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บทคัดย่ อ
การค้นคว้าแบบอิสระนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการตอบสนองของลูกค้าในอาเภอเมือง
เชี ย งใหม่ ต่อสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องบัตรเครดิ ตวีซ่ า แพลทิ นัม ธนาคารกรุ ง เทพใช้แบบสอบถามเป็ น
เครื่ องมื อในการเก็บ รวบรวมข้อมูลจากผูถ้ ื อบัตรเครดิ ตวีซ่า แพลทิ นัม ธนาคารกรุ งเทพในอาเภอเมื อง
เชียงใหม่ และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
จากการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงอายุ 36-40 ปี การศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี สถานภาพสมรส อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 45,000
บาทส่ วนใหญ่มีบตั รเครดิตของธนาคารกรุ งเทพเป็ นบัตร BBL Visa Platinum โดยมี วงเงิ นมากกว่า
100,000 บาท ใช้บริ การบัตรเครดิต 2-4 ครั้งต่อเดื อน ไม่เกิ น 5,000 บาท เหตุผลที่เลือกใช้บตั รเครดิต
เพื่อใช้ซ้ื อสิ นค้าและบริ การก่อนแล้วชาระเงิ นเมื่อเรี ยกเก็บ โดยใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิ ตเพื่อซื้ อสิ นค้า
อุปโภค/บริ โภค
การตอบสนองของลูกค้าในอาเภอเมืองเชี ยงใหม่ต่อสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิ ตวีซ่า
แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพนั้นสิ ทธิ์ ในการแลกแต้มคะแนนสะสม เพื่อแลกสิ นค้าฟรี เป็ นสิ่ งที่ลูกค้า
บัตรเครดิตวีซ่า แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพมีการตอบสนองมากที่สุดซึ่ งเป็ นไปตามลาดับขั้นของไอดา
(AIDA Model) ซึ่ งพบว่า ในขั้น ความตั้ง ใจ(Attention) ผู ้ต อบแบบสอบถามทราบข้อ มู ล เบื้ อ งต้น
เกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรจากป้ ายติดประกาศ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการโดยส่ วนใหญ่ทราบเรื่ อง
สิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรในเรื่ องการแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกสิ นค้าฟรี ซึ่ งในการตอบสนองของ
ลูกค้าในขั้นความสนใจ (Interest) นั้นเมื่อผูต้ อบแบบสอบถามต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมส่ วนใหญ่จะ
หาข้อมูลจากเว็บไซต์ของทางธนาคาร โดยการหาข้อมูลเพิม่ เติมในเรื่ องของสิ ทธิประโยชน์ในการแลก
ง

คะแนนสะสม เพื่อแลกสิ นค้าฟรี เช่ นกัน ส่ วนในขั้นความต้องการอยากได้ (Desire) หรื อความความ
ประสงค์ ข องผู้ต อบแบบสอบถามในการที่ จ ะใช้ สิ ทธิ ป ระโยชน์ ใ นด้ า นต่ า งๆ พบว่ า ผู ้ต อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่ ประสงค์จะใช้สิ ทธิ์ ในการแลกแต้มคะแนนสะสม เพื่ อแลกสิ นค้าฟรี และ
ท้ายที่สุดในขั้น การตัดสิ นใจซื้ อ(Action) ของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มี ความประสงค์จะใช้
สิ ทธิ์ ในการแลกแต้มคะแนนสะสม เพื่อแลกสิ นค้าฟรี
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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
ฉ

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.
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