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

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

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

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

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

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

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



 

ซ 

 

สารบาญ 
 
 

 หน้า 

กิตติกรรมประกาศ ค 
บทคดัยอ่ภาษาไทย ง 
ABSTRACT ฉ 
สารบาญตาราง ญ 
บทท่ี 1 บทน า  
 1.1 ประวติัความเป็นมา  1 
 1.2 วตัถุประสงคข์องการศึกษา 3 
 1.3 ประโยชน์ท่ีไดรั้บ 3 
 1.4 นิยามศพัท ์ 4 
   
บทท่ี 2 แนวคิด ทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 5 
 2.1  แนวคิดและทฤษฎี  5 
 2.2  ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 9 
   
บทท่ี 3 ระเบียบวธีิการศึกษา 16 
 3.1 ขอบเขตและวธีิการศึกษา  16 
 3.2 วธีิการศึกษา 17 
 3.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 17 
 3.4 การวเิคราะห์ขอ้มูล 18 
 3.5 สถานท่ีท่ีใชใ้นการด าเนินการศึกษา 18 
 3.6 ระยะเวลาท่ีด าเนินการศึกษา 18 
   
   

 
 



 

ฌ 

สารบาญ (ต่อ) 
หน้า 

บทท่ี 4 ผลการศึกษา 19 
 4.1 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 20 
 4.2 ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิตของผูต้อบแบบสอบถาม 23 
 4.3 ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัการตอบสนองของลูกคา้บตัรเครดิตวซ่ีา แพลทินมั 

      ธนาคารกรุงเทพต่อสิทธิประโยชน์  
27 

 4.4 ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆในการตดัสินใจ  37 
 4.5 ส่วนท่ี 5 ขอ้มูลเก่ียวกบัการตอบสนองของลูกคา้บตัรเครดิตวซ่ีา แพลทินมั 

       ธนาคารกรุงเทพต่อสิทธิประโยชน์โดยจ าแนกตามรายได ้
38 

 4.6 ส่วนท่ี 6  ขอ้มูลเก่ียวกบัการตอบสนองของลูกคา้บตัรเครดิตวซ่ีา แพลทินมั 
      ธนาคารกรุงเทพต่อสิทธิประโยชน์ จ าแนกความถ่ีในการใชบ้ริการต่อเดือน 

52 

   
บทท่ี 5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล  ขอ้คน้พบ และขอ้เสนอแนะ 67 
 5.1 สรุปผลการศึกษา 67 
 5.2 อภิปรายผล 86 
 5.3 ขอ้คน้พบ 89 
 5.4 ขอ้เสนอแนะ 90 
 5.5 ขอ้จ ากดัของการศึกษา 92 
  

บรรณานุกรม 93 

ภาคผนวก 95 
 ภาคผนวก ก แบบสอบถาม 96 
 ภาคผนวก ข  กลุ่มตวัอยา่ง 104 
ประวติัผูเ้ขียน 105 

 
 
 
 



 

ญ 

 

สารบาญตาราง  

 
  หน้า 
ตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 20 
ตารางท่ี 4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 20 

ตารางท่ี 4.3 
แสดงจ ำนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถำมจ ำแนกตำมระดบั
กำรศึกษำ 

21 

ตารางท่ี 4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานภาพ 21 
ตารางท่ี 4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพ 22 
ตารางท่ี 4.6 แสดงจ ำนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถำมจ ำแนกตำมรำยไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน 
22 

ตารางท่ี 4.7 แสดงจ ำนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถำมมีประเภทบตัร BBL 
Visa Platinum 23 

ตารางท่ี 4.8 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามมีวงเงินของบตัรเครดิต
ท่ีได ้ 23 

ตารางท่ี 4.9 แสดงจ ำนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถำมใช้บริกำรบตัรเครดิต
โดยเฉล่ียต่อเดือน 24 

ตารางท่ี 4.10 แสดงจ ำนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถำมมีมูลค่ำกำรใช้บัตร
เครดิตเฉล่ียต่อเดือน 24 

ตารางท่ี 4.11 แสดงจ ำนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถำมมีเหตุผลท่ีเลือกใชบ้ตัร
เครดิต 25 

ตารางท่ี 4.12 แสดงจ ำนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถำมมีประเภทสินคำ้และ
บริกำรท่ีใชจ่้ำยผำ่นบตัรเครดิต 26 

ตารางท่ี 4.13 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความคิดเห็นท่ีมีผลต่อ 
การตอบสนองของลูกคา้บตัรเครดิตวซ่ีา แพลทินมัธนาคารกรุงเทพต่อ 
สิทธิประโยชน์ ในขั้นความตั้งใจ 27 

ตารางท่ี 4.14 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดับความคิดเห็นท่ีมีผลต่อการ
ตอบสนองของลูกคา้บตัรเครดิตวีซ่า แพลทินัมธนาคารกรุงเทพต่อสิทธิ
ประโยชน์ในขั้นความสนใจ 30 



 

ฎ 

สารบาญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางท่ี 4.15 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดับความคิดเห็นท่ีมีผลต่อการ

ตอบสนองของลูกคา้บตัรเครดิตวีซ่า แพลทินมัธนาคารกรุงเทพต่อสิทธิ
ประโยชน์ ในขั้นความตอ้งการอยากได ้ 33 

ตารางท่ี 4.16 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดับความคิดเห็นท่ีมีผลต่อการ
ตอบสนองของลูกคา้บตัรเครดิตวีซ่า แพลทินมัธนาคารกรุงเทพต่อสิทธิ
ประโยชน์ ในขั้นการตดัสินใจซ้ือ 36 

ตารางท่ี 4.17 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความคิดเห็นต่อการตอบสนองของลูกคา้บตัร
เครดิตวซ่ีา แพลทินมัธนาคารกรุงเทพในขั้นความตั้งใจจ าแนกตาม
รายได ้ 38 

ตารางท่ี 4.18 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีผลต่อการตอบสนองของลูกคา้บตัรเครดิต 
วซ่ีา แพลทินมัธนาคารกรุงเทพต่อสิทธิประโยชน์ ในขั้นความสนใจ 
โดยจ าแนกตามรายได ้ 42 

ตารางท่ี 4.19 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีผลต่อการตอบสนองของลูกคา้บตัรเครดิตวี
ซ่า แพลทินัมธนาคารกรุงเทพต่อสิทธิประโยชน์ ในขั้นความตอ้งการ
อยากไดโ้ดยจ าแนกตามรายได ้ 46 

ตารางท่ี 4.20 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีผลต่อการตอบสนองของลูกคา้บตัรเครดิต 
วีซ่า แพลทินัมธนาคารกรุงเทพต่อสิทธิประโยชน์ขั้นการตดัสินใจซ้ือ
โดยจ าแนกตามรายได ้ 49 

ตารางท่ี 4.21 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความคิดเห็นต่อการตอบสนองของลูกคา้บตัร
เครดิตวีซ่า แพลทินัมธนาคารกรุงเทพในขั้นความตั้ งใจจ าแนกตาม
ความถ่ีในการใชบ้ริการต่อเดือน 52 

ตารางท่ี 4.22 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความคิดเห็นต่อการตอบสนองของลูกคา้บตัร
เครดิตวีซ่า แพลทินัมธนาคารกรุงเทพในขั้นความตั้ งใจจ าแนกตาม
ความถ่ีในการใชบ้ริการต่อเดือน 56 

ตารางท่ี 4.23 แสดง ค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีผลต่อการตอบสนองของลูกคา้บตัรเครดิต 
วีซ่า แพลทินมัธนาคารกรุงเทพต่อสิทธิประโยชน์ ในขั้นความตอ้งการ
อยากไดโ้ดยจ าแนกตามความถ่ีในการใชบ้ริการต่อเดือน 61 



 

ฏ 

สารบาญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางท่ี 4.24 แสดง ค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีผลต่อการตอบสนองของลูกคา้บตัรเครดิตวีซ่า 

แพลทินมัธนาคารกรุงเทพต่อสิทธิประโยชน์ขั้นการตดัสินใจซ้ือโดยจ าแนก
ตามความถ่ีในการใชบ้ริการต่อเดือน 

64 

ตารางท่ี 5.1 ตารางท่ีสรุปการตอบสนองของลูกค้าในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อสิทธิ
ประโยชน์ของบตัรเครดิตวีซ่า แพลทินมัธนาคารกรุงเทพตามตวัแบบไอดา 
(AIDA MODEL) ใน 2 ล าดบัสูงสุด  

70 

  



 

1 

 
บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ประวตัิควำมเป็นมำ  
 ในปัจจุบนัการใช้บริการบตัรเครดิตในการช าระเงินแทนเงินสด มีปริมาณเพิ่มข้ึนอยา่ง
รวดเร็ว โดยผูบ้ริโภคนิยมใช้บริการเน่ืองจากสามารถใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตตามร้านคา้และสถาน
บริการต่างๆ  จากความสะดวกรวดเร็วท่ีไดจ้ากการใชจ่้าย ท าให้บตัรเครดิตถือเป็นส่วนหน่ึงของการ
ด ารงชีวิตประจ าวนัของประชาชนในปัจจุบนั โดยบัตรเครดิตในประเทศไทย แบ่งออกได้เป็น 2 
ประเภทคือ บตัรเครดิตท่ีออกโดยธนาคารพาณิชย ์(Bank) และบตัรเครดิตท่ีออกโดยสถาบนัการเงินท่ี
ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย ์(Non Bank) จากขอ้มูลของธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่าจ านวนบตัรเครดิต
ทั้งหมดในประเทศไทย ในปีพ.ศ. 2558 มีจ  านวนทั้งส้ิน 21,005,615 ใบ เพิ่มข้ึนจากปีพ.ศ. 2557 ถึงร้อย
ละ 7.57 จากจ านวนบตัร 19,527,033ใบซ่ึงจะเห็นได้ว่าปริมาณของบตัรเครดิตมีอตัราการเติบโตท่ี
เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2558: ออนไลน์)  

จากข้อมูลขา้งต้นเห็นได้ว่าธุรกิจบตัรเครดิตมีการแข่งขนัท่ีค่อนข้างรุนแรง ธนาคาร
พยายามจดั แคมเปญทางการตลาด เพื่อขยายฐานบตัรและกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคหนัมาช าระค่าสินคา้หรือ
บริการผา่นบตัรเครดิตแทนการช าระดว้ยเงินสดมากข้ึน โดยเฉพาะการออกแคมเปญการใชบ้ตัรเครดิต
ในหา้งสรรพสินคา้ เช่น การไดรั้บส่วนลดเพิ่ม (On Top) ไม่วา่จะเป็นร้อยละ 5  หรือ ร้อยละ 10 เม่ือใช้
จ่ายผ่านบตัรเครดิตกบัสินคา้ท่ีร่วมรายการตามห้างสรรพสินคา้การใช้บตัรเครดิตตามยอดท่ีก าหนด
แลว้จะไดรั้บเป็นเงินเครดิตคืน (Cash Back) และสุดทา้ยกบักลยุทธ์ทางการตลาดท่ีมาแรงและมีแทบ
จะทุกธนาคารนั่นคือ การผ่อนช าระสินค้าดอกเบ้ีย 0% สูงสุด 10 เดือน ซ่ึงท าให้ผูบ้ริโภคมีความ
หลากหลายในการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิต อีกทั้ งปัจจุบันการต่ออายุบัตรเครดิตยงัไม่ต้อง
ด าเนินการเองเน่ืองจากทางธนาคารจะเป็นผูด้  าเนินการให ้ยิง่ท  าใหเ้กิดความสะดวกสบายมากยิง่ข้ึน 

ส าหรับบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) นั้นปัจจุบนัมีจ านวนบตัรเครดิต
ทั้ งส้ิน 14 ประเภท ประกอบด้วย บัตรผู ้น าแพลทินัม ธนาคารกรุงเทพ บัตรเครดิตแพลทินัม 
โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ ธนาคารกรุงเทพ บตัรเครดิตวีซ่าแพลทินัม ธนาคารกรุงเทพ บตัรเครดิต
ไทเทเนียม ธนาคารกรุงเทพ บตัรเครดิตไทเทเนียม โรงพยาบาลรามาธิบดี ธนาคารกรุงเทพ บัตร
เครดิตไทเทเนียม โรงพยาบาลปิยะเวท ธนาคารกรุงเทพ บตัรเครดิตยเูน่ียนเพย ์ธนาคารกรุงเทพ บตัร
เครดิตธนาคารกรุงเทพ แรบบิท บตัรเครดิตวีซ่าแพลทินมั ท่องเท่ียวธนาคารกรุงเทพ บตัรเครดิตวีซ่า
แพลทินัม โตโยต้าธนาคารกรุงเทพ บัตรเครดิตวีซ่า ธนาคารกรุงเทพ บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ด 



 
 

2 

ธนาคารกรุงเทพ และบตัรเครดิตธนาคารกรุงเทพ อเมริกนั เอ็กซ์เพรส บตัรเครดิตองคก์ร โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งบตัรเครดิตวีซ่า แพลทินมั ธนาคารกรุงเทพ เป็นบตัรเครดิตท่ีมีการพฒันาการให้บริการและ
สิทธิประโยชน์ต่างๆ ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอยา่งดี โดยไดมี้การออก
สิทธิประโยชน์ไม่วา่จะเป็น ทุกๆ การใช้จ่ายผา่นบตัร 25 บาทจะรับคะแนนสะสม 1 คะแนนเพื่อแลก
ของพรีเมียม สะสมไมล์กบัรอยลั ออร์คิด พลสัและฟลายเออร์โบนสั ส่วนลดค่าอาหารจากร้านคา้ชั้น
น า สิทธิพิเศษในส่วนลดการรับชมภาพยนตร์ รับความคุม้ครองประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง เพื่อ
กระตุ้นให้ลูกค้ามีการใช้จ่ายผ่านบตัรมากข้ึน ส าหรับบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพในปัจจุบัน
ธนาคารไดป้รับลดฐานรายไดข้ั้นต ่าประจ าของลูกคา้บตัรเครดิตจาก 20,000 บาทต่อเดือน ลงมาเป็น 
15,000 บาทต่อเดือนทั้งน้ีเพื่อขยายฐานลูกคา้วยัเร่ิมท างานและกลุ่มลูกคา้ขา้ราชการท่ีจะมีการปรับฐาน
เงินเดือนเพิ่มข้ึนโดยปีน้ีธนาคารตั้งเป้าขยายฐานบตัรเครดิตรายใหม่ในแง่จ านวนบตัรเพิ่มข้ึนร้อยละ 
25-30 ของฐานลูกคา้ปัจจุบนัท่ี 1.2 ลา้นบตัร ซ่ึงในการเติบโตดงักล่าวจะมาจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ร้อยละ 
15 จากปัจจุบนัธนาคารมีฐานบตัรเครดิตท่ี1.2 ลา้นบตัร เฉล่ียยอดการใชจ่้ายผา่นบตัรต่อบตัรต่อเดือน
อยูท่ี่ 7,000 บาท ซ่ึงเป้าหมายของธนาคารส่วนใหญ่จะมุ่งเนน้การเพิ่มศกัยภาพการเติบโตของธนาคาร 
และสร้างผลก าไรให้มากท่ีสุด โดยในปี 2554 ฐานบตัรเครดิตธนาคารกรุงเทพอยูท่ี่ 1.2 ลา้นบตัร โดย
ธนาคารกรุงเทพตั้งเป้าเพิ่มฐานบตัรเครดิตจาก 1.2 ลา้นใบ จะเพิ่มข้ึนมาอีกร้อยละ 25-30 หรือเพิ่มข้ึน 
3-3.6 แสนใบ โดยในส่วนของการถือบตัรผูบ้ริโภคสามารถถือครองได้จ  านวนหลายใบ จึงได้น า
แนวคิดการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ เป็นปัจจยัในการสร้างกลยทุธ์ในการสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ซ่ึง
การบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ (Customer Relationship Management) เป็นกลยุทธ์ท่ีส าคญัท่ีหลายองค์กร
น ามาใช ้เพื่อใหเ้ขา้ใจถึงความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงไดม้าจากการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากลูกคา้และ
น าผลท่ีไดม้าปรับเพื่อให้การน าเสนอสินคา้และบริการเป็นไปตามความตอ้งการของลูกคา้แต่ละกลุ่ม
เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดและเต็มใจท่ีจะใช้บริการขององค์กรในคร้ังต่อไป เป้าหมายของ
ธนาคารส่วนใหญ่ จะมุ่งเน้นการเพิ่มศกัยภาพการเติบโตของธนาคาร และสร้างผลก าไรให้มากท่ีสุด 
โดยการเสาะแสวงหาขอ้มูลท่ีใหม่และความตอ้งการจากภายในตวัลูกคา้ในแต่ละคน ไม่วา่เขาจะเป็นผู ้
มุ่งหวงัหรือลูกค้าปัจจุบันขององค์กร การแข่งขันของธุรกิจธนาคารจะเป็นการเคล่ือนสู่การ
เปล่ียนแปลงท่ีส าคญั 3 ระดับ คือขบัเคล่ือนความเติบโตด้วยกลยุทธ์ทางการตลาด กระบวนการ
โครงสร้างและระบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกคา้และผูมุ้่งหวงั การก าหนดกลุ่มเป้าหมายลูกคา้ท่ีกวา้ง การหา
ลูกคา้ใหม่ และกิจกรรมการจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ และจากการให้บริการของธุรกิจบตัรเครดิต 
ท่ีมีการขยายตวัเพิ่มข้ึนทุกภูมิภาคทัว่ประเทศ ภาคเหนือถือเป็นภูมิภาคส าคญัภูมิภาคหน่ึงท่ีมีการเพิ่ม
จ านวนของการใช้บริการบัตรเครดิตทั้ งของธนาคารพาณิชย์และสถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคาร
พาณิชย ์และจากสถิติการใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตในเขตภาคเหนือมีปริมาณท่ีค่อนขา้งสูง โดยจงัหวดั
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เชียงใหม่ถือเป็นจงัหวดัในภาคเหนืออนัดบัแรกท่ีมีการใช้จ่ายผา่นบตัรเครดิตท่ีสูง เน่ืองจากเป็นเมือง
เศรษฐกิจอนัดบัสองของประเทศไทย 

ในการท่ีจะรักษาความสัมพนัธ์ของลูกคา้ ไดน้ั้นขอ้มูลเป็นส่ิงท่ีส าคญั โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
หากเราสามารถรู้ถึงกระบวนการคิดและตัดสินใจของลูกค้าได้อย่างละเอียดนั้ นย่อมก่อให้เกิด
ประโยชน์ในการท่ีจะออกแบบกลยุทธ์ไดต้รงกบัความตอ้งการได้มากท่ีสุด ซ่ึงตวัแบบไอดา (AIDA 
Model) เป็นอีกโมเดลหน่ึงในการท่ีจะแสดงถึงล าดบัขั้นตอนในกระบวนการตดัสินใจของลูกคา้ทั้ง 4 
ขั้นตอนไดแ้ก่ ความตั้งใจ ความสนใจ  ความตอ้งการอยากได้ และการตดัสินใจซ้ือ (ดารา ทีปะปาล, 
2546) โดยแนวคิดดงักล่าวเป็นส่ิงท่ีส าคญัในการท่ีจะได้รู้ว่าการส่ือสารของธนาคารกรุงเทพนั้นใน
เร่ืองสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิตวีซ่า แพลทินัม ลูกคา้มีการรับรู้เป็นอย่างไร และสามารถสร้าง
ความสนใจในสิทธิบตัรได้เพียงมากน้อยเพียงใด หากลูกคา้มีความตอ้งการแล้วพร้อมจะแสวงหา
ขอ้มูลจากแหล่งใด เพื่อตดัสินใจซ้ือในล าดบัต่อมา ดงันั้น AIDA Model จึงมีส่วนช่วยท าให้เขา้ใจและ
รู้ถึงความตอ้งการของลูกคา้มากข้ึน  

จากสถานการณ์ขา้งตน้ท าให้ผูศึ้กษามีความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองการตอบสนองของ
ลูกค้าในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิกบัตรเครดิตวีซ่า แพลทินัม ธนาคาร
กรุงเทพ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงาน และปรับเปล่ียนกลยุทธ์ในการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 เพื่อศึกษาการตอบสนองของลูกคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิก
บตัรเครดิตวซ่ีา แพลทินมั ธนาคารกรุงเทพ 
 
1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 1. ท าให้ทราบถึงการตอบสนองของลูกคา้บตัรเครดิต ธนาคารกรุงเทพในอ าเภอเมือง
จงัหวดัเชียงใหม่ต่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิกบตัร  

2. สามารถน าขอ้มูลไปในในการออกแบบกลยุทธ์การจดัการลูกคา้สัมพนัธ์เพื่อกระตุน้
ให้เกิดการตอบสนองของลูกค้าบตัรเครดิตวีซ่า แพลทินัม ธนาคารกรุงเทพในอ าเภอเมืองจงัหวดั
เชียงใหม ่ไดอ้ยา่งตรงกบัความตอ้งการมากท่ีสุด 
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1.4 นิยำมศัพท์ 
กำรตอบสนอง หมายถึง การกระท าของลูกคา้บตัรเครดิตวซ่ีา แพลทินมั ธนาคารกรุงเทพ 

ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ท่ีเกิดข้ึนในการตระหนกัรู้และการใชสิ้ทธิประโยชน์ในฐานะสมาชิกของบตัร
ตามขั้นตอน ของ AIDA Model คือ ความตั้งใจ ความสนใจ ความตอ้งการอยากได ้และการตดัสินใจ
ซ้ือ 

ลูกค้ำ หมายถึง ผูท่ี้ใช้บัตรเครดิตวีซ่า แพลทินัม ธนาคารกรุงเทพท่ีออกโดยธนาคาร
กรุงเทพท่ีมีการใชผ้า่นบตัรเครดิตเพื่อซ้ือสินคา้หรือบริการในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ และ ปัจจุบนัยงัใช้
บตัรอยู ่

สิทธิประโยชน์ของสมำชิก หมายถึง ผลตอบแทน ส่ิงจูงใจ และสิทธิพิเศษท่ีบตัรเครดิตวี
ซ่า แพลทินมั ธนาคารกรุงเทพ มอบใหก้บัลูกคา้ในฐานะท่ีเป็นสมาชิกผูถื้อบตัรเครดิต  

บัตรเครดิตวีซ่ำ แพลทนัิม ธนำคำรกรุงเทพ หมายถึง บตัรพลาสติกขนาดเล็ก ท่ีระบุช่ือผู ้
ออกบตัร เลขท่ีบตัร ช่ือผูถื้อบตัรวนัท่ีหมดอายุ เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เป็นผูท่ี้มีสิทธิในการใชบ้ตัรช าระ
ค่าสินคา้ และบริการ ต่าง ๆแทนเงินสดหรือใช้บตัรเครดิตในการเบิกถอนเงินสดจากเคร่ืองเอทีเอ็ม  
ของผูอ้อกบตัรหรือบริษทัอ่ืนท่ีเป็นสมาชิกร่วมกบัผูอ้อกบตัร หรือมีคุณสมบติัหน่ึงคุณสมบติัใด หรือ
มากกว่าในคุณสมบติัเหล่าน้ี ท่ีออกโดย บมจ.ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงบตัรเครดิตวีซ่า 
แพลทินัม ธนาคารกรุงเทพ  หมายถึงบตัร BBL Platinum Leader    BBL Visa Platinum    BBL Visa 
Platinum Toyota และ BBL Visa Platinum Travel  
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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฏ ีและทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 

การศึกษาเร่ืองการตอบสนองของลูกคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อสิทธิประโยชน์ของ
บตัรเครดิต วซ่ีาแพลทินมั ธนาคารกรุงเทพผูศึ้กษาไดร้วบรวมแนวคิดทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง
เพื่อน ามาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาดงัน้ี 
 
2.1 แนวคิด และทฤษฎ ี 
 1.ทฤษฎใีนการจัดการความสัมพนัธ์กบัลูกค้า (Customer Relationship Management) 
 ชูศักดิ์  เดชเกรียงไกรกุล และคณะ(2546) Customer Relationship Management (CRM) 
เป็นการสร้างความสัมพนัธ์และบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ เพื่อให้เกิดความภกัดี ก าไรระยะยาว 
และมูลค่าตลอดชีพของลูกคา้ โดยการออกแบบโปรแกรม การบริหารความสัมพนัธ์ของลูกคา้ (CRM) 
ท่ีดีนั้นจะช่วยใหเ้ราสามารถใชไ้ดอ้ยา่งมีผลก าไรและผลตอบแทนท่ีสูง จะสร้างความประทบัใจ ความ
พอใจ และความภกัดีใหเ้กิดข้ึน ลูกคา้จะกลบัมาใชบ้ริการ ก่อให้เกิดผลก าไรต่อธุรกิจ ขอ้มูลของลูกคา้ 
เป็นหวัใจของ ถา้ยิ่งมีขอ้มูลลูกคา้มากข้ึน เราก็จะสามารถตอบสนองไดต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้
ลูกคา้จะเกิดความประทบัใจและภกัดีกบัธุรกิจ ส าหรับกฎการออกแบบควรด าเนินการดงัน้ี 
 1. ต้องมีระบบเก็บข้อมูลลูกค้าท่ีดีและมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลทุก ๆ การติดต่อ
ระหวา่งลูกคา้กบัธุรกิจ เป็นโอกาสท่ีจะเก็บขอ้มูลลูกคา้มากข้ึน เรียนรู้ความตอ้งการของลูกคา้มากข้ึน 
จะท าให้สามารถสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดต้รงประเด็นมากข้ึน ขอ้มูลสามารถแบ่งเป็นกลุ่มได้
ดงัน้ี 
  1.1 ลกัษณะลูกคา้ เช่น เพศ อาย ุรายได ้อาชีพ การศึกษา และรูปแบบการด าเนินชีวติ 
  1.2 ประวติัการติดต่อ การใช ้การซ้ือ การรับบริการ และการร้องเรียนของลูกคา้ 
 1.3 ประวติัท่ีจะสามารถติดต่อลูกค้าผ่านส่ือต่าง ๆ เช่น จดหมาย แฟกซ์ โทรศพัท ์
อีเมล ์และ SMS 
  1.4 ผลการตอบสนองของลูกคา้วา่ลูกคา้พอใจชอบอะไรไม่ชอบอะไรตอบสนองต่อ
ส่ิงเร้าทางการตลาดหรือข้อเสนอประเภทใดของธุรกิจอะไรท่ีกระตุ้นจูงใจลูกค้าของธุรกิจให้
ตอบสนองไดดี้ 
 2. ตอ้งมีระบบหมายเลขสมาชิก ซ่ึงจะช่วยให้เราเจาะจงช้ีชดัไดว้า่ทุกคร้ังท่ีมีการติดต่อ
กบัลูกคา้ เราจะสามารถทราบวา่เขาเป็นใคร เราจะสามารถรู้จกัความชอบและพฤติกรรมของลูกคา้ราย
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นั้นๆได้ทนัที จากการดึงฐานขอ้มูลลูกคา้รายนั้นผ่านหมายเลขสมาชิก เราจะสามารถตอบโตลู้กคา้
เส มื อน ว่ า  รู้ จัก ลู ก ค้ า เป็ น อ ย่ า ง ดี แ ล ะ คุ้ น เค ย ลู ก ค้ าท า ให้ ลู ก ค้ า เกิ ด ค ว ามป ระทับ ใจ 
  3. คน้หาลูกคา้คนส าคญัใหไ้ดจ้ากสมาชิกลูกคา้ทุกรายมีความส าคญัไม่เท่ากนั ระบบโดย
สามารถบ่งช้ีลูกคา้คนส าคญัได ้ดว้ยการดูประวติัการใชบ้ริการ ความถ่ี ตอ้งมีการแบ่งเกรดลูกคา้เป็น
ระดบั ตามความส าคญัของลูกคา้ จดัสรรบริการ และขอ้เสนอท่ีแตกต่างกนัส าหรับแต่ละกลุ่มลูกคา้ 
              4. มีระบบการวิเคราะห์ท่ีดีมุ่งเป้าหมายไปท่ีผลก าไรมากเท่าไร เรายิ่งตอ้งเน้นการเก็บ
ขอ้มูล การแยกแยะขอ้มูล และการวเิคราะห์สรุปขอ้มูล 
 5. ตอ้งมีระบบยกระดบัลูกคา้ระดบัสมาชิก 
  6. มีระบบปฏิบติัการดึงขอ้มูลและอ านวยความสะดวกใหก้บัพนกังานด่านหนา้ ในการ
ติดต่อ พดูคุย ใหบ้ริการลูกคา้ไดแ้บบทนัควนั ทุกท่ี ทุกเวลา ทุกการติดต่อ และตอบสนองลูกคา้ได้
อยา่งประทบัใจ 
 ชนินท ร์   สุ ข สุ วรรณ  (2555)  ได้ก ล่ าวว่ า  CRM คื อ  กระบวนการจัดการส ร้าง
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ และน ามาใชใ้ห้เป็นประโยชน์กบัการขายคร้ังต่อไป องคก์รจะน าเขา้มาใชโ้ดย
อาจอยูภ่ายในหน่ึงแผนกหรือมากกวา่นั้น ซ่ึงอาจจะเป็นการเก็บประวติัการให้บริการลูกคา้ของแผนก
ดูแลลูกคา้ โดยการบนัทึกความคิดเห็นของ ลูกคา้ หรือขอ้มูลท่ีลูกคา้ตอ้งการเพิ่มเติม ซ่ึงส่ิงท่ีไดมี้การ
เปล่ียนแปลงเม่ือไม่นานมาน้ี คือ ผลกระทบ ของเทคโนโลยใีหม่ๆ ต่อกระบวนการบริหารลูกคา้ท่ีเห็น 
ไดช้ัดเจน คือการใช้เทคโนโลยีในการเก็บรวบรวมฐานขอ้มูล ลูกคา้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (การ
จดัเก็บในคอมพิวเตอร์) หรือการน าศูนยบ์ริการขอ้มูลทางโทรศพัท ์(Call Center) เขา้มาสนบัสนุนการ
ท างาน ระบบท่ีมีความทนัสมยัส่วนใหญ่ จะมีความสามารถในการ จดัเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัลูกค้าได้
จ  านวนมาก และจะเป็นเคร่ืองมือใน การรวบรวมขอ้มูลทั้งหมด ไวท่ี้ส่วนกลาง เพื่อความสะดวกใน
การ ใช้งานขององค์กร ขอ้มูลท่ีเก็บไวส้ามารถน ามาใชเ้ป็นประโยชน์ ในโอกาสต่างๆ เช่น เม่ือลูกคา้
ติดต่อกบัองค์กรในคร้ังล่าสุดเม่ือใด เป็นการติดต่อในเร่ืองอะไร มีการแกไ้ขปัญหานั้นอย่างไร และ
ใครเป็นผูรั้บผดิชอบดูแลลูกคา้รายนั้น 
 2.การวเิคราะห์ RFM (RFM Value Analysis)  
 เป็นการวิเคราะห์ถึงความล่าสุดท่ีเกิดการกระท าหรือการตอบสนอง (Recency) หมายถึง 
จ านวนวนันบัตั้งแต่ลูกคา้หรือกลุ่มเป้าหมายเกิดการกระท าคร้ังล่าสุดข้ึน เช่น ซ้ือสินคา้คร้ังล่าสุดเยี่ยม
ชมเว็บไซต์คร้ังล่าสุด หรือเปิดดูไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์คร้ังล่าสุด เป็นต้น  ความถ่ีในการซ้ือ 
(Frequency) หมายถึง ความถ่ีหรือจ านวนคร้ังท่ีเกิดการกระท าในช่วงระยะเวลาหน่ึงๆ เช่น ความถ่ีใน
การซ้ือสินคา้ ความถ่ีในการเขา้มาเยี่ยมชมเวบ็ไซต์ เป็นตน้ และมูลค่าการบริโภค (Monetary Value) 
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หมายถึง มูลค่าหรือจ านวนเงินท่ีลูกคา้ใชจ่้ายในช่วงระยะเวลาหน่ึงๆ เช่น มูลค่าซ้ือเฉล่ียต่อคร้ัง มูลค่า
ซ้ือเฉล่ียต่อปี เป็นตน้(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ , 2552) 

3. แนวความคิดเกีย่วกบัตัวแบบไอดา (AIDA Model)  
 ตวัแบบไอดา เป็นการแสดงล าดบัขั้นตอนในกระบวนการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ ซ่ึงจะ
ผา่นกระบวนการเป็นขั้นเป็นตอนต่างๆ 4  ขั้นตอน ดงัน้ี (ดารา ทีปะปาล, 2546) 
 1.ความตั้งใจ (Attention: A) หมายถึง การท าให้ลูกคา้เกิดความสนใจ เกิดความพร้อมท่ี
จะรับฟังข่าวสาร ส าหรับการขายโดยพนกังานขาย ขั้นตอนน้ีจะเป็นส่ิงท่ีพนกังานขายจะตอ้งกระท า
กับลูกค้าเป็นอนัดับแรก และการออกแบบข่าวสารให้เกิดผลดีและมีประสิทธิภาพ ในขั้นตอนน้ี 
ข่าวสารควรจะมีคุณลกัษณะท่ีจะตอ้งเรียกร้องความตั้งใจท่ีจะรับฟัง (Gain Attention)  ในการศึกษา
คร้ังน้ี มุ่งเนน้ศึกษา 2 ส่วนคือ 1.การทราบขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิต BBL 
Visa Platinum อาทิเช่น  พนกังานของธนาคารกรุงเทพ  Call Center  เพื่อน หรือ คนรู้จกั พนกังาน ณ 
ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ และ ป้ายติดประกาศ ณ รายคา้ท่ีร่วมรายการ 2.การทราบสิทธิประโยชน์ของ 
BBL Platinumในหมวด การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกสินคา้ฟรี  การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับ
ส่วนลด  การรับคะแนนสะสมเพิ่มเป็น 2 เท่า  และการรับส่วนลดค่าอาหาร ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ 
เป็นตน้ 
 2. ความสนใจ (Interest: I) หมายถึง การเร้าใจลูกคา้ให้เกิดความสนใจในผลิตภณัฑ์ หรือ
บริการของบริษทั อาจท าไดด้ว้ยการท าความเขา้ใจเก่ียวกบัความตอ้งการของลูกคา้ และแสดงให้เห็น
วา่ผลิตภณัฑ์และบริการของบริษทั สามารถช่วยแกปั้ญหาความจ าเป็นและความตอ้งการของลูกคา้ได้
อย่างไร การออกแบบข่าวสาร ท่ีให้เกิดผลดีและมีประสิทธิภาพ ในขั้นตอนน้ี ข่าวสารควรจะมี
คุณลกัษณะจูงใจให้เกิดความสนใจข่าวสาร (Hold Interest) ในการศึกษาคร้ังน้ี มุ่งเนน้ศึกษา 2 ส่วนคือ 
ในกรณีท่ีลูกค้าตอ้งการข้อมูลเพิ่มเติม จะสอบถามหรือคน้หาข้อมูลจากส่ือใด อาทิเช่น พนักงาน
ธนาคารกรุงเทพ พนกังานของธนาคารกรุงเทพ  Call Center  เพื่อน หรือ คนรู้จกั พนกังาน ณ ร้านคา้ท่ี
ร่วมรายการ  ป้ายติดประกาศ ณ รายคา้ท่ีร่วมรายการ และเอกสารแนะน าท่ีมาพร้อมกบัใบแจง้หน้ี 

 3. ความตอ้งการอยากได ้(Desire: D) หมายถึง การกระตุน้เร่งเร้าใหเ้กิดความสนใจ มาก
ข้ึน จนกลายเป็นความปรารถนา อยากไดผ้ลิตภณัฑน์ั้นเป็นเจา้ของ หรืออยากใชผ้ลิตภณัฑท่ี์ เสนอขาย 
และการออกแบบข่าวสารท่ีให้เกิดผลดีและมีประสิทธิภาพ โดยขั้นตอนน้ี ข่าวสารควรจะมี
คุณลกัษณะกระตุน้ให้เกิดความปรารถนาอยากได ้(Arouse Desire)  ในการศึกษาคร้ังน้ี มุ่งเน้นศึกษา 
ถึงความตอ้งการอยากได ้อาทิเช่น มีความประสงคจ์ะใชสิ้ทธ์ิในการแลกแตม้คะแนนสะสม เพื่อแลก
สินคา้ฟรี  การใช้สิทธ์ิในการแลกแตม้เพื่อรับส่วนลด ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ  การใช้สิทธ์ิแลกแตม้ 
เพื่อซ้ือสินคา้  และใชสิ้ทธิประโยชน์ เพื่อรับ แตม้คะแนนเพิ่มเป็น 2 เท่า เป็นตน้ 
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 4. การตดัสินใจซ้ือ (Action: A) หมายถึงขั้นตอนท่ีท าให้ลูกค้าตดัสินใจซ้ือสินคา้และ
บริการนั้นอย่างแน่นอน และส าหรับการออกแบบข่าวสารท่ีท าให้เกิดผลดีและมีประสิทธิภาพใน
ขั้นตอนน้ี ข่าวสารควรจะมีคุณลกัษณะเร่งเร้าให้เกิดการกระท า (Elicit Action)  ในการศึกษาคร้ังน้ี 
มุ่งเน้นศึกษาถึงการตดัสินใจซ้ือ เช่น ตดัสินใจใชสิ้ทธ์ิในการแลกแตม้คะแนนสะสม เพื่อแลกสินคา้
ฟรี  ตดัสินใจใช้สิทธ์ิในการแลกแตม้เพื่อรับส่วนลด ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ  ตดัสินใจใช้สิทธ์ิแลก
แตม้คะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่วนลดเงินสด ตดัสินใจใชสิ้ทธ์ิแลกแตม้ เพื่อแลกไมลเ์ดินทางของสาย
การบิน เป็นตน้ 
 4. แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค  
 กฤติกา ลีละเศรษฐกุล (2548) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer 
Behavior) ว่าหมายถึง พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีท าการคน้หา ซ้ือ ใช้ ประเมินผล ใช้สอยผลิตภณัฑ์
และบริการ ซ่ึงคาดว่าจะสนองความตอ้งการ หรือหมายถึงการศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจและการ
กระท าของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวกบัการซ้ือและการใช้สินคา้ การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคจึงหมายถึง
การคน้หาเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือ และการใชข้องผูบ้ริโภค ในท่ีน้ีหมายถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค
ต่อการเลือกใช้บตัรเครดิตในการซ้ือสินคา้ เพื่อทราบถึงลกัษณะความตอ้งการพฤติกรรมการซ้ือและ
ความต้องการใช้ประโยชน์ของผู ้บ ริโภค เพื่อใช้ในการก าหนดกลยุทธ์การตลาด (Marketing 
Strategies) 
  

 ในการท่ีจะสร้างความสัมพนัธ์และบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ เพื่อให้เกิดความภกัดี 
และก่อให้เกิดก าไรในระยะยาวนั้น การออกแบบ CRM ท่ีดีจะช่วยสร้างความประทบัใจ ความพอใจ 
รวมถึงสามารถสร้างความภกัดีให้เกิดข้ึนได้ ดังนั้นส่ิงแรกท่ีจ าเป็นต้องรู้ คือ การรู้ถึงแนวคิดการ
จดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ โดยท่ีทุกธุรกิจจ าเป็นตอ้งรู้จกัลูกคา้ของตนเองเสียก่อน รู้ถึงขอ้มูลส่วน
บุคคล ประวติัของลูกค้า และพฤติกรรมในการบริโภคสินค้า ซ่ึงนั้นคือ แนวพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
รวมถึง การรู้ในดา้นความถ่ี ความเป็นปัจจุบนั และมูลค่าการซ้ือ โดยการใชเ้ทคนิค RFM (RFM Value 
Analysis) เพื่อท่ีจะไดท้  าการแบ่งกลุ่มลูกคา้ไดส้อดคลอ้งกบัมูลค่าของลูกคา้ รวมถึงรู้ถึงความชอบ ไม่
ชอบอะไร รู้ถึงกระบวนการรับรู้ และกระบวนการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้โดยใชแ้นวความคิดเก่ียวกบั
ตวัแบบไอดา (AIDA Model) เพื่อท าให้ทราบถึงการตอบสนองต่อส่ิงเร้าทางการตลาดหรือขอ้เสนอ
ประเภทใดของธุรกิจท่ีจะสามารถกระตุน้จูงใจลูกคา้ของธุรกิจใหต้อบสนองไดเ้ป็นอยา่งดี  
 
2.2  ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

อาภรณ์  เจริญยศ (2546) การศึกษาแนวทางการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ กรณีศึกษาบริษทั 
ธนบุรีคา้รถยนต์จ  ากดั มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาหาแนวทางในการด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัยานยนต์ตาม
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ความคาดหวงัของลูกคา้ โดยศึกษาจากการส ารวจออกแบบสอบถาม ซ่ึงผูศึ้กษาในเร่ืองน้ีใชข้อ้มูลปฐม
ภูมิท่ีไดจ้ากการท าแบบสอบถามท่ีท าการศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไปและเป็นกลุ่ม
ลูกคา้ของบริษทั ธนบุรีคา้รถยนต ์จ ากดั ลูกคา้มีความตอ้งการให้พนกังานในบริษทัติดต่อสอบถามการ
ใช้รถ 1 เดือนคร้ัง ด้านการบริการพิเศษ ในโอกาสพิเศษต่าง ๆลูกคา้มีความตอ้งการให้บริษทัจดัส่ง
ของขวญัในโอกาสต่าง ๆ ไปท่ีบา้นมากท่ีสุด อีกทั้งลูกคา้มีความตอ้งการรับรู้ข่าวสารการจดักิจกรรม
ของบริษทัโดยมีการส่งรายละเอียดไปให้ลูกคา้ ลูกคา้ยงัคงตอ้งการให้ทางบริษทัอ านวยความสะดวก
ในเร่ืองการมีเจา้หนา้ท่ีมาเคลมประกนัท่ีศูนยบ์ริการมากท่ีสุด ลูกคา้ยงัคงมีความตอ้งการรับรู้ในเร่ือง
แคมเปญต่างๆ และอุปกรณ์ตกแต่งราคาพิเศษโดยมีการแจง้ขอ้มูลให้ลูกคา้ทราบ ดงันั้นศูนยบ์ริการมี
ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งพฒันารูปแบบการบริการเพื่อท่ีจะท าให้ผูต้ดัสินใจเลือกใชบ้ริการกบัศูนยบ์ริการ
โดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะสร้างความพึงพอใจให้กบัผูใ้ชบ้ริการให้มากท่ีสุด ซ่ึงทางศูนยบ์ริการสามารถ
ท าได้โดย 1.) รักษาและปรับปรุงมาตรฐานการบริการท่ีมีอยู่ในปัจจุบันในด้านบริการและส่ิง
เอ้ืออ านวยความสะดวก 2.) พฒันารูปแบบการบริการใหม่ ๆ เพื่อบริการให้ลูกคา้เช่น การจดัท าบตัร
เติมเงินส าหรับช าระบริการท่ีศูนยบ์ริการ การท าบตัรสมาชิกพร้อมให้สิทธิพิเศษ การเปิดชมรมมีการ
รวมกลุ่มท ากิจกรรมร่วมกนัระหวา่งบริษทัและลูกคา้ การมีบริการท่ีครบวงจร เป็นตน้ 

จินดา เขื่อนพันธ์ (2553) ไดศึ้กษาการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิตของผูบ้ริโภค  ในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง สถานภาพ
ส่วนบุคคลกบการตดัสินใจเลือกบตัรเครดิต เพื่อศึกษาปัจจยัด้านการตลาดท่ีมีผลต่อการ ตดัสินใจ
เลือกใช้บัตรเครดิต และเพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการใช้บัตรเครดิตของผูบ้ริโภค  ในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ โดยกลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ยประชากรในเขต เทศบาลนคร
เชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่จ  านวน 400 ราย ปัจจยัการตลาดท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบด้วย 
ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจยัด้านราคา ปัจจยัด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจยัด้านการ ส่งเสริม
การตลาด ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ และปัจจยัดา้นลกัษณะทาง  กายภาพ 
ซ่ึงมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิตของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 
การวิเคราะห์ใชส้ถิติเชิงพรรณาและค่าสถิติไคสแควร์ ผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชบ้ตัรเครดิต
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุระหวา่ง 31-40 ปี สถานภาพ
สมรส ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพรับราชการ/ลูกจา้งหน่วยงานราชการ รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนท่ี 10,000 – 20,000 บาท และถือครองบตัรเครดิตจ านวน       1 ใบต่อคน ผูถื้อครองบตัรเครดิต
ธนาคารพาณิชยส่์วนใหญ่ถือครอง บตัรเครดิต ธนาคารกรุงไทย จ ากดั และผูท่ี้ถือครองบตัรเครดิต
สถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคาร พาณิชยส่์วนใหญ่ถือครองบตัรเครดิตของบริษทั อิออน ธนสินทรัพย ์
(ไทยแลนด์) โดยบตัรเครดิตท่ี ใช้บ่อยท่ีสุดคือ บตัรเครดิตวีซ่า เหตุผลในการตดัสินใจเลือกใช้บตัร
เครดิตส่วนใหญ่ให้ความส าคญั กบัความสะดวกรวดเร็วในการอนุมติับตัรเครดิต วตัถุประสงค์ท่ี
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เลือกใช้บตัรเครดิตส่วนใหญ่ให้ ความส าคญักบัการช าระค่าสินคา้และบริการท่ีห้างสรรพสินคา้และ
ซุปเปอร์มาร์เก็ต กลุ่มตวัอยา่งให้ ความส าคญัปัจจยัการตลาดดา้นราคา คือมีการอนุมติัวงเงินของบตัร
เครดิตสูง ปัญหาและอุปสรรค คือ ค่าธรรมเนียมในการเบิกเงินสดล่วงหนา้สูง 

มัณฑิตา  สกุลรัตนศักดิ์ (2556) ไดศึ้กษาพฤติกรรมการใช้บริการบตัรเครดิตของผูถื้อ
บตัรเครดิตบริษทั บตัรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยประชากรและกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นผูใ้ช้บริการบตัรเครดิตของบริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ในช่วงเดือนมกราคม 2556 ถึง เดือนกุมภาพนัธ์  2556  จ  านวน 400 คน เก็บ
รวบรวมโดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling: SRS) และหาขนาดของกลุ่ม
ตวัอยา่ง (Sampling Size) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม
ท่ีผูว้ิจยัไดส้ร้างและพฒันาข้ึนโดยอาศยัการศึกษาคน้ควา้จากทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และท าการ
ทดสอบสมมติฐาน โดยสถิติทดสอบไคสแควร์ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  

ผลการศึกษาพบวา่  ผูถื้อบตัรเครดิตบริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) กลุ่มตวัอย่าง
ส่วนใหญ่ มีสถานภาพเป็นเพศหญิง อายุ 41-50 ปี สมรสแลว้ วุฒิการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนกังาน
บริษทัเอกชน และมีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 25,001-35,000 บาท โดยปัจจุบนัถือบตัรเครดิตประเภท 
KTC Visa Platinum, Visa gold, Master titanium ส าหรับจ านวนบัตรเครดิตท่ีถือจ านวน 2 ใบ และ
ไดรั้บวงเงินสินเช่ือบตัรเครดิตระหว่าง 60,001-80,000 บาท ความถ่ีในการใชบ้ตัรเครดิต 2-5 คร้ังต่อ
เดือน เพื่อซ้ือสินคา้หรือบริการโดยเฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 10,001-15,000 บาท โดยการใช้บริการบตัร
เครดิตเพื่อซ้ือสินคา้อุปโภคบริโภค โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการมากท่ีสุด คือ ความ
กระตือรือร้นของพนกังาน การให้อตัราดอกเบ้ียต ่า มีสิทธิประโยชน์หลายอยา่ง ทราบขอ้มูลผ่านทาง
ส่ือออนไลน์  มีความพึงพอใจกบัการไดรั้บอตัราดอกเบ้ียพิเศษ และจะแนะน าให้เพื่อนมาสมคัรเป็น
สมาชิก หากบัตรท่ีใช้อยู่หมดอายุจะต่ออายุสมาชิก โดยมีปัญหาการใช้บริการมากท่ีสุดในด้าน
กระบวนการให้บริการ คือเร่ืองการขออนุมัติบัตรเครดิตใช้เวลามากกว่า 1 เดือน ความสัมพันธ์
ระหว่างพฤติกรรมและปัญหาการใช้บริการบตัรเครดิต บริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
2.3 ข้อมูลเกีย่วกบับัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ 
 2.3.1 ภาพรวม 

ส าหรับบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) นั้นปัจจุบนัมีจ านวนบตัรเครดิต
ทั้ งส้ิน 14 ประเภท ประกอบด้วย บัตรผู ้น าแพลทินัม ธนาคารกรุงเทพ บัตรเครดิตแพลทินัม 
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โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ ธนาคารกรุงเทพ บตัรเครดิตวีซ่าแพลทินัม ธนาคารกรุงเทพ บตัรเครดิต
ไทเทเนียม ธนาคารกรุงเทพ บตัรเครดิตไทเทเนียม โรงพยาบาลรามาธิบดี ธนาคารกรุงเทพ บัตร
เครดิตไทเทเนียม โรงพยาบาลปิยะเวท ธนาคารกรุงเทพ บตัรเครดิตยเูน่ียนเพย ์ธนาคารกรุงเทพ บตัร
เครดิตธนาคารกรุงเทพ แรบบิท บตัรเครดิตวีซ่าแพลทินมั ท่องเท่ียวธนาคารกรุงเทพ บตัรเครดิตวีซ่า
แพลทินัม โตโยต้าธนาคารกรุงเทพ บัตรเครดิตวีซ่า ธนาคารกรุงเทพ บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ด 
ธนาคารกรุงเทพ และบตัรเครดิตธนาคารกรุงเทพ อเมริกนั เอ็กซ์เพรส บตัรเครดิตองคก์ร โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งบตัรเครดิตวีซ่า แพลทินมั ธนาคารกรุงเทพ เป็นบตัรเครดิตท่ีมีการพฒันาการให้บริการและ
สิทธิประโยชน์ต่างๆ ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอยา่งดี โดยไดมี้การออก
สิทธิประโยชน์ไม่วา่จะเป็น ทุกๆ การใช้จ่ายผา่นบตัร 25 บาทจะรับคะแนนสะสม 1 คะแนนเพื่อแลก
ของพรีเมียม สะสมไมล์กบัรอยลั ออร์คิด พลสัและฟลายเออร์โบนสั ส่วนลดค่าอาหารจากร้านคา้ชั้น
น า สิทธิพิเศษในส่วนลดการรับชมภาพยนตร์ รับความคุม้ครองประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง เพื่อ
กระตุ้นให้ลูกค้ามีการใช้จ่ายผ่านบตัรมากข้ึน ส าหรับบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพในปัจจุบัน
ธนาคารไดป้รับลดฐานรายไดข้ั้นต ่าประจ าของลูกคา้บตัรเครดิตจาก 20,000 บาทต่อเดือน ลงมาเป็น 
15,000 บาทต่อเดือนทั้งน้ีเพื่อขยายฐานลูกคา้วยัเร่ิมท างานและกลุ่มลูกคา้ขา้ราชการท่ีจะมีการปรับฐาน
เงินเดือนเพิ่มข้ึนโดยปีน้ีธนาคารตั้งเป้าขยายฐานบตัรเครดิตรายใหม่ในแง่จ านวนบตัรเพิ่มข้ึนร้อยละ 
25-30 ของฐานลูกคา้ปัจจุบนัท่ี 1.2 ลา้นบตัร ซ่ึงในการเติบโตดงักล่าวจะมาจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ร้อยละ 
15 จากปัจจุบนัธนาคารมีฐานบตัรเครดิตท่ี1.2 ลา้นบตัร เฉล่ียยอดการใชจ่้ายผา่นบตัรต่อบตัรต่อเดือน
อยูท่ี่ 7,000 บาท ซ่ึงเป้าหมายของธนาคารส่วนใหญ่จะมุ่งเนน้การเพิ่มศกัยภาพการเติบโตของธนาคาร 
และสร้างผลก าไรให้มากท่ีสุด โดยในปี 2554 ฐานบตัรเครดิตธนาคารกรุงเทพอยูท่ี่ 1.2 ลา้นบตัร โดย
ธนาคารกรุงเทพตั้งเป้าเพิ่มฐานบตัรเครดิตจาก 1.2 ลา้นใบ จะเพิ่มข้ึนมาอีกร้อยละ 25-30 หรือเพิ่มข้ึน 
3-3.6 แสนใบ โดยในส่วนของการถือบตัรผูบ้ริโภคสามารถถือครองได้จ  านวนหลายใบ (ธนาคาร
กรุงเทพ, ออนไลน์ :2558) 
 2.3.2 บัตรเครดิต วซ่ีาแพลทนัิม ธนาคารกรุงเทพ (ธนาคารกรุงเทพ, ออนไลน์ :2558) 

- BBL Platinum Leader  
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เอกสิทธิพเิศษส าหรับผู้น าแพลทนัิม  ธนาคารกรุงเทพ 
 คะแนนสะสมพรีเมียม 2 เท่าทุกการใชจ่้ายทั้งในและต่างประเทศ (Double  Reward   

Points)   
 แลกคะแนนสะสมเป็นไมลจ์ากสายการบินชั้นน า (Mileage  Redemption) 
 สะสมไมลก์บัรอยลั ออร์คิด พลสั (Royal  Orchid  Plus) ของสายการบินไทยใน 

อตัรา 2 คะแนน 
 สะสมพรีเมียมต่อ1ไมล ์เม่ือใชค้ะแนนแลกขั้นต ่าทุก 2,000 คะแนน 
 สะสมไมลก์บัฟลายเออร์โบนสั  (Flyer Bonus) ของสายการบินบางกอกแอร์เวยใ์น

อตัรา  1,500 คะแนนสะสมพรีเมียม = 10 ฟลายเออร์โบนสั 
 สะสมไมลก์บับ๊ิกคาร์ด  ของสายการบินแอร์  เอเชียในอตัรา 1 คะแนนสะสมพรี

เมียม = 1 บ๊ิก พอ้ยท ์เม่ือใชค้ะแนนแลกขั้นต ่า ทุก  1,000 คะแนน 
 แผนพิทกัษสิ์นคา้ท่ีซ้ือภายใน 90 วนัวงเงินสูงสุด 400,000บาทต่อปี(Purchase 

Protection  Plan) 
 แผนคุม้ครองค่ารักษาพยาบาลขณะเดินทางในต่างประเทศ (Overseas  Health  &  

Medical) 
 กรณีเจบ็ป่วยภายใน  30  วนันบัจากออกเดินทางจากไทย ดว้ยวงเงินสูงสุด  2  ลา้น

บาท  เม่ือช าระค่าประกนัผา่นบตัรผูน้ าแพลทินมั 
 แผนประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง  ขณะโดยสารในยานพาหนะสาธารณะ  ทั้งใน

และต่างประเทศ( Accident  Insurance)  กรณีสูญเสียชีวติ / อวยัวะถาวร  ภายใน  180 วนัหลงัเกิดเหตุ  
วงเงินคุม้ครองสูงสุดเหรียญสหรัฐ  เม่ือช าระค่าบตัรโดยสารผา่นบตัรผูน้ าแพลทินมั 

 บริการใหค้วามช่วยเหลือฉุกเฉินบนทอ้งถนน  (Roadside  Assistance)  ครอบคลุม
บริการยก /ลาก 

 บริการช่างซ่อมฉุกเฉินและบริการช่างกุญแจ ฟรี1คร้ังต่อปีในเขต กทม. และ
ปริมณฑล  หรือไม่เกิน 1,500 ไมลใ์นเขตต่างจงัหวดั 

 บริการความช่วยเหลือฉุกเฉินในท่ีพกัอาศยั (Home  Assistance)  บริการติดต่อ
ประสานงานซ่อมแซมเบด็เตล็ด 

 ท่ีพกัอาศยัในเขตกรุงเทพ  และปริมณฑล 
 บริการผูช่้วยส่วนบุคคล (Worldwide  Concierge  Service)บริการผูช่้วยส่วนบุคคล

ตลอด  24 ชัว่โมง 
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- BBL Visa Platinum    

 
เอกสิทธิพเิศษส าหรับผู้น าแพลทนัิม  ธนาคารกรุงเทพ 
 การใชจ่้ายผา่นบตัร 25 บาท จะไดรั้บคะแนนสะสม1 คะแนน 
 สะสมไมลก์บัรอยลั  ออร์คิด  พลสั  (Royal   Orchid  Plus) ดว้ยอตัรา 2 คะแนน

สะสมต่อ  1  ไมลเ์ดินทาง  เม่ือใชค้ะแนน แลกไมลเ์ดินทางขั้นต ่า 2,000 คะแนน 
 สะสมไมลก์บัฟลายเออร์โบนสั ของสายการบินบางกอกแอร์เวยส์  (Flyer  Bonus)  

ในอตัรา  1,500 คะแนน = 10 เออร์โบนสั 
 สะสมไมลก์บับ๊ิกคาร์ดของสายการบินแอร์ เอเชียในอตัรา 1คะแนน = 1 บ๊ิก พอ้ยท ์

เม่ือใชค้ะแนนแลก 1,000 คะแนน 
 ความอุ่นใจกบับริการผูช่้วยส่วนบุคคล  (Personal  Assistance  Service)  บริการช่วย

ประสานงานและให้ค่าบริการในกรณีต่างๆ  ตลอด  24  ชัว่โมงทัว่ประเทศจากบริษทั
ผูเ้ช่ียวชาญ  โทร. 0-2638-4000  ซ่ึงครอบคลุมข้อมูลประสานงานในกรณีต่างๆ 
ไดแ้ก่  บริการประสานงานกรณีช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน / ความช่วยเหลือการแพทย ์/ 
บริการเลขาส่วนตวั / 

 บริการใหค้  าแนะน าการเดินทาง / ความช่วยเหลือภายในบา้น 
 ขอ้เสนอพิเศษจากโรงแรม  สายการบิน  ร้านอาหาร  โรงพยาบาล  และอีก

หลากหลายลว้นประทบัใจจาก   Visa  โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้  
www.visaplatinam.com 

 แผนประกันอุบัติ เห ตุการเดินทาง  (Transport  Accident  Insurance)  รับความ
คุม้ครองในกรณีเสียชีวิต  สูญเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ  ขณะโดยสารในยานพาหนะ
สาธารณะส าหรับการเดินทางทั้งในและต่างประเทศดว้ยวงเงินคุม้ครองอุบติัเหตุถึง 
1,000  เหรียญสหรัฐ  เม่ือช าระค่าโดยสาร  หรือโปรแกรมท่องเท่ียวผา่นบตัรเครดิตวี
ซ่า  แพลทินมั  ธนาคาร 

 คุม้ครองน้ีครอบคลุมถึงคู่สมรสตามกฎหมาย  และบุตร  ธิดา  โดยก าเนิด  ซ่ึงมีอายุ
ต  ่ากวา่  23 ปีท่ีร่วมเดินทางดว้ย 
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- BBL Visa Platinum Toyota             

 
 

เอกสิทธิพเิศษส าหรับบัตรโตโยต้าของ ธนาคารกรุงเทพ 

 รับส่วนลด 10 %    ส าหรับค่าอะไหล่แทโ้ตโยตา้ท่ีศูนยบ์ริการโตโยตา้ทุกแห่งทัว่
ประเทศ(ยกเวน้ค่าแรง,  อุปกรณ์ตกแต่ง และเคมีภณัฑ)์ 

 รับคูปองส่วนลด  50  บาท  เม่ือใชจ่้ายครบทุก  1,000 บาท  ส าหรับการใชบ้ริการใน
คร้ังต่อไป  โปรแกรมผอ่นช าระ Be  Smart  ค่าใชจ่้ายท่ีศูนยบ์ริการ  ดอกเบ้ีย  0%  
นาน 6 เดือน  เม่ือใชจ่้าย  3,000  คะแนนสะสมแลกส่วนลดในอตัรา 1,000 คะแนน 
= 100 บาท 

Feature  &  Benefit 
Feature Benefit 

1.รับส่วนลด  10 %  ค่าอะไหล่ท่ีศูนยบ์ริการโต
โยตา้ทุกแห่งทัว่ประเทศ 
2.ผอ่นช าระค่าใชจ่้ายท่ีศูนยบ์ริการ ดอกเบ้ีย 0% 
นาน 6 เดือน 

1.แบ่งเบาภาระค่าใชจ่้ายค่าซ่อมรถโตโยตา้ลูกคา้ 

เปรียบเทยีบธนาคารคู่แข่ง 
1. ธนาคารอ่ืนท่ีให้บริการบตัรเครดิตร่วมโตโยตา้  ไดแ้ก่  บตัรโตโยตา้  ธนาคารไทย

พาณิชย ์ สิทธิประโยชน์คืนใหลู้กคา้ 10 % 
2. จากการใช้บริการท่ีศูนยบ์ริการโตโยตา้ทุกแห่งทัว่ประเทศเม่ือเปรียบเทียบกบับตัร

ของธนาคารกรุงเทพ   จะไดรั้บสิทธิประโยชน์ท่ีมากกวา่  ไม่วา่จะเป็นการผอ่นช าระ  
และโปรโมชัน่ต่างๆ  เช่น  คูปองส่วนตวัในการใชบ้ริการคร้ังต่อ ๆ  ไป เม่ือใชจ่้ายท่ี
ศูนยบ์ริการโตโยตา้ ทุกๆ  1,0000  บาท 

- BBL Visa Platinum Travel  
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เอกสิทธิพเิศษส าหรับบัตรท่องเทีย่ว ธนาคารกรุงเทพ 

 รับสิทธิซ้ือแพคเกจท่องเท่ียวราคาพิเศษตลอดปี 
 รับสิทธิพิเศษจากโรงแรม  ท่ีพกั  ท่ีเขา้ร่วมรายการตลอดปี 
 ใชจ่้ายผา่นบตัรทุกๆๆ  25 บาท  รับ 1 คะแนนสะสม 
 สามารถน าคะแนนสะสมแลกเป็นไมลเ์ดินทางของการบินไทย , บางกอกแอร์เวยส์ 

และแอร์เอเชียไดบ้ริการ 
 Personal  Assistance  Service  ตลอด 24 ชัว่โมง 

Feature  &   Benefit  ของบัตร 

Feature Benefit 
1.สิทธิซ้ือแพคเกจท่องเท่ียวราคาพิเศษตลอดปี 
2.สิทธิพิเศษจากโรงแรม  ท่ีพกั  ท่ีเขา้ร่วม
รายการ 
ตลอดปี 

1.สามารถซ้ือแพคเกจท่องเท่ียวในราคาพิเศษสุด 
สามารถท่องเท่ียวไดบ้่อยคร้ังข้ึน 
2.สามารถเช่ือมัน่ในคุณภาพ  และบริการจาก
บริการท่องเท่ียวท่ีคดัสรรโดย ททท.และธนาคาร 
3.ช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวแต่ละคน 

 
เปรียบเทยีบธนาคารคู่แข่ง 
ปัจจุบนัมีเพียงธนาคารกรุงเทพเพียงแห่งเดียวท่ีไดอ้อกบตัรเครดิตร่วมกบัการท่องเท่ียว

แห่งประเทศไทย 
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บทที ่3 
ระเบียบวธีิการศึกษา   

 

ในการศึกษาเร่ืองการตอบสนองของลูกคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อสิทธิ
ประโยชน์ของบตัรเครดิตวซ่ีา แพลทินมัธนาคารกรุงเทพมีระเบียบวธีิการศึกษาดงัน้ี  

 
3.1 ขอบเขตและวธีิการศึกษา 

ขอบเขตเนือ้หา 
 เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ยการศึกษาเก่ียวกบัการตอบสนองของลูกคา้ ใน

อ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิกบตัรเครดิตวซ่ีา แพลทินมั ธนาคารกรุงเทพโดยใช้
แนวคิดทฤษฎีการจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ (Customer Relationship Management: CRM) พร้อมทั้งกรอบ
แนวคิดเก่ียวกับตัวแบบไอดา (AIDA model) ท่ีมีผลต่อผูใ้ช้บัตรเครดิตวีซ่า แพลทินัม ธนาคาร
กรุงเทพ ซ่ึงประกอบดว้ย ความตั้งใจ ความสนใจ ความตอ้งการอยากไดแ้ละการตดัสินใจ ตลอดจน
ปัญหาและขอ้เสนอแนะของผูบ้ริโภคต่อการใชบ้ริการบตัรเครดิต 

  ขอบเขตประชากร 
ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูถื้อบตัรเครดิตวีซ่า แพลทินัม ธนาคารกรุงเทพใน

อ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยผูท่ี้ ถือบัตรเครดิตดังกล่าวไม่สามารถระบุจ านวนท่ีแน่นอนได ้
เน่ืองจากผูถื้อบตัรอาจไดรั้บการอนุมติังานส่วนกลาง แต่มาใชท่ี้เชียงใหม่ ก็เป็นไปได ้ 

ขนาดตัวอย่างและวธีิการคัดเลอืกตัวอย่าง 
เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีไม่ทราบขนาดของประชากรท่ีแทจ้ริง จึงก าหนดขนาด

ตวัอย่างจ านวน 300 ราย ซ่ึงจะเลือกค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้ตารางขนาดตวัอย่างใน
การศึกษาท่ีมีการใช้หน่วยตัวอย่างเป็นคนหรือสถาบันของ Seymour Sudman (Seymour 
Sudman, 1976 อ้างใน กุณฑลี เวชสาร, 2546) การเลือกตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience 
Sampling)โดยสอบถามลูกคา้ท่ีใชบ้ตัรเครดิตวซ่ีา แพลทินมั ธนาคารกรุงเทพตามศูนยก์ารคา้ใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่และธนาคารกรุงเทพสาขาในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลผูศึ้กษาไดท้  าการตรวจสอบคุณภาพของกลุ่มตวัอยา่งให้
เป็นไปตามขอบเขตประชากรดงัแสดงในตารางในภาคผนวก ข 
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3.2 วธีิการศึกษา 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
แหล่งขอ้มูลหลกัของการศึกษาน้ี คือ ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวม

ขอ้มูลจากการส ารวจโดยใช้แบบสอบถาม โดยมีสถานท่ีเก็บขอ้มูลคือในศูนยก์ารคา้ท่ีรับบตัร
เครดิตและธนาคารกรุงเทพ ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่  
 
3.3  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงสร้าง
ตามวตัถุประสงค์และกรอบแนวคิดท่ีก าหนดข้ึน โดยได้แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน 
ดงัน้ี 

ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถามลกัษณะเป็นแบบสอบถาม
ปลายปิดแบบค าตอบหลายตวัเลือก (Multiple Choices) ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
สถานภาพสมรส  อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

ส่วนที ่2 ค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิต โดยมีลกัษณะเป็น
แบบสอบถามปลายปิดแบบค าตอบหลายตวัเลือก (Multiple Choices) ไดแ้ก่ ประเภทบตัร BBL 
Visa Platinum ท่ีใชอ้ยู ่วงเงินของบตัรเครดิตท่ีไดรั้บ บริการบตัรเครดิตโดยเฉล่ียก่ีคร้ังต่อเดือน 
มูลค่าการใชบ้ตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือน เหตุผลท่ีท่านเลือกใชบ้ตัรเครดิต และประเภทสินคา้และ
บริการท่ีท่านใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิต 

ส่วนที่ 3 ค าถามเก่ียวกับการตอบสนองของผูบ้ริโภคต่อสิทธิประโยชน์ลูกค้า
สัมพนัธ์ของบตัรเครดิตธนาคารกรุงเทพในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ทั้ง 3 ขั้นตอนคือขั้นการเกิด
ความเขา้ใจ ขั้นการเกิดความรู้สึกและขั้นการเกิดพฤติกรรม วดัโดยใช้ Likert Scale 5 ระดับ 
ไดแ้ก่ เห็นดว้ยอยา่งยิง่ เห็นดว้ย เฉยๆ ไม่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

ส่วนที่ 4 ขอ้คิดเห็น/ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการตอบสนองของผูบ้ริโภคต่อสิทธิ
ประโยชนข์องบตัรเครดิตวซ่ีา แพลทินมั ธนาคารกรุงเทพ โดยค าถามปลายเปิด 

 
3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 

ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถาม น าขอ้มูลมาวิเคราะห์โดยการใช้สถิติเชิง
พรรณนา  (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย  การหาค่าความถ่ี  (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) โดยข้อมูลท่ีแสดงความส าคัญใช้มาตราวดัแบบ  (Likert 
Scale) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนตามระดับของความคิดเห็น ในแต่ละระดับดังน้ี (กุณฑลี 
ร่ืนรมย,์ 2551) 
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ระดบัคะแนน  5  เท่ากบั  เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
ระดบัคะแนน 4  เท่ากบั  เห็นดว้ย 
ระดบัคะแนน  3  เท่ากบั  เฉยๆ 
ระดบัคะแนน  2  เท่ากบั  ไม่เห็นดว้ย 
ระดบัคะแนน  1  เท่ากบั  ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
เกณฑ์การแปลค่าของคะแนนเฉลี่ย ผูศึ้กษาจะน าค าตอบของผูต้อบแบบสอบถาม

มาหาค่าเฉล่ีย และก าหนดเกณฑใ์นการแปลผลเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 
ค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง  4.50-5.00  หมายถึง    มีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
ค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง  3.50-4.49  หมายถึง   มีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ย 
ค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง  2.50-3.49  หมายถึง   มีความคิดเห็นในระดบัเฉยๆ 
ค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง  1.50-2.49  หมายถึง   มีความคิดเห็นในระดบัไม่เห็นดว้ย 
ค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง  1.00-1.49  หมายถึง   มีความคิดเห็นในระดบัไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

 
 ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชต้ารางแบบไขว ้(Cross tab) การศึกษาคร้ังน้ีได้
เลือกน าเอาปัจจยัดา้นรายได ้และความถ่ีในการใชบ้ริการบตัรมาใชเ้ป็นตวัแปรในการวเิคราะห์  
 
3.5 สถานทีท่ีใ่ช้ในการด าเนินการศึกษา 

ในการศึกษาคร้ังน้ีใชส้ถานท่ีในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
- ธนาคารกรุงเทพ สาขาในอ าเภอเมืองเชียงใหม่  
- ร้านคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ท่ีรับบตัรเครดิตธนาคารกรุงเทพ 

 
3.6 ระยะเวลาทีด่ าเนินการศึกษา 

การศึกษาน้ีใช้ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 6 เดือน ตั้ งแต่เดือนเมษายน ถึง 
กนัยายน 2558 โดยเก็บขอ้มูลในเดือนกรกฎาคม 2558 
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บทที ่4 

ผลการศึกษา 
 

การศึกษาของลูกค้าในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิตวีซ่า 
แพลทินมัธนาคารกรุงเทพ ในคร้ังน้ีไดแ้บ่งผลการศึกษา ออกเป็น 6 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิตของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเก่ียวกับการตอบสนองของลูกค้าบัตรเครดิตวีซ่า แพลทินัมธนาคาร

กรุงเทพต่อสิทธิประโยชน์  
ส่วนท่ี 4 ปัญหาและขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถามสิทธิประโยชน์ 
ส่วนท่ี 5 ข้อมูลเก่ียวกับการตอบสนองของลูกค้าบัตรเครดิตวีซ่าแพลทินัมธนาคาร

กรุงเทพต่อสิทธิประโยชน ์จ าแนกตามรายได ้
ส่วนท่ี 6 ข้อมูลเก่ียวกับการตอบสนองของลูกค้าบัตรเครดิตวีซ่า แพลทินัมธนาคาร

กรุงเทพต่อสิทธิประโยชน์ จ าแนกความถ่ีในการใชบ้ริการต่อเดือน 
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4.1 ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 

ตารางที่ 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 129 43.00 
หญิง 171 57.00 

รวม 300 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 57.00 และเป็น
เพศชายคิดเป็นร้อยละ 43.00 
 

 

ตารางที ่4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
26-30 ปี 46 15.33 
31-35 ปี 68 22.67 
36-40 ปี 100 33.33 
41-45 ปี 58 19.33 
45-50 ปี 22 7.33 
ตั้งแต่ 51 ปีข้ึนไป 6 2.00 

รวม 300 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.2 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม มีอายุ 36-40  ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ
33.33 รองลงมาคือ อายุ 31-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.67 อาย ุ41-45 ปี 19.33 อาย ุ26-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 
15.33 อาย ุ45-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 7.33 และ อายตุั้งแต่ 51 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 2.00 ตามล าดบั 

 
 
 

 

 

 



 
 

 

21 

ตารางที ่4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 5 1.67 
ระดบัอนุปริญญา/ปวส. 36 12.00 
ระดบัปริญญาตรี 217 72.33 
สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 42 14.00 

รวม 300 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.3 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาปริญญาตรี      
คิดเป็น ร้อยละ 72.33 รองลงมาคือ สูงกว่าระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ14.00 ระดบัอนุปริญญา/
ปวส.   คิดเป็นร้อยละ12.00 สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 14.00 และระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. คิด
เป็นร้อยละ 1.67 ตามล าดบั 

 
 

ตารางที ่4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานภาพ 
สถานภาพสมรส จ านวน ร้อยละ 

โสด 116 38.67 
สมรส 184 61.33 

รวม 300 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 61.33 และ
โสด คิดเป็นร้อยละ 38.67 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ขา้ราชการ 64 21.33 
พนกังานรัฐวสิาหกิจ 84 28.00 
พนกังานบริษทัเอกชน 112 37.33 
เจา้ของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั 32 10.67 
อ่ืนๆ 8 2.67 

รวม 300 100.00 
อ่ืนๆ ไดแ้ก่ อาชีพอิสระ 4 , รับเหมาก่อสร้าง 2 ราย  แพทย ์1 ราย นกัดนตรี  1 ราย 
 

จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน มากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 37.33 รองลงมาคือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 28.00 ข้าราชการ คิดเป็น     
ร้อยละ 21.33 เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 10.67 และอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 2.67 
ตามล าดบั 
 
 

ตารางที ่4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 15,000 บาท 9 3.00 
ระหวา่ง 15,001 - 30,000 บาท 87 29.00 
ระหวา่ง 30,001 - 45,000 บาท 67 22.33 
มากกวา่ 45,000 บาท 137 45.67 

รวม 300 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.6 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 45,000 บาท 
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 45.67 รองลงมาคือ รายได้ระหว่าง 15,001 ถึง 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
29.00  รายได้ระหว่าง 30,001 ถึง 45,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 22.33  และรายได้ไม่เกิน 15,000 บาท   
คิดเป็นร้อยละ 3.00 ตามล าดบั 
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4.2 ส่วนที ่2 พฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  
ตารางที่ 4.7 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามประเภทบตัร BBL Visa 
Platinum 

ประเภทบัตร BBL Visa Platinum จ านวน ร้อยละ 
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 : ตอบไดม้ากกวา่ 1 ค  าตอบ ค านวณร้อยละจากขนาดตวัอยา่ง 300 ตวัอยา่ง 
 

จากตารางท่ี  4.7 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามมีประเภทบัตร BBL Visa Platinum           
มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 48.33 รองลงมาคือ บัตรBBL Visa Platinum Toyota คิดเป็นร้อยละ 28.33 
บตัร BBL Platinum Leader คิดเป็นร้อยละ 23.00 และบตัรBBL Visa Platinum Travel คิดเป็นร้อยละ 
11.34 ตามล าดบั 
 

 

ตารางที ่4.8 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามวงเงินของบตัรเครดิต 

วงเงินของบัตรเครดิตทีไ่ด้ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 30,000 บาท 1 0.33 
30,001 - 50,000 บาท 19 6.33 
50,001 - 100,000 บาท 87 29.00 
มากกวา่ 100,000 บาท 193 64.34 

รวม 300 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.8 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวงเงินของบตัรเครดิตมากกว่า 

100,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 64.34 รองลงมาคือ วงเงินของบัตร 50,001 ถึง 100,000 บาท คิดเป็น      
ร้อยละ 29.00 วงเงินของบตัร 30,001 ถึง50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.33 และวงเงินของบตัรไม่เกิน 
30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.33 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.9 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามจ านวนคร้ังท่ีใชบ้ริการบตัร
เครดิตโดยเฉล่ียต่อเดือน 

ใช้บริการบัตรเครดิตเฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 2 คร้ังต่อเดือน 39 13.00 
2-4 คร้ังต่อเดือน 200 66.67 
มากกวา่ 5 คร้ังต่อเดือน 61 20.33 

รวม 300 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.9 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริการบตัรเครดิตโดยเฉล่ียต่อ

เดือน 2 ถึง 4 คร้ังต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 66.67 รองลงมาคือ มากกว่า 5 คร้ังต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 
20.33 และนอ้ยกวา่ 2 คร้ังต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 13.00 ตามล าดบั 
 

ตารางที่ 4.10 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามมูลค่าการใช้บตัรเครดิต
เฉล่ียต่อเดือน 

มูลค่าการใช้บัตรเครดิตเฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 5,000 บาท 173 57.67 
ระหวา่ง 5,001 – 15,000 บาท 105 35.00 
ระหวา่ง 15,001 – 25,000 บาท 22 7.33 

รวม 300 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.10 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีมูลค่าการใชบ้ตัรเครดิตเฉล่ียต่อ

เดือน ไม่เกิน 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.67  รองลงมาคือ ระหว่าง 5,001 ถึง 15,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 35.00 และ ระหวา่ง 15,001 ถึง 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ  7.33 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.11 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเหตุผลท่ีเลือกใช้บัตร
เครดิต 

เหตุผลที่เลอืกใช้บัตรเครดิต จ านวน ร้อยละ 
สะดวก ปลอดภยัไม่ตอ้งพกพาเงินสดมาก 150 50.00 
ใชซ้ื้อสินคา้และบริการก่อนแลว้ช าระเงินเม่ือเรียก
เก็บ 

194 64.67 

สามารถผอ่นช าระค่าใชจ่้ายได ้ 133 44.33 
ใชเ้บิกเงินจากตู ้ATM ในยามฉุกเฉิน 91 30.33 
ใชเ้ป็นส่วนลดตามร้านคา้ต่างๆท่ีเขา้ร่วมกบับตัร
เครดิต 

177 59.00 

ตอ้งการแลกแตม้คะแนนสะสมเพื่อใหไ้ดข้อง
รางวลั 

98 32.67 

อ่ืนๆ  27 9.00 
หมายเหตุ : ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้  ค านวณร้อยละจากขนาดตวัอยา่ง 300 ตวัอยา่ง 
อ่ืนๆไดแ้ก่ ไม่ชอบพกเงินสด 7 ราย  วางแผนการเงินไดดี้ 5 ราย  เท่ห์ ดูดี 4 ราย  เพื่อการบริหารเครดิต 5 ราย  ใช้
ก่อนจ่ายทีหลงั 3 ราย  ใชเ้พื่อหกับญัชีสาธารณูปโภคพร้อมไดแ้ตม้ 2 ราย เพื่อยกระดบัรสนิยม 1 ราย  
 

จากตารางท่ี 4.11 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเหตุผลท่ีเลือกใชบ้ตัรเครดิตเพื่อ
ใช้ซ้ือสินค้าและบริการก่อนแล้วช าระเงินเม่ือเรียกเก็บ คิดเป็นร้อยละ 64.67 รองลงมาคือ ใช้เป็น
ส่วนลดตามร้านคา้ต่างๆท่ีเขา้ร่วมกบับตัรเครดิต คิดเป็นร้อยละ 59.00 สะดวก ปลอดภยัไม่ตอ้งพกพา
เงินสดมาก คิดเป็นร้อยละ 50.00 สามารถผ่อนช าระค่าใช้จ่ายได้ คิดเป็นร้อยละ 44.33 ตอ้งการแลก
แตม้คะแนนสะสมเพื่อให้ไดข้องรางวลั คิดเป็นร้อยละ 32.67 ใช้เบิกเงินจากตู ้ATM ในยามฉุกเฉิน   
คิดเป็นร้อยละ 30.33 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 9.00 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.12 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามประเภทสินคา้และบริการท่ี
ใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิต 

ประเภทสินค้าและบริการ 
ทีใ่ช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต 

จ านวน ร้อยละ 

ค่าทานอาหารนอกบา้น 100 33.33 
ซ้ือสินคา้อุปโภค/บริโภค 165 55.00 
ซ้ือเคร่ืองแต่งกาย 78 26.00 
ซ้ือเคร่ืองส าอาง/อาหารเสริม 100 33.33 
ค่าบ ารุงรักษารถยนต/์เติมน ้ามนั 134 44.67 
ซ้ือของออนไลน์ 99 33.00 
ค่าพาหนะเดินทาง 88 29.33 
ค่าโรงแรม 87 29.00 
ค่ารักษาพยาบาล 64 21.33 
อ่ืนๆ 23 7.67 
หมายเหตุ ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้  และค านวณร้อยละจากขนาดตวัอยา่ง 300 ตวัอยา่ง 
หมายเหตุ อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ค่าใชบ้ริการคลินิกเสริมความงาม 10 ราย  ค่าน ้ า-ค่าไฟ  5 ราย  ค่าประกนั 3 ราย  
ค่าของขวญัส าหรับแฟน 3 ราย  รายจ่ายภาษีสงัคม 2 ราย  
 

จากตารางท่ี 4.12 พบวา่ประเภทสินคา้และบริการท่ีผูต้อบแบบสอบถามส่วยใหญ่ใชจ่้าย
ผ่านบตัรเครดิต คือ เพื่อซ้ือสินคา้อุปโภค/บริโภค คิดเป็นร้อยละ 55.00 รองลงมาคือ ค่าบ ารุงรักษา
รถยนต์/เติมน ้ ามัน คิดเป็นร้อยละ 44.67 ค่าทานอาหารนอกบ้าน  คิดเป็นร้อยละ 33.33 ซ้ือของ
ออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 33.00 ค่าพาหนะเดินทาง คิดเป็นร้อยละ 29.33 ค่าโรงแรม คิดเป็นร้อยละ 
29.00 ซ้ือเคร่ืองแต่งกาย คิดเป็นร้อยละ 26.00 ค่ารักษาพยาบาล คิดเป็นร้อยละ 21.33 และอ่ืนๆ          
คิดเป็นร้อยละ 7.67 ตามล าดบั 
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4.3 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการตอบสนองของลูกค้าบัตรเครดิตวีซ่า แพลทินัมธนาคารกรุงเทพต่อสิทธิ
ประโยชน์  
 
ตารางที่ 4.13 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความคิดเห็นท่ีมีผลต่อการตอบสนองของลูกคา้
บตัรเครดิตวซ่ีา แพลทินมัธนาคารกรุงเทพต่อสิทธิประโยชน์ ในขั้นความตั้งใจ 

ขั้นความตั้งใจ 
(Attention)  

ระดบัความคดิเห็น 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย เฉยๆ ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง

ยิง่ 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

แหล่งทีท่ราบข้อมูลเบือ้งต้นเกีย่วกบัสิทธิประโยชน์ของบัตร 
พนกังานของธนาคาร
กรุงเทพ 

118 
(39.33) 

112 
(37.33) 

66 
(22.00) 

4 
 (1.33) 

0 
(0.00) 

4.15 
(เห็นดว้ย) 

5 

BBL Call Center 94 
(31.30) 

122  
(40.70) 

63 
 (21.00) 

21   
(7.00) 

0 
(0.00) 

3.96 
(เห็นดว้ย) 

7 

เพื่อน หรือ คนรู้จกั 
 

12  
 (4.00) 

187 
(62.30) 

79 
(26.30) 

22 
 (7.30) 

0 
(0.00) 

3.63 
(เห็นดว้ย) 

10 

พนกังาน ณ ร้านคา้ท่ี
ร่วมรายการ 

149 
(49.70) 

93 
(31.00) 

58 
  (19.30) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.30 
(เห็นดว้ย) 

2 

ป้ายติดประกาศ ณ 
ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ 

137 
(45.70) 

157 
(52.30) 

6 
(2.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.44 
 (เห็นดว้ย) 

1 

เอกสารแนะน าท่ีมา
พร้อมกบัใบแจง้หน้ี 

73 
(24.30) 

224 
 (74.70) 

3 
 (1.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.23 
(เห็นดว้ย) 

4 

SMS 1 
(0.30) 

168 
(56.00) 

110 
(36.70) 

21 
   (7.00) 

0 
(0.00) 

3.50 
(เห็นดว้ย) 

13 

E-mail  3 
 (1.00) 

169 
(56.30) 

121 
(40.30) 

7 
   (2.30) 

0 
(0.00) 

3.56 
  (เห็นดว้ย) 

12 

เวบ็ไซตข์อง  BBL 59 
(19.70) 

186  
(62.00) 

48 
(16.00) 

7 
    (2.30) 

0 
(0.00) 

3.99 
(เห็นดว้ย) 

6 

เฟสบุ๊คแฟนเพจของ  
BBL Credit 

90 
(30.00) 

197  
(65.70) 

13 
(4.30) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.26 
  (เห็นดว้ย) 

3 

เฟสบุ๊คแฟนเพจ
สาธารณะ/ เวบ็บอร์ด
สาธารณะ 

11 
(3.70) 

215 
(71.70) 

74 
(24.70) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.79 
  (เห็นดว้ย) 

8 
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ตารางที่ 4.13 (ต่อ) แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความคิดเห็นท่ีมีผลต่อการตอบสนองของ
ลูกคา้บตัรเครดิตวซ่ีา แพลทินมัธนาคารกรุงเทพต่อสิทธิประโยชน์ ในขั้นความตั้งใจ 

ขั้นความตั้งใจ 
(Attention)  

ระดบัความคดิเห็น 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย เฉยๆ ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง

ยิง่ 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

แหล่งทีท่ราบข้อมูลเบือ้งต้นเกีย่วกบัสิทธิประโยชน์ของบัตร 
Banner โฆษณาทัว่ไป 21 

(7.00) 
207  

(69.00) 
44 

(14.70) 
28 

    (9.30) 
0 

(0.00) 
3.74 

(เห็นดว้ย) 
9 

ส่ือโฆษณาทัว่ไป เช่น วทิย ุ
โทรทศัน์ ฯลฯ 

21 
(7.00) 

162 
(54.00) 

90 
(30.00) 

27 
    (9.00) 

0 
(0.00) 

3.59 
(เห็นดว้ย) 

11 

สิทธิประโยชน์ของบัตร 
การแลกคะแนนสะสม เพื่อ
แลกสินคา้ฟรี 

60 
(20.00) 

216 
(72.00) 

24 
(8.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.12 
  (เห็น
ดว้ย) 

1 

การแลกคะแนนสะสม เพื่อ
แลกรับส่วนลด 

33 
(11.00) 

249 
(83.00) 

18 
(6.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.05 
(เห็นดว้ย) 

3 

การแลกคะแนนสะสม เพื่อ
แลกรับส่วนลดเป็นเงินสด 

16 
(5.30) 

227  
(75.70) 

57 
(19.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.86 
(เห็นดว้ย) 

7 

การแลกคะแนนสะสม เพื่อ
แลกซ้ือสินคา้ 

29 
(9.70) 

204  
(68.00) 

67 
(22.30) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.87 
(เห็นดว้ย) 

6 

การแลกคะแนนสะสม เพื่อ
แลกไมล์เดินทางของสาย
การบิน 

38 
(12.70) 

220 
(73.30) 

42 
(14.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.99 
(เห็นดว้ย) 

4 

การรับคะแนนสะสมเพ่ิม
เป็น 2 เท่า 

79 
(26.30) 

123 
(41.00) 

98 
(32.70) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.94 
  (เห็น
ดว้ย) 

5 

การรับประกันภยัคุม้ครอง
เม่ือช าระค่าเดินทางและ
โปรแกรมท่องเท่ียวผ่าน
บตัร 

29 
(9.70) 

119  
(39.70) 

152 
(50.70) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.59 
(เห็นดว้ย) 

8 
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ตารางที่ 4.13 (ต่อ) แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความคิดเห็นท่ีมีผลต่อการตอบสนองของ
ลูกคา้บตัรเครดิตวซ่ีา แพลทินมัธนาคารกรุงเทพต่อสิทธิประโยชน์ ในขั้นความตั้งใจ 

ขั้นความตั้งใจ 
(Attention)  

ระดบัความคดิเห็น 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย เฉยๆ ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง

ยิง่ 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

สิทธิประโยชน์ของบัตร 
การรับส่วนลดค่าอาหาร ณ 
ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ 

45 
(15.00) 

241 
(80.30) 

14 
(4.70) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.10 
(เห็นดว้ย) 

2 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.94 
(เห็นด้วย) 

 

 
จากตารางท่ี 4.13 พบว่าในการตอบสนองของลูกคา้บตัรเครดิตวีซ่า แพลทินมัธนาคาร

กรุงเทพในขั้นความตั้งใจ (Attention)  ของผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นโดยรวมอยู่ใน
ระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ียรวม  3.94)  

ความคิดเห็นในดา้นการทราบขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิตวีซ่า 
แพลทินมัธนาคารกรุงเทพในระดบัเห็นดว้ยสามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ จากป้ายติดประกาศ 
ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ (ค่าเฉล่ีย 4.44 )  รองลงมาคือ พนกังาน ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ(ค่าเฉล่ีย 4.30 ) 
เฟสบุ๊คแฟนเพจของ  BBL Credit (ค่าเฉล่ีย 4.26 )  เอกสารแนะน าท่ีมาพร้อมกบัใบแจง้หน้ี(ค่าเฉล่ีย 
4.23 )  พนักงานของธนาคารกรุงเทพ (ค่าเฉล่ีย 4.15 ) เวบ็ไซต์ของ  BBL (ค่าเฉล่ีย3.99 ) BBL Call 
Center (ค่าเฉล่ีย3.96 ) เฟสบุ๊คแฟนเพจสาธารณะ/ เวบ็บอร์ดสาธารณะ (ค่าเฉล่ีย3.79 ) Banner โฆษณา
ทัว่ไป(ค่าเฉล่ีย 3.74 )  เพื่อน หรือ คนรู้จกั (ค่าเฉล่ีย3.63) ส่ือโฆษณาทัว่ไป เช่น วิทยุ โทรทศัน์ ฯลฯ 
(ค่าเฉล่ีย 3.59) E-mail  (ค่าเฉล่ีย3.56 ) และSMS (ค่าเฉล่ีย 3.50) ตามล าดบั  

ส่วนความคิดเห็นในด้านการทราบสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิต  วีซ่า แพลทินัม
ธนาคารกรุงเทพในระดบัเห็นดว้ยสามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่  สิทธิประโยชน์ในการแลก
คะแนนสะสม เพื่อแลกสินคา้ฟรี (ค่าเฉล่ีย 4.12 ) รองลงมาคือ การรับส่วนลดค่าอาหาร ณ ร้านคา้ท่ี
ร่วมรายการ (ค่าเฉล่ีย 4.10 )  การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่วนลด (ค่าเฉล่ีย 4.05 )การแลก
คะแนนสะสม เพื่อแลกไมล์เดินทางของสายการบิน มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 3.99 ) การรับคะแนน
สะสมเพิ่มเป็น 2 เท่า(ค่าเฉล่ีย 3.94)   การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกซ้ือสินคา้  (ค่าเฉล่ีย 3.87 ) การ
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แลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่วนลดเป็นเงินสด (ค่าเฉล่ีย 3.86 ) และการรับประกนัภยัคุม้ครองเม่ือ
ช าระค่าเดินทางและโปรแกรมท่องเท่ียวผา่นบตัร  (ค่าเฉล่ีย 3.59) ตามล าดบั  
 
ตารางที่ 4.14 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความคิดเห็นท่ีมีผลต่อการตอบสนองของลูกคา้
บตัรเครดิตวซ่ีา แพลทินมัธนาคารกรุงเทพต่อสิทธิประโยชน์ในขั้นความสนใจ 

ขั้นความสนใจ 
(Interest)  

ระดบัความคดิเห็น 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย เฉยๆ ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง

ยิง่ 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

แหล่งในการหาข้อมูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัสิทธิประโยชน์ของบัตร 
พนกังานของธนาคาร
กรุงเทพ 

59 
(19.70) 

187 
(62.30) 

54 
(18.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.02 
(เห็นดว้ย) 

6 

BBL Call Center 122 
(40.70) 

159  
(53.00) 

19 
 (6.30) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.34 
(เห็นดว้ย) 

5 

เพื่อน หรือ คนรู้จกั 
1 

 (0.30) 
151 

(50.30) 
115 

(38.30) 
33 

 (11.00) 
0 

(0.00) 
3.40 
(เฉยๆ) 

8 

พนกังาน ณ ร้านคา้ท่ี
ร่วมรายการ 

118 
(39.30) 

165 
(55.00) 

17 
  (5.70) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.34 
(เห็นดว้ย) 

4 

ป้ายติดประกาศ ณ 
ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ 

131 
(43.70) 

169 
(56.30) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.44 
(เห็นดว้ย) 

3 

เอกสารแนะน าท่ีมา
พร้อมกบัใบแจง้หน้ี 

136 
(45.30) 

164 
 (54.70) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.45 
(เห็นดว้ย) 

2 

ส มั ค ร บ ริ ก า ร รั บ
ข่าวสารทางSMS 

19 
(6.30) 

95 
(31.70) 

164 
(54.70) 

22 
   (7.30) 

0 
(0.00) 

3.37 
 (เฉยๆ) 

9 

E-mailถึงฝ่ ายบริการ
ลูกคา้ 

0 
(0.00) 

10 
 (3.30) 

225 
(75.00) 

65 
(21.70) 

0 
(0.00) 

2.82 
 (เฉยๆ) 

10 

เวบ็ไซตข์อง  BBL 
175 

(58.30) 
121  

(40.30) 
4 

(1.30) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 

4.57 
  (เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

1 

เฟสบุ๊คแฟนเพจของ  
BBL Credit 

115 
(38.30) 

172  
(57.30) 

13 
(4.30) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.34 
(เห็นดว้ย) 

5 

เฟ ส บุ๊ ค แ ฟ น เพ จ
สาธารณะ/ เว็บบอร์ด
สาธารณะ 

118 
(39.30) 

77 
 (25.70) 

105 
(35.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.04 
(เห็นดว้ย) 

7 
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ตารางที่ 4.14 (ต่อ) แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความคิดเห็นท่ีมีผลต่อการตอบสนองของ
ลูกคา้บตัรเครดิตวซ่ีา แพลทินมัธนาคารกรุงเทพต่อสิทธิประโยชน์ในขั้นความสนใจ 

ขั้นความสนใจ 
(Interest)  

ระดบัความคดิเห็น 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย เฉยๆ ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง

ยิง่ 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

หมวดของบริการหรือสิทธิประโยชน์ ทีท่่านต้องการข้อมูลเพิม่เตมิ 
การแลกคะแนนสะสม
เพื่อแลกสินคา้ฟรี 

268 
(89.30) 

26 
(8.70) 

6 
(2.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.87 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

1 

การแลกคะแนนสะสม
เพ่ือแลกรับส่วนลด 

180 
(60.00) 

109 
(36.30) 

11 
(3.70) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.56 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

3 

การแลกคะแนนสะสม 
เพ่ือแลกรับ ส่วนลด
เป็นเงินสด 

169 
(56.30) 

113  
(37.70) 

18 
(6.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.50 
(เห็นดว้ย) 

6 

การแลกคะแนนสะสม 
เพ่ือแลกซ้ือสินคา้ 

197 
(65.70) 

93 
(31.00) 

10 
(3.30) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.62 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

2 

การแลกคะแนนสะสม 
เพื่อแลกไมล์เดินทาง
ของสายการบิน 

118 
(39.30) 

164 
(54.70) 

18 
(6.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.33 
(เห็นดว้ย) 

7 

การรับคะแนนสะสม
เพ่ิมเป็น 2 เท่า 

180 
(60.00) 

106 
(35.30) 

14 
(4.70) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.55 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

4 

ก าร รับ ป ร ะกั น ภั ย
คุ ้มครองเม่ือช าระค่า
เดินทางและโปรแกรม
ท่องเท่ียวผา่นบตัร 

201 
(67.00) 

85  
(28.30) 

14 
(4.70) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.62 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

2 

ก า ร รั บ ส่ ว น ล ด
ค่าอาหาร ณ ร้านคา้ท่ี
ร่วมรายการ 

171 
(57.00) 

113 
(37.70) 

16 
(5.30) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.52 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

5 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.25 
(เห็นด้วย) 
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จากตารางท่ี 4.14 พบว่าในการตอบสนองของลูกคา้บตัรเครดิตวีซ่า แพลทินมัธนาคาร
กรุงเทพในขั้นความสนใจ(Interest) ของผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบั
เห็นดว้ย (ค่าเฉล่ียรวม  4.25)  

ความคิดเห็นในดา้นการการหาขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิตวีซ่า 
แพลทินมัธนาคารกรุงเทพในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ ไดแ้ก่ เวบ็ไซตข์อง  BBL(ค่าเฉล่ีย 4.57)   

ความคิดเห็นในดา้นการการหาขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิตวีซ่า 
แพลทินมัธนาคารกรุงเทพในระดบัเห็นดว้ยเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ เอกสารแนะน าท่ีมาพร้อม
กบัใบแจง้หน้ี (ค่าเฉล่ีย 4.45 )  รองลงมาคือ  ป้ายติดประกาศ ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ (ค่าเฉล่ีย 4.44)   
BBL Call Center /พนกังาน ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ และเฟสบุ๊คแฟนเพจของ  BBL Credit มีค่าเฉล่ีย
เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.34) เฟสบุ๊คแฟนเพจสาธารณะ/ เวบ็บอร์ดสาธารณะ(ค่าเฉล่ีย 4.04) และพนักงาน
ของธนาคารกรุงเทพ (ค่าเฉล่ีย 4.02)  

ความคิดเห็นในดา้นการการหาขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิตวีซ่า 
แพลทินมัธนาคารกรุงเทพในระดบัเฉยๆ เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่  เพื่อน หรือ คนรู้จกั (ค่าเฉล่ีย 
3.40 ) รองลงมาคือ สมคัรบริการรับข่าวสารทาง SMS (ค่าเฉล่ีย3.37 ) และE-mailถึงฝ่ายบริการลูกคา้
(ค่าเฉล่ีย 2.82 ) ตามล าดบั  

ส่วนความคิดเห็นในดา้นหมวดของบริการหรือสิทธิประโยชน์ ท่ีผูต้อบแบบสอบถาม

ตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมจากบตัรเครดิต BBL Platinum ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่งสามารถเรียงล าดบั
ตามค่าเฉล่ีย ได้แก่  สิทธิประโยชน์ในการแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกสินค้าฟรี (ค่าเฉล่ีย 4.87)   
รองลงมาคือ การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกซ้ือสินค้าและการรับประกนัภยัคุ้มครองเม่ือช าระค่า
เดินทางและโปรแกรมท่องเท่ียวผา่นบตัร มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.62)   การแลกคะแนนสะสม เพื่อ
แลกรับส่วนลด (ค่าเฉล่ีย 4.56 ) การรับคะแนนสะสมเพิ่มเป็น 2 เท่า (ค่าเฉล่ีย 4.55 ) การรับส่วนลด
ค่าอาหาร ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ (ค่าเฉล่ีย 4.52 ) และการแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่วนลดเป็น
เงินสด (ค่าเฉล่ีย 4.50 ) ตามล าดบั 

ความคิดเห็นในด้านหมวดของบริการหรือสิทธิประโยชน์  ท่ีผู ้ตอบแบบสอบถาม

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากบัตรเครดิต BBL Platinum ในระดับเห็นด้วยสามารถเรียงล าดับตาม
ค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกไมลเ์ดินทางของสายการบิน (ค่าเฉล่ีย 4.33 )  
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ตารางที ่4.15 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความคิดเห็นท่ีมีผลต่อการตอบสนองของลูกคา้
บตัรเครดิตวซ่ีา แพลทินมัธนาคารกรุงเทพต่อสิทธิประโยชน์ ในขั้นความตอ้งการอยากได ้

ขั้นความต้องการอยาก
ได้(Desire) 

ระดบัความคดิเห็น 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย เฉยๆ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ความประสงคจ์ะใช้
สิทธ์ิในการแลกแตม้
คะแนนสะสม เพื่อแลก
สินคา้ฟรี 

275 
(91.70) 

19 
(6.30) 

6 
(2.00) 

0   
(0.00) 

0   
(0.00) 

4.88   
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

1 

ความประสงคจ์ะใช้
สิทธ์ิในการแลกแตม้
เพ่ือรับส่วนลด ณ 
ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ 

196  
(65.30) 

90 
 (30.00) 

3  
(1.00) 

11 
(3.70) 

0   
(0.00) 

4.57 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

4 

ความประสงคจ์ะใช้
สิทธ์ิแลกแตม้คะแนน
สะสม เพื่อแลกรับ
ส่วนลดเงินสด 

152 
(50.70) 

129 
(43.00) 

1 
 (0.30) 

13  
(4.30) 

5 
(1.70) 

4.37 
(เห็นดว้ย) 

6 

ความประสงคจ์ะใช้
สิทธ์ิแลกแตม้ เพ่ือซ้ือ
สินคา้ 

190 
(63.30) 

81 
(27.00) 

19 
 (6.30) 

10 
(3.30) 

0   
(0.00) 

4.50 
(เห็นดว้ย) 

5 

ความประสงคจ์ะใช้
สิทธ์ิแลกแตม้ เพื่อแลก
ไมลเ์ดินทางของสาย
การบิน 

101 
(33.70) 

157 
(52.30) 

27 
 (9.00) 

15  
(5.00) 

0   
(0.00) 

4.15 
(เห็นดว้ย) 

7 

ความประสงคจ์ะใช้
สิทธิประโยชน์ เพื่อรับ 
แตม้คะแนนเพ่ิมเป็น 2 
เท่า 

192 
(64.00) 

94 
(31.30) 

14 
 (4.70) 

0   
(0.00) 

0   
(0.00) 

4.59 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

2 

ความประสงคจ์ะใช้
สิทธิประโยชน์ เพื่อรับ 
ความคุม้ครอง
ประกนัภยั 

219 
(73.00) 

44 
(14.70) 

29 
 (9.70) 

8  
(2.70) 

0   
(0.00) 

4.58   
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

3 
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ตารางที่ 4.15(ต่อ) แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความคิดเห็นท่ีมีผลต่อการตอบสนองของ
ลูกคา้บตัรเครดิตวซ่ีา แพลทินมัธนาคารกรุงเทพต่อสิทธิประโยชน์ ในขั้นความตอ้งการอยากได ้

ขั้นความต้องการ
อยากได้(Desire) 

ระดบัความคดิเห็น 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย เฉยๆ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ความประสงคจ์ะใช้
สิทธิประโยชน์ เพื่อ
รับส่วนลดค่าอาหาร 
ณ ร้านคา้ท่ีร่วม
รายการ 

191 
(63.70) 

98 
(32.70) 

3 
 (1.00) 

8   
(2.70) 

0   
(0.00) 

4.57 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

4 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.53 
(เห็นด้วย
อย่างยิง่) 

 

 
จากตารางท่ี 4.15 พบว่าในการตอบสนองของลูกคา้บตัรเครดิตวีซ่า แพลทินมัธนาคาร

กรุงเทพในขั้นความตอ้งการอยากได ้(Desire) ของผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็น โดยรวม
อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง (ค่าเฉล่ียรวม 4.53)โดยความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ เรียงล าดบัตาม
ค่าเฉล่ีย ได้แก่  ความประสงค์จะใช้สิทธ์ิในการแลกแตม้คะแนนสะสม เพื่อแลกสินคา้ฟรี(ค่าเฉล่ีย 
4.88 ) รองลงมาคือ ความประสงค์จะใช้สิทธิประโยชน์ เพื่อรับ แตม้คะแนนเพิ่มเป็น 2 เท่า(ค่าเฉล่ีย 
4.59) ความประสงค์จะใช้สิทธิประโยชน์ เพื่อรับ ความคุ้มครองประกันภยั (ค่าเฉล่ีย 4.58) ความ
ประสงค์จะใช้สิทธ์ิในการแลกแตม้เพื่อรับส่วนลด ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการและความประสงค์จะใช้
สิทธิประโยชน์ เพื่อรับส่วนลดค่าอาหาร ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.57) และ
ความประสงคจ์ะใชสิ้ทธ์ิแลกแตม้ เพื่อซ้ือสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.50) ตามล าดบั  

ความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ย เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่  ความประสงคจ์ะใชสิ้ทธ์ิแลก
แตม้คะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่วนลดเงินสด(ค่าเฉล่ีย 4.37 ) และความประสงคจ์ะใช้สิทธ์ิแลกแตม้ 
เพื่อแลกไมลเ์ดินทางของสายการบิน(ค่าเฉล่ีย 4.15) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.16 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความคิดเห็นท่ีมีผลต่อการตอบสนองของลูกคา้
บตัรเครดิตวซ่ีา แพลทินมัธนาคารกรุงเทพต่อสิทธิประโยชน์ ในขั้นการตดัสินใจซ้ือ 

ขั้นการตดัสินใจซ้ือ 
(Action) 

ระดบัความคดิเห็น 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย เฉยๆ ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ความประสงคจ์ะใชสิ้ทธ์ิ
ในการแลกแตม้คะแนน
สะสม เพื่อแลกสินคา้ฟรี 

278 
(92.70) 

16 
 (5.30) 

0   
(0.00) 

1   
(0.30) 

5 
  (1.70) 

4.87   
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

1 

ความประสงคจ์ะใชสิ้ทธ์ิ
ในการแลกแตม้เพื่อรับ
ส่วนลด ณ ร้านคา้ท่ีร่วม
รายการ 

273  
(91.00) 

13  
(4.30) 

3 
(1.00) 

4 
(1.30) 

7  
 (2.30) 

4.80 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

2 

ความประสงคจ์ะใชสิ้ทธ์ิ
แลกแตม้คะแนนสะสม 
เพ่ือแลกรับส่วนลดเงิน
สด 

198 
(66.00) 

84 
(28.00) 

0   
(0.00) 

3 
 (1.00) 

15   
(5.00) 

4.49  
 (เห็นดว้ย) 

6 

ความประสงคจ์ะใชสิ้ทธ์ิ
แลกแตม้ เพ่ือซ้ือสินคา้ 

214 
(71.30) 

57 
(19.00) 

19 
 (6.30) 

2   
(0.70) 

8 
(2.70) 

4.56 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

5 

ความประสงคจ์ะใชสิ้ทธ์ิ
แลกแตม้ เพื่อแลกไมล์
เดินทางของสายการบิน 

167 
(55.70) 

64 
(21.30) 

55 
(18.30) 

6 
 (2.00) 

8  
(2.70) 

4.25 
 (เห็นดว้ย) 

8 

ความประสงคจ์ะใชสิ้ทธิ
ประโยชน์ เพื่อรับ แตม้
คะแนนเพ่ิมเป็น 2 เท่า 

210 
(70.00) 

67 
(22.30) 

13 
 (4.30) 

10   
(3.30) 

0   
(0.00) 

4.59 
(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

4 

ความประสงคจ์ะใชสิ้ทธิ
ประโยชน์ เพื่อรับ ความ
คุม้ครองประกนัภยั 

208 
(69.30) 

52 
(17.30) 

18 
 (6.00) 

14   
(4.70) 

8 
(2.70) 

4.46  
(เห็นดว้ย) 

7 
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ตารางที ่4.16 (ต่อ) แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความคิดเห็นท่ีมีผลต่อการตอบสนองของ
ลูกคา้บตัรเครดิตวซ่ีา แพลทินมัธนาคารกรุงเทพต่อสิทธิประโยชน์ ในขั้นการตดัสินใจซ้ือ 

ขั้นการตดัสินใจซ้ือ 
(Action) 

ระดบัความคดิเห็น 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบั 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย เฉยๆ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ความประสงคจ์ะใชสิ้ทธิ
ประโยชน์ เพื่อรับ
ส่วนลดค่าอาหาร ณ 
ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ 

224 
(74.70) 

65 
(21.70) 

3 
 (1.00) 

1  
(0.30) 

7 
(2.30) 

4.66  
 (เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

3 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.59 
(เห็นด้วย
อย่างยิง่) 

 

 
จากตารางท่ี 4.16 พบว่าในการตอบสนองของลูกคา้บตัรเครดิตวีซ่า แพลทินมัธนาคาร

กรุงเทพ ขั้นการตดัสินใจซ้ือ (Attention) ของผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่น
ระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง (ค่าเฉล่ียรวม 4.59 )โดยความคิดเห็นระดบัเห็นด้วยอย่างยิ่งเรียงล าดับตาม
ค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ ความประสงคจ์ะใชสิ้ทธ์ิในการแลกแตม้คะแนนสะสม เพื่อแลกสินคา้ฟรี(ค่าเฉล่ีย 4.87 
) รองลงมาคือ ความประสงค์จะใช้สิทธ์ิในการแลกแต้มเพื่อรับส่วนลด ณ ร้านค้าท่ีร่วมรายการ
(ค่าเฉล่ีย 4.80 ) ความประสงคจ์ะใช้สิทธิประโยชน์ เพื่อรับส่วนลดค่าอาหาร ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ 
(ค่าเฉล่ีย 4.66 ) ความประสงคจ์ะใชสิ้ทธิประโยชน์ เพื่อรับ แตม้คะแนนเพิ่มเป็น 2 เท่า (ค่าเฉล่ีย 4.59 )
และความประสงคจ์ะใชสิ้ทธ์ิแลกแตม้ เพื่อซ้ือสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.56 ) ตามล าดบั 

ความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ยเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ ความประสงค์จะใช้สิทธ์ิแลก
แตม้คะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่วนลดเงินสด(ค่าเฉล่ีย 4.49 ) รองลงมาคือ ความประสงคจ์ะใช้สิทธิ
ประโยชน์ เพื่อรับ ความคุม้ครองประกนัภยั(ค่าเฉล่ีย 4.46 ) และความประสงค์จะใช้สิทธ์ิแลกแตม้ 
เพื่อแลกไมลเ์ดินทางของสายการบิน(ค่าเฉล่ีย 4.25 ) ตามล าดบั 
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4.4 ส่วนที ่4 ข้อเสนอแนะอืน่ๆในการตัดสินใจ  
ผู ้ตอบแบบสอบถามให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิตวีซ่า 

แพลทินมัธนาคารกรุงเทพ จ านวน 12 รายคิดเป็นร้อยละ 4.00 โดยมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 
1. ของท่ีน ามาใหแ้ลก น่าจะใชค้ะแนนนอ้ยกวา่น้ี  3 ราย 
2. ของท่ีน ามาใหแ้ลก อยากให้เพิ่ม หรือ เปล่ียนสินคา้บ่อยๆ 2 ราย 
3. ควรมีโปรแกรมผอ่น 0% 10 เดือน หรือ 1 ปี หลายๆท่ี 3 ราย 
4. ไม่ค่อยรู้วา่มีสิทธิพิเศษอะไรเลย 1 ราย 
5. อยากใหมี้การไดค้ะแนน 2 เท่าเม่ือเติมน ้ามนัทุกท่ี 1 ราย 
6. อยากใหมี้การไดค้ะแนน 2 เท่าเม่ือซ้ือสินคา้ทุกท่ี หรือมีบ่อยๆ 2 ราย 
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4.5 ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับการตอบสนองของลูกค้าบัตรเครดิตวีซ่า แพลทินัมธนาคารกรุงเทพต่อ
สิทธิประโยชน์โดยจ าแนกตามรายได้ 
 
ตารางที่ 4.17 แสดงค่าเฉล่ีย และระดับความคิดเห็นต่อการตอบสนองของลูกค้าบัตรเครดิตวีซ่า 
แพลทินมัธนาคารกรุงเทพในขั้นความตั้งใจจ าแนกตามรายได ้

ขั้นความตั้งใจ 
(Attention) 

รายได้ 

ไม่เกนิ 30,000 บาท 30,001 - 45,000 บาท มากกว่า 45,000 บาท 

n=96 n=67 n=137 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล 

แหล่งทีท่ราบข้อมูลเบือ้งต้นเกีย่วกบัสิทธิประโยชน์ของบัตร  
พนกังานของธนาคารกรุงเทพ 3.98 เห็นดว้ย 4.00 เห็นดว้ย 4.34 เห็นดว้ย 
BBL Call Center 3.88 เห็นดว้ย 3.93 เห็นดว้ย 4.04 เห็นดว้ย 
เพื่อน หรือ คนรู้จกั 3.65 เห็นดว้ย 3.58 เห็นดว้ย 3.64 เห็นดว้ย 
พนกังาน ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ 4.36 เห็นดว้ย 4.13 เห็นดว้ย 4.34 เห็นดว้ย 
ป้ายติดประกาศ ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ 

4.44 เห็นดว้ย 4.51 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

4.40 เห็นดว้ย 

เอกสารแนะน าท่ีมาพร้อมกบัใบแจง้หน้ี 4.25 เห็นดว้ย 4.19 เห็นดว้ย 4.24 เห็นดว้ย 
SMS 3.40 เฉยๆ 3.31 เฉยๆ 3.66 เห็นดว้ย 
E-mail 3.52 เห็นดว้ย 3.31 เฉยๆ 3.71 เห็นดว้ย 
เวบ็ไซตข์อง  BBL 3.92 เห็นดว้ย 3.94 เห็นดว้ย 4.07 เห็นดว้ย 
เฟสบุ๊คแฟนเพจของ  BBL Credit 4.23 เห็นดว้ย 4.16 เห็นดว้ย 4.32 เห็นดว้ย 
เฟสบุ๊คแฟนเพจสาธารณะ/ เว็บบอร์ด
สาธารณะ 

3.70 เห็นดว้ย 3.88 เห็นดว้ย 3.81 เห็นดว้ย 

Banner โฆษณาทัว่ไป 3.69 เห็นดว้ย 3.84 เห็นดว้ย 3.72 เห็นดว้ย 
ส่ือโฆษณาทัว่ไป เช่น วทิยโุทรทศัน์ 
ฯลฯ 

3.54 เห็นดว้ย 3.69 เห็นดว้ย 3.58 เห็นดว้ย 

สิทธิประโยชน์ของบัตร 
การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกสินคา้
ฟรี 

4.20 เห็นดว้ย 4.18 เห็นดว้ย 4.04 เห็นดว้ย 

การแลกคะแนนสะสม เพื่ อแลกรับ
ส่วนลด 

4.08 เห็นดว้ย 4.03 เห็นดว้ย 4.04 เห็นดว้ย 

การแลกคะแนนสะสม เพื่ อแลกรับ
ส่วนลดเป็นเงินสด 

3.81 เห็นดว้ย 3.81 เห็นดว้ย 3.93 เห็นดว้ย 
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ตารางที่ 4.17 (ต่อ) แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความคิดเห็นต่อการตอบสนองของลูกคา้บตัรเครดิตวีซ่า 
แพลทินมัธนาคารกรุงเทพในขั้นความตั้งใจจ าแนกตามรายได ้

ขั้นความตั้งใจ 
(Attention) 

รายได้ 

ไม่เกนิ 30,000 บาท 30,001 - 45,000 บาท มากกว่า 45,000 บาท 

n=96 n=67 n=137 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล 

สิทธิประโยชน์ของบัตร 

การแลกคะแนนสะสม เพ่ือแลกซ้ือ
สินคา้ 

3.86 เห็นดว้ย 3.99 เห็นดว้ย 3.82 เห็นดว้ย 

การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลก
ไมลเ์ดินทางของสายการบิน 

3.96 เห็นดว้ย 3.96 เห็นดว้ย 4.02 เห็นดว้ย 

การรับคะแนนสะสมเพ่ิมเป็น 2 เท่า 3.96 เห็นดว้ย 3.85 เห็นดว้ย 3.96 เห็นดว้ย 
การรับประกนัภยัคุม้ครองเม่ือช าระ
ค่าเดินทางและโปรแกรมท่องเท่ียว
ผา่นบตัร 

3.61 เห็นดว้ย 3.46 เฉยๆ 3.64 เห็นดว้ย 

การรับส่วนลดค่าอาหาร ณ ร้านคา้
ท่ีร่วมรายการ 

4.12 เห็นดว้ย 4.09 เห็นดว้ย 4.09 เห็นดว้ย 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.91 เห็นด้วย 3.90 เห็นด้วย 3.97 เห็นด้วย 

 
จากตารางท่ี  4.17 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ไม่ เกิน 30,000 บาทมีการ

ตอบสนองต่อสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิตวีซ่า แพลทินัมธนาคารกรุงเทพ ในขั้นความตั้ งใจ 
(Attention)  มีคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ียรวม  3.91)  

โดยความคิดเห็นในดา้นการทราบขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิต 
วีซ่า แพลทินัมธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทในระดบัเห็น
ด้วยสามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ได้แก่ ป้ายติดประกาศ ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ (ค่าเฉล่ีย 4.44) 
รองลงมาคือ พนกังาน ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ (ค่าเฉล่ีย 4.36) เอกสารแนะน าท่ีมาพร้อมกบัใบแจง้หน้ี 
(ค่าเฉล่ีย 4.25) เฟสบุ๊คแฟนเพจของ  BBL Credit (ค่าเฉล่ีย 4.23)  พนักงานของธนาคารกรุงเทพ 
(ค่าเฉล่ีย 3.98) เวบ็ไซต์ของ  BBL(ค่าเฉล่ีย 3.92)  BBL Call Center (ค่าเฉล่ีย 3.88) เฟสบุ๊คแฟนเพจ
สาธารณะ/ เวบ็บอร์ดสาธารณะ (ค่าเฉล่ีย 3.70) Banner โฆษณาทัว่ไป (ค่าเฉล่ีย 3.69) เพื่อน หรือ คน
รู้จกั (ค่าเฉล่ีย 3.65) ส่ือโฆษณาทัว่ไป เช่น วิทยุ โทรทศัน์ ฯลฯ (ค่าเฉล่ีย 3.54) และ E-mail   (ค่าเฉล่ีย 
3.52) ตามล าดบั 
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ความคิดเห็นในดา้นการทราบขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิตวีซ่า 
แพลทินมัธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทในระดบัเฉยๆ ไดแ้ก่ 
SMS (ค่าเฉล่ีย 3.40)  

ส่วนความคิดเห็นในด้านการทราบสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิต  วีซ่า แพลทินัม
ธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทในระดับเห็นด้วยสามารถ
เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่  การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกสินคา้ฟรี (ค่าเฉล่ีย 4.20) รองลงมาคือ 
การรับส่วนลดค่าอาหาร ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ (ค่าเฉล่ีย 4.12)การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับ
ส่วนลด (ค่าเฉล่ีย 4.08) การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกไมล์เดินทางของสายการบินและการรับ
คะแนนสะสมเพิ่มเป็น 2 เท่า มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 3.96) การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกซ้ือสินคา้ 
(ค่าเฉล่ีย 3.86) การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่วนลดเป็นเงินสด (ค่าเฉล่ีย 3.81) การรับ
ประกนัภยัคุม้ครองเม่ือช าระค่าเดินทางและโปรแกรมท่องเท่ียวผา่นบตัร (ค่าเฉล่ีย 3.61)  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้30,001 - 45,000 บาทมีการตอบสนองต่อสิทธิประโยชน์
ของบตัรเครดิตวีซ่า แพลทินมัธนาคารกรุงเทพ ในขั้นความตั้งใจ (Attention)  มีคิดเห็นโดยรวมอยูใ่น
ระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ียรวม  3.90)  

โดยความคิดเห็นในดา้นการทราบขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิต 
วซ่ีา แพลทินมัธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้30,001 - 45,000 บาทในระดบัเห็น
ดว้ยอยา่งยิง่ ไดแ้ก่ ป้ายติดประกาศ ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ (ค่าเฉล่ีย 4.51)   

ความคิดเห็นในดา้นการทราบขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิตวีซ่า 
แพลทินมัธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ 30,001 - 45,000 บาทในระดบัเห็นดว้ย
สามารถเรียงล าดับตามค่าเฉล่ีย ได้แก่ เอกสารแนะน าท่ีมาพร้อมกับใบแจ้งหน้ี (ค่าเฉล่ีย 4.19) 
รองลงมาคือ เฟสบุ๊คแฟนเพจของ  BBL Credit (ค่าเฉล่ีย 4.16)  พนักงาน ณ ร้านค้าท่ีร่วมรายการ
(ค่าเฉล่ีย 4.13)  พนกังานของธนาคารกรุงเทพ (ค่าเฉล่ีย 4.00) เวบ็ไซตข์อง  BBL (ค่าเฉล่ีย 3.94) BBL 
Call Center (ค่าเฉล่ีย 3.93) เฟสบุ๊คแฟนเพจสาธารณะ/ เว็บบอร์ดสาธารณะ (ค่าเฉล่ีย 3.88) Banner 
โฆษณาทัว่ไป (ค่าเฉล่ีย 3.84) ส่ือโฆษณาทัว่ไป เช่น วิทยุ โทรทศัน์ ฯลฯ (ค่าเฉล่ีย 3.69) และเพื่อน 
หรือ คนรู้จกั (ค่าเฉล่ีย 3.58) ตามล าดบั 

ความคิดเห็นในดา้นการทราบขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิตวีซ่า 
แพลทินัมธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ 30,001 - 45,000 บาทในระดบัเฉยๆ 
ไดแ้ก่ SMS และ E-mail มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 3.31)ตามล าดบั 

ส่วนความคิดเห็นในด้านการทราบสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิต  วีซ่า แพลทินัม
ธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้30,001 - 45,000 บาทในระดบัเห็นดว้ยสามารถ
เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกสินคา้ฟรี (ค่าเฉล่ีย 4.18) รองลงมาคือ



 
 

 

41 

การรับส่วนลดค่าอาหาร ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ (ค่าเฉล่ีย 4.09)  การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับ
ส่วนลด(ค่าเฉล่ีย 4.03) การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกซ้ือสินค้า (ค่าเฉล่ีย 3.99) การแลกคะแนน
สะสม เพื่อแลกไมล์เดินทางของสายการบิน(ค่าเฉล่ีย 3.96) การรับคะแนนสะสมเพิ่มเป็น 2 เท่า 
(ค่าเฉล่ีย 3.85) การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่วนลดเป็นเงินสด (ค่าเฉล่ีย 3.81) ตามล าดบั 

ความคิดเห็นในด้านการทราบสิทธิประโยชน์ของ บตัรเครดิต วีซ่า แพลทินัมธนาคาร
กรุงเทพของผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้30,001 - 45,000 บาทในระดับเฉยๆ ได้แก่ การรับ
ประกนัภยัคุม้ครองเม่ือช าระค่าเดินทางและโปรแกรมท่องเท่ียวผา่นบตัร (ค่าเฉล่ีย 3.46)  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 45,000 บาท มีการตอบสนองต่อสิทธิประโยชน์
ของบตัรเครดิตวีซ่า แพลทินมัธนาคารกรุงเทพ ในขั้นความตั้งใจ (Attention)  มีคิดเห็นโดยรวมอยูใ่น
ระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ียรวม  3.97)  

โดยความคิดเห็นในดา้นการทราบขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิต 
วซ่ีา แพลทินมัธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้มากกวา่ 45,000 บาท ในระดบัเห็น
ดว้ยเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ ป้ายติดประกาศ ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ  (ค่าเฉล่ีย 4.40) รองลงมา
คือ พนักงานของธนาคารกรุงเทพ และพนักงาน ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ มีค่าเฉล่ียเท่ากัน(ค่าเฉล่ีย 
4.34) เฟสบุ๊คแฟนเพจของ  BBL Credit (ค่าเฉล่ีย 4.32)  เอกสารแนะน าท่ีมาพร้อมกับใบแจ้งหน้ี
(ค่าเฉล่ีย 4.24) เวบ็ไซต์ของ  BBL (ค่าเฉล่ีย 4.07)  BBL Call Center (ค่าเฉล่ีย 4.04) เฟสบุ๊คแฟนเพจ
สาธารณะ/ เว็บบอร์ดสาธารณะ(ค่าเฉล่ีย 3.81)  Banner โฆษณาทั่วไป (ค่าเฉล่ีย 3.72)    E-mail  
(ค่าเฉล่ีย 3.71) SMS (ค่าเฉล่ีย 3.66)  เพื่อน หรือ คนรู้จกั (ค่าเฉล่ีย 3.64)  และส่ือโฆษณาทัว่ไป เช่น 
วทิย ุโทรทศัน์ ฯลฯ(ค่าเฉล่ีย 3.58) ตามล าดบั 

ส่วนความคิดเห็นในด้านการทราบสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิต  วีซ่า แพลทินัม
ธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้มากกว่า 45,000 บาท ในระดบัเห็นดว้ยสามารถ
เรียงล าดับตามค่าเฉล่ีย ได้แก่ การรับส่วนลดค่าอาหาร ณ ร้านค้าท่ีร่วมรายการ (ค่าเฉล่ีย 4.09)  
รองลงมาคือ การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกสินคา้ฟรี และการแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่วนลด 
มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.04) การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกไมล์เดินทางของสายการบิน(ค่าเฉล่ีย 
4.02) การรับคะแนนสะสมเพิ่มเป็น 2 เท่า (ค่าเฉล่ีย 3.96)  การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่วนลด
เป็นเงินสด (ค่าเฉล่ีย 3.93)  การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกซ้ือสินค้า(ค่าเฉล่ีย 3.82) และการรับ
ประกนัภยัคุม้ครองเม่ือช าระค่าเดินทางและโปรแกรมท่องเท่ียวผ่านบตัร มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 
3.64)  
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ตารางที่ 4.18 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีผลต่อการตอบสนองของลูกคา้บตัรเครดิตวีซ่า แพลทินมั
ธนาคารกรุงเทพต่อสิทธิประโยชน์ ในขั้นความสนใจโดยจ าแนกตามรายได ้

ขั้นความสนใจ 
(Interest) 

รายได้ 

ไม่เกนิ 30,000 บาท 30,001 - 45,000 บาท มากกว่า 45,000 บาท 

n=96 n=67 n=137 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล 

แหล่งในการหาข้อมูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัสิทธิประโยชน์ของบัตร 
พนกังานของธนาคารกรุงเทพ 4.12 เห็นดว้ย 4.09 เห็นดว้ย 3.91 เห็นดว้ย 
BBL Call Center 4.36 เห็นดว้ย 4.34 เห็นดว้ย 4.33 เห็นดว้ย 
เพื่อน หรือ คนรู้จกั 3.27 เฉยๆ 3.22 เฉยๆ 3.58 เห็นดว้ย 
พนกังาน ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ 4.41 เห็นดว้ย 4.24 เห็นดว้ย 4.34 เห็นดว้ย 
ป้ายติดประกาศ ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ 4.49 เห็นดว้ย 4.34 เห็นดว้ย 4.45 เห็นดว้ย 
เอกสารแนะน าท่ีมาพร้อมกบัใบแจง้หน้ี 4.49 เห็นดว้ย 4.48 เห็นดว้ย 4.42 เห็นดว้ย 
สมคัรบริการรับข่าวสารทาง SMS 3.24 เฉยๆ 3.43 เฉยๆ 3.43 เฉยๆ 
E-mailถึงฝ่ายบริการลูกคา้ 2.82 เฉยๆ 2.78 เฉยๆ 2.83 เฉยๆ 
เวบ็ไซตข์อง  BBL 

4.52 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

4.61 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

4.58 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

เฟสบุ๊คแฟนเพจของ  BBL Credit 
4.37 เห็นดว้ย 4.52 

เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

4.23 เห็นดว้ย 

เฟสบุ๊คแฟนเพจสาธารณะ/ เว็บบอร์ด
สาธารณะ 

4.08 เห็นดว้ย 4.18 เห็นดว้ย 3.95 เห็นดว้ย 

สิทธิประโยชน์ของบัตร 
การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกสินคา้
ฟรี 

4.92 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

4.94 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

4.81 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

การแลกคะแนนสะสม เพื่ อแลกรับ
ส่วนลด 

4.53 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

4.66 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

4.54 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

การแลกคะแนนสะสม เพื่ อแลกรับ
ส่วนลดเป็นเงินสด 

4.52 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

4.58 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

4.45 เห็นดว้ย 

การแลกคะแนนสะสม เพ่ือแลกซ้ือ
สินคา้ 

4.60 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

4.54 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

4.68 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกไมล์
เดินทางของสายการบิน 

4.30 เห็นดว้ย 4.21 เห็นดว้ย 4.42 เห็นดว้ย 
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ตารางที่ 4.18 (ต่อ) แสดงค่าเฉล่ีย และระดับท่ีมีผลต่อการตอบสนองของลูกค้าบัตรเครดิตวีซ่า 
แพลทินมัธนาคารกรุงเทพต่อสิทธิประโยชน์ ในขั้นความสนใจโดยจ าแนกตามรายได ้

ขั้นความสนใจ 
(Interest) 

รายได้ 

ไม่เกนิ 30,000 บาท 30,001 - 45,000 บาท มากกว่า 45,000 บาท 

n=96 n=67 n=137 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล 

สิทธิประโยชน์ของบัตร 
การรับคะแนนสะสมเพ่ิมเป็น 2 เท่า 

4.55 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

4.55 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

4.55 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

การรับประกนัภยัคุม้ครองเม่ือช าระ
ค่าเดินทางและโปรแกรมท่องเท่ียว
ผา่นบตัร 

4.64 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

4.63 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

4.61 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

การรับส่วนลดค่าอาหาร ณ ร้านคา้
ท่ีร่วมรายการ 

4.53 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

4.46 เห็นดว้ย 4.53 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

ค่าเฉลีย่รวม 4.25 เห็นด้วย 4.25 เห็นด้วย 4.24 เห็นด้วย 

 
จากตารางท่ี  4.18 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามท่ี มีรายได้ไม่ เกิน 30,000 บาทมีการ

ตอบสนองต่อสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิตวีซ่า แพลทินัมธนาคารกรุงเทพ ในขั้นความสนใจ
(Interest)มีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ียรวม  4.25)  

โดยความคิดเห็นในดา้นการทราบขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิตวี
ซ่า แพลทินมัธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 30,000 บาทในระดบัเห็นดว้ย
อยา่งยิง่สามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่  เวบ็ไซตข์อง  BBL (ค่าเฉล่ีย 4.52)  

ความคิดเห็นในดา้นการทราบขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิตวีซ่า 
แพลทินัมธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทในระดบัเห็นดว้ย 
ไดแ้ก่ ป้ายติดประกาศ ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการและเอกสารแนะน าท่ีมาพร้อมกบัใบแจง้หน้ี มีค่าเฉล่ีย
เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.49)    รองลงมาคือ พนกังาน ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ(ค่าเฉล่ีย 4.41) เฟสบุค๊แฟนเพจ
ของ  BBL Credit (ค่าเฉล่ีย 4.37)   BBL Call Center (ค่าเฉล่ีย 4.36) พนักงานของธนาคารกรุงเทพ 
(ค่าเฉล่ีย 4.12) และเฟสบุค๊แฟนเพจสาธารณะ/ เวบ็บอร์ดสาธารณะ (ค่าเฉล่ีย 4.08)  ตามล าดบั 

ความคิดเห็นในดา้นการทราบขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิตวีซ่า 
แพลทินมัธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทในระดบัเฉยๆ ไดแ้ก่ 
เพื่อน หรือ คนรู้จกั (ค่าเฉล่ีย 3.27) รองลงมาคือ สมคัรบริการรับข่าวสารทางSMS (ค่าเฉล่ีย 3.24) E-
mailถึงฝ่ายบริการลูกคา้(ค่าเฉล่ีย 2.82) 
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ส่วนความคิดเห็นในด้านการทราบสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิต  วีซ่า แพลทินัม
ธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง 
สามารถเรียงล าดับตามค่าเฉล่ีย ได้แก่ การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกสินค้าฟรี(ค่าเฉล่ีย 4.92) 
รองลงมาคือ การรับประกนัภยัคุม้ครองเม่ือช าระค่าเดินทางและโปรแกรมท่องเท่ียว (ค่าเฉล่ีย 4.64)  
การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกซ้ือสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.60)  การรับคะแนนสะสมเพิ่มเป็น 2 เท่า (ค่าเฉล่ีย 
4.55)   การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่วนลดและการรับส่วนลดค่าอาหาร ณ ร้านค้าท่ีร่วม
รายการ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.53)  และการแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่วนลดเป็นเงินสด 
(ค่าเฉล่ีย 4.52) ตามล าดบั 

 ความคิด เห็น ในด้านการทราบสิท ธิประโยชน์ของ  BBL Platinum ของผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทในระดบัเห็นดว้ย สามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ 
การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกไมล์เดินทางของสายการบิน  (ค่าเฉล่ีย 4.30) การแลกคะแนนสะสม 
เพื่อแลกไมลเ์ดินทางของสายการบินพนกังานของธนาคารกรุงเทพ (ค่าเฉล่ีย 4.12) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้30,001 - 45,000 บาทมีการตอบสนองต่อสิทธิประโยชน์
ของบตัรเครดิตวีซ่า แพลทินมัธนาคารกรุงเทพ ในขั้นความสนใจ(Interest)มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่
ในระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ียรวม  4.25)  

โดยความคิดเห็นในดา้นการทราบขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิตวี
ซ่า แพลทินมัธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได3้0,001 - 45,000 บาทในระดบัเห็น
ดว้ยอยา่งยิง่สามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่  เวบ็ไซตข์อง  BBL (ค่าเฉล่ีย 4.61)  เฟสบุค๊แฟนเพจ
ของ  BBL Credit (ค่าเฉล่ีย 4.52)   และป้ายติดประกาศ ณ ร้านค้าท่ี ร่วมรายการ(ค่าเฉล่ีย 4.51)
ตามล าดบั   

ความคิดเห็นในดา้นการทราบขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิตวีซ่า 
แพลทินมัธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้30,001 - 45,000 บาทในระดบัเห็นดว้ย
สามารถเรียงล าดับตามค่าเฉล่ีย ได้แก่  เอกสารแนะน าท่ีมาพร้อมกับใบแจ้งหน้ี(ค่าเฉล่ีย 4.48)  
รองลงมาคือการรับส่วนลดค่าอาหาร ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ(ค่าเฉล่ีย 4.46)   BBL Call Center และ
ป้ายติดประกาศ ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.34) พนักงาน ณ ร้านคา้ท่ีร่วม
รายการ (ค่าเฉล่ีย 4.24) เฟสบุ๊คแฟนเพจสาธารณะ/ เวบ็บอร์ดสาธารณะ (ค่าเฉล่ีย 4.18) และพนกังาน
ของธนาคารกรุงเทพ (ค่าเฉล่ีย 4.09)ตามล าดบั 

ความคิดเห็นในดา้นการทราบขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิตวีซ่า 
แพลทินัมธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้30,001 - 45,000 บาทในระดบัเฉยๆ
สามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่  สมคัรบริการรับข่าวสารทางSMS (ค่าเฉล่ีย 3.48) เพื่อน หรือ 
คนรู้จกั (ค่าเฉล่ีย 3.22) และE-mailถึงฝ่ายบริการลูกคา้(ค่าเฉล่ีย 2.78) ตามล าดบั 
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ส่วนความคิดเห็นในด้านการทราบสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิต  วีซ่า แพลทินัม
ธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้30,001 - 45,000 บาท ในระดบัเห็นด้วยอย่างยิ่ง
สามารถเรียงล าดับตามค่าเฉล่ีย ได้แก่ การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกสินค้าฟรี (ค่าเฉล่ีย 4.94) 
รองลงมาคือ การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่วนลด  (ค่าเฉล่ีย 4.66) การรับประกนัภยัคุม้ครอง
เม่ือช าระค่าเดินทางและโปรแกรมท่องเท่ียวผา่นบตัร (ค่าเฉล่ีย 4.63)   การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลก
รับส่วนลดเป็นเงินสด (ค่าเฉล่ีย 4.58) การรับคะแนนสะสมเพิ่มเป็น 2 เท่า (ค่าเฉล่ีย 4.55)    การแลก
คะแนนสะสม เพื่อแลกซ้ือสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.54) การรับส่วนลดค่าอาหาร ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ
(ค่าเฉล่ีย 4.53) ตามล าดบั   

ความคิดเห็นในด้านการทราบสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิต วีซ่า แพลทินัมธนาคาร
กรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้30,001 - 45,000 บาท ในระดบัเห็นดว้ยสามารถเรียงล าดบั
ตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกไมลเ์ดินทางของสายการบิน (ค่าเฉล่ีย 4.21) 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 45,000 บาท มีการตอบสนองต่อสิทธิประโยชน์
ของบตัรเครดิตวีซ่า แพลทินมัธนาคารกรุงเทพในขั้นความสนใจ(Interest)มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่
ในระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ียรวม  4.24)  

โดยความคิดเห็นในดา้นการทราบขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิตวี
ซ่า แพลทินมัธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้มากกวา่ 45,000 บาท ในระดบัเห็น
ดว้ยอยา่งยิง่สามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่  เวบ็ไซตข์อง  BBL(ค่าเฉล่ีย 4.58)  

ความคิดเห็นในดา้นการทราบขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิตวีซ่า 
แพลทินมัธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้มากกว่า 45,000 บาท ในระดบัเห็นดว้ย
สามารถเรียงล าดับตามค่าเฉล่ีย ได้แก่    ป้ายติดประกาศ ณ ร้านค้าท่ีร่วมรายการ (ค่าเฉล่ีย 4.45) 
รองลงมาคือ เอกสารแนะน าท่ีมาพร้อมกบัใบแจง้หน้ี (ค่าเฉล่ีย 4.42) พนกังาน ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ
(ค่าเฉล่ีย 4.34)  BBL Call Center  (ค่าเฉล่ีย 4.33) เฟสบุ๊คแฟนเพจของ  BBL Credit (ค่าเฉล่ีย 4.23)  
เฟสบุ๊คแฟนเพจสาธารณะ/ เว็บบอร์ดสาธารณะ (ค่าเฉล่ีย 3.95) พนักงานของธนาคารกรุงเทพ 
(ค่าเฉล่ีย 3.91) และเพื่อน หรือ คนรู้จกั (ค่าเฉล่ีย 3.58) ตามล าดบั   

ความคิดเห็นในดา้นการทราบขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิตวีซ่า 
แพลทินัมธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้มากกว่า 45,000 บาท ในระดับเฉยๆ
สามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ สมคัรบริการรับข่าวสารทางSMS (ค่าเฉล่ีย 3.43) และ E-mailถึง
ฝ่ายบริการลูกคา้(ค่าเฉล่ีย 2.83)  

ส่วนความคิดเห็นในด้านการทราบสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิต  วีซ่า แพลทินัม
ธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้มากกว่า 45,000 บาท ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง
สามารถเรียงล าดับตามค่าเฉล่ีย ได้แก่ การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกสินค้าฟรี ค่าเฉล่ีย 4.81) 
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รองลงมาคือ การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกซ้ือสินคา้(ค่าเฉล่ีย 4.68)  การรับประกนัภยัคุม้ครองเม่ือ
ช าระค่าเดินทางและโปรแกรมท่องเท่ียวผา่นบตัร  (ค่าเฉล่ีย 4.61)  การรับคะแนนสะสมเพิ่มเป็น 2 เท่า 
(ค่าเฉล่ีย 4.55) การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่วนลด (ค่าเฉล่ีย 4.54) และการรับส่วนลด
ค่าอาหาร ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ(ค่าเฉล่ีย 4.53) ตามล าดบั 

ส่วนความคิดเห็นในด้านการทราบสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิต  วีซ่า แพลทินัม
ธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้มากกว่า 45,000 บาท ในระดบัเห็นดว้ยสามารถ
เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่วนลดเป็นเงินสด มีค่าเฉล่ียเท่ากนั 
(ค่าเฉล่ีย 4.45) และ การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกไมลเ์ดินทางของสายการบิน (ค่าเฉล่ีย 4.42)  
  
ตารางที่ 4.19 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีผลต่อการตอบสนองของลูกคา้บตัรเครดิตวีซ่า แพลทินัม
ธนาคารกรุงเทพต่อสิทธิประโยชน์ ในขั้นความตอ้งการอยากไดโ้ดยจ าแนกตามรายได ้

ขั้นความต้องการอยากได้ 
 (Desire) 

รายได้ 

ไม่เกนิ 30,000 บาท 30,001 - 45,000 บาท มากกว่า 45,000 บาท 

n=96 n=67 n=137 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล 

ความประสงคจ์ะใชสิ้ทธ์ิในการ
แลกแตม้คะแนนสะสม เพื่อแลก
สินคา้ฟรี 

4.92 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

4.94 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

4.82 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

ความประสงคจ์ะใชสิ้ทธ์ิในการ
แลกแตม้เพ่ือรับส่วนลด ณ ร้านคา้ท่ี
ร่วมรายการ 

4.60 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

4.69 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

4.49 เห็นดว้ย 

ความประสงคจ์ะใชสิ้ทธ์ิแลกแตม้
คะแนนสะสม เพ่ือแลกรับส่วนลด
เงินสด 

4.38 เห็นดว้ย 4.45 เห็นดว้ย 4.32 เห็นดว้ย 

ความประสงคจ์ะใชสิ้ทธ์ิแลกแตม้ 
เพ่ือซ้ือสินคา้ 

4.46 เห็นดว้ย 4.36 เห็นดว้ย 4.61 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

ความประสงคจ์ะใชสิ้ทธ์ิแลกแตม้ 
เพื่อแลกไมลเ์ดินทางของสายการ
บิน 

3.99 เห็นดว้ย 3.93 เห็นดว้ย 4.36 เห็นดว้ย 

ความประสงคจ์ะใชสิ้ทธิประโยชน์ 
เพ่ือรับ แตม้คะแนนเพ่ิมเป็น 2 เท่า 

4.61 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

4.64 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

4.55 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

ความประสงคจ์ะใชสิ้ทธิประโยชน์ 
เพ่ือรับ ความคุม้ครองประกนัภยั 

4.61 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

4.63 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

4.53 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 
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ตารางที่ 4.19 (ต่อ) แสดงค่าเฉล่ีย และระดับท่ีมีผลต่อการตอบสนองของลูกค้าบัตรเครดิตวีซ่า 
แพลทินมัธนาคารกรุงเทพต่อสิทธิประโยชน์ ในขั้นความตอ้งการอยากไดโ้ดยจ าแนกตามรายได ้

ขั้นความต้องการอยากได้ 
 (Desire) 

รายได้ 

ไม่เกนิ 30,000 บาท 30,001 - 45,000 บาท มากกว่า 45,000 บาท 

n=96 n=67 n=137 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล 

ความประสงคจ์ะใชสิ้ทธิประโยชน์ 
เพ่ือรับส่วนลดค่าอาหาร ณ ร้านคา้
ท่ีร่วมรายการ 

4.53 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

4.43 เห็นดว้ย 4.67 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.51 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

4.51 
เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

4.54 
เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

 
จากตารางท่ี  4.19 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ไม่ เกิน 30,000 บาท มีการ

ตอบสนองเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิต วซ่ีา แพลทินมัธนาคารกรุงเทพในขั้นความตอ้งการ
อยากได ้(Desire) มีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่(ค่าเฉล่ียรวม 4.51)  

โดยความคิดเห็นในด้านการตอบสนองเก่ียวกับสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิตวีซ่า 
แพลทินัมธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทในระดบัเห็นดว้ย
อยา่งยิง่สามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ ความประสงคจ์ะใชสิ้ทธ์ิในการแลกแตม้คะแนนสะสม 
เพื่อแลกสินค้าฟรี (ค่าเฉล่ีย 4.92) รองลงมาคือ ความประสงค์จะใช้สิทธิประโยชน์ เพื่อรับ แต้ม
คะแนนเพิ่มเป็น 2 เท่าและความประสงค์จะใช้สิทธิประโยชน์ เพื่อรับ ความคุม้ครองประกนัภยั มี
ค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.61) ความประสงคจ์ะใชสิ้ทธ์ิในการแลกแตม้เพื่อรับส่วนลด ณ ร้านคา้ท่ีร่วม
รายการ (ค่าเฉล่ีย 4.60) และความประสงคจ์ะใชสิ้ทธิประโยชน์ เพื่อรับส่วนลดค่าอาหาร ณ ร้านคา้ท่ี
ร่วมรายการ  (ค่าเฉล่ีย 4.53) ตามล าดบั   

ความคิดเห็นในด้านการตอบสนองเก่ียวกับสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิต วีซ่า 
แพลทินัมธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทในระดบัเห็นดว้ย
สามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ ความประสงคจ์ะใชสิ้ทธ์ิแลกแตม้ เพื่อซ้ือสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.46)  
รองลงมาคือ ความประสงค์จะใช้สิทธ์ิแลกแตม้คะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่วนลดเงินสด(ค่าเฉล่ีย 
4.38) และความประสงค์จะใช้สิทธ์ิแลกแต้ม เพื่อแลกไมล์เดินทางของสายการบิน(ค่าเฉล่ีย 3.99) 
ตามล าดบั       
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ 30,001 - 45,000 บาท มีการตอบสนองเก่ียวกับสิทธิ
ประโยชน์ของบตัรเครดิต วีซ่า แพลทินัมธนาคารกรุงเทพในขั้นความตอ้งการอยากได้ (Desire) มี
ความคิดเห็นโดยรวมอยู ่ใน ระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่  (ค่าเฉล่ียรวม 4.51)  

โดยความคิดเห็นในในดา้นการตอบสนองเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิต วีซ่า 
แพลทินมัธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้30 ,001 - 45,000 บาทในระดบัเห็นดว้ย
อยา่งยิ่ง สามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ ความประสงคจ์ะใชสิ้ทธ์ิในการแลกแตม้คะแนนสะสม 
เพื่อแลกสินค้าฟรี (ค่าเฉล่ีย 4.94) รองลงมาคือ ความประสงค์จะใช้สิทธ์ิในการแลกแต้มเพื่อรับ
ส่วนลด ณ ร้านค้าท่ีร่วมรายการ(ค่าเฉล่ีย 4.69) ความประสงค์จะใช้สิทธิประโยชน์ เพื่อรับ แต้ม
คะแนนเพิ่มเป็น 2 เท่า (ค่าเฉล่ีย 4.64) และความประสงคจ์ะใชสิ้ทธิประโยชน์ เพื่อรับ ความคุม้ครอง
ประกนัภยั (ค่าเฉล่ีย 4.63)ตามล าดบั   

ความคิดเห็นในด้านการตอบสนองเก่ียวกับสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิต วีซ่า 
แพลทินมัธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได3้0,001 - 45,000 บาท ในระดบัเห็นดว้ย 
สามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ ความประสงค์จะใช้สิทธ์ิแลกแตม้คะแนนสะสม เพื่อแลกรับ
ส่วนลดเงินสด(ค่าเฉล่ีย 4.45) รองลงมาคือ ความประสงค์จะใช้สิทธิประโยชน์ เพื่อรับส่วนลด
ค่าอาหาร ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ (ค่าเฉล่ีย 4.43)  ความประสงค์จะใช้สิทธ์ิแลกแตม้ เพื่อซ้ือสินคา้ 
(ค่าเฉล่ีย 4.36) และความประสงคจ์ะใชสิ้ทธ์ิแลกแตม้ เพื่อแลกไมล์เดินทางของสายการบิน (ค่าเฉล่ีย 
3.93) ตามล าดบั   

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ มากกว่า 45,000 บาท มีการตอบสนองเก่ียวกับสิทธิ
ประโยชน์ของบตัรเครดิต วีซ่า แพลทินัมธนาคารกรุงเทพในขั้นความตอ้งการอยากได้ (Desire) มี
ความคิดเห็นโดยรวมอยู ่ในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ (ค่าเฉล่ียรวม 4.54)  

โดยความคิดเห็นในด้านการตอบสนองเก่ียวกับสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิต วีซ่า 
แพลทินมัธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดม้ากกว่า 45,000 บาท ในระดบัเห็นดว้ย
อยา่งยิ่ง สามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ ความประสงคจ์ะใชสิ้ทธ์ิในการแลกแตม้คะแนนสะสม 
เพื่อแลกสินคา้ฟรี(ค่าเฉล่ีย 4.82) รองลงมาคือ ความประสงค์จะใช้สิทธิประโยชน์ เพื่อรับส่วนลด
ค่าอาหาร ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ (ค่าเฉล่ีย 4.67) ความประสงค์จะใช้สิทธ์ิแลกแตม้ เพื่อซ้ือสินค้า
(ค่าเฉล่ีย 4.61) ความประสงคจ์ะใชสิ้ทธิประโยชน์ เพื่อรับ แตม้คะแนนเพิ่มเป็น 2 เท่า (ค่าเฉล่ีย 4.55) 
และความประสงคจ์ะใชสิ้ทธิประโยชน์ เพื่อรับ ความคุม้ครองประกนัภยั (ค่าเฉล่ีย 4.53)ตามล าดบั 

ความคิดเห็นในด้านการตอบสนองเก่ียวกับสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิต วีซ่า 
แพลทินมัธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดม้ากกว่า 45,000 บาท ในระดบัเห็นดว้ย 
สามารถเรียงล าดับตามค่าเฉล่ีย ได้แก่ ความประสงค์จะใช้สิทธ์ิในการแลกแตม้เพื่อรับส่วนลด ณ 
ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ (ค่าเฉล่ีย 4.49) รองลงมาคือ ความประสงค์จะใช้สิทธ์ิแลกแตม้ เพื่อแลกไมล์
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เดินทางของสายการบิน(ค่าเฉล่ีย 4.36)  และความประสงคจ์ะใชสิ้ทธ์ิแลกแตม้คะแนนสะสม เพื่อแลก
รับส่วนลดเงินสด(ค่าเฉล่ีย 4.32) ตามล าดบั 

 
ตารางที่ 4.20 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีผลต่อการตอบสนองของลูกคา้บตัรเครดิตวีซ่า แพลทินัม
ธนาคารกรุงเทพต่อสิทธิประโยชน์ขั้นการตดัสินใจซ้ือโดยจ าแนกตามรายได ้

ขั้นการตดัสินใจซ้ือ  
(Action) 

รายได้ 

ไม่เกนิ 30,000 บาท 30,001 - 45,000 บาท มากกว่า 45,000 บาท 

n=96 n=67 n=137 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล 

ท่านตัดสินใจใช้สิทธ์ิในการแลก
แต้มคะแนนสะสมเพื่อแลกสินค้า
ฟรี 

4.91 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

4.99 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

4.79 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

ท่านตัดสินใจใช้สิทธ์ิในการแลก
แตม้เพ่ือรับส่วนลด ณ ร้านคา้ท่ีร่วม
รายการ 

4.89 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

4.94 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

4.68 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

ท่ านตัด สินใจใช้สิท ธ์ิแลกแต้ม
คะแนนสะสม เพ่ือแลกรับส่วนลด
เงินสด 

4.49 เห็นดว้ย 4.46 เห็นดว้ย 4.50 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

ท่านตดัสินใจใชสิ้ทธ์ิแลกแตม้เพ่ือ
ซ้ือสินคา้ 

4.43 เห็นดว้ย 4.42 เห็นดว้ย 4.72 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

ท่านตดัสินใจใชสิ้ทธ์ิแลกแตม้เพื่อ
แลกไมลเ์ดินทางของสายการบิน 

4.18 เห็นดว้ย 4.00 เห็นดว้ย 4.43 เห็นดว้ย 

ท่านตัดสินใจใช้สิทธิประโยชน์ 
เพ่ือรับแตม้คะแนนเพ่ิมเป็น 2 เท่า 

4.66 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

4.66 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

4.51 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

ท่านตัดสินใจใช้สิทธิประโยชน์ 
เพื่อรับความคุม้ครองประกนัภยั 

4.48 เห็นดว้ย 4.48 เห็นดว้ย 4.44 เห็นดว้ย 

ท่านตัดสินใจใช้สิทธิประโยชน์ 
เพ่ือรับส่วนลดค่าอาหาร ณ ร้านคา้
ท่ีร่วมรายการ 

4.56 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

4.52 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

4.80 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

ค่าเฉลีย่รวม 4.58 
เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

4.56 
เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

4.61 
เห็นด้วย
อย่างยิง่ 
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จากตารางท่ี 4.20 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท มีการตอบสนอง
เก่ียวกับสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิต วีซ่า แพลทินัมธนาคารกรุงเทพในขั้นการตัดสินใจซ้ือ
(Action)มีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ (ค่าเฉล่ีย 4.58)  

โดยความคิดเห็นในด้านการตอบสนองเก่ียวกับสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิต วีซ่า 
แพลทินัมธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทในระดบัเห็นดว้ย
อยา่งยิง่สามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ ท่านตดัสินใจใชสิ้ทธ์ิในการแลกแตม้คะแนนสะสม เพื่อ
แลกสินคา้ฟรี (ค่าเฉล่ีย 4.91) รองลงมาคือ ท่านตดัสินใจใช้สิทธ์ิในการแลกแตม้เพื่อรับส่วนลด ณ 
ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ(ค่าเฉล่ีย 4.89) ท่านตดัสินใจใชสิ้ทธิประโยชน์ เพื่อรับแตม้คะแนนเพิ่มเป็น 2 เท่า 
(ค่าเฉล่ีย 4.66) ท่านตดัสินใจใช้สิทธิประโยชน์ เพื่อรับส่วนลดค่าอาหาร ณ ร้านค้าท่ีร่วมรายการ
(ค่าเฉล่ีย 4.56) ตามล าดบั  

ความคิดเห็นในด้านการตอบสนองเก่ียวกับสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิต วีซ่า 
แพลทินัมธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทในระดบัเห็นดว้ย
สามารถเรียงล าดับตามค่าเฉล่ีย ได้แก่ ท่านตดัสินใจใช้สิทธ์ิแลกแต้มคะแนนสะสม เพื่อแลกรับ
ส่วนลดเงินสด(ค่าเฉล่ีย 4.49) รองลงมาคือ ท่านตดัสินใจใช้สิทธิประโยชน์ เพื่อรับความคุม้ครอง
ประกนัภยั (ค่าเฉล่ีย 4.48) ท่านตดัสินใจใชสิ้ทธ์ิแลกแตม้ เพื่อซ้ือสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.43) ท่านตดัสินใจ
ใชสิ้ทธ์ิแลกแตม้ เพื่อแลกไมลเ์ดินทางของสายการบิน(ค่าเฉล่ีย 4.18) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ 30,001 - 45,000 บาท มีการตอบสนองเก่ียวกับสิทธิ
ประโยชน์ของบัตรเครดิต วีซ่า แพลทินัมธนาคารกรุงเทพ ในขั้นการตดัสินใจซ้ือ(Action)มีความ
คิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ (ค่าเฉล่ีย 4.56)  

โดยความคิดเห็นในในดา้นการตอบสนองเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิตวีซ่า 
แพลทินมัธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้30 ,001 - 45,000 บาทในระดบัเห็นดว้ย
อยา่งยิง่สามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ ท่านตดัสินใจใชสิ้ทธ์ิในการแลกแตม้คะแนนสะสม เพื่อ
แลกสินคา้ฟรี(ค่าเฉล่ีย 4.99) รองลงมาคือ ท่านตดัสินใจใช้สิทธ์ิในการแลกแต้มเพื่อรับส่วนลด ณ 
ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ(ค่าเฉล่ีย 4.94) ท่านตดัสินใจใชสิ้ทธิประโยชน์ เพื่อรับแตม้คะแนนเพิ่มเป็น 2 เท่า 
(ค่าเฉล่ีย 4.66) ท่านตดัสินใจใช้สิทธิประโยชน์ เพื่อรับส่วนลดค่าอาหาร ณ ร้านค้าท่ีร่วมรายการ 
(ค่าเฉล่ีย 4.52) ตามล าดบั 

ความคิดเห็นในด้านการตอบสนองเก่ียวกับสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิต วีซ่า 
แพลทินมัธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้30,001 - 45,000 บาทในระดบัเห็นดว้ย
สามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ ท่านตดัสินใจใชสิ้ทธิประโยชน์ เพื่อรับความคุม้ครองประกนัภยั 
(ค่าเฉล่ีย 4.48) รองลงมาคือ ท่านตดัสินใจใชสิ้ทธ์ิแลกแตม้คะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่วนลดเงินสด 
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(ค่าเฉล่ีย 4.46) ท่านตดัสินใจใชสิ้ทธ์ิแลกแตม้ เพื่อซ้ือสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.42) ท่านตดัสินใจใชสิ้ทธ์ิแลก
แตม้ เพื่อแลกไมลเ์ดินทางของสายการบิน (ค่าเฉล่ีย 4.00) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ มากกว่า 45,000 บาท มีการตอบสนองเก่ียวกับสิทธิ
ประโยชน์ของบัตรเครดิต วีซ่า แพลทินัมธนาคารกรุงเทพในขั้นการตดัสินใจซ้ือ(Action)มีความ
คิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ (ค่าเฉล่ีย 4.61)  

โดยความคิดเห็นในด้านการตอบสนองเก่ียวกับสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิต วีซ่า 
แพลทินมัธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดม้ากกว่า 45,000 บาท ในระดบัเห็นดว้ย
อยา่งยิง่สามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ ท่านตดัสินใจใชสิ้ทธิประโยชน์ เพื่อรับส่วนลดค่าอาหาร 
ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ (ค่าเฉล่ีย 4.80) รองลงมาคือ ท่านตดัสินใจใช้สิทธ์ิในการแลกแตม้คะแนน
สะสม เพื่อแลกสินคา้ฟรี  (ค่าเฉล่ีย 4.79)ท่านตดัสินใจใช้สิทธ์ิแลกแตม้ เพื่อซ้ือสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.72) 
ท่านตดัสินใจใช้สิทธ์ิในการแลกแต้มเพื่อรับส่วนลด ณ ร้านค้าท่ีร่วมรายการ (ค่าเฉล่ีย 4.68) ท่าน
ตดัสินใจใช้สิทธิประโยชน์ เพื่อรับแตม้คะแนนเพิ่มเป็น 2 เท่า(ค่าเฉล่ีย 4.51) และท่านตดัสินใจใช้
สิทธ์ิแลกแตม้คะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่วนลดเงินสด (ค่าเฉล่ีย 4.50)  ตามล าดบั 

ความคิดเห็นในด้านการตอบสนองเก่ียวกับสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิต วีซ่า 
แพลทินมัธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดม้ากกว่า 45,000 บาท ในระดบัเห็นดว้ย
สามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ ท่านตดัสินใจใชสิ้ทธิประโยชน์ เพื่อรับความคุม้ครองประกนัภยั  
(ค่าเฉล่ีย 4.44) และท่านตดัสินใจใช้สิทธ์ิแลกแตม้ เพื่อแลกไมล์เดินทางของสายการบิน (ค่าเฉล่ีย 
4.43)  
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4.6 ส่วนที่ 6 ข้อมูลเกี่ยวกับการตอบสนองของลูกค้าบัตรเครดิตวีซ่า แพลทินัมธนาคารกรุงเทพต่อ
สิทธิประโยชน์ จ าแนกความถี่ในการใช้บริการต่อเดือน 
 
ตารางที่ 4.21 แสดงค่าเฉล่ีย และระดับความคิดเห็นต่อการตอบสนองของลูกค้าบัตรเครดิตวีซ่า 
แพลทินมัธนาคารกรุงเทพในขั้นความตั้งใจจ าแนกตามความถ่ีในการใชบ้ริการต่อเดือน 

ขั้นความตั้งใจ 
(Attention) 

ความถี่ในการใช้บริการต่อเดือน 

ไม่เกนิ 2 คร้ังต่อเดอืน 2-4 คร้ังต่อเดอืน มากกว่า 4 คร้ังต่อเดอืน 

n=39 n=200 n=61 
ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล 

แหล่งทีท่ราบข้อมูลเบือ้งต้นเกีย่วกบัสิทธิประโยชน์ของบัตร  
พนกังานของธนาคารกรุงเทพ 4.26 เห็นดว้ย 4.13 เห็นดว้ย 4.13 เห็นดว้ย 
BBL Call Center 3.69 เห็นดว้ย 4.00 เห็นดว้ย 4.02 เห็นดว้ย 
เพื่อน หรือ คนรู้จกั 3.51 เห็นดว้ย 3.65 เห็นดว้ย 3.64 เห็นดว้ย 
พนกังาน ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ 4.08 เห็นดว้ย 4.29 เห็นดว้ย 4.48 เห็นดว้ย 
ป้ายติดประกาศ ณ ร้านคา้ท่ีร่วม
รายการ 

4.38 เห็นดว้ย 4.41 เห็นดว้ย 4.56 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

เอกสารแนะน าท่ีมาพร้อมกับใบ
แจง้หน้ี 

4.36 เห็นดว้ย 4.19 เห็นดว้ย 4.30 เห็นดว้ย 

SMS 3.36 เฉยๆ 3.54 เห็นดว้ย 3.46 เฉยๆ 
E-mail 3.59 เห็นดว้ย 3.56 เห็นดว้ย 3.54 เห็นดว้ย 
เวบ็ไซตข์อง  BBL 3.97 เห็นดว้ย 4.03 เห็นดว้ย 3.87 เห็นดว้ย 
เฟสบุ๊คแฟนเพจของ  BBL Credit 4.05 เห็นดว้ย 4.28 เห็นดว้ย 4.30 เห็นดว้ย 
เฟสบุ๊คแฟนเพจสาธารณะ/ เว็บ
บอร์ดสาธารณะ 

3.74 เห็นดว้ย 3.80 เห็นดว้ย 3.77 เห็นดว้ย 

Banner โฆษณาทัว่ไป 3.85 เห็นดว้ย 3.71 เห็นดว้ย 3.75 เห็นดว้ย 
ส่ือโฆษณาทัว่ไป เช่น วทิยุ
โทรทศัน์ ฯลฯ 

3.69 เห็นดว้ย 3.61 เห็นดว้ย 3.48 เฉยๆ 

สิทธิประโยชน์ของบัตร 
การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลก
สินคา้ฟรี 

4.28 เห็นดว้ย 4.09 เห็นดว้ย 4.10 เห็นดว้ย 

การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับ
ส่วนลด 

4.18 เห็นดว้ย 4.03 เห็นดว้ย 4.03 เห็นดว้ย 

การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับ
ส่วนลดเป็นเงินสด 

3.95 เห็นดว้ย 3.85 เห็นดว้ย 3.85 เห็นดว้ย 
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ตารางที ่4.21 (ต่อ) แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความคิดเห็นต่อการตอบสนองของลูกคา้บตัรเครดิต       วี
ซ่า แพลทินมัธนาคารกรุงเทพในขั้นความตั้งใจจ าแนกตามความถ่ีในการใชบ้ริการต่อเดือน 

ขั้นความตั้งใจ 
(Attention) 

ความถี่ในการใช้บริการต่อเดือน 

ไม่เกนิ 2 คร้ังต่อเดอืน 2-4 คร้ังต่อเดอืน มากกว่า 4 คร้ังต่อเดอืน 

n=39 n=200 n=61 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล 

สิทธิประโยชน์ของบัตร 
การแลกคะแนนสะสม เพ่ือแลกซ้ือ
สินคา้ 

3.85 เห็นดว้ย 3.88 เห็นดว้ย 3.87 เห็นดว้ย 

การแลกคะแนนสะสมเพื่อแลกไมล์
เดินทางของสายการบิน 

3.92 เห็นดว้ย 4.00 เห็นดว้ย 3.98 เห็นดว้ย 

การรับคะแนนสะสมเพ่ิมเป็น 2 เท่า 3.62 เห็นดว้ย 3.92 เห็นดว้ย 4.20 เห็นดว้ย 
การรับประกนัภยัคุม้ครองเม่ือช าระ
ค่าเดินทางและโปรแกรมท่องเท่ียว
ผา่นบตัร 

3.56 เห็นดว้ย 3.58 เห็นดว้ย 3.64 เห็นดว้ย 

การรับส่วนลดค่าอาหาร ณ ร้านคา้
ท่ีร่วมรายการ 

4.10 เห็นดว้ย 4.09 เห็นดว้ย 4.16 เห็นดว้ย 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.90 เห็นด้วย 3.94 เห็นด้วย 3.96 เห็นด้วย 

 
จากตารางท่ี 4.21 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการบตัรเครดิตไม่เกิน 2 คร้ังต่อ

เดือนมีการตอบสนองต่อสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิตวีซ่า แพลทินมัธนาคารกรุงเทพ ในขั้นความ
ตั้งใจ (Attention)  มีคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ียรวม  3.90)  

โดยความคิดเห็นในดา้นการทราบขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิต 
วีซ่า แพลทินมัธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการบตัรเครดิตไม่เกิน 2 คร้ังต่อเดือน
ในระดับเห็นด้วยสามารถเรียงล าดับตามค่าเฉล่ีย ได้แก่ ป้ายติดประกาศ ณ ร้านค้าท่ีร่วมรายการ 
(ค่าเฉล่ีย 4.38) รองลงมาคือ เอกสารแนะน าท่ีมาพร้อมกบัใบแจง้หน้ี (ค่าเฉล่ีย 4.36) พนักงานของ
ธนาคารกรุงเทพ (ค่าเฉล่ีย 4.26) พนกังาน ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ (ค่าเฉล่ีย 4.08)  เฟสบุค๊แฟนเพจของ  
BBL Credit (ค่าเฉล่ีย 4.05)   เวบ็ไซต์ของ  BBL(ค่าเฉล่ีย3.97) Banner โฆษณาทัว่ไป (ค่าเฉล่ีย3.85)   
เฟสบุ๊คแฟนเพจสาธารณะ/ เว็บบอร์ดสาธารณะ  (ค่าเฉล่ีย3.74)   BBL Call Center และส่ือโฆษณา
ทัว่ไป เช่น วิทยุโทรทศัน์ ฯลฯ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย3.69)  E-mail (ค่าเฉล่ีย 3.59) เพื่อน หรือ คน
รู้จกั (ค่าเฉล่ีย 3.51) ตามล าดบั 
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ความคิดเห็นในดา้นการทราบขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิตวีซ่า 
แพลทินมัธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการบตัรเครดิตไม่เกิน 2 คร้ังต่อเดือนใน
ระดบัเฉยๆ ไดแ้ก่ SMS (ค่าเฉล่ีย 3.36)  

ส่วนความคิดเห็นในด้านการทราบสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิต  วีซ่า แพลทินัม
ธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการบตัรเครดิตไม่เกิน 2 คร้ังต่อเดือนในระดบัเห็น
ดว้ยสามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่  การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกสินคา้ฟรี(ค่าเฉล่ีย 4.28) 
รองลงมาคือ การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่วนลด(ค่าเฉล่ีย 4.18) การรับส่วนลดค่าอาหาร ณ 
ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ (ค่าเฉล่ีย 4.10) การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่วนลดเป็นเงินสด (ค่าเฉล่ีย 
3.95) การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกไมล์เดินทางของสายการบิน (ค่าเฉล่ีย 3.92) การแลกคะแนน
สะสม เพื่อแลกซ้ือสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.85) การรับคะแนนสะสมเพิ่มเป็น 2 เท่า (ค่าเฉล่ีย 3.62) การรับ
ประกนัภยัคุม้ครองเม่ือช าระค่าเดินทางและโปรแกรมท่องเท่ียวผา่นบตัร (ค่าเฉล่ีย 3.56) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการบตัรเครดิต2-4 คร้ังต่อเดือนมีการตอบสนองต่อสิทธิ
ประโยชน์ของบตัรเครดิตวีซ่า แพลทินัมธนาคารกรุงเทพ ในขั้นความตั้งใจ (Attention)  มีคิดเห็น
โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ียรวม  3.94)  

โดยความคิดเห็นในดา้นการทราบขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิต 
วีซ่า แพลทินมัธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการบตัรเครดิต 2-4คร้ังต่อเดือน ใน
ระดบัเห็นดว้ยสามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ ป้ายติดประกาศ ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ(ค่าเฉล่ีย 
4.41)  รองลงมาคือ พนกังาน ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ(ค่าเฉล่ีย 4.29) เฟสบุ๊คแฟนเพจของ  BBL Credit 
(ค่าเฉล่ีย 4.28) เอกสารแนะน าท่ีมาพร้อมกบัใบแจง้หน้ี (ค่าเฉล่ีย 4.19) พนกังานของธนาคารกรุงเทพ 
(ค่าเฉล่ีย 4.13) เวบ็ไซต์ของ  BBL (ค่าเฉล่ีย 4.03)   BBL Call Center (ค่าเฉล่ีย 4.00)เฟสบุ๊คแฟนเพจ
สาธารณะ/ เวบ็บอร์ดสาธารณะ (ค่าเฉล่ีย 3.80) Banner โฆษณาทัว่ไป (ค่าเฉล่ีย 3.71)  เพื่อน หรือ คน
รู้จกั (ค่าเฉล่ีย 3.65) ส่ือโฆษณาทัว่ไป เช่น วิทยุโทรทศัน์ ฯลฯ (ค่าเฉล่ีย 3.61) E-mail  (ค่าเฉล่ีย 3.56) 
และ SMS (ค่าเฉล่ีย 3.54) ตามล าดบั 

ส่วนความคิดเห็นในด้านการทราบสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิต  วีซ่า แพลทินัม
ธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการบตัรเครดิต 2-4 คร้ังต่อเดือนในระดบัเห็นดว้ย
สามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกสินคา้ฟรีและการรับส่วนลด
ค่าอาหาร ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.09) รองลงมาคือ การแลกคะแนนสะสม 
เพื่อแลกรับส่วนลด (ค่าเฉล่ีย 4.03) การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกไมล์เดินทางของสายการบิน 
(ค่าเฉล่ีย 4.00) การรับคะแนนสะสมเพิ่มเป็น 2 เท่า (ค่าเฉล่ีย 3.92)  การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกซ้ือ
สินคา้(ค่าเฉล่ีย 3.88) การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่วนลดเป็นเงินสด (ค่าเฉล่ีย 3.85) และการรับ
ประกนัภยัคุม้ครองเม่ือช าระค่าเดินทางและโปรแกรมท่องเท่ียวผา่นบตัร(ค่าเฉล่ีย 3.58) ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการบตัรเครดิตมากกวา่ 4 คร้ังต่อเดือนมีการตอบสนองต่อ
สิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิตวซ่ีา แพลทินมัธนาคารกรุงเทพ ในขั้นความตั้งใจ (Attention)  มีคิดเห็น
โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ียรวม  3.96)  

โดยความคิดเห็นในดา้นการทราบขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิต 
วซ่ีา แพลทินมัธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการบตัรเครดิตมากกวา่ 4 คร้ังต่อเดือน
ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่งเรียงล าดับตามค่าเฉล่ีย ได้แก่ ป้ายติดประกาศ ณ ร้านค้าท่ีร่วมรายการ
(ค่าเฉล่ีย 4.56) 

ความคิดเห็นในดา้นการทราบขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิตวีซ่า 
แพลทินมัธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการบตัรเครดิตมากกวา่ 4 คร้ังต่อเดือนใน
ระดบัเห็นดว้ยเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ พนกังาน ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ (ค่าเฉล่ีย 4.48) รองลงมา
คือ เอกสารแนะน าท่ีมาพร้อมกบัใบแจง้หน้ีและเฟสบุ๊คแฟนเพจของ  BBL Credit มีค่าเฉล่ียเท่ากนั 
(ค่าเฉล่ีย 4.30) พนกังานของธนาคารกรุงเทพ (ค่าเฉล่ีย 4.13) BBL Call Center (ค่าเฉล่ีย 4.02) เวบ็ไซต์
ของ  BBL (ค่าเฉล่ีย 3.87)  เฟสบุ๊คแฟนเพจสาธารณะ/ เวบ็บอร์ดสาธารณะ (ค่าเฉล่ีย 3.77) Banner 
โฆษณาทั่วไป (ค่าเฉล่ีย 3.75)  เพื่อน หรือ คนรู้จัก (ค่าเฉล่ีย 3.64) และ E-mail  (ค่าเฉล่ีย 3.54) 
ตามล าดบั 

ความคิดเห็นในดา้นการทราบขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิต วซ่ีา 
แพลทินมัธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการบตัรเครดิตมากกวา่ 4 คร้ังต่อเดือนใน
ระดบัเฉยๆเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ได้แก่ ส่ือโฆษณาทัว่ไป เช่น วิทยุโทรทศัน์ ฯลฯ (ค่าเฉล่ีย 3.48) 
และ SMS (ค่าเฉล่ีย 3.46) 

ส่วนความคิดเห็นในด้านการทราบสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิต  วีซ่า แพลทินัม
ธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการบตัรเครดิตมากกว่า 4 คร้ังต่อเดือนในระดบัเห็น
ด้วยสามารถเรียงล าดับตามค่าเฉล่ีย ได้แก่ การรับคะแนนสะสมเพิ่มเป็น 2 เท่า(ค่าเฉล่ีย 4.20)  
รองลงมาคือ การรับส่วนลดค่าอาหาร ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ (ค่าเฉล่ีย 4.16)  การแลกคะแนนสะสม 
เพื่อแลกสินคา้ฟรี(ค่าเฉล่ีย 4.10) การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่วนลด (ค่าเฉล่ีย 4.03) การแลก
คะแนนสะสม เพื่อแลกไมล์เดินทางของสายการบิน(ค่าเฉล่ีย 3.98)   การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลก
ซ้ือสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.87)  การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่วนลดเป็นเงินสด(ค่าเฉล่ีย 3.85)  และ
การรับประกันภัยคุ้มครองเม่ือช าระค่าเดินทางและโปรแกรมท่องเท่ียวผ่านบัตร (ค่าเฉล่ีย 3.64)  
ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.22 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีผลต่อการตอบสนองของลูกคา้บตัรเครดิตวีซ่า แพลทินัม
ธนาคารกรุงเทพต่อสิทธิประโยชน ์ในขั้นความสนใจโดยจ าแนกตามความถ่ีในการใชบ้ริการต่อเดือน 

ขั้นความสนใจ 
(Interest) 

ความถี่ในการใช้บริการต่อเดอืน 

ไม่เกนิ 2 คร้ังต่อเดอืน 2-4 คร้ังต่อเดอืน มากกว่า 4 คร้ังต่อเดอืน 

n=39 n=200 n=61 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล 

แหล่งในการหาข้อมูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัสิทธิประโยชน์ของบัตร 
พนกังานของธนาคารกรุงเทพ 4.10 เห็นดว้ย 3.98 เห็นดว้ย 4.08 เห็นดว้ย 
BBL Call Center 4.38 เห็นดว้ย 4.29 เห็นดว้ย 4.48 เห็นดว้ย 
เพื่อน หรือ คนรู้จกั 3.44 เฉยๆ 3.48 เฉยๆ 3.13 เฉยๆ 
พนกังาน ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ 4.26 เห็นดว้ย 4.32 เห็นดว้ย 4.43 เห็นดว้ย 
ป้ายติดประกาศ ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ 4.44 เห็นดว้ย 4.43 เห็นดว้ย 4.46 เห็นดว้ย 

เอกสารแนะน าท่ีมาพร้อมกบัใบแจง้หน้ี 4.59 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

4.43 เห็นดว้ย 4.46 เห็นดว้ย 

สมคัรบริการรับข่าวสารทางSMS 3.56 เห็นดว้ย 3.36 เฉยๆ 3.28 เฉยๆ 
E-mailถึงฝ่ายบริการลูกคา้ 3.00 เฉยๆ 2.80 เฉยๆ 2.75 เฉยๆ 
เวบ็ไซตข์อง  BBL 

4.69 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

4.56 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

4.54 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

เฟสบุ๊คแฟนเพจของ  BBL Credit 4.03 เห็นดว้ย 4.40 เห็นดว้ย 4.33 เห็นดว้ย 
เฟสบุ๊คแฟนเพจสาธารณะ/  
เวบ็บอร์ดสาธารณะ 

4.21 เห็นดว้ย 4.01 เห็นดว้ย 4.05 เห็นดว้ย 

สิทธิประโยชน์ของบัตร 
การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกสินคา้
ฟรี 

4.79 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

4.87 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

4.93 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

การแลกคะแนนสะสม เพื่ อแลกรับ
ส่วนลด 

4.72 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

4.55 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

4.49 เห็นดว้ย 

การแลกคะแนนสะสม เพื่ อแลกรับ
ส่วนลดเป็นเงินสด 

4.56 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

4.49 เห็นดว้ย 4.52 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

การแลกคะแนนสะสม เพ่ือแลกซ้ือ
สินคา้ 

4.67 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

4.60 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

4.67 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกไมล์
เดินทางของสายการบิน 

4.41 เห็นดว้ย 4.32 เห็นดว้ย 4.33 เห็นดว้ย 
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ตารางที่ 4.22 (ต่อ) แสดง ค่าเฉล่ีย และระดับท่ีมีผลต่อการตอบสนองของลูกค้าบัตรเครดิตวีซ่า 
แพลทินัมธนาคารกรุงเทพต่อสิทธิประโยชน์ ในขั้นความสนใจโดยจ าแนกตามความถ่ีในการใช้
บริการต่อเดือน 

ขั้นความสนใจ 
(Interest) 

ความถี่ในการใช้บริการต่อเดอืน 

ไม่เกนิ 2 คร้ังต่อเดอืน 2-4 คร้ังต่อเดอืน มากกว่า 4 คร้ังต่อเดอืน 

n=39 n=200 n=61 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล 

สิทธิประโยชน์ของบัตร 
การรับคะแนนสะสมเพ่ิมเป็น 2 เท่า 

4.62 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

4.55 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

4.51 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

การรับประกนัภยัคุม้ครองเม่ือช าระ
ค่าเดินทางและโปรแกรมท่องเท่ียว
ผา่นบตัร 

4.62 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

4.63 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

4.61 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

การรับส่วนลดค่าอาหาร ณ ร้านคา้
ท่ีร่วมรายการ 

4.62 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

4.49 เห็นดว้ย 4.54 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

ค่าเฉลีย่รวม 4.30 เห็นด้วย 4.24 เห็นด้วย 4.24 เห็นด้วย 

 
จากตารางท่ี 4.22 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการบตัรเครดิตไม่เกิน 2 คร้ังต่อ

เดือนมีการตอบสนองต่อสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิตวีซ่า แพลทินมัธนาคารกรุงเทพ ในขั้นความ
สนใจ(Interest)มีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ียรวม  4.30)  

โดยความคิดเห็นในดา้นการทราบขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิต          
วซ่ีา แพลทินมัธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการบตัรเครดิต ไม่เกิน 2 คร้ังต่อเดือน
ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่งสามารถเรียงล าดับตามค่าเฉล่ีย ได้แก่ เว็บไซต์ของ  BBL (ค่าเฉล่ีย 4.69)  
และเอกสารแนะน าท่ีมาพร้อมกบัใบแจง้หน้ี (ค่าเฉล่ีย 4.59)   

ความคิดเห็นในดา้นการทราบขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิตวีซ่า 
แพลทินมัธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการบตัรเครดิต ไม่เกิน 2 คร้ังต่อเดือนใน
ระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ ป้ายติดประกาศ ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ(ค่าเฉล่ีย 4.44) รองลงมาคือ BBL Call 
Center  (ค่าเฉล่ีย 4.38) พนักงาน ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ (ค่าเฉล่ีย 4.26) เฟสบุ๊คแฟนเพจสาธารณะ/ 
เวบ็บอร์ดสาธารณะ(ค่าเฉล่ีย 4.21)  พนกังานของธนาคารกรุงเทพ(ค่าเฉล่ีย 4.10) เฟสบุค๊แฟนเพจของ  
BBL Credit  (ค่าเฉล่ีย 4.03) และ สมคัรบริการรับข่าวสารทางSMS (ค่าเฉล่ีย 3.56) ตามล าดบั 
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ความคิดเห็นในดา้นการทราบขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิตวีซ่า 
แพลทินมัธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการบตัรเครดิต ไม่เกิน 2 คร้ังต่อเดือนใน
ระดบัเฉยๆ ไดแ้ก่ เพื่อน หรือ คนรู้จกั (ค่าเฉล่ีย 3.44) และ E-mailถึงฝ่ายบริการลูกคา้ ค่าเฉล่ีย 3.00) 

ส่วนความคิดเห็นในด้านการทราบสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิต วีซ่า แพลทินัม
ธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการบตัรเครดิตไม่เกิน 2 คร้ังต่อเดือนในระดบัเห็น
ดว้ยอยา่งยิ่ง สามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกสินคา้ฟรี(ค่าเฉล่ีย 
4.79) รองลงมาคือ การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่วนลด (ค่าเฉล่ีย 4.72) การแลกคะแนนสะสม 
เพื่อแลกซ้ือสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.67) การรับคะแนนสะสมเพิ่มเป็น 2 เท่า / การรับประกนัภยัคุม้ครองเม่ือ
ช าระค่าเดินทางและโปรแกรมท่องเท่ียวผา่นบตัรและการรับส่วนลดค่าอาหาร ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ 
มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.62) และการแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่วนลดเป็นเงินสด (ค่าเฉล่ีย 
4.56) ตามล าดบั 

ความคิด เห็น ในด้านการทราบสิท ธิประโยชน์ ของ  BBL Platinum ของผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีใชบ้ริการบตัรเครดิต ไม่เกิน 2 คร้ังต่อเดือนในระดบัเห็นดว้ย สามารถเรียงล าดบัตาม
ค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกไมลเ์ดินทางของสายการบิน (ค่าเฉล่ีย 4.41) 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการบตัรเครดิต 2-4 คร้ังต่อเดือนมีการตอบสนองต่อสิทธิ
ประโยชน์ของบตัรเครดิตวีซ่า แพลทินมัธนาคารกรุงเทพ ในขั้นความสนใจ (Interest)มีความคิดเห็น
โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ียรวม  4.24)  

โดยความคิดเห็นในดา้นการทราบขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิตวี
ซ่า แพลทินัมธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการบตัรเครดิต 2-4 คร้ังต่อเดือนใน
ระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่สามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่  เวบ็ไซตข์อง  BBL (ค่าเฉล่ีย 4.56) 

ความคิดเห็นในดา้นการทราบขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิตวีซ่า 
แพลทินมัธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการบตัรเครดิต 2-4 คร้ังต่อเดือนในระดบั
เห็นด้วยสามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ ป้ายติดประกาศ ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการและเอกสาร
แนะน าท่ีมาพร้อมกบัใบแจง้หน้ี มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.43) รองลงมาคือเฟสบุ๊คแฟนเพจของ  
BBL Credit (ค่าเฉล่ีย 4.40) พนักงาน ณ ร้านค้าท่ี ร่วมรายการ (ค่าเฉ ล่ีย 4.32) BBL Call Center 
(ค่าเฉล่ีย 4.29) เฟสบุ๊คแฟนเพจสาธารณะ/ เว็บบอร์ดสาธารณะ (ค่าเฉล่ีย 4.01) และพนักงานของ
ธนาคารกรุงเทพ (ค่าเฉล่ีย 3.98) ตามล าดบั 

ความคิดเห็นในดา้นการทราบขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิตวีซ่า 
แพลทินมัธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการบตัรเครดิต 2-4 คร้ังต่อเดือนในระดบั
เฉยๆสามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ได้แก่  เพื่อน หรือ คนรู้จกั (ค่าเฉล่ีย 3.48) รองลงมาคือ สมคัร
บริการรับข่าวสารทางSMS (ค่าเฉล่ีย 3.36) และ E-mailถึงฝ่ายบริการลูกคา้(ค่าเฉล่ีย 2.80)   
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ส่วนความคิดเห็นในด้านการทราบสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิต  วีซ่า แพลทินัม
ธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการบตัรเครดิต  2-4 คร้ังต่อเดือนในระดบัเห็นดว้ย
อยา่งยิง่สามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกสินคา้ฟรี (ค่าเฉล่ีย 4.87) 
รองลงมาคือ การรับประกนัภยัคุม้ครองเม่ือช าระค่าเดินทางและโปรแกรมท่องเท่ียวผา่นบตัร (ค่าเฉล่ีย 
4.63)  การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกซ้ือสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.60) การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับ
ส่วนลดและการรับคะแนนสะสมเพิ่มเป็น 2 เท่า มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.55) การแลกคะแนน
สะสม เพื่อแลกรับส่วนลดเป็นเงินสด (ค่าเฉล่ีย 4.49) และการแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกไมลเ์ดินทาง
ของสายการบิน (ค่าเฉล่ีย 4.32) ตามล าดบั 

ความคิดเห็นในด้านการทราบสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิต วีซ่า แพลทินัมธนาคาร
กรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการบตัรเครดิต 2-4 คร้ังต่อเดือนในระดบัเห็นดว้ยสามารถ
เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ การรับส่วนลดค่าอาหาร ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ (ค่าเฉล่ีย 4.49)  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการบตัรเครดิต มากกวา่ 4 คร้ังต่อเดือนมีการตอบสนองต่อ
สิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิตวีซ่า แพลทินัมธนาคารกรุงเทพในขั้นความสนใจ(Interest)มีความ
คิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (ค่าเฉล่ียรวม  4.24)  

โดยความคิดเห็นในดา้นการทราบขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิตวี
ซ่า แพลทินมัธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการบตัรเครดิต มากกวา่ 4 คร้ังต่อเดือน
ในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่สามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่  เวบ็ไซตข์อง  BBL (ค่าเฉล่ีย 4.54)   

ความคิดเห็นในดา้นการทราบขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิตวีซ่า 
แพลทินมัธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการบตัรเครดิต มากกวา่ 4 คร้ังต่อเดือนใน
ระดบัเห็นดว้ยสามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ BBL Call Center  (ค่าเฉล่ีย 4.48) รองลงมาคือ 
ป้ายติดประกาศ ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการและเอกสารแนะน าท่ีมาพร้อมกบัใบแจง้หน้ี มีค่าเฉล่ียเท่ากนั
(ค่าเฉล่ีย 4.46)  พนักงาน ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ (ค่าเฉล่ีย 4.43) เฟสบุ๊คแฟนเพจของ  BBL Credit 
(ค่าเฉล่ีย 4.33)  พนักงานของธนาคารกรุงเทพ (ค่าเฉล่ีย 4.08) และเฟสบุ๊คแฟนเพจสาธารณะ/ เว็บ
บอร์ดสาธารณะ (ค่าเฉล่ีย 4.05) ตามล าดบั 

ความคิดเห็นในดา้นการทราบขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิตวีซ่า 
แพลทินมัธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการบตัรเครดิต มากกวา่ 4 คร้ังต่อเดือนใน
ระดบัเฉยๆสามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ได้แก่สมคัรบริการรับข่าวสารทางSMS (ค่าเฉล่ีย 3.28) 
รองลงมาคือ เพื่อน หรือ คนรู้จกั (ค่าเฉล่ีย 3.13) และ E-mailถึงฝ่ายบริการลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 2.75) 

ส่วนความคิดเห็นในด้านการทราบสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิต  วีซ่า แพลทินัม
ธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการบตัรเครดิต มากกวา่ 4 คร้ังต่อเดือนในระดบัเห็น
ดว้ยอยา่งยิ่งสามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกสินคา้ฟรี (ค่าเฉล่ีย 



 
 

 

60 

4.93) รองลงมาคือ การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกซ้ือสินค้า (ค่าเฉล่ีย 4.67) การรับประกันภัย
คุม้ครองเม่ือช าระค่าเดินทางและโปรแกรมท่องเท่ียวผา่นบตัร (ค่าเฉล่ีย 4.61) การรับส่วนลดค่าอาหาร 
ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ (ค่าเฉล่ีย 4.54) การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่วนลดเป็นเงินสด (ค่าเฉล่ีย 
4.52) การรับคะแนนสะสมเพิ่มเป็น 2 เท่า (ค่าเฉล่ีย 4.51) และการแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับ
ส่วนลด (ค่าเฉล่ีย 4.49) ตามล าดบั 

ส่วนความคิดเห็นในด้านการทราบสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิต  วีซ่า แพลทินัม
ธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการบตัรเครดิต มากกวา่ 4 คร้ังต่อเดือนในระดบัเห็น
ดว้ยสามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกไมลเ์ดินทางของสายการบิน 
(ค่าเฉล่ีย 4.33)   
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ตารางที่ 4.23 แสดง ค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีผลต่อการตอบสนองของลูกคา้บตัรเครดิตวีซ่า แพลทินัม
ธนาคารกรุงเทพต่อสิทธิประโยชน์ ในขั้นความต้องการอยากได้โดยจ าแนกตามความถ่ีในการใช้
บริการต่อเดือน 

ขั้นความต้องการอยากได้  
(Desire) 

ความถี่ในการใช้บริการต่อเดอืน 

ไม่เกนิ 2 คร้ังต่อเดอืน 2-4 คร้ังต่อเดอืน มากกว่า 4 คร้ังต่อเดอืน 

n=39 n=200 n=61 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล 
ความประสงคจ์ะใชสิ้ทธ์ิในการ
แลกแตม้คะแนนสะสม เพื่อแลก
สินคา้ฟรี 

4.90 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

4.85 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

4.95 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

ความประสงคจ์ะใชสิ้ทธ์ิในการ
แลกแตม้เพ่ือรับส่วนลด ณ ร้านคา้
ท่ีร่วมรายการ 

4.64 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

4.54 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

4.62 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

ความประสงคจ์ะใชสิ้ทธ์ิแลกแตม้
คะแนนสะสม เพ่ือแลกรับส่วนลด
เงินสด 

4.44 เห็นดว้ย 4.37 เห็นดว้ย 4.30 เห็นดว้ย 

ความประสงคจ์ะใชสิ้ทธ์ิแลกแตม้ 
เพ่ือซ้ือสินคา้ 

4.56 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

4.48 เห็นดว้ย 4.56 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

ความประสงคจ์ะใชสิ้ทธ์ิแลกแตม้ 
เพื่อแลกไมลเ์ดินทางของสายการ
บิน 

4.28 เห็นดว้ย 4.12 เห็นดว้ย 4.16 เห็นดว้ย 

ความประสงคจ์ะใชสิ้ทธิประโยชน์ 
เพ่ือรับ แตม้คะแนนเพ่ิมเป็น 2 เท่า 

4.64 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

4.60 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

4.52 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

ความประสงคจ์ะใชสิ้ทธิประโยชน์ 
เพ่ือรับ ความคุม้ครองประกนัภยั 

4.59 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

4.58 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

4.59 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

ความประสงคจ์ะใชสิ้ทธิประโยชน์ 
เพ่ือรับส่วนลดค่าอาหาร ณ ร้านคา้
ท่ีร่วมรายการ 

4.59 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

4.56 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

4.59 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

ค่าเฉลีย่รวม 4.58 
เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

4.51 
เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

4.54 
เห็นด้วย
อย่างยิง่ 
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จากตารางท่ี 4.23  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการบตัรเครดิตไม่เกิน 2 คร้ังต่อ
เดือน มีการตอบสนองเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิต วีซ่า แพลทินมัธนาคารกรุงเทพในขั้น
ความตอ้งการอยากได ้(Desire) มีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่(ค่าเฉล่ียรวม 4.58)  

โดยความคิดเห็นในด้านการตอบสนองเก่ียวกับสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิตวีซ่า 
แพลทินมัธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการบตัรเครดิตไม่เกิน 2 คร้ังต่อเดือนใน
ระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่สามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ ความประสงคจ์ะใชสิ้ทธ์ิในการแลกแตม้
คะแนนสะสม เพื่อแลกสินคา้ฟรี(ค่าเฉล่ีย4.90) รองลงมาคือ ความประสงคจ์ะใชสิ้ทธ์ิในการแลกแตม้
เพื่อรับส่วนลด ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการและความประสงค์จะใช้สิทธิประโยชน์ เพื่อรับ แตม้คะแนน
เพิ่มเป็น 2 เท่า มีค่าเฉล่ียเท่ากัน (ค่าเฉล่ีย4.64) ความประสงค์จะใช้สิทธิประโยชน์ เพื่อรับ ความ
คุม้ครองประกนัภยั และความประสงคจ์ะใชสิ้ทธิประโยชน์ เพื่อรับส่วนลดค่าอาหาร ณ ร้านคา้ท่ีร่วม
รายการ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย4.59)  และความประสงคจ์ะใชสิ้ทธ์ิแลกแตม้ เพื่อซ้ือสินคา้ (ค่าเฉล่ีย
4.56) ตามล าดบั 

ความคิดเห็นในด้านการตอบสนองเก่ียวกับสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิต วีซ่า 
แพลทินัมธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทในระดบัเห็นดว้ย
สามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่  ความประสงคจ์ะใช้สิทธ์ิแลกแตม้คะแนนสะสม เพื่อแลกรับ
ส่วนลดเงินสด (ค่าเฉล่ีย4.44) และ ความประสงค์จะใช้สิทธ์ิแลกแตม้ เพื่อแลกไมล์เดินทางของสาย
การบิน (ค่าเฉล่ีย4.28)    

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการบตัรเครดิต 2-4 คร้ังต่อเดือนมีการตอบสนองเก่ียวกบั
สิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิต วีซ่า แพลทินมัธนาคารกรุงเทพในขั้นความตอ้งการอยากได ้(Desire)       
มีความคิดเห็นโดยรวมอยู ่ใน ระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่  (ค่าเฉล่ียรวม 4.51)  

โดยความคิดเห็นในในดา้นการตอบสนองเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิต วีซ่า 
แพลทินมัธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการบตัรเครดิต 2-4 คร้ังต่อเดือนในระดบั
เห็นด้วยอย่างยิ่ง สามารถเรียงล าดับตามค่าเฉล่ีย ได้แก่ ความประสงค์จะใช้สิทธ์ิในการแลกแต้ม
คะแนนสะสม เพื่อแลกสินคา้ฟรี (ค่าเฉล่ีย 4.85) รองลงมาคือความประสงคจ์ะใชสิ้ทธิประโยชน์ เพื่อ
รับ แต้มคะแนนเพิ่มเป็น 2 เท่า (ค่าเฉล่ีย 4.60) ความประสงค์จะใช้สิทธิประโยชน์ เพื่อรับ ความ
คุม้ครองประกนัภยั  (ค่าเฉล่ีย 4.58) ความประสงค์จะใช้สิทธิประโยชน์ เพื่อรับส่วนลดค่าอาหาร ณ 
ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ (ค่าเฉล่ีย 4.56) และความประสงคจ์ะใช้สิทธ์ิในการแลกแตม้เพื่อรับส่วนลด ณ 
ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ (ค่าเฉล่ีย 4.54) ตามล าดบั 

ความคิดเห็นในด้านการตอบสนองเก่ียวกับสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิต วีซ่า 
แพลทินมัธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการบตัรเครดิต 2-4 คร้ังต่อเดือนในระดบั
เห็นด้วย สามารถเรียงล าดับตามค่าเฉล่ีย ได้แก่ ความประสงค์จะใช้สิทธ์ิแลกแต้ม เพื่อซ้ือสินค้า 
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(ค่าเฉล่ีย 4.48) รองลงมาคือ ความประสงคจ์ะใชสิ้ทธ์ิแลกแตม้คะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่วนลดเงิน
สด (ค่าเฉล่ีย 4.37) และความประสงค์จะใช้สิทธ์ิแลกแต้ม เพื่อแลกไมล์เดินทางของสายการบิน 
(ค่าเฉล่ีย 4.12) 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการบตัรเครดิตมากกว่า 4 คร้ังต่อเดือน มีการตอบสนอง
เก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิต วีซ่า แพลทินัมธนาคารกรุงเทพในขั้นความตอ้งการอยากได ้
(Desire) มีความคิดเห็นโดยรวมอยู ่ในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ (ค่าเฉล่ียรวม 4.54)  

โดยความคิดเห็นในด้านการตอบสนองเก่ียวกับสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิต วีซ่า 
แพลทินมัธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการบตัรเครดิตมากกวา่ 4 คร้ังต่อเดือน ใน
ระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง สามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ ความประสงคจ์ะใชสิ้ทธ์ิในการแลกแตม้
คะแนนสะสม เพื่อแลกสินคา้ฟรี (ค่าเฉล่ีย 4.95) รองลงมาคือความประสงคจ์ะใชสิ้ทธ์ิในการแลกแตม้
เพื่อรับส่วนลด ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ(ค่าเฉล่ีย 4.62) ความประสงค์จะใช้สิทธิประโยชน์ เพื่อรับ 
ความคุม้ครองประกนัภยัและวามประสงคจ์ะใชสิ้ทธิประโยชน์ เพื่อรับส่วนลดค่าอาหาร ณ ร้านคา้ท่ี
ร่วมรายการ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.59) ความประสงคจ์ะใชสิ้ทธ์ิแลกแตม้ เพื่อซ้ือสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 
4.56) และความประสงค์จะใช้สิทธิประโยชน์ เพื่อรับ แต้มคะแนนเพิ่มเป็น 2 เท่า (ค่าเฉล่ีย 4.52) 
ตามล าดบั 

ความคิดเห็นในด้านการตอบสนองเก่ียวกับสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิต วีซ่า 
แพลทินมัธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการบตัรเครดิตมากกวา่ 4 คร้ังต่อเดือน ใน
ระดบัเห็นดว้ย สามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ ความประสงคจ์ะใชสิ้ทธ์ิแลกแตม้คะแนนสะสม 
เพื่อแลกรับส่วนลดเงินสด (ค่าเฉล่ีย 4.30) และความประสงคจ์ะใชสิ้ทธ์ิแลกแตม้ เพื่อแลกไมลเ์ดินทาง
ของสายการบิน (ค่าเฉล่ีย 4.16) 
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ตารางที่ 4.24 แสดง ค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีผลต่อการตอบสนองของลูกคา้บตัรเครดิตวีซ่า แพลทินัม
ธนาคารกรุงเทพต่อสิทธิประโยชน์ขั้นการตดัสินใจซ้ือโดยจ าแนกตามความถ่ีในการใช้บริการต่อ
เดือน 

ขั้นการตดัสินใจซ้ือ 
 (Action) 

ความถี่ในการใช้บริการต่อเดอืน 

ไม่เกนิ 2 คร้ังต่อเดอืน 2-4 คร้ังต่อเดอืน มากกว่า 4 คร้ังต่อเดอืน 

n=39 n=200 n=61 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล 
ท่านตัดสินใจใช้สิทธ์ิในการแลก
แต้มคะแนนสะสมเพื่อแลกสินค้า
ฟรี 

4.90 
เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่ 

4.84 
เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่ 

4.93 
เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่ 

ท่านตัดสินใจใช้สิทธ์ิในการแลก
แตม้เพ่ือรับส่วนลด ณ ร้านคา้ท่ีร่วม
รายการ 

4.95 
เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่ 

4.74 
เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่ 

4.90 
เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่ 

ท่ านตัด สินใจใช้สิท ธ์ิแลกแต้ม
คะแนนสะสม เพ่ือแลกรับส่วนลด
เงินสด 

4.62 
เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่ 

4.49 เห็นดว้ย 4.43 เห็นดว้ย 

ท่านตดัสินใจใชสิ้ทธ์ิแลกแตม้เพ่ือ
ซ้ือสินคา้ 

4.59 
เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่ 

4.53 
เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่ 

4.61 
เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่ 

ท่านตดัสินใจใชสิ้ทธ์ิแลกแตม้เพ่ือ
แลกไมลเ์ดินทางของสายการบิน 

4.41 เห็นดว้ย 4.28 เห็นดว้ย 4.07 เห็นดว้ย 

ท่านตัดสินใจใช้สิทธิประโยชน์ 
เพ่ือรับแตม้คะแนนเพ่ิมเป็น 2 เท่า 

4.59 
เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่ 

4.66 
เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่ 

4.38 เห็นดว้ย 

ท่านตัดสินใจใช้สิทธิประโยชน์ 
เพ่ือรับความคุม้ครองประกนัภยั 

4.51 
เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่ 

4.46 เห็นดว้ย 4.43 เห็นดว้ย 

ท่านตัดสินใจใช้สิทธิประโยชน์ 
เพ่ือรับส่วนลดค่าอาหาร ณ ร้านคา้
ท่ีร่วมรายการ 

4.64 
เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่ 

4.67 
เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่ 

4.66 
เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่ 

ค่าเฉลีย่รวม 4.65 
เห็นด้วย 
อย่างยิง่ 

4.58 
เห็นด้วย 
อย่างยิง่ 

4.55 
เห็นด้วย 
อย่างยิง่ 

 
จากตารางท่ี 4.24 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการบตัรเครดิตไม่เกิน 2 คร้ังต่อ

เดือน มีการตอบสนองเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิต วีซ่า แพลทินมัธนาคารกรุงเทพในขั้น
การตดัสินใจซ้ือ(Action) มีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ (ค่าเฉล่ียรวม 4.65)  
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โดยความคิดเห็นในด้านการตอบสนองเก่ียวกับสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิต วีซ่า 
แพลทินมัธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการบตัรเครดิตไม่เกิน 2 คร้ังต่อเดือนใน
ระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่สามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ ท่านตดัสินใจใชสิ้ทธ์ิในการแลกแตม้เพื่อ
รับส่วนลด ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ (ค่าเฉล่ีย 4.95) รองลงมาคือ ท่านตดัสินใจใชสิ้ทธ์ิในการแลกแตม้
คะแนนสะสมเพื่อแลกสินค้าฟรี(ค่าเฉล่ีย 4.90) ท่านตัดสินใจใช้สิทธิประโยชน์ เพื่อรับส่วนลด
ค่าอาหาร ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ (ค่าเฉล่ีย 4.64) ท่านตดัสินใจใช้สิทธ์ิแลกแตม้คะแนนสะสม เพื่อ
แลกรับส่วนลดเงินสด (ค่าเฉล่ีย 4.62) ท่านตดัสินใจใช้สิทธ์ิแลกแตม้เพื่อซ้ือสินคา้และท่านตดัสินใจ
ใช้สิทธิประโยชน์ เพื่อรับแต้มคะแนนเพิ่มเป็น 2 เท่า มีค่าเฉล่ียเท่ากัน (ค่าเฉล่ีย 4.59) และท่าน
ตดัสินใจใชสิ้ทธิประโยชน์ เพื่อรับความคุม้ครองประกนัภยั (ค่าเฉล่ีย 4.51) ตามล าดบั 

ความคิดเห็นในด้านการตอบสนองเก่ียวกับสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิต วีซ่า 
แพลทินมัธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการบตัรเครดิตไม่เกิน 2 คร้ังต่อเดือนใน
ระดับเห็นด้วยสามารถเรียงล าดับตามค่าเฉล่ีย ได้แก่ ท่านตดัสินใจใช้สิทธ์ิแลกแต้มเพื่อแลกไมล์
เดินทางของสายการบิน(ค่าเฉล่ีย 4.41)  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการบตัรเครดิตต่อเดือน 2-4 คร้ังต่อเดือนมีการตอบสนอง
เก่ียวกับสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิต วีซ่า แพลทินัมธนาคารกรุงเทพ  ในขั้นการตัดสินใจซ้ือ
(Action) มีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ (ค่าเฉล่ียรวม 4.58)  

โดยความคิดเห็นในในดา้นการตอบสนองเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิต วีซ่า 
แพลทินมัธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการบตัรเครดิตต่อเดือน 2-4 คร้ังต่อเดือน
ในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่งสามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ ท่านตดัสินใจใชสิ้ทธ์ิในการแลกแตม้
คะแนนสะสมเพื่อแลกสินคา้ฟรี (ค่าเฉล่ีย 4.84) รองลงมาคือ ท่านตดัสินใจใชสิ้ทธ์ิในการแลกแตม้เพื่อ
รับส่วนลด ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ  (ค่าเฉล่ีย 4.74) ท่านตดัสินใจใช้สิทธิประโยชน์ เพื่อรับส่วนลด
ค่าอาหาร ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ(ค่าเฉล่ีย 4.67)  ท่านตดัสินใจใชสิ้ทธิประโยชน์ เพื่อรับแตม้คะแนน
เพิ่มเป็น 2 เท่า (ค่าเฉล่ีย 4.66) และท่านตัดสินใจใช้สิทธ์ิแลกแต้มเพื่อซ้ือสินค้า (ค่าเฉล่ีย 4.53) 
ตามล าดบั 

ความคิดเห็นในด้านการตอบสนองเก่ียวกับสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิต วีซ่า 
แพลทินมัธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามใชบ้ริการบตัรเครดิตต่อเดือน 2-4 คร้ังต่อเดือนใน
ระดบัเห็นดว้ยสามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ ท่านตดัสินใจใชสิ้ทธ์ิแลกแตม้คะแนนสะสม เพื่อ
แลกรับส่วนลดเงินสด (ค่าเฉล่ีย 4.49) รองลงมาคือ ท่านตดัสินใจใช้สิทธิประโยชน์ เพื่อรับความ
คุม้ครองประกนัภยั (ค่าเฉล่ีย 4.46) และท่านตดัสินใจใชสิ้ทธ์ิแลกแตม้เพื่อแลกไมล์เดินทางของสาย
การบิน (ค่าเฉล่ีย 4.28) ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการบัตรเครดิตมากกว่า 4 คร้ังต่อเดือนมีการตอบสนอง
เก่ียวกับสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิต วีซ่า แพลทินัมธนาคารกรุงเทพ  ในขั้นการตัดสินใจซ้ือ
(Action) มีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ (ค่าเฉล่ียรวม 4.55)  

โดยความคิดเห็นในด้านการตอบสนองเก่ียวกับสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิต วีซ่า 
แพลทินมัธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการบตัรเครดิตมากกวา่ 4 คร้ังต่อเดือนใน
ระดบัเห็นด้วยอย่างยิ่งสามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ได้แก่ ท่านตดัสินใจใช้สิทธ์ิในการแลกแตม้
คะแนนสะสมเพื่อแลกสินคา้ฟรี  (ค่าเฉล่ีย 4.93) รองลงมาคือ ท่านตดัสินใจใช้สิทธ์ิในการแลกแตม้
เพื่อรับส่วนลด ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ (ค่าเฉล่ีย 4.90) ท่านตดัสินใจใชสิ้ทธิประโยชน์ เพื่อรับส่วนลด
ค่าอาหาร ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ (ค่าเฉล่ีย 4.66)  และท่านตดัสินใจใช้สิทธ์ิแลกแตม้เพื่อซ้ือสินคา้ 
(ค่าเฉล่ีย 4.61)  ตามล าดบั 

ความคิดเห็นในด้านการตอบสนองเก่ียวกับสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิต วีซ่า 
แพลทินมัธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการบตัรเครดิตมากกวา่ 4 คร้ังต่อเดือนใน
ระดบัเห็นดว้ยสามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ ท่านตดัสินใจใชสิ้ทธ์ิแลกแตม้คะแนนสะสม เพื่อ
แลกรับส่วนลดเงินสดและท่านตดัสินใจใชสิ้ทธิประโยชน์ เพื่อรับความคุม้ครองประกนัภยั มีค่าเฉล่ีย
เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.43) รองลงมาคือ ท่านตดัสินใจใชสิ้ทธิประโยชน์ เพื่อรับแตม้คะแนนเพิ่มเป็น 2 เท่า 
ค่าเฉล่ีย 4.38) และท่านตดัสินใจใชสิ้ทธ์ิแลกแตม้เพื่อแลกไมล์เดินทางของสายการบิน (ค่าเฉล่ีย 4.07) 
ตามล าดบั 
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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา  อภปิรายผล  ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาเร่ืองการตอบสนองของลูกคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อสิทธิประโยชน์ของ
บตัรเครดิตวซ่ีา แพลทินมั ธนาคารกรุงเทพ ในคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากผูต้อบแบบสอบถาม จ านวนทั้งส้ิน 300 ตวัอยา่ง โดยขอ้มูลท่ีได ้น ามาวิเคราะห์โดยใชส้ถิติ
เชิงพรรณนา ค่าสถิติท่ีใช้ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ และ ค่าเฉล่ีย ซ่ึงในบทน้ีประกอบดว้ย สรุปผล
การศึกษา อภิปรายผล ขอ้คน้พบ และขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุระหวา่ง 36 ถึง 40 ปี

การศึกษาระดับปริญญาตรีสถานภาพสมรส อาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน
มากกวา่ 45,000 บาท 

 
ส่วนที ่2 พฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพเป็นบัตร BBL Visa 

Platinum  โดยมีวงเงินมากกว่า 100,000 บาทใช้บริการบตัรเครดิตโดยเฉล่ียต่อเดือน ระหว่าง 2 ถึง 4 
คร้ังมูลค่าการใช้บตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 5,000 บาทเหตุผลท่ีเลือกใช้บตัรเครดิตเพื่อใช้ซ้ือ
สินค้าและบริการก่อนแล้วช าระเงินเม่ือเรียกเก็บโดยใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตเพื่อซ้ือสินค้าอุปโภค/
บริโภค 

 
ส่วนที่  3 ข้อมูลเกี่ยวกับการตอบสนองของลูกค้าในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อสิทธิ

ประโยชน์ของบัตรเครดิตวซ่ีา แพลทนัิมธนาคารกรุงเทพ 
ขั้นความตั้งใจ (Attention) 
ในการตอบสนองของลูกคา้บตัรเครดิตวีซ่า แพลทินมัธนาคารกรุงเทพในขั้นความตั้งใจ

(Attention)ของผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย  
โดยความคิดเห็นในดา้นการทราบขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิต

วีซ่า แพลทินัมธนาคารกรุงเทพในระดบัเห็นด้วยสามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ จากป้ายติด
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ประกาศ ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการรองลงมาคือ พนกังาน ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการเฟสบุ๊คแฟนเพจของ  
BBL Credit เอกสารแนะน าท่ีมาพร้อมกบัใบแจง้หน้ีพนกังานของธนาคารกรุงเทพ เวบ็ไซตข์อง  BBL 
และ BBL Call Center เฟสบุ๊คแฟนเพจสาธารณะ/ เวบ็บอร์ดสาธารณะ Banner โฆษณาทัว่ไป เพื่อน 
หรือ คนรู้จกัส่ือโฆษณาทัว่ไป เช่น วทิยโุทรทศัน์ ฯลฯ E-mail และSMS ตามล าดบั 

ส่วนความคิดเห็นในดา้นการทราบสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิตวซ่ีา แพลทินมัธนาคาร
กรุงเทพในระดบัเห็นดว้ยสามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ สิทธิประโยชน์ในการแลกคะแนน
สะสม เพื่อแลกสินค้าฟรีรองลงมาคือ การรับส่วนลดค่าอาหาร ณ ร้านค้าท่ีร่วมรายการ การแลก
คะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่วนลดการแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกไมล์เดินทางของสายการบิน มี
ค่าเฉล่ียเท่ากนัการรับคะแนนสะสมเพิ่มเป็น 2 เท่าการแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกซ้ือสินคา้ การแลก
คะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่วนลดเป็นเงินสดการรับประกนัภยัคุ้มครองเม่ือช าระค่าเดินทางและ
โปรแกรมท่องเท่ียวผา่นบตัร ตามล าดบั 

ขั้นความสนใจ (Interest) 
ในการตอบสนองของลูกคา้บตัรเครดิตวซ่ีา แพลทินมัธนาคารกรุงเทพในขั้นความสนใจ

(Interest) ของผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย  
โดยความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามในกรณีท่ีตอ้งการหาขอ้มูลเพิ่มเติมในระดบั

เห็นดว้ยอยา่งยิง่ ไดแ้ก่ การหาขอ้มูลจากเวบ็ไซตข์อง  BBL 
ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามในกรณีท่ีตอ้งการหาขอ้มูลเพิ่มเติมในระดบัเห็น

ดว้ย เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ การหาขอ้มูลจากเอกสารแนะน าท่ีมาพร้อมกบัใบแจง้หน้ี รองลงมา
คือ  ป้ายติดประกาศ ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ BBL Call Center /พนกังาน ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ และ
เฟสบุ๊คแฟนเพจของ  BBL Credit มีค่าเฉล่ียเท่ากนั เฟสบุ๊คแฟนเพจสาธารณะ/ เวบ็บอร์ดสาธารณะ
และพนกังานของธนาคารกรุงเทพ ตามล าดบั 

ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามในกรณีท่ีตอ้งการหาขอ้มูลเพิ่มเติมในระดบัเฉยๆ
เรียงล าดับตามค่าเฉล่ีย ได้แก่การหาข้อมูลจากเพื่อน หรือ คนรู้จกั รองลงมาคือ สมคัรบริการรับ
ข่าวสารทางSMS และE-mailถึงฝ่ายบริการลูกคา้ตามล าดบั 

ส่วนความคิดเห็นในด้านหมวดของบริการหรือสิทธิประโยชน์ท่ีผูต้อบแบบสอบถาม
ตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมจากบตัรเครดิต BBL Platinum ในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่สามารถเรียงล าดบัตาม
ค่าเฉล่ีย ได้แก่ สิทธิประโยชน์ในการแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกสินค้าฟรี รองลงมาคือ การแลก
คะแนนสะสม เพื่อแลกซ้ือสินคา้และการรับประกนัภยัคุม้ครองเม่ือช าระค่าเดินทางและโปรแกรม
ท่องเท่ียวผา่นบตัร มีค่าเฉล่ียเท่ากนั การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่วนลด การรับคะแนนสะสม
เพิ่มเป็น 2 เท่า การรับส่วนลดค่าอาหาร ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ และการแลกคะแนนสะสม เพื่อแลก
รับส่วนลดเป็นเงินสด ตามล าดบั 
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ความคิดเห็นในดา้นหมวดของบริการหรือสิทธิประโยชน์ท่ีผูต้อบแบบสอบถามตอ้งการ
ขอ้มูลเพิ่มเติมจากบตัรเครดิต BBL Platinum ในระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลก
ไมลเ์ดินทางของสายการบินตามล าดบั 

ขั้นความต้องการอยากได้ (Desire) 
ในการตอบสนองของลูกค้าบัตรเครดิตวีซ่า แพลทินัมธนาคารกรุงเทพในขั้นความ

ต้องการอยากได้(Desire)หรือความความประสงค์ของผู ้ตอบแบบสอบถามในการท่ีจะใช้สิทธิ
ประโยชน์ในดา้นต่างๆ โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง โดยความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยอยา่ง
ยิ่ง เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ได้แก่  ความประสงค์จะใช้สิทธ์ิในการแลกแตม้คะแนนสะสม เพื่อแลก
สินคา้ฟรีรองลงมาคือ ความประสงค์จะใช้สิทธิประโยชน์ เพื่อรับ แตม้คะแนนเพิ่มเป็น 2 เท่าความ
ประสงค์จะใช้สิทธิประโยชน์ เพื่อรับ ความคุม้ครองประกนัภยั ความประสงค์จะใช้สิทธ์ิในการแลก
แตม้เพื่อรับส่วนลด ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการและความประสงค์จะใช้สิทธิประโยชน์ เพื่อรับส่วนลด
ค่าอาหาร ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั และความประสงค์จะใช้สิทธ์ิแลกแตม้ เพื่อซ้ือ
สินคา้ ตามล าดบั  

ความคิดเห็นในขั้นความต้องการอยากได้(Desire) ในระดับเห็นด้วย เรียงล าดับตาม
ค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่  ความประสงคจ์ะใชสิ้ทธ์ิแลกแตม้คะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่วนลดเงินสดและความ
ประสงคจ์ะใชสิ้ทธ์ิแลกแตม้ เพื่อแลกไมลเ์ดินทางของสายการบินตามล าดบั 

ขั้นการตัดสินใจซ้ือ (Attention) 
ในการตอบสนองของลูกค้าบัตรเครดิตวีซ่า แพลทินัมธนาคารกรุงเทพในขั้นการ

ตดัสินใจซ้ือ(Action) ของผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่ง
ยิ่ง โดยความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่งเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ ความประสงค์จะใชสิ้ทธ์ิใน
การแลกแตม้คะแนนสะสม เพื่อแลกสินคา้ฟรีรองลงมาคือ ความประสงคจ์ะใช้สิทธ์ิในการแลกแตม้
เพื่อรับส่วนลด ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการความประสงคจ์ะใชสิ้ทธิประโยชน์ เพื่อรับส่วนลดค่าอาหาร ณ 
ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ ความประสงคจ์ะใชสิ้ทธิประโยชน์ เพื่อรับ แตม้คะแนนเพิ่มเป็น 2 เท่า และความ
ประสงคจ์ะใชสิ้ทธ์ิแลกแตม้ เพื่อซ้ือสินคา้ ตามล าดบั 

ความคิดเห็นในขั้นการตดัสินใจซ้ือ(Action) ในระดบัเห็นด้วยเรียงล าดับตามค่าเฉล่ีย 
ไดแ้ก่ ความประสงคจ์ะใชสิ้ทธ์ิแลกแตม้คะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่วนลดเงินสดรองลงมาคือ ความ
ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิประโยชน์ เพื่อรับ ความคุม้ครองประกนัภยัและความประสงคจ์ะใชสิ้ทธ์ิแลกแตม้ 
เพื่อแลกไมลเ์ดินทางของสายการบินตามล าดบั 
 จากการศึกษาการตอบสนองของลูกคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อสิทธิประโยชน์ของ
บตัรเครดิตวีซ่า แพลทินัม ธนาคารกรุงเทพ  สามารถสรุปการตอบสนองของลูกค้าในอ าเภอเมือง
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เชียงใหม่ต่อสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิตวีซ่า แพลทินมัธนาคารกรุงเทพตามตวัแบบไอดา (AIDA 
MODEL) ใน 2 ล าดบัสูงสุด ดงัตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 5.1 ตารางสรุปการตอบสนองของลูกคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อสิทธิประโยชน์ของบตัร
เครดิตวซ่ีา แพลทินมัธนาคารกรุงเทพตามตวัแบบไอดา (AIDA MODEL) ใน 2 ล าดบัสูงสุด  

อนัดบั 
ความตั้งใจ 

(Attention) 

ความสนใจ 

(Interest) 

ความต้องการอยากได้ 

(Desire) 

การตัดสินใจซ้ือ 

(Action) 

 ทราบข้อมูลเบือ้งต้นเกีย่วกบั 

สิทธิประโยชน์ของบัตร 

การหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
สิทธิประโยชน์ของบัตร 

  

1 จากป้ายติดประกาศ ณ 
ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ 

เวบ็ไซตข์อง  BBL   

2 จากพนกังาน ณ ร้านคา้ท่ี
ร่วมรายการ 

เอกสารแนะน าท่ีมาพร้อมกับ
ใบแจง้หน้ี 

  

 ทราบสิทธิประโยชน์ของ
บัตรในหมวด 

สิทธิประโยชน์ที่ต้องการ
ข้อมูลเพิม่เติม 

  

1 การแลกคะแนนสะสม เพื่อ
แลกสินคา้ฟรี 

การแลกคะแนนสะสมเพ่ือ
แลกสินคา้ฟรี 

สิทธ์ิในการแลกแต้ม
คะแนนสะสมเพ่ือแลก
สินคา้ฟรี 

การใช้สิทธ์ิในการแลก
แตม้คะแนนสะสม เพื่อ
แลกสินคา้ฟรี 

2 
 

การรับส่วนลดค่าอาหาร ณ 
ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ 

การแลกคะแนนสะสมเพ่ือ
แลก ซ้ื อ สินค้าและการ รับ
ประกันภยัคุ้มครองเม่ือช าระ
ค่าเดินทาง 

สิทธิประโยชน์เพ่ือรับ 
แต้มคะแนนเพ่ิมเป็น2

เท่า 

การใช้สิทธ์ิในการแลก
แต้มเพ่ือรับส่วนลด ณ 
ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ 

 
ส่วนที ่4 ปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู ้ตอบแบบสอบถามให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิตวีซ่า 

แพลทินมัธนาคารกรุงเทพ จ านวน 12 รายคิดเป็นร้อยละ 4.00 โดยมีขอ้เสนอแนะในดา้นสินคา้ท่ีน ามา
ให้แลกควรความหลากหลาย เปล่ียนแปลงอยู่เป็นประจ า  รวมถึงการใช้คะแนนแลกอยากให้ใช้
คะแนนนอ้ยลง เพื่อแลกสินคา้ ในขณะท่ีลูกคา้บางกลุ่มเห็นวา่ การไดค้ะแนนเพิ่ม 2 เท่าควรท าร่วมกบั
สถานีบริการน ้ ามนัทุกราย หรือ การซ้ือสินคา้อุปโภค บริโภค อยากให้มีการร่วมรายการ 2 เท่าใน
ปริมาณมากข้ึน และมีโปรแกรมผอ่น 0% นาน 10 เดือน ในหลากหลายร้านคา้ท่ีร่วมรายการ ทั้งน้ีทาง
ธนาคารควรท าการประชาสัมพนัธ์ในเร่ืองสิทธิพิเศษต่างของบตัรใหเ้พิ่มมากข้ึน  
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ส่วนที่  5 ข้อมูลเกี่ยวกับการตอบสนองของลูกค้าในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อสิทธิ
ประโยชน์ของบัตรเครดิตวซ่ีา แพลทนัิมธนาคารกรุงเทพจ าแนกตามรายได้ 

ขั้นความตั้งใจ (Attention) 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 30,000 บาทมีการตอบสนองต่อสิทธิประโยชน์

ของบตัรเครดิตวีซ่า แพลทินัมธนาคารกรุงเทพ ในขั้นความตั้งใจ(Attention) มีคิดเห็นโดยรวมอยู่ใน
ระดบัเห็นดว้ย  

โดยความคิดเห็นในดา้นการทราบขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิต
วีซ่า แพลทินัมธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทในระดบัเห็น
ดว้ยสามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ การทราบขอ้มูลเบ้ืองตน้จากป้ายติดประกาศ ณ ร้านคา้ท่ี
ร่วมรายการ รองลงมาคือ พนกังาน ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ เอกสารแนะน าท่ีมาพร้อมกบัใบแจง้หน้ี 
เฟสบุ๊คแฟนเพจของ  BBL Credit พนักงานของธนาคารกรุงเทพเวบ็ไซต์ของ BBL  และ BBL Call 
Center เฟสบุ๊คแฟนเพจสาธารณะ/ เวบ็บอร์ดสาธารณะ Banner โฆษณาทัว่ไปเพื่อน หรือ คนรู้จกั ส่ือ
โฆษณาทัว่ไป เช่น วทิย,ุ โทรทศัน์ ฯลฯและ E-mailถึงฝ่ายบริการลูกคา้ตามล าดบั 

ความคิดเห็นในดา้นการทราบขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิตวีซ่า 
แพลทินมัธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทในระดบัเฉยๆ ไดแ้ก่ 
สมคัรบริการรับข่าวสารทางSMS  

ส่วนความคิดเห็นในดา้นการทราบสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิตวซ่ีา แพลทินมัธนาคาร
กรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทในระดบัเห็นดว้ยสามารถเรียงล าดบั
ตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกสินคา้ฟรี รองลงมาคือ การรับส่วนลดค่าอาหาร ณ 
ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่วนลด การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกไมล์
เดินทางของสายการบินและการรับคะแนนสะสมเพิ่มเป็น 2 เท่า มีค่าเฉล่ียเท่ากนัการแลกคะแนน
สะสม เพื่อแลกซ้ือสินคา้ การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่วนลดเป็นเงินสด การรับประกนัภยั
คุม้ครองเม่ือช าระค่าเดินทางและโปรแกรมท่องเท่ียวผา่นบตัร ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได3้0,001 - 45,000 บาทมีการตอบสนองต่อสิทธิประโยชน์
ของบตัรเครดิตวีซ่า แพลทินมัธนาคารกรุงเทพ ในขั้นความตั้งใจ (Attention) มีคิดเห็นโดยรวมอยูใ่น
ระดบัเห็นดว้ย  

โดยความคิดเห็นในดา้นการทราบขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิต
วีซ่า แพลทินมัธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได3้0,001 - 45,000 บาทในระดบัเห็น
ดว้ยอยา่งยิง่ ไดแ้ก่ป้ายติดประกาศ ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ 

ความคิดเห็นในดา้นการทราบขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิตวีซ่า 
แพลทินมัธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้30,001 - 45,000 บาทในระดบัเห็นดว้ย
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สามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่จากเอกสารแนะน าท่ีมาพร้อมกบัใบแจง้หน้ี รองลงมาคือ เฟสบุ๊
คแฟนเพจของ  BBL Credit พนกังาน ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการพนกังานของธนาคารกรุงเทพ เวบ็ไซต์
ของ  BBL และBBL Call Center เฟสบุ๊คแฟนเพจสาธารณะ/ เว็บบอร์ดสาธารณะ Banner โฆษณา
ทัว่ไป ส่ือโฆษณาทัว่ไป เช่น วทิย,ุ โทรทศัน์ ฯลฯ และเพื่อน หรือ คนรู้จกั ตามล าดบั 

ความคิดเห็นในดา้นการทราบขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิตวีซ่า 
แพลทินัมธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ 30,001 - 45,000 บาทในระดบัเฉยๆ 
ได้แก่ จากการสมัครบริการรับข่าวสารทางSMS และ E-mailถึงฝ่ายบริการลูกค้ามีค่าเฉล่ียเท่ากัน 
ตามล าดบั 

ส่วนความคิดเห็นในดา้นการทราบสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิตวซ่ีา แพลทินมัธนาคาร
กรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้30,001 - 45,000 บาทในระดบัเห็นดว้ยสามารถเรียงล าดบั
ตามค่าเฉล่ีย ได้แก่สิทธิประโยชน์ในการแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกสินคา้ฟรี รองลงมาคือการรับ
ส่วนลดค่าอาหาร ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่วนลดการแลกคะแนน
สะสม เพื่อแลกซ้ือสินคา้การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกไมล์เดินทางของสายการบินการรับคะแนน
สะสมเพิ่มเป็น 2 เท่า การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่วนลดเป็นเงินสด ตามล าดบั 

ความคิดเห็นในด้านการทราบสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิตวีซ่า แพลทินัมธนาคาร
กรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้30,001 - 45,000 บาทในระดบัเฉยๆ ไดแ้ก่ สิทธิประโยชน์
ในการรับประกนัภยัคุม้ครองเม่ือช าระค่าเดินทางและโปรแกรมท่องเท่ียวผา่นบตัร 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 45,000 บาท มีการตอบสนองต่อสิทธิประโยชน์
ของบตัรเครดิตวีซ่า แพลทินัมธนาคารกรุงเทพ ในขั้นความตั้งใจ(Attention) มีคิดเห็นโดยรวมอยู่ใน
ระดบัเห็นดว้ย  

โดยความคิดเห็นในดา้นการทราบขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิต
วซ่ีา แพลทินมัธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้มากกวา่ 45,000 บาท ในระดบัเห็น
ดว้ยเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ จากป้ายติดประกาศ ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ  รองลงมาคือ พนกังาน
ของธนาคารกรุงเทพ และพนกังาน ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ มีค่าเฉล่ียเท่ากนัเฟสบุค๊แฟนเพจของ  BBL 
Creditเอกสารแนะน าท่ีมาพร้อมกบัใบแจง้หน้ีเวบ็ไซต์ของ  BBL และ BBL Call Center เฟสบุ๊คแฟน
เพจสาธารณะ/ เวบ็บอร์ดสาธารณะBanner โฆษณาทัว่ไป E-mailถึงฝ่ายบริการลูกคา้สมคัรบริการรับ
ข่าวสารทางSMS เพื่อน หรือ คนรู้จกั และส่ือโฆษณาทัว่ไป เช่น วทิย,ุ โทรทศัน์ ฯลฯตามล าดบั 

ส่วนความคิดเห็นในดา้นการทราบสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิตวซ่ีา แพลทินมัธนาคาร
กรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้มากกวา่ 45,000 บาท ในระดบัเห็นดว้ยสามารถเรียงล าดบั
ตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่สิทธิประโยชน์ในการรับส่วนลดค่าอาหาร ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการรองลงมาคือ การ
แลกคะแนนสะสม เพื่อแลกสินคา้ฟรี และการแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่วนลด มีค่าเฉล่ียเท่ากนั
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การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกไมล์เดินทางของสายการบินการรับคะแนนสะสมเพิ่มเป็น 2 เท่าการ
แลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่วนลดเป็นเงินสด การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกซ้ือสินคา้และการ
รับประกนัภยัคุม้ครองเม่ือช าระค่าเดินทางและโปรแกรมท่องเท่ียวผา่นบตัร มีค่าเฉล่ียเท่ากนั  

ขั้นความสนใจ (Interest) 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 30,000 บาทมีการตอบสนองต่อสิทธิประโยชน์

ของบตัรเครดิตวีซ่า แพลทินมัธนาคารกรุงเทพ ในขั้นความสนใจ (Interest) มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่
ในระดบัเห็นดว้ย  

โดยความคิดเห็นของผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทในกรณีท่ี
ตอ้งการหาขอ้มูลเพิ่มเติมในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ ไดแ้ก่สามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่  การหา
ขอ้มูลจากเวบ็ไซตข์อง  BBL  

ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทในกรณีท่ีตอ้งการหา
ขอ้มูลเพิ่มเติมในระดบัเห็นดว้ย สามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียไดแ้ก่จากป้ายติดประกาศ ณ ร้านคา้ท่ี
ร่วมรายการและเอกสารแนะน าท่ีมาพร้อมกบัใบแจง้หน้ี มีค่าเฉล่ียเท่ากนั รองลงมาคือ พนกังาน ณ 
ร้านค้าท่ีร่วมรายการเฟสบุ๊คแฟนเพจของ  BBL Credit  BBL Call Center พนักงานของธนาคาร
กรุงเทพและเฟสบุค๊แฟนเพจสาธารณะ/ เวบ็บอร์ดสาธารณะ  ตามล าดบั 

ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทในกรณีท่ีตอ้งการหา
ขอ้มูลเพิ่มเติมในระดบัเฉยๆ ไดแ้ก่จากเพื่อน หรือ คนรู้จกัรองลงมาคือสมคัรบริการรับข่าวสารทาง
SMS  E-mailถึงฝ่ายบริการลูกคา้ 

ส่วนความคิดเห็นในดา้นการทราบสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิตวซ่ีา แพลทินมัธนาคาร
กรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง สามารถ
เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ สิทธิประโยชน์ในการแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกสินคา้ฟรีรองลงมาคือ 
การรับประกนัภยัคุม้ครองเม่ือช าระค่าเดินทางและโปรแกรมท่องเท่ียว การแลกคะแนนสะสม เพื่อ
แลกซ้ือสินคา้ การรับคะแนนสะสมเพิ่มเป็น 2 เท่า การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่วนลดและการ
รับส่วนลดค่าอาหาร ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั และการแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับ
ส่วนลดเป็นเงินสด ตามล าดบั 

ความคิด เห็น ในด้านการทราบสิท ธิประโยชน์ ของ  BBL Platinum ของผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทในระดบัเห็นดว้ย สามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่
สิทธิประโยชน์ในการแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกไมล์เดินทางของสายการบินการแลกคะแนนสะสม 
เพื่อแลกไมลเ์ดินทางของสายการบินพนกังานของธนาคารกรุงเทพ ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได3้0,001 - 45,000 บาทมีการตอบสนองต่อสิทธิประโยชน์
ของบตัรเครดิตวีซ่า แพลทินมัธนาคารกรุงเทพ ในขั้นความสนใจ(Interest)มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่
ในระดบัเห็นดว้ย  

โดยความคิดเห็นในดา้นการทราบขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิตวี
ซ่า แพลทินมัธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้30,001 - 45,000 บาทในระดบัเห็น
ดว้ยอยา่งยิ่งสามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่  จากเวบ็ไซตข์อง  BBL รองลงมาคือ เฟสบุ๊ค   แฟน
เพจของ  BBL Credit และป้ายติดประกาศ ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการตามล าดบั   

ความคิดเห็นในดา้นการทราบขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิตวีซ่า 
แพลทินมัธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้30,001 - 45,000 บาทในระดบัเห็นดว้ย
สามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่  จากเอกสารแนะน าท่ีมาพร้อมกบัใบแจง้หน้ีรองลงมาคือการรับ
ส่วนลดค่าอาหาร ณ ร้านค้าท่ีร่วมรายการ   BBL Call Center และป้ายติดประกาศ ณ ร้านค้าท่ีร่วม
รายการมีค่าเฉล่ียเท่ากัน พนักงาน ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ เฟสบุ๊คแฟนเพจสาธารณะ/ เว็บบอร์ด
สาธารณะ และพนกังานของธนาคารกรุงเทพ ตามล าดบั 

ความคิดเห็นในดา้นการทราบขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิตวีซ่า 
แพลทินัมธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้30,001 - 45,000 บาทในระดับเฉยๆ
สามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่  สมคัรบริการรับข่าวสารทางSMS รองลงมาคือเพื่อน หรือ คน
รู้จกั และE-mailถึงฝ่ายบริการลูกคา้ตามล าดบั 

ส่วนความคิดเห็นในดา้นการทราบสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิตวซ่ีา แพลทินมัธนาคาร
กรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้30,001 - 45,000 บาท ในระดบัเห็นด้วยอย่างยิ่งสามารถ
เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ สิทธิประโยชน์ในการแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกสินคา้ฟรี  รองลงมา
คือ การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่วนลด  การรับประกนัภยัคุม้ครองเม่ือช าระค่าเดินทางและ
โปรแกรมท่องเท่ียวผ่านบตัร การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่วนลดเป็นเงินสด การรับคะแนน
สะสมเพิ่มเป็น 2 เท่า การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกซ้ือสินคา้ การรับส่วนลดค่าอาหาร ณ ร้านคา้ท่ี
ร่วมรายการตามล าดบั   

ความคิดเห็นในด้านการทราบสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิตวีซ่า แพลทินัมธนาคาร
กรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ 30,001 - 45,000 บาทในระดบัเห็นด้วย ได้แก่ การแลก
คะแนนสะสม เพื่อแลกไมลเ์ดินทางของสายการบิน  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 45,000 บาท มีการตอบสนองต่อสิทธิประโยชน์
ของบตัรเครดิตวีซ่า แพลทินมัธนาคารกรุงเทพในขั้นความสนใจ(Interest)มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่
ในระดบัเห็นดว้ย 
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โดยความคิดเห็นในดา้นการทราบขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิต
วซ่ีา แพลทินมัธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้มากกวา่ 45,000 บาท ในระดบัเห็น
ดว้ยอยา่งยิง่ ไดแ้ก่ การทราบขอ้มูลเบ้ืองตน้จากเวบ็ไซตข์อง  BBL 

ความคิดเห็นในดา้นการทราบขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิตวีซ่า 
แพลทินมัธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้มากกว่า 45,000 บาท ในระดบัเห็นดว้ย 
ได้แก่การทราบข้อมูลเบ้ืองต้นจากป้ายติดประกาศ ณ ร้านค้าท่ีร่วมรายการ รองลงมาคือ เอกสาร
แนะน าท่ีมาพร้อมกบัใบแจง้หน้ี พนกังาน ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการBBL Call Center  เฟสบุ๊คแฟนเพจ
ของ  BBL Credit เฟสบุค๊แฟนเพจสาธารณะ/ เวบ็บอร์ดสาธารณะ พนกังานของธนาคารกรุงเทพ  และ
เพื่อน หรือ คนรู้จกั ตามล าดบั   

ความคิดเห็นในดา้นการทราบขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิตวีซ่า 
แพลทินัมธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้มากกว่า 45,000 บาท ในระดับเฉยๆ 
ไดแ้ก่สมคัรบริการรับข่าวสารทางSMS และ E-mail ถึงฝ่ายบริการลูกคา้  

ส่วนความคิดเห็นในดา้นการทราบสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิตวซ่ีา แพลทินมัธนาคาร
กรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้มากกว่า 45,000 บาท ในระดบัเห็นด้วยอย่างยิ่งสามารถ
เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ สิทธิประโยชน์ของการแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกสินคา้ฟรี รองลงมา
คือ การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกซ้ือสินค้าการรับประกันภยัคุ้มครองเม่ือช าระค่าเดินทางและ
โปรแกรมท่องเท่ียวผ่านบตัร การรับคะแนนสะสมเพิ่มเป็น 2 เท่าการแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับ
ส่วนลดและการรับส่วนลดค่าอาหาร ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการตามล าดบั 

ส่วนความคิดเห็นในดา้นการทราบสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิตวซ่ีา แพลทินมัธนาคาร
กรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้มากกวา่ 45,000 บาท ในระดบัเห็นดว้ยสามารถเรียงล าดบั
ตามค่าเฉล่ีย ได้แก่ สิทธิประโยชน์ของการแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่วนลดเป็นเงินสด มี
ค่าเฉล่ียเท่ากนั  และ การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกไมลเ์ดินทางของสายการบิน  

ขั้นความต้องการอยากได้ (Desire) 
พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท มีการตอบสนองเก่ียวกบัสิทธิ

ประโยชน์ของบตัรเครดิตวซ่ีา แพลทินมัธนาคารกรุงเทพในขั้นความตอ้งการอยากได(้Desire) มีความ
คิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

โดยความคิดเห็นในด้านการตอบสนองเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิต     วีซ่า 
แพลทินัมธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทในระดบัเห็นดว้ย
อยา่งยิง่สามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ ความประสงคจ์ะใชสิ้ทธ์ิในการแลกแตม้คะแนนสะสม 
เพื่อแลกสินคา้ฟรีรองลงมาคือ ความประสงคจ์ะใชสิ้ทธิประโยชน์ เพื่อรับ แตม้คะแนนเพิ่มเป็น 2 เท่า
และความประสงค์จะใช้สิทธิประโยชน์ เพื่อรับ ความคุ้มครองประกันภยั มีค่าเฉล่ียเท่ากัน ความ
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ประสงค์จะใช้สิทธ์ิในการแลกแตม้เพื่อรับส่วนลด ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการและความประสงค์จะใช้
สิทธิประโยชน์ เพื่อรับส่วนลดค่าอาหาร ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการตามล าดบั 

ความคิดเห็นในด้านการตอบสนองเก่ียวกับสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิต วีซ่า 
แพลทินัมธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทในระดบัเห็นดว้ย
สามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ ความประสงค์จะใช้สิทธ์ิแลกแตม้ เพื่อซ้ือสินคา้ รองลงมาคือ 
ความประสงคจ์ะใช้สิทธ์ิแลกแตม้คะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่วนลดเงินสดและความประสงคจ์ะใช้
สิทธ์ิแลกแตม้ เพื่อแลกไมลเ์ดินทางของสายการบินตามล าดบั   

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ 30,001 - 45,000 บาท มีการตอบสนองเก่ียวกับสิทธิ
ประโยชน์ของบตัรเครดิต วีซ่า แพลทินัมธนาคารกรุงเทพในขั้นความตอ้งการอยากได้ (Desire) มี
ความคิดเห็นโดยรวมอยู ่ใน ระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

โดยความคิดเห็นในในดา้นการตอบสนองเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิต     วซ่ีา 
แพลทินมัธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้30,001 - 45,000 บาทในระดบัเห็นดว้ย
อยา่งยิ่ง สามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ ความประสงคจ์ะใชสิ้ทธ์ิในการแลกแตม้คะแนนสะสม 
เพื่อแลกสินคา้ฟรี รองลงมาคือ ความประสงค์จะใช้สิทธ์ิในการแลกแตม้เพื่อรับส่วนลด ณ ร้านคา้ท่ี
ร่วมรายการความประสงคจ์ะใชสิ้ทธิประโยชน์ เพื่อรับ แตม้คะแนนเพิ่มเป็น 2 เท่า และความประสงค์
จะใชสิ้ทธิประโยชน์ เพื่อรับ ความคุม้ครองประกนัภยั ตามล าดบั   

ความคิดเห็นในด้านการตอบสนองเก่ียวกับสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิต วีซ่า 
แพลทินมัธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้30,001 - 45,000 บาท ในระดบัเห็นดว้ย 
สามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ ความประสงค์จะใช้สิทธ์ิแลกแตม้คะแนนสะสม เพื่อแลกรับ
ส่วนลดเงินสดรองลงมาคือ ความประสงค์จะใชสิ้ทธิประโยชน์ เพื่อรับส่วนลดค่าอาหาร ณ ร้านคา้ท่ี
ร่วมรายการ ความประสงค์จะใช้สิทธ์ิแลกแตม้ เพื่อซ้ือสินคา้และความประสงคจ์ะใช้สิทธ์ิแลกแตม้ 
เพื่อแลกไมลเ์ดินทางของสายการบินตามล าดบั   

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้มากกว่า 45,000 บาท มีการตอบสนองเก่ียวกับสิทธิ
ประโยชน์ของบตัรเครดิต วีซ่า แพลทินัมธนาคารกรุงเทพในขั้นความตอ้งการอยากได้ (Desire) มี
ความคิดเห็นโดยรวมอยู ่ในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

โดยความคิดเห็นในด้านการตอบสนองเก่ียวกับสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิต วีซ่า 
แพลทินมัธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดม้ากกว่า 45,000 บาท ในระดบัเห็นดว้ย
อยา่งยิง่ สามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ความประสงคจ์ะใชสิ้ทธ์ิในการแลกแตม้คะแนนสะสม 
เพื่อแลกสินคา้ฟรีรองลงมาคือ ความประสงคจ์ะใชสิ้ทธิประโยชน์ เพื่อรับส่วนลดค่าอาหาร ณ ร้านคา้
ท่ีร่วมรายการ ความประสงคจ์ะใชสิ้ทธ์ิแลกแตม้ เพื่อซ้ือสินคา้ความประสงคจ์ะใชสิ้ทธิประโยชน์ เพื่อ
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รับ แต้มคะแนนเพิ่มเป็น 2 เท่า และความประสงค์จะใช้สิทธิประโยชน์ เพื่อรับ ความคุ้มครอง
ตามล าดบั 

ความคิดเห็นในด้านการตอบสนองเก่ียวกับสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิต วีซ่า 
แพลทินมัธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดม้ากกว่า 45,000 บาท ในระดบัเห็นดว้ย 
สามารถเรียงล าดับตามค่าเฉล่ีย ได้แก่ความประสงค์จะใช้สิทธ์ิในการแลกแต้มเพื่อรับส่วนลด ณ 
ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ รองลงมาคือ ความประสงคจ์ะใชสิ้ทธ์ิแลกแตม้ เพื่อแลกไมลเ์ดินทางของสายการ
บินและความประสงคจ์ะใชสิ้ทธ์ิแลกแตม้คะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่วนลดเงินสดตามล าดบั 

ขั้นการตัดสินใจซ้ือ (Action) 
ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ไม่ เกิน 30,000 บาท มีการตอบสนองเก่ียวกับสิทธิ

ประโยชน์ของบัตรเครดิตวีซ่า แพลทินัมธนาคารกรุงเทพในขั้นการตัดสินใจซ้ือ(Action)มีความ
คิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

โดยความคิดเห็นในด้านการตอบสนองเก่ียวกับสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิตวีซ่า 
แพลทินัมธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทในระดบัเห็นดว้ย
อยา่งยิง่สามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ ท่านตดัสินใจใชสิ้ทธ์ิในการแลกแตม้คะแนนสะสม เพื่อ
แลกสินคา้ฟรีรองลงมาคือท่านตดัสินใจใชสิ้ทธ์ิในการแลกแตม้เพื่อรับส่วนลด ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ
ท่านตดัสินใจใช้สิทธิประโยชน์ เพื่อรับแตม้คะแนนเพิ่มเป็น 2 เท่า ท่านตดัสินใจใช้สิทธิประโยชน์ 
เพื่อรับส่วนลดค่าอาหาร ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการตามล าดบั 

ความคิดเห็นในด้านการตอบสนองเก่ียวกับสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิต วีซ่า 
แพลทินัมธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทในระดบัเห็นดว้ย
สามารถเรียงล าดับตามค่าเฉล่ีย ได้แก่ ท่านตดัสินใจใช้สิทธ์ิแลกแต้มคะแนนสะสม เพื่อแลกรับ
ส่วนลดเงินสดรองลงมาคือ ท่านตดัสินใจใช้สิทธิประโยชน์ เพื่อรับความคุม้ครองประกนัภยั ท่าน
ตดัสินใจใชสิ้ทธ์ิแลกแตม้ เพื่อซ้ือสินคา้ ท่านตดัสินใจใชสิ้ทธ์ิแลกแตม้ เพื่อแลกไมล์เดินทางของสาย
การบินตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ 30,001 - 45,000  บาท มีการตอบสนองเก่ียวกับสิทธิ
ประโยชน์ของบัตรเครดิต วีซ่า แพลทินัมธนาคารกรุงเทพในขั้นการตดัสินใจซ้ือ(Action)มีความ
คิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

โดยความคิดเห็นในในดา้นการตอบสนองเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิต วีซ่า 
แพลทินมัธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้30 ,001 - 45,000 บาทในระดบัเห็นดว้ย
อยา่งยิง่สามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ท่านตดัสินใจใชสิ้ทธ์ิในการแลกแตม้คะแนนสะสม เพื่อ
แลกสินค้าฟรีรองลงมาคือ ท่านตดัสินใจใช้สิทธ์ิในการแลกแต้มเพื่อรับส่วนลด ณ ร้านค้าท่ีร่วม
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รายการท่านตดัสินใจใช้สิทธิประโยชน์ เพื่อรับแต้มคะแนนเพิ่มเป็น 2 เท่าท่านตดัสินใจใช้สิทธิ
ประโยชน์ เพื่อรับส่วนลดค่าอาหาร ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการตามล าดบั 

ความคิดเห็นในด้านการตอบสนองเก่ียวกับสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิต วีซ่า 
แพลทินมัธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ 30,001 - 45,000 บาทในระดบัเห็นดว้ย
สามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ท่านตดัสินใจใชสิ้ทธิประโยชน์ เพื่อรับความคุม้ครองประกนัภยั
รองลงมาคือท่านตดัสินใจใช้สิทธ์ิแลกแตม้คะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่วนลดเงินสดท่านตดัสินใจใช้
สิทธ์ิแลกแต้ม เพื่อซ้ือสินค้าท่านตดัสินใจใช้สิทธ์ิแลกแต้ม เพื่อแลกไมล์เดินทางของสายการบิน
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้มากกว่า 45,000 บาท มีการตอบสนองเก่ียวกับสิทธิ
ประโยชน์ของบัตรเครดิต วีซ่า แพลทินัมธนาคารกรุงเทพในขั้นการตัดสินใจซ้ือมีความคิดเห็น
โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

โดยความคิดเห็นในด้านการตอบสนองเก่ียวกับสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิต วีซ่า 
แพลทินมัธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดม้ากกว่า 45,000 บาท ในระดบัเห็นดว้ย
อยา่งยิง่สามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ท่านตดัสินใจใชสิ้ทธิประโยชน์ เพื่อรับส่วนลดค่าอาหาร 
ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ รองลงมาคือ ท่านตดัสินใจใช้สิทธ์ิในการแลกแตม้คะแนนสะสม เพื่อแลก
สินคา้ฟรี  ท่านตดัสินใจใชสิ้ทธ์ิแลกแตม้ เพื่อซ้ือสินคา้ ท่านตดัสินใจใชสิ้ทธ์ิในการแลกแตม้เพื่อรับ
ส่วนลด ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการท่านตดัสินใจใชสิ้ทธิประโยชน์ เพื่อรับแตม้คะแนนเพิ่มเป็น 2 เท่าและ
ท่านตดัสินใจใชสิ้ทธ์ิแลกแตม้คะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่วนลดเงินสด ตามล าดบั 

ความคิดเห็นในด้านการตอบสนองเก่ียวกับสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิต วีซ่า 
แพลทินมัธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดม้ากกว่า 45,000 บาท ในระดบัเห็นดว้ย
สามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ท่านตดัสินใจใชสิ้ทธิประโยชน์ เพื่อรับความคุม้ครองประกนัภยั
และท่านตดัสินใจใชสิ้ทธ์ิแลกแตม้ เพื่อแลกไมลเ์ดินทางของสายการบิน 
 

ส่วนที่ 6 ข้อมูลเกี่ยวกับการตอบสนองของลูกค้าบัตรเครดิตวีซ่า แพลทินัมธนาคาร
กรุงเทพต่อสิทธิประโยชน์จ าแนกความถี่ในการใช้บริการต่อเดือน 

ขั้นความตั้งใจ (Attention) 
พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการบตัรเครดิตไม่เกิน 2 คร้ังต่อเดือนมีการตอบสนอง

ต่อสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิตวีซ่า แพลทินัมธนาคารกรุงเทพ ในขั้นความตั้งใจ(Attention) มี
คิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย  
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โดยความคิดเห็นในดา้นการทราบขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิต
วีซ่า แพลทินมัธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการบตัรเครดิตไม่เกิน 2 คร้ังต่อเดือน
ในระดับเห็นด้วยสามารถเรียงล าดับตามค่าเฉล่ีย ได้แก่ป้ายติดประกาศ ณ ร้านค้าท่ีร่วมรายการ 
รองลงมาคือ เอกสารแนะน าท่ีมาพร้อมกบัใบแจง้หน้ีพนกังานของธนาคารกรุงเทพพนกังาน ณ ร้านคา้
ท่ีร่วมรายการเฟสบุ๊คแฟนเพจของ  BBL Credit เวบ็ไซตข์อง  BBLBanner โฆษณาทัว่ไปเฟสบุ๊คแฟน
เพจสาธารณะ/ เวบ็บอร์ดสาธารณะ BBL CallCenter และส่ือโฆษณาทัว่ไป เช่น วิทยุโทรทศัน์ ฯลฯมี
ค่าเฉล่ียเท่ากนั E-mailเพื่อน หรือ คนรู้จกั ตามล าดบั 

ความคิดเห็นในดา้นการทราบขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิตวีซ่า 
แพลทินมัธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการบตัรเครดิตไม่เกิน 2 คร้ังต่อเดือนใน
ระดบัเฉยๆ ไดแ้ก่ SMS  

ส่วนความคิดเห็นในดา้นการทราบสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิตวซ่ีา แพลทินมัธนาคาร
กรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการบัตรเครดิตไม่เกิน 2 คร้ังต่อเดือนในระดับเห็นด้วย
สามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกสินคา้ฟรีรองลงมาคือ การแลก
คะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่วนลดการรับส่วนลดค่าอาหาร ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ การแลกคะแนน
สะสม เพื่อแลกรับส่วนลดเป็นเงินสดการแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกไมล์เดินทางของสายการบินการ
แลกคะแนนสะสม เพื่อแลกซ้ือสินคา้การรับคะแนนสะสมเพิ่มเป็น 2 เท่าการรับประกนัภยัคุม้ครอง
เม่ือช าระค่าเดินทางและโปรแกรมท่องเท่ียวผา่นบตัร ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการบตัรเครดิต2-4 คร้ังต่อเดือนมีการตอบสนองต่อสิทธิ
ประโยชน์ของบัตรเครดิตวีซ่า แพลทินัมธนาคารกรุงเทพ ในขั้นความตั้ งใจ(Attention) มีคิดเห็น
โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย  

โดยความคิดเห็นในดา้นการทราบขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิต
วีซ่า แพลทินัมธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการบตัรเครดิต 2-4คร้ังต่อเดือนใน
ระดบัเห็นดว้ยสามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ป้ายติดประกาศ ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการรองลงมา
คือ พนกังาน ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการเฟสบุ๊คแฟนเพจของ  BBL Credit เอกสารแนะน าท่ีมาพร้อมกบั
ใบแจ้งหน้ีพนักงานของธนาคารกรุงเทพเว็บไซต์ของ  BBL BBL Call Centerเฟสบุ๊คแฟนเพจ
สาธารณะ/ เวบ็บอร์ดสาธารณะBanner โฆษณาทัว่ไปเพื่อน หรือ คนรู้จกัส่ือโฆษณาทัว่ไป เช่น วิทยุ
โทรทศัน์ ฯลฯE-mail  และ SMS ตามล าดบั 

ส่วนความคิดเห็นในดา้นการทราบสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิตวซ่ีา แพลทินมัธนาคาร
กรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการบตัรเครดิต 2-4 คร้ังต่อเดือนในระดบัเห็นดว้ยสามารถ
เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกสินคา้ฟรีและการรับส่วนลดค่าอาหาร ณ 
ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ มีค่าเฉล่ียเท่ากนัรองลงมาคือ การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่วนลดการแลก
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คะแนนสะสม เพื่อแลกไมล์เดินทางของสายการบินการรับคะแนนสะสมเพิ่มเป็น 2 เท่าการแลก
คะแนนสะสม เพื่อแลกซ้ือสินคา้การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่วนลดเป็นเงินสด และการรับ
ประกนัภยัคุม้ครองเม่ือช าระค่าเดินทางและโปรแกรมท่องเท่ียวผา่นบตัรตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการบตัรเครดิตมากกวา่ 4 คร้ังต่อเดือนมีการตอบสนองต่อ
สิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิตวีซ่า แพลทินมัธนาคารกรุงเทพ ในขั้นความตั้งใจ(Attention) มีคิดเห็น
โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย  

โดยความคิดเห็นในดา้นการทราบขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิต
วซ่ีา แพลทินมัธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการบตัรเครดิตมากกวา่ 4 คร้ังต่อเดือน
ในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ ป้ายติดประกาศ ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ 

ความคิดเห็นในดา้นการทราบขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิตวีซ่า 
แพลทินมัธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการบตัรเครดิตมากกวา่ 4 คร้ังต่อเดือนใน
ระดบัเห็นดว้ยเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ พนกังาน ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ รองลงมาคือ เอกสาร
แนะน าท่ีมาพร้อมกบัใบแจง้หน้ีและเฟสบุ๊คแฟนเพจของ  BBL Credit มีค่าเฉล่ียเท่ากนั พนกังานของ
ธนาคารกรุงเทพBBL Call Centerเวบ็ไซตข์อง  BBL เฟสบุ๊คแฟนเพจสาธารณะ/ เวบ็บอร์ดสาธารณะ
Banner โฆษณาทัว่ไป เพื่อน หรือ คนรู้จกั และ E-mailตามล าดบั 

ความคิดเห็นในดา้นการทราบขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิตวีซ่า 
แพลทินมัธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการบตัรเครดิตมากกวา่ 4 คร้ังต่อเดือนใน
ระดบัเฉยๆเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ ส่ือโฆษณาทัว่ไป เช่น วทิยโุทรทศัน์ ฯลฯและ SMS 

ส่วนความคิดเห็นในดา้นการทราบสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิตวซ่ีา แพลทินมัธนาคาร
กรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการบตัรเครดิตมากกว่า 4 คร้ังต่อเดือนในระดับเห็นด้วย
สามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่การรับคะแนนสะสมเพิ่มเป็น 2 เท่ารองลงมาคือ การรับส่วนลด
ค่าอาหาร ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการการแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกสินคา้ฟรีการแลกคะแนนสะสม เพื่อ
แลกรับส่วนลดการแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกไมล์เดินทางของสายการบินการแลกคะแนนสะสม 
เพื่อแลกซ้ือสินคา้การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่วนลดเป็นเงินสดและการรับประกนัภยัคุม้ครอง
เม่ือช าระค่าเดินทางและโปรแกรมท่องเท่ียวผา่นบตัร ตามล าดบั 

ขั้นความสนใจ (Interest) 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการบตัรเครดิตไม่เกิน 2 คร้ังต่อเดือนมีการตอบสนองต่อ

สิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิตวีซ่า แพลทินัมธนาคารกรุงเทพ ในขั้นความสนใจ(Interest)มีความ
คิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย  

โดยความคิดเห็นในดา้นการทราบขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิตวี
ซ่า แพลทินมัธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการบตัรเครดิต ไม่เกิน 2 คร้ังต่อเดือน



 

81 

ในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่สามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ เวบ็ไซตข์อง  BBLและเอกสารแนะน า
ท่ีมาพร้อมกบัใบแจง้หน้ี  

ความคิดเห็นในดา้นการทราบขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิตวีซ่า 
แพลทินมัธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการบตัรเครดิต ไม่เกิน 2 คร้ังต่อเดือนใน
ระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ป้ายติดประกาศ ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการรองลงมาคือ BBL Call Center  พนกังาน 
ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการเฟสบุ๊คแฟนเพจสาธารณะ/ เวบ็บอร์ดสาธารณะพนกังานของธนาคารกรุงเทพ
เฟสบุค๊แฟนเพจของ  BBL Credit  และ สมคัรบริการรับข่าวสารทางSMS ตามล าดบั 

ความคิดเห็นในดา้นการทราบขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิตวีซ่า 
แพลทินมัธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการบตัรเครดิต ไม่เกิน 2 คร้ังต่อเดือนใน
ระดบัเฉยๆ ไดแ้ก่เพื่อน หรือ คนรู้จกัและ E-mailถึงฝ่ายบริการลูกคา้ 

ส่วนความคิดเห็นในดา้นการทราบสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิตวซ่ีา แพลทินมัธนาคาร
กรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการบตัรเครดิตไม่เกิน 2 คร้ังต่อเดือนในระดบัเห็นดว้ยอยา่ง
ยิ่ง สามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกสินคา้ฟรีรองลงมาคือ การ
แลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่วนลดการแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกซ้ือสินคา้การรับคะแนนสะสม
เพิ่มเป็น 2 เท่า / การรับประกนัภยัคุม้ครองเม่ือช าระค่าเดินทางและโปรแกรมท่องเท่ียวผา่นบตัรและ
การรับส่วนลดค่าอาหาร ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั และการแลกคะแนนสะสม เพื่อแลก
รับส่วนลดเป็นเงินสดตามล าดบั 

ความคิด เห็น ในด้านการทราบสิท ธิประโยชน์ ของ  BBL Platinum ของผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีใชบ้ริการบตัรเครดิต ไม่เกิน 2 คร้ังต่อเดือนในระดบัเห็นดว้ย สามารถเรียงล าดบัตาม
ค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกไมลเ์ดินทางของสายการบิน 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการบตัรเครดิต 2-4 คร้ังต่อเดือนมีการตอบสนองต่อสิทธิ
ประโยชน์ของบตัรเครดิตวีซ่า แพลทินมัธนาคารกรุงเทพ ในขั้นความสนใจ(Interest)มีความคิดเห็น
โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย  

โดยความคิดเห็นในดา้นการทราบขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิตวี
ซ่า แพลทินัมธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการบตัรเครดิต 2-4 คร้ังต่อเดือนใน
ระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่สามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่  เวบ็ไซตข์อง  BBL  

ความคิดเห็นในดา้นการทราบขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิตวีซ่า 
แพลทินมัธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการบตัรเครดิต 2-4 คร้ังต่อเดือนในระดบั
เห็นด้วยสามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ได้แก่ป้ายติดประกาศ ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการและเอกสาร
แนะน าท่ีมาพร้อมกับใบแจ้งหน้ี มีค่าเฉล่ียเท่ากันรองลงมาคือเฟสบุ๊คแฟนเพจของ  BBL Credit
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พนักงาน ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ BBL Call Center เฟสบุ๊คแฟนเพจสาธารณะ/ เวบ็บอร์ดสาธารณะ 
และพนกังานของธนาคารกรุงเทพ ตามล าดบั 

ความคิดเห็นในดา้นการทราบขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิตวีซ่า 
แพลทินมัธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการบตัรเครดิต 2-4 คร้ังต่อเดือนในระดบั
เฉยๆสามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่  เพื่อน หรือ คนรู้จกัรองลงมาคือ สมคัรบริการรับข่าวสาร
ทางSMS และ E-mailถึงฝ่ายบริการลูกคา้ 

ส่วนความคิดเห็นในดา้นการทราบสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิตวซ่ีา แพลทินมัธนาคาร
กรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการบตัรเครดิต  2-4 คร้ังต่อเดือนในระดบัเห็นด้วยอย่างยิ่ง
สามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกสินคา้ฟรีรองลงมาคือการรับ
ประกนัภยัคุม้ครองเม่ือช าระค่าเดินทางและโปรแกรมท่องเท่ียวผา่นบตัรการแลกคะแนนสะสม เพื่อ
แลกซ้ือสินคา้การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่วนลดและการรับคะแนนสะสมเพิ่มเป็น 2 เท่ามี
ค่าเฉล่ียเท่ากนั การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่วนลดเป็นเงินสดและการแลกคะแนนสะสม เพื่อ
แลกไมลเ์ดินทางของสายการบินตามล าดบั 

ความคิดเห็นในด้านการทราบสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิตวีซ่า แพลทินัมธนาคาร
กรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการบตัรเครดิต 2-4 คร้ังต่อเดือนในระดบัเห็นดว้ยสามารถ
เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ การรับส่วนลดค่าอาหาร ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการบตัรเครดิต มากกวา่ 4 คร้ังต่อเดือนมีการตอบสนองต่อ
สิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิตวีซ่า แพลทินัมธนาคารกรุงเทพในขั้นความสนใจ(Interest)มีความ
คิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย  

โดยความคิดเห็นในดา้นการทราบขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิตวี
ซ่า แพลทินมัธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการบตัรเครดิต มากกวา่ 4 คร้ังต่อเดือน
ในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่สามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่  เวบ็ไซตข์อง  BBL  

ความคิดเห็นในดา้นการทราบขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิตวีซ่า 
แพลทินมัธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการบตัรเครดิต มากกวา่ 4 คร้ังต่อเดือนใน
ระดบัเห็นดว้ยสามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ BBL Call Center รองลงมาคือ ป้ายติดประกาศ ณ 
ร้านคา้ท่ีร่วมรายการและเอกสารแนะน าท่ีมาพร้อมกบัใบแจง้หน้ี มีค่าเฉล่ียเท่ากนัพนกังาน ณ ร้านคา้
ท่ีร่วมรายการเฟสบุ๊คแฟนเพจของ  BBL Credit พนกังานของธนาคารกรุงเทพ และเฟสบุ๊คแฟนเพจ
สาธารณะ/ เวบ็บอร์ดสาธารณะ ตามล าดบั 

ความคิดเห็นในดา้นการทราบขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิตวีซ่า 
แพลทินมัธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการบตัรเครดิต มากกวา่ 4 คร้ังต่อเดือนใน
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ระดบัเฉยๆสามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่สมคัรบริการรับข่าวสารทางSMS รองลงมาคือ เพื่อน 
หรือ คนรู้จกัและ E-mailถึงฝ่ายบริการลูกคา้ 

ส่วนความคิดเห็นในดา้นการทราบสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิตวซ่ีา แพลทินมัธนาคาร
กรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการบตัรเครดิต มากกวา่ 4 คร้ังต่อเดือนในระดบัเห็นดว้ยอยา่ง
ยิ่งสามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกสินคา้ฟรี รองลงมาคือ การ
แลกคะแนนสะสม เพื่อแลกซ้ือสินคา้การรับประกนัภยัคุม้ครองเม่ือช าระค่าเดินทางและโปรแกรม
ท่องเท่ียวผา่นบตัรการรับส่วนลดค่าอาหาร ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการการแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับ
ส่วนลดเป็นเงินสดการรับคะแนนสะสมเพิ่มเป็น 2 เท่าและการแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่วนลด
ตามล าดบั 

ส่วนความคิดเห็นในดา้นการทราบสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิตวซ่ีา แพลทินมัธนาคาร
กรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการบตัรเครดิต มากกว่า 4 คร้ังต่อเดือนในระดบัเห็นด้วย
สามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกไมลเ์ดินทางของสายการบิน  

ขั้นความต้องการอยากได้ (Desire) 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการบัตรเครดิตไม่เกิน 2 คร้ังต่อเดือน มีการตอบสนอง

เก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิตวีซ่า แพลทินัมธนาคารกรุงเทพในขั้นความตอ้งการอยากได้
(Desire) มีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

โดยความคิดเห็นในด้านการตอบสนองเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิต     วีซ่า 
แพลทินมัธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการบตัรเครดิตไม่เกิน 2 คร้ังต่อเดือนใน
ระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่สามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ ความประสงคจ์ะใชสิ้ทธ์ิในการแลกแตม้
คะแนนสะสม เพื่อแลกสินคา้ฟรีรองลงมาคือ ความประสงคจ์ะใชสิ้ทธ์ิในการแลกแตม้เพื่อรับส่วนลด 
ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการและความประสงค์จะใช้สิทธิประโยชน์ เพื่อรับ แตม้คะแนนเพิ่มเป็น 2 เท่า มี
ค่าเฉล่ียเท่ากัน ความประสงค์จะใช้สิทธิประโยชน์ เพื่อรับ ความคุ้มครองประกันภัย และความ
ประสงค์จะใชสิ้ทธิประโยชน์ เพื่อรับส่วนลดค่าอาหาร ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั และ
ความประสงคจ์ะใชสิ้ทธ์ิแลกแตม้ เพื่อซ้ือสินคา้ ตามล าดบั 

ความคิดเห็นในด้านการตอบสนองเก่ียวกับสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิต วีซ่า 
แพลทินัมธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทในระดบัเห็นดว้ย
สามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ ความประสงค์จะใช้สิทธ์ิแลกแตม้คะแนนสะสม เพื่อแลกรับ
ส่วนลดเงินสด และ ความประสงคจ์ะใชสิ้ทธ์ิแลกแตม้ เพื่อแลกไมลเ์ดินทางของสายการบิน  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการบตัรเครดิต 2-4 คร้ังต่อเดือนมีการตอบสนองเก่ียวกบั
สิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิต วีซ่า แพลทินมัธนาคารกรุงเทพในขั้นความตอ้งการอยากได ้(Desire)มี
ความคิดเห็นโดยรวมอยู ่ใน ระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
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โดยความคิดเห็นในในดา้นการตอบสนองเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิต     วซ่ีา 
แพลทินมัธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการบตัรเครดิต 2-4 คร้ังต่อเดือนในระดบั
เห็นด้วยอย่างยิ่ง สามารถเรียงล าดับตามค่าเฉล่ีย ได้แก่ ความประสงค์จะใช้สิทธ์ิในการแลกแต้ม
คะแนนสะสม เพื่อแลกสินคา้ฟรี รองลงมาคือความประสงคจ์ะใชสิ้ทธิประโยชน์ เพื่อรับ แตม้คะแนน
เพิ่มเป็น 2 เท่าความประสงคจ์ะใชสิ้ทธิประโยชน์ เพื่อรับ ความคุม้ครองประกนัภยั ความประสงคจ์ะ
ใชสิ้ทธิประโยชน์ เพื่อรับส่วนลดค่าอาหาร ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ และความประสงค์จะใชสิ้ทธ์ิใน
การแลกแตม้เพื่อรับส่วนลด ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ ตามล าดบั 

ความคิดเห็นในด้านการตอบสนองเก่ียวกับสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิต วีซ่า 
แพลทินมัธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการบตัรเครดิต 2-4 คร้ังต่อเดือนในระดบั
เห็นด้วย สามารถเรียงล าดับตามค่าเฉล่ีย ได้แก่ ความประสงค์จะใช้สิทธ์ิแลกแต้ม เพื่อซ้ือสินค้า 
รองลงมาคือ ความประสงค์จะใช้สิทธ์ิแลกแตม้คะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่วนลดเงินสดและความ
ประสงคจ์ะใชสิ้ทธ์ิแลกแตม้ เพื่อแลกไมลเ์ดินทางของสายการบิน 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการบัตรเครดิตมากกว่า 4 คร้ังต่อเดือนมีการตอบสนอง
เก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิต วีซ่า แพลทินัมธนาคารกรุงเทพในขั้นความตอ้งการอยากได ้
(Desire) มีความคิดเห็นโดยรวมอยู ่ในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

โดยความคิดเห็นในด้านการตอบสนองเก่ียวกับสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิต วีซ่า 
แพลทินมัธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการบตัรเครดิตมากกวา่ 4 คร้ังต่อเดือน ใน
ระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ สามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ความประสงคจ์ะใชสิ้ทธ์ิในการแลกแตม้
คะแนนสะสม เพื่อแลกสินคา้ฟรีรองลงมาคือความประสงคจ์ะใชสิ้ทธ์ิในการแลกแตม้เพื่อรับส่วนลด 
ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการความประสงคจ์ะใชสิ้ทธิประโยชน์ เพื่อรับ ความคุม้ครองประกนัภยัและวาม
ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิประโยชน์ เพื่อรับส่วนลดค่าอาหาร ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั ความ
ประสงค์จะใช้สิทธ์ิแลกแต้ม เพื่อซ้ือสินค้าและความประสงค์จะใช้สิทธิประโยชน์ เพื่อรับ แต้ม
คะแนนเพิ่มเป็น 2 เท่าตามล าดบั 

ความคิดเห็นในด้านการตอบสนองเก่ียวกับสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิต วีซ่า 
แพลทินมัธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการบตัรเครดิตมากกวา่ 4 คร้ังต่อเดือน ใน
ระดบัเห็นดว้ย สามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ความประสงคจ์ะใชสิ้ทธ์ิแลกแตม้คะแนนสะสม 
เพื่อแลกรับส่วนลดเงินสด และความประสงค์จะใช้สิทธ์ิแลกแตม้ เพื่อแลกไมล์เดินทางของสายการ
บิน 
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ขั้นการตัดสินใจซ้ือ (Action) 
พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการบตัรเครดิตไม่เกิน 2 คร้ังต่อเดือน มีการตอบสนอง

เก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิตวซ่ีา แพลทินมัธนาคารกรุงเทพในขั้นการตดัสินใจซ้ือ(Action) 
มีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

โดยความคิดเห็นในด้านการตอบสนองเก่ียวกับสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิตวีซ่า 
แพลทินมัธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการบตัรเครดิตไม่เกิน 2 คร้ังต่อเดือนใน
ระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่สามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ ท่านตดัสินใจใชสิ้ทธ์ิในการแลกแตม้เพื่อ
รับส่วนลด ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ รองลงมาคือ ท่านตดัสินใจใช้สิทธ์ิในการแลกแตม้คะแนนสะสม
เพื่อแลกสินคา้ฟรีท่านตดัสินใจใช้สิทธิประโยชน์ เพื่อรับส่วนลดค่าอาหาร ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ
ท่านตดัสินใจใชสิ้ทธ์ิแลกแตม้คะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่วนลดเงินสดท่านตดัสินใจใชสิ้ทธ์ิแลกแตม้
เพื่อซ้ือสินคา้และท่านตดัสินใจใชสิ้ทธิประโยชน์ เพื่อรับแตม้คะแนนเพิ่มเป็น 2 เท่า มีค่าเฉล่ียเท่ากนั
และท่านตดัสินใจใชสิ้ทธิประโยชน์ เพื่อรับความคุม้ครองประกนัภยัตามล าดบั 

ความคิดเห็นในด้านการตอบสนองเก่ียวกับสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิต วีซ่า 
แพลทินมัธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการบตัรเครดิตไม่เกิน 2 คร้ังต่อเดือนใน
ระดับเห็นด้วยสามารถเรียงล าดับตามค่าเฉล่ีย ได้แก่ ท่านตดัสินใจใช้สิทธ์ิแลกแต้มเพื่อแลกไมล์
เดินทางของสายการบิน(  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการบตัรเครดิตต่อเดือน2-4 คร้ังต่อเดือนมีการตอบสนอง
เก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิต วซ่ีา แพลทินมัธนาคารกรุงเทพในขั้นการตดัสินใจซ้ือ(Action) 
มีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

โดยความคิดเห็นในในดา้นการตอบสนองเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิตวีซ่า 
แพลทินมัธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการบตัรเครดิตต่อเดือน2-4 คร้ังต่อเดือนใน
ระดบัเห็นด้วยอย่างยิ่งสามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ได้แก่ท่านตดัสินใจใช้สิทธ์ิในการแลกแต้ม
คะแนนสะสมเพื่อแลกสินคา้ฟรี รองลงมาคือ ท่านตดัสินใจใชสิ้ทธ์ิในการแลกแตม้เพื่อรับส่วนลด ณ 
ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ ท่านตดัสินใจใชสิ้ทธิประโยชน์ เพื่อรับส่วนลดค่าอาหาร ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ
ท่านตดัสินใจใชสิ้ทธิประโยชน์ เพื่อรับแตม้คะแนนเพิ่มเป็น 2 เท่า และท่านตดัสินใจใชสิ้ทธ์ิแลกแตม้
เพื่อซ้ือสินคา้ตามล าดบั 

ความคิดเห็นในด้านการตอบสนองเก่ียวกับสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิต วีซ่า 
แพลทินมัธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามใชบ้ริการบตัรเครดิตต่อเดือน2-4 คร้ังต่อเดือนใน
ระดบัเห็นดว้ยสามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ท่านตดัสินใจใชสิ้ทธ์ิแลกแตม้คะแนนสะสม เพื่อ
แลกรับส่วนลดเงินสด รองลงมาคือ ท่านตดัสินใจใชสิ้ทธิประโยชน์ เพื่อรับความคุม้ครองประกนัภยั 
และท่านตดัสินใจใชสิ้ทธ์ิแลกแตม้เพื่อแลกไมลเ์ดินทางของสายการบิน ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการบัตรเครดิตมากกว่า 4 คร้ังต่อเดือนมีการตอบสนอง
เก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิต วซ่ีา แพลทินมัธนาคารกรุงเทพในขั้นการตดัสินใจซ้ือ(Action) 
มีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

โดยความคิดเห็นในด้านการตอบสนองเก่ียวกับสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิต วีซ่า 
แพลทินมัธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการบตัรเครดิตมากกวา่ 4 คร้ังต่อเดือนใน
ระดบัเห็นด้วยอย่างยิ่งสามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ได้แก่ท่านตดัสินใจใช้สิทธ์ิในการแลกแต้ม
คะแนนสะสมเพื่อแลกสินคา้ฟรีรองลงมาคือ ท่านตดัสินใจใชสิ้ทธ์ิในการแลกแตม้เพื่อรับส่วนลด ณ 
ร้านคา้ท่ีร่วมรายการท่านตดัสินใจใชสิ้ทธิประโยชน์ เพื่อรับส่วนลดค่าอาหาร ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ
และท่านตดัสินใจใชสิ้ทธ์ิแลกแตม้เพื่อซ้ือสินคา้ ตามล าดบั 

ความคิดเห็นในด้านการตอบสนองเก่ียวกับสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิต วีซ่า 
แพลทินมัธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการบตัรเครดิตมากกวา่ 4 คร้ังต่อเดือนใน
ระดบัเห็นดว้ยสามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ท่านตดัสินใจใชสิ้ทธ์ิแลกแตม้คะแนนสะสม เพื่อ
แลกรับส่วนลดเงินสดและท่านตดัสินใจใชสิ้ทธิประโยชน์ เพื่อรับความคุม้ครองประกนัภยัมีค่าเฉล่ีย
เท่ากัน รองลงมาคือ ท่านตดัสินใจใช้สิทธิประโยชน์ เพื่อรับแต้มคะแนนเพิ่มเป็น 2 เท่า และท่าน
ตดัสินใจใชสิ้ทธ์ิแลกแตม้เพื่อแลกไมลเ์ดินทางของสายการบินตามล าดบั 
 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาการตอบสนองของลูกคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อสิทธิประโยชน์ของ
บตัรเครดิตวีซ่า แพลทินมัธนาคารกรุงเทพ ในคร้ังน้ีสามารถอภิปรายผลการศึกษาตามล าดบัขั้นตอน
ในกระบวนการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ตามแนวคิดตวัแบบไอดา ดงัต่อไปน้ี 

จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ 36-40 ปี การศึกษา
ระดบัปริญญาตรีสถานภาพสมรส อาชีพพนักงานบริษทัเอกชนซ่ึงสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ
จินดาเข่ือนพนัธ์ (2552) ไดศึ้กษาเร่ืองการตดัสินใจเลือกใช้บตัรเครดิตของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหวา่ง 31-40 ปี มีสถานภาพสมรส มี
การศึกษาระดบัปริญญาตรี  และยงัสอดคล้องกบัผลการศึกษาของมณัฑิตาสกุลรัตนศกัด์ิ(2556) ท่ี
ศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิตของผูถื้อบตัรเครดิตบริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั )มหาชน ( ใน
เขตกรุงเทพมหานครพบวา่ ผูถื้อบตัรเครดิตบริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ส่วนใหญ่ เป็นเพศ
หญิง สมรสแลว้ วฒิุการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน เช่นกนั 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพเป็นบัตร BBL Visa 
Platinum  โดยมีวงเงินมากกวา่ 100,000 บาทใชบ้ริการบตัรเครดิตโดยเฉล่ียต่อเดือน 2-4 คร้ังมูลค่าการ
ใชบ้ตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 5,000 บาทเหตุผลท่ีเลือกใชบ้ตัรเครดิตเพื่อใชซ้ื้อสินคา้และบริการ
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ก่อนแลว้ช าระเงินเม่ือเรียกเก็บ โดยใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตเพื่อซ้ือสินคา้อุปโภค/บริโภคซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัผลการศึกษาของของมณัฑิตาสกุลรัตนศกัด์ิ(2556)พบว่าความถ่ีในการใชบ้ตัรเครดิต 2-5 คร้ังต่อ
เดือน เพื่อซ้ือสินคา้อุปโภคบริโภคเช่นกนั  

ขั้นความตั้งใจ (Attention) 
ในการตอบสนองของลูกคา้บตัรเครดิตวีซ่า แพลทินมัธนาคารกรุงเทพในขั้นความตั้งใจ 

(Attention) ของผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย  
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในด้านการทราบข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับสิทธิ

ประโยชน์ของบตัรเครดิตวีซ่า แพลทินัมธนาคารกรุงเทพอนัดบัแรกไดแ้ก่  จากป้ายติดประกาศ ณ 
ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ รองลงมาคือ พนักงาน ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ ส่วนความคิดเห็นในด้านการ
ทราบสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิตวีซ่า แพลทินัมธนาคารกรุงเทพ ผูต้อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นในล าดบัแรกคือ สิทธิประโยชน์ในการแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกสินคา้ฟรี ไม่สอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษาของมณัฑิตา  สกุลรัตนศกัด์ิ (2556) ท่ีไดศึ้กษาพฤติกรรมการใชบ้ริการบตัรเครดิตของผู ้
ถือบตัรเครดิตบริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) พบว่าผูต้อบแบสอบถามส่วนใหญ่ทราบขอ้มูล
บตัรเครดิตผา่นทางส่ือออนไลน์  

จากการศึกษาท าให้ทราบวา่ ธนาคารกรุงเทพ ไดน้ าเสนอบริการสอดคลอ้งกบัแนวคิดตวั
แบบไอดา (AIDA Model) ท่ีกล่าวว่าในขั้นตอนความตั้งใจนั้นเป็นขั้นตอนแรกท่ีจะท าให้ลูกคา้เกิด
ความสนใจ และมีความพร้อมท่ีจะรับฟังและเพื่อเป็นการการออกแบบข่าวสารให้เกิดผลดีและมี
ประสิทธิภาพนั้น ในขั้นตอนน้ี ข่าวสารควรจะมีคุณลกัษณะท่ีจะตอ้งเรียกร้องความตั้งใจท่ีจะรับฟัง 
(Gain Attention) ไดเ้ป็นอยา่งดี ดงันั้นจึงแสดงให้เห็นว่าธนาคารกรุงเทพสามารถสร้างความตั้งใจให้
เกิดข้ึน ไดจ้ากการติดประกาศ ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ และการน าเสนอของพนกังาน ณ ร้านคา้ท่ีร่วม
รายการ ซ่ึงเป็น 2 อนัดบัแรก ท่ีลูกคา้บตัรเครดิตไดรั้บรู้  

ขั้นความสนใจ (Interest) 
ในการตอบสนองของลูกคา้บตัรเครดิตวซ่ีา แพลทินมัธนาคารกรุงเทพในขั้นความสนใจ

(Interest) ของผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย  
ในกรณี ท่ี ผู ้ตอบแบบสอบถามต้องการหาข้อมูล เพิ่ ม เติมนั้ น ส่ วนใหญ่ผู ้ตอบ

แบบสอบถามมีการคน้หาจากเวบ็ไซตข์อง  BBL รองลงมาคือ  การหาขอ้มูลจากเอกสารแนะน าท่ีมา
พร้อมกบัใบแจง้หน้ี สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของมณัฑิตา  สกุลรัตนศกัด์ิ (2556) พบว่าผูต้อบแบ
สอบถามส่วนใหญ่ทราบขอ้มูลบตัรเครดิตผา่นทางส่ือออนไลน์ เช่นกนั  

จากการศึกษาท าให้ทราบวา่ ธนาคารกรุงเทพ ไดน้ าเสนอบริการสอดคลอ้งกบัแนวคิดตวั
แบบไอดา (AIDA Model) ท่ีกล่าวว่าในการสร้างส่ิงเร้าใจลูกคา้ให้เกิดความสนใจในผลิตภณัฑ์ หรือ
บริการนั้นธนาคารกรุงเทพไดมี้การน าเสนอผา่นทางเวบ็ไซดข์องทางธนาคาร รวมถึงเอกสารแนะน าท่ี
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ไปพร้อมกบัใบแจง้หน้ี ซ่ึงหากตอ้งการท่ีจะออกแบบข่าวสาร ท่ีให้เกิดผลดีและมีประสิทธิภาพ ใน
ขั้นตอนน้ี ข่าวสารควรจะมีคุณลกัษณะจูงใจให้เกิดความสนใจข่าวสาร (Hold Interest)  

ขั้นความต้องการอยากได้ (Desire) 
ในการตอบสนองของลูกค้าบัตรเครดิตวีซ่า แพลทินัมธนาคารกรุงเทพในขั้นความ

ต้องการอยากได้ (Desire) หรือความความประสงค์ของผูต้อบแบบสอบถามในการท่ีจะใช้สิทธิ
ประโยชน์ในดา้นต่างๆ โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่  

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง อนัดบัแรกคือ ด้านความ
ประสงคจ์ะใชสิ้ทธ์ิในการแลกแตม้คะแนนสะสม เพื่อแลกสินคา้ฟรี รองลงมาคือ ความประสงคจ์ะใช้
สิทธิประโยชน์ เพื่อรับ แตม้คะแนนเพิ่มเป็น 2 เท่า ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ภคัจิรา เลิศอริย
ศกัด์ิชยั (2554) ท่ีไดศึ้กษาการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิตของลูกคา้ธนาคารพาณิชยใ์นเขตชา้งเผือก  
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการถือครองบตัรเครดิตของลูกคา้ธนาคารพาณิชย์
ในเขตชา้งเผอืก อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ คือ สิทธิในการผอ่นช าระขั้นต ่า 10 %  เป็นอนัดบัแรก  

จากการศึกษาท าให้ทราบวา่ ธนาคารกรุงเทพ ไดน้ าเสนอบริการสอดคลอ้งกบัแนวคิดตวั
แบบไอดา (AIDA Model) ท่ีกล่าววา่ในขั้นตอนการสร้างความตอ้งการอยากได้ (Desire: D) เป็นการ
สร้างการกระตุ้นเร่งเร้าให้เกิดความสนใจ มากข้ึน จนกลายเป็นความปรารถนา อยากได้ซ่ึงทาง
ธนาคารสามารถวิเคราะห์ไดว้่าในแคมเปญการแลกแตม้คะแนนสะสม เพื่อแลกสินคา้ฟรีและสิทธิ
ประโยชน์ เพื่อรับ แต้มคะแนนเพิ่มเป็น 2 เท่า เป็นส่ิงท่ีลูกคา้บตัรเครดิตธนาคารกรุงเทพ มีความ
ตอ้งการ และสามารถท่ีจะสร้างใหเ้กิดความปรารถนาอยากได ้(Arouse Desire)  

ขั้นการตัดสินใจซ้ือ (Action) 
ในการตอบสนองของลูกค้าบัตรเครดิตวีซ่า แพลทินัมธนาคารกรุงเทพในขั้นการ

ตดัสินใจซ้ือ (Action) ของผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่ง
ยิง่  

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่งอันดับแรกคือ ความ
ประสงคจ์ะใชสิ้ทธ์ิในการแลกแตม้คะแนนสะสม เพื่อแลกสินคา้ฟรี รองลงมาคือ ความประสงคจ์ะใช้
สิทธ์ิในการแลกแตม้เพื่อรับส่วนลด ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ ซ่ึงยงัไม่ผูศึ้กษาในประเด็นน้ีจึงท าให้ไม่
สามารถอภิปรายผลการศึกษาได ้ซ่ึงจากการศึกษาท าให้ทราบวา่ ธนาคารกรุงเทพ ไดน้ าเสนอบริการ
สอดคลอ้งกบัแนวคิดตวัแบบไอดา (AIDA Model) ท่ีกล่าววา่ในขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือ (Action: A) 
เป็นขั้นตอนท่ีท าให้ลูกคา้ตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการนั้นอย่างแน่นอน ซ่ึงทางธนาคารกรุงเทพ
สามารถท่ีจะสร้างให้ลูกคา้เกิดขั้นความตอ้งการอยากได ้และส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ดว้ยแคมเปญ
การแลกแตม้คะแนนสะสม เพื่อแลกสินคา้ฟรีทั้งน้ีทางธนาคารควรท่ีจะให้ความส าคญักบัสินคา้ท่ี
น ามาแลก ควรเป็นส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการและอยากได ้ 
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5.3 ข้อค้นพบ 
จากการศึกษาการตอบสนองของลูกคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อสิทธิประโยชน์ของ

บตัรเครดิตวซ่ีา แพลทินมัธนาคารกรุงเทพ ในคร้ังน้ีมีขอ้คน้พบดงัต่อไปน้ี 
1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริการบตัรเครดิตโดยเฉล่ียต่อเดือน 2-4 คร้ังต่อ

เดือนจึงยงัมีโอกาสท่ีจะกระตุน้ใหเ้กิดการใชบ้ตัรเครดิตเพิ่มมากข้ึน 
2. ส่ือท่ีมีอิทธิพลในการน าเสนอขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของบตัรคือ การ

ส่ือสารผ่านทางร้านคา้ท่ีร่วมรายการ และ ตวัของพนักงานท่ีร่วมรายการ ซ่ึงถือว่าเป็นเคร่ืองมือ ท่ี
ส าคญัอยา่งหน่ึง 

3. ส่ือท่ีมีอิทธิพลนอ้ยในการท าให้ทราบขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของบตัร 
ไดแ้ก่ SMS   Email วทิย ุโทรทศัน์ รวมถึงส่ือบุคคล เช่น เพื่อน หรือ คนรู้จกั 

4. สิทธิประโยชน์ของบตัรในหมวดการแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกสินคา้ฟรี และการ
รับส่วนลดค่าอาหาร ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการนั้นเป็น 2 หมวดท่ีลูกคา้รับรู้มาก  

5. สิทธิประโยชน์ของบตัรในหมวดการรับประกนัภยัคุม้ครองเม่ือช าระค่าเดินทางและ
โปรแกรมท่องเท่ียวผา่นบตัร เป็นหมวดท่ีลูกคา้รับรู้นอ้ยกวา่สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ 

6. สิทธิดา้นการประกนัภยัคุม้ครองเม่ือช าระค่าเดินทางและโปรแกรมท่องเท่ียวผา่นบตัร 
ลูกคา้ไม่ค่อยไดรั้บรู้แต่เป็นส่ิงท่ีลูกคา้ใหค้วามสนใจ 

7. เคร่ืองมือท่ีควรให้ความส าคญัในการให้ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของ
บตัรคือ เวบ็ไซตข์องธนาคารกรุงเทพ และเอกสารแนะน าท่ีมาพร้อมกบัใบแจง้หน้ี 

8. ลูกคา้ส่วนใหญ่ตอ้งการแตม้คะแนนเพิ่มเป็น 2 เท่า เพื่อใช้สิทธิแลกสินคา้ฟรีหรือใช้
สิทธ์ิในการแลกแตม้เพื่อรับส่วนลด ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ 

9. กลุ่มรายได้มากกว่า 45,000 บาท จะรับรู้ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของ
บตัรผา่นช่องทาง SMS เพียงกลุ่มเดียวเท่านั้นในขณะท่ีเม่ือมีความสนใจแลว้กลุ่มดงักล่าวจะหาขอ้มูล
จากเพื่อน หรือ คนรู้จกั 

10. การป้ายติดประกาศ ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการมีผลท าให้ลูกคา้ท่ีใชบ้ตัรเครดิตมากกวา่ 
4 คร้ังรับรู้ในเร่ืองขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของบตัร มากกวา่ลูกคา้ท่ีใชบ้ตัรนอ้ยกวา่ 

11. ลูกคา้ท่ีใช้บตัรเครดิต 2-4 คร้ังต่อเดือนรับรู้ ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัสิทธิประโยชน์
ของบตัร ผา่น SMS มากกวา่ลูกคา้ท่ีใชบ้ตัรนอ้ยกวา่ และมากกวา่ 4 คร้ังต่อเดือน 

12. ลูกคา้ท่ีใชบ้ตัรเครดิตนอ้ย หรือ ไม่เกิน 2 คร้ังมกัหาขอ้มูลเพิ่มเติมจากเอกสารแนะน า
ท่ีมาพร้อมกบัใบแจง้หน้ี หรือ สมคัรบริการรับข่าวสารทางSMS ซ่ึงแตกต่างจากลูกคา้รายอ่ืนๆ 

13. ลูกคา้ท่ีใชบ้ตัรเครดิตไม่เกิน 4 คร้ังต่อเดือนช่ืนชอบแคมเปญการรับแตม้คะแนนเพิ่ม
เป็น 2 เท่า  
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14. ลูกคา้ท่ีใชบ้ตัรเครดิตไม่เกิน 2 คร้ังต่อเดือนช่ืนชอบแคมเปญแลกแตม้คะแนนสะสม 
เพื่อแลกรับส่วนลดเงินสด รับไดรั้บความคุม้ครองประกนัภยั 
 
5.4 ข้อเสนอแนะ 

ในการสร้างความสัมพนัธ์และบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ส าหรับธุรกิจบตัรเครดิต 
เพื่อให้เกิดความภักดี และก าไรระยะยาวได้นั้ นควรจ าเป็นต้อง สร้างความพึงพอใจ และความ
ประทบัใจ ให้เกิดข้ึนดังนั้นจาการศึกษา การตอบสนองของลูกคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อสิทธิ
ประโยชน์ของบตัรเครดิตวีซ่า แพลทินมัธนาคารกรุงเทพ ในคร้ังน้ีมีขอ้เสนอแนะตามแนวทางAIDA 
Model ดงัต่อไปน้ี 

ขั้นความตั้งใจ (Attention) 
หากทางธนาคารกรุงเทพ ต้องการให้ลูกค้าเกิดขั้นความตั้ งใจ (Attention) ต่อสิทธิ

ประโยชน์ของบตัรเครดิตวซ่ีา แพลทินมัธนาคารกรุงเทพนั้น 
1. ควรเน้นไปท่ีส่ือ ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการทั้งป้ายติดประกาศ รวมถึงการแนะน าของ

พนกังาน ณ ร้านท่ีร่วมรายการ โดยทางธนาคารฯ ควรแสวงหาพนัธมิตรทางการคา้ หรือ ร้านคา้ท่ีร่วม
รายการให้เพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในธุรกิจสินคา้อุปโภคบริโภคต่างๆเน่ืองจากการศึกษาพบวา่ 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตเพื่อซ้ือสินคา้อุปโภค/บริโภค 

2. ควรเขา้ไปมีส่วนร่วมของการอธิบายแคมเปญ เง่ือนไข ให้แก่ผูป้ระกอบการร้านคา้ 
รวมถึง ตวัของพนกังานใหเ้ขา้ใจอยา่งถ่องแท ้  

3. ควรสนับสนุนส่ือภายในร้าน (In-store media)ท่ีใช้ในการน าเสนอภายในร้าน เช่น 
โปสเตอร์ประชาสัมพนัธ์ขนาดต่างๆStandee Board  แผ่นพบัเอกสารแจกฟรี Popup / Tent Card หรือ 
ป้ายตั้งบนตวัสินคา้ เป็นตน้ เพื่อท าให้เกิดการรับรู้มากยิ่งข้ึน และควรหลีกเล่ียงการใช้ส่ือ SMS  E-
mail   วิทยุโทรทศัน์ และBanner โฆษณาทัว่ไป ซ่ึงจากผลการศึกษาท าให้ทราบว่าเป็นช่องทางการ
ส่ือสารท่ีไม่ค่อยมีประสิทธิภาพในการท่ีจะสร้างใหลู้กคา้รับรู้ถึงขอ้มูลเบ้ืองตน้ของบตัรเครดิต 

ความสนใจ (Interest) 
หากทางธนาคารกรุงเทพ ตอ้งการให้เกิดขั้นความสนใจ (Interest) ต่อสิทธิประโยชน์ของ

บตัรเครดิตวซ่ีา แพลทินมัธนาคารกรุงเทพนั้น 
ควรให้ความส าคญักบัการออกแบบเว็บไซต์ของธนาคาร ให้สามารถเขา้ถึงได้ง่าย มี

ข้อมูลครบบัตรเครดิตอย่างถ้วน อาทิเช่น สินค้าแลกฟรี  หมวดร้านค้าร่วมรายการ รวมถึงสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ โดยออกแบบเวบ็ไซด์ให้น่าสนใจ พร้อมทั้งการมีเอกสารแนะน าแคมเปญต่างๆท่ีมา
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พร้อมกบัใบแจง้หน้ี ตอ้งเป็นเอกสารท่ีอ่านแลว้เขา้ใจไดโ้ดยง่าย มีรายละเอียดชดัเจน ทั้งน้ีหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งควรมีกระบวนการตรวจสอบความถูกตอ้งร่วมกบัร้านคา้ ก่อนตีพิมพ ์ 

ความต้องการอยากได้ (Desire) 
หากทางธนาคารกรุงเทพ ต้องการให้เกิดขั้นความตอ้งการอยากได้ (Desire) ต่อสิทธิ

ประโยชน์ของบตัรเครดิตวซ่ีา แพลทินมัธนาคารกรุงเทพนั้น 
1. ควรให้ความส าคญัอยา่งยิง่กบัการสรรหาคดัเลือกผลิตภณัฑ ์หรือบริการต่างๆ ในการ

น ามาเป็นของแลกฟรี โดยพิจารณาตวัผลิตภณัฑ์หรือบริการท่ีมีคุณค่าและมีคุณภาพท่ีดี ในสายตาของ 
โดยมีการก าหนดเง่ือนไขท่ีเหมาะสม ไม่แพงจนเกินไป  

2. ควรท าการประชาสัมพนัธ์สิทธิประโยชน์ดา้นการรับประกนัภยัคุม้ครองเม่ือช าระค่า
เดินทางเพิ่มมากข้ึนในช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลาย เน่ืองจากการศึกษาพบว่าดา้นดงักล่าว ใน
ปัจจุบนั มีการรับรู้นอ้ย แต่เป็นสิทธิประโยชน์ท่ีลูกคา้ใหค้วามสนใจ   

3. ในบางช่วงเวลา ทางธนาคารควรจดัท าแคมเปญไดแ้ตม้คะแนนเพิ่มเป็น2 เท่าส าหรับ
การซ้ือผลิตภณัฑ์ หรือ การเขา้รับบริการ เพื่อเป็นการกระตุน้ให้เกิดการใชบ้ริการบตัรเครดิตมากข้ึน 
เช่น การได้รับคะแนนเพิ่ม 2 เท่าเม่ือซ้ือสินค้าท่ีท๊อปซุปเปอร์มาเก็ต หรือ ริมปิงซุปเปอร์มาเก็ตใน
หมวด สินคา้อุปโภคบริโภค เป็นตน้  หรือ ในบางช่วงอาจจดัคู่กบั Tesco Lotus  หรือ Big C   เป็นตน้ 

4. ควรท าการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ดา้นประโยชน์การใชบ้ตัรมากข้ึน เช่น เราสามารถ
วางแผนการซ้ือสินค้าได้  ไม่ต้องมีเงินสด และยงัสามารถได้รับส่วนลดพิเศษมากมาย เน่ืองจาก
การศึกษาพบวา่ ลูกคา้ใหเ้หตุผลท่ีเลือกใชบ้ตัรเครดิตเพื่อใชซ้ื้อสินคา้และบริการก่อนแลว้ช าระเงินเม่ือ
เรียกเก็บรองลงมาคือใชเ้ป็นส่วนลดตามร้านคา้ต่างๆท่ีเขา้ร่วมกบับตัรเครดิต 

การตัดสินใจซ้ือ (Action) 
หากทางธนาคารกรุงเทพ ตอ้งการให้เกิดขั้นการตดัสินใจซ้ือ (Action)ต่อสิทธิประโยชน์

ของบตัรเครดิตวซ่ีา แพลทินมัธนาคารกรุงเทพนั้น 
ควรมีการวางแผนตั้ งแต่เร่ิมต้น เร่ิมจากการสร้างความตั้ งใจ (Attention) โดยให้

ความส าคญักบัส่ือต่างๆในการส่ือสารทั้งขอ้มูลเบ้ืองตน้ และสิทธิประโยชน์ต่างๆจากบตัร รวมถึงตวั
ผลิตภณัฑ์และบริการต่างๆท่ีจะน าเสนอให้แก่ลูกคา้เกิดความสนใจ (Interest) และความตอ้งการอยาก
ได ้(Desire) ตามมา และทา้ยท่ีสุด ก็จะตดัสินใจซ้ือในทนัทีทั้งน้ีทางธนาคารควรให้ความส าคญักบั 
สิทธ์ิประโยชน์ด้านการแลกแตม้คะแนนสะสม เพื่อแลกสินคา้ฟรี   รวมถึงการจดักิจกรรมร่วมกับ
ร้านคา้ เพื่อรับส่วนลด ทั้งน้ีส่วนลดต่างๆ ควรเป็นส่วนลดท่ีจูงใจ เพื่อให้เกิดการตดัสินใจใช้บตัรได้
เร็วมากข้ึน 

 ข้อเสนอแนะส าหรับการตลาดเฉพาะกลุ่ม 
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 1. ทางธนาคารอาจเพิ่มช่องทางส่ือสารพิเศษเฉพาะกลุ่มลูกคา้ท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 45,000 
บาท โดยมีการแจ้งข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับสิทธิประโยชน์ของบัตรผ่านช่องทาง SMS เน่ืองจาก
การศึกษาพบวา่ กลุ่มดงักล่าวมีความสนใจท่ีจะหาขอ้มูลผา่นช่องทาง SMS มากกวา่กลุ่มอ่ืนๆ 

2. ส าหรับกลุ่มลูกคา้ท่ีใช้บตัรเครดิตน้อย หรือ ไม่เกิน 2 คร้ังต่อเดือน ทางธนาคารควร
เน้นการส่ือสารใน 2 ช่องทางคือ การส่ง SMS และ เอกสารใบแจง้หน้ี โดยมีการออกแบบให้มีความ
น่าสนใจกบั เพื่อแจง้ข่าวสิทธิประโยชน์ต่างๆท่ีลูกคา้ตอ้งการโดยพิจารณาจากขอ้มูลประวติัท่ีลูกคา้
เคยใช้บริการผ่านบตัรเครดิต และเพื่อเป็นการกระตุน้ให้เกิดการใช้บริการ หรือ สามารถตอบสนอง
ความตอ้งการได้มากข้ึน เน่ืองจากการศึกษาพบว่า กลุ่มดงักล่าวให้ความสนใจในการหาขอ้มูลจาก
ช่องทางดงักล่าวมากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ โดยขอ้มูลท่ีแจง้ใน 2 ช่องทางดงักล่าวอาจเป็นในเร่ือง การแลก
แตม้คะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่วนลดเงินสด หรือการรับได้รับความคุม้ครองประกนัภยั เน่ืองจาก
ลูกค้าท่ีใช้บัตรเครดิตไม่เกิน 2 คร้ังต่อเดือนช่ืนชอบแคมเปญแลกแต้มคะแนนสะสม เพื่อแลกรับ
ส่วนลดเงินสด รับไดรั้บความคุม้ครองประกนัภยั 

3. ส าหรับผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิตไม่เกิน 4 คร้ังต่อเดือน อาจท าโปรโมชัน่ หรือ แคมเปญ
พิเศษเฉพาะกลุ่ม เช่นได้คะแนนสะสมพิเศษ 2 เท่า เม่ือซ้ือสินคา้หรือใช้บริการมากกว่า 5 คร้ังใน 1 
เดือน โดยมีวงเงินขั้นต ่าต่อคร้ัง 1,000 บาท เป็นตน้ พร้อมจะไดรั้บสิทธิพิเศษคะแนน 2 เท่า ทนัทีใน
รอบบิลถดัไป เน่ืองจากการศึกษาพบวา่ลูกคา้ท่ีใชบ้ตัรเครดิตไม่เกิน 4 คร้ังต่อเดือนช่ืนชอบแคมเปญ
การรับแตม้คะแนนเพิ่มเป็น 2 เท่า 

4. ธนาคารควรให้ขอ้มูลเพิ่มเติมในเร่ืองสิทธิประโยชน์ของบตัรส าหรับลูกคา้ท่ีใช้บตัร
เครดิตนอ้ยกวา่2 คร้ังต่อเดือน และมากกวา่ 4 คร้ังต่อเดือน เพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากกรศึกษาพบวา่ลูกคา้ท่ี
ใชบ้ตัรเครดิต 2-4 คร้ังต่อเดือนรับรู้ ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของบตัร มากกวา่ลูกคา้ท่ีใช้
บตัรนอ้ยกวา่ และมากกวา่ 4 คร้ังต่อเดือน 
 
5.5 ข้อจ ากดัของการศึกษา 

1. ในเน้ือหาของแบบสอบถามการศึกษาน้ีไม่ไดค้รอบคลุมถึงตวัแปรดา้นระยะเวลาใน
การถือบตัร ซ่ึงมีผลต่อการตอบสนองต่อแคมเปญ 

2. ในการวิ เคราะห์ข้อมู ลโดยใช้กรอบแนวคิด  RFM เน่ื องจากจ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถามในค าถามท่ีเก่ียวกบัตวั M มูลค่าในการใชบ้ตัร (Monetary Value) มีการกระจายตวัของ
ผูต้อบแบบสอบถามมูลค่าการใช้บัตรเครดิตระหว่าง 15,001 – 25,000 บาท เพียง 22 ราย ซ่ึงไม่
เพียงพอต่อการวิเคราะห์ทางสถิติจ าแนกตามกลุ่มยอ่ย ผูศึ้กษาจึงเปล่ียนไปใช้รายไดใ้นการวิเคราะห์
แทน 
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เลขท่ีแบบสอบถาม................. 

ภาคผนวก ก  แบบสอบถาม 
เร่ือง การตอบสนองของลูกค้าในอ าเภอเมอืงเชียงใหม่ต่อสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดติวซ่ีา แพลทนิัมธนาคาร

กรุงเทพ 
แบบสอบถามน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือประกอบการศึกษาของนักศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาการตลาด คณะ

บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ จึงใคร่ขอความร่วมมือท่านโปรดตอบ
แบบสอบถามตามจริง ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ะเก็บไวเ้ป็นความลบัและน าไปใชป้ระโยชน์เฉพาะดา้นการศึกษาเท่านั้น ผู ้
ศึกษาขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงในความอนุเคราะห์ของท่านท่ีไดใ้หข้อ้มูลในคร้ังน้ี 
 
ค าช้ีแจง : แบบสอบถามนีแ้บ่งออกเป็น 4 ส่วน 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิตของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัการตอบสนองของลูกคา้บตัรเครดิต BBL Visa Platinum ต่อสิทธิประโยชน ์   
ส่วนท่ี 4 ปัญหาและขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถาม 

 
ค าถามเพือ่การคดัเลอืกผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.ท่านอาศยัหรือท างานอยูใ่นอ าเภอเมืองเชียงใหม่ หรือไม่ 

(    )  อาศยัอยูใ่นอ าเภอเมืองเชียงใหม่  
(    ) ท างานอยูใ่นอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
(    ) ไม่ใช่ทั้งคู ่(ยติุแบบสอบถาม) 

2.ท่านเป็นลูกคา้บตัรเครดิต BBL Visa Platinum หรือไม่ 
(    )  เป็นลูกคา้บตัรเครดิต BBL Visa Platinum 
(    )  เป็นลูกคา้บตัรเครดิต BBL ประเภทอ่ืน (ยติุแบบสอบถาม) 
(    ) ไม่ใช่ (ยติุแบบสอบถาม) 

3.ท่านเป็นลูกคา้บตัรเครดิต BBL Visa Platinum ท่ีถือบตัรประเภทใด 
(    ) บตัรหลกั (เร่ิมตอบแบบสอบถามในส่วนท่ี 1) 
(    ) บตัรเสริม (เร่ิมตอบแบบสอบถามในส่วนท่ี 1) 
 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

กรุณาท าเคร่ืองหมาย   ✓ ลงใน (    ) หนา้ตวัเลือกท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุด 

1. เพศ 
1. (    )  ชาย 2. (    ) หญิง 
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2. อาย ุ
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. (    )  ตั้งแต ่51 ปีข้ึนไป 

3. ระดบัการศึกษา 
1. (    )  ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย 2. (    ) มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
3. (    )  อนุปริญญา/ปวส. 4. (    )  ระดบัปริญญาตรี 
5. (    )  สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี  

4. สถานภาพสมรส 
1. (    )  โสด     2. (    ) สมรส 
3. (    )  หยา่ร้าง     4. (    )  ม่าย 

5. อาชีพ 
1. (    )  ขา้ราชการ 2. (    ) พนกังานรัฐวสิาหกิจ 
3. (    ) พนกังานบริษทัเอกชน   4. (    )  เจา้ของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั 

 5. (    )  อ่ืนๆ โปรดระบุ …………………  

6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
1. (    )  ไม่เกิน 15,000 บาท 2. (    ) 15,001 - 30,000 บาท 
3. (    )  30,001 - 45,000 บาท 4. (    ) มากกวา่ 45,001 บาท 

ส่วนที ่2 พฤตกิรรมการใช้บตัรเครดติของผู้ตอบแบบสอบถาม 

7. ประเภทบตัร BBL Visa Platinum ท่ีท่านถืออยู ่(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
1. (    )  BBL Platinum Leader 2. (    )  BBL Visa Platinum    
3. (    )  BBL Visa Platinum Toyota               4. (    )  BBL Visa Platinum Travel  

8. วงเงินของบตัรเครดิตท่ีท่านไดรั้บ 
1. (    )  ไม่เกิน 30,000 บาท    2. (    ) 30,001 - 50,000 บาท 
3. (    )  50,001 - 100,000 บาท   4. (    ) มากกวา่ 100,000 บาท 

9. ท่านใชบ้ริการบตัรเครดิตโดยเฉล่ียก่ีคร้ังต่อเดือน 
1. (    )  นอ้ยกวา่ 2 คร้ังต่อเดือน                   2. (    ) 2-4 คร้ังต่อเดือน 
3. (    )  5-7 คร้ังต่อเดือน    4. (    ) มากกวา่ 7 คร้ังต่อเดือน 

10. มูลค่าการใชบ้ตัรเครดิตเฉล่ียต่อเดือน 
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. (    ) มากกวา่ 45,001 บาท 
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11. เหตผุลท่ีท่านเลือกใชบ้ตัรเครดิต (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)  
1. (    )  สะดวก ปลอดภยัไม่ตอ้งพกพาเงินสดมาก  
2. (    )  ใชซ้ื้อสินคา้และบริการก่อนแลว้ช าระเงินเม่ือเรียกเก็บ 
3. (    )   สามารถผอ่นช าระค่าใชจ่้ายได ้
4. (    )  ใชถ้อนเงินจากตู ้ATM ในยามฉุกเฉิน 
5. (    )  ใชเ้ป็นส่วนลดตามร้านคา้ต่างๆท่ีเขา้ร่วมกบับตัรเครดิต 
6. (    )  ตอ้งการแลกแตม้คะแนนสะสมเพื่อใหไ้ดข้องรางวลั 
7. (    )  อ่ืนๆ โปรดระบุ................................................................ 
 

12. ประเภทสินคา้และบริการท่ีท่านใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิต (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
1. (    )  ค่าทานอาหารนอกบา้น   2. (    ) ซ้ือสินคา้อุปโภค/บริโภค 
3. (    )  ซ้ือเคร่ืองแตง่กาย   4. (    ) ซ้ือเคร่ืองส าอาง/อาหารเสริม 
5. (    )  ค่าบ ารุงรักษารถยนต/์เติมน ้ ามนั   6. (    ) ซ้ือของออนไลน ์
7. (    )  ค่าพาหนะเดินทาง  8. (    )  ค่าโรงแรม 
9. (    )  ค่ารักษาพยาบาล                               
10.(    )  อ่ืนๆ โปรดระบุ ...................................  
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ส่วนที ่3 ข้อมูลเกีย่วกบัการตอบสนองของลูกค้าบัตรเครดติ BBL Visa Platinum ต่อสิทธิประโยชน์    

กรุณาระบุความคิดเห็นของท่านท่ีมีต่อประโยคแต่ละขอ้โดยการท าเคร่ืองหมาย   ✓  ลงในช่องวา่งท่ีตรง
กบัความคิดเห็นของท่านในแต่ละขอ้มากท่ีสุด 

การตอบสนองต่อแคมเปญลูกค้าสัมพนัธ์ 

ระดบัความคดิเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

(5) 

 
เห็นด้วย 

(4) 

 
เฉย ๆ 

(3) 

ไม่เห็น
ด้วย 
(2) 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

(1) 

ขั้นความตั้งใจ (Attention) 

13.ท่านทราบขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัสิทธิ
ประโยชนข์องบตัรเครดิต BBL Visa Platinum 
จาก 
     13.1 พนกังานของธนาคารกรุงเทพ 

     

     13.2 BBL Call Center      

     13.3 เพื่อน หรือ คนรู้จกั      

     13.4 พนกังาน ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ      

      13.5 ป้ายติดประกาศ ณ รายคา้ท่ีร่วมรายการ      

      13.6 เอกสารแนะน าท่ีมาพร้อมกบัใบแจง้
หน้ี 

     

ขั้นความตั้งใจ (Attention) 

13.ท่านทราบขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัสิทธิ
ประโยชนข์องบตัรเครดิต BBL Visa Platinum 
จาก 

     

      13.7 SMS      

      13.8 E-mail      

      13.9 เวบ็ไซตข์อง  BBL      

      13.10 เฟสบุ๊คแฟนเพจของ  BBL Credit 
Card 
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การตอบสนองต่อแคมเปญลูกค้าสัมพนัธ์ 

ระดบัความคดิเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

(5) 

 
เห็นด้วย 

(4) 

 
เฉย ๆ 

(3) 

ไม่เห็น
ด้วย 
(2) 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

(1) 

      13.11 เฟสบุ๊คแฟนเพจสาธารณะ/ เวบ็
บอร์ด  สาธารณะ 

     

      13.12 Banner โฆษณาทัว่ไป      

      13.13 ส่ือโฆษณาทัว่ไป เช่น วทิย,ุ 
โทรทศัน์ ฯลฯ 

     

14. ท่านทราบสิทธิประโยชน์ของ BBL 
Platinumในหมวด ………………….. 
14.1 การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกสินคา้ฟรี 

     

14.2 การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับ
ส่วนลด 

     

14.3 การแลกคะแนนสะสมเพื่อแลกรับ
ส่วนลดเป็นเงินสด 

     

14.4 การแลกคะแนนสะสม เพ่ือแลกซ้ือสินคา้      

14.5 การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกไมล์
เดินทางของสายการบิน 

     

14.6 การรับคะแนนสะสมเพ่ิมเป็น 2 เท่า      

14.7 การรับประกนัภยัคุม้ครองเม่ือช าระค่า
เดินทางและโปรแกรมท่องเท่ียวผา่นบตัร 

     

14.8 การรับส่วนลดค่าอาหาร ณ ร้านคา้ท่ีร่วม
รายการ 

     

ขั้นความสนใจ (Interest)      

15. เม่ือท่านตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติม ท่านจะ
สอบถามหรือคน้หาขอ้มูลจาก  
       15.1 พนกังานธนาคารกรุงเทพ 

     

       15.2 BBL Call Center      
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การตอบสนองต่อแคมเปญลูกค้าสัมพนัธ์ 

ระดบัความคดิเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

(5) 

 
เห็นด้วย 

(4) 

 
เฉย ๆ 

(3) 

ไม่เห็น
ด้วย 
(2) 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

(1) 

      15.3 เพื่อนหรือคนรู้จกั      

       15.4 พนกังาน ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ      

       15.5 ป้ายติดประกาศ ณ ร้านคา้ท่ีร่วม
รายการ      

       15.6 เอกสารแนะน าท่ีมาพร้อมกบัใบแจง้
หน้ี      

ขั้นความสนใจ (Interest)      

       15.7 สมคัรบริการรับข่าวสารทาง SMS      

       15.8 ส่ง E-mail ถึงฝ่ายบริการลูกคา้      

       15.9 เวบ็ไซตข์อง  BBL       

       15.10 เฟสบุ๊คแฟนเพจของ  BBL Credit 
Card 

     

       15.11 เฟสบุ๊คแฟนเพจสาธารณะ/ เวบ็
บอร์ด สาธารณะ 

     

16. หมวดของบริการหรือสิทธิประโยชน์
ใดบา้ง ท่ีท่านตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติม 
      16.1 การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลก
สินคา้ฟรี 

     

      16.2 การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับ
ส่วนลด 

     

      16.3 การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกรับ
ส่วนลดเป็นเงินสด 

     

       16.4 การแลกคะแนนสะสม เพ่ือแลกซ้ือ
สินคา้ 

     

       16.5 การแลกคะแนนสะสม เพื่อแลกไมล์
เดินทางของสายการบิน 

     

       16.6 การรับคะแนนสะสมเพ่ิมเป็น 2 เท่า      
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การตอบสนองต่อแคมเปญลูกค้าสัมพนัธ์ 

ระดบัความคดิเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

(5) 

 
เห็นด้วย 

(4) 

 
เฉย ๆ 

(3) 

ไม่เห็น
ด้วย 
(2) 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

(1) 

       16.7 การรับประกนัภยัคุม้ครองเม่ือช าระค่า
เดินทางและโปรแกรมท่องเท่ียวผา่นบตัร 

     

       16.8 การรับส่วนลดค่าอาหาร ณ ร้านคา้ท่ี
ร่วม รายการ 

     

ขั้นความต้องการอยากได้ (Desire) 

17.ท่านมีความประสงคจ์ะใชสิ้ทธ์ิในการแลก
แตม้คะแนนสะสม เพื่อแลกสินคา้ฟรี 

     

18.ท่านมีความประสงคจ์ะใชสิ้ทธ์ิในการแลก
แตม้เพ่ือรับส่วนลด ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ 

     

19. ท่านมีความประสงคจ์ะใชสิ้ทธ์ิแลกแตม้
คะแนนสะสม เพ่ือแลกรับส่วนลดเงินสด 

     

20. ท่านมีความประสงคจ์ะใชสิ้ทธ์ิแลกแตม้ 
เพ่ือซ้ือสินคา้ 

     

21.ท่านมีความประสงคจ์ะใชสิ้ทธ์ิแลกแตม้ เพ่ือ
แลกไมลเ์ดินทางของสายการบิน 

     

22. ท่านมีความประสงคจ์ะใชสิ้ทธิประโยชน ์
เพื่อรับ แตม้คะแนนเพ่ิมเป็น 2 เท่า  

     

23.ท่านมีความประสงคจ์ะใชสิ้ทธิประโยชน ์
เพ่ือรับ ความคุม้ครองประกนัภยั 

     

24.ท่านมีความประสงคจ์ะใชสิ้ทธิประโยชน ์
เพ่ือรับส่วนลดค่าอาหาร ณ ร้านคา้ท่ีร่วม
รายการ 
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การตอบสนองต่อแคมเปญลูกค้าสัมพนัธ์ 

ระดบัความคดิเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

(5) 

 
เห็นด้วย 

(4) 

 
เฉย ๆ 

(3) 

ไม่เห็น
ด้วย 
(2) 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

(1) 

ขั้นการตดัสินใจซ้ือ (Action) 

25.ท่านตดัสินใจใชสิ้ทธ์ิในการแลกแตม้
คะแนนสะสม เพื่อแลกสินคา้ฟรี 

     

26.ท่านตดัสินใจใชสิ้ทธ์ิในการแลกแตม้เพ่ือรับ
ส่วนลด ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ 

     

27.ท่านตดัสินใจใชสิ้ทธ์ิแลกแตม้คะแนนสะสม 
เพ่ือแลกรับส่วนลดเงินสด 

     

28.ท่านตดัสินใจใชสิ้ทธ์ิแลกแตม้ เพ่ือซ้ือสินคา้      

29.ท่านตดัสินใจใชสิ้ทธ์ิแลกแตม้ เพ่ือแลกไมล์
เดินทางของสายการบิน 

     

30.ท่านตดัสินใจใชสิ้ทธิประโยชน์ เพื่อรับแตม้
คะแนนเพ่ิมเป็น 2 เท่า 

     

31.ท่านตดัสินใจใชสิ้ทธิประโยชน์ เพื่อรับ
ความคุม้ครองประกนัภยั 

     

32.ท่านตดัสินใจใชสิ้ทธิประโยชน์ เพื่อรับ
ส่วนลดค่าอาหาร ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ 

     

 
ส่วนที ่4 ปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามเกีย่วกบัสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดติวซ่ีา แพลทนิัม
ธนาคารกรุงเทพ 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................  

************* ขอบพระคุณส าหรับการเสียสละเวลาของท่านในการตอบแบบสอบถาม ************* 
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ภาคผนวก ข กลุ่มตัวอย่าง  
จากการศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการตอบสนองของลูกคา้ในอ าเภอเมือง

เชียงใหม่ต่อสิทธิประโยชน์ของบตัรเครดิตวซ่ีา แพลทินมัธนาคารกรุงเทพ ซ่ึงประชากรท่ีท าการศึกษา
คือ ลูกคา้บตัรเครดิตวีซ่า แพลทินมัธนาคารกรุงเทพ ท่ีอาศยัอยูใ่นอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ซ่ึงผูศึ้กษาได้
แสดงจ านวน และร้อยละในตาราง ข 1 ข 2  และ ข 3 ดงัน้ี 
 

    ตาราง   ข 1  แสดงจ านวนและร้อยละจ าแนกตามการอาศยัหรือท างานอยูใ่นอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

อาศยัอยูใ่นอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 116 38.67 
ท างานอยูใ่นอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 184 61.33 

รวม 300 100.00 
 
ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ท างานอยู่ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 61.33 

รองลงมาคือ อาศยัอยูใ่นอ าเภอเมืองเชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 38.67  
 

 ตาราง ข 2   แสดงจ านวนและร้อยละจ าแนกตามการเป็นลูกคา้บตัรเครดิตประเภทใด 

ประเภทบัตร จ านวน ร้อยละ 

เป็นลูกคา้บตัรเครดิต  
BBL Visa Platinum 

300 100.00 

รวม 300 100.00 
     

ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดเป็นลูกคา้บตัรเครดิต BBL Visa Platinum คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 

    ตาราง ข 3   แสดงจ านวนและร้อยละจ าแนกตามลกัษณะบตัร 

ลกัษณะบัตร จ านวน ร้อยละ 
บตัรหลกั 300 100.00 
รวม 300 100.00 

     ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดเป็นลูกคา้บตัรเครดิต BBL Visa Platinum โดยมีลกัษณะบตัร 
เป็นบตัรหลกั คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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ประวตัผู้ิเขยีน 
 

ช่ือ-นามสกุล   นายธนบดี  ทบัสุวรรณ์   
 
วนั เดือน ปี เกดิ   9 พฤศจิกายน 2531  
 
ประวตัิการศึกษา   จบการศึกษาบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวทิยาลยัเชียงใหม่
    ปี พ.ศ. 2553 

 
ประวตัิการท างาน  ปี 2554- ปัจจุบนั 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั มหาชน  ต าแหน่ง เจา้หนา้ท่ีอ านวยบริการ 
    
    

 


