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บทคัดย่ อ
การค้น คว้า แบบอิ ส ระนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ศึ ก ษาส่ ว นประสมการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ
ผูบ้ ริ โ ภค ในอ าเภอเมื อ งสมุ ท รสาครในการเลื อ กบัต รเครดิ ต ที่ อ อกโดยธนาคารพาณิ ช ย์ โดยใช้
แบบสอบถาม เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูบ้ ริ โภคที่เคยใช้บตั รเครดิตของธนาคาร
พาณิ ชย์ ในอาเภอเมืองสมุทรสาคร จานวน 400 ราย ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบตามสะดวก ทาการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย
จากการศึ ก ษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มี อายุ 30 – 39 ปี มี
ระดับการศึกษา คือ ระดับปริ ญญาตรี มีสถานภาพโสด มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดือน 15,000-29,999 บาท
และมี อ าชี พ เป็ นพนัก งานบริ ษ ัท ผู ้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ใ ช้ บ ัต รเครดิ ต สถาบัน การเงิ น
ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) บ่อยที่ สุด มีเหตุผลที่เลื อกใช้บตั รเครดิ ต คือ สิ ทธิ พิเศษของบัตร
มีการใช้บตั รเครดิ ต เพื่อประโยชน์ คื อ เพื่อความสะดวกในการชาระค่าสิ นค้าและบริ การ มี การใช้
บัต รเครดิ ต เพื่ อ ช าระค่ า สิ น ค้า หรื อ บริ ก าร ประเภท อาหาร และเครื่ อ งดื่ ม และมี ผู้แ นะน าให้ ใ ช้
บัตรเครดิต คือ ตัดสิ นใจด้วยตนเอง
ผลการศึกษาส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผูบ้ ริ โภคในอาเภอเมืองสมุทรสาครในการ
เลื อกบัตรเครดิ ตที่ ออกโดยธนาคารพาณิ ช ย์ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ ระดับ การมี ผ ลต่ อ ส่ วน
ประสม ทางการตลาดในระดับมาก คือ ด้านการจัดจาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์
และด้านราคา ตามลาดับ

ง

ปั จ จัย ย่ อ ยที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด ในแต่ ล ะด้ า นของส่ ว นประสมการตลาด มี ดัง นี้ ด้ า น
ผลิ ตภัณฑ์ คือ มี CHIP CARD ป้ องกันการถู กปลอมแปลงและการคัดลอกข้อมูลบัตร ด้านราคา คื อ
ค่าธรรมเนี ยม ในการชาระค่าบริ การผ่านช่ องทางต่างๆ ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย คื อ สามารถ
ติดต่อธนาคาร ได้ตลอด 24 ชัว่ โมง และด้านการส่ งเสริ มการตลาด คือ ส่ วนลดพิเศษในการซื้ อสิ นค้า
และบริ การ
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ABSTRACT
This independent study aimed to examine the marketing mix factors affecting
customers in Mueang Samut Sakhon District towards selecting credit cards issued by Commercial
Banks. In this study, questionnaires were used to collect data from 400 customers of credit cards
issued by Commercial Banks in Meuang Samut Sakhon. The convenience sampling technique was
used and were analyzed by descriptive statistics such as frequency, percentage and means.
The findings presented that the majority of the respondents were female, age between
30 – 39 years old, the level of education was bachelor, characterized as unmarried, there are
15,000-29,999 baht average monthly income and worked as private company employees.
The majority of respondents most frequently used credit card issued by Kasikornbank Public
Company Limited, there are reasons to use credit card were privileges of credit card, there are using
the credit card for benefits were facility in paying goods and services, there are using the credit card
for paying goods and services type food and beverage and there are counselor using the credit card
were decision myself.
The study’s results of marketing mix factors affecting customers in Meuang Samut
Sakhon District towards selecting credit cards issued by Commercial Banks found that the
respondents considered marketing mix factor at high level of importance on place, promotion,
product and price factors, respectively.
ฉ

The highest level of each sub marketing factor was shown hereafter. In Product, the
highest score was there chip card prevent counterfeiting and copying card information. In Price, the
highest score was the fee for the service through various channels. In Place, the highest score was
can contact bank 24 hours a day and In Promotion, the highest score was special discount from
using the credit card for buying goods and services.
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