บทที่ 1
บทนำ
1.1 หลักกำรและเหตุผล
ปั จ จุบ นั บัต รเครดิ ต เข้า มามีบ ทบาทสาคัญ ในชี วิต ประจาวัน ของผูบ้ ริ โ ภคมีก ารใช้
บริ ก ารบัตรเครดิตเพิ่มขึ้น เพื่อใช้แทนเงินสดในการชาระค่าสิ นค้าและบริ การ ช่วยให้การใช้จ่ายแต่ละ
ครั้ง มีความสะดวก คล่องตัว ไม่ตอ้ งพกพาเงินสดจานวนมาก ไม่เสี่ ยงต่อการสู ญหาย และเพื่อใช้ถอน
เงินสดจากเครื่ องเอทีเอ็มมาใช้ก่อนล่วงหน้า
การให้บริ การบัตรเครดิ ต มีผปู ้ ระกอบธุ รกิจบัตรเครดิต แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ ธนาคารพาณิ ชย์
(bank) และสถาบัน การเงิ น ที่ ไ ม่ ใช่ ธ นาคาร(non-bank) โดยธนาคารพาณิ ชย์ ประกอบด้วย ธนาคาร
พาณิ ชย์ไทยให้บริ การบัตรเครดิตมี จานวน 8 ธนาคาร และสาขาธนาคารพาณิ ชย์ต่างประเทศให้บริ การ
บัตรเครดิต มีจานวน 2 ธนาคาร และสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (non-bank) ให้บริ การบัตรเครดิต
มีจานวน 11 บริ ษทั (ตารางที่ 1.1 )
ตำรำงที่ 1.1 สถาบันการเงินที่ให้บริ การบัตรเครดิตในประเทศไทย
ธนำคำรพำณิชย์ (bank)
1.ธนาคารพาณิ ชย์ไทย
1.1 ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
1.2 ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
1.3 ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
1.4 ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
1.5 ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
1.6 ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)
ธนำคำรพำณิชย์ (bank)
1.7 ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์เตอร์ ด(ไทย)จากัด(มหาชน)
1.8 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จากัด (มหาชน)
2. สาขาธนาคารต่างประเทศ
2.1 ธนาคารซิ ต้ ีแบงก์
2.2 ธนาคารแห่งประเทศจีน จากัด

สถำบันกำรเงินทีไ่ ม่ ใช่ ธนำคำร (non-bank)
1. บริ ษทั แคปปิ ตอล โอเค จากัด
2. บริ ษทั เจเนอรัล คาร์ ดเซอร์ วสิ เซส จากัด
3. บริ ษทั ซิ ต้ ี คอนซูเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย)จากัด
4. บริ ษทั เทสโก้ คาร์ด เซอร์ วสิ เซส จากัด
5. บริ ษทั บัตรกรุ งไทย จากัด
6. บริ ษทั บัตรกรุ งศรี อยุธยา จากัด
7. บริ ษทั อเมริ กนั เอ็กซ์เพรส (ไทย) จากัด
สถำบันกำรเงินทีไ่ ม่ ใช่ ธนำคำร (non-bank)
8. บริ ษทั อยุธยา แคปปิ ตอล เซอร์ วสิ เซส จากัด
9. บริ ษทั อยุธยา คาร์ ด เซอร์ วสิ เซส จากัด
10. บริ ษทั อิออน ธนสิ นทรัพย์ (ไทยแลนด์) จากัด
11. บริ ษทั อีซี่ บาย จากัด
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ปั จ จุ บ ัน บัต รเครดิ ต ณ สิ้ น เดื อ น พฤษภาคม 2556 มี จ านวนทั้ง สิ้ น 17,551,040 ใบ
เป็ นบัตรเครดิ ตออกโดยธนาคารพาณิ ชย์ จานวน 8,583,487 ใบ คิ ดเป็ นร้ อยละ 0.49 และสถาบัน
การเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร 8,967,553 ใบ คิดเป็ นร้อยละ 0.51 โดยอัตราปริ มาณบัตรย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่
ปี 2553-2555 มี อ ัต ราการเติ บ โตเฉลี่ ย ปี ละ 5.7% ซึ่ งจากปี 2555 อัต ราการเติ บ โตเป็ น 10.06%
(ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย,2556:ออนไลน์ ) ถื อ เป็ นอัต ราการเติ บ โตที่ ค่ อ นข้า งสู ง เมื่ อ เที ย บกับ
ค่าเฉลี่ ยการเติ บ โตย้อนหลัง 3 ปี แสดงถึ งการเติ บโตของธุ รกิ จบัตรเครดิ ตที่ มี การขยายตัวสู ง ทั้งนี้
เป็ นผลมาจากการแข่งขันระหว่างผูป้ ระกอบการบัตรเครดิ ตกลุ่มสถาบันการเงิ นที่ ไม่ใช่ ธนาคาร (non-bank)
และกลุ่ ม ธนาคารพาณิ ช ย์ (bank) ที่ เข้ม ข้น อย่างต่ อเนื่ องตลอดทั้งปี เพื่ อรั ก ษาส่ วนแบ่ งตลาด และ
ขยายฐานลูกค้าใหม่ ท่ามกลางปริ มาณการจับจ่ายใช้สอยผ่านบัตรเครดิตในระดับที่หนาแน่น สอดคล้อง
กับการออกแคมเปญที่ ตอบโจทย์การใช้ จ่ ายในชี วิ ตประจ าวัน (ศู นย์วิ จ ัยกสิ กรไทย, 2556 : ออนไลน์ )
จากปริ มาณบัตรดังกล่าวจะเห็ นว่า ธนาคารพาณิ ชย์ (bank) จะมี ปริ มาณบัตรที่ น้อยกว่าสถาบันการเงิ นที่
ไม่ใช่ ธนาคาร (non-bank) ร้อยละ 0.02 แต่ไม่ได้หมายความว่าสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ ธนาคาร (non-bank)
จะเป็ นผูน้ าตลาดบัตรเครดิต
จากข้อมูลธนาคารแห่ งประเทศไทย พบว่า หากพิจารณาปริ มาณการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตและ
ยอดคงค้างสิ น เชื่ อ บัต ร ณ สิ้ น เดื อนพฤษภาคม 2556 ธนาคารพาณิ ช ย์ (bank) มี ปริ มาณการใช้จ่าย
ผ่านบัตรร้อยละ 0.71 และสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (non-bank) ร้อยละ 0.29 โดยธนาคารพาณิ ชย์ (bank)
จะมี ปริ มาณการใช้จ่ายผ่านบัตรมากกว่าสถาบันการเงิ นที่ ไม่ใช่ ธนาคาร (non-bank) ร้อยละ 0.42 และ
ธนาคารพาณิ ชย์ (bank) มียอดคงค้างสิ นเชื่อบัตรร้อยละ 0.59 และสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (non-bank)
ร้ อยละ 0.41 โดยธนาคารพาณิ ชย์ (bank) มี ยอดคงค้างสิ นเชื่ อบัตรที่ ม ากกว่าสถาบันการเงิ นที่ ไม่ ใ ช่
ธนาคาร (non-bank) ร้อยละ 0.18 (ตารางที่ 1.2)
ตำรำงที่ 1.2 ปริ มาณการใช้จ่ายผ่านบัตร และยอดคงค้างสิ นเชื่อบัตรแยกประเภทสถาบันการเงินที่ให้
บริ การบัตรเครดิตในประเทศไทย
ปริมำณกำรใช้ จ่ำยผ่ำนบัตร
ยอดคงค้ ำงสิ นเชื่ อบัตร
สถำบันกำรเงิน
ณ เดือน พ.ค. 2556
ร้ อยละ ณ สิ้นงวด พ.ค. 2556 ร้ อยละ
(ล้ำนบำท)
(ล้ำนบำท)
ธนาคารพาณิ ชย์ (b a n k )
82,440.27
0.71
145,723.29
0.59
สถาบันการเงิ นที่ ไม่ ใช่ ธนาคาร
33,559.62
0.29
101,816.95
0.41
(non-bank)
รวม

115,999.89

247,540.24
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จากตัวเลขดังกล่ าวแสดงให้เห็ นว่าผูบ้ ริ โภคมีการเลื อกใช้บตั รเครดิ ตของธนาคารพาณิ ชย์
(bank) มากกว่าสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ ธนาคาร (non-bank) จึงทาให้ปัจจุบนั ทั้งธนาคารพาณิ ชย์ (bank)
และสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (non-bank) ต่างแข่งขันกันรุ นแรงเพื่อรักษาส่ วนแบ่งตลาด และขยาย
ฐานลูกค้าใหม่ จะเห็ นได้จากการทุ่มงบการตลาดที่รวมกับมูลค่าของรางวัลที่นามาเล่นกับคะแนนสะสม
ไม่ต่ ากว่าพันล้านบาท เพื่อให้ผูบ้ ริ โภคได้ใช้บตั รของตน โดยต่างก็ออกกลยุทธ์ เพื่อกระตุน้ การใช้จ่าย
ผ่านบัตร อาทิ โปรโมชั่น 0% ที่ ให้เทอมนาน 6-12 เดื อน การให้เครดิ ตเงิ นคื น การให้คะแนนสะสม
เพื่อแลกของรางวัล รวมถึงแคมเปญส่ วนลดพิเศษร่ วมกับร้านค้าพันธมิตร เป็ นต้น (Brandage,2556 : ออนไลน์)
ธนาคารพาณิ ชย์ (bank) เป็ นสถาบันการเงิ นที่ มี บทบาทสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิ จ
ของประเทศ และเป็ นสถาบัน หนึ่ งที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ ด้า นบัต รเครดิ ต โดยรายได้ที่ ม าจากธุ ร กิ จ
บัต รเครดิ ต เป็ นรายได้ ห ลั ก ท ารายได้ ใ ห้ ก ับ ธนาคารพาณิ ชย์ ในไตรมาส 1 ปี 2556 มี ร ายได้
ค่าธรรมเนี ยมและบริ การทั้งสิ้ น 37,329 ล้านบาท แบ่ งเป็ นรายได้จากธุ รกิ จบัตรเครดิ ตร้ อยละ 20
ดังนั้นเมื่อธนาคารมี การอนุ มตั ิบตั ร และมี การจูงใจนาเสนอให้มีการใช้จ่ายผ่านบัตร ธนาคารผูอ้ อก
บัตรจะมีรายได้ค่าธรรมเนี ยมจากร้ านค้า รวมถึงดอกเบี้ยหากมีการผิดนัดชาระ (ธนาคารแห่ งประเทศไทย,
2556 : ออนไลน์) จากเหตุผลดังกล่าว ธนาคารพาณิ ชย์จึงมีความต้องการเพิ่มส่ วนแบ่งตลาดและขยาย
ฐานลูกค้าเพื่อการได้มาซึ่งรายได้
จังหวัดสมุ ท รสาครเป็ นจังหวัด หนึ่ งทางภาคกลางที่ มี ศ กั ยภาพทางเศรษฐกิ จ ทั้ง ทาง
ด้า นอุ ต สาหกรรม ประมง และเกษตรกรรม แบ่ ง การปกครองเป็ น 3 อ าเภอ ได้แ ก่ อ าเภอเมื อ ง
อาเภอบ้านแพ้ว และอ าเภอกระทุ่ ม แบน มี ป ระชากรทั้ง หมด 513,478 คน มี จานวนคนมี งานท า
353,764 คน (ส านัก งานแรงงานจังหวัดสมุ ท รสาคร,2556: ออนไลน์ ) มี มู ล ค่ าผลิ ตภัณ ฑ์ ม วลรวม
(GDP) ของจัง หวัด อยู่ ที่ 6 ของประเทศ และประชากรมี ร ายได้ เฉลี่ ย ต่ อ หั ว คิ ด เป็ นอัน ดั บ 2
ของประเทศ และเป็ นอันดับที่ 1 ของภาคกลาง มีอตั ราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดอยูท่ ี่ ร้อยละ
6.09 (รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาคร,2556 :ออนไลน์) ณ สิ้ นเดือน มิถุนายน 2556
มีการจดทะเบียนนิ ติบุคคลรวมจานวนทั้งสิ้ น 9,462 แห่ ง เงินทุน 134,710,687,920 ล้านบาท (สานักงาน
แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร,2556: ออนไลน์) มีธนาคารพาณิ ชย์ จานวน 17 ธนาคาร จานวน 85 สาขา
และมีเงินฝากธนาคารพาณิ ชย์ท้ งั สิ้ น 117,890 ล้านบาท มีเงินให้สินเชื่ อทั้งสิ้ น 80,731 ล้านบาท คิดเป็ น
สั ด ส่ ว นเงิ น ฝากมากกว่า เงิ น ให้ สิ น เชื่ อ ร้ อ ยละ 1.46 (ธนาคารแห่ งประเทศไทย, 2556 : ออนไลน์ )
อ าเภอเมื องสมุ ทรสาครเป็ นอ าเภอในจังหวัดสมุ ทรสาคร มี ที่ ต้ ังอยู่ในเขตปริ มณฑล เป็ นอ าเภอที่ รองรั บ
การขยายตัวจากเมืองหลวง มีพ้ืนที่ 492,040 ตร.กม. มีประชากรทั้งสิ้ น 258,222 คน ซึ่ งเป็ นอาเภอที่มีพ้ืนที่และ
ประชากรมากที่สุดในจังหวัดสมุทรสาคร (สานักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร,2556: ออนไลน์ )
จากข้อมู ลดังกล่ าวแสดงให้เห็ นถึ งอาเภอเมื องสมุ ท รสาคร มี ส ภาวะเศรษฐกิ จขยายตัวดี ส่ งผลต่ อ
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ความต้องการใช้จ่ายอุปโภคบริ โภคเพิ่มสู งขึ้นรวมไปถึงความต้องการใช้บตั รเครดิตมากตามไปด้วย
จึงเป็ นเป้ าหมายในการขยายตลาด
ดั ง นั้ นผู ้ศึ ก ษาจึ ง สนใจที่ จ ะศึ ก ษาส่ วนประสมการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ ผู ้บ ริ โภคใน
อาเภอเมืองสมุทรสาครในการเลือกบัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารพาณิ ชย์ ทั้งนี้ เพื่อเป็ นข้อมูลสาหรับ
ธนาคารใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนการตลาด และก าหนดกลยุท ธ์ เพื่ อเพิ่ มส่ วนแบ่ งตลาดและ
ขยายฐานลูกค้าใหม่ ให้สอดคล้องกับนโยบาย และความต้องการของลูกค้า
1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรศึกษำ
เพื่อศึก ษาส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผูบ้ ริ โภคในอาเภอเมืองสมุทรสาครในการ
เลือกบัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารพาณิ ชย์
1.3 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1.3.1 ทาให้ทราบถึงส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผูบ้ ริ โภคในอาเภอเมืองสมุทรสาคร
ในการเลือกบัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารพาณิ ชย์
1.3.2 สามารถนาข้อมูลไปใช้ เพื่อนามาเป็ นแนวทางในการวางแผน และกาหนดกล
ยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้ าหมายได้มากขึ้น
1.4 นิยำมศัพท์ทใี่ ช้ ในกำรศึกษำ
ส่ วนประสมกำรตลำด (4Ps) หมายถึ ง ส่ วนประสมการตลาดที่ มีผลต่อผูบ้ ริ โภคในการ
เลือก บัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารพาณิ ชย์ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price)
ด้านการจัดจาหน่าย (Place) และด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)
ผู้บริ โภค หมายถึง ผูท้ ี่อาศัยและหรื อทางานในอาเภอเมืองสมุทรสาครและเคยใช้บตั ร
เครดิต ที่ออกโดยธนาคารพาณิ ชย์เพื่อซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ
บัตรเครดิตที่ออกโดยธนำคำรพำณิชย์ หมายถึง บัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารพาณิ ชย์
ได้แก่บตั รเครดิตที่ออกโดยธนาคารพาณิ ชย์ไทย จานวน 8 ธนาคาร และบัตรเครดิตที่ออกโดยสาขา
ธนาคารต่างประเทศจานวน 2 ธนาคาร เพื่อใช้ในการชาระค่าสิ นค้าและบริ การโดยผูถ้ ือบัตรได้สินค้าหรื อ
บริ การจากร้านค้า และธนาคารพาณิ ชย์ตกลงเป็ นผูช้ าระค่าสิ นค้าหรื อบริ การให้แก่ร้านค้าที่ให้สินค้าหรื อ
บริ การล่ วงหน้าก่ อน โดยผูถ้ ื อบัตรมี หน้าที่ ชาระเงิ นแก่ ธนาคารพาณิ ช ย์ ตามเงื่ อนไขที่ ตกลงกันไว้

4

