บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
การศึกษาเรื่ องส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผูบ้ ริ โภคในอาเภอเมืองสมุทรสาครในการ
เลือกบัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารพาณิ ชย์ ได้นาแนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมมาใช้ในการศึกษา
ดังนี้
2.1 แนวคิด และทฤษฎี
ทฤษฎีส่วนประสมการตลาด (Marketing mix หรื อ 4Ps)
ส่ วนประสมการตลาด (Marketing mix หรื อ 4Ps) หมายถึ ง เครื่ องมื อทางการตลาดที่
น ามาใช้ ในเชิ งกลยุทธ์ เพื่ อให้บรรลุ ตามวัตถุ ประสงค์ทางการตลาด และสามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าที่เป็ นตลาดเป้ าหมาย โดยมีองค์ประกอบ 4 ส่ วน ประกอบด้วย
1) ผลิต ภัณ ฑ์ (Product) ธี รกิ ติ นวรั ตน ณ อยุธ ยา และเอก บุ ญ เจื อ (2555: 105-108)
ได้ อ ธิ บ ายว่ า ผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product) หมายถึ ง “อะไรก็ ต าม” ที่ ส ามารถน าเสนอให้ ก ับ ตลาดหรื อ
กลุ่มเป้ าหมายเพื่อให้เกิดความสนใจ นาไปใช้หรื อบริ โภค และสามารถตอบสนอง ความจาเป็ นหรื อ
ความต้อ งการได้ รวมถึ ง สิ่ ง ต่ างๆ ดัง ต่ อ ไปนี้ ได้แ ก่ สิ น ค้า บริ ก าร สถานที่ องค์ก าร บุ ค คล และ
ความคิด ผลิ ตภัณฑ์นับว่ามี ความสาคัญอย่างยิ่งต่อกิ จการ และองค์การต่างๆ เนื่ องจากความอยู่รอด
และผลการด าเนิ น งานของกิ จการและองค์ก าร โดยทั่วไปมัก ขึ้ น อยู่ก ับ ความส าเร็ จ ในการพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์ และการจัดการผลิตภัณฑ์ เป็ นหลัก โดยองค์การจะต้องมีความสามารถในการคิดค้นและ
พัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ส ามารถตอบสนองความจ าเป็ นและความต้อ งการของผู ้บ ริ โ ภคได้ อ ย่า งมี
ประสิ ทธิ ผล จะมีส่วนช่วยให้กิจการมีความได้เปรี ยบคู่แข่งและจะมียอดขาย รายได้และกาไรเพียงพอที่จะ ทา
ให้กิจการแห่ งนั้นอยู่รอดและเติบโตต่อไปได้ในระยะยาว ดังนั้น ในการวางแผนทางด้านผลิตภัณฑ์
ควรจะพิจารณาผลิตภัณฑ์ โดยแยกตามระดับต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ แบ่งออกได้เป็ น 3 ระดับ ดังนี้
1.1) ผลิตภัณฑ์หลัก (Core Product) หมายถึง ผลประโยชน์หลักหรื อบริ การพื้นฐาน
ที่ลูกค้าต้องการอย่างแท้จริ งจากการซื้ อผลิตภัณฑ์ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ตอบสนองความต้องการหรื อช่วย
แก้ปัญหาให้กบั ลูกค้า สาหรับกรณี ผลิตภัณฑ์หลักของบัตรเครดิต ได้แก่ จานวนร้านค้าที่รับชาระผ่าน
บัตรเครดิต
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1.2) ผลิตภัณฑ์ที่แท้จริ ง (Actual Product) หมายถึง สิ่ งที่อยูล่ อ้ มรอบผลิตภัณฑ์หลัก
ซึ่ งจะช่ วยท าให้ผ ลิ ตภัณ ฑ์หลักท าหน้าที่ ได้อย่างสมบู รณ์ ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ผลิ ตภัณ ฑ์ ที่ แท้จริ งนี้ สามารถแบ่ งออกเป็ น 5 ประเด็ น ย่ อ ย ได้แ ก่ ระดับ คุ ณ ภาพ (Quality Level)
คุ ณ สมบัติ (Features) รู ป แบบหรื อ ลัก ษณะภายนอก (Design) ตรายี่ห้ อ (Brand) และบรรจุ ภ ัณ ฑ์
(Packaging) สาหรับ กรณี ผลิ ตภัณฑ์ที่แท้จริ งของบัตรเครดิ ต ได้แก่ ความสวยงามสี สันและลวดลาย
บนบัตร
1.3) ผลิ ต ภัณ ฑ์ เสริ ม (Augmented Product) หมายถึ ง สิ่ งที่ อยู่ล้อมรอบผลิ ตภัณ ฑ์
หลักและผลิตภัณฑ์ที่แท้จริ ง ทาหน้าที่ในการนาเสนอผลประโยชน์หรื อบริ การเพิ่มเติ มให้กบั ลูกค้า
เพื่ อที่ จะท าให้ ข ้อเสนอของกิ จการแตกต่ างไปจากคู่แข่งขันซึ่ งผลประโยชน์ หรื อบริ ก ารเพิ่ ม เติ ม นี้
สามารถแบ่งออกเป็ น 4 ประเด็นย่อย ได้แก่ การติดตั้ง (Installation) การขนส่ งสิ นค้าและการชาระเงิน
(Delivery and credit) การรั บ ประกัน (Warranty) และการบริ ก ารหลังการขาย (After-sale services)
สาหรับกรณี ผลิตภัณฑ์เสริ มของบัตรเครดิต ได้แก่ บริ การห้องรับรองพิเศษ บริ การที่จอดรถ เป็ นต้น
2) ราคา (Price) นฤมล กิ ม ภากรณ์ และเอก บุ ญ เจื อ (2555: 131-154) ได้ อ ธิ บ ายว่ า
ราคา (Price) หมายถึ ง มูลค่าของเงินที่ตอ้ งจ่ายในการแลกเปลี่ ยนให้ได้มาซึ่ ง ตัวผลิตภัณฑ์ โดยราคา
เป็ นตัววัดมูลค่าหรื อคุ ณค่าของผลิ ตภัณฑ์ในรู ปตัวเงิ น ซึ่ งต้องมี การกาหนดให้เหมะสม ทั้งนี้ ราคามี
ความส าคัญ ต่ อ กิ จ การ เพราะมี ผ ลต่ อ รายได้ (Revenue) และผลก าไร (Profit) จากการจ าหน่ า ย
ผลิตภัณฑ์ของกิจการนั้นๆ
การกาหนดราคาสาหรับผลิตภัณฑ์ ต้องมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์การตลาดด้านอื่นๆ
ไม่ว่าจะเป็ นด้านผลิ ตภัณฑ์ การจัดจาหน่ าย รวมถึ งการส่ งเสริ มการตลาดให้ทางานประสานกันได้
อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลในการตอบสนองความต้อ งการของตลาดเป้ าหมาย (1)
ความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภัณฑ์และราคา ต้องพิจารณาเรื่ องการออกแบบผลิตภัณฑ์ และคุณภาพของ
ผลิ ตภัณ ฑ์ว่าส่ งผลต่ อการรั บรู ้ ของผูบ้ ริ โภคที่ มี ต่อคุ ณค่ าของผลิ ตภัณฑ์น้ ันอย่างไร นอกจากนี้ การ
กาหนดราคายังต้องคานึ งถึ งการกาหนดราคาส าหรับ ผลิ ตภัณฑ์ตวั อื่ นๆที่ ตอ้ งใช้ประกอบกัน หรื อ
ทดแทนกันอีกด้วย (2) ความสัมพันธ์ระหว่างช่องทางการจัดจาหน่ายและราคา การเลือกช่ องทางการ
จัดจาหน่ ายมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ราคาอย่างมาก เพราะการรั บ รู ้ ข องผูบ้ ริ โภคที่ มี ต่ อช่ องทางการจัด
จาหน่ ายแต่ละช่ องทางแตกต่างกัน ย่อมส่ งผลต่อการรั บรู ้ ของผูบ้ ริ โภคต่อคุ ณค่าในตัวผลิ ตภัณฑ์ ที่
จาหน่ า ยในช่ อ งทางดัง กล่ าวด้ว ย (3) ความสั ม พัน ธ์ ระหว่า งการส่ ง เสริ ม การตลาดและราคา การ
ส่ งเสริ มการตลาดเป็ นเครื่ องมือหนึ่ งที่นกั การตลาดใช้เป็ นเครื่ องมื อในการสื่ อสารไปยังผูบ้ ริ โภคให้
เกิดการรับรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และในบางกรณี ราคามีบทบาทมากกว่าการเป็ นตัวสนับสนุ นกิจกรรม
การส่ งเสริ มการตลาด โดยราคาจะทาหน้าที่เป็ นการส่ งเสริ มการตลาดโดยตรง
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วิธีการกาหนดราคา นักการตลาดจะต้องกาหนดราคาที่ เหมาะสม โดยมีวิธีการกาหนด
ราคา ได้แก่ (1) การกาหนดราคาโดยยึดต้นทุนเป็ นหลัก (Cost-based Pricing) เป็ นวิธีการกาหนดราคา
โดยยึดถือต้นทุนเป็ นหลัก กิจการจะทราบต้นทุน ราคาขาย และกาไรที่ชดั เจนได้ โดยกิจการจะกาหนด
ราคาผลิ ตภัณฑ์ให้สูงกว่าต้นทุ น (2) การกาหนดราคาโดยยึดคุ ณ ค่าเป็ นหลัก (Value-based Pricing)
เป็ นการกาหนดราคาโดยพิจารณาจากการรับรู ้ในคุณค่า (Perceived Value) ที่ผบู ้ ริ โภคมีต่อผลิ ตภัณฑ์
ทั้งนี้กลยุทธ์ ในการกาหนดราคาผลิตภัณฑ์โดยทัว่ ไป แบ่งออกเป็ น 4 กลุ่มหลักๆ ดังนี้
(1) กลยุ ท ธ์ ร าคาเพื่ อ การแข่ ง ขัน (Competitive Price Strategies) มุ่ ง เน้ น ที่ จ ะเพิ่ ม
ความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผลิตภัณฑ์ของกิจการโดยอาศัยราคาเป็ นเครื่ องมือ โดยกาหนดราคา
ในการแข่งขันได้แก่ การกาหนดราคาเท่ากับคู่แข่ง การกาหนดราคาต่ากว่าคู่แข่ง การกาหนดราคาสู ง
กว่าคู่แข่ง การประมูลหรื อการประกวดราคา สาหรับกรณี บัตรเครดิ ต กลยุทธ์ราคาเพื่อการแข่งขัน
ได้แก่ การแข่งขันในด้านค่าธรรมเนี ยมแรกเข้าและรายปี ของบัตร ค่าธรรมเนี ยมการชาระค่าบริ การ
ผ่านช่องทางต่างๆ เป็ นต้น
(2) กลยุ ท ธ์ ร าคาส าหรั บ สายผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product Line Pricing Strategies) เพื่ อ ให้
ผลิตภัณฑ์ท้ งั หมดที่กิจการมีอยูม่ ีความสอดคล้องกันและสามารถทากาไรโดยรวมให้แก่กิจการได้ โดย
มีวิธีกาหนดราคา ได้แก่ แนวระดับราคา ราคาของผลิ ตภัณฑ์ที่ตอ้ งใช้ร่วมกัน ราคาของผลิ ตภัณฑ์ที่
เลือกส่ วนประกอบได้ ราคาสาหรับขายควบ ราคาสาหรับการขายหลายหน่วย ราคาล่อใจ สาหรับกรณี
บัตรเครดิตกลยุทธ์ราคาสาหรับ สายผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การกาหนดค่าธรรมเนี ยมแรกเข้ารายปี ของบัตร
แต่ละประเภท เช่น บัตรเครดิตทัว่ ไป บัตรทอง บัตรแพลทินมั เป็ นต้น
(3) กลยุ ท ธ์ ร าคาเชิ ง จิ ต วิ ท ยาและภาพลั ก ษณ์ (Psychological and Image Pricing
Strategies) เป็ นกลยุทธ์ที่ใช้ปัจจัยด้านจิตวิทยาเป็ นตัวกระตุน้ ในกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค
ได้แ ก่ ราคาเลขคี่ /เลขคู่ ราคาเพื่ อ ชื่ อ เสี ย ง ส าหรั บ กรณี บ ัต รเครดิ ต กลยุท ธ์ ราคาเชิ งจิ ต วิท ยาและ
ภาพลักษณ์ ได้แก่ กรณี มีการใช้จ่ายผ่านบัตร 12 ครั้งต่อปี ติดต่อกัน 3 ปี ปี ถัดไปค่าธรรมเนี ยมรายปี
ของบัตรฟรี ตลอดชีพ
(4) กลยุทธ์ราคาบนฐานการกระจายตัวสิ นค้า (Distribution Based Pricing Strategies)
เป็ นการกาหนดราคาผลิตภัณฑ์โดยอาศัยเขตหรื อที่ต้ งั ทางภูมิศาสตร์ เป็ นเกณฑ์ ได้แก่ ราคาหน้าโรงงาน
ราคารวมค่ า ขนส่ ง ส าหรั บ กรณี บัต รเครดิ ต กลยุ ท ธ์ ร าคาบนฐานการกระจายตัว สิ นค้า ได้ แ ก่
ค่าธรรมเนียมการใช้บตั รเครดิตในต่างประเทศ
3) การจั ด จ าหน่ าย (Place หรื อ Distribution) รวิพ ร คู เจริ ญ ไพศาล (2555: 159-160)
ได้อธิ บายว่า การจัดจาหน่ าย (Place หรื อ Distribution) หมายถึงการคิดหาวิธีการนาผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
ขึ้นไปส่ งถึ งมื อผูบ้ ริ โภค และผูใ้ ช้ในอุตสาหกรรม โดยครอบคลุ มถึง การจัดจาหน่ ายสิ นค้า บริ การ
ความคิด บุคคล องค์การ สถานที่ และอื่นๆ ตามคาจากัดความของคาว่าผลิ ตภัณฑ์ โดยต้องมีการคิ ด
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และวางแผนว่าจะท าอย่างไรให้ลูกค้าเป้ าหมายมี โอกาสเห็ นและได้เข้าถึ งตัวผลิ ตภัณ ฑ์ และหากมี
ความต้องการซื้ อก็สามารถซื้ อได้สะดวก ทั้งนี้ ความสะดวกสบายของผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายถือเป็ นหัวใจ
สาคัญของการวางแผนด้านการจัดจาหน่าย โดยประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม ได้แก่
3.1) ช่องทางการจัดจาหน่ าย (Channel of Distribution) หมายถึง กลุ่มบุคคลหรื อองค์กร
ซึ่ งดาเนิ นกิ จกรรมต่ างๆ เพื่ อให้ เกิ ดการเคลื่ อนย้ายผลิ ตภัณฑ์ จากผูผ้ ลิ ตไปยังผูบ้ ริ โภคหรื อผูใ้ ช้ทาง
อุตสาหกรรม โดยเน้นที่กิจกรรมการเจรจาซื้ อ-ขายเป็ นหลัก ได้แก่ พ่อค้าส่ งและพ่อค้าปลีกประเภทต่างๆ
ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ทาหน้าที่ซ้ื อขายโดยไม่มีกรรมสิ ทธิ์ ในตัวผลิ ตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม การวางแผนด้านช่ องทาง
การจัดจาหน่ ายจะรวมไปถึ งการออกแบบโครงสร้ างการจัดจาหน่ ายที่เหมาะสม การเลื อกทาเลที่ต้ งั ของ
สถานที่ จ าหน่ าย การคัดเลื อกสมาชิ กในช่ องทางการจ าหน่ าย และการจู งใจสมาชิ กในช่ องทางการ
จาหน่าย เป็ นต้น สาหรับกรณี บตั รเครดิต ช่องทางการจัดจาหน่าย ได้แก่ ทาเลที่ต้ งั สาขาของธนาคาร
3.2) การกระจายตัวสิ นค้า (Physical Distribution) หมายถึง กิ จกรรมต่างๆ ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ
การเคลื่ อ นย้า ยตัว สิ น ค้า จากผูผ้ ลิ ต ไปยังผูบ้ ริ โ ภคหรื อ ผูใ้ ช้ท างอุต สาหกรรม ทั้ง นี้ ค รอบคลุ ม ถึ ง
กิ จ กรรมด้า นการขนส่ ง การเก็บ รั ก ษา การจัด การเกี่ ย วกับ คาสั่ง ซื้ อ การควบคุ ม สิ น ค้า คงคลัง
และการคาดคะเนความต้อ งการซื้ อ ของตลาด เป็ นต้น ผูท้ ี่ เกี่ ย วข้อ งกับ กิ จ กรรมการกระจายตัว
สิ นค้า ได้แก่ กลุ่ มบุ ค คล หรื อองค์กรต่างๆ ที่ ทาหน้าที่ อื่นๆ ที่ ไม่เกี่ ยวข้องกับการเจรจา ซื้ อ-ขาย
แต่อานวยความสะดวกให้ก บั กระบวนการซื้ อ -ขาย ได้แ ก่ ธุ รกิ จขนส่ ง คลังสิ นค้าและลอจิสติกส์
บริ ษทั ประกันภัย สถาบันการเงิน เป็ นต้น สาหรับกรณี บ ตั รเครดิ ต การกระจายตัวสิ นค้า ได้แก่ การ
ออกบูธตามงานมหกรรมทางการเงิ น เช่ น Money Expo
4) การส่ งเสริ ม การตลาด (Promotion) วรั ท วิ นิ จ (2555: 173-176) ได้ อ ธิ บายว่ า
การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) หมายถึง การกระตุน้ ให้เกิ ดการขายโดยรวมถึงการสื่ อสารข้อมูล
ด้านต่างๆ ไปยังกลุ่มเป้ าหมายที่ตอ้ งการขององค์กรที่เรี ยกว่าการสื่ อสารทางการตลาด ซึ่งมีบทบาทใน
การสื่ อสาร เพื่อบอกกล่าวเกี่ ยวกับ ผลิ ตภัณฑ์ ราคา ช่ องทางการจัดจาหน่ าย ไปยังผูบ้ ริ โภคให้ได้รับ
ทราบเตือนความจาผูบ้ ริ โภคเกี่ ยวกับแบรนด์ อีกทั้งยังส่ งเสริ ม ให้ผทู ้ ี่เกี่ ยวข้อง หรื อกลุ่มเป้ าหมาย เกิ ด
การรับรู ้ ทัศนคติ หรื อพฤติ กรรมตามเป้ าหมายที่ ธุรกิ จได้ต้ งั ไว้ เชื่ อมโยงแบรนด์กบั ความรู ้ สึกและ
ประสบการณ์ของผูบ้ ริ โภค เหตุการณ์ บุคคล สถานที่ ตลอดจนช่วยสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ และ
องค์กรให้ดี และอยูใ่ นความทรงจาของผูบ้ ริ โภค โดยใช้เครื่ องมือการสื่ อสารการตลาด และใช้แนวคิดการ
สื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ หรื อ IMC (Integrated Marketing Communication) คือเป็ นการนา
เครื่ องมือการสื่ อสารทางการตลาดหลายประเภททางานผสมผสานให้สอดคล้องกัน เพื่อให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับ
บริ ษ ทั และสิ นค้าที่ ถูกส่ งออกไปนั้น มีความชัดเจน ต่อเนื่ อง และดึ งดู ดใจ ซึ่ งเครื่ องมื อการสื่ อสารทาง
การตลาดที่นิยมใช้ในปั จจุบนั มีอยู่ 5 ประเภท ได้แก่
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4.1) การโฆษณา (Advertising) คื อ รู ป แบบใดๆ ของการน าเสนอ หรื อส่ งเสริ ม
(promote) การขายสิ นค้า บริ การ หรื อแนวความคิ ด โดยไม่อยู่ในระดับส่ วนบุ คคล และมี การระบุ ผู ้
อุปถัมภ์การนาเสนอนั้น สาหรับกรณี บตั รเครดิ ต การโฆษณา ได้แก่ การเผยแพร่ ข่าวสาร ด้านสิ ทธิ
ประโยชน์ของบัตร รู ปแบบบัตร ผ่านทางวิทยุ โทรทัศน์ นิตยสาร เป็ นต้น
4.2) การส่ ง เสริ ม การขาย (Sales promotion) คื อ การสร้ า งสิ่ ง กระตุ ้น ในระยะสั้ น
เพื่อส่ งเสริ มให้เกิ ดการซื้ อสิ นค้าและบริ การ สาหรับกรณี บตั รเครดิต การส่ งเสริ มการขาย ได้แก่ การ
สะสมแต้มแลกของรางวัล การให้ส่วนลดพิเศษในการใช้บตั ร
4.3) การประชาสั ม พัน ธ์ (Public relations) คื อ การสร้ า งความสั ม พัน ธ์ ที่ ดี ร ะหว่า ง
องค์กรกับกลุ่มสาธารณะชนต่างๆ เพื่อให้องค์กรเป็ นที่ชื่นชอบ มีการกล่าวถึ งองค์กรในทางที่ดีสร้าง
ภาพลักษณ์ ที่ดี จัดการแก้ไขข่าวลื อ เรื่ องราว หรื อเหตุการณ์ ที่ไม่ดีต่อองค์กร สาหรับกรณี บตั รเครดิ ต
การประชาสัมพันธ์ ได้แก่ การให้ข่าวด้านโปรโมชัน่ ของบัตร การให้ส่วนลดเมื่อใช้บตั รผ่านศูนย์การค้า เป็ น
ต้น
4.4) การขายโดยพนัก งาน (Personal Selling) คื อ การน าเสนอโดยวิธี ก ารสนทนา
ระหว่างผูข้ ายกับผูท้ ี่คาดว่าจะเป็ นผูซ้ ้ื อ โดยมี วตั ถุ ประสงค์เพื่อให้เกิ ดการซื้ อ-ขาย สาหรับกรณี บตั ร
เครดิต การขายโดยพนักงาน ได้แก่ พนักงานขายประจาสาขา ในการนาเสนอบัตรเครดิตรวมถึงความรู ้
และการให้คาแนะนาเกี่ยวกับบัตร
4.5) การตลาดทางตรง (Direct Marketing) คือ การตลาดซึ่ งใช้ระบบเพื่อก่อให้เกิ ดการสื่ อสาร
โต้ ต อบกั น ได้ ใ นทั น ที ร ะหว่ า งนั ก การตลาดและผู ้บ ริ โ ภครายบุ ค คลที่ ไ ด้ เลื อ กมา และสร้ า ง
ความสั มพันธ์ ยงั่ ยืนกับผูบ้ ริ โภค โดยมี การใช้เครื่ องมื อที่ ก่อให้เกิ ดการตอบสนองที่ วดั ผลได้ หรื อ
ก่อให้เกิ ดการซื้ อขายในพื้นที่ ที่ได้กาหนดไว้อย่างเฉพาะเจาะจง สาหรับกรณี บตั รเครดิ ต การตลาด
ทางตรงได้แก่ การสร้างสังคมออนไลน์ให้กบั ผูใ้ ช้บตั ร การแจกโบวชัวร์ ใบปลิว เป็ นต้น
2.2 ทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้ อง
ปนัดดา นวลนาค (2551) ได้ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการใช้บตั รเครดิตของผูบ้ ริ โภคในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา เก็บรวบรวมข้อมูลจาก ลูกค้าบัตรเครดิตธนาคารพาณิ ชย์จานวน 5 ธนาคาร ได้แก่
ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา จ ากัด (มหาชน) ในเขตอ าเภอเมื อ ง
จังหวัดพะเยา จานวน 166 ราย พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อส่ วนประสมการตลาด
โดยรวมในระดับ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายด้าน พบว่ า ผู้ต อบแบบสอบถามให้ ค วามส าคัญ ใน
ระดับ มากที่ สุ ด คื อ ด้านราคา ให้ ความส าคัญ ในระดับ มาก คื อ ด้ านการจัดจาหน่ าย และด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด และให้ความสาคัญในระดับปานกลาง คื อ ด้านผลิ ตภัณฑ์ สาหรับด้านผลิ ตภัณฑ์
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ปั จจัยย่อยล าดับ แรกคื อ ให้ วงเงิ น สู งสุ ด รองลงมา รู ป แบบบัต รเครดิ ต และชื่ อเสี ยงของธนาคาร
ส าหรั บ ด้ า นราคา ปั จจัย ย่ อ ยล าดั บ แรก คื อ อัต ราดอกเบี้ ย รองลงมา ค่ า ธรรมเนี ย มรายปี และ
ค่ าธรรมเนี ยมแรกเข้า ส าหรั บ ด้านการจัดจาหน่ าย ปั จจัยย่อยล าดับ แรก คื อติ ดต่ อสะดวก รวดเร็ ว
รองลงมา อาคารสถานที่ ก ว้างขวาง สะอาด สวยงาม และมี ส ถานที่ จอดรถส าหรั บ ลู ก ค้า ส าหรั บ
ด้ า นการส่ งเสริ มการตลาด ปั จจั ย ย่ อ ยล าดั บ แรก คื อ พนั ก งานมี ค วามรู ้ เกี่ ย วกั บ บั ต รเครดิ ต
พนักงานให้บริ การรวดเร็ ว รองลงมา มีพนักงานให้คาปรึ กษาด้านบัตรเครดิต และพนักงานมีไว้คอย
บริ การเพียงพอ
สายนที ยาชั ย (2553)ได้ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมและปั จจัยทางการตลาดในการเลือกสมัคร
บัตรเครดิ ตของคนวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร เก็บรวบรวมข้อมูลจาก คนวัยทางานที่อาศัยอยู่
ในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่ มี อายุต้ งั แต่ 20 ปี ขึ้ นไป จานวน 400 ราย พบว่า ส่ วนประสมการตลาด
ที่ผตู ้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญในระดับมากที่สุด คือ ด้านราคา รองลงมา ด้านส่ งเสริ มการตลาด
และ ด้านผลิตภัณฑ์ และให้ระดับความสาคัญในระดับมาก คือ ด้านสถานที่ สาหรับด้านผลิตภัณฑ์
ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญระดับมากที่สุด ลาดับแรก คือ ความมีชื่อเสี ยง เป็ นที่รู้จกั แพร่ หลาย
ของบัตรเครดิ ต รองลงมา วงเงินบัตร/วงเงิ นสิ นเชื่ อที่ได้รับ และความมัน่ คงของธนาคารหรื อบริ ษทั
ผูอ้ อกบัตรเครดิต สาหรับด้านราคา ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญระดับมากที่สุด ลาดับแรก คือ
ค่าธรรมเนี ยมรายปี รองลงมา ค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า และระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย สาหรับด้านสถานที่
ผูต้ อบแบบสอบถามให้ค วามส าคัญ ระดับ มาก ล าดับ แรก คื อ มี จุด ช าระบริ ก ารหลายที่ รองลงมา
มีร้านค้าสมาชิกให้บริ การเพียงพอ และมีสาขาอยูใ่ นทาเลที่ไปมาสะดวก สาหรับด้านส่ งเสริ มการตลาด
ผูต้ อบแบบสอบถามให้ ค วามส าคัญ ระดับ มากที่ สุ ด ล าดับ แรกคื อ ได้รั บ ส่ วนลดจากร้ านค้าต่ า งๆ
รองลงมา รายการส่ งเสริ มการขาย ชิงโชค หรื อร่ วมลุน้ รางวัล และการสะสมคะแนนเพื่อแลกของรางวัล
อธิปัตย์ พลอยพรายแก้ ว (2554) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยทางการตลาดที่ มีผลต่อการเลื อกถื อ
ครองบัต รเครดิ ต ของผูถ้ ื อ บัต รเครดิ ต ในกรุ งเทพมหานคร เก็ บ รวบรวมข้อมู ล จาก ประชากรใน
กรุ งเทพมหานคร เขตสาทร เขตบางรัก เขตวัฒนา และเขตปทุมวัน จานวน 400 ราย พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถาม ให้ความสาคัญต่อปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลื อกถื อครองบัตรเครดิต โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เรี ยงตามลาดับคือ ด้านทาเลที่ ต้ งั (สาขา/จุดบริ การ) ด้านผลิ ตภัณฑ์ (ตัวบัตรเครดิ ต)
ด้ านการส่ งเสริ มการตลาด และด้ านราคา (อั ต ราดอกเบี้ ย ค่ าธรรมเนี ยม) ส าหรั บ ด้ านผลิ ต ภั ณ ฑ์
(ตัวบัตรเครดิต) ให้ความสาคัญระดับมาก ลาดับแรกคือ การจัดแบ่งประเภทของบัตรตามรายได้ของลูกค้า
รองลงมา บริ การเสริ มต่างๆ เช่ น SMS Alert ระบบป้ องกันรั กษาความปลอดภัย บริ การ Call Center ตลอด
24 ชั่วโมง บริ การออกบัตรด่ วน บริ การเลขาส่ วนตัว เป็ นต้น และความแข็ งแรงทนทานของบัตรเครดิ ต
สาหรับด้านราคา (อัตราดอกเบี้ ย และค่าธรรมเนี ยม) ให้ความสาคัญระดับมาก ลาดับแรกคื อ ค่าธรรมเนี ยม
สมาชิ กรายปี (ฟรี ) รองลงมา อัตราดอกเบี้ ยต่ อปี /อัตราดอกเบี้ ยพิ เศษ/การแบ่ งจ่ ายค่ าสิ นค้าและบริ การ และ
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ค่าธรรมเนี ยมสมาชิ กแรกเข้า(ฟรี ) สาหรับด้านทาเลที่ต้ งั (สาขา/จุดบริ การ) ให้ความสาคัญระดับมาก ลาดับแรก
คื อ ท าเลที่ ต้ ังของสาขา/จุ ดบริ ก าร รองลงมา คุ ณ ภาพและความหลากหลายในการให้ บ ริ ก ารของ
สาขา/จุ ดบริ การ และ เวลาเปิ ด-ปิ ด สาขา/จุดบริ การ ส าหรับด้านการส่ งเสริ มการตลาด ให้ความส าคัญ
ระดับมาก ล าดับแรกคื อ ด้านการโฆษณา เช่ น วิ ทยุ โทรทัศน์ หนังสื อพิ มพ์ นิ ตยสาร เป็ นต้น รองลงมา
ความต่อเนื่องของการส่ งเสริ มการตลาด และผูน้ าเสนอในการส่ งเสริ มการตลาด
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