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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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ตอบสนองของลูกค้าบัตรเครดิตวีซ่า แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพต่อสิ ทธิ
ประโยชน์ ในขั้นความต้องการอยากได้
แสดงจานวน ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และระดับ ความคิ ด เห็ น ที่ มี ผ ลต่ อการ
ตอบสนองของลูกค้าบัตรเครดิตวีซ่า แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพต่อสิ ทธิ
ประโยชน์ ในขั้นการตัดสิ นใจซื้ อ
แสดงค่าเฉลี่ย และระดับความคิดเห็นต่อการตอบสนองของลูกค้าบัตร
เครดิตวีซ่า แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพในขั้นความตั้งใจจาแนกตาม
รายได้
แสดงค่าเฉลี่ย และระดับที่มีผลต่อการตอบสนองของลูกค้าบัตรเครดิต
วีซ่า แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพต่อสิ ทธิ ประโยชน์ ในขั้นความสนใจ
โดยจาแนกตามรายได้
แสดงค่าเฉลี่ย และระดับที่มีผลต่อการตอบสนองของลูกค้าบัตรเครดิตวี
ซ่ า แพลทิ นัมธนาคารกรุ งเทพต่อสิ ทธิ ประโยชน์ ในขั้นความต้องการ
อยากได้โดยจาแนกตามรายได้
แสดงค่าเฉลี่ย และระดับที่มีผลต่อการตอบสนองของลูกค้าบัตรเครดิต
วีซ่า แพลทิ นัมธนาคารกรุ งเทพต่อสิ ท ธิ ประโยชน์ข้ นั การตัดสิ นใจซื้ อ
โดยจาแนกตามรายได้
แสดงค่าเฉลี่ ย และระดับความคิดเห็ นต่อการตอบสนองของลูกค้าบัตร
เครดิ ต วี ซ่ า แพลทิ นัม ธนาคารกรุ ง เทพในขั้น ความตั้ง ใจจาแนกตาม
ความถี่ในการใช้บริ การต่อเดือน
แสดงค่าเฉลี่ ย และระดับความคิดเห็ นต่อการตอบสนองของลูกค้าบัตร
เครดิ ต วี ซ่ า แพลทิ นัม ธนาคารกรุ ง เทพในขั้น ความตั้ง ใจจาแนกตาม
ความถี่ในการใช้บริ การต่อเดือน
แสดง ค่าเฉลี่ย และระดับที่มีผลต่อการตอบสนองของลูกค้าบัตรเครดิต
วีซ่า แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพต่อสิ ทธิ ประโยชน์ ในขั้นความต้องการ
อยากได้โดยจาแนกตามความถี่ในการใช้บริ การต่อเดือน
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สารบาญตาราง (ต่ อ)
หน้ า
ตารางที่ 4.24 แสดง ค่าเฉลี่ย และระดับที่มีผลต่อการตอบสนองของลูกค้าบัตรเครดิ ตวีซ่า 64
แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพต่อสิ ทธิ ประโยชน์ข้ นั การตัดสิ นใจซื้ อโดยจาแนก
ตามความถี่ในการใช้บริ การต่อเดือน
ตารางที่ 5.1 ตารางที่ ส รุ ป การตอบสนองของลู ก ค้า ในอ าเภอเมื อ งเชี ย งใหม่ ต่ อ สิ ท ธิ 70
ประโยชน์ของบัตรเครดิตวีซ่า แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพตามตัวแบบไอดา
(AIDA MODEL) ใน 2 ลาดับสู งสุ ด

ฏ

บทที่ 1
บทนำ
1.1 ประวัติควำมเป็ นมำ
ในปั จจุบนั การใช้บริ การบัตรเครดิ ตในการชาระเงินแทนเงิ นสด มีปริ มาณเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ ว โดยผูบ้ ริ โภคนิ ยมใช้บ ริ ก ารเนื่ องจากสามารถใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิ ตตามร้ านค้าและสถาน
บริ การต่างๆ จากความสะดวกรวดเร็ วที่ได้จากการใช้จ่าย ทาให้บตั รเครดิตถื อเป็ นส่ วนหนึ่ งของการ
ดารงชี วิตประจาวัน ของประชาชนในปั จจุ บ นั โดยบัตรเครดิ ตในประเทศไทย แบ่ งออกได้เป็ น 2
ประเภทคือ บัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารพาณิ ชย์ (Bank) และบัตรเครดิตที่ออกโดยสถาบันการเงินที่
ไม่ใช่ ธนาคารพาณิ ชย์ (Non Bank) จากข้อมูลของธนาคารแห่ งประเทศไทยพบว่าจานวนบัตรเครดิ ต
ทั้งหมดในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2558 มีจานวนทั้งสิ้ น 21,005,615 ใบ เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2557 ถึงร้อย
ละ 7.57 จากจานวนบัตร 19,527,033ใบซึ่ งจะเห็ นได้ว่าปริ ม าณของบัตรเครดิ ตมี อตั ราการเติ บ โตที่
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2558: ออนไลน์)
จากข้อมู ล ข้างต้นเห็ น ได้ว่าธุ รกิ จบัตรเครดิ ตมี ก ารแข่งขัน ที่ ค่ อนข้างรุ นแรง ธนาคาร
พยายามจัด แคมเปญทางการตลาด เพื่อขยายฐานบัตรและกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคหันมาชาระค่าสิ นค้าหรื อ
บริ การผ่านบัตรเครดิตแทนการชาระด้วยเงินสดมากขึ้น โดยเฉพาะการออกแคมเปญการใช้บตั รเครดิต
ในห้างสรรพสิ นค้า เช่น การได้รับส่ วนลดเพิ่ม (On Top) ไม่วา่ จะเป็ นร้อยละ 5 หรื อ ร้อยละ 10 เมื่อใช้
จ่ายผ่านบัตรเครดิ ตกับสิ นค้าที่ ร่วมรายการตามห้างสรรพสิ นค้าการใช้บตั รเครดิ ตตามยอดที่กาหนด
แล้วจะได้รับเป็ นเงินเครดิตคืน (Cash Back) และสุ ดท้ายกับกลยุทธ์ทางการตลาดที่มาแรงและมีแทบ
จะทุ ก ธนาคารนั่น คื อ การผ่อนช าระสิ นค้าดอกเบี้ ย 0% สู งสุ ด 10 เดื อน ซึ่ งท าให้ ผูบ้ ริ โภคมี ความ
หลากหลายในการตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ัต รเครดิ ต อี ก ทั้ง ปั จ จุ บ ัน การต่ อ อายุ บ ัต รเครดิ ต ยัง ไม่ ต้อ ง
ดาเนินการเองเนื่องจากทางธนาคารจะเป็ นผูด้ าเนินการให้ ยิง่ ทาให้เกิดความสะดวกสบายมากยิง่ ขึ้น
สาหรับบัตรเครดิตของธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) นั้นปั จจุบนั มีจานวนบัตรเครดิต
ทั้ง สิ้ น 14 ประเภท ประกอบด้ว ย บัต รผู้น าแพลทิ นั ม ธนาคารกรุ ง เทพ บัต รเครดิ ต แพลทิ นั ม
โรงพยาบาลบ ารุ งราษฎร์ ธนาคารกรุ งเทพ บัตรเครดิ ตวีซ่าแพลทิ นัม ธนาคารกรุ งเทพ บัตรเครดิ ต
ไทเทเนี ยม ธนาคารกรุ งเทพ บัตรเครดิ ตไทเทเนี ยม โรงพยาบาลรามาธิ บดี ธนาคารกรุ งเทพ บัตร
เครดิตไทเทเนียม โรงพยาบาลปิ ยะเวท ธนาคารกรุ งเทพ บัตรเครดิตยูเนี่ ยนเพย์ ธนาคารกรุ งเทพ บัตร
เครดิตธนาคารกรุ งเทพ แรบบิท บัตรเครดิตวีซ่าแพลทินมั ท่องเที่ยวธนาคารกรุ งเทพ บัตรเครดิตวีซ่า
แพลทิ นัม โตโยต้าธนาคารกรุ งเทพ บัตรเครดิ ต วีซ่ า ธนาคารกรุ ง เทพ บัต รเครดิ ตมาสเตอร์ ก าร์ ด
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ธนาคารกรุ งเทพ และบัตรเครดิ ตธนาคารกรุ งเทพ อเมริ กนั เอ็กซ์เพรส บัตรเครดิ ตองค์กร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งบัตรเครดิ ตวีซ่า แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพ เป็ นบัตรเครดิ ตที่มีการพัฒนาการให้บริ การและ
สิ ทธิ ประโยชน์ต่างๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดี โดยได้มีการออก
สิ ทธิ ประโยชน์ไม่วา่ จะเป็ น ทุกๆ การใช้จ่ายผ่านบัตร 25 บาทจะรับคะแนนสะสม 1 คะแนนเพื่อแลก
ของพรี เมียม สะสมไมล์กบั รอยัล ออร์ คิด พลัสและฟลายเออร์ โบนัส ส่ วนลดค่าอาหารจากร้านค้าชั้น
นา สิ ท ธิ พิ เศษในส่ วนลดการรั บ ชมภาพยนตร์ รับ ความคุ ม้ ครองประกันอุ บ ตั ิ เหตุ ก ารเดิ นทาง เพื่ อ
กระตุ ้นให้ลู ก ค้ามี ก ารใช้จ่ายผ่านบัตรมากขึ้ น ส าหรั บ บัตรเครดิ ตของธนาคารกรุ งเทพในปั จจุ บ ัน
ธนาคารได้ปรับลดฐานรายได้ข้ นั ต่ าประจาของลูกค้าบัตรเครดิ ตจาก 20,000 บาทต่อเดื อน ลงมาเป็ น
15,000 บาทต่อเดือนทั้งนี้เพื่อขยายฐานลูกค้าวัยเริ่ มทางานและกลุ่มลูกค้าข้าราชการที่จะมีการปรับฐาน
เงินเดื อนเพิ่มขึ้นโดยปี นี้ ธนาคารตั้งเป้ าขยายฐานบัตรเครดิ ตรายใหม่ในแง่จานวนบัตรเพิ่มขึ้นร้อยละ
25-30 ของฐานลูกค้าปัจจุบนั ที่ 1.2 ล้านบัตร ซึ่ งในการเติบโตดังกล่าวจะมาจากกลุ่มคนรุ่ นใหม่ร้อยละ
15 จากปั จจุบนั ธนาคารมีฐานบัตรเครดิตที่ 1.2 ล้านบัตร เฉลี่ยยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรต่อบัตรต่อเดือน
อยูท่ ี่ 7,000 บาท ซึ่ งเป้ าหมายของธนาคารส่ วนใหญ่จะมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพการเติบโตของธนาคาร
และสร้างผลกาไรให้มากที่สุด โดยในปี 2554 ฐานบัตรเครดิตธนาคารกรุ งเทพอยูท่ ี่ 1.2 ล้านบัตร โดย
ธนาคารกรุ งเทพตั้งเป้ าเพิ่มฐานบัตรเครดิตจาก 1.2 ล้านใบ จะเพิ่มขึ้นมาอีกร้อยละ 25-30 หรื อเพิ่มขึ้น
3-3.6 แสนใบ โดยในส่ วนของการถื อบัตรผูบ้ ริ โภคสามารถถื อครองได้จานวนหลายใบ จึ งได้น า
แนวคิดการบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ เป็ นปัจจัยในการสร้างกลยุทธ์ในการสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า ซึ่ ง
การบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management) เป็ นกลยุทธ์ที่สาคัญที่หลายองค์กร
นามาใช้ เพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า ซึ่ งได้มาจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้รับจากลูกค้าและ
นาผลที่ได้มาปรับเพื่อให้การนาเสนอสิ นค้าและบริ การเป็ นไปตามความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม
เพื่ อ ให้ เกิ ด ความพึ งพอใจสู งสุ ดและเต็ม ใจที่ จะใช้บ ริ ก ารขององค์ก รในครั้ งต่ อไป เป้ าหมายของ
ธนาคารส่ วนใหญ่ จะมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพการเติบโตของธนาคาร และสร้ างผลกาไรให้มากที่สุด
โดยการเสาะแสวงหาข้อมูลที่ใหม่และความต้องการจากภายในตัวลูกค้าในแต่ละคน ไม่วา่ เขาจะเป็ นผู ้
มุ่ ง หวัง หรื อ ลู ก ค้า ปั จ จุ บ ัน ขององค์ ก ร การแข่ ง ขัน ของธุ ร กิ จ ธนาคารจะเป็ นการเคลื่ อ นสู่ ก าร
เปลี่ ยนแปลงที่ ส าคัญ 3 ระดับ คื อ ขับ เคลื่ อ นความเติ บโตด้วยกลยุท ธ์ ท างการตลาด กระบวนการ
โครงสร้างและระบบที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าและผูม้ ุ่งหวัง การกาหนดกลุ่มเป้ าหมายลูกค้าที่กว้าง การหา
ลูกค้าใหม่ และกิจกรรมการจัดการความสัมพันธ์กบั ลูกค้า และจากการให้บริ การของธุ รกิจบัตรเครดิต
ที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกภูมิภาคทัว่ ประเทศ ภาคเหนื อถือเป็ นภูมิภาคสาคัญภูมิภาคหนึ่ งที่มีการเพิ่ม
จานวนของการใช้บ ริ ก ารบัตรเครดิ ตทั้งของธนาคารพาณิ ช ย์และสถาบัน การเงิ น ที่ ไ ม่ ใช่ ธ นาคาร
พาณิ ชย์ และจากสถิ ติการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิ ตในเขตภาคเหนื อมี ปริ มาณที่ ค่อนข้างสู ง โดยจังหวัด
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เชี ยงใหม่ถือเป็ นจังหวัดในภาคเหนื ออันดับแรกที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่สูง เนื่ องจากเป็ นเมือง
เศรษฐกิจอันดับสองของประเทศไทย
ในการที่จะรักษาความสัมพันธ์ของลูกค้า ได้น้ นั ข้อมูลเป็ นสิ่ งที่สาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หากเราสามารถรู้ ถึ ง กระบวนการคิ ด และตัด สิ น ใจของลู ก ค้า ได้อ ย่า งละเอี ย ดนั้น ย่อ มก่ อ ให้ เกิ ด
ประโยชน์ในการที่จะออกแบบกลยุทธ์ได้ตรงกับความต้องการได้มากที่สุด ซึ่ งตัวแบบไอดา (AIDA
Model) เป็ นอีกโมเดลหนึ่ งในการที่จะแสดงถึงลาดับขั้นตอนในกระบวนการตัดสิ นใจของลูกค้าทั้ง 4
ขั้นตอนได้แก่ ความตั้งใจ ความสนใจ ความต้องการอยากได้ และการตัดสิ นใจซื้ อ (ดารา ทีปะปาล,
2546) โดยแนวคิดดังกล่าวเป็ นสิ่ งที่สาคัญในการที่ จะได้รู้ว่าการสื่ อสารของธนาคารกรุ งเทพนั้นใน
เรื่ องสิ ท ธิ ป ระโยชน์ของบัตรเครดิ ตวีซ่ า แพลทิ นัม ลู กค้ามี การรับ รู ้ เป็ นอย่างไร และสามารถสร้าง
ความสนใจในสิ ท ธิ บ ตั รได้เพี ยงมากน้อยเพี ยงใด หากลู กค้ามีความต้องการแล้วพร้ อมจะแสวงหา
ข้อมูลจากแหล่งใด เพื่อตัดสิ นใจซื้ อในลาดับต่อมา ดังนั้น AIDA Model จึงมีส่วนช่วยทาให้เข้าใจและ
รู ้ถึงความต้องการของลูกค้ามากขึ้น
จากสถานการณ์ ขา้ งต้น ทาให้ผูศ้ ึก ษามีความสนใจที่จะศึก ษาเรื่ องการตอบสนองของ
ลู ก ค้าในอ าเภอเมื อ งเชี ย งใหม่ ต่ อสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องสมาชิ ก บัต รเครดิ ต วีซ่ า แพลทิ นัม ธนาคาร
กรุ งเทพ เพื่อเป็ นแนวทางในการบริ หารงาน และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการบริ หารลูกค้าสัมพันธ์เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด
1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรศึกษำ
เพื่อศึกษาการตอบสนองของลูกค้าในอาเภอเมืองเชียงใหม่ต่อสิ ทธิ ประโยชน์ของสมาชิ ก
บัตรเครดิตวีซ่า แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพ
1.3 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1. ทาให้ทราบถึ งการตอบสนองของลูกค้าบัตรเครดิ ต ธนาคารกรุ งเทพในอาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ต่อสิ ทธิ ประโยชน์ของสมาชิกบัตร
2. สามารถนาข้อมูลไปในในการออกแบบกลยุทธ์ การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อกระตุน้
ให้ เกิ ดการตอบสนองของลู กค้าบัตรเครดิ ตวีซ่ า แพลทิ นัม ธนาคารกรุ งเทพในอาเภอเมื องจังหวัด
เชียงใหม่ ได้อย่างตรงกับความต้องการมากที่สุด
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1.4 นิยำมศัพท์
กำรตอบสนอง หมายถึง การกระทาของลูกค้าบัตรเครดิตวีซ่า แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพ
ในอาเภอเมืองเชี ยงใหม่ที่เกิดขึ้นในการตระหนักรู ้และการใช้สิทธิ ประโยชน์ในฐานะสมาชิกของบัตร
ตามขั้นตอน ของ AIDA Model คือ ความตั้งใจ ความสนใจ ความต้องการอยากได้ และการตัดสิ นใจ
ซื้ อ
ลูก ค้ ำ หมายถึ ง ผูท้ ี่ ใช้บ ัตรเครดิ ตวีซ่ า แพลทิ นัม ธนาคารกรุ งเทพที่ ออกโดยธนาคาร
กรุ งเทพที่มีการใช้ผา่ นบัตรเครดิตเพื่อซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การในอาเภอเมืองเชี ยงใหม่ และ ปั จจุบนั ยังใช้
บัตรอยู่
สิ ทธิประโยชน์ ของสมำชิ ก หมายถึง ผลตอบแทน สิ่ งจูงใจ และสิ ทธิ พิเศษที่บตั รเครดิตวี
ซ่า แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพ มอบให้กบั ลูกค้าในฐานะที่เป็ นสมาชิกผูถ้ ือบัตรเครดิต
บัตรเครดิตวีซ่ำ แพลทินัม ธนำคำรกรุ งเทพ หมายถึง บัตรพลาสติกขนาดเล็ก ที่ระบุชื่อผู้
ออกบัตร เลขที่บตั ร ชื่ อผูถ้ ือบัตรวันที่หมดอายุ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเป็ นผูท้ ี่มีสิทธิ ในการใช้บตั รชาระ
ค่าสิ นค้า และบริ การ ต่าง ๆแทนเงินสดหรื อใช้บตั รเครดิ ตในการเบิกถอนเงินสดจากเครื่ องเอทีเอ็ม
ของผูอ้ อกบัตรหรื อบริ ษทั อื่นที่เป็ นสมาชิ กร่ วมกับผูอ้ อกบัตร หรื อมีคุณสมบัติหนึ่ งคุณสมบัติใด หรื อ
มากกว่าในคุ ณสมบัติเหล่ านี้ ที่ ออกโดย บมจ.ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ซึ่ งบัตรเครดิ ตวีซ่ า
แพลทิ นัม ธนาคารกรุ งเทพ หมายถึ งบัตร BBL Platinum Leader BBL Visa Platinum BBL Visa
Platinum Toyota และ BBL Visa Platinum Travel
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฏี และทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
การศึกษาเรื่ องการตอบสนองของลูกค้าในอาเภอเมืองเชียงใหม่ต่อสิ ทธิ ประโยชน์ของ
บัตรเครดิต วีซ่าแพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพผูศ้ ึกษาได้รวบรวมแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อนามาเป็ นกรอบแนวคิดในการศึกษาดังนี้
2.1 แนวคิด และทฤษฎี
1.ทฤษฎีในการจัดการความสั มพันธ์ กบั ลูกค้ า (Customer Relationship Management)
ชู ศัก ดิ์ เดชเกรี ยงไกรกุ ล และคณะ(2546) Customer Relationship Management (CRM)
เป็ นการสร้ างความสัมพันธ์และบริ หารความสัมพันธ์กบั ลูกค้า เพื่อให้เกิ ดความภักดี กาไรระยะยาว
และมูลค่าตลอดชี พของลูกค้า โดยการออกแบบโปรแกรม การบริ หารความสัมพันธ์ของลูกค้า (CRM)
ที่ดีน้ นั จะช่วยให้เราสามารถใช้ได้อย่างมีผลกาไรและผลตอบแทนที่สูง จะสร้างความประทับใจ ความ
พอใจ และความภักดีให้เกิดขึ้น ลูกค้าจะกลับมาใช้บริ การ ก่อให้เกิดผลกาไรต่อธุ รกิจ ข้อมูลของลูกค้า
เป็ นหัวใจของ ถ้ายิง่ มีขอ้ มูลลูกค้ามากขึ้น เราก็จะสามารถตอบสนองได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
ลูกค้าจะเกิดความประทับใจและภักดีกบั ธุ รกิจ สาหรับกฎการออกแบบควรดาเนินการดังนี้
1. ต้อ งมี ระบบเก็ บ ข้อ มู ล ลู ก ค้าที่ ดี แ ละมี วิธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ทุ ก ๆ การติ ด ต่ อ
ระหว่างลูกค้ากับธุ รกิจ เป็ นโอกาสที่จะเก็บข้อมูลลูกค้ามากขึ้น เรี ยนรู ้ความต้องการของลูกค้ามากขึ้น
จะทาให้สามารถสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงประเด็นมากขึ้น ข้อมูลสามารถแบ่งเป็ นกลุ่มได้
ดังนี้
1.1 ลักษณะลูกค้า เช่น เพศ อายุ รายได้ อาชีพ การศึกษา และรู ปแบบการดาเนินชีวติ
1.2 ประวัติการติดต่อ การใช้ การซื้ อ การรับบริ การ และการร้องเรี ยนของลูกค้า
1.3 ประวัติที่ จะสามารถติ ดต่อลู กค้าผ่านสื่ อต่าง ๆ เช่ น จดหมาย แฟกซ์ โทรศัพ ท์
อีเมล์ และ SMS
1.4 ผลการตอบสนองของลูกค้าว่าลูกค้าพอใจชอบอะไรไม่ชอบอะไรตอบสนองต่อ
สิ่ ง เร้ า ทางการตลาดหรื อ ข้อ เสนอประเภทใดของธุ ร กิ จ อะไรที่ ก ระตุ ้น จู ง ใจลู ก ค้า ของธุ ร กิ จ ให้
ตอบสนองได้ดี
2. ต้องมีระบบหมายเลขสมาชิ ก ซึ่ งจะช่ วยให้เราเจาะจงชี้ ชดั ได้วา่ ทุ กครั้งที่มีการติดต่อ
กับลูกค้า เราจะสามารถทราบว่าเขาเป็ นใคร เราจะสามารถรู ้จกั ความชอบและพฤติกรรมของลูกค้าราย
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นั้นๆได้ทนั ที จากการดึ งฐานข้อมูลลู กค้ารายนั้นผ่านหมายเลขสมาชิ ก เราจะสามารถตอบโต้ลูกค้า
เส มื อ น ว่ า รู ้ จั ก ลู ก ค้ า เป็ น อ ย่ า งดี แ ล ะ คุ ้ น เค ย ลู ก ค้ า ท าให้ ลู ก ค้ า เกิ ด ค ว าม ป ร ะ ทั บ ใ จ
3. ค้นหาลูกค้าคนสาคัญให้ได้จากสมาชิกลูกค้าทุกรายมีความสาคัญไม่เท่ากัน ระบบโดย
สามารถบ่งชี้ ลูกค้าคนสาคัญได้ ด้วยการดูประวัติการใช้บริ การ ความถี่ ต้องมีการแบ่งเกรดลูกค้าเป็ น
ระดับ ตามความสาคัญของลูกค้า จัดสรรบริ การ และข้อเสนอที่แตกต่างกันสาหรับแต่ละกลุ่มลูกค้า
4. มีระบบการวิเคราะห์ที่ดี มุ่งเป้ าหมายไปที่ ผลกาไรมากเท่าไร เรายิ่งต้องเน้นการเก็บ
ข้อมูล การแยกแยะข้อมูล และการวิเคราะห์สรุ ปข้อมูล
5. ต้องมีระบบยกระดับลูกค้าระดับสมาชิก
6. มีระบบปฏิบตั ิการดึงข้อมูลและอานวยความสะดวกให้กบั พนักงานด่านหน้า ในการ
ติดต่อ พูดคุย ให้บริ การลูกค้าได้แบบทันควัน ทุกที่ ทุกเวลา ทุกการติดต่อ และตอบสนองลูกค้าได้
อย่างประทับใจ
ชนิ น ทร์ สุ ขสุ วรรณ (2555) ได้ ก ล่ า วว่ า CRM คื อ กระบ วน การจั ด การส ร้ า ง
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า และนามาใช้ให้เป็ นประโยชน์กบั การขายครั้งต่อไป องค์กรจะนาเข้ามาใช้โดย
อาจอยูภ่ ายในหนึ่ งแผนกหรื อมากกว่านั้น ซึ่ งอาจจะเป็ นการเก็บประวัติการให้บริ การลูกค้าของแผนก
ดูแลลูกค้า โดยการบันทึกความคิดเห็นของ ลูกค้า หรื อข้อมู ลที่ลูกค้าต้องการเพิ่มเติม ซึ่ งสิ่ งที่ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงเมื่อไม่นานมานี้ คือ ผลกระทบ ของเทคโนโลยีใหม่ๆ ต่อกระบวนการบริ หารลูกค้าที่เห็น
ได้ชัดเจน คือการใช้เทคโนโลยีในการเก็บรวบรวมฐานข้อมูล ลูกค้าในรู ปแบบอิเล็กทรอนิ กส์ (การ
จัดเก็บในคอมพิวเตอร์ ) หรื อการนาศูนย์บริ การข้อมูลทางโทรศัพท์ (Call Center) เข้ามาสนับสนุนการ
ทางาน ระบบที่ มี ความทันสมัยส่ วนใหญ่ จะมี ค วามสามารถในการ จัดเก็บ ข้อมูลเกี่ ยวกับ ลู กค้าได้
จานวนมาก และจะเป็ นเครื่ องมือใน การรวบรวมข้อมูลทั้งหมด ไว้ที่ส่วนกลาง เพื่อความสะดวกใน
การ ใช้งานขององค์กร ข้อมูลที่ เก็บไว้สามารถนามาใช้เป็ นประโยชน์ ในโอกาสต่างๆ เช่น เมื่อลูกค้า
ติดต่อกับองค์กรในครั้งล่าสุ ดเมื่อใด เป็ นการติดต่อในเรื่ องอะไร มีการแก้ไขปั ญหานั้นอย่างไร และ
ใครเป็ นผูร้ ับผิดชอบดูแลลูกค้ารายนั้น
2.การวิเคราะห์ RFM (RFM Value Analysis)
เป็ นการวิเคราะห์ถึงความล่าสุ ดที่เกิดการกระทาหรื อการตอบสนอง (Recency) หมายถึง
จานวนวันนับตั้งแต่ลูกค้าหรื อกลุ่มเป้ าหมายเกิดการกระทาครั้งล่าสุ ดขึ้น เช่น ซื้ อสิ นค้าครั้งล่าสุ ดเยี่ยม
ชมเว็บ ไซต์ ค รั้ งล่ า สุ ด หรื อ เปิ ดดู ไ ปรษณี ย ์อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ค รั้ งล่ า สุ ด เป็ นต้น ความถี่ ใ นการซื้ อ
(Frequency) หมายถึง ความถี่หรื อจานวนครั้งที่เกิ ดการกระทาในช่ วงระยะเวลาหนึ่ งๆ เช่น ความถี่ใน
การซื้ อสิ นค้า ความถี่ในการเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็ นต้น และมูลค่าการบริ โภค (Monetary Value)
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หมายถึง มูลค่าหรื อจานวนเงินที่ลูกค้าใช้จ่ายในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ เช่น มูลค่าซื้ อเฉลี่ยต่อครั้ง มูลค่า
ซื้ อเฉลี่ยต่อปี เป็ นต้น(ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ , 2552)
3. แนวความคิดเกีย่ วกับตัวแบบไอดา (AIDA Model)
ตัวแบบไอดา เป็ นการแสดงลาดับขั้นตอนในกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของลูกค้า ซึ่ งจะ
ผ่านกระบวนการเป็ นขั้นเป็ นตอนต่างๆ 4 ขั้นตอน ดังนี้ (ดารา ทีปะปาล, 2546)
1.ความตั้งใจ (Attention: A) หมายถึง การทาให้ลูกค้าเกิ ดความสนใจ เกิ ดความพร้ อมที่
จะรับฟั งข่าวสาร สาหรับการขายโดยพนักงานขาย ขั้นตอนนี้ จะเป็ นสิ่ งที่พนักงานขายจะต้องกระทา
กับ ลู ก ค้าเป็ นอัน ดับ แรก และการออกแบบข่ าวสารให้ เกิ ดผลดี และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ในขั้น ตอนนี้
ข่าวสารควรจะมีคุณลักษณะที่จะต้องเรี ยกร้องความตั้งใจที่จะรับฟั ง (Gain Attention) ในการศึกษา
ครั้งนี้ มุ่งเน้นศึกษา 2 ส่ วนคือ 1.การทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิต BBL
Visa Platinum อาทิเช่ น พนักงานของธนาคารกรุ งเทพ Call Center เพื่อน หรื อ คนรู้จกั พนักงาน ณ
ร้ านค้าที่ ร่วมรายการ และ ป้ ายติ ดประกาศ ณ รายค้าที่ ร่วมรายการ 2.การทราบสิ ทธิ ประโยชน์ของ
BBL Platinumในหมวด การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกสิ นค้าฟรี การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับ
ส่ วนลด การรับคะแนนสะสมเพิ่มเป็ น 2 เท่า และการรับส่ วนลดค่าอาหาร ณ ร้ านค้าที่ ร่วมรายการ
เป็ นต้น
2. ความสนใจ (Interest: I) หมายถึง การเร้าใจลูกค้าให้เกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์ หรื อ
บริ การของบริ ษทั อาจทาได้ดว้ ยการทาความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า และแสดงให้เห็น
ว่าผลิตภัณฑ์และบริ การของบริ ษทั สามารถช่วยแก้ปัญหาความจาเป็ นและความต้องการของลูกค้าได้
อย่า งไร การออกแบบข่ าวสาร ที่ ให้ เกิ ด ผลดี แ ละมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ในขั้น ตอนนี้ ข่ า วสารควรจะมี
คุณลักษณะจูงใจให้เกิดความสนใจข่าวสาร (Hold Interest) ในการศึกษาครั้งนี้ มุ่งเน้นศึกษา 2 ส่ วนคือ
ในกรณี ที่ ลู ก ค้าต้องการข้อมู ลเพิ่ ม เติ ม จะสอบถามหรื อค้น หาข้อมู ลจากสื่ อใด อาทิ เช่ น พนัก งาน
ธนาคารกรุ งเทพ พนักงานของธนาคารกรุ งเทพ Call Center เพื่อน หรื อ คนรู้จกั พนักงาน ณ ร้านค้าที่
ร่ วมรายการ ป้ ายติดประกาศ ณ รายค้าที่ร่วมรายการ และเอกสารแนะนาที่มาพร้อมกับใบแจ้งหนี้
3. ความต้องการอยากได้ (Desire: D) หมายถึง การกระตุน้ เร่ งเร้าให้เกิดความสนใจ มาก
ขึ้น จนกลายเป็ นความปรารถนา อยากได้ผลิตภัณฑ์น้ นั เป็ นเจ้าของ หรื ออยากใช้ผลิตภัณฑ์ที่ เสนอขาย
และการออกแบบข่ า วสารที่ ใ ห้ เกิ ด ผลดี แ ละมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ โดยขั้น ตอนนี้ ข่ า วสารควรจะมี
คุณลักษณะกระตุ น้ ให้เกิดความปรารถนาอยากได้ (Arouse Desire) ในการศึกษาครั้งนี้ มุ่งเน้นศึกษา
ถึงความต้องการอยากได้ อาทิเช่น มีความประสงค์จะใช้สิทธิ์ ในการแลกแต้มคะแนนสะสม เพื่อแลก
สิ นค้าฟรี การใช้สิทธิ์ ในการแลกแต้มเพื่อรับส่ วนลด ณ ร้ านค้าที่ร่วมรายการ การใช้สิทธิ์ แลกแต้ม
เพื่อซื้ อสิ นค้า และใช้สิทธิประโยชน์ เพื่อรับ แต้มคะแนนเพิ่มเป็ น 2 เท่า เป็ นต้น
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4. การตัดสิ นใจซื้ อ (Action: A) หมายถึ งขั้นตอนที่ ท าให้ลูกค้าตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและ
บริ การนั้นอย่างแน่ นอน และส าหรับ การออกแบบข่ าวสารที่ท าให้เกิ ดผลดี และมี ป ระสิ ท ธิ ภาพใน
ขั้นตอนนี้ ข่าวสารควรจะมีคุณลักษณะเร่ งเร้ าให้เกิ ดการกระทา (Elicit Action) ในการศึ กษาครั้งนี้
มุ่งเน้นศึกษาถึ งการตัดสิ นใจซื้ อ เช่น ตัดสิ นใจใช้สิทธิ์ ในการแลกแต้มคะแนนสะสม เพื่อแลกสิ นค้า
ฟรี ตัดสิ นใจใช้สิทธิ์ ในการแลกแต้มเพื่อรับส่ วนลด ณ ร้ านค้าที่ร่วมรายการ ตัดสิ นใจใช้สิทธิ์ แลก
แต้มคะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่ วนลดเงินสด ตัดสิ นใจใช้สิทธิ์ แลกแต้ม เพื่อแลกไมล์เดินทางของสาย
การบิน เป็ นต้น
4. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับพฤติกรรมผู้บริโภค
กฤติ ก า ลี ล ะเศรษฐกุ ล (2548) ได้ใ ห้ค วามหมายของพฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภค (Consumer
Behavior) ว่าหมายถึ ง พฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคที่ทาการค้นหา ซื้ อ ใช้ ประเมิ นผล ใช้สอยผลิ ตภัณฑ์
และบริ การ ซึ่ งคาดว่าจะสนองความต้องการ หรื อหมายถึงการศึกษาพฤติกรรมการตัดสิ นใจและการ
กระทาของผูบ้ ริ โภคที่ เกี่ ยวกับการซื้ อและการใช้สินค้า การวิเคราะห์ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคจึงหมายถึ ง
การค้นหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้ อ และการใช้ของผูบ้ ริ โภค ในที่น้ ี หมายถึงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
ต่อการเลื อกใช้บตั รเครดิ ตในการซื้ อสิ นค้า เพื่อทราบถึงลักษณะความต้องการพฤติกรรมการซื้ อและ
ความต้อ งการใช้ ป ระโยชน์ ข องผู ้บ ริ โ ภค เพื่ อ ใช้ ใ นการก าหนดกลยุ ท ธ์ ก ารตลาด (Marketing
Strategies)
ในการที่จะสร้างความสัมพันธ์และบริ หารความสัมพันธ์กบั ลูกค้า เพื่อให้เกิ ดความภักดี
และก่อให้เกิดกาไรในระยะยาวนั้น การออกแบบ CRM ที่ดีจะช่ วยสร้างความประทับใจ ความพอใจ
รวมถึ งสามารถสร้ างความภัก ดี ให้เกิ ดขึ้ นได้ ดังนั้น สิ่ งแรกที่ จาเป็ นต้องรู ้ คื อ การรู ้ ถึ งแนวคิ ดการ
จัดการความสัมพันธ์กบั ลูกค้า โดยที่ทุกธุ รกิจจาเป็ นต้องรู ้จกั ลูกค้าของตนเองเสี ยก่อน รู ้ถึงข้อมูลส่ วน
บุ ค คล ประวัติข องลู ก ค้า และพฤติ ก รรมในการบริ โภคสิ น ค้า ซึ่ ง นั้น คื อ แนวพฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภค
รวมถึง การรู้ในด้านความถี่ ความเป็ นปั จจุบนั และมูลค่าการซื้ อ โดยการใช้เทคนิค RFM (RFM Value
Analysis) เพื่อที่จะได้ทาการแบ่งกลุ่มลูกค้าได้สอดคล้องกับมูลค่าของลูกค้า รวมถึงรู้ถึงความชอบ ไม่
ชอบอะไร รู้ถึงกระบวนการรับรู้ และกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของลูกค้าโดยใช้แนวความคิดเกี่ยวกับ
ตัวแบบไอดา (AIDA Model) เพื่อทาให้ทราบถึงการตอบสนองต่อสิ่ งเร้ าทางการตลาดหรื อข้อเสนอ
ประเภทใดของธุ รกิจที่จะสามารถกระตุน้ จูงใจลูกค้าของธุ รกิจให้ตอบสนองได้เป็ นอย่างดี
2.2 ทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
อาภรณ์ เจริญยศ (2546) การศึกษาแนวทางการบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ กรณี ศึกษาบริ ษทั
ธนบุรีคา้ รถยนต์จากัด มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาหาแนวทางในการดาเนิ นธุ รกิ จเกี่ ยวกับยานยนต์ตาม
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ความคาดหวังของลูกค้า โดยศึกษาจากการสารวจออกแบบสอบถาม ซึ่ งผูศ้ ึกษาในเรื่ องนี้ใช้ขอ้ มูลปฐม
ภูมิที่ได้จากการทาแบบสอบถามที่ทาการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต้ งั แต่ 20 ปี ขึ้นไปและเป็ นกลุ่ม
ลูกค้าของบริ ษทั ธนบุรีคา้ รถยนต์ จากัด ลูกค้ามีความต้องการให้พนักงานในบริ ษทั ติดต่อสอบถามการ
ใช้รถ 1 เดื อนครั้ ง ด้านการบริ การพิเศษ ในโอกาสพิเศษต่าง ๆลูกค้ามีความต้องการให้บริ ษทั จัดส่ ง
ของขวัญในโอกาสต่าง ๆ ไปที่บา้ นมากที่สุด อีกทั้งลูกค้ามีความต้องการรับรู ้ข่าวสารการจัดกิจกรรม
ของบริ ษทั โดยมีการส่ งรายละเอียดไปให้ลูกค้า ลูกค้ายังคงต้องการให้ทางบริ ษทั อานวยความสะดวก
ในเรื่ องการมีเจ้าหน้าที่มาเคลมประกันที่ศูนย์บริ การมากที่สุด ลูกค้ายังคงมีความต้องการรับรู้ในเรื่ อง
แคมเปญต่างๆ และอุปกรณ์ตกแต่งราคาพิเศษโดยมีการแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบ ดังนั้นศูนย์บริ การมี
ความจาเป็ นที่จะต้องพัฒนารู ปแบบการบริ การเพื่อที่จะทาให้ผตู ้ ดั สิ นใจเลือกใช้บริ การกับศูนย์บริ การ
โดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูใ้ ช้บริ การให้มากที่สุด ซึ่ งทางศูนย์บริ การสามารถ
ท าได้โ ดย 1.) รั ก ษาและปรั บ ปรุ ง มาตรฐานการบริ ก ารที่ มี อ ยู่ใ นปั จ จุ บ ัน ในด้า นบริ ก ารและสิ่ ง
เอื้ออานวยความสะดวก 2.) พัฒนารู ปแบบการบริ การใหม่ ๆ เพื่อบริ การให้ลูกค้าเช่ น การจัดทาบัตร
เติมเงินสาหรับชาระบริ การที่ศูนย์บริ ก าร การทาบัตรสมาชิกพร้อมให้สิทธิ พิเศษ การเปิ ดชมรมมีการ
รวมกลุ่มทากิจกรรมร่ วมกันระหว่างบริ ษทั และลูกค้า การมีบริ การที่ครบวงจร เป็ นต้น
จินดา เขื่อนพันธ์ (2553) ได้ศึกษาการตัดสิ นใจเลือกใช้บตั รเครดิตของผูบ้ ริ โภค ในเขต
เทศบาลนครเชี ยงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง สถานภาพ
ส่ วนบุ คคลกบการตัดสิ นใจเลื อกบัตรเครดิ ต เพื่ อศึ กษาปั จจัยด้านการตลาดที่ มี ผลต่อการ ตัดสิ นใจ
เลื อกใช้บ ัตรเครดิ ต และเพื่ อศึ ก ษาปั ญ หาและอุ ปสรรคในการใช้บ ัตรเครดิ ตของผูบ้ ริ โภค ในเขต
เทศบาลนครเชี ยงใหม่ จังหวัดเชี ยงใหม่ โดยกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยประชากรในเขต เทศบาลนคร
เชี ยงใหม่ จังหวัดเชี ย งใหม่ จานวน 400 ราย ปั จจัยการตลาดที่ ใช้ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ประกอบด้วย
ปั จจัย ด้านผลิ ต ภัณ ฑ์ ปั จ จัย ด้า นราคา ปั จจัย ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ปั จ จัย ด้านการ ส่ งเสริ ม
การตลาด ปั จจัยด้านบุคลากร ปั จจัยด้านกระบวนการให้บริ การ และปั จจัยด้านลักษณะทาง กายภาพ
ซึ่ งมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บตั รเครดิตของผูบ้ ริ โภคในเขตเทศบาลนครเชี ยงใหม่ จังหวัดเชี ยงใหม่
การวิเคราะห์ใช้สถิติเชิ งพรรณาและค่าสถิติไคสแควร์ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้บตั รเครดิต
ในเขตเทศบาลนครเชี ยงใหม่ จังหวัดเชี ยงใหม่ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงอายุระหว่าง 31-40 ปี สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี อาชี พรับราชการ/ลู กจ้างหน่ วยงานราชการ รายได้เฉลี่ ยต่อ
เดื อนที่ 10,000 – 20,000 บาท และถือครองบัตรเครดิตจานวน 1 ใบต่อคน ผูถ้ ื อครองบัตรเครดิ ต
ธนาคารพาณิ ชย์ส่วนใหญ่ถือครอง บัตรเครดิ ต ธนาคารกรุ งไทย จากัด และผูท้ ี่ ถือครองบัตรเครดิ ต
สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ ธนาคาร พาณิ ชย์ส่วนใหญ่ถือครองบัตรเครดิตของบริ ษทั อิออน ธนสิ นทรัพย์
(ไทยแลนด์) โดยบัตรเครดิตที่ ใช้บ่อยที่ สุดคื อ บัตรเครดิ ตวีซ่า เหตุผลในการตัดสิ นใจเลื อกใช้บตั ร
เครดิ ตส่ วนใหญ่ ให้ค วามส าคัญ กับ ความสะดวกรวดเร็ วในการอนุ ม ตั ิ บ ตั รเครดิ ต วัตถุ ป ระสงค์ที่
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เลื อกใช้บตั รเครดิ ตส่ วนใหญ่ให้ ความสาคัญกับการชาระค่าสิ นค้าและบริ การที่ห้างสรรพสิ นค้าและ
ซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต กลุ่มตัวอย่างให้ ความสาคัญปั จจัยการตลาดด้านราคา คือมีการอนุมตั ิ วงเงินของบัตร
เครดิตสู ง ปัญหาและอุปสรรค คือ ค่าธรรมเนียมในการเบิกเงินสดล่วงหน้าสู ง
มัณฑิตา สกุลรั ตนศั กดิ์ (2556) ได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้บริ การบัตรเครดิ ตของผูถ้ ื อ
บัตรเครดิ ตบริ ษ ทั บัตรกรุ งไทย จากัด (มหาชน)ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยประชากรและกลุ่ ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นผูใ้ ช้บริ การบัตรเครดิ ตของบริ ษทั บัตรกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
ในเขตกรุ งเทพมหานคร ในช่ วงเดื อนมกราคม 2556 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2556 จานวน 400 คน เก็บ
รวบรวมโดยการสุ่ ม ตัว อย่ า งแบบง่ า ย (Simple Random Sampling: SRS) และหาขนาดของกลุ่ ม
ตัวอย่าง (Sampling Size) เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถาม
ที่ผวู ้ ิจยั ได้สร้ างและพัฒนาขึ้นโดยอาศัยการศึกษาค้นคว้าจากทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
การวิเคราะห์ ข ้อ มู ล ใช้ค อมพิ วเตอร์ โปรแกรมส าเร็ จ รู ป SPSS หาค่ า ร้ อ ยละ ค่ าเฉลี่ ย และท าการ
ทดสอบสมมติฐาน โดยสถิติทดสอบไคสแควร์ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ผลการศึกษาพบว่า ผูถ้ ื อบัตรเครดิ ตบริ ษทั บัตรกรุ งไทย จากัด (มหาชน) กลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนใหญ่ มีสถานภาพเป็ นเพศหญิง อายุ 41-50 ปี สมรสแล้ว วุฒิการศึกษาปริ ญญาตรี อาชีพพนักงาน
บริ ษทั เอกชน และมีรายได้ต่อเดื อนระหว่าง 25,001-35,000 บาท โดยปั จจุบนั ถือบัตรเครดิตประเภท
KTC Visa Platinum, Visa gold, Master titanium ส าหรั บ จานวนบัต รเครดิ ต ที่ ถื อ จานวน 2 ใบ และ
ได้รับวงเงิ นสิ นเชื่ อบัตรเครดิ ตระหว่าง 60,001-80,000 บาท ความถี่ในการใช้บตั รเครดิต 2-5 ครั้งต่อ
เดือน เพื่อซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การโดยเฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 10,001-15,000 บาท โดยการใช้บริ การบัตร
เครดิตเพื่อซื้ อสิ นค้าอุปโภคบริ โภค โดยปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การมากที่สุด คือ ความ
กระตือรื อร้นของพนักงาน การให้อตั ราดอกเบี้ยต่า มีสิทธิ ประโยชน์หลายอย่าง ทราบข้อมูลผ่านทาง
สื่ อออนไลน์ มีความพึงพอใจกับการได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ และจะแนะนาให้เพื่อนมาสมัครเป็ น
สมาชิ ก หากบัต รที่ ใช้ อยู่ห มดอายุจ ะต่ อ อายุส มาชิ ก โดยมี ปั ญ หาการใช้บ ริ ก ารมากที่ สุ ด ในด้า น
กระบวนการให้ บ ริ ก าร คื อ เรื่ อ งการขออนุ ม ัติ บ ัตรเครดิ ต ใช้เวลามากกว่า 1 เดื อน ความสั ม พัน ธ์
ระหว่างพฤติกรรมและปั ญหาการใช้บริ การบัตรเครดิ ต บริ ษทั บัตรกรุ งไทย จากัด (มหาชน) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2.3 ข้ อมูลเกีย่ วกับบัตรเครดิต ธนาคารกรุ งเทพ
2.3.1 ภาพรวม
สาหรับบัตรเครดิตของธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) นั้นปั จจุบนั มีจานวนบัตรเครดิต
ทั้ง สิ้ น 14 ประเภท ประกอบด้ว ย บัต รผู้น าแพลทิ นั ม ธนาคารกรุ ง เทพ บัต รเครดิ ต แพลทิ นั ม
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โรงพยาบาลบ ารุ งราษฎร์ ธนาคารกรุ งเทพ บัตรเครดิ ตวีซ่าแพลทิ นัม ธนาคารกรุ งเทพ บัตรเครดิ ต
ไทเทเนี ยม ธนาคารกรุ งเทพ บัตรเครดิ ตไทเทเนี ยม โรงพยาบาลรามาธิ บดี ธนาคารกรุ งเทพ บัตร
เครดิตไทเทเนียม โรงพยาบาลปิ ยะเวท ธนาคารกรุ งเทพ บัตรเครดิตยูเนี่ ยนเพย์ ธนาคารกรุ งเทพ บัตร
เครดิตธนาคารกรุ งเทพ แรบบิท บัตรเครดิตวีซ่าแพลทินมั ท่องเที่ยวธนาคารกรุ งเทพ บัตรเครดิตวีซ่า
แพลทิ นัม โตโยต้าธนาคารกรุ งเทพ บัตรเครดิ ต วีซ่ า ธนาคารกรุ ง เทพ บัต รเครดิ ตมาสเตอร์ ก าร์ ด
ธนาคารกรุ งเทพ และบัตรเครดิ ตธนาคารกรุ งเทพ อเมริ กนั เอ็กซ์เพรส บัตรเครดิ ตองค์กร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งบัตรเครดิ ตวีซ่า แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพ เป็ นบัตรเครดิ ตที่มีการพัฒนาการให้บริ การและ
สิ ทธิ ประโยชน์ต่างๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดี โดยได้มีการออก
สิ ทธิ ประโยชน์ไม่วา่ จะเป็ น ทุกๆ การใช้จ่ายผ่านบัตร 25 บาทจะรับคะแนนสะสม 1 คะแนนเพื่อแลก
ของพรี เมียม สะสมไมล์กบั รอยัล ออร์ คิด พลัสและฟลายเออร์ โบนัส ส่ วนลดค่าอาหารจากร้านค้าชั้น
นา สิ ท ธิ พิ เศษในส่ วนลดการรั บ ชมภาพยนตร์ รับ ความคุ ม้ ครองประกันอุ บ ตั ิ เหตุ ก ารเดิ นทาง เพื่ อ
กระตุ ้นให้ลู ก ค้ามี ก ารใช้จ่ายผ่านบัตรมากขึ้ น ส าหรั บ บัตรเครดิ ตของธนาคารกรุ งเทพในปั จจุ บ ัน
ธนาคารได้ปรับลดฐานรายได้ข้ นั ต่ าประจาของลูกค้าบัตรเครดิ ตจาก 20,000 บาทต่อเดื อน ลงมาเป็ น
15,000 บาทต่อเดือนทั้งนี้เพื่อขยายฐานลูกค้าวัยเริ่ มทางานและกลุ่มลูกค้าข้าราชการที่จะมีการปรับฐาน
เงินเดื อนเพิ่มขึ้นโดยปี นี้ ธนาคารตั้งเป้ าขยายฐานบัตรเครดิ ตรายใหม่ในแง่จานวนบัตรเพิ่มขึ้นร้อยละ
25-30 ของฐานลูกค้าปัจจุบนั ที่ 1.2 ล้านบัตร ซึ่ งในการเติบโตดังกล่าวจะมาจากกลุ่มคนรุ่ นใหม่ร้อยละ
15 จากปั จจุบนั ธนาคารมีฐานบัตรเครดิตที่ 1.2 ล้านบัตร เฉลี่ยยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรต่อบัตรต่อเดือน
อยูท่ ี่ 7,000 บาท ซึ่ งเป้ าหมายของธนาคารส่ วนใหญ่จะมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพการเติบโตของธนาคาร
และสร้างผลกาไรให้มากที่สุด โดยในปี 2554 ฐานบัตรเครดิตธนาคารกรุ งเทพอยูท่ ี่ 1.2 ล้านบัตร โดย
ธนาคารกรุ งเทพตั้งเป้ าเพิ่มฐานบัตรเครดิตจาก 1.2 ล้านใบ จะเพิ่มขึ้นมาอีกร้อยละ 25-30 หรื อเพิ่มขึ้น
3-3.6 แสนใบ โดยในส่ วนของการถื อบัตรผูบ้ ริ โภคสามารถถื อครองได้จานวนหลายใบ (ธนาคาร
กรุ งเทพ, ออนไลน์ :2558)
2.3.2 บัตรเครดิต วีซ่าแพลทินัม ธนาคารกรุ งเทพ (ธนาคารกรุ งเทพ, ออนไลน์ :2558)
- BBL Platinum Leader
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เอกสิ ทธิพเิ ศษสาหรับผู้นาแพลทินัม ธนาคารกรุ งเทพ
 คะแนนสะสมพรี เมียม 2 เท่าทุกการใช้จ่ายทั้งในและต่างประเทศ (Double Reward
Points)
 แลกคะแนนสะสมเป็ นไมล์จากสายการบินชั้นนา (Mileage Redemption)
 สะสมไมล์กบั รอยัล ออร์ คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ของสายการบินไทยใน
อัตรา 2 คะแนน
 สะสมพรี เมียมต่อ1ไมล์ เมื่อใช้คะแนนแลกขั้นต่าทุก 2,000 คะแนน
 สะสมไมล์กบั ฟลายเออร์ โบนัส (Flyer Bonus) ของสายการบินบางกอกแอร์ เวย์ใน
อัตรา 1,500 คะแนนสะสมพรี เมียม = 10 ฟลายเออร์โบนัส
 สะสมไมล์กบั บิ๊กคาร์ ด ของสายการบินแอร์ เอเชียในอัตรา 1 คะแนนสะสมพรี
เมียม = 1 บิ๊ก พ้อยท์ เมื่อใช้คะแนนแลกขั้นต่า ทุก 1,000 คะแนน
 แผนพิทกั ษ์สินค้าที่ซ้ื อภายใน 90 วันวงเงินสู งสุ ด 400,000บาทต่อปี (Purchase
Protection Plan)
 แผนคุม้ ครองค่ารักษาพยาบาลขณะเดินทางในต่างประเทศ (Overseas Health &
Medical)
 กรณี เจ็บป่ วยภายใน 30 วันนับจากออกเดินทางจากไทย ด้วยวงเงินสู งสุ ด 2 ล้าน
บาท เมื่อชาระค่าประกันผ่านบัตรผูน้ าแพลทินมั
 แผนประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง ขณะโดยสารในยานพาหนะสาธารณะ ทั้งใน
และต่างประเทศ( Accident Insurance) กรณี สูญเสี ยชีวติ / อวัยวะถาวร ภายใน 180 วันหลังเกิดเหตุ
วงเงินคุม้ ครองสู งสุ ดเหรี ยญสหรัฐ เมื่อชาระค่าบัตรโดยสารผ่านบัตรผูน้ าแพลทินมั
 บริ การให้ความช่วยเหลือฉุ กเฉิ นบนท้องถนน (Roadside Assistance) ครอบคลุม
บริ การยก /ลาก
 บริ การช่างซ่อมฉุ กเฉิ นและบริ การช่างกุญแจ ฟรี 1ครั้งต่อปี ในเขต กทม. และ
ปริ มณฑล หรื อไม่เกิน 1,500 ไมล์ในเขตต่างจังหวัด
 บริ การความช่วยเหลือฉุ กเฉิ นในที่พกั อาศัย (Home Assistance) บริ การติดต่อ
ประสานงานซ่อมแซมเบ็ดเตล็ด
 ที่พกั อาศัยในเขตกรุ งเทพ และปริ มณฑล
 บริ การผูช้ ่วยส่ วนบุคคล (Worldwide Concierge Service)บริ การผูช้ ่วยส่ วนบุคคล
ตลอด 24 ชัว่ โมง
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- BBL Visa Platinum

เอกสิ ทธิพเิ ศษสาหรับผู้นาแพลทินัม ธนาคารกรุ งเทพ
 การใช้จ่ายผ่านบัตร 25 บาท จะได้รับคะแนนสะสม1 คะแนน
 สะสมไมล์กบั รอยัล ออร์ คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ด้วยอัตรา 2 คะแนน
สะสมต่อ 1 ไมล์เดินทาง เมื่อใช้คะแนน แลกไมล์เดินทางขั้นต่า 2,000 คะแนน
 สะสมไมล์กบั ฟลายเออร์ โบนัส ของสายการบินบางกอกแอร์ เวย์ส (Flyer Bonus)
ในอัตรา 1,500 คะแนน = 10 เออร์ โบนัส
 สะสมไมล์กบั บิ๊กคาร์ ดของสายการบินแอร์ เอเชียในอัตรา 1คะแนน = 1 บิ๊ก พ้อยท์
เมื่อใช้คะแนนแลก 1,000 คะแนน
 ความอุ่นใจกับบริ การผูช้ ่วยส่ วนบุคคล (Personal Assistance Service) บริ การช่วย
ประสานงานและให้ค่าบริ การในกรณี ต่างๆ ตลอด 24 ชัว่ โมงทัว่ ประเทศจากบริ ษทั
ผูเ้ ชี่ ย วชาญ โทร. 0-2638-4000 ซึ่ งครอบคลุ ม ข้อมู ล ประสานงานในกรณี ต่ างๆ
ได้แก่ บริ การประสานงานกรณี ช่วยเหลือรถเสี ยฉุ กเฉิ น / ความช่วยเหลือการแพทย์ /
บริ การเลขาส่ วนตัว /
 บริ การให้คาแนะนาการเดินทาง / ความช่วยเหลือภายในบ้าน
 ข้อเสนอพิเศษจากโรงแรม สายการบิน ร้านอาหาร โรงพยาบาล และอีก
หลากหลายล้วนประทับใจจาก Visa โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.visaplatinam.com
 แผนประกั น อุ บ ั ติ เหตุ ก ารเดิ น ทาง (Transport Accident Insurance) รั บ ความ
คุม้ ครองในกรณี เสี ยชี วิต สู ญเสี ยอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ ขณะโดยสารในยานพาหนะ
สาธารณะสาหรับการเดินทางทั้งในและต่างประเทศด้วยวงเงินคุม้ ครองอุบตั ิเหตุถึง
1,000 เหรี ยญสหรัฐ เมื่อชาระค่าโดยสาร หรื อโปรแกรมท่องเที่ยวผ่านบัตรเครดิตวี
ซ่า แพลทินมั ธนาคาร
 คุม้ ครองนี้ ครอบคลุ มถึ งคู่สมรสตามกฎหมาย และบุตร ธิ ดา โดยกาเนิ ด ซึ่ งมีอายุ
ต่ากว่า 23 ปี ที่ร่วมเดินทางด้วย
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- BBL Visa Platinum Toyota

เอกสิ ทธิพเิ ศษสาหรับบัตรโตโยต้ าของ ธนาคารกรุ งเทพ
 รับส่ วนลด 10 % สาหรับค่าอะไหล่แท้โตโยต้าที่ศูนย์บริ การโตโยต้าทุกแห่งทัว่
ประเทศ(ยกเว้นค่าแรง, อุปกรณ์ตกแต่ง และเคมีภณั ฑ์)
 รับคูปองส่ วนลด 50 บาท เมื่อใช้จ่ายครบทุก 1,000 บาท สาหรับการใช้บริ การใน
ครั้งต่อไป โปรแกรมผ่อนชาระ Be Smart ค่าใช้จ่ายที่ศูนย์บริ การ ดอกเบี้ย 0%
นาน 6 เดือน เมื่อใช้จ่าย 3,000 คะแนนสะสมแลกส่ วนลดในอัตรา 1,000 คะแนน
= 100 บาท
Feature & Benefit
Feature
Benefit
1.รับส่ วนลด 10 % ค่าอะไหล่ที่ศูนย์บริ การโต 1.แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายค่าซ่ อมรถโตโยต้าลูกค้า
โยต้าทุกแห่งทัว่ ประเทศ
2.ผ่อนชาระค่าใช้จ่ายที่ศูนย์บริ การ ดอกเบี้ย 0%
นาน 6 เดือน
เปรียบเทียบธนาคารคู่แข่ ง
1. ธนาคารอื่นที่ ให้บริ การบัตรเครดิ ตร่ วมโตโยต้า ได้แก่ บัตรโตโยต้า ธนาคารไทย
พาณิ ชย์ สิ ทธิประโยชน์คืนให้ลูกค้า 10 %
2. จากการใช้บริ การที่ศูนย์บริ การโตโยต้าทุกแห่ งทัว่ ประเทศเมื่อเปรี ยบเทียบกับบัตร
ของธนาคารกรุ งเทพ จะได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ที่มากกว่า ไม่วา่ จะเป็ นการผ่อนชาระ
และโปรโมชัน่ ต่างๆ เช่น คูปองส่ วนตัวในการใช้บริ การครั้งต่อ ๆ ไป เมื่อใช้จ่ายที่
ศูนย์บริ การโตโยต้า ทุกๆ 1,0000 บาท
- BBL Visa Platinum Travel
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เอกสิ ทธิพเิ ศษสาหรับบัตรท่ องเทีย่ ว ธนาคารกรุ งเทพ
 รับสิ ทธิ ซ้ื อแพคเกจท่องเที่ยวราคาพิเศษตลอดปี
 รับสิ ทธิ พิเศษจากโรงแรม ที่พกั ที่เข้าร่ วมรายการตลอดปี
 ใช้จ่ายผ่านบัตรทุกๆๆ 25 บาท รับ 1 คะแนนสะสม
 สามารถนาคะแนนสะสมแลกเป็ นไมล์เดินทางของการบินไทย , บางกอกแอร์เวย์ส
และแอร์เอเชียได้บริ การ
 Personal Assistance Service ตลอด 24 ชัว่ โมง
Feature & Benefit ของบัตร

Feature
1.สิ ทธิ ซ้ื อแพคเกจท่องเที่ยวราคาพิเศษตลอดปี
2.สิ ทธิพิเศษจากโรงแรม ที่พกั ที่เข้าร่ วม
รายการ
ตลอดปี

Benefit
1.สามารถซื้ อแพคเกจท่องเที่ยวในราคาพิเศษสุ ด
สามารถท่องเที่ยวได้บ่อยครั้งขึ้น
2.สามารถเชื่อมัน่ ในคุณภาพ และบริ การจาก
บริ การท่องเที่ยวที่คดั สรรโดย ททท.และธนาคาร
3.ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวแต่ละคน

เปรียบเทียบธนาคารคู่แข่ ง
ปั จจุบนั มีเพียงธนาคารกรุ งเทพเพียงแห่งเดียวที่ได้ออกบัตรเครดิตร่ วมกับการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษา
ในการศึกษาเรื่ องการตอบสนองของลูกค้าในอาเภอเมืองเชียงใหม่ต่อสิ ทธิ
ประโยชน์ของบัตรเครดิตวีซ่า แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพมีระเบียบวิธีการศึกษาดังนี้
3.1 ขอบเขตและวิธีการศึกษา
ขอบเขตเนือ้ หา
เนื้อหาในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วยการศึกษาเกี่ยวกับการตอบสนองของลูกค้า ใน
อาเภอเมืองเชียงใหม่ต่อสิ ทธิ ประโยชน์ของสมาชิกบัตรเครดิตวีซ่า แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพโดยใช้
แนวคิดทฤษฎีการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management: CRM) พร้อมทั้งกรอบ
แนวคิ ดเกี่ ยวกับตัวแบบไอดา (AIDA model) ที่ มี ผลต่ อผูใ้ ช้บ ัตรเครดิ ตวีซ่ า แพลทิ นัม ธนาคาร
กรุ งเทพ ซึ่ งประกอบด้วย ความตั้งใจ ความสนใจ ความต้องการอยากได้และการตัดสิ นใจ ตลอดจน
ปั ญหาและข้อเสนอแนะของผูบ้ ริ โภคต่อการใช้บริ การบัตรเครดิต
ขอบเขตประชากร
ประชากรในการศึกษาครั้ งนี้ คื อ ผูถ้ ื อบัตรเครดิ ตวีซ่ า แพลทิ นัม ธนาคารกรุ งเทพใน
อ าเภอเมื อ งเชี ย งใหม่ โดยผูท้ ี่ ถื อ บัต รเครดิ ต ดัง กล่ า วไม่ ส ามารถระบุ จ านวนที่ แ น่ น อนได้
เนื่องจากผูถ้ ือบัตรอาจได้รับการอนุมตั ิงานส่ วนกลาง แต่มาใช้ที่เชียงใหม่ ก็เป็ นไปได้
ขนาดตัวอย่างและวิธีการคัดเลือกตัวอย่าง
เนื่ องจากการศึกษาครั้งนี้ ไม่ทราบขนาดของประชากรที่แท้จริ ง จึงกาหนดขนาด
ตัวอย่างจานวน 300 ราย ซึ่ งจะเลื อกคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางขนาดตัวอย่างใน
การศึ ก ษาที่ มี ก ารใช้ ห น่ ว ยตัว อย่ า งเป็ นคนหรื อ สถาบัน ของ Seymour Sudman (Seymour
Sudman, 1976 อ้า งใน กุ ณ ฑลี เวชสาร, 2546) การเลื อ กตัวอย่า งแบบสะดวก (Convenience
Sampling)โดยสอบถามลูกค้าที่ใช้บตั รเครดิตวีซ่า แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพตามศูนย์การค้าใน
อาเภอเมืองเชียงใหม่และธนาคารกรุ งเทพสาขาในอาเภอเมืองเชียงใหม่
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผูศ้ ึกษาได้ทาการตรวจสอบคุณภาพของกลุ่มตัวอย่างให้
เป็ นไปตามขอบเขตประชากรดังแสดงในตารางในภาคผนวก ข

16

3.2 วิธีการศึกษา
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
แหล่งข้อมูลหลักของการศึกษานี้ คือ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการสารวจโดยใช้แบบสอบถาม โดยมีสถานที่เก็บข้อมูลคือในศูนย์การค้าที่รับบัตร
เครดิตและธนาคารกรุ งเทพ ในอาเภอเมืองเชียงใหม่
3.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่ งสร้ าง
ตามวัตถุ ประสงค์และกรอบแนวคิ ดที่ กาหนดขึ้ น โดยได้แบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 4 ส่ วน
ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถามลักษณะเป็ นแบบสอบถาม
ปลายปิ ดแบบคาตอบหลายตัวเลือก (Multiple Choices) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ส่ วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บตั รเครดิต โดยมีลกั ษณะเป็ น
แบบสอบถามปลายปิ ดแบบคาตอบหลายตัวเลือก (Multiple Choices) ได้แก่ ประเภทบัตร BBL
Visa Platinum ที่ใช้อยู่ วงเงินของบัตรเครดิตที่ได้รับ บริ การบัตรเครดิตโดยเฉลี่ยกี่ครั้งต่อเดือน
มูลค่าการใช้บตั รเครดิตเฉลี่ยต่อเดือน เหตุผลที่ท่านเลือกใช้บตั รเครดิต และประเภทสิ นค้าและ
บริ การที่ท่านใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต
ส่ วนที่ 3 ค าถามเกี่ ย วกับ การตอบสนองของผูบ้ ริ โภคต่ อ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ลู ก ค้า
สัมพันธ์ของบัตรเครดิ ตธนาคารกรุ งเทพในอาเภอเมื องเชี ยงใหม่ท้ งั 3 ขั้นตอนคือขั้นการเกิ ด
ความเข้าใจ ขั้นการเกิ ดความรู ้ สึ กและขั้นการเกิ ดพฤติ กรรม วัดโดยใช้ Likert Scale 5 ระดับ
ได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วย เฉยๆ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
ส่ วนที่ 4 ข้อคิดเห็ น /ข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับ การตอบสนองของผูบ้ ริ โภคต่อสิ ทธิ
ประโยชน์ของบัตรเครดิตวีซ่า แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพ โดยคาถามปลายเปิ ด
3.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม นาข้อมูลมาวิเคราะห์โดยการใช้สถิ ติเชิ ง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้ ว ย การหาค่ า ความถี่ (Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage) และค่ า เฉลี่ ย (Mean) โดยข้อ มู ล ที่ แ สดงความส าคัญ ใช้ม าตราวัด แบบ (Likert
Scale) โดยมี เกณฑ์ก ารให้คะแนนตามระดับ ของความคิดเห็ น ในแต่ ล ะระดับ ดังนี้ (กุ ณ ฑลี
รื่ นรมย์, 2551)
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ระดับคะแนน
5
เท่ากับ
เห็นด้วยอย่างยิง่
ระดับคะแนน
4
เท่ากับ
เห็นด้วย
ระดับคะแนน
3
เท่ากับ
เฉยๆ
ระดับคะแนน
2
เท่ากับ
ไม่เห็นด้วย
ระดับคะแนน
1
เท่ากับ
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
เกณฑ์ การแปลค่ าของคะแนนเฉลี่ย ผูศ้ ึกษาจะนาคาตอบของผูต้ อบแบบสอบถาม
มาหาค่าเฉลี่ย และกาหนดเกณฑ์ในการแปลผลเป็ น 5 ระดับ ดังนี้
ค่าเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 4.50-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยอย่างยิง่
ค่าเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 3.50-4.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วย
ค่าเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 2.50-3.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับเฉยๆ
ค่าเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 1.50-2.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับไม่เห็นด้วย
ค่าเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 1.00-1.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
สาหรับการวิเคราะห์ ขอ้ มูลโดยใช้ตารางแบบไขว้ (Cross tab) การศึกษาครั้งนี้ ได้
เลือกนาเอาปัจจัยด้านรายได้ และความถี่ในการใช้บริ การบัตรมาใช้เป็ นตัวแปรในการวิเคราะห์
3.5 สถานทีท่ ใี่ ช้ ในการดาเนินการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ใช้สถานที่ในการดาเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล ดังนี้
- ธนาคารกรุ งเทพ สาขาในอาเภอเมืองเชียงใหม่
- ร้านค้าในอาเภอเมืองเชียงใหม่ ที่รับบัตรเครดิตธนาคารกรุ งเทพ
3.6 ระยะเวลาทีด่ าเนินการศึกษา
การศึ กษานี้ ใช้ระยะเวลาในการศึ กษาประมาณ 6 เดื อน ตั้งแต่เดื อนเมษายน ถึ ง
กันยายน 2558 โดยเก็บข้อมูลในเดือนกรกฎาคม 2558
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
การศึ ก ษาของลู ก ค้า ในอ าเภอเมื อ งเชี ย งใหม่ ต่ อ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องบัต รเครดิ ต วีซ่ า
แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพ ในครั้งนี้ได้แบ่งผลการศึกษา ออกเป็ น 6 ส่ วนดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้บตั รเครดิตของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 3 ข้อมู ล เกี่ ยวกับ การตอบสนองของลู ก ค้าบัตรเครดิ ต วีซ่ า แพลทิ นัม ธนาคาร
กรุ งเทพต่อสิ ทธิ ประโยชน์
ส่ วนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะของผูต้ อบแบบสอบถามสิ ทธิประโยชน์
ส่ วนที่ 5 ข้อมู ล เกี่ ย วกับ การตอบสนองของลู ก ค้า บัต รเครดิ ต วีซ่ าแพลทิ นัม ธนาคาร
กรุ งเทพต่อสิ ทธิ ประโยชน์ จาแนกตามรายได้
ส่ วนที่ 6 ข้อมู ล เกี่ ย วกับ การตอบสนองของลู ก ค้าบัต รเครดิ ต วีซ่ า แพลทิ นัม ธนาคาร
กรุ งเทพต่อสิ ทธิ ประโยชน์ จาแนกความถี่ในการใช้บริ การต่อเดือน

19

4.1 ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 4.1 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามเพศ
เพศ
จานวน
ชาย
129
หญิง
171
รวม
300

ร้ อยละ
43.00
57.00
100.00

จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศหญิงคิดเป็ นร้อยละ 57.00 และเป็ น
เพศชายคิดเป็ นร้อยละ 43.00

ตารางที่ 4.2 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามอายุ
อายุ

จานวน
46
68
100
58
22
6
300

26-30 ปี
31-35 ปี
36-40 ปี
41-45 ปี
45-50 ปี
ตั้งแต่ 51 ปี ขึ้นไป
รวม

ร้ อยละ
15.33
22.67
33.33
19.33
7.33
2.00
100.00

จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม มี อายุ 36-40 ปี มากที่ สุด คิดเป็ นร้ อยละ
33.33 รองลงมาคือ อายุ 31-35 ปี คิดเป็ นร้อยละ 22.67 อายุ 41-45 ปี 19.33 อายุ 26-30 ปี คิดเป็ นร้อยละ
15.33 อายุ 45-50 ปี คิดเป็ นร้อยละ 7.33 และ อายุต้ งั แต่ 51 ปี ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 2.00 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.3 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
ระดับอนุปริ ญญา/ปวส.
ระดับปริ ญญาตรี
สู งกว่าระดับปริ ญญาตรี
รวม

จานวน
5
36
217
42
300

ร้ อยละ
1.67
12.00
72.33
14.00
100.00

จากตารางที่ 4.3 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มี ระดับ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี
คิดเป็ น ร้อยละ 72.33 รองลงมาคือ สู งกว่าระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ14.00 ระดับอนุ ปริ ญญา/
ปวส. คิดเป็ นร้อยละ12.00 สู งกว่าระดับปริ ญญาตรี 14.00 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. คิด
เป็ นร้อยละ 1.67 ตามลาดับ

ตารางที่ 4.4 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามสถานภาพ
สถานภาพสมรส
จานวน
ร้ อยละ
โสด
116
38.67
สมรส
184
61.33
รวม
300
100.00
จากตารางที่ 4.4 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีสถานภาพสมรส คิดเป็ นร้อยละ 61.33 และ
โสด คิดเป็ นร้อยละ 38.67 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.5 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามอาชีพ
อาชีพ

จานวน
64
84
112
32
8
300

ข้าราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
เจ้าของกิจการ/ธุ รกิจส่ วนตัว
อื่นๆ
รวม

ร้ อยละ
21.33
28.00
37.33
10.67
2.67
100.00

อื่นๆ ได้แก่ อาชีพอิสระ 4 , รับเหมาก่อสร้าง 2 ราย แพทย์ 1 ราย นักดนตรี 1 ราย

จากตารางที่ 4.5 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน มากที่สุด
คิดเป็ นร้ อยละ 37.33 รองลงมาคื อ พนัก งานรั ฐวิส าหกิ จ คิ ดเป็ นร้ อยละ 28.00 ข้าราชการ คิ ดเป็ น
ร้ อยละ 21.33 เจ้า ของกิ จการ/ธุ รกิ จส่ ว นตัว คิ ด เป็ นร้ อยละ 10.67 และอื่ น ๆ คิ ด เป็ นร้ อยละ 2.67
ตามลาดับ

ตารางที่ 4.6 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน
ไม่เกิน 15,000 บาท
ระหว่าง 15,001 - 30,000 บาท
ระหว่าง 30,001 - 45,000 บาท
มากกว่า 45,000 บาท
รวม

จานวน
9
87
67
137
300

ร้ อยละ
3.00
29.00
22.33
45.67
100.00

จากตารางที่ 4.6 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 45,000 บาท
มากที่สุ ด คิดเป็ นร้ อยละ 45.67 รองลงมาคือ รายได้ระหว่าง 15,001 ถึ ง 30,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ
29.00 รายได้ระหว่าง 30,001 ถึ ง 45,000 บาทคิดเป็ นร้อยละ 22.33 และรายได้ไม่เกิ น 15,000 บาท
คิดเป็ นร้อยละ 3.00 ตามลาดับ
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4.2 ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้ บัตรเครดิตของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 4.7 แสดงจานวนและร้ อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามประเภทบัตร BBL Visa
Platinum
ประเภทบัตร BBL Visa Platinum
จานวน
ร้ อยละ
BBL Platinum Leader
69
23.00
BBL Visa Platinum
145
48.33
BBL Visa Platinum Toyota
85
28.33
BBL Visa Platinum Travel
34
11.34
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ คานวณร้อยละจากขนาดตัวอย่าง 300 ตัวอย่าง

จากตารางที่ 4.7 พบว่ า ผู ้ ต อบแบบสอบถามมี ป ระเภทบั ต ร BBL Visa Platinum
มากที่ สุ ด คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 48.33 รองลงมาคื อ บัต รBBL Visa Platinum Toyota คิ ดเป็ นร้ อยละ 28.33
บัตร BBL Platinum Leader คิดเป็ นร้อยละ 23.00 และบัตรBBL Visa Platinum Travel คิดเป็ นร้อยละ
11.34 ตามลาดับ

ตารางที่ 4.8 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามวงเงินของบัตรเครดิต
วงเงินของบัตรเครดิตทีไ่ ด้
จานวน
ร้ อยละ
ไม่เกิน 30,000 บาท
1
0.33
30,001 - 50,000 บาท
19
6.33
50,001 - 100,000 บาท
87
29.00
มากกว่า 100,000 บาท
193
64.34
รวม
300
100.00
จากตารางที่ 4.8 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มี วงเงิ นของบัตรเครดิ ต มากกว่า
100,000 บาทคิ ดเป็ นร้ อยละ 64.34 รองลงมาคื อ วงเงิ นของบัตร 50,001 ถึ ง 100,000 บาท คิ ดเป็ น
ร้อยละ 29.00 วงเงินของบัตร 30,001 ถึง50,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 6.33 และวงเงินของบัตรไม่เกิ น
30,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 0.33 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.9 แสดงจานวนและร้ อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามจานวนครั้งที่ใช้บริ การบัตร
เครดิตโดยเฉลี่ยต่อเดือน
ใช้ บริการบัตรเครดิตเฉลีย่ ต่ อเดือน
จานวน
ร้ อยละ
น้อยกว่า 2 ครั้งต่อเดือน
39
13.00
2-4 ครั้งต่อเดือน
200
66.67
มากกว่า 5 ครั้งต่อเดือน
61
20.33
รวม
300
100.00
จากตารางที่ 4.9 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ใช้บริ การบัตรเครดิตโดยเฉลี่ย ต่อ
เดือน 2 ถึง 4 ครั้งต่อเดื อน คิดเป็ นร้อยละ 66.67 รองลงมาคือ มากกว่า 5 ครั้งต่อเดื อน คิดเป็ นร้อยละ
20.33 และน้อยกว่า 2 ครั้งต่อเดือน คิดเป็ นร้อยละ 13.00 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.10 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามมูลค่าการใช้บตั รเครดิ ต
เฉลี่ยต่อเดือน
มูลค่ าการใช้ บัตรเครดิตเฉลีย่ ต่ อเดือน
จานวน
ร้ อยละ
ไม่เกิน 5,000 บาท
173
57.67
ระหว่าง 5,001 – 15,000 บาท
105
35.00
ระหว่าง 15,001 – 25,000 บาท
22
7.33
รวม
300
100.00
จากตารางที่ 4.10 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีมูลค่าการใช้บตั รเครดิตเฉลี่ยต่อ
เดือน ไม่เกิ น 5,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 57.67 รองลงมาคือ ระหว่าง 5,001 ถึง 15,000 บาท คิดเป็ น
ร้อยละ 35.00 และ ระหว่าง 15,001 ถึง 25,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 7.33 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.11 แสดงจานวนและร้ อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามเหตุ ผลที่ เลื อกใช้บ ัตร
เครดิต
เหตุผลที่เลือกใช้ บัตรเครดิต
จานวน
ร้ อยละ
สะดวก ปลอดภัยไม่ตอ้ งพกพาเงินสดมาก
150
50.00
ใช้ซ้ื อสิ นค้าและบริ การก่อนแล้วชาระเงินเมื่อเรี ยก
194
64.67
เก็บ
สามารถผ่อนชาระค่าใช้จ่ายได้
133
44.33
ใช้เบิกเงินจากตู้ ATM ในยามฉุกเฉิน
91
30.33
ใช้เป็ นส่ วนลดตามร้านค้าต่างๆที่เข้าร่ วมกับบัตร
177
59.00
เครดิต
ต้องการแลกแต้มคะแนนสะสมเพื่อให้ได้ของ
98
32.67
รางวัล
อื่นๆ
27
9.00
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ คานวณร้อยละจากขนาดตัวอย่าง 300 ตัวอย่าง
อื่นๆได้แก่ ไม่ชอบพกเงินสด 7 ราย วางแผนการเงิ นได้ดี 5 ราย เท่ห์ ดูดี 4 ราย เพื่อการบริ หารเครดิ ต 5 ราย ใช้
ก่อนจ่ายทีหลัง 3 ราย ใช้เพื่อหักบัญชีสาธารณูปโภคพร้อมได้แต้ม 2 ราย เพื่อยกระดับรสนิยม 1 ราย

จากตารางที่ 4.11 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีเหตุผลที่เลือกใช้บตั รเครดิตเพื่อ
ใช้ซ้ื อสิ น ค้าและบริ ก ารก่ อนแล้วช าระเงิ นเมื่ อเรี ยกเก็ บ คิ ดเป็ นร้ อยละ 64.67 รองลงมาคื อ ใช้เป็ น
ส่ วนลดตามร้านค้าต่างๆที่เข้าร่ วมกับบัตรเครดิต คิดเป็ นร้อยละ 59.00 สะดวก ปลอดภัยไม่ตอ้ งพกพา
เงินสดมาก คิดเป็ นร้อยละ 50.00 สามารถผ่อนชาระค่าใช้จ่ายได้ คิดเป็ นร้อยละ 44.33 ต้องการแลก
แต้มคะแนนสะสมเพื่อให้ได้ของรางวัล คิดเป็ นร้อยละ 32.67 ใช้เบิกเงินจากตู้ ATM ในยามฉุ กเฉิ น
คิดเป็ นร้อยละ 30.33 และอื่นๆ คิดเป็ นร้อยละ 9.00 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.12 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามประเภทสิ นค้าและบริ การที่
ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต
ประเภทสิ นค้ าและบริการ
จานวน
ร้ อยละ
ทีใ่ ช้ จ่ายผ่านบัตรเครดิต
ค่าทานอาหารนอกบ้าน
100
33.33
ซื้ อสิ นค้าอุปโภค/บริ โภค
165
55.00
ซื้ อเครื่ องแต่งกาย
78
26.00
ซื้ อเครื่ องสาอาง/อาหารเสริ ม
100
33.33
ค่าบารุ งรักษารถยนต์/เติมน้ ามัน
134
44.67
ซื้ อของออนไลน์
99
33.00
ค่าพาหนะเดินทาง
88
29.33
ค่าโรงแรม
87
29.00
ค่ารักษาพยาบาล
64
21.33
อื่นๆ
23
7.67
หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ และคานวณร้อยละจากขนาดตัวอย่าง 300 ตัวอย่าง
หมายเหตุ อื่นๆ ได้แก่ ค่าใช้บริ การคลินิกเสริ มความงาม 10 ราย ค่าน้ า-ค่าไฟ 5 ราย ค่าประกัน 3 ราย
ค่าของขวัญสาหรับแฟน 3 ราย รายจ่ายภาษีสงั คม 2 ราย

จากตารางที่ 4.12 พบว่าประเภทสิ นค้าและบริ การที่ ผตู ้ อบแบบสอบถามส่ วยใหญ่ใช้จ่าย
ผ่านบัตรเครดิ ต คือ เพื่อซื้ อสิ นค้าอุ ปโภค/บริ โภค คิดเป็ นร้อยละ 55.00 รองลงมาคือ ค่าบารุ งรักษา
รถยนต์ /เติ ม น้ า มัน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 44.67 ค่ า ทานอาหารนอกบ้า น คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 33.33 ซื้ อ ของ
ออนไลน์ คิดเป็ นร้อยละ 33.00 ค่าพาหนะเดิ นทาง คิดเป็ นร้ อยละ 29.33 ค่าโรงแรม คิดเป็ นร้อยละ
29.00 ซื้ อเครื่ อ งแต่ ง กาย คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 26.00 ค่ ารั ก ษาพยาบาล คิ ด เป็ นร้ อยละ 21.33 และอื่ น ๆ
คิดเป็ นร้อยละ 7.67 ตามลาดับ
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4.3 ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวกับการตอบสนองของลูกค้ าบัตรเครดิตวีซ่า แพลทินัมธนาคารกรุ งเทพต่ อสิ ทธิ
ประโยชน์
ตารางที่ 4.13 แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ ย และระดับความคิดเห็น ที่มีผลต่อการตอบสนองของลูกค้า
บัตรเครดิตวีซ่า แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพต่อสิ ทธิ ประโยชน์ ในขั้นความตั้งใจ

ขั้นความตั้งใจ
(Attention)

เห็นด้ วย
อย่ างยิง่

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้ วย
เฉยๆ
ไม่ เห็น
ด้ วย

จานวน
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
แหล่ งทีท่ ราบข้ อมูลเบือ้ งต้ นเกีย่ วกับสิทธิประโยชน์ ของบัตร
พนักงานของธนาคาร
118
112
66
กรุ งเทพ
(39.33)
(37.33)
(22.00)
BBL Call Center
94
122
63
(31.30)
(40.70)
(21.00)
เพื่อน หรื อ คนรู ้จกั
12
187
79
(4.00)
(62.30)
(26.30)
พนักงาน ณ ร้านค้าที่
149
93
58
ร่ วมรายการ
(49.70)
(31.00)
(19.30)
ป้ ายติดประกาศ ณ
137
157
6
ร้านค้าที่ร่วมรายการ
(45.70)
(52.30)
(2.00)
เอกสารแนะน าที่ ม า
73
224
3
พร้อมกับใบแจ้งหนี้
(24.30)
(74.70)
(1.00)
SMS
1
168
110
(0.30)
(56.00)
(36.70)
E-mail
3
169
121
(1.00)
(56.30)
(40.30)
เว็บไซต์ของ BBL
59
186
48
(19.70)
(62.00)
(16.00)
เฟสบุ๊คแฟนเพจของ
90
197
13
BBL Credit
(30.00)
(65.70)
(4.30)
เฟสบุ๊คแฟนเพจ
11
215
74
สาธารณะ/ เว็บบอร์ด
(3.70)
(71.70)
(24.70)
สาธารณะ
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จานวน
(ร้ อยละ)

ไม่ เห็น
ด้ วยอย่ าง
ยิง่
จานวน
(ร้ อยละ)

4
(1.33)
21
(7.00)
22
(7.30)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
21
(7.00)
7
(2.30)
7
(2.30)
0
(0.00)

0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

4.15
(เห็นด้วย)
3.96
(เห็นด้วย)
3.63
(เห็นด้วย)
4.30
(เห็นด้วย)
4.44
(เห็นด้วย)
4.23
(เห็นด้วย)
3.50
(เห็นด้วย)
3.56
(เห็นด้วย)
3.99
(เห็นด้วย)
4.26
(เห็นด้วย)

0
(0.00)

0
(0.00)

3.79
(เห็นด้วย)

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

ลาดับ

5
7
10
2
1
4
13
12
6
3
8

ตารางที่ 4.13 (ต่ อ) แสดงจานวน ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย และระดับความคิดเห็ นที่ มีผลต่อการตอบสนองของ
ลูกค้าบัตรเครดิตวีซ่า แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพต่อสิ ทธิ ประโยชน์ ในขั้นความตั้งใจ
เห็นด้ วย
อย่ างยิง่

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้ วย เฉยๆ
ไม่ เห็น
ด้ วย

ไม่ เห็น
ขั้นความตั้งใจ
ด้ วยอย่ าง
(Attention)
ยิง่
จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
แหล่ งทีท่ ราบข้ อมูลเบือ้ งต้ นเกีย่ วกับสิทธิประโยชน์ ของบัตร
Banner โฆษณาทัว่ ไป
21
207
44
28
0
(7.00)
(69.00) (14.70)
(9.30) (0.00)
สื่ อโฆษณาทัว่ ไป เช่น วิทยุ
21
162
90
27
0
โทรทัศน์ ฯลฯ
(7.00)
(54.00) (30.00)
(9.00) (0.00)
สิทธิประโยชน์ ของบัตร
การแลกคะแนนสะสม เพื่อ
60
216
24
0
0
แลกสิ นค้าฟรี
(20.00) (72.00) (8.00)
(0.00)
(0.00)
การแลกคะแนนสะสม เพื่อ
แลกรับส่วนลด
การแลกคะแนนสะสม เพื่อ
แลกรับส่วนลดเป็ นเงินสด
การแลกคะแนนสะสม เพื่อ
แลกซื้อสิ นค้า
การแลกคะแนนสะสม เพื่อ
แลกไมล์เดิ น ทางของสาย
การบิน
การรั บ คะแนนสะสมเพิ่ ม
เป็ น 2 เท่า
การรั บประกันภัยคุ ม้ ครอง
เมื่ อ ช าระค่ า เดิ น ทางและ
โปรแกรมท่ อ งเที่ ย วผ่ า น
บัตร

ค่ าเฉลีย่
ลาดับ
(แปลผล)

3.74
(เห็นด้วย)
3.59
(เห็นด้วย)

9
11

33
(11.00)
16
(5.30)
29
(9.70)

249
(83.00)
227
(75.70)
204
(68.00)

18
(6.00)
57
(19.00)
67
(22.30)

0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

4.12
(เห็น
ด้วย)
4.05
(เห็นด้วย)
3.86
(เห็นด้วย)
3.87
(เห็นด้วย)

38
(12.70)

220
(73.30)

42
(14.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

3.99
(เห็นด้วย)

4

79
(26.30)

123
(41.00)

98
(32.70)

0
(0.00)

0
(0.00)

3.94
(เห็น
ด้วย)

5

29
(9.70)

119
(39.70)

152
(50.70)

0
(0.00)

0
(0.00)

3.59
(เห็นด้วย)

8

28

1
3
7
6

ตารางที่ 4.13 (ต่ อ) แสดงจานวน ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย และระดับความคิดเห็ นที่ มีผลต่อการตอบสนองของ
ลูกค้าบัตรเครดิตวีซ่า แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพต่อสิ ทธิ ประโยชน์ ในขั้นความตั้งใจ

ขั้นความตั้งใจ
(Attention)

สิทธิประโยชน์ ของบัตร
การรับส่วนลดค่าอาหาร ณ
ร้านค้าที่ร่วมรายการ

เห็นด้ วย
อย่ างยิง่

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้ วย เฉยๆ
ไม่ เห็น
ด้ วย

จานวน
(ร้ อยละ)

จานวน จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ)

45
(15.00)

241
(80.30)
ค่ าเฉลีย่ รวม
(แปลผล)

14
(4.70)

จานวน
(ร้ อยละ)

ไม่ เห็น
ด้ วยอย่ าง
ยิง่
จานวน
(ร้ อยละ)

0
(0.00)

0
(0.00)

ค่ าเฉลีย่
ลาดับ
(แปลผล)

4.10
(เห็นด้วย)
3.94
(เห็นด้ วย)

2

จากตารางที่ 4.13 พบว่าในการตอบสนองของลูกค้าบัตรเครดิ ตวีซ่า แพลทินมั ธนาคาร
กรุ งเทพในขั้นความตั้งใจ (Attention) ของผูต้ อบแบบสอบถามมี ระดับความคิดเห็ น โดยรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ยรวม 3.94)
ความคิดเห็นในด้านการทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิตวีซ่า
แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพในระดับเห็นด้วยสามารถเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ จากป้ ายติดประกาศ
ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ (ค่าเฉลี่ย 4.44 ) รองลงมาคือ พนักงาน ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ(ค่าเฉลี่ย 4.30 )
เฟสบุ๊คแฟนเพจของ BBL Credit (ค่าเฉลี่ ย 4.26 ) เอกสารแนะนาที่ มาพร้อมกับใบแจ้งหนี้ (ค่าเฉลี่ ย
4.23 ) พนักงานของธนาคารกรุ งเทพ (ค่าเฉลี่ ย 4.15 ) เว็บไซต์ของ BBL (ค่าเฉลี่ ย3.99 ) BBL Call
Center (ค่าเฉลี่ย3.96 ) เฟสบุ๊คแฟนเพจสาธารณะ/ เว็บบอร์ ดสาธารณะ (ค่าเฉลี่ย3.79 ) Banner โฆษณา
ทัว่ ไป(ค่าเฉลี่ย 3.74 ) เพื่อน หรื อ คนรู้จกั (ค่าเฉลี่ย3.63) สื่ อโฆษณาทัว่ ไป เช่ น วิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ
(ค่าเฉลี่ย 3.59) E-mail (ค่าเฉลี่ย3.56 ) และSMS (ค่าเฉลี่ย 3.50) ตามลาดับ
ส่ ว นความคิ ด เห็ น ในด้านการทราบสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องบัต รเครดิ ต วี ซ่ า แพลทิ นั ม
ธนาคารกรุ งเทพในระดับเห็ นด้วยสามารถเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ ย ได้แก่ สิ ทธิ ประโยชน์ในการแลก
คะแนนสะสม เพื่อแลกสิ นค้าฟรี (ค่าเฉลี่ ย 4.12 ) รองลงมาคือ การรับส่ วนลดค่าอาหาร ณ ร้ านค้าที่
ร่ วมรายการ (ค่ าเฉลี่ ย 4.10 ) การแลกคะแนนสะสม เพื่ อแลกรั บ ส่ วนลด (ค่ าเฉลี่ ย 4.05 )การแลก
คะแนนสะสม เพื่อแลกไมล์เดินทางของสายการบิน มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (ค่าเฉลี่ ย 3.99 ) การรับคะแนน
สะสมเพิ่มเป็ น 2 เท่า(ค่าเฉลี่ ย 3.94) การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกซื้ อสิ นค้า (ค่าเฉลี่ ย 3.87 ) การ
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แลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่ วนลดเป็ นเงินสด (ค่าเฉลี่ย 3.86 ) และการรับประกันภัยคุม้ ครองเมื่อ
ชาระค่าเดินทางและโปรแกรมท่องเที่ยวผ่านบัตร (ค่าเฉลี่ย 3.59) ตามลาดับ
ตารางที่ 4.14 แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และระดับความคิดเห็นที่มีผลต่อการตอบสนองของลูกค้า
บัตรเครดิตวีซ่า แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพต่อสิ ทธิ ประโยชน์ในขั้นความสนใจ

ขั้นความสนใจ
(Interest)

เห็นด้ วย
อย่ างยิง่

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้ วย
เฉยๆ
ไม่ เห็น
ด้ วย

จานวน
(ร้ อยละ)

จานวน
(ร้ อยละ)

จานวน จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ)

แหล่ งในการหาข้ อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับสิทธิประโยชน์ ของบัตร
พนักงานของธนาคาร
59
187
54
กรุ งเทพ
(19.70)
(62.30) (18.00)
BBL Call Center
122
159
19
(40.70)
(53.00)
(6.30)
1
151
115
เพื่อน หรื อ คนรู ้จกั
(0.30)
(50.30) (38.30)
พนักงาน ณ ร้านค้าที่
118
165
17
ร่ วมรายการ
(39.30)
(55.00)
(5.70)
ป้ ายติดประกาศ ณ
131
169
0
ร้านค้าที่ร่วมรายการ
(43.70)
(56.30)
(0.00)
เอกสารแนะน าที่ ม า
136
164
0
พร้อมกับใบแจ้งหนี้
(45.30)
(54.70)
(0.00)
ส มั ค ร บ ริ ก า ร รั บ
19
95
164
ข่าวสารทางSMS
(6.30)
(31.70) (54.70)
E-mailถึ ง ฝ่ ายบริ การ
0
10
225
ลูกค้า
(0.00)
(3.30)
(75.00)
เว็บไซต์ของ BBL
175
121
4
(58.30)
(40.30)
(1.30)
เฟสบุ๊ ค แฟนเพจของ
BBL Credit
เฟ ส บุ๊ ค แ ฟ น เพ จ
สาธารณะ/ เว็บ บอร์ ด
สาธารณะ

ไม่ เห็น
ด้ วยอย่ าง
ยิง่
จานวน
(ร้ อยละ)

115
(38.30)

172
(57.30)

13
(4.30)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.02
(เห็นด้วย)
4.34
(เห็นด้วย)
3.40
(เฉยๆ)
4.34
(เห็นด้วย)
4.44
(เห็นด้วย)
4.45
(เห็นด้วย)
3.37
(เฉยๆ)
2.82
(เฉยๆ)
4.57
(เห็นด้วย
อย่างยิง่ )
4.34
(เห็นด้วย)

118
(39.30)

77
(25.70)

105
(35.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.04
(เห็นด้วย)
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0
(0.00)
0
(0.00)
33
(11.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
22
(7.30)
65
(21.70)

0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

ลาดับ

6
5
8
4
3
2
9
10
1
5
7

ตารางที่ 4.14 (ต่ อ) แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และระดับความคิดเห็นที่มีผลต่อการตอบสนองของ
ลูกค้าบัตรเครดิตวีซ่า แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพต่อสิ ทธิ ประโยชน์ในขั้นความสนใจ
ขั้นความสนใจ
(Interest)

เห็นด้ วย
อย่ างยิง่

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้ วย
เฉยๆ
ไม่ เห็น
ด้ วย

จานวน
จานวน จานวน จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
หมวดของบริการหรือสิทธิประโยชน์ ทีท่ ่ านต้ องการข้ อมูลเพิม่ เติม
การแลกคะแนนสะสม
268
26
6
0
เพื่อแลกสิ นค้าฟรี
(89.30)
(8.70)
(2.00)
(0.00)
การแลกคะแนนสะสม
เพื่อแลกรับส่วนลด
การแลกคะแนนสะสม
เพื่ อ แลกรั บ ส่ วนลด
เป็ นเงินสด
การแลกคะแนนสะสม
เพื่อแลกซื้อสิ นค้า
การแลกคะแนนสะสม
เพื่ อ แลกไมล์เดิ น ทาง
ของสายการบิน
การรั บ คะแนนสะสม
เพิ่มเป็ น 2 เท่า
ก าร รั บ ป ร ะ กั น ภั ย
คุ ้ม ครองเมื่ อ ช าระค่ า
เดินทางและโปรแกรม
ท่องเที่ยวผ่านบัตร
ก า ร รั บ ส่ ว น ล ด
ค่าอาหาร ณ ร้านค้าที่
ร่ วมรายการ

ไม่ เห็น
ด้ วยอย่ าง
ยิง่
จานวน
(ร้ อยละ)
0
(0.00)

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

4.87
(เห็นด้วย
อย่างยิง่ )
4.56
(เห็นด้วย
อย่างยิง่ )

ลาดับ

1

180
(60.00)

109
(36.30)

11
(3.70)

0
(0.00)

0
(0.00)

169
(56.30)

113
(37.70)

18
(6.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.50
(เห็นด้วย)

6

197
(65.70)

93
(31.00)

10
(3.30)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.62
(เห็นด้วย
อย่างยิง่ )

2

118
(39.30)

164
(54.70)

18
(6.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.33
(เห็นด้วย)

7

180
(60.00)

106
(35.30)

14
(4.70)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.55
(เห็นด้วย
อย่างยิง่ )

4

201
(67.00)

85
(28.30)

14
(4.70)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.62
(เห็นด้วย
อย่างยิง่ )

2

171
(57.00)

113
(37.70)

16
(5.30)

0
(0.00)

0
(0.00)

ค่ าเฉลีย่ รวม
(แปลผล)
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4.52
(เห็นด้วย
อย่างยิง่ )
4.25
(เห็นด้ วย)

3

5

จากตารางที่ 4.14 พบว่าในการตอบสนองของลูกค้า บัตรเครดิ ตวีซ่า แพลทิ นมั ธนาคาร
กรุ งเทพในขั้นความสนใจ(Interest) ของผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับ
เห็นด้วย (ค่าเฉลี่ยรวม 4.25)
ความคิดเห็นในด้านการการหาข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิตวีซ่า
แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพในระดับเห็นด้วยอย่างยิง่ ได้แก่ เว็บไซต์ของ BBL(ค่าเฉลี่ย 4.57)
ความคิดเห็นในด้านการการหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิตวีซ่า
แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพในระดับเห็นด้วยเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ ย ได้แก่ เอกสารแนะนาที่มาพร้อม
กับใบแจ้งหนี้ (ค่าเฉลี่ ย 4.45 ) รองลงมาคือ ป้ ายติดประกาศ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ (ค่าเฉลี่ ย 4.44)
BBL Call Center /พนักงาน ณ ร้ านค้าที่ร่วมรายการ และเฟสบุ๊คแฟนเพจของ BBL Credit มีค่าเฉลี่ ย
เท่ากัน (ค่าเฉลี่ ย 4.34) เฟสบุ๊คแฟนเพจสาธารณะ/ เว็บบอร์ ดสาธารณะ(ค่าเฉลี่ ย 4.04) และพนักงาน
ของธนาคารกรุ งเทพ (ค่าเฉลี่ย 4.02)
ความคิดเห็นในด้านการการหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิตวีซ่า
แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพในระดับเฉยๆ เรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ ย ได้แก่ เพื่อน หรื อ คนรู ้จกั (ค่าเฉลี่ ย
3.40 ) รองลงมาคือ สมัครบริ การรับข่าวสารทาง SMS (ค่าเฉลี่ย3.37 ) และE-mailถึงฝ่ ายบริ การลูกค้า
(ค่าเฉลี่ย 2.82 ) ตามลาดับ
ส่ วนความคิดเห็ นในด้านหมวดของบริ การหรื อสิ ทธิ ประโยชน์ ที่ผตู้ อบแบบสอบถาม
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากบัตรเครดิต BBL Platinum ในระดับเห็ นด้วยอย่างยิ่งสามารถเรี ยงลาดับ
ตามค่ าเฉลี่ ย ได้แ ก่ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ใ นการแลกคะแนนสะสม เพื่ อแลกสิ น ค้าฟรี (ค่ า เฉลี่ ย 4.87)
รองลงมาคื อ การแลกคะแนนสะสม เพื่ อแลกซื้ อสิ นค้าและการรั บประกันภัยคุ ้มครองเมื่ อชาระค่ า
เดินทางและโปรแกรมท่องเที่ยวผ่านบัตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (ค่าเฉลี่ย 4.62) การแลกคะแนนสะสม เพื่อ
แลกรับส่ วนลด (ค่าเฉลี่ ย 4.56 ) การรับคะแนนสะสมเพิ่มเป็ น 2 เท่า (ค่าเฉลี่ ย 4.55 ) การรับส่ วนลด
ค่าอาหาร ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ (ค่าเฉลี่ย 4.52 ) และการแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่ วนลดเป็ น
เงินสด (ค่าเฉลี่ย 4.50 ) ตามลาดับ
ความคิ ด เห็ น ในด้า นหมวดของบริ ก ารหรื อ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ที่ ผู้ต อบแบบสอบถาม
ต้อ งการข้อ มู ล เพิ่ ม เติ ม จากบัต รเครดิ ต BBL Platinum ในระดับ เห็ น ด้วยสามารถเรี ย งล าดับ ตาม
ค่าเฉลี่ย ได้แก่ การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกไมล์เดินทางของสายการบิน (ค่าเฉลี่ย 4.33 )
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ตารางที่ 4.15 แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และระดับความคิดเห็นที่มีผลต่อการตอบสนองของลูกค้า
บัตรเครดิตวีซ่า แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพต่อสิ ทธิ ประโยชน์ ในขั้นความต้องการอยากได้

ขั้นความต้ องการอยาก
ได้ (Desire)

ความประสงค์จะใช้
สิ ทธิ์ในการแลกแต้ม
คะแนนสะสม เพื่อแลก
สิ นค้าฟรี
ความประสงค์จะใช้
สิ ทธิ์ในการแลกแต้ม
เพื่อรับส่วนลด ณ
ร้านค้าที่ร่วมรายการ
ความประสงค์จะใช้
สิ ทธิ์แลกแต้มคะแนน
สะสม เพื่อแลกรับ
ส่วนลดเงินสด
ความประสงค์จะใช้
สิ ทธิ์แลกแต้ม เพื่อซื้อ
สิ นค้า
ความประสงค์จะใช้
สิ ทธิ์แลกแต้ม เพื่อแลก
ไมล์เดินทางของสาย
การบิน
ความประสงค์จะใช้
สิ ทธิประโยชน์ เพื่อรับ
แต้มคะแนนเพิ่มเป็ น 2
เท่า
ความประสงค์จะใช้
สิ ทธิประโยชน์ เพื่อรับ
ความคุม้ ครอง
ประกันภัย

เห็นด้ วย
อย่ างยิง่

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้ วย
เฉยๆ ไม่ เห็นด้ วย

จานวน
(ร้ อยละ)

จานวน
(ร้ อยละ)

จานวน
(ร้ อยละ)

จานวน
(ร้ อยละ)

ไม่ เห็น
ด้ วย
อย่ างยิง่
จานวน
(ร้ อยละ)

275
(91.70)

19
(6.30)

6
(2.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.88
(เห็นด้วย
อย่างยิง่ )

1

196
(65.30)

90
(30.00)

3
(1.00)

11
(3.70)

0
(0.00)

4.57
(เห็นด้วย
อย่างยิง่ )

4

152
(50.70)

129
(43.00)

1
(0.30)

13
(4.30)

5
(1.70)

4.37
(เห็นด้วย)

6

190
(63.30)

81
(27.00)

19
(6.30)

10
(3.30)

0
(0.00)

4.50
(เห็นด้วย)

5

101
(33.70)

157
(52.30)

27
(9.00)

15
(5.00)

0
(0.00)

4.15
(เห็นด้วย)

7

192
(64.00)

94
(31.30)

14
(4.70)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.59
(เห็นด้วย
อย่างยิง่ )

2

219
(73.00)

44
(14.70)

29
(9.70)

8
(2.70)

0
(0.00)

4.58
(เห็นด้วย
อย่างยิง่ )

3
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ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

ลาดับ

ตารางที่ 4.15(ต่ อ) แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และระดับความคิดเห็นที่มีผลต่อการตอบสนองของ
ลูกค้าบัตรเครดิตวีซ่า แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพต่อสิ ทธิ ประโยชน์ ในขั้นความต้องการอยากได้

ขั้นความต้ องการ
อยากได้ (Desire)

ความประสงค์จะใช้
สิ ทธิประโยชน์ เพื่อ
รับส่วนลดค่าอาหาร
ณ ร้านค้าที่ร่วม
รายการ

เห็นด้ วย
อย่ างยิง่

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้ วย
เฉยๆ ไม่ เห็นด้ วย

จานวน
(ร้ อยละ)

จานวน
(ร้ อยละ)

จานวน
(ร้ อยละ)

จานวน
(ร้ อยละ)

ไม่ เห็น
ด้ วย
อย่ างยิง่
จานวน
(ร้ อยละ)

191
(63.70)

98
(32.70)

3
(1.00)

8
(2.70)

0
(0.00)

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

ลาดับ

4.57
(เห็นด้วย
อย่างยิง่ )

4

4.53
(เห็นด้ วย
อย่ างยิง่ )

ค่ าเฉลีย่ รวม
(แปลผล)

จากตารางที่ 4.15 พบว่าในการตอบสนองของลูกค้า บัตรเครดิ ตวีซ่า แพลทิ นมั ธนาคาร
กรุ งเทพในขั้นความต้องการอยากได้ (Desire) ของผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น โดยรวม
อยูใ่ นระดับเห็นด้วยอย่างยิง่ (ค่าเฉลี่ยรวม 4.53)โดยความคิดเห็นระดับเห็นด้วยอย่างยิง่ เรี ยงลาดับตาม
ค่าเฉลี่ ย ได้แก่ ความประสงค์จะใช้สิทธิ์ ในการแลกแต้มคะแนนสะสม เพื่อแลกสิ นค้าฟรี (ค่าเฉลี่ ย
4.88 ) รองลงมาคือ ความประสงค์จะใช้สิทธิ ประโยชน์ เพื่อรับ แต้มคะแนนเพิ่มเป็ น 2 เท่า(ค่าเฉลี่ ย
4.59) ความประสงค์จะใช้สิ ท ธิ ป ระโยชน์ เพื่ อรั บ ความคุ ้ม ครองประกันภัย (ค่ าเฉลี่ ย 4.58) ความ
ประสงค์จะใช้สิทธิ์ ในการแลกแต้มเพื่อรับส่ วนลด ณ ร้ านค้าที่ ร่วมรายการและความประสงค์จะใช้
สิ ทธิ ประโยชน์ เพื่อรับส่ วนลดค่าอาหาร ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (ค่าเฉลี่ย 4.57) และ
ความประสงค์จะใช้สิทธิ์ แลกแต้ม เพื่อซื้ อสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 4.50) ตามลาดับ
ความคิดเห็นระดับเห็นด้วย เรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ ความประสงค์จะใช้สิทธิ์ แลก
แต้มคะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่ วนลดเงินสด(ค่าเฉลี่ย 4.37 ) และความประสงค์จะใช้สิทธิ์ แลกแต้ม
เพื่อแลกไมล์เดินทางของสายการบิน(ค่าเฉลี่ย 4.15) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.16 แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และระดับความคิดเห็นที่มีผลต่อการตอบสนองของลูกค้า
บัตรเครดิตวีซ่า แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพต่อสิ ทธิ ประโยชน์ ในขั้นการตัดสิ นใจซื้ อ

ขั้นการตัดสินใจซื้อ
(Action)

ความประสงค์จะใช้สิทธิ์
ในการแลกแต้มคะแนน
สะสม เพื่อแลกสิ นค้าฟรี
ความประสงค์จะใช้สิทธิ์
ในการแลกแต้มเพื่อรับ
ส่วนลด ณ ร้านค้าที่ร่วม
รายการ
ความประสงค์จะใช้สิทธิ์
แลกแต้มคะแนนสะสม
เพื่อแลกรับส่วนลดเงิน
สด
ความประสงค์จะใช้สิทธิ์
แลกแต้ม เพื่อซื้อสิ นค้า
ความประสงค์จะใช้สิทธิ์
แลกแต้ม เพื่อแลกไมล์
เดินทางของสายการบิน
ความประสงค์จะใช้สิทธิ
ประโยชน์ เพื่อรับ แต้ม
คะแนนเพิ่มเป็ น 2 เท่า
ความประสงค์จะใช้สิทธิ
ประโยชน์ เพื่อรับ ความ
คุม้ ครองประกันภัย

เห็นด้ วย
อย่ างยิง่

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้ วย
เฉยๆ
ไม่ เห็น
ด้ วย

จานวน
(ร้ อยละ)

จานวน
(ร้ อยละ)

จานวน
(ร้ อยละ)

278
(92.70)

16
(5.30)

0
(0.00)

1
(0.30)

273
(91.00)

13
(4.30)

3
(1.00)

198
(66.00)

84
(28.00)

214
(71.30)

ไม่ เห็น
ด้ วย
อย่ างยิง่
จานวน จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ)

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

ลาดับ

5
(1.70)

4.87
(เห็นด้วย
อย่างยิง่ )

1

4
(1.30)

7
(2.30)

4.80
(เห็นด้วย
อย่างยิง่ )

2

0
(0.00)

3
(1.00)

15
(5.00)

4.49
(เห็นด้วย)

6

57
(19.00)

19
(6.30)

2
(0.70)

8
(2.70)

4.56
(เห็นด้วย
อย่างยิง่ )

5

167
(55.70)

64
(21.30)

55
(18.30)

6
(2.00)

8
(2.70)

4.25
(เห็นด้วย)

8

210
(70.00)

67
(22.30)

13
(4.30)

10
(3.30)

0
(0.00)

4.59
(เห็นด้วย
อย่างยิง่ )

4

208
(69.30)

52
(17.30)

18
(6.00)

14
(4.70)

8
(2.70)

4.46
(เห็นด้วย)

7
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ตารางที่ 4.16 (ต่อ) แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และระดับความคิดเห็นที่มีผลต่อการตอบสนองของ
ลูกค้าบัตรเครดิตวีซ่า แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพต่อสิ ทธิ ประโยชน์ ในขั้นการตัดสิ นใจซื้ อ

ขั้นการตัดสินใจซื้อ
(Action)

เห็นด้ วย
อย่ างยิง่

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้ วย เฉยๆ ไม่ เห็นด้ วย

จานวน จานวน จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
ความประสงค์จะใช้สิทธิ
ประโยชน์ เพื่อรับ
ส่วนลดค่าอาหาร ณ
ร้านค้าที่ร่วมรายการ

224
(74.70)

65
(21.70)

3
(1.00)

ค่ าเฉลีย่ รวม
(แปลผล)

จานวน
(ร้ อยละ)

ไม่ เห็น
ด้ วย
อย่ างยิง่
จานวน
(ร้ อยละ)

1
(0.30)

7
(2.30)

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

ลาดับ

4.66
(เห็นด้วย
อย่างยิง่ )

3

4.59
(เห็นด้ วย
อย่ างยิง่ )

จากตารางที่ 4.16 พบว่าในการตอบสนองของลูกค้า บัตรเครดิ ตวีซ่า แพลทิ นมั ธนาคาร
กรุ งเทพ ขั้นการตัดสิ นใจซื้ อ (Attention) ของผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น โดยรวมอยูใ่ น
ระดับ เห็ นด้วยอย่างยิ่ง (ค่ าเฉลี่ ยรวม 4.59 )โดยความคิดเห็ น ระดับ เห็ นด้วยอย่างยิ่งเรี ยงล าดับตาม
ค่าเฉลี่ย ได้แก่ ความประสงค์จะใช้สิทธิ์ ในการแลกแต้มคะแนนสะสม เพื่อแลกสิ นค้าฟรี (ค่าเฉลี่ย 4.87
) รองลงมาคื อ ความประสงค์จะใช้สิ ท ธิ์ ในการแลกแต้ม เพื่ อ รั บ ส่ วนลด ณ ร้ า นค้าที่ ร่วมรายการ
(ค่าเฉลี่ย 4.80 ) ความประสงค์จะใช้สิทธิ ประโยชน์ เพื่อรับส่ วนลดค่าอาหาร ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ
(ค่าเฉลี่ย 4.66 ) ความประสงค์จะใช้สิทธิ ประโยชน์ เพื่อรับ แต้มคะแนนเพิ่มเป็ น 2 เท่า (ค่าเฉลี่ย 4.59 )
และความประสงค์จะใช้สิทธิ์ แลกแต้ม เพื่อซื้ อสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 4.56 ) ตามลาดับ
ความคิดเห็นระดับเห็ นด้วยเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ ความประสงค์จะใช้สิทธิ์ แลก
แต้มคะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่ วนลดเงินสด(ค่าเฉลี่ ย 4.49 ) รองลงมาคือ ความประสงค์จะใช้สิทธิ
ประโยชน์ เพื่อรับ ความคุ ม้ ครองประกันภัย(ค่าเฉลี่ ย 4.46 ) และความประสงค์จะใช้สิทธิ์ แลกแต้ม
เพื่อแลกไมล์เดินทางของสายการบิน(ค่าเฉลี่ย 4.25 ) ตามลาดับ
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4.4 ส่ วนที่ 4 ข้ อเสนอแนะอืน่ ๆในการตัดสิ นใจ
ผู ้ต อบแบบสอบถามให้ ข ้อ เสนอแนะเกี่ ย วกับ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องบัต รเครดิ ต วี ซ่ า
แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพ จานวน 12 รายคิดเป็ นร้อยละ 4.00 โดยมีขอ้ เสนอแนะดังต่อไปนี้
1. ของที่นามาให้แลก น่าจะใช้คะแนนน้อยกว่านี้ 3 ราย
2. ของที่นามาให้แลก อยากให้เพิ่ม หรื อ เปลี่ยนสิ นค้าบ่อยๆ 2 ราย
3. ควรมีโปรแกรมผ่อน 0% 10 เดือน หรื อ 1 ปี หลายๆที่ 3 ราย
4. ไม่ค่อยรู ้วา่ มีสิทธิ พิเศษอะไรเลย 1 ราย
5. อยากให้มีการได้คะแนน 2 เท่าเมื่อเติมน้ ามันทุกที่ 1 ราย
6. อยากให้มีการได้คะแนน 2 เท่าเมื่อซื้ อสิ นค้าทุกที่ หรื อมีบ่อยๆ 2 ราย
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4.5 ส่ วนที่ 5 ข้ อมู ลเกี่ยวกับการตอบสนองของลูกค้ าบัตรเครดิตวีซ่ า แพลทินัมธนาคารกรุ งเทพต่ อ
สิ ทธิประโยชน์ โดยจาแนกตามรายได้
ตารางที่ 4.17 แสดงค่ าเฉลี่ ย และระดับ ความคิ ด เห็ น ต่ อการตอบสนองของลู ก ค้า บัต รเครดิ ต วีซ่ า
แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพในขั้นความตั้งใจจาแนกตามรายได้
รายได้
ไม่ เกิน 30,000 บาท

30,001 - 45,000 บาท

มากกว่ า 45,000 บาท

n=96
ค่ าเฉลีย่ แปลผล
แหล่ งทีท่ ราบข้ อมูลเบือ้ งต้ นเกีย่ วกับสิทธิประโยชน์ ของบัตร
พนักงานของธนาคารกรุ งเทพ
3.98 เห็นด้วย
BBL Call Center
3.88 เห็นด้วย
เพื่อน หรื อ คนรู ้จกั
3.65 เห็นด้วย
พนักงาน ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ
4.36 เห็นด้วย
ป้ ายติดประกาศ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ
4.44 เห็นด้วย

n=67
ค่ าเฉลีย่
แปลผล

n=137
ค่ าเฉลีย่
แปลผล

ขั้นความตั้งใจ
(Attention)

เอกสารแนะนาที่มาพร้อมกับใบแจ้งหนี้
SMS
E-mail
เว็บไซต์ของ BBL
เฟสบุ๊คแฟนเพจของ BBL Credit
เฟสบุ๊ ค แฟนเพจสาธารณะ/ เว็บ บอร์ ด
สาธารณะ
Banner โฆษณาทัว่ ไป
สื่ อโฆษณาทัว่ ไป เช่น วิทยุโทรทัศน์
ฯลฯ
สิทธิประโยชน์ ของบัตร
การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกสิ น ค้า
ฟรี
การแลกคะแนนสะสม เพื่ อ แลกรั บ
ส่วนลด
การแลกคะแนนสะสม เพื่ อ แลกรั บ
ส่วนลดเป็ นเงินสด

4.25
3.40
3.52
3.92
4.23

เห็นด้วย
เฉยๆ
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย

4.19
3.31
3.31
3.94
4.16

เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
อย่างยิง่
เห็นด้วย
เฉยๆ
เฉยๆ
เห็นด้วย
เห็นด้วย

3.70

เห็นด้วย

3.88

เห็นด้วย

3.81

เห็นด้วย

3.69

เห็นด้วย

3.84

เห็นด้วย

3.72

เห็นด้วย

3.54

เห็นด้วย

3.69

เห็นด้วย

3.58

เห็นด้วย

4.20

เห็นด้วย

4.18

เห็นด้วย

4.04

เห็นด้วย

4.08

เห็นด้วย

4.03

เห็นด้วย

4.04

เห็นด้วย

3.81

เห็นด้วย

3.81

เห็นด้วย

3.93

เห็นด้วย
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4.00
3.93
3.58
4.13
4.51

4.34
4.04
3.64
4.34

เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย

4.40

เห็นด้วย

4.24
3.66
3.71
4.07
4.32

เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย

ตารางที่ 4.17 (ต่ อ) แสดงค่าเฉลี่ ย และระดับความคิดเห็นต่อการตอบสนองของลูกค้าบัตรเครดิตวีซ่า
แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพในขั้นความตั้งใจจาแนกตามรายได้
รายได้
ขั้นความตั้งใจ
(Attention)
สิทธิประโยชน์ ของบัตร
การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกซื้ อ
สิ นค้า
การแลกคะแนนสะสม เพื่ อ แลก
ไมล์เดินทางของสายการบิน
การรับคะแนนสะสมเพิ่มเป็ น 2 เท่า
การรับประกันภัยคุม้ ครองเมื่อชาระ
ค่าเดิ นทางและโปรแกรมท่องเที่ ยว
ผ่านบัตร
การรับส่ วนลดค่าอาหาร ณ ร้านค้า
ที่ร่วมรายการ
ค่ าเฉลีย่ รวม
(แปลผล)

ไม่ เกิน 30,000 บาท

30,001 - 45,000 บาท

มากกว่ า 45,000 บาท

n=96
ค่ าเฉลีย่
แปลผล

n=67
ค่ าเฉลีย่
แปลผล

n=137
ค่ าเฉลีย่
แปลผล

3.86

เห็นด้วย

3.99

เห็นด้วย

3.82

เห็นด้วย

3.96

เห็นด้วย

3.96

เห็นด้วย

4.02

เห็นด้วย

3.96

เห็นด้วย

3.85

เห็นด้วย

3.96

เห็นด้วย

3.61

เห็นด้วย

3.46

เฉยๆ

3.64

เห็นด้วย

4.12

เห็นด้วย

4.09

เห็นด้วย

4.09

เห็นด้วย

3.91

เห็นด้ วย

3.90

เห็นด้ วย

3.97

เห็นด้ วย

จากตารางที่ 4.17 พบว่ า ผู้ต อบแบบสอบถามที่ มี ร ายได้ ไ ม่ เกิ น 30,000 บาทมี ก าร
ตอบสนองต่ อ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องบัต รเครดิ ต วีซ่ า แพลทิ นัม ธนาคารกรุ ง เทพ ในขั้น ความตั้ง ใจ
(Attention) มีคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ยรวม 3.91)
โดยความคิดเห็นในด้านการทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิต
วีซ่า แพลทินัมธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้ไม่เกิ น 30,000 บาทในระดับเห็ น
ด้วยสามารถเรี ยงลาดับ ตามค่าเฉลี่ ย ได้แก่ ป้ ายติ ดประกาศ ณ ร้ านค้าที่ ร่วมรายการ (ค่าเฉลี่ ย 4.44)
รองลงมาคือ พนักงาน ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ (ค่าเฉลี่ย 4.36) เอกสารแนะนาที่มาพร้อมกับใบแจ้งหนี้
(ค่ า เฉลี่ ย 4.25) เฟสบุ๊ ค แฟนเพจของ BBL Credit (ค่ าเฉลี่ ย 4.23) พนัก งานของธนาคารกรุ งเทพ
(ค่าเฉลี่ ย 3.98) เว็บไซต์ของ BBL(ค่าเฉลี่ ย 3.92) BBL Call Center (ค่าเฉลี่ ย 3.88) เฟสบุ๊คแฟนเพจ
สาธารณะ/ เว็บบอร์ ดสาธารณะ (ค่าเฉลี่ ย 3.70) Banner โฆษณาทัว่ ไป (ค่าเฉลี่ย 3.69) เพื่อน หรื อ คน
รู ้จกั (ค่าเฉลี่ย 3.65) สื่ อโฆษณาทัว่ ไป เช่น วิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ (ค่าเฉลี่ย 3.54) และ E-mail (ค่าเฉลี่ ย
3.52) ตามลาดับ
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ความคิดเห็นในด้านการทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิตวีซ่า
แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทในระดับเฉยๆ ได้แก่
SMS (ค่าเฉลี่ย 3.40)
ส่ ว นความคิ ด เห็ น ในด้านการทราบสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องบัต รเครดิ ต วี ซ่ า แพลทิ นั ม
ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี รายได้ ไม่ เกิ น 30,000 บาทในระดับเห็ นด้วยสามารถ
เรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ ย ได้แก่ การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกสิ นค้าฟรี (ค่าเฉลี่ ย 4.20) รองลงมาคือ
การรับส่ วนลดค่าอาหาร ณ ร้ านค้าที่ร่วมรายการ (ค่าเฉลี่ย 4.12)การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับ
ส่ วนลด (ค่ าเฉลี่ ย 4.08) การแลกคะแนนสะสม เพื่ อแลกไมล์เดิ น ทางของสายการบิ น และการรั บ
คะแนนสะสมเพิ่มเป็ น 2 เท่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (ค่าเฉลี่ย 3.96) การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกซื้ อสิ นค้า
(ค่ า เฉลี่ ย 3.86) การแลกคะแนนสะสม เพื่ อ แลกรั บ ส่ ว นลดเป็ นเงิ น สด (ค่ า เฉลี่ ย 3.81) การรั บ
ประกันภัยคุม้ ครองเมื่อชาระค่าเดินทางและโปรแกรมท่องเที่ยวผ่านบัตร (ค่าเฉลี่ย 3.61)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มีรายได้ 30,001 - 45,000 บาทมีการตอบสนองต่อสิ ทธิ ประโยชน์
ของบัตรเครดิตวีซ่า แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพ ในขั้นความตั้งใจ (Attention) มีคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ น
ระดับเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ยรวม 3.90)
โดยความคิดเห็นในด้านการทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิต
วีซ่า แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้ 30,001 - 45,000 บาทในระดับเห็น
ด้วยอย่างยิง่ ได้แก่ ป้ ายติดประกาศ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ (ค่าเฉลี่ย 4.51)
ความคิดเห็นในด้านการทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิตวีซ่า
แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้ 30,001 - 45,000 บาทในระดับเห็นด้วย
สามารถเรี ย งล าดับ ตามค่ า เฉลี่ ย ได้แ ก่ เอกสารแนะน าที่ ม าพร้ อ มกับ ใบแจ้ง หนี้ (ค่ า เฉลี่ ย 4.19)
รองลงมาคื อ เฟสบุ๊ค แฟนเพจของ BBL Credit (ค่ าเฉลี่ ย 4.16) พนัก งาน ณ ร้ านค้าที่ ร่วมรายการ
(ค่าเฉลี่ย 4.13) พนักงานของธนาคารกรุ งเทพ (ค่าเฉลี่ย 4.00) เว็บไซต์ของ BBL (ค่าเฉลี่ย 3.94) BBL
Call Center (ค่าเฉลี่ย 3.93) เฟสบุ๊คแฟนเพจสาธารณะ/ เว็บบอร์ ดสาธารณะ (ค่าเฉลี่ ย 3.88) Banner
โฆษณาทัว่ ไป (ค่าเฉลี่ ย 3.84) สื่ อโฆษณาทัว่ ไป เช่ น วิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ (ค่าเฉลี่ ย 3.69) และเพื่อน
หรื อ คนรู ้จกั (ค่าเฉลี่ย 3.58) ตามลาดับ
ความคิดเห็นในด้านการทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิตวีซ่า
แพลทินัมธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่ มีรายได้ 30,001 - 45,000 บาทในระดับเฉยๆ
ได้แก่ SMS และ E-mail มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (ค่าเฉลี่ย 3.31)ตามลาดับ
ส่ ว นความคิ ด เห็ น ในด้านการทราบสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องบัต รเครดิ ต วี ซ่ า แพลทิ นั ม
ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้30,001 - 45,000 บาทในระดับเห็ นด้วยสามารถ
เรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ ย ได้แก่ การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกสิ นค้าฟรี (ค่าเฉลี่ ย 4.18) รองลงมาคือ
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การรับส่ วนลดค่าอาหาร ณ ร้ านค้าที่ร่วมรายการ (ค่าเฉลี่ ย 4.09) การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับ
ส่ วนลด(ค่าเฉลี่ ย 4.03) การแลกคะแนนสะสม เพื่ อแลกซื้ อสิ นค้า (ค่ าเฉลี่ ย 3.99) การแลกคะแนน
สะสม เพื่ อแลกไมล์ เดิ น ทางของสายการบิ น (ค่ า เฉลี่ ย 3.96) การรั บ คะแนนสะสมเพิ่ ม เป็ น 2 เท่ า
(ค่าเฉลี่ย 3.85) การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่ วนลดเป็ นเงินสด (ค่าเฉลี่ย 3.81) ตามลาดับ
ความคิดเห็น ในด้านการทราบสิ ทธิ ประโยชน์ของ บัตรเครดิต วีซ่า แพลทิ นัมธนาคาร
กรุ ง เทพของผู้ต อบแบบสอบถามที่ มี ร ายได้ 3 0,001 - 45,000 บาทในระดับ เฉยๆ ได้แ ก่ การรั บ
ประกันภัยคุม้ ครองเมื่อชาระค่าเดินทางและโปรแกรมท่องเที่ยวผ่านบัตร (ค่าเฉลี่ย 3.46)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้มากกว่า 45,000 บาท มีการตอบสนองต่อสิ ทธิ ประโยชน์
ของบัตรเครดิตวีซ่า แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพ ในขั้นความตั้งใจ (Attention) มีคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ น
ระดับเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ยรวม 3.97)
โดยความคิดเห็นในด้านการทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิต
วีซ่า แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้มากกว่า 45,000 บาท ในระดับเห็น
ด้วยเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ ย ได้แก่ ป้ ายติดประกาศ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ (ค่าเฉลี่ย 4.40) รองลงมา
คื อ พนักงานของธนาคารกรุ งเทพ และพนักงาน ณ ร้ านค้าที่ ร่วมรายการ มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากัน(ค่าเฉลี่ ย
4.34) เฟสบุ๊ค แฟนเพจของ BBL Credit (ค่ าเฉลี่ ย 4.32) เอกสารแนะนาที่ ม าพร้ อมกับ ใบแจ้งหนี้
(ค่าเฉลี่ ย 4.24) เว็บไซต์ของ BBL (ค่าเฉลี่ ย 4.07) BBL Call Center (ค่าเฉลี่ ย 4.04) เฟสบุ๊คแฟนเพจ
สาธารณะ/ เว็บ บอร์ ด สาธารณะ(ค่ า เฉลี่ ย 3.81) Banner โฆษณาทั่ว ไป (ค่ า เฉลี่ ย 3.72) E-mail
(ค่าเฉลี่ ย 3.71) SMS (ค่าเฉลี่ ย 3.66) เพื่อน หรื อ คนรู้จกั (ค่าเฉลี่ ย 3.64) และสื่ อโฆษณาทัว่ ไป เช่ น
วิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ(ค่าเฉลี่ย 3.58) ตามลาดับ
ส่ ว นความคิ ด เห็ น ในด้านการทราบสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องบัต รเครดิ ต วี ซ่ า แพลทิ นัม
ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้มากกว่า 45,000 บาท ในระดับเห็ นด้วยสามารถ
เรี ย งล าดับ ตามค่ า เฉลี่ ย ได้แ ก่ การรั บ ส่ ว นลดค่ า อาหาร ณ ร้ า นค้า ที่ ร่ ว มรายการ (ค่ า เฉลี่ ย 4.09)
รองลงมาคือ การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกสิ นค้าฟรี และการแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่ วนลด
มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (ค่าเฉลี่ย 4.04) การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกไมล์เดินทางของสายการบิน(ค่าเฉลี่ย
4.02) การรับคะแนนสะสมเพิ่มเป็ น 2 เท่า (ค่าเฉลี่ย 3.96) การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่ วนลด
เป็ นเงิ น สด (ค่ าเฉลี่ ย 3.93) การแลกคะแนนสะสม เพื่ อแลกซื้ อสิ น ค้า(ค่ าเฉลี่ ย 3.82) และการรั บ
ประกันภัยคุ ม้ ครองเมื่ อชาระค่าเดิ นทางและโปรแกรมท่องเที่ ยวผ่านบัตร มีค่าเฉลี่ ยเท่ากัน (ค่าเฉลี่ ย
3.64)
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ตารางที่ 4.18 แสดงค่าเฉลี่ย และระดับที่มีผลต่อการตอบสนองของลูกค้าบัตรเครดิตวีซ่า แพลทินมั
ธนาคารกรุ งเทพต่อสิ ทธิ ประโยชน์ ในขั้นความสนใจโดยจาแนกตามรายได้
ขั้นความสนใจ
(Interest)

ไม่ เกิน 30,000 บาท
n=96
ค่ าเฉลีย่ แปลผล
แหล่ งในการหาข้ อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับสิทธิประโยชน์ ของบัตร
พนักงานของธนาคารกรุ งเทพ
4.12 เห็นด้วย
BBL Call Center
4.36 เห็นด้วย
เพื่อน หรื อ คนรู ้จกั
3.27
เฉยๆ
พนักงาน ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ
4.41 เห็นด้วย
ป้ ายติดประกาศ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ 4.49 เห็นด้วย
เอกสารแนะนาที่มาพร้อมกับใบแจ้งหนี้ 4.49 เห็นด้วย
สมัครบริ การรับข่าวสารทาง SMS
3.24
เฉยๆ
E-mailถึงฝ่ ายบริ การลูกค้า
2.82
เฉยๆ
เว็บไซต์ของ BBL
เห็นด้วย
4.52
อย่างยิง่
เฟสบุ๊คแฟนเพจของ BBL Credit
4.37 เห็นด้วย
เฟสบุ๊ ค แฟนเพจสาธารณะ/ เว็บ บอร์ ด
สาธารณะ
สิทธิประโยชน์ ของบัตร
การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกสิ น ค้า
ฟรี
การแลกคะแนนสะสม เพื่ อ แลกรั บ
ส่วนลด
การแลกคะแนนสะสม เพื่ อ แลกรั บ
ส่วนลดเป็ นเงินสด
การแลกคะแนนสะสม เพื่ อ แลกซื้ อ
สิ นค้า
การแลกคะแนนสะสม เพื่ อ แลกไมล์
เดินทางของสายการบิน

4.08

4.92
4.53
4.52
4.60
4.30

เห็นด้วย
เห็นด้วย
อย่างยิง่
เห็นด้วย
อย่างยิง่
เห็นด้วย
อย่างยิง่
เห็นด้วย
อย่างยิง่
เห็นด้วย
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รายได้
30,001 - 45,000 บาท
n=67
ค่ าเฉลีย่
แปลผล
4.09
4.34
3.22
4.24
4.34
4.48
3.43
2.78
4.61
4.52
4.18

4.94
4.66
4.58
4.54
4.21

มากกว่ า 45,000 บาท
n=137
ค่ าเฉลีย่
แปลผล

เห็นด้วย
เห็นด้วย
เฉยๆ
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เฉยๆ
เฉยๆ
เห็นด้วย
อย่างยิง่
เห็นด้วย
อย่างยิง่

3.91
4.33
3.58
4.34
4.45
4.42
3.43
2.83

4.23

เห็นด้วย

เห็นด้วย

3.95

เห็นด้วย

เห็นด้วย
อย่างยิง่
เห็นด้วย
อย่างยิง่
เห็นด้วย
อย่างยิง่
เห็นด้วย
อย่างยิง่
เห็นด้วย

4.58

4.81
4.54

เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เฉยๆ
เฉยๆ
เห็นด้วย
อย่างยิง่

เห็นด้วย
อย่างยิง่
เห็นด้วย
อย่างยิง่

4.45

เห็นด้วย

4.68

เห็นด้วย
อย่างยิง่

4.42

เห็นด้วย

ตารางที่ 4.18 (ต่ อ ) แสดงค่ า เฉลี่ ย และระดับ ที่ มี ผ ลต่ อ การตอบสนองของลู ก ค้า บัต รเครดิ ต วีซ่ า
แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพต่อสิ ทธิ ประโยชน์ ในขั้นความสนใจโดยจาแนกตามรายได้
ขั้นความสนใจ
(Interest)
สิทธิประโยชน์ ของบัตร
การรับคะแนนสะสมเพิ่มเป็ น 2 เท่า
การรับประกันภัยคุม้ ครองเมื่อชาระ
ค่าเดิ นทางและโปรแกรมท่องเที่ ยว
ผ่านบัตร
การรับส่ วนลดค่าอาหาร ณ ร้านค้า
ที่ร่วมรายการ
ค่ าเฉลีย่ รวม

ไม่ เกิน 30,000 บาท
n=96
ค่ าเฉลีย่
แปลผล

รายได้
30,001 - 45,000 บาท
n=67
ค่ าเฉลีย่
แปลผล

มากกว่ า 45,000 บาท
n=137
ค่ าเฉลีย่
แปลผล

4.55

เห็นด้วย
อย่างยิง่

4.55

เห็นด้วย
อย่างยิง่

4.55

เห็นด้วย
อย่างยิง่

4.64

เห็นด้วย
อย่างยิง่

4.63

เห็นด้วย
อย่างยิง่

4.61

เห็นด้วย
อย่างยิง่

4.46

เห็นด้วย

4.53

4.25

เห็นด้ วย

4.24

4.53
4.25

เห็นด้วย
อย่างยิง่
เห็นด้ วย

เห็นด้วย
อย่างยิง่
เห็นด้ วย

จากตารางที่ 4.18 พบว่ า ผู้ต อบแบบสอบถามที่ มี ร ายได้ ไ ม่ เกิ น 30,000 บาทมี ก าร
ตอบสนองต่ อ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องบัต รเครดิ ตวี ซ่ า แพลทิ นัม ธนาคารกรุ ง เทพ ในขั้น ความสนใจ
(Interest)มีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ยรวม 4.25)
โดยความคิดเห็นในด้านการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิตวี
ซ่า แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทในระดับเห็นด้วย
อย่างยิง่ สามารถเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ เว็บไซต์ของ BBL (ค่าเฉลี่ย 4.52)
ความคิดเห็นในด้านการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิตวีซ่า
แพลทินัมธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้ไม่เกิ น 30,000 บาทในระดับเห็ นด้วย
ได้แก่ ป้ ายติดประกาศ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการและเอกสารแนะนาที่มาพร้อมกับใบแจ้งหนี้ มีค่าเฉลี่ ย
เท่ากัน (ค่าเฉลี่ย 4.49) รองลงมาคือ พนักงาน ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ(ค่าเฉลี่ย 4.41) เฟสบุค๊ แฟนเพจ
ของ BBL Credit (ค่ าเฉลี่ ย 4.37) BBL Call Center (ค่ าเฉลี่ ย 4.36) พนัก งานของธนาคารกรุ งเทพ
(ค่าเฉลี่ย 4.12) และเฟสบุค๊ แฟนเพจสาธารณะ/ เว็บบอร์ ดสาธารณะ (ค่าเฉลี่ย 4.08) ตามลาดับ
ความคิดเห็นในด้านการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิตวีซ่า
แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทในระดับเฉยๆ ได้แก่
เพื่อน หรื อ คนรู้จกั (ค่าเฉลี่ ย 3.27) รองลงมาคือ สมัครบริ การรับข่าวสารทางSMS (ค่าเฉลี่ย 3.24) Emailถึงฝ่ ายบริ การลูกค้า(ค่าเฉลี่ย 2.82)
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ส่ ว นความคิ ด เห็ น ในด้านการทราบสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องบัต รเครดิ ต วี ซ่ า แพลทิ นั ม
ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี รายได้ ไม่ เกิ น 30,000 บาทในระดับเห็ นด้วยอย่างยิ่ง
สามารถเรี ย งล าดับ ตามค่ า เฉลี่ ย ได้แก่ การแลกคะแนนสะสม เพื่ อ แลกสิ น ค้า ฟรี (ค่ า เฉลี่ ย 4.92)
รองลงมาคือ การรับประกันภัยคุ ม้ ครองเมื่อชาระค่าเดิ นทางและโปรแกรมท่องเที่ ยว (ค่าเฉลี่ ย 4.64)
การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกซื้ อสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 4.60) การรับคะแนนสะสมเพิ่มเป็ น 2 เท่า (ค่าเฉลี่ย
4.55) การแลกคะแนนสะสม เพื่ อแลกรั บ ส่ วนลดและการรั บ ส่ วนลดค่ า อาหาร ณ ร้ านค้าที่ ร่วม
รายการ มีค่าเฉลี่ ยเท่ากัน (ค่าเฉลี่ ย 4.53) และการแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่ วนลดเป็ นเงินสด
(ค่าเฉลี่ย 4.52) ตามลาดับ
ความคิ ด เห็ น ในด้ า นการทราบสิ ทธิ ประโยชน์ ข อง BBL Platinum ของผู้ต อบ
แบบสอบถามที่มีรายได้ไม่เกิ น 30,000 บาทในระดับเห็นด้วย สามารถเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ ย ได้แก่
การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกไมล์เดิ นทางของสายการบิน (ค่าเฉลี่ ย 4.30) การแลกคะแนนสะสม
เพื่อแลกไมล์เดินทางของสายการบินพนักงานของธนาคารกรุ งเทพ (ค่าเฉลี่ย 4.12) ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มีรายได้ 30,001 - 45,000 บาทมีการตอบสนองต่อสิ ทธิ ประโยชน์
ของบัตรเครดิตวีซ่า แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพ ในขั้นความสนใจ(Interest)มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่
ในระดับเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ยรวม 4.25)
โดยความคิดเห็นในด้านการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิตวี
ซ่ า แพลทิ นมั ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่มี รายได้30,001 - 45,000 บาทในระดับเห็ น
ด้วยอย่างยิง่ สามารถเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ เว็บไซต์ของ BBL (ค่าเฉลี่ย 4.61) เฟสบุค๊ แฟนเพจ
ของ BBL Credit (ค่ า เฉลี่ ย 4.52) และป้ ายติ ด ประกาศ ณ ร้ า นค้า ที่ ร่ ว มรายการ(ค่ า เฉลี่ ย 4.51)
ตามลาดับ
ความคิดเห็นในด้านการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิตวีซ่า
แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้30,001 - 45,000 บาทในระดับเห็นด้วย
สามารถเรี ย งล าดับ ตามค่ า เฉลี่ ย ได้แ ก่ เอกสารแนะน าที่ ม าพร้ อ มกับ ใบแจ้ง หนี้ (ค่ า เฉลี่ ย 4.48)
รองลงมาคือการรับส่ วนลดค่าอาหาร ณ ร้ านค้าที่ร่วมรายการ(ค่าเฉลี่ ย 4.46) BBL Call Center และ
ป้ ายติ ดประกาศ ณ ร้ านค้าที่ ร่วมรายการ มี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากัน (ค่าเฉลี่ ย 4.34) พนักงาน ณ ร้ านค้าที่ ร่วม
รายการ (ค่าเฉลี่ย 4.24) เฟสบุ๊คแฟนเพจสาธารณะ/ เว็บบอร์ ดสาธารณะ (ค่าเฉลี่ย 4.18) และพนักงาน
ของธนาคารกรุ งเทพ (ค่าเฉลี่ย 4.09)ตามลาดับ
ความคิดเห็นในด้านการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิตวีซ่า
แพลทิ นัม ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี รายได้30,001 - 45,000 บาทในระดับเฉยๆ
สามารถเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ ย ได้แก่ สมัครบริ การรับข่าวสารทางSMS (ค่าเฉลี่ ย 3.48) เพื่อน หรื อ
คนรู้จกั (ค่าเฉลี่ย 3.22) และE-mailถึงฝ่ ายบริ การลูกค้า(ค่าเฉลี่ย 2.78) ตามลาดับ
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ส่ ว นความคิ ด เห็ น ในด้านการทราบสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องบัต รเครดิ ต วี ซ่ า แพลทิ นั ม
ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้30,001 - 45,000 บาท ในระดับเห็ นด้วยอย่างยิ่ง
สามารถเรี ย งล าดับ ตามค่ า เฉลี่ ย ได้แก่ การแลกคะแนนสะสม เพื่ อ แลกสิ น ค้าฟรี (ค่ า เฉลี่ ย 4.94)
รองลงมาคือ การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่ วนลด (ค่าเฉลี่ ย 4.66) การรับประกันภัยคุ ม้ ครอง
เมื่อชาระค่าเดินทางและโปรแกรมท่องเที่ยวผ่านบัตร (ค่าเฉลี่ย 4.63) การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลก
รับส่ วนลดเป็ นเงินสด (ค่าเฉลี่ ย 4.58) การรับคะแนนสะสมเพิ่มเป็ น 2 เท่า (ค่าเฉลี่ย 4.55) การแลก
คะแนนสะสม เพื่อแลกซื้ อสิ นค้า (ค่าเฉลี่ ย 4.54) การรับ ส่ วนลดค่าอาหาร ณ ร้ านค้าที่ ร่วมรายการ
(ค่าเฉลี่ย 4.53) ตามลาดับ
ความคิดเห็ น ในด้านการทราบสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิต วีซ่า แพลทิ นัมธนาคาร
กรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้30,001 - 45,000 บาท ในระดับเห็นด้วยสามารถเรี ยงลาดับ
ตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกไมล์เดินทางของสายการบิน (ค่าเฉลี่ย 4.21)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มีรายได้มากกว่า 45,000 บาท มีการตอบสนองต่อสิ ทธิ ประโยชน์
ของบัตรเครดิ ตวีซ่า แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพในขั้นความสนใจ(Interest)มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่
ในระดับเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ยรวม 4.24)
โดยความคิดเห็นในด้านการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิตวี
ซ่ า แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้มากกว่า 45,000 บาท ในระดับเห็ น
ด้วยอย่างยิง่ สามารถเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ เว็บไซต์ของ BBL(ค่าเฉลี่ย 4.58)
ความคิดเห็นในด้านการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิตวีซ่า
แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้มากกว่า 45,000 บาท ในระดับเห็นด้วย
สามารถเรี ย งล าดับ ตามค่ าเฉลี่ ย ได้แ ก่ ป้ ายติ ดประกาศ ณ ร้ านค้า ที่ ร่วมรายการ (ค่ า เฉลี่ ย 4.45)
รองลงมาคือ เอกสารแนะนาที่มาพร้อมกับใบแจ้งหนี้ (ค่าเฉลี่ย 4.42) พนักงาน ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ
(ค่าเฉลี่ ย 4.34) BBL Call Center (ค่ าเฉลี่ ย 4.33) เฟสบุ๊ค แฟนเพจของ BBL Credit (ค่าเฉลี่ ย 4.23)
เฟสบุ๊ ค แฟนเพจสาธารณะ/ เว็บ บอร์ ด สาธารณะ (ค่ า เฉลี่ ย 3.95) พนัก งานของธนาคารกรุ งเทพ
(ค่าเฉลี่ย 3.91) และเพื่อน หรื อ คนรู ้จกั (ค่าเฉลี่ย 3.58) ตามลาดับ
ความคิดเห็นในด้านการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิตวีซ่า
แพลทิ นัม ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่ มีรายได้มากกว่า 45,000 บาท ในระดับเฉยๆ
สามารถเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ สมัครบริ การรับข่าวสารทางSMS (ค่าเฉลี่ย 3.43) และ E-mailถึง
ฝ่ ายบริ การลูกค้า(ค่าเฉลี่ย 2.83)
ส่ ว นความคิ ด เห็ น ในด้านการทราบสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องบัต รเครดิ ต วี ซ่ า แพลทิ นั ม
ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้มากกว่า 45,000 บาท ในระดับเห็ นด้วยอย่างยิ่ง
สามารถเรี ย งล าดับ ตามค่ า เฉลี่ ย ได้แ ก่ การแลกคะแนนสะสม เพื่ อ แลกสิ น ค้าฟรี ค่ า เฉลี่ ย 4.81)
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รองลงมาคือ การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกซื้ อสิ นค้า(ค่าเฉลี่ย 4.68) การรับประกันภัยคุม้ ครองเมื่อ
ชาระค่าเดินทางและโปรแกรมท่องเที่ยวผ่านบัตร (ค่าเฉลี่ย 4.61) การรับคะแนนสะสมเพิ่มเป็ น 2 เท่า
(ค่ า เฉลี่ ย 4.55) การแลกคะแนนสะสม เพื่ อ แลกรั บ ส่ ว นลด (ค่ า เฉลี่ ย 4.54) และการรั บ ส่ ว นลด
ค่าอาหาร ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ(ค่าเฉลี่ย 4.53) ตามลาดับ
ส่ ว นความคิ ด เห็ น ในด้านการทราบสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องบัต รเครดิ ต วี ซ่ า แพลทิ นั ม
ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้มากกว่า 45,000 บาท ในระดับเห็นด้วยสามารถ
เรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่ วนลดเป็ นเงินสด มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน
(ค่าเฉลี่ย 4.45) และ การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกไมล์เดินทางของสายการบิน (ค่าเฉลี่ย 4.42)
ตารางที่ 4.19 แสดงค่าเฉลี่ ย และระดับที่มีผลต่อการตอบสนองของลูกค้าบัตรเครดิ ตวีซ่า แพลทิ นัม
ธนาคารกรุ งเทพต่อสิ ทธิประโยชน์ ในขั้นความต้องการอยากได้โดยจาแนกตามรายได้
ขั้นความต้ องการอยากได้
(Desire)
ความประสงค์จะใช้สิทธิ์ในการ
แลกแต้มคะแนนสะสม เพื่อแลก
สิ นค้าฟรี
ความประสงค์จะใช้สิทธิ์ในการ
แลกแต้มเพื่อรับส่วนลด ณ ร้านค้าที่
ร่ วมรายการ
ความประสงค์จะใช้สิทธิ์แลกแต้ม
คะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่วนลด
เงินสด
ความประสงค์จะใช้สิทธิ์แลกแต้ม
เพื่อซื้อสิ นค้า
ความประสงค์จะใช้สิทธิ์แลกแต้ม
เพื่อแลกไมล์เดินทางของสายการ
บิน
ความประสงค์จะใช้สิทธิประโยชน์
เพื่อรับ แต้มคะแนนเพิม่ เป็ น 2 เท่า
ความประสงค์จะใช้สิทธิประโยชน์
เพื่อรับ ความคุม้ ครองประกันภัย

ไม่ เกิน 30,000 บาท
n=96

รายได้
30,001 - 45,000 บาท
n=67

มากกว่ า 45,000 บาท
n=137

ค่ าเฉลีย่

แปลผล

ค่ าเฉลีย่

แปลผล

ค่ าเฉลีย่

แปลผล

4.92

เห็นด้วย
อย่างยิง่

4.94

เห็นด้วย
อย่างยิง่

4.82

เห็นด้วย
อย่างยิง่

4.60

เห็นด้วย
อย่างยิง่

4.69

เห็นด้วย
อย่างยิง่

4.49

เห็นด้วย

4.38

เห็นด้วย

4.45

เห็นด้วย

4.32

เห็นด้วย

4.46

เห็นด้วย

4.36

เห็นด้วย

4.61

เห็นด้วย
อย่างยิง่

3.99

เห็นด้วย

3.93

เห็นด้วย

4.36

เห็นด้วย

4.61
4.61

เห็นด้วย
อย่างยิง่
เห็นด้วย
อย่างยิง่
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4.64
4.63

เห็นด้วย
อย่างยิง่
เห็นด้วย
อย่างยิง่

4.55
4.53

เห็นด้วย
อย่างยิง่
เห็นด้วย
อย่างยิง่

ตารางที่ 4.19 (ต่ อ ) แสดงค่ าเฉลี่ ย และระดับ ที่ มี ผ ลต่ อ การตอบสนองของลู ก ค้า บัต รเครดิ ต วี ซ่ า
แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพต่อสิ ทธิ ประโยชน์ ในขั้นความต้องการอยากได้โดยจาแนกตามรายได้
ขั้นความต้ องการอยากได้
(Desire)
ความประสงค์จะใช้สิทธิประโยชน์
เพื่อรับส่วนลดค่าอาหาร ณ ร้านค้า
ที่ร่วมรายการ
ค่ าเฉลีย่ รวม

ไม่ เกิน 30,000 บาท
n=96

รายได้
30,001 - 45,000 บาท
n=67

มากกว่ า 45,000 บาท
n=137

ค่ าเฉลีย่

แปลผล

ค่ าเฉลีย่

แปลผล

ค่ าเฉลีย่

แปลผล

4.53

เห็นด้วย
อย่างยิง่

4.43

เห็นด้วย

4.67

เห็นด้วย
อย่างยิง่

4.51

เห็นด้ วย
อย่ างยิง่

4.51

เห็นด้ วย
อย่ างยิง่

4.54

เห็นด้ วย
อย่ างยิง่

จากตารางที่ 4.19 พบว่ า ผู้ต อบแบบสอบถามที่ มี ร ายได้ ไ ม่ เกิ น 30,000 บาท มี ก าร
ตอบสนองเกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิต วีซ่า แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพในขั้นความต้องการ
อยากได้ (Desire) มีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยอย่างยิง่ (ค่าเฉลี่ยรวม 4.51)
โดยความคิ ด เห็ น ในด้านการตอบสนองเกี่ ย วกับ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องบัตรเครดิ ตวีซ่ า
แพลทินัมธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้ไม่เกิ น 30,000 บาทในระดับเห็ นด้วย
อย่างยิง่ สามารถเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ ความประสงค์จะใช้สิทธิ์ ในการแลกแต้มคะแนนสะสม
เพื่ อ แลกสิ น ค้าฟรี (ค่ า เฉลี่ ย 4.92) รองลงมาคื อ ความประสงค์จะใช้สิ ท ธิ ป ระโยชน์ เพื่ อ รั บ แต้ม
คะแนนเพิ่มเป็ น 2 เท่าและความประสงค์จะใช้สิทธิ ป ระโยชน์ เพื่ อรับ ความคุ ม้ ครองประกันภัย มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากัน (ค่าเฉลี่ย 4.61) ความประสงค์จะใช้สิทธิ์ ในการแลกแต้มเพื่อรับส่ วนลด ณ ร้านค้าที่ร่วม
รายการ (ค่าเฉลี่ ย 4.60) และความประสงค์จะใช้สิทธิ ประโยชน์ เพื่อรับส่ วนลดค่าอาหาร ณ ร้านค้าที่
ร่ วมรายการ (ค่าเฉลี่ย 4.53) ตามลาดับ
ความคิ ด เห็ น ในด้า นการตอบสนองเกี่ ย วกับ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องบัต รเครดิ ต วี ซ่ า
แพลทินัมธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้ไม่เกิ น 30,000 บาทในระดับเห็ นด้วย
สามารถเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ ความประสงค์จะใช้สิทธิ์ แลกแต้ม เพื่อซื้ อสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 4.46)
รองลงมาคือ ความประสงค์จะใช้สิท ธิ์ แลกแต้มคะแนนสะสม เพื่ อแลกรั บส่ วนลดเงิ นสด(ค่าเฉลี่ ย
4.38) และความประสงค์จะใช้สิ ท ธิ์ แลกแต้ม เพื่ อแลกไมล์เดิ นทางของสายการบิ น (ค่ าเฉลี่ ย 3.99)
ตามลาดับ
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ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี รายได้ 30,001 - 45,000 บาท มี ก ารตอบสนองเกี่ ย วกับ สิ ท ธิ
ประโยชน์ข องบัตรเครดิ ต วีซ่ า แพลทิ นัมธนาคารกรุ งเทพในขั้นความต้องการอยากได้ (Desire) มี
ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ ใน ระดับเห็นด้วยอย่างยิง่ (ค่าเฉลี่ยรวม 4.51)
โดยความคิดเห็นในในด้านการตอบสนองเกี่ ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิ ต วีซ่า
แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้ 30,001 - 45,000 บาทในระดับเห็นด้วย
อย่างยิ่ง สามารถเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ ความประสงค์จะใช้สิทธิ์ ในการแลกแต้มคะแนนสะสม
เพื่ อแลกสิ น ค้าฟรี (ค่ าเฉลี่ ย 4.94) รองลงมาคื อ ความประสงค์จะใช้สิ ท ธิ์ ในการแลกแต้ม เพื่ อ รั บ
ส่ วนลด ณ ร้ านค้าที่ ร่วมรายการ(ค่ าเฉลี่ ย 4.69) ความประสงค์จะใช้สิ ท ธิ ป ระโยชน์ เพื่ อรั บ แต้ม
คะแนนเพิ่มเป็ น 2 เท่า (ค่าเฉลี่ย 4.64) และความประสงค์จะใช้สิทธิ ประโยชน์ เพื่อรับ ความคุม้ ครอง
ประกันภัย (ค่าเฉลี่ย 4.63)ตามลาดับ
ความคิ ด เห็ น ในด้า นการตอบสนองเกี่ ย วกับ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องบัต รเครดิ ต วี ซ่ า
แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้30,001 - 45,000 บาท ในระดับเห็นด้วย
สามารถเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ ย ได้แก่ ความประสงค์จะใช้สิทธิ์ แลกแต้มคะแนนสะสม เพื่อแลกรับ
ส่ ว นลดเงิ น สด(ค่ าเฉลี่ ย 4.45) รองลงมาคื อ ความประสงค์ จะใช้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ เพื่ อ รั บ ส่ ว นลด
ค่าอาหาร ณ ร้ านค้าที่ ร่วมรายการ (ค่าเฉลี่ ย 4.43) ความประสงค์จะใช้สิทธิ์ แลกแต้ม เพื่อซื้ อสิ นค้า
(ค่าเฉลี่ย 4.36) และความประสงค์จะใช้สิทธิ์ แลกแต้ม เพื่อแลกไมล์เดินทางของสายการบิน (ค่าเฉลี่ ย
3.93) ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี รายได้ มากกว่า 45,000 บาท มี ก ารตอบสนองเกี่ ย วกับ สิ ท ธิ
ประโยชน์ข องบัตรเครดิ ต วีซ่ า แพลทิ นัมธนาคารกรุ งเทพในขั้นความต้องการอยากได้ (Desire) มี
ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ ในระดับเห็นด้วยอย่างยิง่ (ค่าเฉลี่ยรวม 4.54)
โดยความคิ ดเห็ นในด้านการตอบสนองเกี่ ยวกับ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องบัตรเครดิ ต วีซ่ า
แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่ มีรายได้มากกว่า 45,000 บาท ในระดับเห็นด้วย
อย่างยิ่ง สามารถเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ ความประสงค์จะใช้สิทธิ์ ในการแลกแต้มคะแนนสะสม
เพื่ อแลกสิ นค้าฟรี (ค่าเฉลี่ ย 4.82) รองลงมาคือ ความประสงค์จะใช้สิท ธิ ป ระโยชน์ เพื่ อรั บส่ วนลด
ค่าอาหาร ณ ร้ านค้าที่ ร่วมรายการ (ค่าเฉลี่ ย 4.67) ความประสงค์จะใช้สิท ธิ์ แลกแต้ม เพื่อซื้ อสิ นค้า
(ค่าเฉลี่ย 4.61) ความประสงค์จะใช้สิทธิ ประโยชน์ เพื่อรับ แต้มคะแนนเพิ่มเป็ น 2 เท่า (ค่าเฉลี่ย 4.55)
และความประสงค์จะใช้สิทธิ ประโยชน์ เพื่อรับ ความคุม้ ครองประกันภัย (ค่าเฉลี่ย 4.53)ตามลาดับ
ความคิ ด เห็ น ในด้ า นการตอบสนองเกี่ ย วกับ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องบัต รเครดิ ต วี ซ่ า
แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้มากกว่า 45,000 บาท ในระดับเห็นด้วย
สามารถเรี ยงล าดับ ตามค่ าเฉลี่ ย ได้แก่ ความประสงค์จะใช้สิท ธิ์ ในการแลกแต้ม เพื่ อรั บ ส่ วนลด ณ
ร้ านค้าที่ ร่วมรายการ (ค่าเฉลี่ ย 4.49) รองลงมาคือ ความประสงค์จะใช้สิ ทธิ์ แลกแต้ม เพื่ อแลกไมล์
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เดินทางของสายการบิน(ค่าเฉลี่ย 4.36) และความประสงค์จะใช้สิทธิ์ แลกแต้มคะแนนสะสม เพื่อแลก
รับส่ วนลดเงินสด(ค่าเฉลี่ย 4.32) ตามลาดับ
ตารางที่ 4.20 แสดงค่าเฉลี่ ย และระดับที่มีผลต่อการตอบสนองของลูกค้าบัตรเครดิ ตวีซ่า แพลทิ นัม
ธนาคารกรุ งเทพต่อสิ ทธิ ประโยชน์ข้ นั การตัดสิ นใจซื้ อโดยจาแนกตามรายได้
ขั้นการตัดสินใจซื้อ
(Action)
ท่ า นตัด สิ น ใจใช้สิ ท ธิ์ ในการแลก
แต้ม คะแนนสะสมเพื่ อแลกสิ น ค้า
ฟรี
ท่ า นตัด สิ น ใจใช้สิ ท ธิ์ ในการแลก
แต้มเพื่อรับส่วนลด ณ ร้านค้าที่ร่วม
รายการ
ท่ า นตั ด สิ นใจใช้ สิ ทธิ์ แลกแต้ ม
คะแนนสะสม เพื่อแลกรั บส่ วนลด
เงินสด
ท่านตัดสิ นใจใช้สิทธิ์ แลกแต้มเพื่อ
ซื้อสิ นค้า
ท่านตัดสิ นใจใช้สิทธิ์ แลกแต้มเพื่อ
แลกไมล์เดินทางของสายการบิน
ท่ า นตัด สิ น ใจใช้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์
เพื่อรับแต้มคะแนนเพิ่มเป็ น 2 เท่า
ท่ า นตัด สิ น ใจใช้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์
เพื่อรับความคุม้ ครองประกันภัย
ท่ า นตัด สิ น ใจใช้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์
เพื่อรับส่ วนลดค่าอาหาร ณ ร้านค้า
ที่ร่วมรายการ
ค่ าเฉลีย่ รวม

ไม่ เกิน 30,000 บาท
n=96
ค่ าเฉลีย่
แปลผล

รายได้
30,001 - 45,000 บาท
n=67
ค่ าเฉลีย่
แปลผล

มากกว่ า 45,000 บาท
n=137
ค่ าเฉลีย่
แปลผล

4.91

เห็นด้วย
อย่างยิง่

4.99

เห็นด้วย
อย่างยิง่

4.79

เห็นด้วย
อย่างยิง่

4.89

เห็นด้วย
อย่างยิง่

4.94

เห็นด้วย
อย่างยิง่

4.68

เห็นด้วย
อย่างยิง่

4.49

เห็นด้วย

4.46

เห็นด้วย

4.50

เห็นด้วย
อย่างยิง่

4.43

เห็นด้วย

4.42

เห็นด้วย

4.72

เห็นด้วย
อย่างยิง่

4.18

เห็นด้วย

4.00

เห็นด้วย

4.43

เห็นด้วย

4.66

เห็นด้วย
อย่างยิง่

4.66

เห็นด้วย
อย่างยิง่

4.51

เห็นด้วย
อย่างยิง่

4.48

เห็นด้วย

4.48

เห็นด้วย

4.44

เห็นด้วย

4.56

เห็นด้วย
อย่างยิง่

4.52

เห็นด้วย
อย่างยิง่

4.80

เห็นด้วย
อย่างยิง่

4.58

เห็นด้ วย
อย่ างยิง่

4.56

เห็นด้ วย
อย่ างยิง่

4.61

เห็นด้ วย
อย่ างยิง่
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จากตารางที่ 4.20 ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้ไม่เกิ น 30,000 บาท มีการตอบสนอง
เกี่ ย วกับ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องบัต รเครดิ ต วี ซ่ า แพลทิ นัม ธนาคารกรุ ง เทพในขั้น การตัด สิ น ใจซื้ อ
(Action)มีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยอย่างยิง่ (ค่าเฉลี่ย 4.58)
โดยความคิ ดเห็ น ในด้านการตอบสนองเกี่ ยวกับ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องบัตรเครดิ ต วีซ่ า
แพลทินัมธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้ไม่เกิ น 30,000 บาทในระดับเห็ นด้วย
อย่างยิง่ สามารถเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ ท่านตัดสิ นใจใช้สิทธิ์ ในการแลกแต้มคะแนนสะสม เพื่อ
แลกสิ นค้าฟรี (ค่าเฉลี่ ย 4.91) รองลงมาคือ ท่านตัดสิ นใจใช้สิทธิ์ ในการแลกแต้มเพื่ อรับส่ วนลด ณ
ร้านค้าที่ร่วมรายการ(ค่าเฉลี่ย 4.89) ท่านตัดสิ นใจใช้สิทธิ ประโยชน์ เพื่อรับแต้มคะแนนเพิ่มเป็ น 2 เท่า
(ค่าเฉลี่ ย 4.66) ท่ านตัดสิ นใจใช้สิ ท ธิ ป ระโยชน์ เพื่ อรั บ ส่ วนลดค่าอาหาร ณ ร้ านค้าที่ ร่วมรายการ
(ค่าเฉลี่ย 4.56) ตามลาดับ
ความคิ ด เห็ น ในด้า นการตอบสนองเกี่ ย วกับ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องบัต รเครดิ ต วี ซ่ า
แพลทินัมธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้ไม่เกิ น 30,000 บาทในระดับเห็ นด้วย
สามารถเรี ย งล าดับ ตามค่ าเฉลี่ ย ได้แ ก่ ท่ านตัด สิ น ใจใช้สิ ท ธิ์ แลกแต้ม คะแนนสะสม เพื่ อแลกรั บ
ส่ วนลดเงิ นสด(ค่าเฉลี่ ย 4.49) รองลงมาคือ ท่านตัดสิ นใจใช้สิท ธิ ป ระโยชน์ เพื่ อรั บความคุ ม้ ครอง
ประกันภัย (ค่าเฉลี่ ย 4.48) ท่านตัดสิ นใจใช้สิทธิ์ แลกแต้ม เพื่อซื้ อสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 4.43) ท่านตัดสิ นใจ
ใช้สิทธิ์ แลกแต้ม เพื่อแลกไมล์เดินทางของสายการบิน(ค่าเฉลี่ย 4.18) ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี รายได้ 30,001 - 45,000 บาท มี ก ารตอบสนองเกี่ ย วกับ สิ ท ธิ
ประโยชน์ ข องบัตรเครดิ ต วีซ่ า แพลทิ นัม ธนาคารกรุ งเทพ ในขั้นการตัดสิ นใจซื้ อ(Action)มี ความ
คิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยอย่างยิง่ (ค่าเฉลี่ย 4.56)
โดยความคิดเห็นในในด้านการตอบสนองเกี่ ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิ ตวีซ่า
แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้ 30,001 - 45,000 บาทในระดับเห็นด้วย
อย่างยิง่ สามารถเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ ท่านตัดสิ นใจใช้สิทธิ์ ในการแลกแต้มคะแนนสะสม เพื่อ
แลกสิ นค้าฟรี (ค่าเฉลี่ ย 4.99) รองลงมาคือ ท่ านตัดสิ นใจใช้สิ ท ธิ์ ในการแลกแต้มเพื่อรับ ส่ วนลด ณ
ร้านค้าที่ร่วมรายการ(ค่าเฉลี่ย 4.94) ท่านตัดสิ นใจใช้สิทธิ ประโยชน์ เพื่อรับแต้มคะแนนเพิ่มเป็ น 2 เท่า
(ค่ าเฉลี่ ย 4.66) ท่ านตัดสิ น ใจใช้สิ ท ธิ ป ระโยชน์ เพื่ อรั บ ส่ วนลดค่ าอาหาร ณ ร้ านค้าที่ ร่วมรายการ
(ค่าเฉลี่ย 4.52) ตามลาดับ
ความคิ ด เห็ น ในด้า นการตอบสนองเกี่ ย วกับ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องบัต รเครดิ ต วี ซ่ า
แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้30,001 - 45,000 บาทในระดับเห็นด้วย
สามารถเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ ท่านตัดสิ นใจใช้สิทธิ ประโยชน์ เพื่อรับความคุม้ ครองประกันภัย
(ค่าเฉลี่ ย 4.48) รองลงมาคือ ท่านตัดสิ นใจใช้สิทธิ์ แลกแต้มคะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่ วนลดเงินสด
50

(ค่าเฉลี่ย 4.46) ท่านตัดสิ นใจใช้สิทธิ์ แลกแต้ม เพื่อซื้ อสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 4.42) ท่านตัดสิ นใจใช้สิทธิ์ แลก
แต้ม เพื่อแลกไมล์เดินทางของสายการบิน (ค่าเฉลี่ย 4.00) ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี รายได้ มากกว่า 45,000 บาท มี ก ารตอบสนองเกี่ ย วกับ สิ ท ธิ
ประโยชน์ ข องบัตรเครดิ ต วีซ่ า แพลทิ นัม ธนาคารกรุ ง เทพในขั้นการตัดสิ น ใจซื้ อ(Action)มี ความ
คิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยอย่างยิง่ (ค่าเฉลี่ย 4.61)
โดยความคิ ดเห็ นในด้านการตอบสนองเกี่ ยวกับ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องบัตรเครดิ ต วีซ่ า
แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้มากกว่า 45,000 บาท ในระดับเห็นด้วย
อย่างยิง่ สามารถเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ ท่านตัดสิ นใจใช้สิทธิ ประโยชน์ เพื่อรับส่ วนลดค่าอาหาร
ณ ร้ านค้าที่ ร่วมรายการ (ค่าเฉลี่ ย 4.80) รองลงมาคือ ท่ านตัดสิ นใจใช้สิทธิ์ ในการแลกแต้มคะแนน
สะสม เพื่อแลกสิ นค้าฟรี (ค่าเฉลี่ ย 4.79)ท่านตัดสิ นใจใช้สิทธิ์ แลกแต้ม เพื่อซื้ อสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 4.72)
ท่ านตัดสิ นใจใช้สิ ท ธิ์ ในการแลกแต้ม เพื่ อรั บ ส่ วนลด ณ ร้ านค้าที่ ร่วมรายการ (ค่ าเฉลี่ ย 4.68) ท่ าน
ตัดสิ นใจใช้สิท ธิ ประโยชน์ เพื่อรั บแต้มคะแนนเพิ่ มเป็ น 2 เท่า(ค่าเฉลี่ ย 4.51) และท่ านตัดสิ นใจใช้
สิ ทธิ์ แลกแต้มคะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่ วนลดเงินสด (ค่าเฉลี่ย 4.50) ตามลาดับ
ความคิ ด เห็ น ในด้ า นการตอบสนองเกี่ ย วกับ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องบัต รเครดิ ต วี ซ่ า
แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้มากกว่า 45,000 บาท ในระดับเห็นด้วย
สามารถเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ ท่านตัดสิ นใจใช้สิทธิ ประโยชน์ เพื่อรับความคุม้ ครองประกันภัย
(ค่าเฉลี่ ย 4.44) และท่ านตัดสิ นใจใช้สิ ท ธิ์ แลกแต้ม เพื่ อแลกไมล์เดิ นทางของสายการบิ น (ค่าเฉลี่ ย
4.43)
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4.6 ส่ วนที่ 6 ข้ อมูลเกี่ยวกับการตอบสนองของลูกค้ าบัตรเครดิตวีซ่า แพลทินัมธนาคารกรุ งเทพต่ อ
สิ ทธิประโยชน์ จาแนกความถี่ในการใช้ บริการต่ อเดือน
ตารางที่ 4.21 แสดงค่ าเฉลี่ ย และระดับ ความคิ ด เห็ น ต่ อการตอบสนองของลู ก ค้า บัต รเครดิ ต วีซ่ า
แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพในขั้นความตั้งใจจาแนกตามความถี่ในการใช้บริ การต่อเดือน
ความถี่ในการใช้ บริการต่ อเดือน
ขั้นความตั้งใจ
(Attention)

ไม่ เกิน 2 ครั้งต่ อเดือน

n=39
ค่ าเฉลีย่
แปลผล
แหล่ งทีท่ ราบข้ อมูลเบือ้ งต้ นเกีย่ วกับสิทธิประโยชน์ ของบัตร
พนักงานของธนาคารกรุ งเทพ
4.26
เห็นด้วย
BBL Call Center
3.69
เห็นด้วย
เพื่อน หรื อ คนรู ้จกั
3.51
เห็นด้วย
พนักงาน ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ
4.08
เห็นด้วย
ป้ ายติดประกาศ ณ ร้านค้าที่ร่วม
4.38
เห็นด้วย
รายการ
เอกสารแนะน าที่ ม าพร้ อ มกับ ใบ
4.36
เห็นด้วย
แจ้งหนี้
SMS
3.36
เฉยๆ
E-mail
3.59
เห็นด้วย
เว็บไซต์ของ BBL
3.97
เห็นด้วย
เฟสบุ๊คแฟนเพจของ BBL Credit
4.05
เห็นด้วย
เฟสบุ๊ ค แฟนเพจสาธารณะ/ เว็บ
3.74
เห็นด้วย
บอร์ดสาธารณะ
Banner โฆษณาทัว่ ไป
3.85
เห็นด้วย
สื่ อโฆษณาทัว่ ไป เช่น วิทยุ
3.69
เห็นด้วย
โทรทัศน์ ฯลฯ
สิทธิประโยชน์ ของบัตร
การแลกคะแนนสะสม เพื่ อ แลก
4.28
เห็นด้วย
สิ นค้าฟรี
การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับ
4.18
เห็นด้วย
ส่วนลด
การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับ
3.95
เห็นด้วย
ส่วนลดเป็ นเงินสด
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2-4 ครั้งต่ อเดือน

มากกว่ า 4 ครั้งต่ อเดือน

n=200
ค่ าเฉลีย่
แปลผล

n=61
ค่ าเฉลีย่
แปลผล

4.13
4.00
3.65
4.29

เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย

4.13
4.02
3.64
4.48

เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
อย่างยิง่

4.41

เห็นด้วย

4.56

4.19

เห็นด้วย

4.30

เห็นด้วย

3.54
3.56
4.03
4.28

เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย

3.46
3.54
3.87
4.30

เฉยๆ
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย

3.80

เห็นด้วย

3.77

เห็นด้วย

3.71

เห็นด้วย

3.75

เห็นด้วย

3.61

เห็นด้วย

3.48

เฉยๆ

4.09

เห็นด้วย

4.10

เห็นด้วย

4.03

เห็นด้วย

4.03

เห็นด้วย

3.85

เห็นด้วย

3.85

เห็นด้วย

ตารางที่ 4.21 (ต่ อ) แสดงค่าเฉลี่ย และระดับความคิดเห็นต่อการตอบสนองของลูกค้าบัตรเครดิต
ซ่า แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพในขั้นความตั้งใจจาแนกตามความถี่ในการใช้บริ การต่อเดือน
ความถี่ในการใช้ บริการต่ อเดือน
ขั้นความตั้งใจ
(Attention)
สิทธิประโยชน์ ของบัตร
การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกซื้ อ
สิ นค้า
การแลกคะแนนสะสมเพื่อแลกไมล์
เดินทางของสายการบิน
การรับคะแนนสะสมเพิ่มเป็ น 2 เท่า
การรับประกันภัยคุม้ ครองเมื่อชาระ
ค่าเดิ นทางและโปรแกรมท่องเที่ ยว
ผ่านบัตร
การรับส่ วนลดค่าอาหาร ณ ร้านค้า
ที่ร่วมรายการ
ค่ าเฉลีย่ รวม
(แปลผล)

วี

ไม่ เกิน 2 ครั้งต่ อเดือน

2-4 ครั้งต่ อเดือน

มากกว่ า 4 ครั้งต่ อเดือน

n=39

n=200

n=61

ค่ าเฉลีย่

แปลผล

ค่ าเฉลีย่

แปลผล

ค่ าเฉลีย่

แปลผล

3.85

เห็นด้วย

3.88

เห็นด้วย

3.87

เห็นด้วย

3.92

เห็นด้วย

4.00

เห็นด้วย

3.98

เห็นด้วย

3.62

เห็นด้วย

3.92

เห็นด้วย

4.20

เห็นด้วย

3.56

เห็นด้วย

3.58

เห็นด้วย

3.64

เห็นด้วย

4.10

เห็นด้วย

4.09

เห็นด้วย

4.16

เห็นด้วย

3.90

เห็นด้ วย

3.94

เห็นด้ วย

3.96

เห็นด้ วย

จากตารางที่ 4.21 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่ ใช้บ ริ ก ารบัตรเครดิ ต ไม่ เกิ น 2 ครั้ งต่ อ
เดือนมีการตอบสนองต่อสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิ ตวีซ่า แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพ ในขั้นความ
ตั้งใจ (Attention) มีคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ยรวม 3.90)
โดยความคิดเห็นในด้านการทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิต
วีซ่า แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่ใช้บริ การบัตรเครดิตไม่เกิน 2 ครั้งต่อเดือน
ในระดับ เห็ น ด้วยสามารถเรี ย งล าดับ ตามค่ าเฉลี่ ย ได้แก่ ป้ ายติ ดประกาศ ณ ร้ านค้าที่ ร่วมรายการ
(ค่าเฉลี่ ย 4.38) รองลงมาคือ เอกสารแนะนาที่ มาพร้ อมกับใบแจ้งหนี้ (ค่าเฉลี่ ย 4.36) พนักงานของ
ธนาคารกรุ งเทพ (ค่าเฉลี่ย 4.26) พนักงาน ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ (ค่าเฉลี่ย 4.08) เฟสบุค๊ แฟนเพจของ
BBL Credit (ค่าเฉลี่ ย 4.05) เว็บ ไซต์ของ BBL(ค่าเฉลี่ ย3.97) Banner โฆษณาทัว่ ไป (ค่าเฉลี่ ย3.85)
เฟสบุ๊ค แฟนเพจสาธารณะ/ เว็บ บอร์ ดสาธารณะ (ค่ าเฉลี่ ย3.74) BBL Call Center และสื่ อโฆษณา
ทัว่ ไป เช่น วิทยุโทรทัศน์ ฯลฯ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (ค่าเฉลี่ย3.69) E-mail (ค่าเฉลี่ ย 3.59) เพื่อน หรื อ คน
รู้จกั (ค่าเฉลี่ย 3.51) ตามลาดับ
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ความคิดเห็นในด้านการทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิตวีซ่า
แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่ใช้บริ การบัตรเครดิตไม่เกิ น 2 ครั้งต่อเดื อนใน
ระดับเฉยๆ ได้แก่ SMS (ค่าเฉลี่ย 3.36)
ส่ ว นความคิ ด เห็ น ในด้านการทราบสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องบัต รเครดิ ต วี ซ่ า แพลทิ นั ม
ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่ใช้บริ การบัตรเครดิตไม่เกิ น 2 ครั้งต่อเดื อนในระดับเห็ น
ด้วยสามารถเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ ย ได้แก่ การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกสิ นค้าฟรี (ค่าเฉลี่ ย 4.28)
รองลงมาคือ การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่ วนลด(ค่าเฉลี่ ย 4.18) การรั บส่ วนลดค่าอาหาร ณ
ร้านค้าที่ร่วมรายการ (ค่าเฉลี่ ย 4.10) การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่ วนลดเป็ นเงินสด (ค่าเฉลี่ ย
3.95) การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกไมล์เดินทางของสายการบิน (ค่าเฉลี่ ย 3.92) การแลกคะแนน
สะสม เพื่อแลกซื้ อสิ นค้า (ค่าเฉลี่ ย 3.85) การรับคะแนนสะสมเพิ่มเป็ น 2 เท่า (ค่าเฉลี่ ย 3.62) การรับ
ประกันภัยคุม้ ครองเมื่อชาระค่าเดินทางและโปรแกรมท่องเที่ยวผ่านบัตร (ค่าเฉลี่ย 3.56) ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ใช้บริ การบัตรเครดิ ต2-4 ครั้งต่อเดื อนมี การตอบสนองต่อสิ ทธิ
ประโยชน์ ข องบัตรเครดิ ตวีซ่ า แพลทิ นัม ธนาคารกรุ งเทพ ในขั้นความตั้งใจ (Attention) มี คิ ดเห็ น
โดยรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ยรวม 3.94)
โดยความคิดเห็นในด้านการทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิต
วีซ่า แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่ใช้บริ การบัตรเครดิต 2-4ครั้งต่อเดื อน ใน
ระดับเห็นด้วยสามารถเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ ป้ ายติดประกาศ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ(ค่าเฉลี่ ย
4.41) รองลงมาคือ พนักงาน ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ(ค่าเฉลี่ย 4.29) เฟสบุ๊คแฟนเพจของ BBL Credit
(ค่าเฉลี่ย 4.28) เอกสารแนะนาที่มาพร้อมกับใบแจ้งหนี้ (ค่าเฉลี่ย 4.19) พนักงานของธนาคารกรุ งเทพ
(ค่าเฉลี่ ย 4.13) เว็บไซต์ของ BBL (ค่าเฉลี่ ย 4.03) BBL Call Center (ค่าเฉลี่ ย 4.00)เฟสบุ๊คแฟนเพจ
สาธารณะ/ เว็บบอร์ ดสาธารณะ (ค่าเฉลี่ย 3.80) Banner โฆษณาทัว่ ไป (ค่าเฉลี่ย 3.71) เพื่อน หรื อ คน
รู้จกั (ค่าเฉลี่ย 3.65) สื่ อโฆษณาทัว่ ไป เช่น วิทยุโทรทัศน์ ฯลฯ (ค่าเฉลี่ ย 3.61) E-mail (ค่าเฉลี่ ย 3.56)
และ SMS (ค่าเฉลี่ย 3.54) ตามลาดับ
ส่ ว นความคิ ด เห็ น ในด้านการทราบสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องบัต รเครดิ ต วี ซ่ า แพลทิ นั ม
ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่ใช้บริ การบัตรเครดิต 2-4 ครั้งต่อเดื อนในระดับเห็นด้วย
สามารถเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ ย ได้แก่ การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกสิ นค้าฟรี และการรับส่ วนลด
ค่าอาหาร ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (ค่าเฉลี่ย 4.09) รองลงมาคือ การแลกคะแนนสะสม
เพื่ อแลกรั บ ส่ วนลด (ค่ าเฉลี่ ย 4.03) การแลกคะแนนสะสม เพื่ อแลกไมล์เดิ น ทางของสายการบิ น
(ค่าเฉลี่ย 4.00) การรับคะแนนสะสมเพิ่มเป็ น 2 เท่า (ค่าเฉลี่ย 3.92) การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกซื้ อ
สิ นค้า(ค่าเฉลี่ย 3.88) การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่ วนลดเป็ นเงินสด (ค่าเฉลี่ย 3.85) และการรับ
ประกันภัยคุม้ ครองเมื่อชาระค่าเดินทางและโปรแกรมท่องเที่ยวผ่านบัตร(ค่าเฉลี่ย 3.58) ตามลาดับ
54

ผูต้ อบแบบสอบถามที่ใช้บริ การบัตรเครดิ ตมากกว่า 4 ครั้งต่อเดื อนมีการตอบสนองต่อ
สิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิตวีซ่า แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพ ในขั้นความตั้งใจ (Attention) มีคิดเห็น
โดยรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ยรวม 3.96)
โดยความคิดเห็นในด้านการทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิต
วีซ่า แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่ใช้บริ การบัตรเครดิตมากกว่า 4 ครั้งต่อเดือน
ในระดับ เห็ น ด้วยอย่างยิ่ง เรี ย งล าดับ ตามค่ า เฉลี่ ย ได้แ ก่ ป้ ายติ ด ประกาศ ณ ร้ านค้าที่ ร่ วมรายการ
(ค่าเฉลี่ย 4.56)
ความคิดเห็นในด้านการทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิตวีซ่า
แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่ใช้บริ การบัตรเครดิตมากกว่า 4 ครั้งต่อเดือนใน
ระดับเห็นด้วยเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ พนักงาน ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ (ค่าเฉลี่ย 4.48) รองลงมา
คือ เอกสารแนะนาที่ มาพร้ อมกับใบแจ้งหนี้ และเฟสบุ๊คแฟนเพจของ BBL Credit มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากัน
(ค่าเฉลี่ย 4.30) พนักงานของธนาคารกรุ งเทพ (ค่าเฉลี่ย 4.13) BBL Call Center (ค่าเฉลี่ย 4.02) เว็บไซต์
ของ BBL (ค่าเฉลี่ย 3.87) เฟสบุ๊คแฟนเพจสาธารณะ/ เว็บบอร์ ดสาธารณะ (ค่าเฉลี่ ย 3.77) Banner
โฆษณาทั่ว ไป (ค่ า เฉลี่ ย 3.75) เพื่ อ น หรื อ คนรู้ จ ัก (ค่ า เฉลี่ ย 3.64) และ E-mail (ค่ า เฉลี่ ย 3.54)
ตามลาดับ
ความคิดเห็นในด้านการทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิต วีซ่า
แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่ใช้บริ การบัตรเครดิตมากกว่า 4 ครั้งต่อเดือนใน
ระดับ เฉยๆเรี ยงลาดับ ตามค่าเฉลี่ ย ได้แก่ สื่ อโฆษณาทัว่ ไป เช่ น วิทยุโทรทัศน์ ฯลฯ (ค่าเฉลี่ ย 3.48)
และ SMS (ค่าเฉลี่ย 3.46)
ส่ ว นความคิ ด เห็ น ในด้านการทราบสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องบัต รเครดิ ต วี ซ่ า แพลทิ นั ม
ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่ใช้บริ การบัตรเครดิตมากกว่า 4 ครั้งต่อเดือนในระดับเห็น
ด้ว ยสามารถเรี ย งล าดับ ตามค่ า เฉลี่ ย ได้แ ก่ การรั บ คะแนนสะสมเพิ่ ม เป็ น 2 เท่ า (ค่ า เฉลี่ ย 4.20)
รองลงมาคือ การรับส่ วนลดค่าอาหาร ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ (ค่าเฉลี่ย 4.16) การแลกคะแนนสะสม
เพื่อแลกสิ นค้าฟรี (ค่าเฉลี่ย 4.10) การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่ วนลด (ค่าเฉลี่ย 4.03) การแลก
คะแนนสะสม เพื่อแลกไมล์เดิ นทางของสายการบิน(ค่าเฉลี่ย 3.98) การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลก
ซื้ อสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 3.87) การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่ วนลดเป็ นเงิ นสด(ค่าเฉลี่ย 3.85) และ
การรั บ ประกัน ภัย คุ ้ม ครองเมื่ อ ช าระค่ า เดิ น ทางและโปรแกรมท่ อ งเที่ ย วผ่านบัต ร (ค่ าเฉลี่ ย 3.64)
ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.22 แสดงค่าเฉลี่ ย และระดับที่มีผลต่อการตอบสนองของลูกค้าบัตรเครดิ ตวีซ่า แพลทิ นัม
ธนาคารกรุ งเทพต่อสิ ทธิ ประโยชน์ ในขั้นความสนใจโดยจาแนกตามความถี่ในการใช้บริ การต่อเดือน
ขั้นความสนใจ
(Interest)

ความถี่ในการใช้ บริการต่ อเดือน
ไม่ เกิน 2 ครั้งต่ อเดือน 2-4 ครั้งต่ อเดือน มากกว่ า 4 ครั้งต่ อเดือน
n=39
n=200
n=61
ค่ าเฉลีย่

แปลผล

แหล่ งในการหาข้ อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับสิทธิประโยชน์ ของบัตร
พนักงานของธนาคารกรุ งเทพ
4.10
เห็นด้วย
BBL Call Center
4.38
เห็นด้วย
เพื่อน หรื อ คนรู ้จกั
3.44
เฉยๆ
พนักงาน ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ
4.26
เห็นด้วย
ป้ ายติดประกาศ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ 4.44
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เอกสารแนะนาที่มาพร้อมกับใบแจ้งหนี้ 4.59
อย่างยิง่
สมัครบริ การรับข่าวสารทางSMS
3.56
เห็นด้วย
E-mailถึงฝ่ ายบริ การลูกค้า
3.00
เฉยๆ
เว็บไซต์ของ BBL
เห็นด้วย
4.69
อย่างยิง่
เฟสบุ๊คแฟนเพจของ BBL Credit
4.03
เห็นด้วย
เฟสบุ๊คแฟนเพจสาธารณะ/
4.21
เห็นด้วย
เว็บบอร์ดสาธารณะ
สิทธิประโยชน์ ของบัตร
การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกสิ น ค้า
เห็นด้วย
4.79
ฟรี
อย่างยิง่
การแลกคะแนนสะสม เพื่ อ แลกรั บ
เห็นด้วย
4.72
ส่วนลด
อย่างยิง่
การแลกคะแนนสะสม เพื่ อ แลกรั บ
เห็นด้วย
4.56
ส่วนลดเป็ นเงินสด
อย่างยิง่
การแลกคะแนนสะสม เพื่ อ แลกซื้ อ
เห็นด้วย
4.67
สิ นค้า
อย่างยิง่
การแลกคะแนนสะสม เพื่ อ แลกไมล์
4.41
เห็นด้วย
เดินทางของสายการบิน
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ค่ าเฉลีย่

แปลผล

ค่ าเฉลีย่

แปลผล

3.98
4.29
3.48
4.32
4.43

เห็นด้วย
เห็นด้วย
เฉยๆ
เห็นด้วย
เห็นด้วย

4.08
4.48
3.13
4.43
4.46

เห็นด้วย
เห็นด้วย
เฉยๆ
เห็นด้วย
เห็นด้วย

4.43

เห็นด้วย

4.46

เห็นด้วย

3.36
2.80

3.28
2.75

4.40

เฉยๆ
เฉยๆ
เห็นด้วย
อย่างยิง่
เห็นด้วย

4.33

เฉยๆ
เฉยๆ
เห็นด้วย
อย่างยิง่
เห็นด้วย

4.01

เห็นด้วย

4.05

เห็นด้วย

4.93

เห็นด้วย
อย่างยิง่

4.49

เห็นด้วย

4.56

4.87
4.55

เห็นด้วย
อย่างยิง่
เห็นด้วย
อย่างยิง่

4.54

4.49

เห็นด้วย

4.52

4.60

เห็นด้วย
อย่างยิง่

4.67

4.32

เห็นด้วย

4.33

เห็นด้วย
อย่างยิง่
เห็นด้วย
อย่างยิง่
เห็นด้วย

ตารางที่ 4.22 (ต่ อ ) แสดง ค่ าเฉลี่ ย และระดับ ที่ มี ผ ลต่ อการตอบสนองของลู ก ค้าบัต รเครดิ ต วีซ่ า
แพลทิ นัม ธนาคารกรุ งเทพต่ อสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ในขั้น ความสนใจโดยจาแนกตามความถี่ ในการใช้
บริ การต่อเดือน
ขั้นความสนใจ
(Interest)
สิทธิประโยชน์ ของบัตร
การรับคะแนนสะสมเพิม่ เป็ น 2 เท่า
การรับประกันภัยคุม้ ครองเมื่อชาระ
ค่าเดิ นทางและโปรแกรมท่องเที่ ยว
ผ่านบัตร
การรับส่ วนลดค่าอาหาร ณ ร้านค้า
ที่ร่วมรายการ
ค่ าเฉลีย่ รวม

ความถี่ในการใช้ บริการต่ อเดือน
ไม่ เกิน 2 ครั้งต่ อเดือน
2-4 ครั้งต่ อเดือน
มากกว่ า 4 ครั้งต่ อเดือน
n=39
n=200
n=61
ค่ าเฉลีย่

แปลผล

ค่ าเฉลีย่

แปลผล

ค่ าเฉลีย่

แปลผล

4.62

เห็นด้วย
อย่างยิง่

4.55

เห็นด้วย
อย่างยิง่

4.51

เห็นด้วย
อย่างยิง่

4.62

เห็นด้วย
อย่างยิง่

4.63

เห็นด้วย
อย่างยิง่

4.61

เห็นด้วย
อย่างยิง่

4.49

เห็นด้วย

4.54

4.24

เห็นด้ วย

4.24

4.62
4.30

เห็นด้วย
อย่างยิง่
เห็นด้ วย

เห็นด้วย
อย่างยิง่
เห็นด้ วย

จากตารางที่ 4.22 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่ ใช้บริ ก ารบัตรเครดิ ตไม่ เกิ น 2 ครั้ งต่ อ
เดือนมีการตอบสนองต่อสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิ ตวีซ่า แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพ ในขั้นความ
สนใจ(Interest)มีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ยรวม 4.30)
โดยความคิดเห็นในด้านการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิ ต
วีซ่า แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่ ใช้บริ การบัตรเครดิต ไม่เกิน 2 ครั้งต่อเดือน
ในระดับเห็ นด้วยอย่างยิ่งสามารถเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ ย ได้แก่ เว็บ ไซต์ข อง BBL (ค่าเฉลี่ ย 4.69)
และเอกสารแนะนาที่มาพร้อมกับใบแจ้งหนี้ (ค่าเฉลี่ย 4.59)
ความคิดเห็นในด้านการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิตวีซ่า
แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่ ใช้บริ การบัตรเครดิต ไม่เกิ น 2 ครั้งต่อเดื อนใน
ระดับเห็ นด้วย ได้แก่ ป้ ายติดประกาศ ณ ร้ านค้าที่ร่วมรายการ(ค่าเฉลี่ ย 4.44) รองลงมาคือ BBL Call
Center (ค่าเฉลี่ ย 4.38) พนักงาน ณ ร้ านค้าที่ร่วมรายการ (ค่าเฉลี่ ย 4.26) เฟสบุ๊คแฟนเพจสาธารณะ/
เว็บบอร์ ดสาธารณะ(ค่าเฉลี่ย 4.21) พนักงานของธนาคารกรุ งเทพ(ค่าเฉลี่ย 4.10) เฟสบุค๊ แฟนเพจของ
BBL Credit (ค่าเฉลี่ย 4.03) และ สมัครบริ การรับข่าวสารทางSMS (ค่าเฉลี่ย 3.56) ตามลาดับ
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ความคิดเห็นในด้านการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิตวีซ่า
แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่ ใช้บริ การบัตรเครดิต ไม่เกิ น 2 ครั้งต่อเดื อนใน
ระดับเฉยๆ ได้แก่ เพื่อน หรื อ คนรู้จกั (ค่าเฉลี่ย 3.44) และ E-mailถึงฝ่ ายบริ การลูกค้า ค่าเฉลี่ย 3.00)
ส่ ว นความคิ ด เห็ น ในด้านการทราบสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องบัต รเครดิ ต วี ซ่ า แพลทิ นั ม
ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่ใช้บริ การบัตรเครดิตไม่เกิ น 2 ครั้งต่อเดื อนในระดับเห็ น
ด้วยอย่างยิ่ง สามารถเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกสิ นค้าฟรี (ค่าเฉลี่ ย
4.79) รองลงมาคือ การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่ วนลด (ค่าเฉลี่ย 4.72) การแลกคะแนนสะสม
เพื่อแลกซื้ อสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 4.67) การรับคะแนนสะสมเพิ่มเป็ น 2 เท่า / การรับประกันภัยคุม้ ครองเมื่อ
ชาระค่าเดินทางและโปรแกรมท่องเที่ยวผ่านบัตรและการรับส่ วนลดค่าอาหาร ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ
มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (ค่าเฉลี่ ย 4.62) และการแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่ วนลดเป็ นเงินสด (ค่าเฉลี่ ย
4.56) ตามลาดับ
ความคิ ด เห็ น ในด้ า นการทราบสิ ทธิ ประโยชน์ ข อง BBL Platinum ของผู้ ต อบ
แบบสอบถามที่ใช้บริ การบัตรเครดิต ไม่เกิน 2 ครั้งต่อเดือนในระดับเห็นด้วย สามารถเรี ยงลาดับตาม
ค่าเฉลี่ย ได้แก่ การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกไมล์เดินทางของสายการบิน (ค่าเฉลี่ย 4.41)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ใช้บริ การบัตรเครดิ ต 2-4 ครั้ งต่อเดื อนมี การตอบสนองต่อสิ ทธิ
ประโยชน์ของบัตรเครดิตวีซ่า แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพ ในขั้นความสนใจ (Interest)มีความคิดเห็น
โดยรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ยรวม 4.24)
โดยความคิดเห็นในด้านการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิตวี
ซ่ า แพลทิ นัมธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่ ใช้บริ การบัตรเครดิ ต 2-4 ครั้งต่อเดื อนใน
ระดับเห็นด้วยอย่างยิง่ สามารถเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ เว็บไซต์ของ BBL (ค่าเฉลี่ย 4.56)
ความคิดเห็นในด้านการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิตวีซ่า
แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่ ใช้บริ การบัตรเครดิต 2-4 ครั้งต่อเดือนในระดับ
เห็นด้วยสามารถเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ ย ได้แก่ ป้ ายติ ดประกาศ ณ ร้ านค้าที่ร่วมรายการและเอกสาร
แนะนาที่ มาพร้ อมกับใบแจ้งหนี้ มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากัน (ค่าเฉลี่ ย 4.43) รองลงมาคือเฟสบุ๊คแฟนเพจของ
BBL Credit (ค่ า เฉลี่ ย 4.40) พนั ก งาน ณ ร้ า นค้ า ที่ ร่ ว มรายการ (ค่ า เฉลี่ ย 4.32) BBL Call Center
(ค่าเฉลี่ ย 4.29) เฟสบุ๊ค แฟนเพจสาธารณะ/ เว็บบอร์ ดสาธารณะ (ค่ าเฉลี่ ย 4.01) และพนัก งานของ
ธนาคารกรุ งเทพ (ค่าเฉลี่ย 3.98) ตามลาดับ
ความคิดเห็นในด้านการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิตวีซ่า
แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่ ใช้บริ การบัตรเครดิต 2-4 ครั้งต่อเดือนในระดับ
เฉยๆสามารถเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ ย ได้แก่ เพื่อน หรื อ คนรู ้ จกั (ค่าเฉลี่ ย 3.48) รองลงมาคือ สมัคร
บริ การรับข่าวสารทางSMS (ค่าเฉลี่ย 3.36) และ E-mailถึงฝ่ ายบริ การลูกค้า(ค่าเฉลี่ย 2.80)
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ส่ ว นความคิ ด เห็ น ในด้านการทราบสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องบัต รเครดิ ต วี ซ่ า แพลทิ นั ม
ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่ ใช้บริ การบัตรเครดิต 2-4 ครั้งต่อเดื อนในระดับเห็นด้วย
อย่างยิง่ สามารถเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกสิ นค้าฟรี (ค่าเฉลี่ย 4.87)
รองลงมาคือ การรับประกันภัยคุม้ ครองเมื่อชาระค่าเดินทางและโปรแกรมท่องเที่ยวผ่านบัตร (ค่าเฉลี่ย
4.63) การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกซื้ อสิ นค้า (ค่าเฉลี่ ย 4.60) การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับ
ส่ วนลดและการรั บ คะแนนสะสมเพิ่ ม เป็ น 2 เท่ า มี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากัน (ค่าเฉลี่ ย 4.55) การแลกคะแนน
สะสม เพื่อแลกรับส่ วนลดเป็ นเงินสด (ค่าเฉลี่ย 4.49) และการแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกไมล์เดินทาง
ของสายการบิน (ค่าเฉลี่ย 4.32) ตามลาดับ
ความคิดเห็ น ในด้านการทราบสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิต วีซ่า แพลทิ นัมธนาคาร
กรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่ ใช้บริ การบัตรเครดิต 2-4 ครั้งต่อเดื อนในระดับเห็ นด้วยสามารถ
เรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ การรับส่ วนลดค่าอาหาร ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ (ค่าเฉลี่ย 4.49)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ใช้บริ การบัตรเครดิต มากกว่า 4 ครั้งต่อเดื อนมีการตอบสนองต่อ
สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องบัตรเครดิ ตวีซ่ า แพลทิ นัม ธนาคารกรุ งเทพในขั้นความสนใจ(Interest)มี ความ
คิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ยรวม 4.24)
โดยความคิดเห็นในด้านการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิตวี
ซ่า แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่ ใช้บริ การบัตรเครดิต มากกว่า 4 ครั้งต่อเดือน
ในระดับเห็นด้วยอย่างยิง่ สามารถเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ เว็บไซต์ของ BBL (ค่าเฉลี่ย 4.54)
ความคิดเห็นในด้านการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิตวีซ่า
แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่ ใช้บริ การบัตรเครดิต มากกว่า 4 ครั้งต่อเดือนใน
ระดับเห็ นด้วยสามารถเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ ย ได้แก่ BBL Call Center (ค่าเฉลี่ ย 4.48) รองลงมาคือ
ป้ ายติดประกาศ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการและเอกสารแนะนาที่มาพร้อมกับใบแจ้งหนี้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน
(ค่าเฉลี่ ย 4.46) พนักงาน ณ ร้ านค้าที่ ร่วมรายการ (ค่าเฉลี่ ย 4.43) เฟสบุ๊คแฟนเพจของ BBL Credit
(ค่าเฉลี่ ย 4.33) พนักงานของธนาคารกรุ งเทพ (ค่าเฉลี่ ย 4.08) และเฟสบุ๊คแฟนเพจสาธารณะ/ เว็บ
บอร์ดสาธารณะ (ค่าเฉลี่ย 4.05) ตามลาดับ
ความคิดเห็นในด้านการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิตวีซ่า
แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่ ใช้บริ การบัตรเครดิต มากกว่า 4 ครั้งต่อเดือนใน
ระดับ เฉยๆสามารถเรี ยงลาดับ ตามค่าเฉลี่ ย ได้แก่ สมัครบริ การรั บข่าวสารทางSMS (ค่าเฉลี่ ย 3.28)
รองลงมาคือ เพื่อน หรื อ คนรู้จกั (ค่าเฉลี่ย 3.13) และ E-mailถึงฝ่ ายบริ การลูกค้า (ค่าเฉลี่ย 2.75)
ส่ ว นความคิ ด เห็ น ในด้านการทราบสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องบัต รเครดิ ต วี ซ่ า แพลทิ นั ม
ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่ ใช้บริ การบัตรเครดิต มากกว่า 4 ครั้งต่อเดือนในระดับเห็น
ด้วยอย่างยิ่งสามารถเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกสิ นค้าฟรี (ค่าเฉลี่ ย
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4.93) รองลงมาคื อ การแลกคะแนนสะสม เพื่ อ แลกซื้ อ สิ น ค้า (ค่ า เฉลี่ ย 4.67) การรั บ ประกัน ภัย
คุม้ ครองเมื่อชาระค่าเดินทางและโปรแกรมท่องเที่ยวผ่านบัตร (ค่าเฉลี่ย 4.61) การรับส่ วนลดค่าอาหาร
ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ (ค่าเฉลี่ย 4.54) การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่ วนลดเป็ นเงินสด (ค่าเฉลี่ย
4.52) การรั บ คะแนนสะสมเพิ่ มเป็ น 2 เท่ า (ค่าเฉลี่ ย 4.51) และการแลกคะแนนสะสม เพื่ อแลกรั บ
ส่ วนลด (ค่าเฉลี่ย 4.49) ตามลาดับ
ส่ ว นความคิ ด เห็ น ในด้านการทราบสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องบัต รเครดิ ต วี ซ่ า แพลทิ นั ม
ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่ ใช้บริ การบัตรเครดิต มากกว่า 4 ครั้งต่อเดือนในระดับเห็น
ด้วยสามารถเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกไมล์เดินทางของสายการบิน
(ค่าเฉลี่ย 4.33)
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ตารางที่ 4.23 แสดง ค่าเฉลี่ ย และระดับที่มีผลต่อการตอบสนองของลูกค้าบัตรเครดิ ตวีซ่า แพลทินัม
ธนาคารกรุ งเทพต่ อสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ในขั้นความต้องการอยากได้โดยจาแนกตามความถี่ ในการใช้
บริ การต่อเดือน
ขั้นความต้ องการอยากได้
(Desire)
ความประสงค์จะใช้สิทธิ์ในการ
แลกแต้มคะแนนสะสม เพื่อแลก
สิ นค้าฟรี
ความประสงค์จะใช้สิทธิ์ในการ
แลกแต้มเพื่อรับส่วนลด ณ ร้านค้า
ที่ร่วมรายการ
ความประสงค์จะใช้สิทธิ์แลกแต้ม
คะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่วนลด
เงินสด
ความประสงค์จะใช้สิทธิ์แลกแต้ม
เพื่อซื้อสิ นค้า
ความประสงค์จะใช้สิทธิ์แลกแต้ม
เพื่อแลกไมล์เดินทางของสายการ
บิน
ความประสงค์จะใช้สิทธิประโยชน์
เพื่อรับ แต้มคะแนนเพิ่มเป็ น 2 เท่า
ความประสงค์จะใช้สิทธิประโยชน์
เพื่อรับ ความคุม้ ครองประกันภัย
ความประสงค์จะใช้สิทธิประโยชน์
เพื่อรับส่วนลดค่าอาหาร ณ ร้านค้า
ที่ร่วมรายการ
ค่ าเฉลีย่ รวม

ความถี่ในการใช้ บริการต่ อเดือน
ไม่ เกิน 2 ครั้งต่ อเดือน
2-4 ครั้งต่ อเดือน
มากกว่ า 4 ครั้งต่ อเดือน
n=39
n=200
n=61
ค่ าเฉลีย่
แปลผล ค่ าเฉลีย่
แปลผล ค่ าเฉลีย่
แปลผล
4.90

เห็นด้วย
อย่างยิง่

4.85

เห็นด้วย
อย่างยิง่

4.95

เห็นด้วย
อย่างยิง่

4.64

เห็นด้วย
อย่างยิง่

4.54

เห็นด้วย
อย่างยิง่

4.62

เห็นด้วย
อย่างยิง่

4.44

เห็นด้วย

4.37

เห็นด้วย

4.30

เห็นด้วย

4.56

เห็นด้วย
อย่างยิง่

4.48

เห็นด้วย

4.56

เห็นด้วย
อย่างยิง่

4.28

เห็นด้วย

4.12

เห็นด้วย

4.16

เห็นด้วย

4.64
4.59

เห็นด้วย
อย่างยิง่
เห็นด้วย
อย่างยิง่

4.60
4.58

เห็นด้วย
อย่างยิง่
เห็นด้วย
อย่างยิง่

4.52
4.59

เห็นด้วย
อย่างยิง่
เห็นด้วย
อย่างยิง่

4.59

เห็นด้วย
อย่างยิง่

4.56

เห็นด้วย
อย่างยิง่

4.59

เห็นด้วย
อย่างยิง่

4.58

เห็นด้ วย
อย่ างยิง่

4.51

เห็นด้ วย
อย่ างยิง่

4.54

เห็นด้ วย
อย่ างยิง่
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จากตารางที่ 4.23 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่ ใช้บ ริ การบัตรเครดิ ตไม่เกิ น 2 ครั้ งต่ อ
เดือน มีการตอบสนองเกี่ ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิต วีซ่า แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพในขั้น
ความต้องการอยากได้ (Desire) มีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยอย่างยิง่ (ค่าเฉลี่ยรวม 4.58)
โดยความคิ ด เห็ น ในด้านการตอบสนองเกี่ ย วกับ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องบัตรเครดิ ตวีซ่ า
แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่ ใช้บริ การบัตรเครดิ ตไม่เกิ น 2 ครั้งต่อเดื อนใน
ระดับเห็นด้วยอย่างยิง่ สามารถเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ ความประสงค์จะใช้สิทธิ์ ในการแลกแต้ม
คะแนนสะสม เพื่อแลกสิ นค้าฟรี (ค่าเฉลี่ย4.90) รองลงมาคือ ความประสงค์จะใช้สิทธิ์ ในการแลกแต้ม
เพื่อรับส่ วนลด ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการและความประสงค์จะใช้สิทธิ ประโยชน์ เพื่อรับ แต้มคะแนน
เพิ่ ม เป็ น 2 เท่ า มี ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากัน (ค่ าเฉลี่ ย 4.64) ความประสงค์จะใช้สิ ท ธิ ประโยชน์ เพื่ อรั บ ความ
คุม้ ครองประกันภัย และความประสงค์จะใช้สิทธิ ประโยชน์ เพื่อรับส่ วนลดค่าอาหาร ณ ร้านค้าที่ร่วม
รายการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (ค่าเฉลี่ย4.59) และความประสงค์จะใช้สิทธิ์ แลกแต้ม เพื่อซื้ อสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย
4.56) ตามลาดับ
ความคิ ด เห็ น ในด้า นการตอบสนองเกี่ ย วกับ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องบัต รเครดิ ต วี ซ่ า
แพลทินัมธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้ไม่เกิ น 30,000 บาทในระดับเห็ นด้วย
สามารถเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ ย ได้แก่ ความประสงค์จะใช้สิทธิ์ แลกแต้มคะแนนสะสม เพื่อแลกรับ
ส่ วนลดเงิ นสด (ค่าเฉลี่ ย4.44) และ ความประสงค์จะใช้สิทธิ์ แลกแต้ม เพื่อแลกไมล์เดินทางของสาย
การบิน (ค่าเฉลี่ย4.28)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ใช้บริ การบัตรเครดิ ต 2-4 ครั้งต่อเดื อนมี การตอบสนองเกี่ ยวกับ
สิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิต วีซ่า แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพในขั้นความต้องการอยากได้ (Desire)
มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ ใน ระดับเห็นด้วยอย่างยิง่ (ค่าเฉลี่ยรวม 4.51)
โดยความคิดเห็นในในด้านการตอบสนองเกี่ ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิ ต วีซ่า
แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่ใช้บริ การบัตรเครดิต 2-4 ครั้งต่อเดือนในระดับ
เห็ นด้วยอย่างยิ่ง สามารถเรี ยงล าดับ ตามค่ าเฉลี่ ย ได้แก่ ความประสงค์จ ะใช้สิ ท ธิ์ ในการแลกแต้ม
คะแนนสะสม เพื่อแลกสิ นค้าฟรี (ค่าเฉลี่ย 4.85) รองลงมาคือความประสงค์จะใช้สิทธิ ประโยชน์ เพื่อ
รั บ แต้ม คะแนนเพิ่ ม เป็ น 2 เท่ า (ค่ าเฉลี่ ย 4.60) ความประสงค์จะใช้สิ ท ธิ ประโยชน์ เพื่ อรั บ ความ
คุ ม้ ครองประกันภัย (ค่าเฉลี่ ย 4.58) ความประสงค์จะใช้สิ ทธิ ประโยชน์ เพื่อรับส่ วนลดค่าอาหาร ณ
ร้านค้าที่ร่วมรายการ (ค่าเฉลี่ย 4.56) และความประสงค์จะใช้สิทธิ์ ในการแลกแต้มเพื่อรับส่ วนลด ณ
ร้านค้าที่ร่วมรายการ (ค่าเฉลี่ย 4.54) ตามลาดับ
ความคิ ด เห็ น ในด้า นการตอบสนองเกี่ ย วกับ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องบัต รเครดิ ต วี ซ่ า
แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่ใช้บริ การบัตรเครดิต 2-4 ครั้งต่อเดือนในระดับ
เห็ น ด้วย สามารถเรี ย งล าดับ ตามค่ าเฉลี่ ย ได้แก่ ความประสงค์จะใช้สิ ท ธิ์ แลกแต้ม เพื่ อซื้ อสิ น ค้า
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(ค่าเฉลี่ย 4.48) รองลงมาคือ ความประสงค์จะใช้สิทธิ์ แลกแต้มคะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่ วนลดเงิน
สด (ค่ าเฉลี่ ย 4.37) และความประสงค์จ ะใช้สิ ท ธิ์ แลกแต้ม เพื่ อ แลกไมล์เดิ น ทางของสายการบิ น
(ค่าเฉลี่ย 4.12)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ใช้บริ การบัตรเครดิ ตมากกว่า 4 ครั้ งต่อเดื อน มีก ารตอบสนอง
เกี่ ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิ ต วีซ่า แพลทินัมธนาคารกรุ งเทพในขั้นความต้องการอยากได้
(Desire) มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ ในระดับเห็นด้วยอย่างยิง่ (ค่าเฉลี่ยรวม 4.54)
โดยความคิ ดเห็ นในด้านการตอบสนองเกี่ ยวกับ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องบัตรเครดิ ต วีซ่ า
แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่ใช้บริ การบัตรเครดิตมากกว่า 4 ครั้งต่อเดือน ใน
ระดับเห็นด้วยอย่างยิง่ สามารถเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ ความประสงค์จะใช้สิทธิ์ ในการแลกแต้ม
คะแนนสะสม เพื่อแลกสิ นค้าฟรี (ค่าเฉลี่ย 4.95) รองลงมาคือความประสงค์จะใช้สิทธิ์ ในการแลกแต้ม
เพื่ อรับ ส่ วนลด ณ ร้ านค้าที่ ร่วมรายการ(ค่าเฉลี่ ย 4.62) ความประสงค์จะใช้สิ ทธิ ประโยชน์ เพื่ อรับ
ความคุม้ ครองประกันภัยและวามประสงค์จะใช้สิทธิ ประโยชน์ เพื่อรับส่ วนลดค่าอาหาร ณ ร้านค้าที่
ร่ วมรายการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (ค่าเฉลี่ย 4.59) ความประสงค์จะใช้สิทธิ์ แลกแต้ม เพื่อซื้ อสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย
4.56) และความประสงค์จะใช้สิ ท ธิ ป ระโยชน์ เพื่ อ รับ แต้ม คะแนนเพิ่ ม เป็ น 2 เท่ า (ค่ าเฉลี่ ย 4.52)
ตามลาดับ
ความคิ ด เห็ น ในด้ า นการตอบสนองเกี่ ย วกับ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องบัต รเครดิ ต วี ซ่ า
แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่ใช้บริ การบัตรเครดิตมากกว่า 4 ครั้งต่อเดือน ใน
ระดับเห็นด้วย สามารถเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ ความประสงค์จะใช้สิทธิ์ แลกแต้มคะแนนสะสม
เพื่อแลกรับส่ วนลดเงินสด (ค่าเฉลี่ย 4.30) และความประสงค์จะใช้สิทธิ์ แลกแต้ม เพื่อแลกไมล์เดินทาง
ของสายการบิน (ค่าเฉลี่ย 4.16)
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ตารางที่ 4.24 แสดง ค่าเฉลี่ ย และระดับที่มีผลต่อการตอบสนองของลูกค้าบัตรเครดิ ตวีซ่า แพลทินัม
ธนาคารกรุ งเทพต่อสิ ทธิ ป ระโยชน์ ข้ นั การตัดสิ นใจซื้ อโดยจาแนกตามความถี่ ในการใช้บริ การต่ อ
เดือน
ขั้นการตัดสินใจซื้อ
(Action)
ท่ า นตัด สิ น ใจใช้สิ ท ธิ์ ในการแลก
แต้ม คะแนนสะสมเพื่ อแลกสิ น ค้า
ฟรี
ท่ า นตัด สิ น ใจใช้สิ ท ธิ์ ในการแลก
แต้มเพื่อรับส่วนลด ณ ร้านค้าที่ร่วม
รายการ
ท่ า นตั ด สิ นใจใช้ สิ ทธิ์ แลกแต้ ม
คะแนนสะสม เพื่อแลกรั บส่ วนลด
เงินสด
ท่านตัดสิ นใจใช้สิทธิ์ แลกแต้มเพื่อ
ซื้อสิ นค้า
ท่านตัดสิ นใจใช้สิทธิ์ แลกแต้มเพื่อ
แลกไมล์เดินทางของสายการบิน
ท่ า นตัด สิ น ใจใช้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์
เพื่อรับแต้มคะแนนเพิ่มเป็ น 2 เท่า
ท่ า นตัด สิ น ใจใช้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์
เพื่อรับความคุม้ ครองประกันภัย
ท่ า นตัด สิ น ใจใช้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์
เพื่อรับส่ วนลดค่าอาหาร ณ ร้านค้า
ที่ร่วมรายการ
ค่ าเฉลีย่ รวม

ความถี่ในการใช้ บริการต่ อเดือน
ไม่ เกิน 2 ครั้งต่ อเดือน
2-4 ครั้งต่ อเดือน
มากกว่ า 4 ครั้งต่ อเดือน
n=39
n=200
n=61
ค่ าเฉลีย่
แปลผล ค่ าเฉลีย่
แปลผล ค่ าเฉลีย่
แปลผล
4.90

เห็นด้วย
อย่างยิง่

4.84

เห็นด้วย
อย่างยิง่

4.93

เห็นด้วย
อย่างยิง่

4.95

เห็นด้วย
อย่างยิง่

4.74

เห็นด้วย
อย่างยิง่

4.90

เห็นด้วย
อย่างยิง่

4.62

เห็นด้วย
อย่างยิง่

4.49

เห็นด้วย

4.43

เห็นด้วย

4.59

เห็นด้วย
อย่างยิง่

4.53

เห็นด้วย
อย่างยิง่

4.61

เห็นด้วย
อย่างยิง่

4.41

เห็นด้วย

4.28

เห็นด้วย

4.07

เห็นด้วย

4.66

เห็นด้วย
อย่างยิง่

4.38

เห็นด้วย

4.46

เห็นด้วย

4.43

เห็นด้วย

4.59
4.51

เห็นด้วย
อย่างยิง่
เห็นด้วย
อย่างยิง่

4.64

เห็นด้วย
อย่างยิง่

4.67

เห็นด้วย
อย่างยิง่

4.66

เห็นด้วย
อย่างยิง่

4.65

เห็นด้ วย
อย่ างยิง่

4.58

เห็นด้ วย
อย่ างยิง่

4.55

เห็นด้ วย
อย่ างยิง่

จากตารางที่ 4.24 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่ ใช้บ ริ ก ารบัตรเครดิ ตไม่ เกิ น 2 ครั้ งต่ อ
เดือน มีการตอบสนองเกี่ ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิต วีซ่า แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพในขั้น
การตัดสิ นใจซื้ อ(Action) มีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยอย่างยิง่ (ค่าเฉลี่ยรวม 4.65)
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โดยความคิ ดเห็ น ในด้านการตอบสนองเกี่ ยวกับ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องบัตรเครดิ ต วีซ่ า
แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่ ใช้บริ การบัตรเครดิ ตไม่เกิ น 2 ครั้งต่อเดื อนใน
ระดับเห็นด้วยอย่างยิง่ สามารถเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ ท่านตัดสิ นใจใช้สิทธิ์ ในการแลกแต้มเพื่อ
รับส่ วนลด ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ (ค่าเฉลี่ย 4.95) รองลงมาคือ ท่านตัดสิ นใจใช้สิทธิ์ ในการแลกแต้ม
คะแนนสะสมเพื่ อแลกสิ น ค้า ฟรี (ค่ าเฉลี่ ย 4.90) ท่ านตัด สิ น ใจใช้สิ ท ธิ ป ระโยชน์ เพื่ อ รั บ ส่ ว นลด
ค่าอาหาร ณ ร้ านค้าที่ร่วมรายการ (ค่าเฉลี่ ย 4.64) ท่านตัดสิ นใจใช้สิทธิ์ แลกแต้มคะแนนสะสม เพื่อ
แลกรับส่ วนลดเงินสด (ค่าเฉลี่ย 4.62) ท่านตัดสิ นใจใช้สิทธิ์ แลกแต้มเพื่อซื้ อสิ นค้าและท่านตัดสิ นใจ
ใช้สิ ท ธิ ป ระโยชน์ เพื่ อ รั บ แต้ม คะแนนเพิ่ ม เป็ น 2 เท่ า มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ ากัน (ค่ า เฉลี่ ย 4.59) และท่ า น
ตัดสิ นใจใช้สิทธิ ประโยชน์ เพื่อรับความคุม้ ครองประกันภัย (ค่าเฉลี่ย 4.51) ตามลาดับ
ความคิ ด เห็ น ในด้า นการตอบสนองเกี่ ย วกับ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องบัต รเครดิ ต วี ซ่ า
แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่ ใช้บริ การบัตรเครดิ ตไม่เกิ น 2 ครั้งต่อเดื อนใน
ระดับ เห็ นด้วยสามารถเรี ย งล าดับ ตามค่ าเฉลี่ ย ได้แก่ ท่ านตัดสิ นใจใช้สิ ท ธิ์ แลกแต้ม เพื่ อแลกไมล์
เดินทางของสายการบิน(ค่าเฉลี่ย 4.41)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ใช้บริ การบัตรเครดิ ตต่อเดื อน 2-4 ครั้งต่อเดื อนมีการตอบสนอง
เกี่ ย วกับ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องบัต รเครดิ ต วี ซ่ า แพลทิ นัม ธนาคารกรุ งเทพ ในขั้น การตัด สิ น ใจซื้ อ
(Action) มีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยอย่างยิง่ (ค่าเฉลี่ยรวม 4.58)
โดยความคิดเห็นในในด้านการตอบสนองเกี่ ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิ ต วีซ่า
แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่ ใช้บริ การบัตรเครดิ ตต่อเดื อน 2-4 ครั้งต่อเดื อน
ในระดับเห็นด้วยอย่างยิง่ สามารถเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ ท่านตัดสิ นใจใช้สิทธิ์ ในการแลกแต้ม
คะแนนสะสมเพื่อแลกสิ นค้าฟรี (ค่าเฉลี่ย 4.84) รองลงมาคือ ท่านตัดสิ นใจใช้สิทธิ์ ในการแลกแต้มเพื่อ
รับส่ วนลด ณ ร้ านค้าที่ร่วมรายการ (ค่าเฉลี่ ย 4.74) ท่านตัดสิ นใจใช้สิทธิ ประโยชน์ เพื่อรับส่ วนลด
ค่าอาหาร ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ(ค่าเฉลี่ย 4.67) ท่านตัดสิ นใจใช้สิทธิ ประโยชน์ เพื่อรับแต้มคะแนน
เพิ่ ม เป็ น 2 เท่ า (ค่ าเฉลี่ ย 4.66) และท่ า นตัด สิ น ใจใช้สิ ท ธิ์ แลกแต้ม เพื่ อ ซื้ อ สิ น ค้า (ค่ า เฉลี่ ย 4.53)
ตามลาดับ
ความคิ ด เห็ น ในด้า นการตอบสนองเกี่ ย วกับ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องบัต รเครดิ ต วี ซ่ า
แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามใช้บริ การบัตรเครดิตต่อเดือน 2-4 ครั้งต่อเดือนใน
ระดับเห็นด้วยสามารถเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ ท่านตัดสิ นใจใช้สิทธิ์ แลกแต้มคะแนนสะสม เพื่อ
แลกรั บ ส่ วนลดเงิ นสด (ค่าเฉลี่ ย 4.49) รองลงมาคื อ ท่ านตัดสิ นใจใช้สิ ท ธิ ป ระโยชน์ เพื่ อรั บ ความ
คุม้ ครองประกันภัย (ค่าเฉลี่ ย 4.46) และท่านตัดสิ นใจใช้สิทธิ์ แลกแต้มเพื่อแลกไมล์เดิ นทางของสาย
การบิน (ค่าเฉลี่ย 4.28) ตามลาดับ
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ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ใช้บ ริ ก ารบัตรเครดิ ต มากกว่า 4 ครั้ ง ต่ อเดื อนมี ก ารตอบสนอง
เกี่ ย วกับ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องบัต รเครดิ ต วี ซ่ า แพลทิ นัม ธนาคารกรุ ง เทพ ในขั้น การตัด สิ น ใจซื้ อ
(Action) มีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยอย่างยิง่ (ค่าเฉลี่ยรวม 4.55)
โดยความคิ ดเห็ นในด้านการตอบสนองเกี่ ยวกับ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องบัตรเครดิ ต วีซ่ า
แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่ใช้บริ การบัตรเครดิตมากกว่า 4 ครั้งต่อเดือนใน
ระดับ เห็ นด้วยอย่างยิ่งสามารถเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ ย ได้แก่ ท่านตัดสิ นใจใช้สิ ทธิ์ ในการแลกแต้ม
คะแนนสะสมเพื่อแลกสิ นค้าฟรี (ค่าเฉลี่ ย 4.93) รองลงมาคือ ท่านตัดสิ นใจใช้สิทธิ์ ในการแลกแต้ม
เพื่อรับส่ วนลด ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ (ค่าเฉลี่ย 4.90) ท่านตัดสิ นใจใช้สิทธิ ประโยชน์ เพื่อรับส่ วนลด
ค่าอาหาร ณ ร้ านค้าที่ ร่วมรายการ (ค่าเฉลี่ ย 4.66) และท่านตัดสิ นใจใช้สิท ธิ์ แลกแต้มเพื่อซื้ อสิ นค้า
(ค่าเฉลี่ย 4.61) ตามลาดับ
ความคิ ด เห็ น ในด้า นการตอบสนองเกี่ ย วกับ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องบัต รเครดิ ต วี ซ่ า
แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่ใช้บริ การบัตรเครดิตมากกว่า 4 ครั้งต่อเดือนใน
ระดับเห็นด้วยสามารถเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ ท่านตัดสิ นใจใช้สิทธิ์ แลกแต้มคะแนนสะสม เพื่อ
แลกรับส่ วนลดเงินสดและท่านตัดสิ นใจใช้สิทธิ ประโยชน์ เพื่อรับความคุม้ ครองประกันภัย มีค่าเฉลี่ย
เท่ากัน (ค่าเฉลี่ย 4.43) รองลงมาคือ ท่านตัดสิ นใจใช้สิทธิ ประโยชน์ เพื่อรับแต้มคะแนนเพิ่มเป็ น 2 เท่า
ค่าเฉลี่ย 4.38) และท่านตัดสิ นใจใช้สิทธิ์ แลกแต้มเพื่อแลกไมล์เดินทางของสายการบิน (ค่าเฉลี่ย 4.07)
ตามลาดับ
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บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้ อค้นพบ และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่ องการตอบสนองของลูกค้า ในอาเภอเมืองเชี ยงใหม่ต่อสิ ทธิ ประโยชน์ของ
บัตรเครดิตวีซ่า แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพ ในครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากผูต้ อบแบบสอบถาม จานวนทั้งสิ้ น 300 ตัวอย่าง โดยข้อมูลที่ได้ นามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ
เชิ งพรรณนา ค่าสถิ ติที่ใช้ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ และ ค่าเฉลี่ ย ซึ่ งในบทนี้ ประกอบด้วย สรุ ปผล
การศึกษา อภิปรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะดังนี้
5.1 สรุ ปผลการศึกษา
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงอายุระหว่าง 36 ถึง 40 ปี
การศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ส ถานภาพสมรส อาชี พ พนัก งานบริ ษ ัท เอกชนมี รายได้เฉลี่ ย ต่ อเดื อ น
มากกว่า 45,000 บาท
ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้ บัตรเครดิตของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มี บตั รเครดิ ต ของธนาคารกรุ งเทพเป็ นบัตร BBL Visa
Platinum โดยมีวงเงินมากกว่า 100,000 บาทใช้บริ การบัตรเครดิ ตโดยเฉลี่ ยต่อเดื อน ระหว่าง 2 ถึง 4
ครั้ งมู ลค่าการใช้บตั รเครดิ ตเฉลี่ ยต่อเดื อนไม่เกิ น 5,000 บาทเหตุผลที่เลื อกใช้บตั รเครดิ ต เพื่ อใช้ซ้ื อ
สิ นค้าและบริ ก ารก่ อนแล้วช าระเงิ นเมื่ อเรี ยกเก็ บ โดยใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิ ตเพื่ อซื้ อสิ นค้าอุ ป โภค/
บริ โภค
ส่ วนที่ 3 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การตอบสนองของลู ก ค้ า ในอ าเภอเมื อ งเชี ย งใหม่ ต่ อ สิ ท ธิ
ประโยชน์ ของบัตรเครดิตวีซ่า แพลทินัมธนาคารกรุ งเทพ
ขั้นความตั้งใจ (Attention)
ในการตอบสนองของลูกค้าบัตรเครดิตวีซ่า แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพในขั้นความตั้งใจ
(Attention)ของผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วย
โดยความคิดเห็นในด้านการทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิต
วีซ่า แพลทิ นัมธนาคารกรุ งเทพในระดับเห็ นด้วยสามารถเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ ย ได้แก่ จากป้ ายติ ด
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ประกาศ ณ ร้ านค้าที่ร่วมรายการรองลงมาคือ พนักงาน ณ ร้ านค้าที่ ร่วมรายการเฟสบุ๊คแฟนเพจของ
BBL Credit เอกสารแนะนาที่มาพร้อมกับใบแจ้งหนี้ พนักงานของธนาคารกรุ งเทพ เว็บไซต์ของ BBL
และ BBL Call Center เฟสบุ๊คแฟนเพจสาธารณะ/ เว็บบอร์ ดสาธารณะ Banner โฆษณาทัว่ ไป เพื่อน
หรื อ คนรู ้จกั สื่ อโฆษณาทัว่ ไป เช่น วิทยุโทรทัศน์ ฯลฯ E-mail และSMS ตามลาดับ
ส่ วนความคิดเห็นในด้านการทราบสิ ทธิประโยชน์ของบัตรเครดิตวีซ่า แพลทินมั ธนาคาร
กรุ งเทพในระดับเห็ นด้วยสามารถเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ ย ได้แก่ สิ ทธิ ประโยชน์ในการแลกคะแนน
สะสม เพื่ อแลกสิ น ค้าฟรี รองลงมาคื อ การรั บ ส่ วนลดค่ าอาหาร ณ ร้ านค้าที่ ร่วมรายการ การแลก
คะแนนสะสม เพื่ อแลกรั บ ส่ วนลดการแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกไมล์เดิ นทางของสายการบิน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากันการรับคะแนนสะสมเพิ่มเป็ น 2 เท่าการแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกซื้ อสิ นค้า การแลก
คะแนนสะสม เพื่ อแลกรั บ ส่ วนลดเป็ นเงิ นสดการรั บ ประกัน ภัยคุ ้ม ครองเมื่ อช าระค่ าเดิ นทางและ
โปรแกรมท่องเที่ยวผ่านบัตร ตามลาดับ
ขั้นความสนใจ (Interest)
ในการตอบสนองของลูกค้าบัตรเครดิตวีซ่า แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพในขั้นความสนใจ
(Interest) ของผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วย
โดยความคิดเห็ นของผูต้ อบแบบสอบถามในกรณี ที่ตอ้ งการหาข้อมูลเพิ่มเติ มในระดับ
เห็นด้วยอย่างยิง่ ได้แก่ การหาข้อมูลจากเว็บไซต์ของ BBL
ความคิดเห็ นของผูต้ อบแบบสอบถามในกรณี ที่ตอ้ งการหาข้อมูลเพิ่มเติ มในระดับเห็ น
ด้วย เรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ การหาข้อมูลจากเอกสารแนะนาที่มาพร้อมกับใบแจ้งหนี้ รองลงมา
คือ ป้ ายติดประกาศ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ BBL Call Center /พนักงาน ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ และ
เฟสบุ๊คแฟนเพจของ BBL Credit มีค่าเฉลี่ ยเท่ากัน เฟสบุ๊คแฟนเพจสาธารณะ/ เว็บบอร์ ดสาธารณะ
และพนักงานของธนาคารกรุ งเทพ ตามลาดับ
ความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามในกรณี ที่ตอ้ งการหาข้อมูลเพิ่มเติมในระดับเฉยๆ
เรี ย งล าดับ ตามค่ าเฉลี่ ย ได้แก่ ก ารหาข้อมู ล จากเพื่ อน หรื อ คนรู้ จกั รองลงมาคื อ สมัค รบริ ก ารรั บ
ข่าวสารทางSMS และE-mailถึงฝ่ ายบริ การลูกค้าตามลาดับ
ส่ วนความคิดเห็ นในด้านหมวดของบริ การหรื อสิ ทธิ ประโยชน์ที่ผูต้ อบแบบสอบถาม
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากบัตรเครดิต BBL Platinum ในระดับเห็นด้วยอย่างยิง่ สามารถเรี ยงลาดับตาม
ค่าเฉลี่ ย ได้แก่ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ในการแลกคะแนนสะสม เพื่ อแลกสิ นค้าฟรี รองลงมาคื อ การแลก
คะแนนสะสม เพื่อแลกซื้ อสิ นค้าและการรั บประกันภัยคุ ม้ ครองเมื่ อชาระค่าเดิ นทางและโปรแกรม
ท่องเที่ยวผ่านบัตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่ วนลด การรับคะแนนสะสม
เพิ่มเป็ น 2 เท่า การรับส่ วนลดค่าอาหาร ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ และการแลกคะแนนสะสม เพื่อแลก
รับส่ วนลดเป็ นเงินสด ตามลาดับ
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ความคิดเห็นในด้านหมวดของบริ การหรื อสิ ทธิ ประโยชน์ที่ผตู้ อบแบบสอบถามต้องการ
ข้อมูลเพิ่มเติมจากบัตรเครดิต BBL Platinum ในระดับเห็นด้วย ได้แก่การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลก
ไมล์เดินทางของสายการบินตามลาดับ
ขั้นความต้ องการอยากได้ (Desire)
ในการตอบสนองของลู ก ค้าบัต รเครดิ ต วีซ่ า แพลทิ นัม ธนาคารกรุ ง เทพในขั้น ความ
ต้อ งการอยากได้( Desire)หรื อ ความความประสงค์ ข องผู้ต อบแบบสอบถามในการที่ จ ะใช้สิ ท ธิ
ประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยรวมอยูใ่ นระดับเห็ นด้วยอย่างยิ่ง โดยความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง เรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ ย ได้แก่ ความประสงค์จะใช้สิทธิ์ ในการแลกแต้มคะแนนสะสม เพื่อแลก
สิ นค้าฟรี รองลงมาคือ ความประสงค์จะใช้สิทธิ ประโยชน์ เพื่อรับ แต้มคะแนนเพิ่มเป็ น 2 เท่าความ
ประสงค์จะใช้สิทธิ ประโยชน์ เพื่อรับ ความคุ ม้ ครองประกันภัย ความประสงค์จะใช้สิทธิ์ ในการแลก
แต้มเพื่อรับส่ วนลด ณ ร้ านค้าที่ ร่วมรายการและความประสงค์จะใช้สิทธิ ประโยชน์ เพื่อรับส่ วนลด
ค่าอาหาร ณ ร้ านค้าที่ ร่วมรายการ มี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากัน และความประสงค์จะใช้สิท ธิ์ แลกแต้ม เพื่ อซื้ อ
สิ นค้า ตามลาดับ
ความคิ ดเห็ น ในขั้น ความต้อ งการอยากได้(Desire) ในระดับ เห็ น ด้วย เรี ย งล าดับ ตาม
ค่าเฉลี่ย ได้แก่ ความประสงค์จะใช้สิทธิ์ แลกแต้มคะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่ วนลดเงินสดและความ
ประสงค์จะใช้สิทธิ์ แลกแต้ม เพื่อแลกไมล์เดินทางของสายการบินตามลาดับ
ขั้นการตัดสิ นใจซื้อ (Attention)
ในการตอบสนองของลู ก ค้า บัต รเครดิ ต วี ซ่ า แพลทิ นัม ธนาคารกรุ ง เทพในขั้น การ
ตัดสิ นใจซื้ อ(Action) ของผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็ นโดยรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง โดยความคิดเห็ นระดับเห็ นด้วยอย่างยิ่งเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ ความประสงค์จะใช้สิทธิ์ ใน
การแลกแต้มคะแนนสะสม เพื่อแลกสิ นค้าฟรี รองลงมาคือ ความประสงค์จะใช้สิทธิ์ ในการแลกแต้ม
เพื่อรับส่ วนลด ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการความประสงค์จะใช้สิทธิ ประโยชน์ เพื่อรับส่ วนลดค่าอาหาร ณ
ร้านค้าที่ร่วมรายการ ความประสงค์จะใช้สิทธิ ประโยชน์ เพื่อรับ แต้มคะแนนเพิ่มเป็ น 2 เท่า และความ
ประสงค์จะใช้สิทธิ์ แลกแต้ม เพื่อซื้ อสิ นค้า ตามลาดับ
ความคิดเห็ น ในขั้นการตัดสิ นใจซื้ อ(Action) ในระดับ เห็ นด้วยเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ ย
ได้แก่ ความประสงค์จะใช้สิทธิ์ แลกแต้มคะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่ วนลดเงินสดรองลงมาคือ ความ
ประสงค์จะใช้สิทธิ ประโยชน์ เพื่อรับ ความคุม้ ครองประกันภัยและความประสงค์จะใช้สิทธิ์ แลกแต้ม
เพื่อแลกไมล์เดินทางของสายการบินตามลาดับ
จากการศึกษาการตอบสนองของลูกค้า ในอาเภอเมื องเชี ยงใหม่ต่อสิ ทธิ ประโยชน์ของ
บัตรเครดิ ต วีซ่ า แพลทิ นัม ธนาคารกรุ งเทพ สามารถสรุ ป การตอบสนองของลูก ค้าในอาเภอเมื อง
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เชี ยงใหม่ต่อสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิตวีซ่า แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพตามตัวแบบไอดา (AIDA
MODEL) ใน 2 ลาดับสู งสุ ด ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 5.1 ตารางสรุ ปการตอบสนองของลูกค้าในอาเภอเมืองเชี ยงใหม่ต่อสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตร
เครดิตวีซ่า แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพตามตัวแบบไอดา (AIDA MODEL) ใน 2 ลาดับสู งสุ ด
อันดับ

1
2

1
2

ความตั้งใจ
(Attention)
ทราบข้ อมูลเบือ้ งต้ นเกีย่ วกับ
สิทธิประโยชน์ ของบัตร
จากป้ ายติดประกาศ ณ
ร้านค้าที่ร่วมรายการ
จากพนักงาน ณ ร้านค้าที่
ร่ วมรายการ
ทราบสิทธิประโยชน์ ของ
บัตรในหมวด
การแลกคะแนนสะสม เพื่อ
แลกสิ นค้าฟรี
การรับส่ วนลดค่าอาหาร ณ
ร้านค้าที่ร่วมรายการ

ความสนใจ
(Interest)
การหาข้ อมู ลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
สิทธิประโยชน์ ของบัตร
เว็บไซต์ของ BBL

ความต้ องการอยากได้
(Desire)

เอกสารแนะนาที่ มาพร้ อมกับ
ใบแจ้งหนี้
สิทธิประโยชน์ ที่ต้องการ
ข้ อมูลเพิม่ เติม
การแลกคะแนนสะสมเพื่ อ สิ ท ธิ์ ในการแลกแต้ ม
แลกสิ นค้าฟรี
คะแนนสะสมเพื่อแลก
สิ นค้าฟรี
การแลกคะแนนสะสมเพื่ อ สิ ท ธิ ประโยชน์ เพื่ อรั บ
แล กซื้ อสิ น ค้ า แล ะการรั บ แต้ม คะแนนเพิ่ ม เป็ น 2
ประกัน ภัยคุ ้มครองเมื่ อช าระ เท่า
ค่าเดินทาง

การตัดสินใจซื้อ
(Action)

การใช้สิทธิ์ ในการแลก
แต้มคะแนนสะสม เพื่อ
แลกสิ นค้าฟรี
การใช้สิทธิ์ ในการแลก
แต้ม เพื่ อรั บ ส่ วนลด ณ
ร้านค้าที่ร่วมรายการ

ส่ วนที่ 4 ปัญหาและข้ อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู ้ต อบแบบสอบถามให้ ข ้อ เสนอแนะเกี่ ย วกับ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องบัต รเครดิ ต วี ซ่ า
แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพ จานวน 12 รายคิดเป็ นร้อยละ 4.00 โดยมีขอ้ เสนอแนะในด้านสิ นค้าที่นามา
ให้แลกควรความหลากหลาย เปลี่ ย นแปลงอยู่เป็ นประจา รวมถึ งการใช้ค ะแนนแลกอยากให้ ใ ช้
คะแนนน้อยลง เพื่อแลกสิ นค้า ในขณะที่ลูกค้าบางกลุ่มเห็นว่า การได้คะแนนเพิ่ม 2 เท่าควรทาร่ วมกับ
สถานี บ ริ การน้ ามันทุ ก ราย หรื อ การซื้ อสิ นค้าอุ ป โภค บริ โภค อยากให้มีก ารร่ วมรายการ 2 เท่ าใน
ปริ มาณมากขึ้น และมีโปรแกรมผ่อน 0% นาน 10 เดือน ในหลากหลายร้านค้าที่ร่วมรายการ ทั้งนี้ ทาง
ธนาคารควรทาการประชาสัมพันธ์ในเรื่ องสิ ทธิพิเศษต่างของบัตรให้เพิ่มมากขึ้น
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ส่ วนที่ 5 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การตอบสนองของลู ก ค้ า ในอ าเภอเมื อ งเชี ย งใหม่ ต่ อ สิ ท ธิ
ประโยชน์ ของบัตรเครดิตวีซ่า แพลทินัมธนาคารกรุ งเทพจาแนกตามรายได้
ขั้นความตั้งใจ (Attention)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มีรายได้ไม่เกิ น 30,000 บาทมี การตอบสนองต่อสิ ทธิ ประโยชน์
ของบัตรเครดิ ตวีซ่า แพลทินัมธนาคารกรุ งเทพ ในขั้นความตั้งใจ(Attention) มีคิดเห็นโดยรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วย
โดยความคิดเห็นในด้านการทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิต
วีซ่า แพลทินัมธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้ไม่เกิ น 30,000 บาทในระดับเห็ น
ด้วยสามารถเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ ย ได้แก่ การทราบข้อมูลเบื้ องต้นจากป้ ายติดประกาศ ณ ร้านค้าที่
ร่ วมรายการ รองลงมาคือ พนักงาน ณ ร้ านค้าที่ร่วมรายการ เอกสารแนะนาที่มาพร้ อมกับใบแจ้งหนี้
เฟสบุ๊คแฟนเพจของ BBL Credit พนักงานของธนาคารกรุ งเทพเว็บไซต์ของ BBL และ BBL Call
Center เฟสบุ๊คแฟนเพจสาธารณะ/ เว็บบอร์ ดสาธารณะ Banner โฆษณาทัว่ ไปเพื่อน หรื อ คนรู ้จกั สื่ อ
โฆษณาทัว่ ไป เช่น วิทยุ, โทรทัศน์ ฯลฯและ E-mailถึงฝ่ ายบริ การลูกค้าตามลาดับ
ความคิดเห็นในด้านการทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิตวีซ่า
แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทในระดับเฉยๆ ได้แก่
สมัครบริ การรับข่าวสารทางSMS
ส่ วนความคิดเห็นในด้านการทราบสิ ทธิประโยชน์ของบัตรเครดิตวีซ่า แพลทินมั ธนาคาร
กรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้ไม่เกิ น 30,000 บาทในระดับเห็นด้วยสามารถเรี ยงลาดับ
ตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกสิ นค้าฟรี รองลงมาคือ การรับส่ วนลดค่าอาหาร ณ
ร้านค้าที่ร่วมรายการ การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่ วนลด การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกไมล์
เดิ นทางของสายการบิ นและการรับ คะแนนสะสมเพิ่ มเป็ น 2 เท่ า มี ค่ าเฉลี่ ยเท่ากันการแลกคะแนน
สะสม เพื่ อแลกซื้ อสิ นค้า การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่ วนลดเป็ นเงิ นสด การรั บประกันภัย
คุม้ ครองเมื่อชาระค่าเดินทางและโปรแกรมท่องเที่ยวผ่านบัตร ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มีรายได้30,001 - 45,000 บาทมีการตอบสนองต่อสิ ทธิ ประโยชน์
ของบัตรเครดิตวีซ่า แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพ ในขั้นความตั้งใจ (Attention) มีคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ น
ระดับเห็นด้วย
โดยความคิดเห็นในด้านการทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิต
วีซ่า แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้30,001 - 45,000 บาทในระดับเห็น
ด้วยอย่างยิง่ ได้แก่ป้ายติดประกาศ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ
ความคิดเห็นในด้านการทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิตวีซ่า
แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้ 30,001 - 45,000 บาทในระดับเห็นด้วย
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สามารถเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ย ได้แก่จากเอกสารแนะนาที่มาพร้อมกับใบแจ้งหนี้ รองลงมาคือ เฟสบุ๊
คแฟนเพจของ BBL Credit พนักงาน ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการพนักงานของธนาคารกรุ งเทพ เว็บไซต์
ของ BBL และBBL Call Center เฟสบุ๊ค แฟนเพจสาธารณะ/ เว็บบอร์ ดสาธารณะ Banner โฆษณา
ทัว่ ไป สื่ อโฆษณาทัว่ ไป เช่น วิทยุ, โทรทัศน์ ฯลฯ และเพื่อน หรื อ คนรู้จกั ตามลาดับ
ความคิดเห็นในด้านการทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิตวีซ่า
แพลทิ นัมธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี รายได้ 30,001 - 45,000 บาทในระดับ เฉยๆ
ได้แ ก่ จากการสมัค รบริ ก ารรั บ ข่ าวสารทางSMS และ E-mailถึ งฝ่ ายบริ ก ารลู ก ค้ามี ค่ าเฉลี่ ย เท่ ากัน
ตามลาดับ
ส่ วนความคิดเห็นในด้านการทราบสิ ทธิประโยชน์ของบัตรเครดิตวีซ่า แพลทินมั ธนาคาร
กรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้ 30,001 - 45,000 บาทในระดับเห็นด้วยสามารถเรี ยงลาดับ
ตามค่าเฉลี่ ย ได้แก่ สิทธิ ประโยชน์ ในการแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกสิ นค้าฟรี รองลงมาคือการรับ
ส่ วนลดค่าอาหาร ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่ วนลดการแลกคะแนน
สะสม เพื่อแลกซื้ อสิ นค้าการแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกไมล์เดิ นทางของสายการบินการรับคะแนน
สะสมเพิ่มเป็ น 2 เท่า การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่ วนลดเป็ นเงินสด ตามลาดับ
ความคิดเห็ น ในด้านการทราบสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิ ตวีซ่ า แพลทิ นัมธนาคาร
กรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้30,001 - 45,000 บาทในระดับเฉยๆ ได้แก่ สิ ทธิ ประโยชน์
ในการรับประกันภัยคุม้ ครองเมื่อชาระค่าเดินทางและโปรแกรมท่องเที่ยวผ่านบัตร
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มีรายได้มากกว่า 45,000 บาท มีการตอบสนองต่อสิ ทธิ ประโยชน์
ของบัตรเครดิ ตวีซ่า แพลทินัมธนาคารกรุ งเทพ ในขั้นความตั้งใจ(Attention) มีคิดเห็นโดยรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วย
โดยความคิดเห็นในด้านการทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิต
วีซ่า แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้มากกว่า 45,000 บาท ในระดับเห็น
ด้วยเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ จากป้ ายติดประกาศ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ รองลงมาคือ พนักงาน
ของธนาคารกรุ งเทพ และพนักงาน ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากันเฟสบุค๊ แฟนเพจของ BBL
Creditเอกสารแนะนาที่มาพร้ อมกับใบแจ้งหนี้ เว็บไซต์ของ BBL และ BBL Call Center เฟสบุ๊คแฟน
เพจสาธารณะ/ เว็บบอร์ ดสาธารณะBanner โฆษณาทัว่ ไป E-mailถึงฝ่ ายบริ การลูกค้าสมัครบริ การรับ
ข่าวสารทางSMS เพื่อน หรื อ คนรู ้จกั และสื่ อโฆษณาทัว่ ไป เช่น วิทยุ, โทรทัศน์ ฯลฯตามลาดับ
ส่ วนความคิดเห็นในด้านการทราบสิ ทธิประโยชน์ของบัตรเครดิตวีซ่า แพลทินมั ธนาคาร
กรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้มากกว่า 45,000 บาท ในระดับเห็นด้วยสามารถเรี ยงลาดับ
ตามค่าเฉลี่ย ได้แก่สิทธิ ประโยชน์ในการรับส่ วนลดค่าอาหาร ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการรองลงมาคือ การ
แลกคะแนนสะสม เพื่อแลกสิ นค้าฟรี และการแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่ วนลด มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน
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การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกไมล์เดิ นทางของสายการบินการรับคะแนนสะสมเพิ่มเป็ น 2 เท่าการ
แลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่ วนลดเป็ นเงิ นสด การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกซื้ อสิ นค้าและการ
รับประกันภัยคุม้ ครองเมื่อชาระค่าเดินทางและโปรแกรมท่องเที่ยวผ่านบัตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน
ขั้นความสนใจ (Interest)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มีรายได้ไม่เกิ น 30,000 บาทมี การตอบสนองต่อสิ ทธิ ประโยชน์
ของบัตรเครดิตวีซ่า แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพ ในขั้นความสนใจ (Interest) มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่
ในระดับเห็นด้วย
โดยความคิ ด เห็ น ของผู้ต อบแบบสอบถามที่ มี ร ายได้ ไ ม่ เกิ น 30,000 บาทในกรณี ที่
ต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมในระดับเห็นด้วยอย่างยิง่ ได้แก่สามารถเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ การหา
ข้อมูลจากเว็บไซต์ของ BBL
ความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทในกรณี ที่ตอ้ งการหา
ข้อมูลเพิ่มเติมในระดับเห็นด้วย สามารถเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ ยได้แก่จากป้ ายติดประกาศ ณ ร้านค้าที่
ร่ วมรายการและเอกสารแนะนาที่ มาพร้ อมกับใบแจ้งหนี้ มีค่าเฉลี่ ยเท่ากัน รองลงมาคือ พนักงาน ณ
ร้ า นค้า ที่ ร่ ว มรายการเฟสบุ๊ ค แฟนเพจของ BBL Credit BBL Call Center พนัก งานของธนาคาร
กรุ งเทพและเฟสบุค๊ แฟนเพจสาธารณะ/ เว็บบอร์ดสาธารณะ ตามลาดับ
ความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทในกรณี ที่ตอ้ งการหา
ข้อมูลเพิ่มเติมในระดับเฉยๆ ได้แก่ จากเพื่อน หรื อ คนรู ้ จกั รองลงมาคือสมัครบริ การรับข่าวสารทาง
SMS E-mailถึงฝ่ ายบริ การลูกค้า
ส่ วนความคิดเห็นในด้านการทราบสิ ทธิประโยชน์ของบัตรเครดิตวีซ่า แพลทินมั ธนาคาร
กรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี รายได้ไม่ เกิ น 30,000 บาทในระดับเห็ นด้วยอย่างยิ่ง สามารถ
เรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ สิ ทธิ ประโยชน์ในการแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกสิ นค้าฟรี รองลงมาคือ
การรับประกันภัยคุ ม้ ครองเมื่ อชาระค่าเดิ นทางและโปรแกรมท่องเที่ยว การแลกคะแนนสะสม เพื่อ
แลกซื้ อสิ นค้า การรับคะแนนสะสมเพิ่มเป็ น 2 เท่า การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่ วนลดและการ
รับส่ วนลดค่าอาหาร ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน และการแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับ
ส่ วนลดเป็ นเงินสด ตามลาดับ
ความคิ ด เห็ น ในด้ า นการทราบสิ ทธิ ประโยชน์ ข อง BBL Platinum ของผู้ ต อบ
แบบสอบถามที่มีรายได้ไม่เกิ น 30,000 บาทในระดับเห็นด้วย สามารถเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ ย ได้แก่
สิ ทธิ ประโยชน์ในการแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกไมล์เดินทางของสายการบินการแลกคะแนนสะสม
เพื่อแลกไมล์เดินทางของสายการบินพนักงานของธนาคารกรุ งเทพ ตามลาดับ
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ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มีรายได้30,001 - 45,000 บาทมีการตอบสนองต่อสิ ทธิ ประโยชน์
ของบัตรเครดิตวีซ่า แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพ ในขั้นความสนใจ(Interest)มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่
ในระดับเห็นด้วย
โดยความคิดเห็นในด้านการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิตวี
ซ่ า แพลทิ นมั ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้30,001 - 45,000 บาทในระดับเห็ น
ด้วยอย่างยิ่งสามารถเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ จากเว็บไซต์ของ BBL รองลงมาคือ เฟสบุ๊ค แฟน
เพจของ BBL Credit และป้ ายติดประกาศ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการตามลาดับ
ความคิดเห็นในด้านการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิตวีซ่า
แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้30,001 - 45,000 บาทในระดับเห็นด้วย
สามารถเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ จากเอกสารแนะนาที่มาพร้อมกับใบแจ้งหนี้ รองลงมาคือการรับ
ส่ วนลดค่าอาหาร ณ ร้ านค้าที่ ร่วมรายการ BBL Call Center และป้ ายติ ดประกาศ ณ ร้ านค้าที่ ร่วม
รายการมี ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากัน พนัก งาน ณ ร้ านค้าที่ ร่วมรายการ เฟสบุ๊ค แฟนเพจสาธารณะ/ เว็บ บอร์ ด
สาธารณะ และพนักงานของธนาคารกรุ งเทพ ตามลาดับ
ความคิดเห็นในด้านการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิตวีซ่า
แพลทิ นัม ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี รายได้ 30,001 - 45,000 บาทในระดับเฉยๆ
สามารถเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ สมัครบริ การรับข่าวสารทางSMS รองลงมาคือเพื่อน หรื อ คน
รู้จกั และE-mailถึงฝ่ ายบริ การลูกค้าตามลาดับ
ส่ วนความคิดเห็นในด้านการทราบสิ ทธิประโยชน์ของบัตรเครดิตวีซ่า แพลทินมั ธนาคาร
กรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้30,001 - 45,000 บาท ในระดับเห็ นด้วยอย่างยิ่งสามารถ
เรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ ย ได้แก่ สิ ทธิ ประโยชน์ในการแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกสิ นค้าฟรี รองลงมา
คือ การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่ วนลด การรับประกันภัยคุ ม้ ครองเมื่ อชาระค่าเดิ นทางและ
โปรแกรมท่องเที่ยวผ่านบัตร การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่ วนลดเป็ นเงิ นสด การรับคะแนน
สะสมเพิ่มเป็ น 2 เท่า การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกซื้ อสิ นค้า การรับส่ วนลดค่าอาหาร ณ ร้านค้าที่
ร่ วมรายการตามลาดับ
ความคิดเห็ น ในด้านการทราบสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิ ตวีซ่ า แพลทิ นัมธนาคาร
กรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่ มีรายได้ 30,001 - 45,000 บาทในระดับเห็ นด้วย ได้แก่ การแลก
คะแนนสะสม เพื่อแลกไมล์เดินทางของสายการบิน
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มีรายได้มากกว่า 45,000 บาท มีการตอบสนองต่อสิ ทธิ ประโยชน์
ของบัตรเครดิ ตวีซ่า แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพในขั้นความสนใจ(Interest)มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่
ในระดับเห็นด้วย
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โดยความคิดเห็นในด้านการทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิต
วีซ่า แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้มากกว่า 45,000 บาท ในระดับเห็น
ด้วยอย่างยิง่ ได้แก่ การทราบข้อมูลเบื้องต้นจากเว็บไซต์ของ BBL
ความคิดเห็นในด้านการทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิตวีซ่า
แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้มากกว่า 45,000 บาท ในระดับเห็นด้วย
ได้แก่ ก ารทราบข้อมู ล เบื้ องต้นจากป้ ายติ ดประกาศ ณ ร้ านค้าที่ ร่วมรายการ รองลงมาคื อ เอกสาร
แนะนาที่มาพร้ อมกับใบแจ้งหนี้ พนักงาน ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการBBL Call Center เฟสบุ๊คแฟนเพจ
ของ BBL Credit เฟสบุค๊ แฟนเพจสาธารณะ/ เว็บบอร์ ดสาธารณะ พนักงานของธนาคารกรุ งเทพ และ
เพื่อน หรื อ คนรู้จกั ตามลาดับ
ความคิดเห็นในด้านการทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิตวีซ่า
แพลทิ นัมธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่ มีรายได้ มากกว่า 45,000 บาท ในระดับ เฉยๆ
ได้แก่สมัครบริ การรับข่าวสารทางSMS และ E-mail ถึงฝ่ ายบริ การลูกค้า
ส่ วนความคิดเห็นในด้านการทราบสิ ทธิประโยชน์ของบัตรเครดิตวีซ่า แพลทินมั ธนาคาร
กรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้มากกว่า 45,000 บาท ในระดับเห็ นด้วยอย่างยิ่งสามารถ
เรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ สิ ทธิ ประโยชน์ของการแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกสิ นค้าฟรี รองลงมา
คื อ การแลกคะแนนสะสม เพื่ อแลกซื้ อสิ น ค้าการรั บ ประกัน ภัย คุ ้ม ครองเมื่ อช าระค่ าเดิ น ทางและ
โปรแกรมท่องเที่ยวผ่านบัตร การรับคะแนนสะสมเพิ่มเป็ น 2 เท่าการแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับ
ส่ วนลดและการรับส่ วนลดค่าอาหาร ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการตามลาดับ
ส่ วนความคิดเห็นในด้านการทราบสิ ทธิประโยชน์ของบัตรเครดิตวีซ่า แพลทินมั ธนาคาร
กรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้มากกว่า 45,000 บาท ในระดับเห็นด้วยสามารถเรี ยงลาดับ
ตามค่ าเฉลี่ ย ได้แก่ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ของการแลกคะแนนสะสม เพื่ อ แลกรั บ ส่ วนลดเป็ นเงิ น สด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากัน และ การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกไมล์เดินทางของสายการบิน
ขั้นความต้ องการอยากได้ (Desire)
พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้ไม่เกิ น 30,000 บาท มีการตอบสนองเกี่ ยวกับสิ ทธิ
ประโยชน์ของบัตรเครดิตวีซ่า แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพในขั้นความต้องการอยากได้(Desire) มีความ
คิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยอย่างยิง่
โดยความคิดเห็ นในด้านการตอบสนองเกี่ ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิ ต วีซ่า
แพลทินัมธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้ไม่เกิ น 30,000 บาทในระดับเห็ นด้วย
อย่างยิง่ สามารถเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ ความประสงค์จะใช้สิทธิ์ ในการแลกแต้มคะแนนสะสม
เพื่อแลกสิ นค้าฟรี รองลงมาคือ ความประสงค์จะใช้สิทธิ ประโยชน์ เพื่อรับ แต้มคะแนนเพิ่มเป็ น 2 เท่า
และความประสงค์จะใช้สิ ท ธิ ป ระโยชน์ เพื่ อรั บ ความคุ ้ม ครองประกันภัย มี ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากัน ความ
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ประสงค์จะใช้สิทธิ์ ในการแลกแต้มเพื่อรับส่ วนลด ณ ร้ านค้าที่ ร่วมรายการและความประสงค์จะใช้
สิ ทธิ ประโยชน์ เพื่อรับส่ วนลดค่าอาหาร ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการตามลาดับ
ความคิ ด เห็ น ในด้า นการตอบสนองเกี่ ย วกับ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องบัต รเครดิ ต วี ซ่ า
แพลทินัมธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้ไม่เกิ น 30,000 บาทในระดับเห็ นด้วย
สามารถเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ ย ได้แก่ ความประสงค์จะใช้สิทธิ์ แลกแต้ม เพื่อซื้ อสิ นค้า รองลงมาคือ
ความประสงค์จะใช้สิทธิ์ แลกแต้มคะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่ วนลดเงินสดและความประสงค์จะใช้
สิ ทธิ์ แลกแต้ม เพื่อแลกไมล์เดินทางของสายการบินตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี รายได้ 30,001 - 45,000 บาท มี ก ารตอบสนองเกี่ ย วกับ สิ ท ธิ
ประโยชน์ข องบัตรเครดิ ต วีซ่ า แพลทิ นัมธนาคารกรุ งเทพในขั้นความต้องการอยากได้ (Desire) มี
ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ ใน ระดับเห็นด้วยอย่างยิง่
โดยความคิดเห็นในในด้านการตอบสนองเกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิต วีซ่า
แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้ 30,001 - 45,000 บาทในระดับเห็นด้วย
อย่างยิ่ง สามารถเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ ความประสงค์จะใช้สิทธิ์ ในการแลกแต้มคะแนนสะสม
เพื่อแลกสิ นค้าฟรี รองลงมาคือ ความประสงค์จะใช้สิทธิ์ ในการแลกแต้มเพื่อรับส่ วนลด ณ ร้ านค้าที่
ร่ วมรายการความประสงค์จะใช้สิทธิ ประโยชน์ เพื่อรับ แต้มคะแนนเพิ่มเป็ น 2 เท่า และความประสงค์
จะใช้สิทธิ ประโยชน์ เพื่อรับ ความคุม้ ครองประกันภัย ตามลาดับ
ความคิ ด เห็ น ในด้า นการตอบสนองเกี่ ย วกับ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องบัต รเครดิ ต วี ซ่ า
แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้ 30,001 - 45,000 บาท ในระดับเห็นด้วย
สามารถเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ ย ได้แก่ ความประสงค์จะใช้สิทธิ์ แลกแต้มคะแนนสะสม เพื่อแลกรับ
ส่ วนลดเงินสดรองลงมาคือ ความประสงค์จะใช้สิทธิ ประโยชน์ เพื่อรับส่ วนลดค่าอาหาร ณ ร้านค้าที่
ร่ วมรายการ ความประสงค์จะใช้สิทธิ์ แลกแต้ม เพื่อซื้ อสิ นค้าและความประสงค์จะใช้สิทธิ์ แลกแต้ม
เพื่อแลกไมล์เดินทางของสายการบินตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี รายได้ม ากกว่า 45,000 บาท มี ก ารตอบสนองเกี่ ย วกับ สิ ท ธิ
ประโยชน์ข องบัตรเครดิ ต วีซ่ า แพลทิ นัมธนาคารกรุ งเทพในขั้นความต้องการอยากได้ (Desire) มี
ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ ในระดับเห็นด้วยอย่างยิง่
โดยความคิ ดเห็ นในด้านการตอบสนองเกี่ ยวกับ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องบัตรเครดิ ต วีซ่ า
แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้มากกว่า 45,000 บาท ในระดับเห็นด้วย
อย่างยิง่ สามารถเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ความประสงค์จะใช้สิทธิ์ ในการแลกแต้มคะแนนสะสม
เพื่อแลกสิ นค้าฟรี รองลงมาคือ ความประสงค์จะใช้สิทธิ ประโยชน์ เพื่อรับส่ วนลดค่าอาหาร ณ ร้านค้า
ที่ร่วมรายการ ความประสงค์จะใช้สิทธิ์ แลกแต้ม เพื่อซื้ อสิ นค้าความประสงค์จะใช้สิทธิ ประโยชน์ เพื่อ
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รั บ แต้ม คะแนนเพิ่ ม เป็ น 2 เท่ า และความประสงค์จ ะใช้สิ ท ธิ ป ระโยชน์ เพื่ อ รั บ ความคุ ้ม ครอง
ตามลาดับ
ความคิ ด เห็ น ในด้ า นการตอบสนองเกี่ ย วกับ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องบัต รเครดิ ต วี ซ่ า
แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้มากกว่า 45,000 บาท ในระดับเห็นด้วย
สามารถเรี ย งลาดับ ตามค่ าเฉลี่ ย ได้แก่ ความประสงค์จะใช้สิ ท ธิ์ ในการแลกแต้ม เพื่ อรั บ ส่ วนลด ณ
ร้านค้าที่ร่วมรายการ รองลงมาคือ ความประสงค์จะใช้สิทธิ์ แลกแต้ม เพื่อแลกไมล์เดินทางของสายการ
บินและความประสงค์จะใช้สิทธิ์ แลกแต้มคะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่ วนลดเงินสดตามลาดับ
ขั้นการตัดสิ นใจซื้อ (Action)
ผู้ต อบแบบสอบถามที่ มี ร ายได้ ไ ม่ เกิ น 30,000 บาท มี ก ารตอบสนองเกี่ ย วกับ สิ ท ธิ
ประโยชน์ ข องบัตรเครดิ ตวีซ่ า แพลทิ นัม ธนาคารกรุ งเทพในขั้น การตัดสิ น ใจซื้ อ (Action)มี ความ
คิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยอย่างยิง่
โดยความคิ ด เห็ น ในด้านการตอบสนองเกี่ ย วกับ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องบัตรเครดิ ตวีซ่ า
แพลทินัมธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้ไม่เกิ น 30,000 บาทในระดับเห็ นด้วย
อย่างยิง่ สามารถเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ ท่านตัดสิ นใจใช้สิทธิ์ ในการแลกแต้มคะแนนสะสม เพื่อ
แลกสิ นค้าฟรี รองลงมาคือท่านตัดสิ นใจใช้สิทธิ์ ในการแลกแต้มเพื่อรับส่ วนลด ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ
ท่านตัดสิ นใจใช้สิทธิ ประโยชน์ เพื่อรับแต้มคะแนนเพิ่มเป็ น 2 เท่า ท่านตัดสิ นใจใช้สิทธิ ประโยชน์
เพื่อรับส่ วนลดค่าอาหาร ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการตามลาดับ
ความคิ ด เห็ น ในด้า นการตอบสนองเกี่ ย วกับ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องบัต รเครดิ ต วี ซ่ า
แพลทินัมธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้ไม่เกิ น 30,000 บาทในระดับเห็ นด้วย
สามารถเรี ย งล าดับ ตามค่ าเฉลี่ ย ได้แ ก่ ท่ านตัด สิ น ใจใช้สิ ท ธิ์ แลกแต้ม คะแนนสะสม เพื่ อแลกรั บ
ส่ วนลดเงิ นสดรองลงมาคือ ท่านตัดสิ นใจใช้สิทธิ ประโยชน์ เพื่ อรั บความคุ ม้ ครองประกันภัย ท่ าน
ตัดสิ นใจใช้สิทธิ์ แลกแต้ม เพื่อซื้ อสิ นค้า ท่านตัดสิ นใจใช้สิทธิ์ แลกแต้ม เพื่อแลกไมล์เดินทางของสาย
การบินตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี รายได้ 30,001 - 45,000 บาท มี ก ารตอบสนองเกี่ ย วกับ สิ ท ธิ
ประโยชน์ ข องบัตรเครดิ ต วีซ่ า แพลทิ นัม ธนาคารกรุ ง เทพในขั้นการตัดสิ น ใจซื้ อ(Action)มี ความ
คิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยอย่างยิง่
โดยความคิดเห็นในในด้านการตอบสนองเกี่ ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิ ต วีซ่า
แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้ 30,001 - 45,000 บาทในระดับเห็นด้วย
อย่างยิง่ สามารถเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ท่านตัดสิ นใจใช้สิทธิ์ ในการแลกแต้มคะแนนสะสม เพื่อ
แลกสิ น ค้าฟรี รองลงมาคื อ ท่ านตัดสิ นใจใช้สิ ท ธิ์ ในการแลกแต้ม เพื่ อรั บ ส่ วนลด ณ ร้ านค้าที่ ร่วม
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รายการท่ านตัดสิ น ใจใช้สิ ท ธิ ป ระโยชน์ เพื่ อรั บ แต้ม คะแนนเพิ่ ม เป็ น 2 เท่ าท่ านตัด สิ น ใจใช้สิ ท ธิ
ประโยชน์ เพื่อรับส่ วนลดค่าอาหาร ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการตามลาดับ
ความคิ ด เห็ น ในด้า นการตอบสนองเกี่ ย วกับ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องบัต รเครดิ ต วี ซ่ า
แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้ 30,001 - 45,000 บาทในระดับเห็นด้วย
สามารถเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ท่านตัดสิ นใจใช้สิทธิ ประโยชน์ เพื่อรับความคุม้ ครองประกันภัย
รองลงมาคือท่านตัดสิ นใจใช้สิทธิ์ แลกแต้มคะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่ วนลดเงินสดท่านตัดสิ นใจใช้
สิ ท ธิ์ แลกแต้ม เพื่ อซื้ อสิ นค้าท่ านตัดสิ นใจใช้สิ ท ธิ์ แลกแต้ม เพื่ อแลกไมล์เดิ น ทางของสายการบิ น
ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี ร ายได้ม ากกว่า 45,000 บาท มี ก ารตอบสนองเกี่ ย วกับ สิ ท ธิ
ประโยชน์ ข องบัต รเครดิ ต วีซ่ า แพลทิ นัม ธนาคารกรุ ง เทพในขั้น การตัดสิ น ใจซื้ อ มี ความคิ ดเห็ น
โดยรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยอย่างยิง่
โดยความคิ ดเห็ นในด้านการตอบสนองเกี่ ยวกับ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องบัตรเครดิ ต วีซ่ า
แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้มากกว่า 45,000 บาท ในระดับเห็นด้วย
อย่างยิง่ สามารถเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ท่านตัดสิ นใจใช้สิทธิ ประโยชน์ เพื่อรับส่ วนลดค่าอาหาร
ณ ร้ านค้าที่ ร่วมรายการ รองลงมาคือ ท่านตัดสิ นใจใช้สิทธิ์ ในการแลกแต้มคะแนนสะสม เพื่อแลก
สิ นค้าฟรี ท่านตัดสิ นใจใช้สิทธิ์ แลกแต้ม เพื่อซื้ อสิ นค้า ท่านตัดสิ นใจใช้สิทธิ์ ในการแลกแต้มเพื่อรับ
ส่ วนลด ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการท่านตัดสิ นใจใช้สิทธิ ประโยชน์ เพื่อรับแต้มคะแนนเพิม่ เป็ น 2 เท่าและ
ท่านตัดสิ นใจใช้สิทธิ์ แลกแต้มคะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่ วนลดเงินสด ตามลาดับ
ความคิ ด เห็ น ในด้ า นการตอบสนองเกี่ ย วกับ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องบัต รเครดิ ต วี ซ่ า
แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้มากกว่า 45,000 บาท ในระดับเห็นด้วย
สามารถเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ท่านตัดสิ นใจใช้สิทธิ ประโยชน์ เพื่อรับความคุม้ ครองประกันภัย
และท่านตัดสิ นใจใช้สิทธิ์ แลกแต้ม เพื่อแลกไมล์เดินทางของสายการบิน
ส่ วนที่ 6 ข้ อ มู ลเกี่ยวกับ การตอบสนองของลู กค้ าบั ต รเครดิ ต วีซ่ า แพลทิ นั ม ธนาคาร
กรุ งเทพต่ อสิ ทธิประโยชน์ จาแนกความถี่ในการใช้ บริการต่ อเดือน
ขั้นความตั้งใจ (Attention)
พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่ใช้บริ การบัตรเครดิตไม่เกิน 2 ครั้งต่อเดือนมีการตอบสนอง
ต่ อสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องบัตรเครดิ ตวีซ่ า แพลทิ นัม ธนาคารกรุ งเทพ ในขั้นความตั้งใจ(Attention) มี
คิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วย
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โดยความคิดเห็นในด้านการทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิต
วีซ่า แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่ใช้บริ การบัตรเครดิตไม่เกิน 2 ครั้งต่อเดือน
ในระดับ เห็ น ด้วยสามารถเรี ย งล าดับ ตามค่ าเฉลี่ ย ได้แก่ ป้ ายติ ด ประกาศ ณ ร้ า นค้าที่ ร่วมรายการ
รองลงมาคือ เอกสารแนะนาที่มาพร้อมกับใบแจ้งหนี้พนักงานของธนาคารกรุ งเทพพนักงาน ณ ร้านค้า
ที่ร่วมรายการเฟสบุ๊คแฟนเพจของ BBL Credit เว็บไซต์ของ BBLBanner โฆษณาทัว่ ไปเฟสบุ๊คแฟน
เพจสาธารณะ/ เว็บบอร์ ดสาธารณะ BBL CallCenter และสื่ อโฆษณาทัว่ ไป เช่น วิทยุโทรทัศน์ ฯลฯมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากัน E-mailเพื่อน หรื อ คนรู้จกั ตามลาดับ
ความคิดเห็นในด้านการทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิตวีซ่า
แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่ใช้บริ การบัตรเครดิตไม่เกิ น 2 ครั้งต่อเดื อนใน
ระดับเฉยๆ ได้แก่ SMS
ส่ วนความคิดเห็นในด้านการทราบสิ ทธิประโยชน์ของบัตรเครดิตวีซ่า แพลทินมั ธนาคาร
กรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่ ใ ช้บ ริ ก ารบัต รเครดิ ต ไม่ เกิ น 2 ครั้ งต่ อ เดื อนในระดับ เห็ น ด้วย
สามารถเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกสิ นค้าฟรี รองลงมาคือ การแลก
คะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่ วนลดการรับส่ วนลดค่าอาหาร ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ การแลกคะแนน
สะสม เพื่อแลกรับส่ วนลดเป็ นเงินสดการแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกไมล์เดินทางของสายการบินการ
แลกคะแนนสะสม เพื่อแลกซื้ อสิ นค้าการรับคะแนนสะสมเพิ่มเป็ น 2 เท่าการรับประกันภัยคุ ม้ ครอง
เมื่อชาระค่าเดินทางและโปรแกรมท่องเที่ยวผ่านบัตร ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ใช้บริ การบัตรเครดิ ต2-4 ครั้งต่อเดื อนมี การตอบสนองต่อสิ ทธิ
ประโยชน์ ข องบัตรเครดิ ตวีซ่ า แพลทิ นัม ธนาคารกรุ ง เทพ ในขั้น ความตั้งใจ(Attention) มี คิ ดเห็ น
โดยรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วย
โดยความคิดเห็นในด้านการทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิต
วีซ่า แพลทิ นัมธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่ใช้บริ การบัตรเครดิ ต 2-4ครั้งต่อเดื อนใน
ระดับเห็นด้วยสามารถเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ป้ายติดประกาศ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการรองลงมา
คือ พนักงาน ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการเฟสบุ๊คแฟนเพจของ BBL Credit เอกสารแนะนาที่มาพร้อมกับ
ใบแจ้ง หนี้ พนั ก งานของธนาคารกรุ ง เทพเว็บ ไซต์ ข อง BBL BBL Call Centerเฟสบุ๊ ค แฟนเพจ
สาธารณะ/ เว็บบอร์ ดสาธารณะBanner โฆษณาทัว่ ไปเพื่อน หรื อ คนรู ้ จกั สื่ อโฆษณาทัว่ ไป เช่ น วิทยุ
โทรทัศน์ ฯลฯE-mail และ SMS ตามลาดับ
ส่ วนความคิดเห็นในด้านการทราบสิ ทธิประโยชน์ของบัตรเครดิตวีซ่า แพลทินมั ธนาคาร
กรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่ใช้บริ การบัตรเครดิต 2-4 ครั้งต่อเดื อนในระดับเห็ นด้วยสามารถ
เรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ย ได้แก่การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกสิ นค้าฟรี และการรับส่ วนลดค่าอาหาร ณ
ร้านค้าที่ร่วมรายการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากันรองลงมาคือ การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่ วนลดการแลก
79

คะแนนสะสม เพื่ อแลกไมล์เดิ น ทางของสายการบิ น การรั บ คะแนนสะสมเพิ่ ม เป็ น 2 เท่ าการแลก
คะแนนสะสม เพื่อแลกซื้ อสิ นค้าการแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่ วนลดเป็ นเงิ นสด และการรับ
ประกันภัยคุม้ ครองเมื่อชาระค่าเดินทางและโปรแกรมท่องเที่ยวผ่านบัตรตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ใช้บริ การบัตรเครดิ ตมากกว่า 4 ครั้งต่อเดื อนมีการตอบสนองต่อ
สิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิตวีซ่า แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพ ในขั้นความตั้งใจ(Attention) มีคิดเห็น
โดยรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วย
โดยความคิดเห็นในด้านการทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิต
วีซ่า แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่ใช้บริ การบัตรเครดิตมากกว่า 4 ครั้งต่อเดือน
ในระดับเห็นด้วยอย่างยิง่ เรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ ป้ ายติดประกาศ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ
ความคิดเห็นในด้านการทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิตวีซ่า
แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่ใช้บริ การบัตรเครดิตมากกว่า 4 ครั้งต่อเดือนใน
ระดับเห็ นด้วยเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ ย ได้แก่ พนักงาน ณ ร้ านค้าที่ร่วมรายการ รองลงมาคือ เอกสาร
แนะนาที่มาพร้อมกับใบแจ้งหนี้ และเฟสบุ๊คแฟนเพจของ BBL Credit มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน พนักงานของ
ธนาคารกรุ งเทพBBL Call Centerเว็บไซต์ของ BBL เฟสบุ๊คแฟนเพจสาธารณะ/ เว็บบอร์ ดสาธารณะ
Banner โฆษณาทัว่ ไป เพื่อน หรื อ คนรู ้จกั และ E-mailตามลาดับ
ความคิดเห็นในด้านการทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิตวีซ่า
แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่ใช้บริ การบัตรเครดิตมากกว่า 4 ครั้งต่อเดือนใน
ระดับเฉยๆเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ สื่ อโฆษณาทัว่ ไป เช่น วิทยุโทรทัศน์ ฯลฯและ SMS
ส่ วนความคิดเห็นในด้านการทราบสิ ทธิประโยชน์ของบัตรเครดิตวีซ่า แพลทินมั ธนาคาร
กรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่ ใช้บ ริ ก ารบัตรเครดิ ตมากกว่า 4 ครั้ งต่ อเดื อนในระดับเห็ นด้วย
สามารถเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ย ได้แก่การรับคะแนนสะสมเพิ่มเป็ น 2 เท่ารองลงมาคือ การรับส่ วนลด
ค่าอาหาร ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการการแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกสิ นค้าฟรี การแลกคะแนนสะสม เพื่อ
แลกรับส่ วนลดการแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกไมล์เดินทางของสายการบินการแลกคะแนนสะสม
เพื่อแลกซื้ อสิ นค้าการแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่ วนลดเป็ นเงินสดและการรับประกันภัยคุม้ ครอง
เมื่อชาระค่าเดินทางและโปรแกรมท่องเที่ยวผ่านบัตร ตามลาดับ
ขั้นความสนใจ (Interest)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ใช้บริ การบัตรเครดิ ตไม่เกิ น 2 ครั้งต่อเดื อนมี การตอบสนองต่อ
สิ ท ธิ ประโยชน์ ของบัตรเครดิ ตวีซ่ า แพลทิ นัมธนาคารกรุ งเทพ ในขั้นความสนใจ(Interest)มี ความ
คิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วย
โดยความคิดเห็นในด้านการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิตวี
ซ่ า แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่ ใช้บริ การบัตรเครดิต ไม่เกิน 2 ครั้งต่อเดื อน
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ในระดับเห็นด้วยอย่างยิง่ สามารถเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ เว็บไซต์ของ BBLและเอกสารแนะนา
ที่มาพร้อมกับใบแจ้งหนี้
ความคิดเห็นในด้านการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิตวีซ่า
แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่ ใช้บริ การบัตรเครดิต ไม่เกิ น 2 ครั้งต่อเดื อนใน
ระดับเห็นด้วย ได้แก่ป้ายติดประกาศ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการรองลงมาคือ BBL Call Center พนักงาน
ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการเฟสบุ๊คแฟนเพจสาธารณะ/ เว็บบอร์ ดสาธารณะพนักงานของธนาคารกรุ งเทพ
เฟสบุค๊ แฟนเพจของ BBL Credit และ สมัครบริ การรับข่าวสารทางSMS ตามลาดับ
ความคิดเห็นในด้านการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิตวีซ่า
แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่ ใช้บริ การบัตรเครดิต ไม่เกิ น 2 ครั้งต่อเดื อนใน
ระดับเฉยๆ ได้แก่เพื่อน หรื อ คนรู ้จกั และ E-mailถึงฝ่ ายบริ การลูกค้า
ส่ วนความคิดเห็นในด้านการทราบสิ ทธิประโยชน์ของบัตรเครดิตวีซ่า แพลทินมั ธนาคาร
กรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่ใช้บริ การบัตรเครดิตไม่เกิน 2 ครั้งต่อเดื อนในระดับเห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง สามารถเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ ย ได้แก่ การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกสิ นค้าฟรี รองลงมาคือ การ
แลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่ วนลดการแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกซื้ อสิ นค้าการรับคะแนนสะสม
เพิ่มเป็ น 2 เท่า / การรับประกันภัยคุ ม้ ครองเมื่อชาระค่าเดิ นทางและโปรแกรมท่องเที่ยวผ่านบัตรและ
การรับส่ วนลดค่าอาหาร ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน และการแลกคะแนนสะสม เพื่อแลก
รับส่ วนลดเป็ นเงินสดตามลาดับ
ความคิ ด เห็ น ในด้ า นการทราบสิ ทธิ ประโยชน์ ข อง BBL Platinum ของผู้ ต อบ
แบบสอบถามที่ใช้บริ การบัตรเครดิต ไม่เกิน 2 ครั้งต่อเดือนในระดับเห็นด้วย สามารถเรี ยงลาดับตาม
ค่าเฉลี่ย ได้แก่การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกไมล์เดินทางของสายการบิน
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ใช้บริ การบัตรเครดิ ต 2-4 ครั้ งต่อเดื อนมี การตอบสนองต่อสิ ทธิ
ประโยชน์ของบัตรเครดิ ตวีซ่า แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพ ในขั้นความสนใจ(Interest)มีความคิดเห็ น
โดยรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วย
โดยความคิดเห็นในด้านการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิตวี
ซ่ า แพลทิ นัมธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่ ใช้บริ การบัตรเครดิ ต 2-4 ครั้งต่อเดื อนใน
ระดับเห็นด้วยอย่างยิง่ สามารถเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ เว็บไซต์ของ BBL
ความคิดเห็นในด้านการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิตวีซ่า
แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่ ใช้บริ การบัตรเครดิต 2-4 ครั้งต่อเดือนในระดับ
เห็ นด้วยสามารถเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ ย ได้แก่ ป้ายติ ดประกาศ ณ ร้ านค้าที่ ร่วมรายการและเอกสาร
แนะน าที่ ม าพร้ อมกับ ใบแจ้งหนี้ มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กัน รองลงมาคื อเฟสบุ๊ ค แฟนเพจของ BBL Credit
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พนักงาน ณ ร้านค้าที่ ร่วมรายการ BBL Call Center เฟสบุ๊คแฟนเพจสาธารณะ/ เว็บบอร์ ดสาธารณะ
และพนักงานของธนาคารกรุ งเทพ ตามลาดับ
ความคิดเห็นในด้านการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิตวีซ่า
แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่ ใช้บริ การบัตรเครดิต 2-4 ครั้งต่อเดือนในระดับ
เฉยๆสามารถเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ เพื่อน หรื อ คนรู ้จกั รองลงมาคือ สมัครบริ การรับข่าวสาร
ทางSMS และ E-mailถึงฝ่ ายบริ การลูกค้า
ส่ วนความคิดเห็นในด้านการทราบสิ ทธิประโยชน์ของบัตรเครดิตวีซ่า แพลทินมั ธนาคาร
กรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่ ใช้บริ การบัตรเครดิต 2-4 ครั้งต่อเดื อนในระดับเห็ นด้วยอย่างยิ่ง
สามารถเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ ย ได้แก่ การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกสิ นค้าฟรี รองลงมาคือการรับ
ประกันภัยคุม้ ครองเมื่อชาระค่าเดิ นทางและโปรแกรมท่องเที่ยวผ่านบัตรการแลกคะแนนสะสม เพื่อ
แลกซื้ อสิ นค้าการแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรั บส่ วนลดและการรับคะแนนสะสมเพิ่มเป็ น 2 เท่ามี
ค่าเฉลี่ยเท่ากัน การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่ วนลดเป็ นเงินสดและการแลกคะแนนสะสม เพื่ อ
แลกไมล์เดินทางของสายการบินตามลาดับ
ความคิดเห็ น ในด้านการทราบสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิ ตวีซ่ า แพลทิ นัมธนาคาร
กรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่ ใช้บริ การบัตรเครดิต 2-4 ครั้งต่อเดื อนในระดับเห็ นด้วยสามารถ
เรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ การรับส่ วนลดค่าอาหาร ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ใช้บริ การบัตรเครดิต มากกว่า 4 ครั้งต่อเดื อนมีการตอบสนองต่อ
สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องบัตรเครดิ ตวีซ่ า แพลทิ นัม ธนาคารกรุ งเทพในขั้นความสนใจ(Interest)มี ความ
คิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วย
โดยความคิดเห็นในด้านการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิตวี
ซ่า แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่ ใช้บริ การบัตรเครดิต มากกว่า 4 ครั้งต่อเดือน
ในระดับเห็นด้วยอย่างยิง่ สามารถเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ เว็บไซต์ของ BBL
ความคิดเห็นในด้านการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิตวีซ่า
แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่ ใช้บริ การบัตรเครดิต มากกว่า 4 ครั้งต่อเดือนใน
ระดับเห็นด้วยสามารถเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ BBL Call Center รองลงมาคือ ป้ ายติดประกาศ ณ
ร้านค้าที่ร่วมรายการและเอกสารแนะนาที่มาพร้อมกับใบแจ้งหนี้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากันพนักงาน ณ ร้านค้า
ที่ร่วมรายการเฟสบุ๊คแฟนเพจของ BBL Credit พนักงานของธนาคารกรุ งเทพ และเฟสบุ๊คแฟนเพจ
สาธารณะ/ เว็บบอร์ดสาธารณะ ตามลาดับ
ความคิดเห็นในด้านการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิตวีซ่า
แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่ ใช้บริ การบัตรเครดิต มากกว่า 4 ครั้งต่อเดือนใน
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ระดับเฉยๆสามารถเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ย ได้แก่สมัครบริ การรับข่าวสารทางSMS รองลงมาคือ เพื่อน
หรื อ คนรู้จกั และ E-mailถึงฝ่ ายบริ การลูกค้า
ส่ วนความคิดเห็นในด้านการทราบสิ ทธิประโยชน์ของบัตรเครดิตวีซ่า แพลทินมั ธนาคาร
กรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่ใช้บริ การบัตรเครดิต มากกว่า 4 ครั้งต่อเดือนในระดับเห็นด้วยอย่าง
ยิ่งสามารถเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกสิ นค้าฟรี รองลงมาคือ การ
แลกคะแนนสะสม เพื่อแลกซื้ อสิ นค้าการรั บประกันภัยคุ ม้ ครองเมื่อชาระค่าเดิ นทางและโปรแกรม
ท่องเที่ยวผ่านบัตรการรับส่ วนลดค่าอาหาร ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการการแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับ
ส่ วนลดเป็ นเงินสดการรับคะแนนสะสมเพิ่มเป็ น 2 เท่าและการแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่ วนลด
ตามลาดับ
ส่ วนความคิดเห็นในด้านการทราบสิ ทธิประโยชน์ของบัตรเครดิตวีซ่า แพลทินมั ธนาคาร
กรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่ ใช้บริ การบัตรเครดิ ต มากกว่า 4 ครั้ งต่อเดื อนในระดับเห็ นด้วย
สามารถเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกไมล์เดินทางของสายการบิน
ขั้นความต้ องการอยากได้ (Desire)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ใช้บ ริ ก ารบัตรเครดิ ต ไม่ เกิ น 2 ครั้ ง ต่ อ เดื อน มี ก ารตอบสนอง
เกี่ ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิ ตวีซ่า แพลทินัมธนาคารกรุ งเทพในขั้นความต้องการอยากได้
(Desire) มีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยอย่างยิง่
โดยความคิดเห็ นในด้านการตอบสนองเกี่ ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิ ต วีซ่า
แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่ ใช้บริ การบัตรเครดิ ตไม่เกิ น 2 ครั้งต่อเดื อนใน
ระดับเห็นด้วยอย่างยิง่ สามารถเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ ความประสงค์จะใช้สิทธิ์ ในการแลกแต้ม
คะแนนสะสม เพื่อแลกสิ นค้าฟรี รองลงมาคือ ความประสงค์จะใช้สิทธิ์ ในการแลกแต้มเพื่อรับส่ วนลด
ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการและความประสงค์จะใช้สิทธิ ประโยชน์ เพื่อรับ แต้มคะแนนเพิ่มเป็ น 2 เท่า มี
ค่ า เฉลี่ ย เท่ ากัน ความประสงค์จะใช้สิ ท ธิ ป ระโยชน์ เพื่ อ รั บ ความคุ ้ม ครองประกัน ภัย และความ
ประสงค์จะใช้สิทธิ ประโยชน์ เพื่อรับส่ วนลดค่าอาหาร ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน และ
ความประสงค์จะใช้สิทธิ์ แลกแต้ม เพื่อซื้ อสิ นค้า ตามลาดับ
ความคิ ด เห็ น ในด้า นการตอบสนองเกี่ ย วกับ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องบัต รเครดิ ต วี ซ่ า
แพลทินัมธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้ไม่เกิ น 30,000 บาทในระดับเห็ นด้วย
สามารถเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ ย ได้แก่ ความประสงค์จะใช้สิทธิ์ แลกแต้มคะแนนสะสม เพื่อแลกรับ
ส่ วนลดเงินสด และ ความประสงค์จะใช้สิทธิ์ แลกแต้ม เพื่อแลกไมล์เดินทางของสายการบิน
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ใช้บริ การบัตรเครดิ ต 2-4 ครั้งต่อเดื อนมี การตอบสนองเกี่ ยวกับ
สิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิต วีซ่า แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพในขั้นความต้องการอยากได้ (Desire)มี
ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ ใน ระดับเห็นด้วยอย่างยิง่
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โดยความคิดเห็นในในด้านการตอบสนองเกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิต วีซ่า
แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่ใช้บริ การบัตรเครดิต 2-4 ครั้งต่อเดือนในระดับ
เห็ นด้วยอย่างยิ่ง สามารถเรี ยงล าดับ ตามค่ าเฉลี่ ย ได้แก่ ความประสงค์จะใช้สิ ท ธิ์ ในการแลกแต้ม
คะแนนสะสม เพื่อแลกสิ นค้าฟรี รองลงมาคือความประสงค์จะใช้สิทธิประโยชน์ เพื่อรับ แต้มคะแนน
เพิ่มเป็ น 2 เท่าความประสงค์จะใช้สิทธิ ประโยชน์ เพื่อรับ ความคุม้ ครองประกันภัย ความประสงค์จะ
ใช้สิทธิ ประโยชน์ เพื่อรับส่ วนลดค่าอาหาร ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ และความประสงค์จะใช้สิทธิ์ ใน
การแลกแต้มเพื่อรับส่ วนลด ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ตามลาดับ
ความคิ ด เห็ น ในด้า นการตอบสนองเกี่ ย วกับ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องบัต รเครดิ ต วี ซ่ า
แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่ใช้บริ การบัตรเครดิต 2-4 ครั้งต่อเดือนในระดับ
เห็ น ด้วย สามารถเรี ย งล าดับ ตามค่ าเฉลี่ ย ได้แก่ ความประสงค์จะใช้สิ ท ธิ์ แลกแต้ม เพื่ อซื้ อสิ น ค้า
รองลงมาคือ ความประสงค์จะใช้สิทธิ์ แลกแต้มคะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่ วนลดเงิ นสดและความ
ประสงค์จะใช้สิทธิ์ แลกแต้ม เพื่อแลกไมล์เดินทางของสายการบิน
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ใช้บ ริ ก ารบัตรเครดิ ตมากกว่า 4 ครั้ ง ต่ อเดื อนมี ก ารตอบสนอง
เกี่ ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิ ต วีซ่า แพลทินัมธนาคารกรุ งเทพในขั้นความต้องการอยากได้
(Desire) มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ ในระดับเห็นด้วยอย่างยิง่
โดยความคิ ดเห็ นในด้านการตอบสนองเกี่ ยวกับ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องบัตรเครดิ ต วีซ่ า
แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่ใช้บริ การบัตรเครดิตมากกว่า 4 ครั้งต่อเดือน ใน
ระดับเห็นด้วยอย่างยิง่ สามารถเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ความประสงค์จะใช้สิทธิ์ ในการแลกแต้ม
คะแนนสะสม เพื่อแลกสิ นค้าฟรี รองลงมาคือความประสงค์จะใช้สิทธิ์ ในการแลกแต้มเพื่อรับส่ วนลด
ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการความประสงค์จะใช้สิทธิ ประโยชน์ เพื่อรับ ความคุม้ ครองประกันภัยและวาม
ประสงค์จะใช้สิทธิประโยชน์ เพื่อรับส่ วนลดค่าอาหาร ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ความ
ประสงค์จะใช้สิ ท ธิ์ แลกแต้ม เพื่ อ ซื้ อสิ น ค้าและความประสงค์จะใช้สิ ท ธิ ป ระโยชน์ เพื่ อ รับ แต้ม
คะแนนเพิ่มเป็ น 2 เท่าตามลาดับ
ความคิ ด เห็ น ในด้ า นการตอบสนองเกี่ ย วกับ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องบัต รเครดิ ต วี ซ่ า
แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่ใช้บริ การบัตรเครดิตมากกว่า 4 ครั้งต่อเดือน ใน
ระดับเห็นด้วย สามารถเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ความประสงค์จะใช้สิทธิ์ แลกแต้มคะแนนสะสม
เพื่อแลกรับส่ วนลดเงิ นสด และความประสงค์จะใช้สิทธิ์ แลกแต้ม เพื่อแลกไมล์เดิ นทางของสายการ
บิน
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ขั้นการตัดสิ นใจซื้อ (Action)
พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่ใช้บริ การบัตรเครดิตไม่เกิน 2 ครั้งต่อเดือน มีการตอบสนอง
เกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิตวีซ่า แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพในขั้นการตัดสิ นใจซื้ อ(Action)
มีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยอย่างยิง่
โดยความคิ ด เห็ น ในด้านการตอบสนองเกี่ ย วกับ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องบัตรเครดิ ตวีซ่ า
แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่ ใช้บริ การบัตรเครดิ ตไม่เกิ น 2 ครั้งต่อเดื อนใน
ระดับเห็นด้วยอย่างยิง่ สามารถเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ ท่านตัดสิ นใจใช้สิทธิ์ ในการแลกแต้มเพื่อ
รับส่ วนลด ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ รองลงมาคือ ท่านตัดสิ นใจใช้สิทธิ์ ในการแลกแต้มคะแนนสะสม
เพื่อแลกสิ นค้าฟรี ท่านตัดสิ นใจใช้สิทธิ ประโยชน์ เพื่อรับส่ วนลดค่าอาหาร ณ ร้ านค้าที่ ร่วมรายการ
ท่านตัดสิ นใจใช้สิทธิ์ แลกแต้มคะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่ วนลดเงินสดท่านตัดสิ นใจใช้สิทธิ์ แลกแต้ม
เพื่อซื้ อสิ นค้าและท่านตัดสิ นใจใช้สิทธิ ประโยชน์ เพื่อรับแต้มคะแนนเพิ่มเป็ น 2 เท่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน
และท่านตัดสิ นใจใช้สิทธิ ประโยชน์ เพื่อรับความคุม้ ครองประกันภัยตามลาดับ
ความคิ ด เห็ น ในด้า นการตอบสนองเกี่ ย วกับ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องบัต รเครดิ ต วี ซ่ า
แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่ ใช้บริ การบัตรเครดิ ตไม่เกิ น 2 ครั้งต่อเดื อนใน
ระดับ เห็ นด้วยสามารถเรี ย งล าดับ ตามค่ าเฉลี่ ย ได้แก่ ท่ านตัดสิ นใจใช้สิ ท ธิ์ แลกแต้ม เพื่ อแลกไมล์
เดินทางของสายการบิน(
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ใช้บริ การบัตรเครดิ ตต่อเดื อน2-4 ครั้งต่อเดื อนมี การตอบสนอง
เกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิต วีซ่า แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพในขั้นการตัดสิ นใจซื้ อ(Action)
มีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยอย่างยิง่
โดยความคิดเห็นในในด้านการตอบสนองเกี่ ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิ ตวีซ่า
แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่ใช้บริ การบัตรเครดิตต่อเดือน2-4 ครั้งต่อเดือนใน
ระดับ เห็ นด้วยอย่างยิ่งสามารถเรี ยงล าดับ ตามค่าเฉลี่ ย ได้แก่ ท่ านตัดสิ นใจใช้สิท ธิ์ ในการแลกแต้ม
คะแนนสะสมเพื่อแลกสิ นค้าฟรี รองลงมาคือ ท่านตัดสิ นใจใช้สิทธิ์ ในการแลกแต้มเพื่อรับส่ วนลด ณ
ร้านค้าที่ร่วมรายการ ท่านตัดสิ นใจใช้สิทธิ ประโยชน์ เพื่อรับส่ วนลดค่าอาหาร ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ
ท่านตัดสิ นใจใช้สิทธิ ประโยชน์ เพื่อรับแต้มคะแนนเพิ่มเป็ น 2 เท่า และท่านตัดสิ นใจใช้สิทธิ์ แลกแต้ม
เพื่อซื้ อสิ นค้าตามลาดับ
ความคิ ด เห็ น ในด้า นการตอบสนองเกี่ ย วกับ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องบัต รเครดิ ต วี ซ่ า
แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามใช้บริ การบัตรเครดิตต่อเดือน2-4 ครั้งต่อเดือนใน
ระดับเห็นด้วยสามารถเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ท่านตัดสิ นใจใช้สิทธิ์ แลกแต้มคะแนนสะสม เพื่อ
แลกรับส่ วนลดเงินสด รองลงมาคือ ท่านตัดสิ นใจใช้สิทธิ ประโยชน์ เพื่อรับความคุ ม้ ครองประกันภัย
และท่านตัดสิ นใจใช้สิทธิ์ แลกแต้มเพื่อแลกไมล์เดินทางของสายการบิน ตามลาดับ
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ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ใช้บ ริ ก ารบัตรเครดิ ต มากกว่า 4 ครั้ ง ต่ อเดื อนมี ก ารตอบสนอง
เกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิต วีซ่า แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพในขั้นการตัดสิ นใจซื้ อ(Action)
มีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยอย่างยิง่
โดยความคิ ดเห็ นในด้านการตอบสนองเกี่ ยวกับ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องบัตรเครดิ ต วีซ่ า
แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่ใช้บริ การบัตรเครดิตมากกว่า 4 ครั้งต่อเดือนใน
ระดับ เห็ นด้วยอย่างยิ่งสามารถเรี ยงล าดับตามค่าเฉลี่ ย ได้แก่ ท่ านตัดสิ นใจใช้สิท ธิ์ ในการแลกแต้ม
คะแนนสะสมเพื่อแลกสิ นค้าฟรี รองลงมาคือ ท่านตัดสิ นใจใช้สิทธิ์ ในการแลกแต้มเพื่อรับส่ วนลด ณ
ร้านค้าที่ร่วมรายการท่านตัดสิ นใจใช้สิทธิ ประโยชน์ เพื่อรับส่ วนลดค่าอาหาร ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ
และท่านตัดสิ นใจใช้สิทธิ์ แลกแต้มเพื่อซื้ อสิ นค้า ตามลาดับ
ความคิ ด เห็ น ในด้ า นการตอบสนองเกี่ ย วกับ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องบัต รเครดิ ต วี ซ่ า
แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพของผูต้ อบแบบสอบถามที่ใช้บริ การบัตรเครดิตมากกว่า 4 ครั้งต่อเดือนใน
ระดับเห็นด้วยสามารถเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ท่านตัดสิ นใจใช้สิทธิ์ แลกแต้มคะแนนสะสม เพื่อ
แลกรับส่ วนลดเงินสดและท่านตัดสิ นใจใช้สิทธิ ประโยชน์ เพื่อรับความคุม้ ครองประกันภัยมีค่าเฉลี่ ย
เท่ ากัน รองลงมาคื อ ท่ านตัดสิ นใจใช้สิท ธิ ป ระโยชน์ เพื่ อรั บ แต้ม คะแนนเพิ่ ม เป็ น 2 เท่ า และท่ าน
ตัดสิ นใจใช้สิทธิ์ แลกแต้มเพื่อแลกไมล์เดินทางของสายการบินตามลาดับ
5.2 อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาการตอบสนองของลูกค้า ในอาเภอเมื องเชี ยงใหม่ต่อสิ ทธิ ประโยชน์ของ
บัตรเครดิตวีซ่า แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพ ในครั้งนี้ สามารถอภิปรายผลการศึกษาตามลาดับขั้นตอน
ในกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของลูกค้าตามแนวคิดตัวแบบไอดา ดังต่อไปนี้
จากการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงอายุ 36-40 ปี การศึกษา
ระดับ ปริ ญญาตรี สถานภาพสมรส อาชี พ พนักงานบริ ษ ทั เอกชนซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึ กษาของ
จินดาเขื่อนพันธ์ (2552) ได้ศึกษาเรื่ องการตัดสิ นใจเลื อกใช้บตั รเครดิ ตของผูบ้ ริ โภคในเขตเทศบาล
นครเชี ยงใหม่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี มีสถานภาพสมรส มี
การศึกษาระดับ ปริ ญญาตรี และยังสอดคล้องกับ ผลการศึ กษาของมัณฑิ ตาสกุลรั ตนศักดิ์ (2556) ที่
ศึกษาพฤติกรรมการใช้บริ การบัตรเครดิตของผูถ้ ือบัตรเครดิตบริ ษทั บัตรกรุ งไทย จากัด (มหาชน)ใน
เขตกรุ งเทพมหานครพบว่า ผูถ้ ื อบัตรเครดิ ตบริ ษทั บัตรกรุ งไทย จากัด (มหาชน) ส่ วนใหญ่ เป็ นเพศ
หญิง สมรสแล้ว วุฒิการศึกษาปริ ญญาตรี อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน เช่นกัน
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มี บ ตั รเครดิ ต ของธนาคารกรุ งเทพเป็ นบัตร BBL Visa
Platinum โดยมีวงเงินมากกว่า 100,000 บาทใช้บริ การบัตรเครดิตโดยเฉลี่ยต่อเดือน 2-4 ครั้งมูลค่าการ
ใช้บตั รเครดิตเฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 5,000 บาทเหตุผลที่เลือกใช้บตั รเครดิตเพื่อใช้ซ้ื อสิ นค้าและบริ การ
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ก่อนแล้วชาระเงินเมื่อเรี ยกเก็บ โดยใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิ ตเพื่อซื้ อสิ นค้าอุปโภค/บริ โภคซึ่ งสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของของมัณฑิ ตาสกุลรัตนศักดิ์ (2556)พบว่าความถี่ในการใช้บตั รเครดิต 2-5 ครั้งต่อ
เดือน เพื่อซื้ อสิ นค้าอุปโภคบริ โภคเช่นกัน
ขั้นความตั้งใจ (Attention)
ในการตอบสนองของลูกค้าบัตรเครดิตวีซ่า แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพในขั้นความตั้งใจ
(Attention) ของผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วย
ผู้ต อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น ในด้า นการทราบข้อ มู ล เบื้ อ งต้น เกี่ ย วกับ สิ ท ธิ
ประโยชน์ของบัตรเครดิ ตวีซ่า แพลทิ นัมธนาคารกรุ งเทพอันดับแรกได้แก่ จากป้ ายติดประกาศ ณ
ร้ านค้าที่ ร่วมรายการ รองลงมาคื อ พนักงาน ณ ร้ านค้าที่ ร่วมรายการ ส่ วนความคิดเห็ นในด้านการ
ทราบสิ ท ธิ ป ระโยชน์ข องบัตรเครดิ ต วีซ่ า แพลทิ นัม ธนาคารกรุ งเทพ ผูต้ อบแบบสอบถามมี ความ
คิดเห็นในลาดับแรกคือ สิ ทธิ ประโยชน์ในการแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกสิ นค้า ฟรี ไม่สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของมัณฑิตา สกุลรัตนศักดิ์ (2556) ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้บริ การบัตรเครดิตของผู้
ถือบัตรเครดิ ตบริ ษทั บัตรกรุ งไทย จากัด (มหาชน) พบว่าผูต้ อบแบสอบถามส่ วนใหญ่ทราบข้อมูล
บัตรเครดิตผ่านทางสื่ อออนไลน์
จากการศึกษาทาให้ทราบว่า ธนาคารกรุ งเทพ ได้นาเสนอบริ การสอดคล้องกับแนวคิดตัว
แบบไอดา (AIDA Model) ที่ กล่ าวว่าในขั้นตอนความตั้งใจนั้นเป็ นขั้นตอนแรกที่ จะทาให้ลูกค้าเกิ ด
ความสนใจ และมี ค วามพร้ อมที่ จะรั บ ฟั งและเพื่ อเป็ นการการออกแบบข่าวสารให้เกิ ดผลดี และมี
ประสิ ทธิ ภาพนั้น ในขั้นตอนนี้ ข่าวสารควรจะมีคุณลักษณะที่จะต้องเรี ยกร้องความตั้งใจที่จะรับฟั ง
(Gain Attention) ได้เป็ นอย่างดี ดังนั้นจึงแสดงให้เห็ นว่าธนาคารกรุ งเทพสามารถสร้ างความตั้งใจให้
เกิดขึ้น ได้จากการติดประกาศ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ และการนาเสนอของพนักงาน ณ ร้านค้าที่ร่วม
รายการ ซึ่งเป็ น 2 อันดับแรก ที่ลูกค้าบัตรเครดิตได้รับรู้
ขั้นความสนใจ (Interest)
ในการตอบสนองของลูกค้าบัตรเครดิตวีซ่า แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพในขั้นความสนใจ
(Interest) ของผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วย
ในกรณี ที่ ผู้ต อบแบบสอบถามต้ อ งการหาข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม นั้ นส่ วนใหญ่ ผู ้ ต อบ
แบบสอบถามมีการค้นหาจากเว็บไซต์ของ BBL รองลงมาคือ การหาข้อมูลจากเอกสารแนะนาที่มา
พร้ อมกับใบแจ้งหนี้ สอดคล้องกับผลการศึ กษาของมัณฑิ ตา สกุลรัตนศักดิ์ (2556) พบว่าผูต้ อบแบ
สอบถามส่ วนใหญ่ทราบข้อมูลบัตรเครดิตผ่านทางสื่ อออนไลน์ เช่นกัน
จากการศึกษาทาให้ทราบว่า ธนาคารกรุ งเทพ ได้นาเสนอบริ การสอดคล้องกับแนวคิดตัว
แบบไอดา (AIDA Model) ที่กล่าวว่าในการสร้ างสิ่ งเร้ าใจลูกค้าให้เกิ ดความสนใจในผลิตภัณฑ์ หรื อ
บริ การนั้นธนาคารกรุ งเทพได้มีการนาเสนอผ่านทางเว็บไซด์ของทางธนาคาร รวมถึงเอกสารแนะนาที่
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ไปพร้ อมกับใบแจ้งหนี้ ซึ่ งหากต้องการที่ จะออกแบบข่าวสาร ที่ให้เกิ ดผลดี และมีประสิ ทธิ ภาพ ใน
ขั้นตอนนี้ ข่าวสารควรจะมีคุณลักษณะจูงใจให้เกิดความสนใจข่าวสาร (Hold Interest)
ขั้นความต้ องการอยากได้ (Desire)
ในการตอบสนองของลู ก ค้าบัต รเครดิ ต วีซ่ า แพลทิ นัม ธนาคารกรุ ง เทพในขั้น ความ
ต้อ งการอยากได้ (Desire) หรื อ ความความประสงค์ข องผูต้ อบแบบสอบถามในการที่ จ ะใช้สิ ท ธิ
ประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยอย่างยิง่
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็ นในระดับเห็ นด้วยอย่างยิ่ง อันดับแรกคือ ด้านความ
ประสงค์จะใช้สิทธิ์ ในการแลกแต้มคะแนนสะสม เพื่อแลกสิ นค้าฟรี รองลงมาคือ ความประสงค์จะใช้
สิ ทธิ ประโยชน์ เพื่อรับ แต้มคะแนนเพิ่มเป็ น 2 เท่า ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ภัคจิรา เลิศอริ ย
ศักดิ์ชยั (2554) ที่ได้ศึกษาการตัดสิ นใจเลือกใช้บตั รเครดิตของลูกค้าธนาคารพาณิ ชย์ในเขตช้างเผือก
อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ พบว่าปั จจัยที่มีผลต่อการถือครองบัตรเครดิตของลูกค้าธนาคารพาณิ ชย์
ในเขตช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ คือ สิ ทธิ ในการผ่อนชาระขั้นต่า 10 % เป็ นอันดับแรก
จากการศึกษาทาให้ทราบว่า ธนาคารกรุ งเทพ ได้นาเสนอบริ การสอดคล้องกับแนวคิดตัว
แบบไอดา (AIDA Model) ที่กล่าวว่าในขั้นตอนการสร้ างความต้องการอยากได้ (Desire: D) เป็ นการ
สร้ างการกระตุ ้น เร่ ง เร้ า ให้ เกิ ดความสนใจ มากขึ้ น จนกลายเป็ นความปรารถนา อยากได้ ซ่ ึ งทาง
ธนาคารสามารถวิเคราะห์ ได้ว่าในแคมเปญการแลกแต้มคะแนนสะสม เพื่อแลกสิ นค้าฟรี และสิ ทธิ
ประโยชน์ เพื่ อรั บ แต้มคะแนนเพิ่ ม เป็ น 2 เท่ า เป็ นสิ่ งที่ ลู ก ค้าบัตรเครดิ ตธนาคารกรุ งเทพ มี ค วาม
ต้องการ และสามารถที่จะสร้างให้เกิดความปรารถนาอยากได้ (Arouse Desire)
ขั้นการตัดสิ นใจซื้อ (Action)
ในการตอบสนองของลู ก ค้า บัต รเครดิ ต วี ซ่ า แพลทิ นัม ธนาคารกรุ ง เทพในขั้น การ
ตัดสิ นใจซื้ อ (Action) ของผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยอย่าง
ยิง่
ผูต้ อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น ในระดับ เห็ น ด้ว ยอย่ า งยิ่ ง อัน ดับ แรกคื อ ความ
ประสงค์จะใช้สิทธิ์ ในการแลกแต้มคะแนนสะสม เพื่อแลกสิ นค้าฟรี รองลงมาคือ ความประสงค์จะใช้
สิ ทธิ์ ในการแลกแต้มเพื่อรับส่ วนลด ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ซึ่ งยังไม่ผศู ้ ึกษาในประเด็นนี้ จึงทาให้ไม่
สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ ซึ่ ง จากการศึกษาทาให้ทราบว่า ธนาคารกรุ งเทพ ได้นาเสนอบริ การ
สอดคล้องกับแนวคิดตัวแบบไอดา (AIDA Model) ที่กล่าวว่าในขั้นตอนการตัดสิ นใจซื้ อ (Action: A)
เป็ นขั้น ตอนที่ ท าให้ลูก ค้าตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและบริ การนั้นอย่างแน่ นอน ซึ่ งทางธนาคารกรุ งเทพ
สามารถที่จะสร้างให้ลูกค้าเกิ ดขั้นความต้องการอยากได้ และส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ ด้วยแคมเปญ
การแลกแต้มคะแนนสะสม เพื่อแลกสิ นค้าฟรี ทั้งนี้ ทางธนาคารควรที่ จะให้ความสาคัญกับสิ นค้าที่
นามาแลก ควรเป็ นสิ่ งที่ลูกค้าต้องการและอยากได้
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5.3 ข้ อค้ นพบ
จากการศึกษาการตอบสนองของลูกค้า ในอาเภอเมื องเชี ยงใหม่ต่อสิ ทธิ ประโยชน์ของ
บัตรเครดิตวีซ่า แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพ ในครั้งนี้มีขอ้ ค้นพบดังต่อไปนี้
1. ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ใช้บ ริ ก ารบัตรเครดิ ตโดยเฉลี่ ย ต่ อเดื อน 2-4 ครั้ ง ต่ อ
เดือนจึงยังมีโอกาสที่จะกระตุน้ ให้เกิดการใช้บตั รเครดิตเพิ่มมากขึ้น
2. สื่ อที่มีอิทธิ พลในการนาเสนอข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรคือ การ
สื่ อสารผ่านทางร้ านค้าที่ ร่วมรายการ และ ตัวของพนักงานที่ ร่วมรายการ ซึ่ งถื อว่าเป็ นเครื่ องมื อ ที่
สาคัญอย่างหนึ่ง
3. สื่ อที่มีอิทธิ พลน้อยในการทาให้ทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตร
ได้แก่ SMS Email วิทยุ โทรทัศน์ รวมถึงสื่ อบุคคล เช่น เพื่อน หรื อ คนรู้จกั
4. สิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรในหมวดการแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกสิ นค้าฟรี และการ
รับส่ วนลดค่าอาหาร ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการนั้นเป็ น 2 หมวดที่ลูกค้ารับรู ้มาก
5. สิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรในหมวดการรับประกันภัยคุ ม้ ครองเมื่อชาระค่าเดินทางและ
โปรแกรมท่องเที่ยวผ่านบัตร เป็ นหมวดที่ลูกค้ารับรู้นอ้ ยกว่าสิ ทธิ ประโยชน์อื่นๆ
6. สิ ทธิ ดา้ นการประกันภัยคุม้ ครองเมื่อชาระค่าเดินทางและโปรแกรมท่องเที่ยวผ่านบัตร
ลูกค้าไม่ค่อยได้รับรู ้แต่เป็ นสิ่ งที่ลูกค้าให้ความสนใจ
7. เครื่ องมือที่ควรให้ความส าคัญในการให้ ขอ้ มูลเพิ่มเติมเกี่ ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ ของ
บัตรคือ เว็บไซต์ของธนาคารกรุ งเทพ และเอกสารแนะนาที่มาพร้อมกับใบแจ้งหนี้
8. ลูกค้าส่ วนใหญ่ตอ้ งการแต้มคะแนนเพิ่มเป็ น 2 เท่า เพื่อใช้สิทธิ แลกสิ นค้าฟรี หรื อใช้
สิ ทธิ์ ในการแลกแต้มเพื่อรับส่ วนลด ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ
9. กลุ่ มรายได้มากกว่า 45,000 บาท จะรับรู ้ ขอ้ มูลเบื้ องต้นเกี่ ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของ
บัตรผ่านช่องทาง SMS เพียงกลุ่มเดียวเท่านั้นในขณะที่เมื่อมีความสนใจแล้วกลุ่มดังกล่าวจะหาข้อมูล
จากเพื่อน หรื อ คนรู้จกั
10. การป้ ายติดประกาศ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการมีผลทาให้ลูกค้าที่ใช้บตั รเครดิตมากกว่า
4 ครั้งรับรู ้ในเรื่ องข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตร มากกว่าลูกค้าที่ใช้บตั รน้อยกว่า
11. ลูกค้าที่ใช้บตั รเครดิต 2-4 ครั้งต่อเดื อนรับรู ้ ข้อมูลเบื้ องต้นเกี่ ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์
ของบัตร ผ่าน SMS มากกว่าลูกค้าที่ใช้บตั รน้อยกว่า และมากกว่า 4 ครั้งต่อเดือน
12. ลูกค้าที่ใช้บตั รเครดิตน้อย หรื อ ไม่เกิน 2 ครั้งมักหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเอกสารแนะนา
ที่มาพร้อมกับใบแจ้งหนี้ หรื อ สมัครบริ การรับข่าวสารทางSMS ซึ่ งแตกต่างจากลูกค้ารายอื่นๆ
13. ลูกค้าที่ใช้บตั รเครดิตไม่เกิน 4 ครั้งต่อเดือนชื่ นชอบแคมเปญการรับแต้มคะแนนเพิ่ม
เป็ น 2 เท่า
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14. ลูกค้าที่ใช้บตั รเครดิตไม่เกิน 2 ครั้งต่อเดือนชื่ นชอบแคมเปญแลกแต้มคะแนนสะสม
เพื่อแลกรับส่ วนลดเงินสด รับได้รับความคุม้ ครองประกันภัย
5.4 ข้ อเสนอแนะ
ในการสร้ างความสัมพันธ์ และบริ หารความสัมพันธ์ กบั ลูกค้าสาหรับธุ รกิ จบัตรเครดิ ต
เพื่ อ ให้ เกิ ด ความภัก ดี และก าไรระยะยาวได้น้ ัน ควรจ าเป็ นต้อ ง สร้ า งความพึ ง พอใจ และความ
ประทับใจ ให้เกิ ดขึ้ นดังนั้นจาการศึ กษา การตอบสนองของลู ก ค้าในอาเภอเมื องเชี ยงใหม่ ต่อสิ ท ธิ
ประโยชน์ของบัตรเครดิตวีซ่า แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพ ในครั้งนี้ มีขอ้ เสนอแนะตามแนวทางAIDA
Model ดังต่อไปนี้
ขั้นความตั้งใจ (Attention)
หากทางธนาคารกรุ ง เทพ ต้อ งการให้ ลู ก ค้า เกิ ด ขั้น ความตั้ง ใจ (Attention) ต่ อ สิ ท ธิ
ประโยชน์ของบัตรเครดิตวีซ่า แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพนั้น
1. ควรเน้นไปที่ สื่อ ณ ร้ านค้าที่ ร่วมรายการทั้งป้ ายติดประกาศ รวมถึงการแนะนาของ
พนักงาน ณ ร้านที่ร่วมรายการ โดยทางธนาคารฯ ควรแสวงหาพันธมิตรทางการค้า หรื อ ร้านค้าที่ร่วม
รายการให้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุ รกิจสิ นค้าอุปโภคบริ โภคต่างๆเนื่องจากการศึกษาพบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเพื่อซื้ อสิ นค้าอุปโภค/บริ โภค
2. ควรเข้าไปมีส่วนร่ วมของการอธิ บายแคมเปญ เงื่ อนไข ให้แก่ผูป้ ระกอบการร้ านค้า
รวมถึง ตัวของพนักงานให้เข้าใจอย่างถ่องแท้
3. ควรสนับ สนุ น สื่ อภายในร้ าน (In-store media)ที่ ใช้ในการนาเสนอภายในร้ าน เช่ น
โปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์ขนาดต่างๆStandee Board แผ่นพับเอกสารแจกฟรี Popup / Tent Card หรื อ
ป้ ายตั้งบนตัวสิ นค้า เป็ นต้น เพื่อทาให้เกิ ดการรั บรู ้ มากยิ่งขึ้ น และควรหลี กเลี่ ยงการใช้สื่อ SMS Email วิทยุโทรทัศน์ และBanner โฆษณาทัว่ ไป ซึ่ งจากผลการศึกษาทาให้ทราบว่าเป็ นช่ องทางการ
สื่ อสารที่ไม่ค่อยมีประสิ ทธิ ภาพในการที่จะสร้างให้ลูกค้ารับรู ้ถึงข้อมูลเบื้องต้นของบัตรเครดิต
ความสนใจ (Interest)
หากทางธนาคารกรุ งเทพ ต้องการให้เกิดขั้นความสนใจ (Interest) ต่อสิ ทธิ ประโยชน์ของ
บัตรเครดิตวีซ่า แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพนั้น
ควรให้ค วามส าคัญ กับ การออกแบบเว็บไซต์ของธนาคาร ให้ส ามารถเข้าถึ งได้ง่าย มี
ข้อ มู ล ครบบัต รเครดิ ต อย่า งถ้วน อาทิ เช่ น สิ น ค้าแลกฟรี หมวดร้ า นค้าร่ ว มรายการ รวมถึ ง สิ ท ธิ
ประโยชน์ต่างๆ โดยออกแบบเว็บไซด์ให้น่าสนใจ พร้อมทั้งการมีเอกสารแนะนาแคมเปญต่างๆที่มา
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พร้อมกับใบแจ้งหนี้ ต้องเป็ นเอกสารที่อ่านแล้วเข้าใจได้โดยง่าย มีรายละเอียดชัดเจน ทั้งนี้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องควรมีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องร่ วมกับร้านค้า ก่อนตีพิมพ์
ความต้ องการอยากได้ (Desire)
หากทางธนาคารกรุ ง เทพ ต้องการให้เกิ ดขั้นความต้องการอยากได้ (Desire) ต่ อสิ ท ธิ
ประโยชน์ของบัตรเครดิตวีซ่า แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพนั้น
1. ควรให้ความสาคัญอย่างยิง่ กับการสรรหาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การต่างๆ ในการ
นามาเป็ นของแลกฟรี โดยพิจารณาตัวผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่มีคุณค่าและมีคุณภาพที่ดี ในสายตาของ
โดยมีการกาหนดเงื่อนไขที่เหมาะสม ไม่แพงจนเกินไป
2. ควรทาการประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ดา้ นการรับประกันภัยคุม้ ครองเมื่อชาระค่า
เดิ นทางเพิ่มมากขึ้ นในช่ องทางการสื่ อสารที่ หลากหลาย เนื่ องจากการศึ กษาพบว่าด้านดังกล่ าว ใน
ปั จจุบนั มีการรับรู ้นอ้ ย แต่เป็ นสิ ทธิ ประโยชน์ที่ลูกค้าให้ความสนใจ
3. ในบางช่วงเวลา ทางธนาคารควรจัดทาแคมเปญได้แต้มคะแนนเพิ่มเป็ น2 เท่าสาหรับ
การซื้ อผลิ ตภัณฑ์ หรื อ การเข้ารับบริ การ เพื่อเป็ นการกระตุน้ ให้เกิ ดการใช้บริ การบัตรเครดิตมากขึ้น
เช่ น การได้รับคะแนนเพิ่ม 2 เท่าเมื่ อซื้ อสิ นค้าที่ ท๊อปซุ ปเปอร์ ม าเก็ต หรื อ ริ มปิ งซุ ป เปอร์ มาเก็ตใน
หมวด สิ นค้าอุปโภคบริ โภค เป็ นต้น หรื อ ในบางช่วงอาจจัดคู่กบั Tesco Lotus หรื อ Big C เป็ นต้น
4. ควรทาการโฆษณาประชาสัมพันธ์ดา้ นประโยชน์การใช้บตั รมากขึ้น เช่น เราสามารถ
วางแผนการซื้ อสิ น ค้าได้ ไม่ ต้องมี เงิ น สด และยังสามารถได้รับ ส่ วนลดพิ เศษมากมาย เนื่ องจาก
การศึกษาพบว่า ลูกค้าให้เหตุผลที่เลือกใช้บตั รเครดิตเพื่อใช้ซ้ื อสิ นค้าและบริ การก่อนแล้วชาระเงินเมื่อ
เรี ยกเก็บรองลงมาคือใช้เป็ นส่ วนลดตามร้านค้าต่างๆที่เข้าร่ วมกับบัตรเครดิต
การตัดสิ นใจซื้อ (Action)
หากทางธนาคารกรุ งเทพ ต้องการให้เกิดขั้นการตัดสิ นใจซื้ อ (Action)ต่อสิ ทธิ ประโยชน์
ของบัตรเครดิตวีซ่า แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพนั้น
ควรมี ก ารวางแผนตั้ง แต่ เริ่ มต้ น เริ่ มจากการสร้ า งความตั้ง ใจ (Attention) โดยให้
ความสาคัญกับสื่ อต่างๆในการสื่ อสารทั้งข้อมูลเบื้องต้น และสิ ทธิ ประโยชน์ต่างๆจากบัตร รวมถึงตัว
ผลิตภัณฑ์และบริ การต่างๆที่จะนาเสนอให้แก่ลูกค้าเกิดความสนใจ (Interest) และความต้องการอยาก
ได้ (Desire) ตามมา และท้ายที่ สุด ก็จะตัดสิ นใจซื้ อในทันที ท้ งั นี้ ทางธนาคารควรให้ความสาคัญกับ
สิ ท ธิ์ ประโยชน์ด้านการแลกแต้ม คะแนนสะสม เพื่ อแลกสิ นค้าฟรี รวมถึ งการจัดกิ จกรรมร่ วมกับ
ร้านค้า เพื่อรับส่ วนลด ทั้งนี้ ส่วนลดต่างๆ ควรเป็ นส่ วนลดที่จูงใจ เพื่อให้เกิ ดการตัดสิ นใจใช้บตั รได้
เร็ วมากขึ้น
ข้ อเสนอแนะสาหรับการตลาดเฉพาะกลุ่ม
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1. ทางธนาคารอาจเพิ่มช่องทางสื่ อสารพิเศษเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้มากกว่า 45,000
บาท โดยมี ก ารแจ้ง ข้อ มู ล เบื้ อ งต้น เกี่ ย วกับ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องบัต รผ่านช่ อ งทาง SMS เนื่ อ งจาก
การศึกษาพบว่า กลุ่มดังกล่าวมีความสนใจที่จะหาข้อมูลผ่านช่องทาง SMS มากกว่ากลุ่มอื่นๆ
2. สาหรับกลุ่มลูกค้าที่ใช้บตั รเครดิ ตน้อย หรื อ ไม่เกิ น 2 ครั้งต่อเดื อน ทางธนาคารควร
เน้นการสื่ อสารใน 2 ช่ องทางคือ การส่ ง SMS และ เอกสารใบแจ้งหนี้ โดยมีการออกแบบให้มีความ
น่ าสนใจกับ เพื่อแจ้งข่าวสิ ทธิ ประโยชน์ต่างๆที่ลูกค้าต้องการโดยพิจารณาจากข้อมูลประวัติที่ลูกค้า
เคยใช้บริ การผ่านบัตรเครดิ ต และเพื่อเป็ นการกระตุน้ ให้เกิ ดการใช้บริ การ หรื อ สามารถตอบสนอง
ความต้องการได้มากขึ้ น เนื่ องจากการศึ กษาพบว่า กลุ่ มดังกล่ าวให้ความสนใจในการหาข้อมูลจาก
ช่ องทางดังกล่ าวมากกว่ากลุ่มอื่นๆ โดยข้อมูลที่ แจ้งใน 2 ช่ องทางดังกล่าวอาจเป็ นในเรื่ อง การแลก
แต้มคะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่ วนลดเงิ นสด หรื อการรับได้รับความคุ ม้ ครองประกันภัย เนื่ องจาก
ลู ก ค้าที่ ใช้บ ัตรเครดิ ตไม่ เกิ น 2 ครั้ งต่อเดื อนชื่ น ชอบแคมเปญแลกแต้ม คะแนนสะสม เพื่ อแลกรั บ
ส่ วนลดเงินสด รับได้รับความคุม้ ครองประกันภัย
3. สาหรับผูใ้ ช้บริ การบัตรเครดิตไม่เกิน 4 ครั้งต่อเดือน อาจทาโปรโมชัน่ หรื อ แคมเปญ
พิเศษเฉพาะกลุ่ม เช่ นได้คะแนนสะสมพิเศษ 2 เท่า เมื่ อซื้ อสิ นค้าหรื อใช้บริ การมากกว่า 5 ครั้งใน 1
เดื อน โดยมีวงเงินขั้นต่าต่อครั้ง 1,000 บาท เป็ นต้น พร้อมจะได้รับสิ ทธิ พิเศษคะแนน 2 เท่า ทันทีใน
รอบบิลถัดไป เนื่ องจากการศึกษาพบว่าลูกค้าที่ใช้บตั รเครดิ ตไม่เกิ น 4 ครั้งต่อเดื อนชื่ นชอบแคมเปญ
การรับแต้มคะแนนเพิม่ เป็ น 2 เท่า
4. ธนาคารควรให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมในเรื่ องสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรสาหรับลูกค้าที่ใช้บตั ร
เครดิตน้อยกว่า2 ครั้งต่อเดือน และมากกว่า 4 ครั้งต่อเดือน เพิ่มมากขึ้น เนื่ องจากกรศึกษาพบว่าลูกค้าที่
ใช้บตั รเครดิต 2-4 ครั้งต่อเดือนรับรู ้ ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตร มากกว่าลูกค้าที่ใช้
บัตรน้อยกว่า และมากกว่า 4 ครั้งต่อเดือน
5.5 ข้ อจากัดของการศึกษา
1. ในเนื้ อหาของแบบสอบถามการศึกษานี้ ไม่ได้ครอบคลุ มถึงตัวแปรด้านระยะเวลาใน
การถือบัตร ซึ่ งมีผลต่อการตอบสนองต่อแคมเปญ
2. ในการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ ก รอบแนวคิ ด RFM เนื่ องจากจ านวนผู้ ต อบ
แบบสอบถามในคาถามที่เกี่ยวกับตัว M มูลค่าในการใช้บตั ร (Monetary Value) มีการกระจายตัวของ
ผูต้ อบแบบสอบถามมู ล ค่ า การใช้ บ ัต รเครดิ ต ระหว่า ง 15,001 – 25,000 บาท เพี ย ง 22 ราย ซึ่ งไม่
เพียงพอต่อการวิเคราะห์ทางสถิ ติจาแนกตามกลุ่มย่อย ผูศ้ ึกษาจึงเปลี่ยนไปใช้รายได้ในการวิเคราะห์
แทน
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เลขที่แบบสอบถาม.................

ภาคผนวก ก แบบสอบถาม
เรื่อง การตอบสนองของลูกค้ าในอาเภอเมืองเชียงใหม่ ต่อสิทธิประโยชน์ ของบัตรเครดิตวีซ่า แพลทินัมธนาคาร
กรุงเทพ
แบบสอบถามนี้ จดั ทาขึ้นเพื่อประกอบการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาโท สาขาวิชาการตลาด คณะ
บริ ห ารธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลัย เชี ย งใหม่ เพื่ อ น าข้อ มู ล ไปใช้ป ระโยชน์ จึ ง ใคร่ ข อความร่ ว มมื อ ท่ า นโปรดตอบ
แบบสอบถามตามจริ ง ซึ่ งข้อมูลที่ ได้จะเก็บไว้เป็ นความลับและนาไปใช้ประโยชน์เฉพาะด้านการศึ กษาเท่านั้น ผู ้
ศึกษาขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงในความอนุเคราะห์ของท่านที่ได้ให้ขอ้ มูลในครั้งนี้
คาชี้แจง : แบบสอบถามนีแ้ บ่ งออกเป็ น 4 ส่ วน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้บตั รเครดิตของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการตอบสนองของลูกค้าบัตรเครดิต BBL Visa Platinum ต่อสิ ทธิประโยชน์
ส่วนที่ 4 ปั ญหาและข้อเสนอแนะของผูต้ อบแบบสอบถาม
คาถามเพือ่ การคัดเลือกผู้ตอบแบบสอบถาม
1.ท่านอาศัยหรื อทางานอยูใ่ นอาเภอเมืองเชียงใหม่ หรื อไม่
( ) อาศัยอยูใ่ นอาเภอเมืองเชียงใหม่
( ) ทางานอยูใ่ นอาเภอเมืองเชียงใหม่
( ) ไม่ใช่ท้ งั คู่ (ยุติแบบสอบถาม)
2.ท่านเป็ นลูกค้าบัตรเครดิต BBL Visa Platinum หรื อไม่
( ) เป็ นลูกค้าบัตรเครดิต BBL Visa Platinum
( ) เป็ นลูกค้าบัตรเครดิต BBL ประเภทอื่น (ยุติแบบสอบถาม)
( ) ไม่ใช่ (ยุติแบบสอบถาม)
3.ท่านเป็ นลูกค้าบัตรเครดิต BBL Visa Platinum ที่ถือบัตรประเภทใด
( ) บัตรหลัก (เริ่ มตอบแบบสอบถามในส่วนที่ 1)
( ) บัตรเสริ ม (เริ่ มตอบแบบสอบถามในส่วนที่ 1)
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
กรุ ณาทาเครื่ องหมาย ✓ ลงใน ( ) หน้าตัวเลือกที่ตรงกับความเป็ นจริ งของท่านมากที่สุด
1. เพศ
1. ( ) ชาย
2. ( ) หญิง
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2. อายุ
1. ( ) 18-25 ปี
2. ( ) 26-30 ปี
3. ( ) 31-35 ปี
4. ( ) 36-40 ปี
5. ( ) 41-45 ปี
6. ( ) 45-50 ปี
7. ( ) ตั้งแต่ 51 ปี ขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา
1. ( ) ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ( ) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
3. ( ) อนุปริ ญญา/ปวส.
4. ( ) ระดับปริ ญญาตรี
5. ( ) สูงกว่าระดับปริ ญญาตรี
4. สถานภาพสมรส
1. ( ) โสด
2. ( ) สมรส
3. ( ) หย่าร้าง
4. ( ) ม่าย
5. อาชีพ
1. ( ) ข้าราชการ
2. ( ) พนักงานรัฐวิสาหกิจ
3. ( ) พนักงานบริ ษทั เอกชน
4. ( ) เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
5. ( ) อื่นๆ โปรดระบุ …………………
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
1. ( ) ไม่เกิน 15,000 บาท
2. ( ) 15,001 - 30,000 บาท
3. ( ) 30,001 - 45,000 บาท
4. ( ) มากกว่า 45,001 บาท
ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้ บตั รเครดิตของผู้ตอบแบบสอบถาม
7. ประเภทบัตร BBL Visa Platinum ที่ท่านถืออยู่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1. ( ) BBL Platinum Leader
2. ( ) BBL Visa Platinum
3. ( ) BBL Visa Platinum Toyota
4. ( ) BBL Visa Platinum Travel
8. วงเงินของบัตรเครดิตที่ท่านได้รับ
1. ( ) ไม่เกิน 30,000 บาท
2. ( ) 30,001 - 50,000 บาท
3. ( ) 50,001 - 100,000 บาท
4. ( ) มากกว่า 100,000 บาท
9. ท่านใช้บริ การบัตรเครดิตโดยเฉลี่ยกี่ครั้งต่อเดือน
1. ( ) น้อยกว่า 2 ครั้งต่อเดือน
2. ( ) 2-4 ครั้งต่อเดือน
3. ( ) 5-7 ครั้งต่อเดือน
4. ( ) มากกว่า 7 ครั้งต่อเดือน
10.มูลค่าการใช้บตั รเครดิตเฉลี่ยต่อเดือน
1. ( ) ไม่เกิน 5,000 บาท
2. ( ) 5,001 – 15,000 บาท
3. ( ) 15,001 – 25,000 บาท
4. ( ) 25,001 – 35,000 บาท
5. ( ) 35,001 – 45,000 บาท
6. ( ) มากกว่า 45,001 บาท
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11.เหตุผลที่ท่านเลือกใช้บตั รเครดิต (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1. (
2. (
3. (
4. (
5. (
6. (
7. (

)
)
)
)
)
)
)

สะดวก ปลอดภัยไม่ตอ้ งพกพาเงินสดมาก
ใช้ซ้ือสิ นค้าและบริ การก่อนแล้วชาระเงินเมื่อเรี ยกเก็บ
สามารถผ่อนชาระค่าใช้จ่ายได้
ใช้ถอนเงินจากตู ้ ATM ในยามฉุกเฉิ น
ใช้เป็ นส่วนลดตามร้านค้าต่างๆที่เข้าร่ วมกับบัตรเครดิต
ต้องการแลกแต้มคะแนนสะสมเพื่อให้ได้ของรางวัล
อื่นๆ โปรดระบุ................................................................

12.ประเภทสิ นค้าและบริ การที่ท่านใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1. (
3. (
5. (
7. (
9. (
10.(

) ค่าทานอาหารนอกบ้าน
) ซื้อเครื่ องแต่งกาย
) ค่าบารุ งรักษารถยนต์/เติมน้ ามัน
) ค่าพาหนะเดินทาง
) ค่ารักษาพยาบาล
) อื่นๆ โปรดระบุ ...................................
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2. (
4. (
6. (
8. (

) ซื้อสิ นค้าอุปโภค/บริ โภค
) ซื้อเครื่ องสาอาง/อาหารเสริ ม
) ซื้อของออนไลน์
) ค่าโรงแรม

ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลเกีย่ วกับการตอบสนองของลูกค้ าบัตรเครดิต BBL Visa Platinum ต่ อสิทธิประโยชน์
กรุ ณาระบุความคิดเห็นของท่านที่มีต่อประโยคแต่ละข้อโดยการทาเครื่ องหมาย ✓ ลงในช่องว่างที่ตรง
กับความคิดเห็นของท่านในแต่ละข้อมากที่สุด
ระดับความคิดเห็น
การตอบสนองต่ อแคมเปญลูกค้ าสัมพันธ์

เห็นด้ วย
อย่ างยิง่
(5)

ขั้นความตั้งใจ (Attention)
13.ท่านทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสิ ทธิ
ประโยชน์ของบัตรเครดิต BBL Visa Platinum
จาก
13.1 พนักงานของธนาคารกรุ งเทพ
13.2 BBL Call Center
13.3 เพื่อน หรื อ คนรู ้จกั
13.4 พนักงาน ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ
13.5 ป้ ายติดประกาศ ณ รายค้าที่ร่วมรายการ
13.6 เอกสารแนะนาที่มาพร้อมกับใบแจ้ง
หนี้
ขั้นความตั้งใจ (Attention)
13.ท่านทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสิ ทธิ
ประโยชน์ของบัตรเครดิต BBL Visa Platinum
จาก
13.7 SMS
13.8 E-mail
13.9 เว็บไซต์ของ BBL
13.10 เฟสบุ๊คแฟนเพจของ BBL Credit
Card
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เห็นด้ วย
(4)

เฉย ๆ
(3)

ไม่ เห็น
ด้ วย
(2)

ไม่ เห็นด้ วย
อย่ างยิง่
(1)

ระดับความคิดเห็น
การตอบสนองต่ อแคมเปญลูกค้ าสัมพันธ์

เห็นด้ วย
อย่ างยิง่
(5)

13.11 เฟสบุ๊คแฟนเพจสาธารณะ/ เว็บ
บอร์ด สาธารณะ
13.12 Banner โฆษณาทัว่ ไป
13.13 สื่ อโฆษณาทัว่ ไป เช่น วิทยุ,
โทรทัศน์ ฯลฯ
14. ท่านทราบสิ ทธิประโยชน์ของ BBL
Platinumในหมวด …………………..
14.1 การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกสิ นค้าฟรี
14.2 การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับ
ส่วนลด
14.3 การแลกคะแนนสะสมเพื่อแลกรับ
ส่วนลดเป็ นเงินสด
14.4 การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกซื้อสิ นค้า
14.5 การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกไมล์
เดินทางของสายการบิน
14.6 การรับคะแนนสะสมเพิ่มเป็ น 2 เท่า
14.7 การรับประกันภัยคุม้ ครองเมื่อชาระค่า
เดินทางและโปรแกรมท่องเที่ยวผ่านบัตร
14.8 การรับส่วนลดค่าอาหาร ณ ร้านค้าที่ร่วม
รายการ
ขั้นความสนใจ (Interest)
15. เมื่อท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ท่านจะ
สอบถามหรื อค้นหาข้อมูลจาก
15.1 พนักงานธนาคารกรุ งเทพ
15.2 BBL Call Center
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เห็นด้ วย
(4)

เฉย ๆ
(3)

ไม่ เห็น
ด้ วย
(2)

ไม่ เห็นด้ วย
อย่ างยิง่
(1)

ระดับความคิดเห็น
การตอบสนองต่ อแคมเปญลูกค้ าสัมพันธ์

เห็นด้ วย
อย่ างยิง่
(5)

15.3 เพื่อนหรื อคนรู ้จกั
15.4 พนักงาน ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ
15.5 ป้ ายติดประกาศ ณ ร้านค้าที่ร่วม
รายการ
หนี้

15.6 เอกสารแนะนาที่มาพร้อมกับใบแจ้ง

ขั้นความสนใจ (Interest)
15.7 สมัครบริ การรับข่าวสารทาง SMS
15.8 ส่ง E-mail ถึงฝ่ ายบริ การลูกค้า
15.9 เว็บไซต์ของ BBL
15.10 เฟสบุ๊คแฟนเพจของ BBL Credit
Card
15.11 เฟสบุ๊คแฟนเพจสาธารณะ/ เว็บ
บอร์ด สาธารณะ
16. หมวดของบริ การหรื อสิ ทธิประโยชน์
ใดบ้าง ที่ท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
16.1 การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลก
สิ นค้าฟรี
16.2 การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับ
ส่วนลด
16.3 การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับ
ส่วนลดเป็ นเงินสด
16.4 การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกซื้อ
สิ นค้า
16.5 การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกไมล์
เดินทางของสายการบิน
16.6 การรับคะแนนสะสมเพิม่ เป็ น 2 เท่า
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เห็นด้ วย
(4)

เฉย ๆ
(3)

ไม่ เห็น
ด้ วย
(2)

ไม่ เห็นด้ วย
อย่ างยิง่
(1)

ระดับความคิดเห็น
การตอบสนองต่ อแคมเปญลูกค้ าสัมพันธ์

เห็นด้ วย
อย่ างยิง่
(5)

16.7 การรับประกันภัยคุม้ ครองเมื่อชาระค่า
เดินทางและโปรแกรมท่องเที่ยวผ่านบัตร
16.8 การรับส่วนลดค่าอาหาร ณ ร้านค้าที่
ร่ วม รายการ
ขั้นความต้ องการอยากได้ (Desire)
17.ท่านมีความประสงค์จะใช้สิทธิ์ในการแลก
แต้มคะแนนสะสม เพื่อแลกสิ นค้าฟรี
18.ท่านมีความประสงค์จะใช้สิทธิ์ในการแลก
แต้มเพื่อรับส่วนลด ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ
19. ท่านมีความประสงค์จะใช้สิทธิ์แลกแต้ม
คะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่วนลดเงินสด
20. ท่านมีความประสงค์จะใช้สิทธิ์แลกแต้ม
เพื่อซื้อสิ นค้า
21.ท่านมีความประสงค์จะใช้สิทธิ์แลกแต้ม เพื่อ
แลกไมล์เดินทางของสายการบิน
22. ท่านมีความประสงค์จะใช้สิทธิประโยชน์
เพื่อรับ แต้มคะแนนเพิ่มเป็ น 2 เท่า
23.ท่านมีความประสงค์จะใช้สิทธิประโยชน์
เพื่อรับ ความคุม้ ครองประกันภัย
24.ท่านมีความประสงค์จะใช้สิทธิประโยชน์
เพื่อรับส่วนลดค่าอาหาร ณ ร้านค้าที่ร่วม
รายการ
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เห็นด้ วย
(4)

เฉย ๆ
(3)

ไม่ เห็น
ด้ วย
(2)

ไม่ เห็นด้ วย
อย่ างยิง่
(1)

ระดับความคิดเห็น
การตอบสนองต่ อแคมเปญลูกค้ าสัมพันธ์

เห็นด้ วย
อย่ างยิง่
(5)

เห็นด้ วย
(4)

เฉย ๆ
(3)

ไม่ เห็น
ด้ วย
(2)

ไม่ เห็นด้ วย
อย่ างยิง่
(1)

ขั้นการตัดสินใจซื้อ (Action)
25.ท่านตัดสิ นใจใช้สิทธิ์ในการแลกแต้ม
คะแนนสะสม เพื่อแลกสิ นค้าฟรี
26.ท่านตัดสิ นใจใช้สิทธิ์ในการแลกแต้มเพื่อรับ
ส่วนลด ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ
27.ท่านตัดสิ นใจใช้สิทธิ์แลกแต้มคะแนนสะสม
เพื่อแลกรับส่วนลดเงินสด
28.ท่านตัดสิ นใจใช้สิทธิ์แลกแต้ม เพื่อซื้อสิ นค้า
29.ท่านตัดสิ นใจใช้สิทธิ์แลกแต้ม เพื่อแลกไมล์
เดินทางของสายการบิน
30.ท่านตัดสิ นใจใช้สิทธิประโยชน์ เพื่อรับแต้ม
คะแนนเพิ่มเป็ น 2 เท่า
31.ท่านตัดสิ นใจใช้สิทธิประโยชน์ เพื่อรับ
ความคุม้ ครองประกันภัย
32.ท่านตัดสิ นใจใช้สิทธิประโยชน์ เพื่อรับ
ส่วนลดค่าอาหาร ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ
ส่ วนที่ 4 ปัญหาและข้ อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามเกีย่ วกับสิทธิประโยชน์ ของบัตรเครดิตวีซ่า แพลทินัม
ธนาคารกรุงเทพ
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
************* ขอบพระคุณสาหรับการเสียสละเวลาของท่ านในการตอบแบบสอบถาม *************
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ภาคผนวก ข กลุ่มตัวอย่ าง
จากการศึกษาในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการตอบสนองของลูกค้าในอาเภอเมือง
เชียงใหม่ต่อสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิตวีซ่า แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพ ซึ่งประชากรที่ทาการศึกษา
คือ ลูกค้าบัตรเครดิตวีซ่า แพลทินมั ธนาคารกรุ งเทพ ที่อาศัยอยูใ่ นอาเภอเมืองเชี ยงใหม่ ซึ่ งผูศ้ ึกษาได้
แสดงจานวน และร้อยละในตาราง ข 1 ข 2 และ ข 3 ดังนี้
ตาราง ข 1 แสดงจานวนและร้อยละจาแนกตามการอาศัยหรื อทางานอยูใ่ นอาเภอเมืองเชียงใหม่
ผู้ตอบแบบสอบถาม
อาศัยอยูใ่ นอาเภอเมืองเชียงใหม่
ทางานอยูใ่ นอาเภอเมืองเชียงใหม่
รวม

จานวน
116
184
300

ร้ อยละ
38.67
61.33
100.00

ผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ ว นใหญ่ ท างานอยู่ใ นอ าเภอเมื อ งเชี ย งใหม่ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 61.33
รองลงมาคือ อาศัยอยูใ่ นอาเภอเมืองเชียงใหม่ คิดเป็ นร้อยละ 38.67
ตาราง ข 2 แสดงจานวนและร้อยละจาแนกตามการเป็ นลูกค้าบัตรเครดิตประเภทใด
ประเภทบัตร
เป็ นลูกค้าบัตรเครดิต
BBL Visa Platinum
รวม

จานวน

ร้ อยละ

300

100.00

300

100.00

ผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมดเป็ นลูกค้าบัตรเครดิต BBL Visa Platinum คิดเป็ นร้อยละ 100.00
ตาราง ข 3 แสดงจานวนและร้อยละจาแนกตามลักษณะบัตร
ลักษณะบัตร
จานวน
ร้ อยละ
บัตรหลัก
300
100.00
รวม
300
100.00
ผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมดเป็ นลูกค้าบัตรเครดิต BBL Visa Platinum โดยมีลกั ษณะบัตร
เป็ นบัตรหลัก คิดเป็ นร้อยละ 100.00
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ประวัตผิ ้เู ขียน
ชื่อ-นามสกุล

นายธนบดี ทับสุ วรรณ์

วัน เดือน ปี เกิด

9 พฤศจิกายน 2531

ประวัติการศึกษา

จบการศึกษาบริ หารธุ รกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2553

ประวัติการทางาน

ปี 2554- ปัจจุบนั
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด มหาชน ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่อานวยบริ การ
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