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บทคัดยอ

การคนควาแบบอิสระนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ  1)  ศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มี
อิทธพิลตอการเลอืกใชบริการสนิเชือ่บตัรเครดติ  และ  2)  ปญหาของการใชบริการสนิเชือ่บตัรเครดติ
ของบรษิทั อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) ของผูใชบริการในจังหวัดเชียงใหม
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเปนผูใชบริการชาวไทยจากหางสรรพสินคาเซ็นทรัล แอรพอรต          
พลาซา  หางเทสโก-โลตัส  สาขาตลาดคําเที่ยง  และสาขาหางดง  รวม  152  คน  เครื่องมือที่ใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม  มีการวิเคราะหขอมูลโดยหาความถี่  คารอยละ  คาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้

กลุมตัวอยางผูใชบริการสวนใหญเปนเพศหญิง  มีอายุอยูระหวาง  31-40  ป  มีการศึกษา
ระดบัปรญิญาตร ี สถานภาพโสด  ประกอบอาชพีพนกังานบรษิทั/หางราน  มรีายไดตอเดอืนอยูในชวง
10,001-20,000 บาท  มรีายจายตอเดอืนอยูในชวง 10,001-20,000 บาท  รายจายสวนมากจะเปนคาใชจาย
สวนตัว

กลุมตัวอยางผูใชบริการสวนใหญเลือกใชบัตรเครดิตเพราะเห็นวามีประโยชนเพื่อสํารอง
ไวใชจายยามฉุกเฉิน  ใชบตัรเครดิตในการซื้อสินคาประเภทของใชในชวีติประจาํวนั  ถือบัตรเครดิต
ของบริษัทอิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) จํานวน  1  ใบ  โดยสวนใหญเร่ิมถือ
บตัรเครดติในป พ.ศ. 2548 เหตผุลทีเ่ลือกใชบริการสนิเชือ่บตัรเครดติของบรษิทั อิออน ธนสนิทรพัย
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(ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยมีความเหมาะสม นอกจากนี้กลุมตัวอยาง
ผูใชบริการจํานวน 43 คน ยังถือบัตรเครดิตของธนาคารกรุงเทพอีกดวย  ซ่ึงเริ่มใชชวงป          
พ.ศ. 2547-2548  ปจจุบันยังใชบัตรเครดิตของธนาคารที่ถืออยู  การใชบัตรเครดิตสวนใหญเพื่อ
ซ้ือสินคา

ดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชสินเชื่อบัตรเครดิตของ
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)  ผลการศึกษาพบวา  ปจจัยที่มีความสําคัญ
ระดับมากคือ  ดานชองทางการจัดจําหนาย  รองลงมาดานการสงเสริมการตลาด  ดานผลิตภัณฑ
และดานราคา  ตามลาํดบั

สําหรับปญหาทีเ่กดิขึน้จากการใชบริการสนิเชือ่บตัรเครดติของบรษิทัอิออน ธนสินทรัพย
(ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)  ที่พบมากคือ  ไดรับอนุมัติวงเงินนอย  ไมไดรับเอกสารใบแจงหนี้
รหสักดเงนิเปล่ียนแปลงไมได  และบตัรชาํรุด  กลุมตวัอยางผูใชบริการไดใหขอเสนอแนะดงัตอไปนี้
บริษทัควรเพิม่วงเงนิใหมากขึน้จากเดมิไมเกนิ 2 เทาของรายได  มกีารตดิตัง้ตูรับชาํระเงนิเพิม่มากขึ้น
ผูใชบริการสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสกดเงินได  ควรมีการแนะนําการสงเสริมการตลาดตาง ๆ
ในการใชบัตร  และไมควรมีคาธรรมเนียมในการชําระเงินที่เคานเตอรบริการ
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ABSTRACT

The main objectives of this independent study were: 1) to identify marketing mix
factors influencing consumers’ decision on selection credit cards 2) to examine problems of using
credit cards given by the AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited in Chiang Mai
Province.  152 Samples were Thai clients at Central Department Store (Airport Plaza Branch),
Tesco-Lotus (Kam Tieng and Hang Dong Branch.  The research instrument was questionnaire.
Data analysis were done by Frequency, Percentage, Mean, and Standard deviation.  The result
were as follows:

The background of the most of samples were females and singles with age between
31-40 years old.  They graduated bachelor degree and worked at business sectors that could earn
between 10,0001-20,000 bath per month.  Most of their expenditure were personal expenditures.

Most of samples in this study used credit cards for emergency cases and daily
expenditure.  They had credit cards given by the AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company
Limited since 2005 because of appropriate interest rate.  In addition, 43 samples used the Bangkok
Bank credit cards for goods purchasing at the same time.
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For the marketing mix factors influencing consumers’ decision on selection credit card
given by the AEON Company at high level were distribution channel, marketing promotion,
product and price respectively.

The problems of using credit cards given by the AEON Company, the samples expressed
problems: limited credit approval; debt statement miss; pin number unchangeable; and fragile credit
card.  The samples suggested the company to increase amount of credit; set more payment machines;
customers could change pin number; company should make others promotions and no fee charge at
counter service.
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