
 

 ซ 

 

สารบญั 
 
 

 หน้า 

กิตติกรรมประกาศ ค 
บทคดัยอ่ภาษาไทย ง 

ABSTRACT ฉ 
สารบญัตาราง ซ 
บทท่ี 1 บทน า 1 
 1.1 หลกัการและเหตุผล 1 
 1.2 วตัถุประสงคข์องการศึกษา 4 
 1.3 ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 4 
 1.4 นิยามศพัท ์ 4 
   
บทท่ี 2 แนวคิด ทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 5 
 2.1 แนวคิดและทฤษฎี 5 
 2.2 ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 9 
   
บทท่ี 3 ระเบียบวธีิการศึกษา 12 
 3.1 ขอบเขตการศึกษา  12 
 3.2 วธีิการศึกษา 13 
 3.3 การวเิคราะห์ขอ้มูล 13 
 3.4  สถานท่ีในการศึกษาและรวบรวมขอ้มูล 14 
 3.5  ระยะเวลาในการศึกษา 14 
   
บทท่ี 4 ผลการศึกษา 15 
 4.1 ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 16 
 4.2 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลในการเลือกใชบ้ตัรเครดิต 19 
 4.3 ส่วนท่ี 3  ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคใน 

     อ าเภอเมืองสมุทรสาครในการเลือกบตัรเครดิตท่ีออกโดยธนาคารพาณิชย ์ 24 



 

 ฌ 

สารบญั (ต่อ) 
                                                                                                                               

  หน้า 
 4.4 ส่วนท่ี 4  ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหา และขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อการเลือกบตัร

เครดิตท่ีออกโดยธนาคารพาณิชย ์ 31 
 4.5 ส่วนท่ี 5  ขอ้มูลส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง 

     สมุทรสาครในการเลือกบตัรเครดิตท่ีออกโดยธนาคารพาณิชย ์จ าแนกตามเพศ  
      อาย ุระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  32 

   
บทท่ี 5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล  ขอ้คน้พบ และขอ้เสนอแนะ 63 
 5.1 สรุปผลการศึกษา 63 
 5.2 อภิปรายผล 73 
 5.3 ขอ้คน้พบ 75 
 5.4 ขอ้เสนอแนะ 76 
  

บรรณานุกรม 79 

ภาคผนวก 81 
 แบบสอบถาม 82 
  
ประวติัผูเ้ขียน 94 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ญ 

 

สารบญัตาราง 
 

  หน้า 
ตารางท่ี 1.1 สถาบนัการเงินท่ีใหบ้ริการบตัรเครดิตในประเทศไทย 1 
ตารางท่ี 1.2 ปริมาณการใชจ่้ายผา่นบตัร และยอดคงคา้งสินเช่ือบตัรแยกประเภท

สถาบนัการเงินท่ีให ้บริการบตัรเครดิตในประเทศไทย   2 
ตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 16 
ตารางท่ี 4.2 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 16 
ตารางท่ี 4.3 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบั

การศึกษา 17 
ตารางท่ี 4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม

สถานภาพการสมรส 17 
ตารางท่ี 4.5 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้

เฉล่ียต่อเดือน 18 
ตารางท่ี 4.6 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 18 
ตารางท่ี 4.7 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามบตัร

เครดิตสถาบนัการเงินท่ีใชบ้่อยท่ีสุด 19 
ตารางท่ี 4.8 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเหตุผลท่ี

เลือกใชบ้ตัรเครดิต 20 
ตารางท่ี 4.9 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการใช้

บตัรเครดิตเพื่อประโยชน์  21 
ตารางท่ี 4.10 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการใช้

บตัรเครดิตเพื่อ ช าระค่าสินคา้หรือบริการ 22 
ตารางท่ี 4.11 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามผู ้

แนะน าใหใ้ชบ้ตัรเครดิต 23 
ตารางท่ี 4.12 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ระดบัการมีผลของผูต้อบ

แบบสอบถามต่อการเลือก  บตัรเครดิตท่ีออกโดยธนาคารพาณิชย ์ใน
ดา้นผลิตภณัฑ์ 24 

 



 

 ฎ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางท่ี 4.13 แสดงจ านวน  ร้อยละ  และค่ า เฉ ล่ี ย  ระดับก ารมีผลของผู ้ตอบ

แบบสอบถามต่อการเลือกบตัรเครดิตท่ีออกโดยธนาคารพาณิชย ์ในดา้น
ราคา 26 

ตารางท่ี 4.14 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย  ระดบัการมีผลของผูต้อบ
แบบสอบถามต่อการเลือกบตัรเครดิตท่ีออกโดยธนาคารพาณิชย ์ในดา้น
การจดัจ าหน่าย 27 

ตารางท่ี 4.15 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ระดบัการมีผลของผูต้อบ
แบบสอบถามต่อการเลือก บตัรเครดิตท่ีออกโดยธนาคารพาณิชย ์ใน
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 29 

ตารางท่ี 4.16 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัการมีผลของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อ
ผูต้อบแบบสอบถาม  
ในอ าเภอเมืองสมุทรสาครในการเลือกบตัรเครดิตท่ีออกโดยธนาคาร
พาณิชย ์ 30 

ตารางท่ี 4.17 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการมีขอ้มูลเก่ียวกบั
ปัญหาและขอ้เสนอแนะ 31 

ตารางท่ี 4.18 
 

แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัการมีผลของผูต้อบแบบสอบถามในการเลือก
บตัรเครดิตท่ีออกโดยธนาคารพาณิชยท่ี์มีต่อส่วนประสมการตลาดดา้น
ผลิตภณัฑ ์จ าแนกตามเพศ 32 

ตารางท่ี 4.19 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัการมีผลของผูต้อบแบบสอบถามในการเลือก
บตัรเครดิตท่ีออกโดยธนาคารพาณิชยท่ี์มีต่อส่วนประสมการตลาดดา้น
ราคา จ  าแนกตามเพศ 35 

ตารางท่ี 4.20 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัการมีผลของผูต้อบแบบสอบถามในการเลือก
บตัรเครดิตท่ีออกโดยธนาคารพาณิชยท่ี์มีต่อส่วนประสมการตลาดดา้น
การจดัจ าหน่าย จ าแนกตามเพศ 36 

ตารางท่ี 4.21 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัการมีผลของผูต้อบแบบสอบถามในการเลือก
บตัรเครดิต ท่ีออกโดยธนาคารพาณิชยท่ี์มีต่อส่วนประสมการตลาดดา้น
การส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามเพศ 37 



 

 ฏ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางท่ี 4.22 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัการมีผลของผูต้อบแบบสอบถามในการเลือก

บตัรเครดิตท่ีออกโดยธนาคารพาณิชยท่ี์มีต่อส่วนประสมการตลาดดา้น
ผลิตภณัฑ ์จ าแนกตามอายุ 38 

ตารางท่ี 4.23 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัการมีผลของผูต้อบแบบสอบถามในการเลือก
บตัรเครดิตท่ีออกโดยธนาคารพาณิชยท่ี์มีต่อส่วนประสมการตลาดดา้น
ราคา จ  าแนกตามอายุ 41 

ตารางท่ี 4.24 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัการมีผลของผูต้อบแบบสอบถามในการเลือก
บตัรเครดิตท่ีออกโดยธนาคารพาณิชยท่ี์มีต่อส่วนประสมการตลาดดา้น
การจดัจ าหน่าย จ าแนกอายุ 

43 
 

ตารางท่ี 4.25 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัการมีผลของผูต้อบแบบสอบถามในการเลือก
บตัรเครดิต ท่ีออกโดยธนาคารพาณิชยท่ี์มีต่อส่วนประสมการตลาด ดา้น
การส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามอายุ 45 

ตารางท่ี 4.26 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัการมีผลของผูต้อบแบบสอบถามในการเลือก
บตัรเครดิตท่ีออกโดยธนาคารพาณิชยท่ี์มีต่อส่วนประสมการตลาดด้าน
ผลิตภณัฑ ์จ าแนกตามระดบัการศึกษา 47 

ตารางท่ี 4.27 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัการมีผลของผูต้อบแบบสอบถามในการเลือก
บตัรเครดิตท่ีออกโดยธนาคารพาณิชยท่ี์มีต่อส่วนประสมการตลาดด้าน
ราคา จ าแนกตามระดบัการศึกษา 49 

ตารางท่ี 4.28 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัการมีผลของผูต้อบแบบสอบถามในการเลือก
บตัรเครดิตท่ีออกโดยธนาคารพาณิชยท่ี์มีต่อส่วนประสมการตลาดดา้น
การจดัจ าหน่าย จ าแนกตามระดบัการศึกษา 51 

ตารางท่ี 4.29 
 
 

แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัการมีผลของผูต้อบแบบสอบถามในการเลือก
บตัรเครดิตท่ีออกโดยธนาคารพาณิชยท่ี์มีต่อส่วนประสมการตลาด ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามระดบัการศึกษา  53 

ตารางท่ี 4.30 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัการมีผลของผูต้อบแบบสอบถามในการเลือก
บตัรเครดิตท่ีออกโดยธนาคารพาณิชยท่ี์มีต่อส่วนประสมการตลาดด้าน
ผลิตภณัฑ ์จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  55 



 

 ฐ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางท่ี 4.31 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัการมีผลของผูต้อบแบบสอบถามในการเลือก

บตัรเครดิตท่ีออกโดยธนาคารพาณิชยท่ี์มีต่อส่วนประสมการตลาดดา้น
ราคา จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 57 

ตารางท่ี 4.32 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัการมีผลของผูต้อบแบบสอบถามในการเลือก
บตัรเครดิตท่ีออกโดยธนาคารพาณิชยท่ี์มีต่อส่วนประสมการตลาดดา้น
การจดัจ าหน่าย จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 59 

ตารางท่ี 4.33 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัการมีผลของผูต้อบแบบสอบถามในการเลือก
บตัรเครดิตท่ีออกโดยธนาคารพาณิชยท่ี์มีต่อส่วนประสมการตลาดดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 61 

ตารางท่ี 5.1 สรุปค่าเฉล่ียของระดบัการมีผลของส่วนประสมการตลาด ในการเลือกบตัร
เครดิตท่ีออกโดยธนาคารพาณิชยเ์รียงล าดบัจากมากไปนอ้ย 65 

ตารางท่ี 5.2 แสดงสรุปค่าเฉล่ียระดบัการมีผลของปัจจยัยอ่ยของส่วนประสมการตลาด
ท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองสมุทรสาครในการเลือกบตัรเครดิตท่ีออก
โดยธนาคารพาณิชย ์ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดล าดบัแรก จ าแนกตามเพศ 68 

ตารางท่ี 5.3 แสดงสรุปค่าเฉล่ียระดบัการมีผลของปัจจยัยอ่ยของส่วนประสมการตลาด
ท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองสมุทรสาครในการเลือกบตัรเครดิตท่ีออก
โดยธนาคารพาณิชย ์ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดล าดบัแรก จ าแนกตามอาย ุ 69 

ตารางท่ี 5.4 แสดงสรุปค่าเฉล่ียระดบัการมีผลของปัจจยัยอ่ยของส่วนประสมการตลาด
ท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองสมุทรสาครในการเลือกบตัรเครดิตท่ีออก
โดยธนาคารพาณิชย ์ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดล าดบัแรก จ าแนกตามระดบัการศึกษา 71 

ตารางท่ี 5.5 แสดงสรุปค่าเฉล่ียระดบัการมีผลของปัจจยัยอ่ยของส่วนประสมการตลาด
ท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองสมุทรสาครในการเลือกบตัรเครดิตท่ีออก
โดยธนาคารพาณิชย ์ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดล าดบัแรก จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 72 

 


