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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1  หลกักำรและเหตุผล 

 ปัจจุบนับตัรเครดิตเขา้มามีบทบาทส าคญัในชีวิตประจ าวนัของผูบ้ริโภคมีการใช้
บริการบตัรเครดิตเพิ่มข้ึน เพื่อใชแ้ทนเงินสดในการช าระค่าสินคา้และบริการ ช่วยให้การใชจ่้ายแต่ละ
คร้ัง     มีความสะดวก คล่องตวั ไม่ตอ้งพกพาเงินสดจ านวนมาก ไม่เส่ียงต่อการสูญหาย และเพื่อใช้ถอน
เงินสดจากเคร่ืองเอทีเอม็มาใชก่้อนล่วงหนา้ 

 การให้บริการบตัรเครดิต มีผูป้ระกอบธุรกิจบตัรเครดิต แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ธนาคารพาณิชย ์
(bank) และสถาบันการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคาร(non-bank) โดยธนาคารพาณิชย์ ประกอบด้วย ธนาคาร
พาณิชยไ์ทยให้บริการบตัรเครดิตมี จ านวน 8  ธนาคาร และสาขาธนาคารพาณิชยต่์างประเทศให้บริการ
บตัรเครดิต  มีจ านวน 2 ธนาคาร และสถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคาร (non-bank) ให้บริการบตัรเครดิต
มีจ านวน  11 บริษทั (ตารางท่ี 1.1 )  

 
ตำรำงที่ 1.1 สถาบนัการเงินท่ีใหบ้ริการบตัรเครดิตในประเทศไทย 

ทีม่ำ: ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ธนำคำรพำณชิย์ (bank) สถำบันกำรเงินทีไ่ม่ใช่ธนำคำร (non-bank) 
1.ธนาคารพาณิชยไ์ทย 
  1.1 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
  1.2 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
  1.3 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
  1.4 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
  1.5 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)   
  1.6 ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) 

ธนำคำรพำณชิย์ (bank) 

1. บริษทั แคปปิตอล โอเค จ ากดั  
2. บริษทัเจเนอรัล คาร์ดเซอร์วสิเซส จ ากดั 
3. บริษทั ซิต้ี คอนซูเมอร์ โปรดกัส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
4. บริษทั เทสโก ้คาร์ด เซอร์วสิเซส จ ากดั 
5. บริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั 
6. บริษทับตัรกรุงศรีอยธุยา จ ากดั 
7. บริษทั อเมริกนั เอก็ซ์เพรส (ไทย) จ  ากดั 
สถำบันกำรเงินทีไ่ม่ใช่ธนำคำร (non-bank) 

  1.7 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
  1.8 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
2. สาขาธนาคารต่างประเทศ 
  2.1 ธนาคารซิต้ีแบงก์  
  2.2 ธนาคารแห่งประเทศจีน จ ากดั 

8. บริษทั อยธุยา แคปปิตอล เซอร์วสิเซส จ ากดั 
9. บริษทั อยธุยา คาร์ด เซอร์วสิเซส จ ากดั 
10. บริษทั อิออน ธนสินทรัพย ์(ไทยแลนด์) จ  ากดั 
11. บริษทั อีซ่ี บาย จ ากดั 
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 ปัจจุบันบัตรเครดิต ณ ส้ินเดือน พฤษภาคม 2556 มีจ านวนทั้ งส้ิน 17,551,040 ใบ                
เป็นบตัรเครดิตออกโดยธนาคารพาณิชย์ จ านวน 8,583,487 ใบ คิดเป็นร้อยละ 0.49  และสถาบัน
การเงินท่ีไม่ใช่ธนาคาร 8,967,553 ใบ คิดเป็นร้อยละ 0.51  โดยอตัราปริมาณบตัรยอ้นหลงั 3 ปี ตั้งแต่
ปี 2553-2555 มีอัตราการเติบโตเฉล่ียปีละ 5.7% ซ่ึงจากปี 2555  อัตราการเติบโตเป็น 10.06% 
(ธนาคารแห่งประเทศไทย,2556:ออนไลน์) ถือเป็นอัตราการเติบโตท่ีค่อนข้างสูงเม่ือเทียบกับ    
ค่าเฉล่ียการเติบโตยอ้นหลงั 3 ปี แสดงถึงการเติบโตของธุรกิจบตัรเครดิตท่ีมีการขยายตวัสูง ทั้ งน้ี    
เป็นผลมาจากการแข่งขนัระหว่างผูป้ระกอบการบตัรเครดิตกลุ่มสถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคาร (non-bank) 
และกลุ่มธนาคารพาณิชย์ (bank) ท่ีเข้มข้นอย่างต่อเน่ืองตลอดทั้ งปี เพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาด และ       
ขยายฐานลูกคา้ใหม่ ท่ามกลางปริมาณการจบัจ่ายใชส้อยผา่นบตัรเครดิตในระดบัท่ีหนาแน่น สอดคลอ้ง
กับการออกแคมเปญท่ีตอบโจทย์การใช้จ่ายในชีวิตประจ าวนั (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2556 : ออนไลน์ )                 
จากปริมาณบตัรดงักล่าวจะเห็นว่า ธนาคารพาณิชย ์(bank) จะมีปริมาณบตัรท่ีน้อยกว่าสถาบนัการเงินท่ี
ไม่ใช่ธนาคาร (non-bank) ร้อยละ  0.02  แต่ไม่ไดห้มายความวา่สถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคาร (non-bank) 
จะเป็นผูน้ าตลาดบตัรเครดิต 

 จากขอ้มูลธนาคารแห่งประเทศไทย พบวา่ หากพิจารณาปริมาณการใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตและ     
ยอดคงค้างสินเช่ือบัตร ณ ส้ินเดือนพฤษภาคม 2556 ธนาคารพาณิชย์ (bank) มีปริมาณการใช้จ่าย       
ผา่นบตัรร้อยละ 0.71 และสถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคาร (non-bank) ร้อยละ 0.29 โดยธนาคารพาณิชย ์(bank) 
จะมีปริมาณการใช้จ่ายผ่านบตัรมากกว่าสถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคาร (non-bank) ร้อยละ 0.42 และ 
ธนาคารพาณิชย ์(bank) มียอดคงคา้งสินเช่ือบตัรร้อยละ 0.59 และสถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคาร (non-bank) 
ร้อยละ 0.41 โดยธนาคารพาณิชย์ (bank) มียอดคงค้างสินเช่ือบตัรท่ีมากกว่าสถาบันการเงินท่ีไม่ใช่
ธนาคาร (non-bank) ร้อยละ 0.18 (ตารางท่ี 1.2)  

 
ตำรำงที่ 1.2 ปริมาณการใชจ่้ายผา่นบตัร และยอดคงคา้งสินเช่ือบตัรแยกประเภทสถาบนัการเงินท่ีให ้
บริการบตัรเครดิตในประเทศไทย   

สถำบันกำรเงิน 
ปริมำณกำรใช้จ่ำยผ่ำนบัตร 

ณ เดือน พ.ค. 2556               
(ล้ำนบำท) 

ร้อยละ 
ยอดคงค้ำงสินเช่ือบัตร  
ณ ส้ินงวด พ.ค. 2556 

(ล้ำนบำท) 
ร้อยละ 

ธนาคารพาณิชย ์ (b a n k ) 82,440.27 0.71 145,723.29 0.59 
สถาบันการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคาร
(non-bank)  33,559.62 0.29 101,816.95 0.41 

รวม 115,999.89  247,540.24  

ทีม่ำ: ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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 จากตวัเลขดงักล่าวแสดงให้เห็นว่าผูบ้ริโภคมีการเลือกใช้บตัรเครดิตของธนาคารพาณิชย ์
(bank) มากกว่าสถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคาร (non-bank) จึงท าให้ปัจจุบนัทั้งธนาคารพาณิชย ์(bank) 
และสถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคาร (non-bank) ต่างแข่งขนักนัรุนแรงเพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาด และขยาย
ฐานลูกคา้ใหม่ จะเห็นไดจ้ากการทุ่มงบการตลาดท่ีรวมกบัมูลค่าของรางวลัท่ีน ามาเล่นกบัคะแนนสะสม      
ไม่ต ่ากว่าพนัลา้นบาท เพื่อให้ผูบ้ริโภคไดใ้ช้บตัรของตน โดยต่างก็ออกกลยุทธ์เพื่อกระตุน้การใช้จ่าย
ผ่านบัตร อาทิ โปรโมชั่น 0% ท่ีให้เทอมนาน 6-12 เดือน การให้เครดิตเงินคืน การให้คะแนนสะสม      
เพื่อแลกของรางวลั รวมถึงแคมเปญส่วนลดพิเศษร่วมกบัร้านคา้พนัธมิตร เป็นตน้ (Brandage,2556 : ออนไลน์) 

 ธนาคารพาณิชย ์(bank) เป็นสถาบนัการเงินท่ีมีบทบาทส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจ         
ของประเทศ และเป็นสถาบันหน่ึงท่ีประกอบธุรกิจด้านบัตรเครดิต โดยรายได้ท่ีมาจากธุรกิจ          
บัตรเครดิตเป็นรายได้หลักท ารายได้ให้กับธนาคารพาณิชย์ ในไตรมาส 1 ปี  2556 มีรายได้
ค่าธรรมเนียมและบริการทั้งส้ิน 37,329  ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากธุรกิจบตัรเครดิตร้อยละ 20  
ดงันั้นเม่ือธนาคารมีการอนุมติับตัร และมีการจูงใจน าเสนอให้มีการใช้จ่ายผ่านบตัร ธนาคารผูอ้อก
บตัรจะมีรายไดค้่าธรรมเนียมจากร้านคา้ รวมถึงดอกเบ้ียหากมีการผิดนดัช าระ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 
2556 : ออนไลน์) จากเหตุผลดงักล่าว ธนาคารพาณิชยจึ์งมีความตอ้งการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดและขยาย
ฐานลูกคา้เพื่อการไดม้าซ่ึงรายได ้

 จงัหวดัสมุทรสาครเป็นจงัหวดัหน่ึงทางภาคกลางท่ีมีศกัยภาพทางเศรษฐกิจทั้ งทาง             
ด้านอุตสาหกรรม ประมง และเกษตรกรรม แบ่งการปกครองเป็น 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง       
อ  าเภอบ้านแพ้ว และอ าเภอกระทุ่มแบน มีประชากรทั้ งหมด 513,478 คน มีจ านวนคนมีงานท า 
353,764 คน (ส านักงานแรงงานจงัหวดัสมุทรสาคร,2556: ออนไลน์) มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม 
(GDP) ของจังหวัด อยู่ ท่ี  6 ของประเทศ และประชากรมีรายได้เฉ ล่ียต่อหัว คิดเป็นอันดับ 2             
ของประเทศ และเป็นอนัดบัท่ี  1 ของภาคกลาง มีอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจของจงัหวดัอยูท่ี่ ร้อยละ 
6.09  (รายงานประมาณการเศรษฐกิจจงัหวดัสมุทรสาคร,2556 :ออนไลน์) ณ ส้ินเดือน มิถุนายน 2556 
มีการจดทะเบียนนิติบุคคลรวมจ านวนทั้งส้ิน 9,462 แห่ง เงินทุน 134,710,687,920 ลา้นบาท (ส านักงาน
แรงงานจงัหวดัสมุทรสาคร,2556: ออนไลน์) มีธนาคารพาณิชย ์ จ  านวน  17 ธนาคาร จ านวน 85 สาขา 
และมีเงินฝากธนาคารพาณิชยท์ั้งส้ิน 117,890 ลา้นบาท มีเงินให้สินเช่ือทั้งส้ิน  80,731 ลา้นบาท คิดเป็น
สัดส่วนเงินฝากมากกว่าเงินให้สินเช่ือร้อยละ 1.46 (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2556 : ออนไลน์)        
อ าเภอเมืองสมุทรสาครเป็นอ าเภอในจังหวดัสมุทรสาคร มีท่ีตั้ งอยู่ในเขตปริมณฑล เป็นอ าเภอท่ีรองรับ              
การขยายตวัจากเมืองหลวง มีพื้นท่ี 492,040 ตร.กม. มีประชากรทั้งส้ิน 258,222  คน ซ่ึงเป็นอ าเภอท่ีมีพื้นท่ีและ
ประชากรมากท่ีสุดในจงัหวดัสมุทรสาคร (ส านักงานแรงงานจงัหวดัสมุทรสาคร,2556: ออนไลน์)  
จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงอ าเภอเมืองสมุทรสาคร มีสภาวะเศรษฐกิจขยายตวัดี ส่งผลต่อ    
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ความตอ้งการใช้จ่ายอุปโภคบริโภคเพิ่มสูงข้ึนรวมไปถึงความตอ้งการใช้บตัรเครดิตมากตามไปดว้ย 
จึงเป็นเป้าหมายในการขยายตลาด 

 ดังนั้ นผู ้ศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ี มีผลต่อผู ้บ ริโภคใน                   
อ  าเภอเมืองสมุทรสาครในการเลือกบตัรเครดิตท่ีออกโดยธนาคารพาณิชย ์ทั้งน้ีเพื่อเป็นขอ้มูลส าหรับ
ธนาคารใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการตลาด และก าหนดกลยุทธ์ เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลาดและ   
ขยายฐานลูกคา้ใหม่ ใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย และความตอ้งการของลูกคา้ 

 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

 เพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองสมุทรสาครในการ
เลือกบตัรเครดิตท่ีออกโดยธนาคารพาณิชย ์

 
1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

 1.3.1  ท าใหท้ราบถึงส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองสมุทรสาคร               
ในการเลือกบตัรเครดิตท่ีออกโดยธนาคารพาณิชย ์

 1.3.2 สามารถน าขอ้มูลไปใช ้เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการวางแผน และก าหนดกล 
ยทุธ์การตลาดใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายไดม้ากข้ึน 
 
1.4 นิยำมศัพท์ทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 

 ส่วนประสมกำรตลำด (4Ps) หมายถึง ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการ
เลือก  บตัรเครดิตท่ีออกโดยธนาคารพาณิชย ์ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product)  ดา้นราคา (Price)    
ดา้นการจดัจ าหน่าย (Place) และดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

 ผู้บริโภค หมายถึง ผูท่ี้อาศยัและหรือท างานในอ าเภอเมืองสมุทรสาครและเคยใช้บตัร
เครดิต ท่ีออกโดยธนาคารพาณิชยเ์พื่อซ้ือสินคา้หรือบริการ 
 บัตรเครดิตที่ออกโดยธนำคำรพำณิชย์ หมายถึง บตัรเครดิตที่ออกโดยธนาคารพาณิชย ์
ไดแ้ก่บตัรเครดิตท่ีออกโดยธนาคารพาณิชยไ์ทย จ านวน 8 ธนาคาร และบตัรเครดิตท่ีออกโดยสาขา
ธนาคารต่างประเทศจ านวน 2 ธนาคาร เพื่อใชใ้นการช าระค่าสินคา้และบริการโดยผูถื้อบตัรไดสิ้นคา้หรือ
บริการจากร้านคา้ และธนาคารพาณิชยต์กลงเป็นผูช้  าระค่าสินคา้หรือบริการให้แก่ร้านคา้ท่ีใหสิ้นคา้หรือ
บริการล่วงหน้าก่อน โดยผูถื้อบตัรมีหน้าท่ีช าระเงินแก่ธนาคารพาณิชย ์ตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนัไว้
  


