุ่มการวิเคราะห์ปัจจัย สามารถอธิบายถึงการตัดสินใจ
ใช้บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้ร้อยละ 35 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 75 นั้นเกิดจากอิทธิพลของตัวแปร
อ่ืนๆ  

จากข้อมูลในตารางที ่4.17 สามารถตั้งสมมติฐานได้ดังนี้ 
H0: ตัวแปรอิสระทุกตัวไม่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 

(มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
H1: ตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัว มีผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ 

จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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จากผลการทดสอบ พบว่าค่าสถิติ F-Test มีค่า Sig. ที่ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับ

นัยส าคัญที่ก าหนดไว้ α = 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 คือ ตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 
ตัว มีผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 
ตารางที่ 4.18 
 
สมการถดถอยปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อ
สินค้าและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

Coefficients (a)  

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

    

B Std. Error Beta t Sig. 

 (Constant)  4.235 0.032   131.377 0.000 

ปัจจัยด้านบุคลากร สถานที่
ให้บริการ และลักษณะบัตรเดบิต 

0.221 0.032 0.288 6.843 0.000 

ปัจจัยด้านกระบวนการในการ
ท างาน 

0.272 0.032 0.355 8.431 0.000 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และความ
เพียงพอของสาขาท่ีสมัครบัตรเด
บิต 

0.195 0.032 0.255 6.053 0.000 

ปัจจัยด้านราคา 0.038 0.032 0.05 1.177 0.240 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 0.12 0.032 0.156 3.709 0.000 

ปัจจัยด้านร้านค้าที่รองรับการใช้
บัตรเดบิต 

0.169 0.032 0.221 5.245 0.000 

 
จากตารางที่ 4.18 พบว่า มีตัวแปรอิสระทั้งหมด 5 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บัตร

เดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด  (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (T-Test ของปัจจัยที่มีค่า Sig. 
น้อยกว่า 0.05) ดังนี้ ปัจจัยด้านบุคลากร สถานที่ให้บริการ และลักษณะบัตรเดบิต ปัจจัยด้าน
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กระบวนการในการท างาน ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และความเพียงพอของสาขาที่สมัครบัตรเดบิต ปัจจัย
ด้านการส่งเสริมการตลาด และปัจจัยด้านร้านค้าที่รองรับการใช้บัตรเดบิต โดยน าผลที่ได้จากการ
วิเคราะห์สมการถดถอยมาตอบแต่ละสมมติฐานของงานวิจัย ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยด้านบุคลากร สถานที่ให้บริการ และลักษณะบัตรเดบิตมีผลต่อ
การตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของประชากร
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

จากผลการวิจัย ค่าสถิติ T-Test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.0000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับ
นัยส าคัญที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 5 ซึ่งสามารถตีความได้ว่า ปัจจัยด้านบุคลากร สถานที่
ให้บริการ และลักษณะบัตรเดบิตมีผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
ในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยพนักงานที่มี
ความรู้ความช านาญในตัวสินค้าสามารถแนะน าคุณสมบัติ วิธีการใช้งานต่างๆ ให้กับลูกค้าได้เข้าใจได้
เป็นอย่างดี การเต็มใจในการให้บริการแก่ลูกค้า อีกทั้งบุคลิกภาพของพนักงานที่ดี มีการแต่งการที่มี
ความเหมาะสมเรียบร้อย และการพูดจาที่มีมารยาท ประกอบกับสถานที่ในการให้บริการมีความ
สะอาดเรียบร้อย ตกแต่งสวยงาม และยังสามารถอ านวยความสะดวกให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี 
รวมถึงผลิตภัณฑ์ประเภทบัตรเดบิตมีรูปลักษณ์ที่สวยงาม ดึงดูดลูกค้าในการใช้งานซึ่งจะสร้างความพึง
พอใจและความประทับใจจากลูกค้าท าให้ลูกค้าเกิดการตัดสินใจใช้บริการ สอดคล้องกับพจน์ ฉั่วด ารงกุล 
(2550) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจใช้บัตรเดบิต KRUNGSRI 
VISA ELECTRON ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) กรณีศึกษาผู้ที่ใช้บัตร KRUNGSRI 
VISA ELECTRON ในจังหวัดภูเก็ต โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 384 ราย พบว่า การที่พนักงานมี
ความรอบรู้ในเรื่องผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคารที่มีอยู่ และการที่พนักงานมีค าแนะน าในการใช้บริการ
บัตรเครดิต เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บัตรเดบิตมากที่สุด  

สมมติฐานที่ 6 ปัจจัยด้านกระบวนการในการท างานมีผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเดบิต
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

จากผลการวิจัย ค่าสถิติ T-Test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.0000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับ
นัยส าคัญที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 6 ซึ่งสามารถตีความได้ว่า ปัจจัยด้านกระบวนการในการ
ท างานมีผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการ
ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกระบวนการในการให้บริการแก่ลูกค้าเป็นสิ่ง
ที่ส าคัญซึ่งสามารถสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการที่สะท้อนให้เห็นถึงความปลอดภัย ความรวดเร็ว
ในการให้บริการและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการยื่นสมัครที่ไม่มีความยุ่งยาก
ซับซ้อน การใช้งานผ่านช่องทางออนไลน์ที่ง่ายไม่ซับซ้อน รวมถึงขั้นตอนในการใช้งานโดยการท า
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ธุรกรรมผ่านบัตรเดบิตที่มีความปลอดภัย การแจ้งข้อมูลข่าวสาร เช่น การแจ้งค่าบริการ ข่าวสาร การ
แก้ไขปัญหา ที่มีความถูกต้องและรวดเร็ว  

ซึ่งเมื่อลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการที่ได้รับรู้แล้วจะท าให้ลูกค้าเกิดการตัดสินใจ
ใช้ได้ สอดคล้องกับจุรีพร หางนาค (2554) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการบัตรเดบิตแบบมี
ความคุ้มครองอุบัติเหตุ (K-Max Debit Card) ของลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พบว่าปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการ
บัตรเดบิตแบบมีความคุ้มครองอุบัติเหตุที่มีความส าคัญมากเป็นอันดับหนึ่ง คือ ขั้นตอนในการ
แก้ปัญหาเมื่อบัตรหาย/ช ารุด ตามด้วยขั้นตอนในการท าบัตรทดแทนเมื่อบัตรสูญหาย/ช ารุด  และ
สอดคล้องกับพจน์ ฉั่วด ารงกุล (2550) ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ใช้บัตรเดบิต KRUNGSRI VISA ELECTRON ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) สาขาต่างๆ 
ในจังหวัดภูเก็ต พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญมากที่สุดในการที่ธนาคารสามารถออกบัตรเดบิต 
สามารถบริการผู้ถือบัตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

สมมติฐานที่ 7 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และความเพียงพอของสาขาที่สมัครบัตรเดบิตมีผล
ต่อการตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด  (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

จากผลการวิจัย ค่าสถิติ T-Test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.0000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับ
นัยส าคัญที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 7 ซึ่งสามารถตีความได้ว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และความ
เพียงพอของสาขาที่สมัครบัตรเดบิตมีผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
ในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยจะเห็นได้ว่า
คุณสมบัติของบัตรเดบิตที่สามารถใช้แทนเงินสดในการซื้อสินค้าและบริการได้ เบิกถอนเงินสดได้ทั้งใน
และต่างประเทศ อีกทั้งรูปแบบของบัตรยังพกพาได้สะดวก รวมถึงสามารถลดการพกเงินสดลงได้ 
ประกอบกับมีจ านวนสาขารองรับการสมัครบัตรเดบิตได้อย่างทั่วถึง จึงท าให้เกิดความสะดวกสบายใน
การใช้งานกับลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับ ลัดดา พิมพ์โพธิ์  (2553) จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อลูกค้า
ธนาคารกสิกรไทยจังหวัดนครปฐมในการเลือกใช้บัตรเดบิตเคแม็กซ์ พบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มี
ความส าคัญเป็นล าดับแรกในเรื่องมีความสะดวกใช้จ่ายได้คล่องเหมือนเงินสด 

สมมติฐานที่ 8 ปัจจัยด้านราคามีผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

จากผลการวิจัย ค่าสถิติ T-Test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.240 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับ
นัยส าคัญที่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 8 ซึ่งสามารถตีความได้ว่า ปัจจัยด้านราคาไม่มีผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยผู้ใช้บัตรไม่ได้ค านึงถึงราคาในการตัดสินใจ เนื่องจากการตั้ง
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ราคาทั้งเรื่องค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมรายปี และค่าธรรมเนียมในการท าบัตรหาย นั้นเป็น
มาตรฐานที่มีการก าหนดไว้อยู่แล้ว ซึ่งถูกควบคุมโดยธนาคารแห่งประเทศไทย โดยสถาบันการเงินแต่
ละแห่งจะมีค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ไม่ต่างกันมากนัก  

สมมติฐานที่ 9 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเดบิต
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

จากผลการวิจัย ค่าสถิติ T-Test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.0000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับ
นัยส าคัญท่ี 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 9 ซึ่งสามารถตีความได้ว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมี
ผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยลูกค้าให้ความส าคัญในเรื่องการมีการส่งเสริมการ
ขายที่น่าสนใจ การมีของส่วนลดพิเศษร่วมกับร้านค้า การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ รวมถึงการมีของ
สมนาคุณเมื่อมีการสมัครบัตรเดบิต ซึ่งสอดคล้องกับ ศิริกุล คุณยศยิ่ง (2558) ที่มีการศึกษาปัจจัยที่มี
ผลต่อการเลือกใช้บัตรเครดิต บัตรเดบิต และเงินสดในการช าระค่าสินค้าและบริการของผู้บริโภค ใน
เขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน พบว่า การได้รับส่วนลดในการใช้บัตรเด
บิตช าระค่าสินค้าและบริการเป็นปัจจัยที่ท าให้เลือกใช้บัตรเดบิตในการช าระเงินของผู้บริโภค 

สมมติฐานที่ 10 ปัจจัยด้านร้านค้าที่รองรับการใช้บัตรเดบิตมีผลต่อการตัดสินใจใช้บัตร
เดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด  (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

จากผลการวิจัย ค่าสถิติ T-Test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.0000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับ
นัยส าคัญท่ี 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 10 ซึ่งสามารถตีความได้ว่า ปัจจัยด้านร้านค้าที่รองรับการใช้
บัตรเดบิตมีผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและ
บริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื่องจากลูกค้าค านึงถึงจ านวนร้านค้าที่
เพียงพอต่อการใช้บัตรเดบิตซื้อสินค้าและบริการ รวมถึงสามารถรองรับร้านค้า ณ จุดขายและร้านค้า
ออนไลน์ได้จ านวนมาก ซึ่งเป็นการรองรับความต้องการในการซื้อสินค้าและบริการในชีวิตประจ าวัน
ให้กับลูกค้าได้อย่างมากขึ้น 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษางานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 

(มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้าน รวมถึงปัจจัย
ด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ และรายได้ ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้
บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) โดยหลังจากที่ได้ท าการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องใน
อดีต เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผ่านแบบสอบถามออนไลน์ และน ามาประมวลผลและ
วิเคราะห์ข้อมูลในทางสถิติแล้ว สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

5.1.1 ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 
จากผลการวิจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน 

ซึ่งผู้วิจัยเลือกเก็บข้อมูลเฉพาะบัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการ 
โดยสามารถแบ่งสัดส่วนชายร้อยละ 40.3 และหญิงร้อยละ 59.8 อายุโดยส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างอยู่
ระหว่าง 26-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.3 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด โดยส่วนมากประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 61 โดยมีรายได้อยู่ระหว่าง 25 ,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 21 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

5.1.2 ข้อมูลพฤติกรรมทั่วไปเกี่ยวกับการใช้บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของ
กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากผลการวิจัยสามารถสรุปพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเดบิตธนาคาร
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ได้ดังนี้ ประเภทบัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ที่ใช้บ่อยที่สุด คือ บัตรบีเฟิสต์ 
สมาร์ท คิดเป็น 37% โดยกลุ่มตัวอย่างมีลักษณะการใช้งานบัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) มากที่สุด คือ ช าระค่าสินค้าอุปโภคบริโภค คิดเป็น 32% จ านวนครั้งที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ต่อเดือน คือ ต่ ากว่า 5 ครั้ง คิดเป็น 47.5% และยอดใช้จ่ายผ่าน
บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ต่อเดือน คือ ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท คิดเป็น 
39.3% 
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5.1.3 ข้อมูลด้านส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเด

บิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ผลจากการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ของตัวแปรทั้งหมด 30 ตัวแปร 
ด้วยวิธีการหมุนแกนแบบ Varimax เพ่ือให้ได้น้ าหนักองค์ประกอบในปัจจัยที่สกัดใหม่ได้มีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น สามารถจัดกลุ่มปัจจัยใหม่ได้ทั้งสิ้น 6 กลุ่มปัจจัย เมื่อน าปัจจัยทั้ง 6 ปัจจัยมาท าการ
วิเคราะห์ทางสถิติด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบว่า ปัจจัย
ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีทั้งสิ้น 5 
ปัจจัย ซึ่งสามารถเรียงล าดับจากค่าสัมประสิทธิ์ของสมการถดถอย (Beta Coefficient) จากมากไปน้อย 
ได้ดังนี้ ปัจจัยด้านกระบวนการในการท างาน ปัจจัยด้านบุคลากร สถานที่ให้บริการ และลักษณะบัตรเด
บิต ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และความเพียงพอของสาขาที่สมัครบัตรเดบิต ปัจจัยด้านร้านค้าที่รองรับการ
ใช้บัตรเดบิต และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ในส่วนของปัจจัยด้านราคาไม่มีผลต่อการตัดสินใจใช้
บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยตัวแบบดังกล่าวข้างต้นสามารถอธิบายการถึงความสัมพันธ์ของ
ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการ
ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้ร้อยละ 35 ซึ่งแต่ละปัจจัยมีรายละเอียดดังนี้ 

5.1.3.1 ปัจจัยด้านบุคลากร  
สถานที่ให้บริการ และลักษณะบัตรเดบิต เป็นปัจจัยที่มีต่อการตัดสินใจ

ใช้บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งประกอบไปด้วยพนักงานมีความรู้ความช านาญในตัวสินค้าที่
น าเสนอต่อผู้ใช้บริการ พนักงานมีความเต็มใจในการให้บริการ พนักงานมีมารยาทที่ดีในการให้บริการ 
รวมถึงสถานที่ให้บริการมีความเรียบร้อย มีการตกแต่งสวยงาม และมีการอ านวยความสะดวกสบาย
เพียงพอ นอกจากนี้รูปลักษณ์ของบัตรเดบิตที่สวยงามถือเป็นการสร้างการรับรู้ที่ดีให้กับลูกค้าเพ่ือให้
เกิดความพึงพอใจในการให้บริการซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจใช้ 

5.1.3.2 ปัจจัยด้านกระบวนการในการท างาน  
เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 

(มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมากที่สุด 
เนื่องจากกระบวนการในการให้บริการแก่ลูกค้าเป็นถือเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นใน
การให้บริการให้แก่ลูกค้าได้ และยังสะท้อนให้เห็นถึงความปลอดภัย ความรวดเร็วในการให้บริการ
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และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการยื่นสมัครที่ไม่มีความยุ่งยากซับซ้อน การใช้งาน
ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ง่ายไม่ซับซ้อน รวมถึงขั้นตอนในการใช้งานโดยการท าธุรกรรมผ่านบัตรเดบิตที่
มีความปลอดภัย การแจ้งข้อมูลข่าวสาร เช่น การแจ้งค่าบริการ ข่าวสาร การแก้ไขปัญหา ที่มีความ
ถูกต้องและรวดเร็ว เมื่อลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการที่ได้รับรู้แล้วจะท าให้ลูกค้าเกิดการ
ตัดสินใจใช้ได้มากยิ่งข้ึน 

5.1.3.3 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และความเพียงพอของสาขาที่สมัครบัตรเดบิต  
เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 

(มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื่องจาก
คุณสมบัติของบัตรเดบิตที่สามารถใช้แทนเงินสดในการซื้อสินค้าและบริการได้ เบิกถอนเงินสดได้ทั้งใน
และต่างประเทศ อีกท้ังรูปแบบของบัตรยังพกพาได้สะดวก รวมถึงสามารถลดการพกเงินสดลงได้ ด้วย
คุณสมบัติที่มีความหลากหลายเป็นการเพ่ิมทางเลือกและความสะดวกสบายในการซื้อสินค้าและ
บริการในชีวิตประจ าวันให้กับลูกค้ามากขึ้น อีกทั้งยังมีจ านวนสาขารองรับการสมัครบัตรเดบิตได้อย่าง
ทั่วถึง จึงท าให้เกิดสามารถสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทั่วถึง 

5.1.3.4 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  
เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 

(มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื่องจาก
ลูกค้าให้ความส าคัญในเรื่องการมีการส่งเสริมการขายที่น่าสนใจ การมีของส่วนลดพิเศษร่วมกับร้านค้า 
การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ รวมถึงการมีของสมนาคุณเมื่อมีการสมัครบัตรเดบิต ซึ่งเป็นการสร้าง
แรงจูงใจในการสมัครและใช้งานบัตรเดบิตกับผู้บริโภคได้มากขึ้น 

5.1.3.5 ปัจจัยด้านร้านค้าที่รองรับการใช้บัตรเดบิต  
เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 

(มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื่องจาก
ลูกค้าค านึงถึงจ านวนร้านค้าที่เพียงพอต่อการใช้บัตรเดบิตซื้อสินค้าและบริการ รวมถึงสามารถรองรับ
ร้านค้า ณ จุดขายและร้านค้าออนไลน์ได้จ านวนมาก ซึ่งเป็นการรองรับความต้องการในการซื้อสินค้า
และบริการในชีวิตประจ าวันให้กับลูกค้าได้อย่างมากขึ้น 

5.1.3.6 ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
การศึกษาความแตกต่างของปัจจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ โดยวิธี 

Independent-Samples T-Test และ One-Way ANOVA ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า เพศที่
แตกต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและ
บริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื่องจากไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็จะมี
พฤติกรรมในการตัดสินใจใช้บัตรเดบิตในการซื้อสินค้าและบริการที่ไม่แตกต่างกัน 
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อย่างไรก็ตามผลการวิจัยยังพบว่า อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจ
ใช้บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื่องจากในแต่ละช่วงอายุมีความจ าเป็นในการใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวันที่แตกต่างกัน  การเข้าถึงข้อมูล และข่าวสารที่เกี่ยวกับบัตรเดบิตที่มีความแตกต่างกัน 
จึงท าให้การรับรู้ การเกิดความเข้าใจในการใช้ และพฤติกรรมในการใช้บัตรของบุคคลแต่ละช่วงอายุมี
ความแตกต่างกัน  รวมถึงอาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื่องจาก
อาชีพที่แตกต่างกัน มีรูปแบบ และแนวคิดในการด าเนินชีวิตที่แตกต่างกัน รวมถึงความชื่นชอบที่
แตกต่างกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ในการใช้ที่แตกต่างกัน และรายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อ
การตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของประชากร
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื่องจากบัตรเดบิตมีรูปแบบการผูกบัตรไว้กับบัญชีเงินฝากของ
ผู้ถือบัตร ผู้ใช้บัตรจะถูกหักบัญชีเงินฝากโดยทันที ดังนั้นรายได้จึงเป็นตัวชี้วัดถึงความสามารถในการ
ใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต 

 
5.2 ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ประกอบการ 
 

จากการศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยที่มี ผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) และปัจจัยด้านลักษณะ
ประชากรศาสตร์ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินกลยุทธ์ของ
องค์กร รวมถึงน าไปปรับปรุงและพัฒนาในด้านต่างๆ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้ยิ่งขึ้น ทางผู้วิจัยขอสรุปข้อเสนอแนะต่อผู้ประกอบการตาม
ปัจจัยที่มผีลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการ
ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังนี้ 

 
5.2.1 ปัจจัยด้านบุคลากร  

สถานที่ให้บริการ และลักษณะบัตรเดบิต บุคลากรถือเป็นหัวใจของการ
ให้บริการ ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับการฝึกอบรมพนักงานในเรื่องความรู้ ความเข้าใจใน
ผลิตภัณฑ์ขององค์กรให้สามารถสื่อสาร เสนอแนะ และให้ความรู้กับผู้ใช้บริการได้อย่างดี  อีกทั้งยัง
สามารถแก้ปัญหาให้ผู้ใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการฝึกให้พนักงานมีใจรักการบริการ มีความ
เต็มใจในการให้บริการ นอกจากเรื่องบุคลากรแล้ว ยังต้องค านึงถึงสถานที่ให้บริการให้มีความ
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สะดวกสบายแก่ผู้ใช้บริการในการสมัครบัตรเดบิต รวมถึงให้มีความสะอาด ความเป็นระเบียบ และ
ความสวยงาม อีกทั้งยังควรมีการพัฒนาและปรับปรุงรูปลักษณ์ให้มีความทันสมัย เพ่ือดึงดูดใจ
ผู้ใช้บริการ ซึ่งทั้งหมดนี้จะสามารถสร้างความพึงพอใจและความประทับใจจากลูกค้าท าให้ลูกค้าเกิด
การตัดสินใจใช้บริการอย่างต่อเนื่อง 

5.2.2 ปัจจัยด้านกระบวนการในการท างาน  
ผู้ประกอบการต้องสร้างความเชื่อม่ันให้กับผู้ใช้บริการในด้านการท าธุรกรรมผ่าน

บัตรเดบิตที่มีความปลอดภัย รวมถึงเมื่อเกิดปัญหาขึ้นต้องมีการแก้ไขที่รวดเร็ว มีระบบการตรวจสอบ
การใช้งาน อีกทั้งยังต้องมีการแจ้งข้อมูลข่าวสารในด้านต่างๆ ที่รวดเร็ว นอกจากนั้นการใช้งานที่ไม่
ซับซ้อนยุ่งยากยังช่วยให้ผู้ใช้บริการตัดสินใจใช้ได้ง่ายขึ้น 

5.2.3 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และความเพียงพอของสาขาที่สมัครบัตรเดบิต  
ผู้ประกอบการควรสร้างความน่าสนใจในรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้มีความ

ทันสมัย และมีการเสนอแนะคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เพ่ือท าให้ผู้ใช้บริการเห็นถึงประโยชน์ของการใช้
ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการขยายสถานที่รองรับการเปิดใช้บริการให้ครอบคลุมผู้ใช้บริการได้ทั่วถึง 

5.2.4 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  
ถือเป็นวิธีการส าคัญในการเข้าถึงผู้ใช้บริการได้ดีที่สุด โดยผู้ประกอบการต้องมี

การส่งเสริมการตลาดอย่างสม่ าเสมอ มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับ
ผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการรับรู้ในตัวผลิตภัณฑ์ในล าดับแรก และมีการส่งเสริมการขายใน
ด้านการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ของสมนาคุณเมื่อมีการสมัครบัตรเดบิต หรือสิทธิพิเศษต่างๆ ที่จะ
ได้รับเมื่อใช้บัตรเดบิตซื้อสินค้าและบริการ โดยกิจกรรมที่เกิดขึ้นต้องคลอบคลุมผู้ใช้บริการในทุกๆ 
กลุ่ม เพื่อจูงใจผู้ใช้บริการให้เกิดการตัดสินใจใช้อย่างรวดเร็ว 

5.2.5 ปัจจัยด้านร้านค้าที่รองรับการใช้บัตรเดบิต  
ผู้ประกอบการต้องสร้างเครือข่ายในด้านร้านค้าให้ครอบคลุมการใช้จ่ายของ

ผู้ใช้บริการในด้านต่างๆ ผ่านช่องทางร้านค้า ณ จุดขาย และร้านค้าออนไลน์ ให้ผู้ใช้สามารถใช้บริการ
ผ่านบัตรเดบิตได้ง่ายและสะดวกทุกช่องทาง เพ่ือสร้างทางเลือกและตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ใช้บริการได้มากข้ึน 

5.2.6 ปัจจัยเรื่องอายุ  
ผู้ประกอบการควรเพ่ิมเติมการส่งเสริมการขายและสร้างความผูกพันกับกลุ่มคน

ที่มีช่วงอายุต่ ากว่า 36 ปี มากยิ่งขึ้น โดยเริ่มประชาสัมพันธ์เพ่ือดึงดูดให้มาใช้บริการแก่กลุ่มคนที่อายุ
ยังน้อย เนื่องจากในช่วงอายุที่มากขึ้นจะมีแนวโน้มที่จะตัดสินใจใช้มากกว่าเพราะเกิดความเคยชินใน
การใช้บริการมาอย่างยาวนาน ทั้งนี้ผู้ประกอบการควรท ากิจกรรมทางการตลาดโดยพิจารณาจาก
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พฤติกรรมในการใช้จ่ายของกลุ่มคนในช่วงวัยนั้นโดยพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการใช้บัตรเดบิตซึ่ง
จะท าให้เห็นถึงความคาดหวังของผู้ใช้บริการ 

5.2.6 ปัจจัยเรื่องอาชีพ  
ผู้ประกอบการอาจมีกิจกรรมทางการตลาดที่กระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจเลือกใช้

บัตรเดบิตแก่กลุ่มนักเรียน/นักศึกษาและรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจมากยิ่งขึ้นเนื่องจากเป็นกลุ่ม
ที่มีค่าเฉลี่ยในการตัดสินใจใช้ที่ต่ า ผู้ประกอบการอาจเข้าถึงคนกลุ่มนี้โดยการเป็นพันธมิตรร่วมกับ
องค์กรต่างๆ และน าเสนอบัตรเดบิตที่ใช้ร่วมกับบัตรขององค์กร ซึ่งจะท าให้เกิดการเข้าถึงผู้ใช้บริการ
ได้ง่ายยิ่งขึ้นและเป็นจ านวนมาก  

5.2.7 ปัจจัยรายได้  
ผู้ประกอบการควรส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดกับกลุ่มที่มีรายได้น้อยเพ่ิมมาก

ขึ้น ซึ่งหมายถึงกลุ่มคนที่มีรายได้ต่ ากว่า 20 ,000 บาท ซึ่งคนกลุ่มนี้จะมีพฤติกรรมการใช้จ่ายที่
แตกต่างจากลุ่มคนที่มีรายได้สูงกว่า ผู้ประกอบการควรส่งเสริมให้คนกลุ่มนี้มีการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต
เพ่ิมมากขึ้นโดยท าการศึกษาเพ่ิมเติมถึงแหล่งในการใช้จ่ายของกลุ่มคนรายได้น้อยเหล่านี้ซึ่งโดย
ส่วนมากจะเป็นนักเรียน/นักศึกษาและผู้ที่เริ่มท างาน  

 
5.3 ข้อจ ากัดงานวิจัย  
 

เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยในครั้งนี้ไม่กระจายตัวเท่าที่ควร โดยมีสัดส่วนของ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 26-30 ปี มากถึงร้อยละ 37.3 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด และ
ส่วนมากประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 61 โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่
ระหว่าง 25,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 21 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ซึ่งจะเห็นได้ว่ากลุ่ม
ประชากรยังไม่กระจายเท่าที่ควร อีกทั้งข้อมูลที่รวมรวมยังอยู่ภายใต้ขอบเขตที่จ ากัดภายใต้หัวข้อที่
ก าหนด อาจมีข้อมูลที่ส าคัญที่ต้องรวบรวมเพ่ิมเติมจากการสังเกตหรือการสัมภาษณ์เพ่ือให้มีข้อมูลที่มี
รายละเอียดมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นข้อมูลที่เก็บรวมรวมในงานวิจัยนี้เป็นผลจากการส ารวจในช่วง
ระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น ดังนั้นอาจจะต้องค านึงถึงการน าผลงานวิจัยนี้ไปใช้อ้างอิง เนื่องจากความคิดเห็น
ของผู้ใช้บริการอาจเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลา 
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5.4 ข้อเสนอแนะงานวิจัยต่อเนื่อง  
 

1. ควรเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอ่ืนเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการเก็บแบบสอบถามออนไลน์ 
เพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างและกระจายตัว เพ่ือที่จะได้รับความ
คิดเห็นและผลการส ารวจที่หลากหลายเพ่ิมเติม ซึ่งอาจจะท าให้ได้ผลการวิจัยที่แตกต่างจากผลที่ได้ใน
ครั้งนี้ออกไป  

2. ควรเก็บข้อมูลจากผู้ใช้บริการบัตรเดบิตในสาขาต่างๆ ทั่วกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ซึ่งข้อมูลในงานวิจัยนี้ไม่ได้เก็บข้อมูลอย่างเฉพาะเจาะจงจึงอาจจะท าให้ข้อมูลที่ได้รับส่วน
ใหญ่เป็นผู้ที่ใช้บริการในเพียงไม่ก่ีสาขา ซึ่งอาจจะท าให้ไม่ได้รับข้อมูลตามความเป็นจริง 

3. เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกควรใช้วิธีการวิจัยในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใน
การเก็บข้อมูลเพิ่มเติม เช่น การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม 
(Participant Participation) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) เป็นต้น มาประกอบกับ
ข้อมูลจากแบบสอบถามเพ่ือให้ได้ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการโดยละเอียดในเชิงลึก เพ่ือที่จะสามารถ
น าข้อมูลที่ได้ไปก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้น  

4. ควรศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการเพ่ือสร้า งความ
จงรักภักดีของผู้ใช้บริการ และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และพัฒนากลยุทธ์เพ่ือรักษาฐานลูกค้าเก่าเพ่ือ
สร้างความยั่งยืนของรายได้และก าไร รวมถึงวางแผนกลยุทธ์ในการเพิ่มลูกค้าใหม่อีกด้วย 
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nsactions.aspx 

ปรับระบบบัตรเดบิต / เอทีเอ็ม เป็นบัตรชิปการ์ดใหม่ สืบค้นเมื่อวันที่ 7 มาราคม 2560 จาก 
https://moneyhub.in.th/article/debit-atm-system-changing/ 

ภาพรวมโครงการ National e-Payment สืบค้นเมื่อวันที่ 8 มาราคม 2560 จาก 
http://www.epayment.go.th/home/app/overview 

วิวัฒนาการระบบการช าระเงินของไทย สืบค้นเมื่อวันที่ 8 มาราคม 2560 จาก 
http://emarketingthailand.com/Tips.asp?tip_id=18 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม 

เร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
 ในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

และปริมณฑล 
 
ค าชี้แจง 

แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการค้นคว้าอิสระ (Independent Study) หลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี
วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้บริโภค เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเด
บิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ค าถามคัดกรอง และข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลพฤติกรรมการใช้บัตรเดบิตธนาคาร

กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการ 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการประเมินความคิดเห็นของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มี

ผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการของ 
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากแบบสอบถามนั้นจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ ซึ่งการ

น าเสนอข้อมูลจะถูกน าเสนอในรูปของบทสรุปภาพรวมโดยไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแต่อย่าง
ใด จึงใคร่ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามนี้ตามความเป็นจริงและครบถ้วนเพ่ือเป็นประโยชน์
ต่องานวิจัย และขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม มา ณ โอกาสนี้ด้วย 
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ส่วนที่ 1  ค าถามคัดกรองและข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บัตรเดบิต ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการ 

ค าชี้แจง  กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับข้อมูลที่ท่านเลือกมากที่สุด  
 (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ)  
1. ปัจจุบันท่านถือบัตรเดบิต ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) หรือไม่ 
 1) ใช่  2) ไม่ใช่ (จบแบบสอบถาม)  

2. ท่านเคยใช้บัตรเดบิต ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในการซื้อสินค้าและบริการ หรือไม่ 
3. ท่านอาศัย ท างาน หรือก าลังศึกษาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลใช่หรือไม่ 
 1) ใช่  2) ไม่ใช่ (จบแบบสอบถาม)  

ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บัตรเดบิต ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  
4. ท่านถือบัตรเดบิต ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ประเภทใด (หากท่านถือหลายใบให้เลือก

เฉพาะบัตรที่ท่านใช้บ่อยที่สุด เลือกตอบเพียง 1 ข้อ)  
 บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์ 
 บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราช 
 บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท 
 บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท ศิริราช 
 บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท ส าหรับบุคคลทั่วไป 
 บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท ส าหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา 
 บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท 
 บัตรเดบิต Purchasing Card ส าหรับผู้ซื้อทองค า 

5. ท่านใช้บัตรเดบิต ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในลักษณะใดมากที่สุด (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ)  
 เบิกเงินสด 
 ช าระค่าสินค้าอุปโภคบริโภค 
 ช าระค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
 ช าระค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ 
 ช าระค่าเดินทางท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
 ช าระค่าโรงแรมและท่ีพัก 
 ช าระค่าบริการด้านสุขภาพและความงาม 
 ช าระค่ารักษาพยาบาลและค่าประกัน 
 อ่ืน ๆ โปรดระบุ........................................................................................................ ... 
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6. ท่านใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) โดยเฉลี่ยกี่ครั้งต่อเดือน 
 ต่ ากว่า 5 ครั้ง  
 5 – 10 ครั้ง 
 11 – 15 ครั้ง  
 16 – 20 ครั้ง 
 มากกว่า 20 ครั้งข้ึนไป 

7. ท่านมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) โดยเฉลี่ยเป็นจ านวนเท่าใดต่อ
เดือน 
 ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท   5,001 -  10,000 บาท 
 10,001 – 15,000 บาท   15,001 – 20,000 บาท 
 20,001 – 25,000 บาท   25,001 – 30,000 บาท 
 30,001 – 35,000 บาท   35,001 – 40,000 บาท 
 40,001 – 45,000 บาท   45,001 – 50,000 บาท 
 มากกว่า 50,000 บาท ขึ้นไป 

 
ส่วนที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเดบิต ของธนาคาร
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  
ค าชี้แจง: ให้ท่านเลือกประเมินบัตรเดบิต ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (ใบที่ท่านใช้บ่อยที่สุด) 
ตามปัจจัยต่างๆ ต่อไปนี้ ว่าท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด โดยท าเครื่องหมาย () 
ลงในช่องที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด 

5  หมายถึง  มากที่สุด 
4 หมายถึง  มาก 
3 หมายถึง  ปานกลาง 
2 หมายถึง  น้อย 
1  หมายถึง  น้อยที่สุด 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช ้
ระดับความเห็น ประเมิน

ไม่ได้ 5 4 3 2 1 
ด้านผลิตภัณฑ ์       
1. สามารถใช้แทนเงินสดในการซื้อสินค้าและบริการได้

โดยสะดวก 
     

 

2. สามารถลดปริมาณเงินสดที่ต้องพกพาได้จ านวนมาก       
3. มีคุณสมบัติที่สามารถเบิกถอนเงินสดทั้งในและ

ต่างประเทศได้ง่าย 
     

 

4. รูปลักษณ์ของบัตรเดบิตมีความสวยงาม       
5. สามารถพกพาได้สะดวก       
6. ให้สิทธิประโยชน์ตรงตามความต้องการ       
7. ผู้ให้บริการบัตรเดบิตมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและมีความ

น่าเช่ือถือ 
     

 

ด้านราคา       
1. ค่าธรรมเนียมแรกเข้ามีความเหมาะสม       
2. ค่าธรรมเนียมรายปีมีความเหมาะสม       
3. ค่าธรรมเนียมในการท าบัตรทดแทนมีความเหมาะสม       
ด้านสถานที ่       
1. จ านวนสาขาที่สมัครบัตรเดบิตมีเพียงพอ สามารถ

รองรับการใช้บริการได้อย่างทั่วถึง 
     

 

2. จ านวนร้านค้าที่รองรับการใช้บัตรเดบิตมีเพียงพอ       
3. สามารถรองรับร้านค้า ณ จุดขายและร้านค้าออนไลน์
ได้จ านวนมาก 

     
 

ด้านการส่งเสริมการตลาด       

1.  มีส่วนลดพิเศษร่วมกับร้านค้าอย่างสม่ าเสมอ       

2. การโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ 
อินเตอร์เนต็ ป้ายโฆษณา นิตยสาร สามารถเข้าถึง
ผู้ใช้บริการได้อย่างเหมาะสม 

     

 

3. มีการส่งเสริมการขายที่น่าสนใจ เช่น การยกเว้น
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี 
เป็นต้น 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช ้
ระดับความเห็น ประเมิน

ไม่ได้ 5 4 3 2 1 
4. มีของสมนาคุณเมื่อสมัครบัตรเดบิตที่น่าสนใจ       
ด้านพนักงาน       
1.  พนักงานมีความรู้ความช านาญในตัวสินค้าที่น าเสนอ
ต่อผู้ใช้บริการ 

      

2.  พนักงานมีความเต็มใจในการให้บริการ       
3.  พนักงานมีบุคลิกภาพที่ดี       
4.  พนักงานมีมารยาทที่ดีในการให้บริการ        
ด้านกระบวนการในการท างาน       
1.  ขั้นตอนในการยื่นเอกสารสมัครบัตรเดบิตไม่ซับซ้อน       
2. การใช้ผ่านช่องทางออนไลน์ไม่ซับซ้อน       
3. ระบบการแจ้งข้อมูลข่าวสารเช่น การแจ้งค่าบริการ 
ข่าวสาร การแก้ไขปัญหา มีความถูกต้อง 

      

4. สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เช่น การท าบัตร
ทดแทนกรณีบัตรสูญหายหรือบัตรช ารุด 

      

5. การท าธุรกรรมผ่านบัตรเดบิตมีความปลอดภัย       
ด้านกระบวนการทางกายภาพ       
1. สถานที่ให้บริการมีการตกแต่งสวยงาม       
2. สถานที่ให้บริการมีความเรียบร้อย       
3. มีสถานที่จอดรถไว้อ านวยความสะดวกอย่างเพียงพอ       
4. เครื่องแต่งกายของพนักงานมีความสุภาพเรียบร้อย       

 
 

การตัดสินใจเลือกใช้บริการ 

ระดับความเห็น 

5 
ใช้แน่นอน 

4 
อาจจะ

ใช ้

3 
ไม่

แน่ใจ 

2 
อาจจะ
ไม่ใช ้

1 
ไม่ใช้

แน่นอน 
ถ้าให้ตัดสินใจได้ใหม่ท่านจะเลือกใช้บัตรเด
บิต ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ใน
การซื้อสินค้าและบริการหรือไม ่
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
1.  เพศ 
 ชาย        หญิง 

2.  อายุ 
 ต่ ากว่า 20 ปี      20 – 25 ปี 
 26 – 30 ปี      31 – 35 ปี 
 36 – 40 ปี      41 – 45 ปี 
 46 – 50 ปี      มากกว่า 50 ปี 

3.  อาชีพ 
 นักเรียน/นักศึกษา    รับราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 พนักงานบริษัทเอกชน    เจ้าของกิจการ/ ธุรกิจส่วนตัว 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ......................................................................................  

4.  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 ต่ ากว่า 10,000 บาท    10,001 -  15,000 บาท 
 15,001 – 20,000 บาท   20,001 – 25,000 บาท 
 25,001 – 30,000 บาท   30,001 – 35,000 บาท 
 35,001 – 40,000 บาท   40,001 – 45,000 บาท 
 45,001 – 50,000 บาท 
 มากกว่า 50,000 บาท ขึ้นไป 
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ภาคผนวก ข 
รายละเอียดผลการวิเคราะห์จากโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 

 
ตารางที่ ข.1 
 
จ านวนปัจจัยที่สกัดได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยและค่าความแปรปรวนของตัวแปรอิสระที่สามารถ
อธิบายได ้

 

Total
% of 

Variance
Cumulative % Total

% of 

Variance
Cumulative % Total

% of 

Variance
Cumulative %

1 11.69 38.967 38.967 11.69 38.967 38.967 4.847 16.155 16.155

2 2.188 7.294 46.261 2.188 7.294 46.261 3.698 12.326 28.482

3 2.008 6.694 52.954 2.008 6.694 52.954 3.383 11.276 39.757

4 1.774 5.915 58.869 1.774 5.915 58.869 2.981 9.936 49.693

5 1.385 4.617 63.486 1.385 4.617 63.486 2.919 9.731 59.424

6 1.141 3.804 67.29 1.141 3.804 67.29 2.36 7.866 67.29

7 0.96 3.2 70.49

8 0.918 3.059 73.55

9 0.743 2.477 76.027

10 0.704 2.346 78.373

11 0.591 1.972 80.345

12 0.555 1.851 82.196

13 0.509 1.698 83.893

14 0.489 1.629 85.523

15 0.458 1.525 87.048

16 0.439 1.465 88.513

17 0.424 1.415 89.928

18 0.393 1.309 91.237

19 0.379 1.262 92.499

20 0.334 1.113 93.612

21 0.286 0.955 94.567

22 0.271 0.905 95.471

23 0.253 0.845 96.316

24 0.235 0.783 97.099

25 0.19 0.632 97.731

26 0.181 0.605 98.336

27 0.152 0.508 98.844
28 0.138 0.459 99.303

29 0.129 0.431 99.735

30 0.08 0.265 100

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Co
m

po
ne

nt Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings
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ตารางที่ ข.2 
 
กลุ่มปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยและหมุนแกน (Rotated Component Matrix)  

 

1 2 3 4 5 6

พนกังานมีความรู้ความช านาญในตัวสินค้าที่น าเสนอต่อผู้ใช้บริการ 0.587 0.396 0.285 0.164 0.249 -0.159

พนกังานมีความเต็มใจในการให้บริการ 0.672 0.388 0.142 0.086 0.291 -0.025

พนกังานมีบุคลิกภาพที่ดี 0.699 0.363 0.218 0.05 0.142 -0.096

พนกังานมีมารยาทที่ดีในการให้บริการ 0.724 0.386 0.163 0.019 0.162 -0.059

รูปลักษณ์ของบัตรเดบิตมีความสวยงาม 0.501 0.07 0.412 0.031 0.235 -0.012

สถานที่ให้บริการมีการตกแต่งสวยงาม 0.749 0.053 0.045 0.185 0.151 0.355

สถานที่ให้บริการมีความเรียบร้อย 0.717 0.096 0.148 0.203 0.093 0.388

มีสถานที่จอดรถไว้อ านวยความสะดวกอย่างเพยีงพอ 0.613 0.014 0.081 0.212 0.221 0.348

เคร่ืองแต่งกายของพนกังานมีความสุภาพเรียบร้อย 0.734 0.07 0.166 0.112 -0.026 0.298

ระบบการแจ้งข้อมูลข่าวสารเช่น การแจ้งค่าบริการ 

ข่าวสาร การแกไ้ขปัญหา มีความถูกต้อง
0.146 0.689 0.197 0.159 0.21 0.319

สามารถแกไ้ขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เช่น 

การท าบัตรทดแทนกรณีบัตรสูญหายหรือบัตรช ารุด
0.167 0.7 0.133 0.236 0.212 0.254

การท าธุรกรรมผ่านบัตรเดบิตมีความปลอดภัย 0.263 0.728 0.089 0.133 0.158 0.027

ขั้นตอนในการย่ืนเอกสารสมัครบัตรเดบิตไม่ซับซ้อน 0.168 0.749 0.174 0.139 0.152 0.024

การใช้ผ่านช่องทางออนไลนไ์ม่ซับซ้อน 0.232 0.487 0.081 0.314 0.194 0.43

สามารถใช้แทนเงินสดในการซ้ือสินค้าและบริการได้โดยสะดวก -0.038 0.28 0.692 0.026 0.173 0.251

สามารถลดปริมาณเงินสดที่ต้องพกพาได้จ านวนมาก 0.183 0.145 0.591 0.046 0.233 0.228

มีคุณสมบัติที่สามารถเบิกถอนเงินสดทั้งในและต่างประเทศได้ง่าย 0.179 -0.153 0.6 0.005 0.189 0.365

สามารถพกพาได้สะดวก 0.27 0.091 0.711 0.092 -0.066 -0.014

ให้บริการบัตรเดบิตมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและมีความนา่เชื่อถือ 0.141 0.274 0.643 0.265 -0.017 -0.013

ให้สิทธิประโยชนต์รงตามความต้องการ 0.325 -0.016 0.477 0.269 0.294 0.261

จ านวนสาขาที่สมัครบัตรเดบิตมีเพยีงพอ 

สามารถรองรับการใช้บริการได้อย่างทั่วถึง
0.102 0.401 0.495 0.047 0.188 0.177

ค่าธรรมเนยีมแรกเข้ามีความเหมาะสม 0.139 0.222 0.184 0.867 0.203 0.106

ค่าธรรมเนยีมรายปีมีความเหมาะสม 0.166 0.17 0.082 0.876 0.205 0.166

ค่าธรรมเนยีมในการท าบัตรทดแทนมีความเหมาะสม 0.176 0.212 0.116 0.839 0.202 0.172

มีส่วนลดพเิศษร่วมกบัร้านค้าอย่างสม่ าเสมอ 0.066 0.25 0.16 0.098 0.762 0.239

การโฆษณาผ่านส่ือต่าง ๆ เช่น โทรทัศน ์วิทยุ อนิเตอร์เนต็ 

ป้ายโฆษณา นติยสาร สามารถเข้าถึงผู้ใช้บริการได้อย่างเหมาะสม
0.299 0.304 0.151 0.101 0.579 0.009

มีการส่งเสริมการขายที่นา่สนใจ เช่น การยกเว้นค่าธรรมเนยีม

แรกเข้า หรือยกเว้นค่าธรรมเนยีมรายปี เป็นต้น
0.229 0.139 0.135 0.215 0.75 0.021

มีของสมนาคุณเมื่อสมัครบัตรเดบิตที่นา่สนใจ 0.184 0.179 0.081 0.276 0.744 0.064

จ านวนร้านค้าที่รองรับการใช้บัตรเดบิตมีเพยีงพอ 0.175 0.224 0.314 0.162 0.078 0.714

สามารถรองรับร้านค้า ณ จุดขายและร้านค้าออนไลนไ์ด้จ านวนมาก 0.179 0.215 0.268 0.212 0.078 0.704

Details of Factors
Component
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