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บทคดัย่อ 
 

การคน้ควา้แบบอิสระน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการตอบสนองของลูกคา้ในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ต่อสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิตวีซ่า แพลทินัมธนาคารกรุงเทพใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูถื้อบตัรเครดิตวีซ่า แพลทินัม ธนาคารกรุงเทพในอ าเภอเมือง
เชียงใหม ่และวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย   

จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ 36-40 ปี การศึกษา
ระดบัปริญญาตรี สถานภาพสมรส อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 45,000 
บาทส่วนใหญ่มีบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพเป็นบตัร BBL Visa Platinum  โดยมีวงเงินมากกว่า 
100,000 บาท ใช้บริการบตัรเครดิต 2-4 คร้ังต่อเดือน ไม่เกิน 5,000 บาท เหตุผลท่ีเลือกใช้บตัรเครดิต
เพื่อใช้ซ้ือสินคา้และบริการก่อนแลว้ช าระเงินเม่ือเรียกเก็บ โดยใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตเพื่อซ้ือสินคา้
อุปโภค/บริโภค 

การตอบสนองของลูกคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิตวีซ่า 
แพลทินมัธนาคารกรุงเทพนั้นสิทธ์ิในการแลกแตม้คะแนนสะสม เพื่อแลกสินคา้ฟรี เป็นส่ิงท่ีลูกคา้
บตัรเครดิตวซ่ีา แพลทินมัธนาคารกรุงเทพมีการตอบสนองมากท่ีสุดซ่ึงเป็นไปตามล าดบัขั้นของไอดา
(AIDA Model) ซ่ึงพบว่าในขั้นความตั้ งใจ(Attention) ผู ้ตอบแบบสอบถามทราบข้อมูลเบ้ืองต้น
เก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของบตัรจากป้ายติดประกาศ ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการโดยส่วนใหญ่ทราบเร่ือง
สิทธิประโยชน์ของบตัรในเร่ืองการแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกสินคา้ฟรี  ซ่ึงในการตอบสนองของ
ลูกคา้ในขั้นความสนใจ (Interest) นั้นเม่ือผูต้อบแบบสอบถามตอ้งการหาขอ้มูลเพิ่มเติมส่วนใหญ่จะ
หาขอ้มูลจากเวบ็ไซตข์องทางธนาคาร โดยการหาขอ้มูลเพิ่มเติมในเร่ืองของสิทธิประโยชน์ในการแลก
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คะแนนสะสม เพื่อแลกสินคา้ฟรี เช่นกนั ส่วนในขั้นความตอ้งการอยากได ้(Desire) หรือความความ
ประสงค์ของผู ้ตอบแบบสอบถามในการท่ีจะใช้สิทธิป ระโยชน์ในด้านต่างๆ พบว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ประสงค์จะใช้สิทธ์ิในการแลกแตม้คะแนนสะสม เพื่อแลกสินคา้ฟรี และ
ทา้ยท่ีสุดในขั้นการตดัสินใจซ้ือ(Action) ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี ความประสงค์จะใช้
สิทธ์ิในการแลกแตม้คะแนนสะสม เพื่อแลกสินคา้ฟรี  
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ABSTRACT 
 

 
This independent study aimed to investigate the responses of customers in Mueang 

Chiang Mai district towards Bangkok Bank Visa Platinum credit card privileges. Questionnaires 
were used as the tool to collect data from the holders of Bangkok Bank visa platinum credit card in 
Mueang Chiang Mai district. Data obtained were, then, analyzed by the descriptive statistics, 
including frequency, percentage, and mean. 

The findings presented that most respondents were female in the age of 36-40 years 
old with bachelor’s degree and married. They worked as private company employee whose average 
monthly income was higher than 45,000 Baht. The majority carried BBL Visa Platinum type of 
Bangkok Bank, of which the credit limit was over than 100,000 Baht. They used the credit card 2-4 
times per month with less than 5,000 Baht of expense. Reason of using credit card was to purchase 
products or services prior to the payment. They used credit card payment for consumer products. 

The responses of customers in Mueang Chiang Mai district towards Bangkok Bank 
Visa Platinum credit card privilege on the redeem reward points for free products was rated as the 
highest level according to the AIDA Model. In the stage of attention, the respondents learned about 
the basic information of privileges from the poster at collaborative shops. Most of them knew about 
the privilege on redeem reward points for free products.  In the stage of interest, the respondents 
inquired for more information from the bank’s website. They also searched for more information on 
redeem reward points for free products. In the stage of desire or wish towards taking privileges from 
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the card, most respondents desired to take the redeem reward points for free products. Finally, in the 
stage of action, the majority intended to use their redeem reward points for free products.  


