บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษา ข้ อค้นพบ และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่ อง ส่ วนประสมการตลาดที่ มีผลต่อผูบ้ ริ โภคในอาเภอเมืองสมุทรสาครใน
การเลือกบัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารพาณิ ชย์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาส่ วนประสมการตลาดที่มีผล
ต่อผูบ้ ริ โภคในอาเภอเมืองสมุทรสาครในการเลือกบัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารพาณิ ชย์ ประชากร
ที่ทาการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภคที่เคยใช้บตั รเครดิตของธนาคารพาณิ ชย์ในอาเภอเมืองสมุทรสาคร
จานวน 400 ราย โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อในการเก็ บรวบรวมข้อมู ล การวิเคราะห์ ขอ้ มู ล
ใช้ส ถิ ติ เชิ ง พรรณนา ได้แ ก่ ความถี่ ร้ อ ยละ และค่ าเฉลี่ ย สามารถสรุ ป ผลการศึ ก ษา อภิ ป รายผล
ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ ดังนี้
5.1 สรุ ปผลการศึกษา
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 62.50 มี อ ายุ อ ยู่ใ นช่ ว ง
30 - 39 ปี คิดเป็ นร้อยละ 46.00 มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 69.75 มีสถานภาพโสด
คิดเป็ น ร้อยละ 61.25 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 – 29,999 บาท คิดเป็ นร้อยละ 45.75 และประกอบ
อาชีพพนักงานบริ ษทั คิดเป็ นร้อยละ 67.50
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลในการเลือกใช้ บัตรเครดิต
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ใช้บตั รเครดิ ตสถาบันการเงิ น ธนาคารกสิ กรไทย จากัด
(มหาชน) (KBANK) บ่อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 25.50 มีเหตุผลที่เลือกใช้บตั รเครดิต คือ สิ ทธิ พิเศษของ
บัตร คิดเป็ นร้อยละ 18.50 มีการใช้บตั รเครดิตเพื่อประโยชน์ คือ เพื่อความสะดวกในการชาระค่าสิ นค้าและ
บริ การ คิดเป็ นร้อยละ 27.84 มีการใช้บตั รเครดิ ตเพื่อชาระค่าสิ นค้าหรื อบริ การ ประเภท อาหารและ
เครื่ องดื่ม คิดเป็ นร้อยละ 21.21 และมีผแู้ นะนาให้ใช้บตั รเครดิต คือ ตัดสิ นใจด้วยตนเอง คิดเป็ นร้อยละ
71.75
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ส่ วนที่ 3 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ส่ วนประสมการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ ผู้ บ ริ โภคในอ าเภอเมื อ ง
สมุทรสาครในการเลือกบัตรเครดิตทีอ่ อกโดยธนาคารพาณิชย์
ส่ วนประสมการตลาด ผูต้ อบแบบสอบถามให้ระดับการมี ผลโดยรวมมี ค่าเฉลี่ ยอยู่ใน
ระดับมากได้แก่ ด้านการจัดจาหน่ าย (ค่าเฉลี่ ย 3.82) รองลงมา ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (ค่าเฉลี่ ย
3.80) ด้านผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ย 3.78) และด้านราคา (ค่าเฉลี่ย 3.77) ตามลาดับ
สาหรับปั จจัยย่อยในแต่ละด้านของส่ วนประสมการตลาด สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ด้ านผลิตภัณฑ์ ผูต้ อบแบบสอบถามให้ระดับการมีผลโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมีผล
มาก (ค่ าเฉลี่ ย 3.78) โดยมี ปัจจัยย่อยที่ มีค่ าเฉลี่ ยสู งสุ ด 3 อันดับแรก คื อ มี CHIP CARD ป้ องกันการถู ก
ปลอมแปลง และการคัดลอกข้อมูลบัตร (ค่าเฉลี่ ย 4.05) รองลงมา ความน่ าเชื่ อถื อของธนาคารผูอ้ อก
บัตรเครดิต (ค่าเฉลี่ย 4.03) และสิ ทธิ ประโยชน์พ้ืนฐานของบัตรเครดิต เช่น การสะสมแต้ม, การแลกของ
รางวัล เป็ นต้น (ค่าเฉลี่ย 3.96)
ด้ านราคา ผูต้ อบแบบสอบถามให้ระดับการมีผลโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมีผลมาก
(ค่าเฉลี่ย 3.77) โดยมีปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด 3 อันดับแรก คือ ค่าธรรมเนี ยมในการชาระค่าบริ การ
ผ่ านช่ องทางต่ า งๆ (ค่ า เฉลี่ ย 4.02) รองลงมา ค่ า ธรรมเนี ย มรายปี ของบัต ร (ค่ า เฉลี่ ย 3.99) และ
ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยในการใช้บตั รเครดิตซื้ อสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 3.97)
ด้ านการจัดจาหน่ าย ผูต้ อบแบบสอบถามให้ระดับการมีผลโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ
มีผลมาก (ค่าเฉลี่ย 3.82) โดยมีปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3 อันดับแรก คือ สามารถติดต่อธนาคารได้
ตลอด 24 ชั่วโมง (ค่ าเฉลี่ ย 4.28) รองลงมา สามารถติ ดต่ อธนาคารเจ้าของบัตรผ่านทาง Call Center
(ค่าเฉลี่ย 4.19) และสามารถติดต่อธนาคารเจ้าของบัตรได้ที่สาขาของธนาคาร (ค่าเฉลี่ย 4.00)
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด ผูต้ อบแบบสอบถามให้ระดับการมีผลโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ น
ระดับมีผลมาก (ค่าเฉลี่ย 3.80) โดยมีปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3 อันดับแรก คือ ส่ วนลดพิเศษในการ
ซื้ อสิ นค้าและบริ การ(ค่าเฉลี่ย 4.21) รองลงมา การคืนเงินสดเข้าบัญชี เมื่อใช้บตั รซื้ อสิ นค้าและบริ การ
(ค่าเฉลี่ย 4.04) และการสะสมคะแนนแลกของรางวัลและสิ ทธิ พิเศษ (ค่าเฉลี่ย 4.03)
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ตารางที่ 5.1 สรุ ปค่ าเฉลี่ยของระดับการมีผลของส่ วนประสมการตลาด ในการเลือกบัตรเครดิตที่ออกโดย
ธนาคารพาณิชย์ เรียงลาดับจากมากไปน้ อย
ลาดับ

ปัจจัยย่ อย

ปัจจัยหลัก

ค่ าเฉลีย่ ระดับการมีผล

1

สามารถติดต่อธนาคารได้ตลอด 24 ชัว่ โมง

ด้านการจัดจาหน่าย

4.28

มาก

2

ด้านการส่งเสริ มการตลาด

4.21

มาก

ด้านการจัดจาหน่าย

4.19

มาก

ด้านผลิตภัณฑ์

4.05

มาก

5

ส่วนลดพิเศษในการซื้อสิ นค้าและบริ การ
สามารถติดต่อธนาคารเจ้าของบัตรผ่านทางCall
Center
มี CHIP CARD ป้ องกันการถูกปลอมแปลงและ
การคัดลอกข้อมูลบัตร
การคืนเงินสดเข้าบัญชีเมื่อใช้บตั รซื้อสิ นค้าและ
บริ การ

ด้านการส่งเสริ มการตลาด

4.04

มาก

6

การสะสมคะแนนแลกของรางวัลและสิ ทธิพิเศษ

ด้านการส่งเสริ มการตลาด

4.03

มาก

7

ความน่าเชื่อถือของธนาคารผูอ้ อกบัตรเครดิต
ค่าธรรมเนี ยมในการชาระค่าบริ การผ่านช่องทาง
ต่างๆ
สามารถติดต่อธนาคารเจ้าของบัตรได้ที่สาขาของ
ธนาคาร

ด้านผลิตภัณฑ์

4.03

มาก

ด้านราคา

4.02

มาก

ด้านการจัดจาหน่าย

4.00

ค่าธรรมเนียมรายปี ของบัตร
มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ของ
บัตร
ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยในการใช้บตั รเครดิตซื้อ
สิ นค้า
สิ ทธิประโยชน์พ้นื ฐานของบัตรเครดิต เช่นการ
สะสมแต้ม,การแลกของรางวัล เป็ นต้น

ด้านราคา

3.99

มาก
มาก

ด้านการส่งเสริ มการตลาด

3.97

มาก

ด้านราคา

3.97

มาก

ด้านผลิตภัณฑ์

3.96

มาก

14

ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของบัตร

ด้านราคา

3.94

มาก

15

ค่าธรรมเนียมการใช้บริ การร้านค้ารับบัตรเครดิต

ด้านราคา

3.93

16

วงเงินบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมตั ิ

ด้านผลิตภัณฑ์

3.93

มาก
มาก

17

ของสมนาคุณจากการสมัครบัตรเครดิต

ด้านการส่งเสริ มการตลาด

3.91

มาก

18

การอนุมตั ิง่าย รวดเร็ ว

ด้านผลิตภัณฑ์

3.91

19

มีช่องทางการติดต่อเฉพาะสาหรับลูกค้า VIP

ด้านการจัดจาหน่าย

3.82

มาก
มาก

20

ใช้เอกสารประกอบการสมัครไม่ยงุ่ ยาก
สามารถติดต่อธนาคารเจ้าของบัตรได้ที่สานักงาน
อื่นๆ ที่ธนาคารจัดตั้งขึ้น เช่น ห้างสรรพสิ นค้า

ด้านผลิตภัณฑ์

3.82

มาก

ด้านการจัดจาหน่าย

3.81

มาก

3
4

8
9
10
11
12
13

21
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ตารางที่ 5.1 สรุ ปค่ าเฉลี่ยของระดับการมีผลของส่ วนประสมการตลาด ในการเลือกบัตรเครดิตที่ออกโดย
ธนาคารพาณิชย์ เรียงลาดับจากมากไปน้ อย (ต่ อ)
ลาดับ
22

ปัจจัยย่ อย
สิ ทธิประโยชน์พิเศษเฉพาะบัตรแต่ละ
ประเภท เช่น บริ การห้องรับรองพิเศษ,
บริ การ ที่จอดรถ เป็ นต้น

ปัจจัยหลัก

ค่ าเฉลีย่ ระดับการมีผล

ด้านผลิตภัณฑ์

3.81

มาก

ด้านผลิตภัณฑ์

3.81

มาก

ด้านการส่งเสริ มการตลาด

3.80

มาก

ด้านราคา

3.80

มาก

ด้านราคา

3.79

มาก

หลักเกณฑ์คุณสมบัติของผูส้ มัครไม่ยงุ่ ยาก
ด้านผลิตภัณฑ์
บัตรเครดิตร่ วมกับพันธมิตรทางธุรกิจจานวนมาก
เช่น ห้างร้าน,สถานบริ การต่างๆ ที่ร่วมออก บัตร ด้านผลิตภัณฑ์
เครดิต เป็ นต้น
มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์บตั รเครดิตผ่าน
สื่ อต่างๆ
ด้านการส่งเสริ มการตลาด

3.79

มาก

3.77

มาก

3.76

มาก

ด้านราคา

3.70

มาก

ด้านการจัดจาหน่าย

3.68

32

อัตราดอกเบี้ยในการผิดนัดชาระหนี้
สามารถติดต่อธนาคารเจ้าของบัตรผ่านทาง
พนักงานขายของธนาคาร
บัตรสามารถเสริ มสร้างภาพลักษณ์ของผูใ้ ช้
บัตร

ด้านผลิตภัณฑ์

3.64

มาก

33

ค่าติดตามทวงถามหนี้ ต่องวด

ด้านราคา

3.60

มาก

34

ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสด
สามารถติดต่อธนาคารเจ้าของบัตรผ่านช่องทาง
ออนไลน์
ความรู ้และการให้คาแนะนาเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ของพนักงานขาย
บัตรสามารถแสดงสถานะทางสังคมของผูใ้ ช้
บัตร

ด้านราคา

3.59

มาก

ด้านการจัดจาหน่าย

3.53

มาก

ด้านการส่งเสริ มการตลาด

3.51

มาก

ด้านผลิตภัณฑ์

3.51

23
24
25
26
27
28

29
30
31

35
36
37

จานวนร้านค้าที่รับชาระผ่านบัตรเครดิต
มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ร้านค้าที่รับชาระผ่าน
บัตรเครดิต
อัตราดอกเบี้ยในการผ่อนชาระค่าสิ นค้าเป็ น
งวดๆ
ค่าธรรมเนี ยมการออกบัตรใหม่แทนบัตรเดิม
กรณี สูญหายรหัส เป็ นต้น
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ตารางที่ 5.1 สรุ ปค่ าเฉลี่ยของระดับการมีผลของส่ วนประสมการตลาด ในการเลือกบัตรเครดิตที่ออกโดย
ธนาคารพาณิชย์ เรียงลาดับจากมากไปน้ อย (ต่ อ)
ลาดับ

ปัจจัยย่ อย

ปัจจัยหลัก

ค่ าเฉลีย่ ระดับการมีผล

38

การนาเสนอผลิตภัณฑ์ของพนักงานขาย

ด้านการส่งเสริ มการตลาด

3.41

ปานกลาง

39

การสร้างสังคมออนไลน์ให้กบั ผูถ้ ือบัตร
สามารถติดต่อธนาคารเจา้ ของบัตรผ่านทางพนักงาน
ขายอิสระ

ด้านการส่งเสริ มการตลาด

3.34

ปานกลาง

ด้านการจัดจาหน่าย

3.25

ความสวยงามสี สนั และลวดลายบนบัตร
ค่าธรรมเนียมความเสี่ ยงจากการแปลงสกุล
เงินในการใช้บตั รเครดิตในต่างประเทศ

ด้านผลิตภัณฑ์

3.14

ปานกลาง

ด้านราคา

3.13

ปานกลาง

40
41
42

ปานกลาง

จากตารางที่ 5.1 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ระดับการมีผลของส่ วนประสมการตลาด
ในการเลื อกบัตรเครดิ ตที่ ออกโดยธนาคารพาณิ ชย์ 3 ล าดับ แรก ที่ มี ค่ าเฉลี่ ยสู งสุ ด คื อ ปั จจัย หลัก
ด้านการจัดจาหน่ าย ปั จจัย ย่อย ได้แก่ สามารถติ ดต่อธนาคารได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ค่ าเฉลี่ ย 4.28)
รองลงมา ปั จจัยหลักด้านการส่ งเสริ มการตลาด ปั จจัยย่อย ได้แก่ ส่ วนลดพิเศษในการซื้ อสิ นค้าและ
บริ การ (ค่าเฉลี่ ย 4.21) และปั จจัยหลัก ด้านการจัดจาหน่ าย ปั จจัยย่อย ได้แก่ สามารถติดต่อธนาคาร
เจ้าของบัตรผ่านทาง Call Center (ค่าเฉลี่ย 4.19)
ส่ วนที่ 4 ข้ อมูลเกีย่ วกับปั ญหา และข้ อเสนอแนะทีม่ ีต่อการเลือกบัตรเครดิตทีอ่ อกโดย
ธนาคารพาณิชย์
ผูต้ อบแบบสอบถามมีขอ้ มูลเกี่ยวกับปั ญหาและข้อเสนอแนะที่มีต่อการเลือกบัตรเครดิ ต
ที่ออกโดยธนาคารพาณิ ชย์ คิ ดเป็ นร้ อยละ 8.75 โดยให้ข ้อมู ลเกี่ ยวกับปั ญหาและข้อเสนอแนะสู งสุ ด 3
อันดับแรก คือ การติดต่อ Call Center ใช้เวลานาน รองลงมา การติดต่อธนาคารเจ้าของบัตรยุง่ ยากใช้
เวลานาน การจัดโปรโมชั่น ให้ ส่ วนลดมี เงิ น คื น ควรมี จานวนมาก การยกเว้น ค่ าธรรมเนี ย มต่ างๆ
ประเภทค่าธรรมเนียมรายปี ของบัตร เท่ากัน และความปลอดภัยของข้อมูลในการถือบัตร
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ส่ วนที่ 5 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ส่ วนประสมการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ ผู้ บ ริ โภคในอ าเภอเมื อ ง
สมุทรสาครในการเลือกบัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
รายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน
5.1 ข้ อมู ลเกี่ยวกับ ส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่ อผู้บริ โภคในอาเภอเมืองสมุ ทรสาคร
ในการเลือกบัตรเครดิตทีอ่ อกโดยธนาคารพาณิชย์ จาแนกตามเพศ
ตารางที่ 5.2 แสดงสรุ ปค่ าเฉลี่ยระดั บ การมีผลของปั จจั ยย่ อยของส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่ อ
ผู้บริ โภคในอาเภอเมืองสมุทรสาครในการเลือกบัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ ที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด
ลาดับแรก จาแนกตามเพศ
เพศ
ส่ วนประสมการตลาด
ชาย
หญิง
N=150
N=250

ด้านผลิตภัณฑ์

ด้านราคา

ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย

ด้านการส่งเสริ มการตลาด

สิ ทธิ ประโยชน์พ้นื ฐานของบัตรเครดิต
เช่น การสะสมแต้ม,การแลกของรางวัล
เป็ นต้น และ มี CHIP CARD ป้ องกัน
การถูกปลอมแปลงและ การคัดลอกข้อมูล
บัตร เท่ากัน
(4.01: มาก)
ค่าธรรมเนี ยมในการชาระค่าบริ การ
ผ่านช่องทางต่างๆ
(4.13: มาก)
สามารถติดต่อธนาคารได้ตลอด
24 ชัว่ โมง
(4.33: มาก)
ส่วนลดพิเศษในการซื้อสิ นค้า
และบริ การ
(4.24: มาก)

มี CHIP CARD ป้ องกันการถูก
ปลอมแปลงและ การคัดลอกข้อมูลบัตร
(4.08: มาก)

ค่าธรรมเนียมรายปี ของบัตร
(4.04: มาก)
สามารถติดต่อธนาคารได้ตลอด
24 ชัว่ โมง
(4.25: มาก)
ส่วนลดพิเศษในการซื้อสิ นค้า
และบริ การ
(4.20: มาก)

จากตารางที่ 5.2 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเพศชาย ปั จจัยย่อยที่ให้ระดับการมีผลสู งสุ ด
มีดงั นี้ ด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สิ ทธิ ประโยชน์พ้ืนฐานของบัตรเครดิต เช่น การสะสมแต้ม,การแลกของรางวัล
เป็ นต้น และ มี CHIP CARD ป้ องกันการถูกปลอมแปลงและการคัดลอกข้อมูลบัตร เท่ากัน ด้านราคา ได้แก่
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ค่าธรรมเนี ยมในการชาระค่าบริ การผ่านช่องทางต่างๆ ด้านการจัดจาหน่าย ได้แก่ สามารถติดต่อธนาคาร
ได้ตลอด 24 ชัว่ โมง ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ได้แก่ ส่ วนลดพิเศษในการซื้ อสิ นค้าและบริ การ
ส่ วนเพศหญิ ง ให้ ร ะดับ การมี ผ ลสู ง สุ ด มี ดัง นี้ ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ได้แก่ มี CHIP CARD
ป้ องกัน การถูกปลอมแปลงและการคัดลอกข้อมูลบัตร ด้านราคา ได้แก่ ค่าธรรมเนี ยมรายปี ของบัตร
ด้านการจัดจาหน่ าย ได้แก่ สามารถติ ดต่อธนาคารได้ตลอด 24 ชั่วโมง ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ได้แก่ ส่ วนลดพิเศษในการซื้ อสิ นค้าและบริ การ
5.2 ข้ อมูลเกีย่ วกับส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่ อผู้บริ โภคในอาเภอเมืองสมุทรสาครใน
การเลือกบัตรเครดิตทีอ่ อกโดยธนาคารพาณิชย์ จาแนกตามอายุ
ตารางที่ 5.3 แสดงสรุ ปค่ าเฉลี่ยระดั บ การมี ผลของปั จจั ยย่ อ ยของส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่ อ
ผู้บริ โภคในอาเภอเมืองสมุทรสาครในการเลือกบัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ ที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด
ลาดับแรก จาแนกตามอายุ
ส่ วน
ประสม
การตลาด
ด้าน
ผลิตภัณฑ์

ด้านราคา

ด้านการจัด
จาหน่าย
ด้านการ
ส่งเสริ ม
การตลาด

อายุ
20-29 ปี
N=119

30-39 ปี
N=184

40-49 ปี
N=71

50 ปี ขึน้ ไป
N=26

มี CHIP CARD
มี CHIP CARD
มี CHIP CARD ป้ องกันการถูก
ป้ องกันการถูก ปลอม ป้ องกันการถูกปลอม
ปลอมแปลงและการคัดลอก
แปลงและการคัดลอก แปลงและการคัดลอก
ข้อมูลบัตร
ข้อมูลบัตร
ข้อมูลบัตร
(3.92: มาก)
(4.19: มาก)
(4.15: มาก)
ค่าธรรมเนียมในการชาระ
ค่าธรรมเนี ยมในการ
ค่าธรรมเนี ยมในการ
ค่าธรรมเนียมรายปี
ค่าบริ การผ่านช่องทางต่างๆ
ชาระค่าบริ การผ่าน
ชาระค่าบริ การผ่าน
ของบัตร
และ อัตราดอกเบี้ยใน
ช่องทางต่างๆ
ช่องทางต่างๆ
(4.21: มาก)
การผิดนัดชาระหนี้ เท่ากัน
(3.94: มาก)
(4.10: มาก)
(3.54: มาก)
สามารถติดต่อธนาคารเจ้าของ
สามารถติดต่อ
สามารถติดต่อ
สามารถติดต่อ
บัตรผ่านทาง Call Center และ
ธนาคารได้ตลอด
ธนาคารได้ตลอด
ธนาคารได้ตลอด
สามารถติดต่อธนาคารได้
24 ชัว่ โมง
24 ชัว่ โมง
24 ชัว่ โมง
ตลอด 24 ชัว่ โมง เท่ากัน
(4.08: มาก)
(4.39: มาก)
(4.44: มาก)
(4.04: มาก)
มีการโฆษณา
ส่วนลดพิเศษในการ ส่วนลดพิเศษในการ ส่วนลดพิเศษในการ
ประชาสัมพันธ์สิทธิ
ซื้อสิ นค้าและบริ การ ซื้อสิ นค้าและบริ การ ซื้อสิ นค้าและบริ การ
ประโยชน์ของบัตร
(4.21: มาก)
(4.30: มาก)
(4.17: มาก)
(3.77: มาก)
ความน่าเชื่อถือของ
ธนาคารผูอ้ อก
บัตรเครดิต
(3.98: มาก)
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จากตารางที่ 5.3 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ 20-29 ปี ปั จจัยย่อยที่ให้ระดับการมี
ผลสู งสุ ด ดังนี้ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ได้แก่ ความน่ าเชื่ อถื อของธนาคารผูอ้ อกบัตรเครดิ ต ด้านราคา ได้แก่
ค่าธรรมเนียมในการชาระค่าบริ การผ่านช่องทางต่างๆ ด้านการจัดจาหน่าย ได้แก่ สามารถติดต่อธนาคาร
ได้ตลอด 24 ชัว่ โมง ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ได้แก่ ส่ วนลดพิเศษในการซื้ อสิ นค้าและบริ การ
อายุ 30-39 ปี ให้ระดับการมีผลสู งสุ ด ดังนี้ ด้านผลิ ตภัณฑ์ มี CHIP CARD ป้ องกันการ
ถูกปลอมแปลงและการคัดลอกข้อมูลบัตร ด้านราคา ได้แก่ ค่าธรรมเนียมรายปี ของบัตร ด้านการจัดจาหน่าย
ได้แก่ สามารถติ ดต่อธนาคารได้ตลอด 24 ชั่วโมง ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ได้แก่ ส่ วนลดพิ เศษ
ในการซื้ อสิ นค้าและบริ การ
อายุ 40-49 ปี ให้ระดับการมีผลสู งสุ ด ดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ มี CHIP CARD ป้ องกันการ
ถูกปลอมแปลงและการคัดลอกข้อมูลบัตร ด้านราคา ได้แก่ ค่าธรรมเนี ยมในการชาระค่าบริ การผ่าน
ช่องทางต่างๆ ด้านการจัดจาหน่าย ได้แก่ สามารถติดต่อธนาคารได้ตลอด 24 ชัว่ โมง ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด ได้แก่ ส่ วนลดพิเศษในการซื้ อสิ นค้าและบริ การ
อายุ 50 ปี ขึ้นไป ให้ระดับการมี ผลสู งสุ ด ดังนี้ ด้านผลิ ตภัณฑ์ มี CHIP CARD ป้ องกัน
การถูกปลอมแปลงและการคัดลอกข้อมูลบัตร ด้านราคา ได้แก่ ค่าธรรมเนี ยมในการชาระค่าบริ การ
ผ่านช่องทางต่างๆ และอัตราดอกเบี้ยในการผิดนัดชาระหนี้ เท่ากัน ด้านการจัดจาหน่ายได้แก่สามารถ
ติ ดต่ อธนาคารเจ้าของบัตรผ่านทาง Call Center และ สามารถติ ดต่ อธนาคารได้ตลอด 24 ชั่วโมงเท่ ากัน
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ได้แก่ มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ของบัตร
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ตารางที่ 5.4 แสดงสรุ ปค่ าเฉลี่ยระดั บ การมี ผลของปั จจั ยย่ อ ยของส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่ อ
ผู้บริ โภคในอาเภอเมืองสมุทรสาครในการเลือกบัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ ที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด
ลาดับแรก จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ส่ วนประสมการตลาด

ด้านผลิตภัณฑ์

ด้านราคา

ด้านการจัดจาหน่าย

ด้านการส่งเสริ มการตลาด

มัธยมศึกษา
ปวช./ปวส.
N=42

ปริญญาตรี
N=279

สู งกว่ าปริญญาตรี
N=79

มี CHIP CARD ป้ องกัน
มี CHIP CARD ป้ องกัน
การถูกปลอมแปลงและ
การถูกปลอมแปลงและ
การคัดลอกข้อมูลบัตร
การคัดลอกข้อมูลบัตร
(4.04: มาก)
(4.25: มาก)
ค่าธรรมเนียมรายปี ของ
ค่าธรรมเนี ยม
บัตร และค่าธรรมเนียมใน
ค่าธรรมเนียมรายปี
ในการชาระค่าบริ การ
การชาระค่าบริ การผ่าน
ของบัตร
ผ่านช่องทางต่างๆ
ช่องทางต่างๆ เท่ากัน
(4.27: มาก)
(4.19: มาก)
(3.98: มาก)
สามารถติดต่อธนาคารได้ สามารถติดต่อธนาคารได้ สามารถติดต่อธนาคารได้
ตลอด 24 ชัว่ โมง
ตลอด 24 ชัว่ โมง
ตลอด 24 ชัว่ โมง
(4.22: มาก)
(4.22: มาก)
(4.42: มาก)
ส่วนลดพิเศษในการซื้อ ส่วนลดพิเศษในการซื้อ ส่วนลดพิเศษในการซื้อ
สิ นค้าและบริ การ
สิ นค้าและบริ การ
สิ นค้าและบริ การ
(4.07: มาก)
(4.20: มาก)
(4.34: มาก)
วงเงินบัตรเครดิตที่
ได้รับอนุมตั ิ
(4.14: มาก)

จากตารางที่ 5.4 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา และปวช./
ปวส. ปั จจัยย่อยที่ให้ระดับการมีผลสู งสุ ด ดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่วงเงินบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมตั ิ ด้าน
ราคา ได้แก่ ค่าธรรมเนี ยมในการชาระค่าบริ การผ่านช่ องทางต่างๆ ด้านการจัดจาหน่ าย ได้แก่ สามารถ
ติดต่อธนาคารได้ตลอด 24 ชั่วโมง ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ได้แก่ ส่ วนลดพิ เศษในการซื้ อสิ นค้าและ
บริ การ
ระดับ การศึก ษาปริ ญ ญาตรี ปั จจัยย่อยที่ ให้ ระดับ การมี ผ ลสู งสุ ด ดังนี้ ด้านผลิ ตภัณ ฑ์
ได้แ ก่ มี CHIP CARD ป้ องกัน การถู ก ปลอมแปลงและการคัด ลอกข้อ มู ล บัต ร ด้า นราคา ได้แ ก่
ค่าธรรมเนี ยมรายปี ของบัตร และค่าธรรมเนี ยมในการชาระค่าบริ การผ่านช่องทางต่างๆ เท่ากัน ด้านการ
จัดจาหน่ าย ได้แก่ สามารถติ ด ต่ อ ธนาคารได้ต ลอด 24 ชั่วโมง ด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด ได้แ ก่
ส่ วนลดพิเศษในการซื้ อสิ นค้าและบริ การ
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ระดับ การศึ ก ษาสู ง กว่ า ปริ ญ ญาตรี ปั จ จัย ย่อ ยที่ ใ ห้ ร ะดับ การมี ผ ลสู ง สุ ด ดัง นี้ ด้า น
ผลิ ตภัณ ฑ์ ได้แก่ มี CHIP CARD ป้ องกันการถู ก ปลอมแปลงและการคัดลอกข้อมู ล บัตรด้านราคา
ได้แก่ ค่าธรรมเนี ยมรายปี ของบัตร ด้านการจัดจาหน่ าย ได้แก่ สามารถติ ดต่ อธนาคารได้ตลอด 24
ชัว่ โมง ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ได้แก่ ส่ วนลดพิเศษในการซื้ อสิ นค้าและบริ การ
ตารางที่ 5.5 แสดงสรุ ปค่ าเฉลี่ยระดั บ การมี ผลของปั จจั ยย่ อ ยของส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่ อ
ผู้บริ โภคในอาเภอเมืองสมุทรสาครในการเลือกบัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ ที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด
ลาดับแรก จาแนกตามรายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน
รายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน
ส่ วนประสมการตลาด

ด้านผลิตภัณฑ์

ด้านราคา

ด้านการจัดจาหน่าย

ด้านการส่งเสริ มการตลาด

15,000-29,999 บาท
N=183

30,000-49,999 บาท
N=121

50,000 บาทขึน้ ไป
N=78

มี CHIP CARD ป้ องกัน
มี CHIP CARD ป้ องกัน
การถูกปลอมแปลงและ
การถูกปลอมแปลงและ
การคัดลอกข้อมูลบัตร
การคัดลอกข้อมูลบัตร
(4.13: มาก)
(4.29: มาก)
ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของ
ค่าธรรมเนียมในการชาระ
ในการใช้บตั รเครดิต
บัตร และค่าธรรมเนียม
ค่าบริ การผ่านช่องทางต่างๆ
ซื้อสิ นค้า
รายปี ของบัตร เท่ากัน
(3.99: มาก)
(4.03: มาก)
(4.17: มาก)
สามารถติดต่อธนาคารได้ สามารถติดต่อธนาคารได้ สามารถติดต่อธนาคารได้
ตลอด 24 ชัว่ โมง
ตลอด 24 ชัว่ โมง
ตลอด 24 ชัว่ โมง
(4.16: มาก)
(4.45: มาก)
(4.40: มาก)
ส่วนลดพิเศษในการซื้อ ส่วนลดพิเศษในการซื้อ
ส่วนลดพิเศษในการซื้อ
สิ นค้าและบริ การ
สิ นค้าและบริ การ
สิ นค้าและบริ การ
(4.23: มาก)
(4.37: มาก)
(4.06: มาก)
ความน่าเชื่อถือของ
ธนาคารผูอ้ อกบัตรเครดิต
(4.07: มาก)

หมายเหตุ
กลุ่ มผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้น้อยกว่า 15,000 บาท มี จานวน 18 ราย ซึ่ งเป็ นผูท้ าบัตรเครดิ ตในช่ วงที่ ธนาคาร
แห่ งประเทศไทยมีการปรับยกเลิกเพดานรายได้ข้ นั ต่า 15,000 บาท (25 เม.ย.พ.ศ.2545) หรื อเป็ นผูถ้ ือบัตรเสริ ม จึงไม่ได้มีการนาเสนอ
ข้อมูลในตารางนี้ เนื่องจากขนาดตัวอย่างของกลุ่มย่อยไม่มีนยั สาคัญต่อการอ้างอิงทางสถิติ

จากตารางที่ 5.5 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000-29,999 บาท
ปั จจัยย่อยที่ให้ระดับการมีผลสู งสุ ด ดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ความน่าเชื่อถือของธนาคารผูอ้ อกบัตร
เครดิต ด้านราคา ได้แก่ ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยในการใช้บตั รเครดิ ตซื้ อสิ นค้า ด้านการจัดจาหน่ าย
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ได้แก่ สามารถติ ดต่อธนาคารได้ตลอด 24 ชั่วโมง ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ได้แก่ ส่ วนลดพิ เศษ
ในการซื้ อสิ นค้าและบริ การ
รายได้เฉลี่ ย ต่ อเดื อ น 30,000-49,999 บาท ปั จจัย ย่อ ยที่ ให้ ระดับ การมี ผ ลสู ง สุ ด ดัง นี้
ด้ า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ได้ แ ก่ มี CHIP CARD ป้ องกั น การถู ก ปลอมแปลงและการคัด ลอกข้อ มู ล บัต ร
ด้านราคา ได้แก่ ค่าธรรมเนี ยมแรกเข้าของบัตรและ ค่าธรรมเนี ยมรายปี ของบัตร เท่ากัน ด้านการจัดจาหน่ าย
ได้แก่ สามารถติ ดต่อธนาคารได้ตลอด 24 ชั่วโมง ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ได้แก่ ส่ วนลดพิ เศษ
ในการซื้ อสิ นค้าและบริ การ
รายได้เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 50,000 บาทขึ้ น ไป ปั จ จัย ย่อ ยที่ ใ ห้ ร ะดับ การมี ผ ลสู ง สุ ด ดัง นี้
ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ได้ แ ก่ มี CHIP CARD ป้ องกั น การถู ก ปลอมแปลงและการคัด ลอกข้อ มู ล บัต ร
ด้านราคา ได้แก่ ค่าธรรมเนี ยมในการชาระค่าบริ การผ่านช่ องทางต่างๆ ด้านการจัดจาหน่ าย ได้แก่
สามารถติดต่อธนาคารได้ตลอด 24 ชัว่ โมง ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ได้แก่ ส่ วนลดพิเศษในการซื้ อ
สิ นค้าและบริ การ
5.2 อภิปรายผลการศึกษา
การศึ กษาส่ วนประสมการตลาดที่ มี ผลต่ อผูบ้ ริ โภคอาเภอเมื องสมุ ทรสาครในการเลื อก
บัตรเครดิ ต ที่ อ อกโดยธนาคารพาณิ ช ย์ สามารถอภิ ป รายผลตามแนวคิ ด ส่ ว นประสมการตลาด
(Marketing Mix หรื อ 4Ps) ประกอบด้ว ย ด้านผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้า นการจัด
จาหน่าย (Place) และ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
จากการศึ กษาส่ วนประสมการตลาดที่ มีผลต่อผูบ้ ริ โภคอาเภอเมืองสมุทรสาครในการ
เลือกบัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารพาณิ ชย์ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญอันดับแรก คือ
ด้านการจัดจาหน่ าย ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อธิ ปัตย์ พลอยพรายแก้ว (2554) ที่ศึกษาเรื่ อง
ปั จจัยทางการตลาดที่ มีผลต่อการเลื อกถื อครองบัตรเครดิ ตของผูถ้ ื อบัตรเครดิ ตในกรุ งเทพมหานคร
พบว่ า ผู ้ต อบแบบสอบถามให้ ค วามส าคัญ อัน ดับ แรก คื อ ด้ า นท าเลที่ ต้ ัง (สาขา/จุ ด บริ การ)
แต่ไม่สอดคล้องกับ ปนัดดา นวลนาค (2551) ที่ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการใช้บตั รเครดิตของผูบ้ ริ โภค
ในเขตอ าเภอเมื อ ง จัง หวัด พะเยา ผูต้ อบแบบสอบถามให้ ค วามส าคัญ อัน ดับ แรก คื อ ด้านราคา
และไม่ ส อดคล้อ งกับ สายนที ยาชัย (2553) ที่ ศึ ก ษาเรื่ อ ง พฤติ ก รรมและปั จ จัย ทางการตลาดใน
การเลื อกสมัค รบัต รเครดิ ต ของคนวัยท างานในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
ให้ความสาคัญอันดับแรก คือ ด้านราคา
ด้ านผลิตภัณฑ์ ผูต้ อบแบบสอบถามให้ระดับการมีผลต่อการเลือกบัตรเครดิตที่ออกโดย
ธนาคารพาณิ ชย์โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมีผลมาก โดยปั จจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด
3 ล าดั บ แรก คื อ มี CHIP CARD ป้ องกั นการถู กปลอมแปลง และการคัดลอกข้อมู ลบัตร รองลงมา
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ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของธนาคารผู ้อ อกบัต รเครดิ ต และสิ ท ธิ ป ระโยชน์ พ้ื นฐานของบัตรเครดิ ต เช่ น
การสะสมแต้ม, การแลกของรางวัล เป็ นต้น ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ปนัดดา นวลนาค (2551)
ที่ ผลการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญในระดับปานกลาง ในเรื่ อง ชื่ อเสี ยงของธนาคาร
และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สายนที ยาชัย (2553) ที่ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
ให้ความสาคัญในระดับมากที่สุด ในเรื่ อง ความมัน่ คงของธนาคารหรื อบริ ษทั ผูอ้ อกบัตร แต่ไม่สอดคล้อง
กับ ผลการศึ ก ษาของ อธิ ปั ตย์ พลอยพลายแก้ว (2554) ที่ ผ ลการศึ ก ษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
ให้ความสาคัญระดับมาก ลาดับแรกในเรื่ อง การจัดแบ่งประเภทของบัตรตามรายได้ของลูกค้า
ด้ านราคา ผูต้ อบแบบสอบถามให้ระดับการมีผลต่อการเลือกบัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคาร
พาณิ ชย์โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมีผลมาก โดยปั จจัยย่อยด้านราคาที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3 ลาดับแรก
คือ ค่าธรรมเนี ยมในการชาระค่าบริ การผ่านช่ องทางต่างๆ รองลงมา ค่าธรรมเนี ยมรายปี ของบัตร และ
ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ ยในการใช้ บ ั ต รเครดิ ต ซื้ อสิ นค้ า ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของ
ปนั ด ดา นวลนาค (2551) และ อธิ ปั ต ย์ พลอยพรายแก้ ว (2554) ที่ ผ ลการศึ ก ษาพบว่ า ผู ้ต อบ
แบบสอบถามให้ ค วามส าคัญ ในระดับ มากที่ สุ ด และในระดับ มาก ในเรื่ อ ง ค่ า ธรรมรายปี และ
ค่าธรรมเนี ยมสมาชิ กรายปี (ฟรี ) ตามลาดับ และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สายนที ยาชัย (2553)
ที่ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญมากที่สุด ในเรื่ อง ค่าธรรมเนี ยมรายปี และ
ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย
ด้ านการจัดจาหน่ าย ผูต้ อบแบบสอบถามให้ ระดับการมีผลต่อการเลื อกบัตรเครดิ ตที่
ออกโดยธนาคารพาณิ ชย์ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมีผลมากโดยปั จจัยย่อยด้านการจัดจาหน่ายที่มี
ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด 3 ลาดับแรก คือ สามารถติ ดต่อธนาคารได้ตลอด 24 ชั่วโมง รองลงมา สามารถติ ดต่อ
ธนาคารเจ้าของบัตรผ่านทาง Call Center และสามารถติ ดต่อธนาคารเจ้าของบัตรได้ที่สาขาของธนาคาร
ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ปนัดดา นวลนาค (2551) ที่ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
ให้ค วามส าคัญ ในระดับ มาก ในเรื่ อง ติ ดต่ อ สะดวก รวดเร็ ว และสอดคล้องกับ ผลการศึ ก ษาของ
สายนที ยาชัย (2553) ที่ ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญในระดับมาก ในเรื่ อง
มีสาขาอยูใ่ นทาเลที่ไปมาสะดวก และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อธิ ปัตย์ พลอยพรายแก้ว (2554)
ที่ ผลการศึ กษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความส าคัญในระดับมาก ลาดับแรกคือ ทาเลที่ ต้ งั ของ
สาขา/จุดบริ การ
ด้ านการส่ งเสริ ม การตลาด ผูต้ อบแบบสอบถามให้ ระดับ การมี ผลต่ อการเลื อ กบัต ร
เครดิ ตที่ อ อกโดยธนาคารพาณิ ช ย์โดยรวมมี ค่ าเฉลี่ ย อยู่ในระดับ มี ผ ลมาก โดยปั จจัย ย่อยด้านการ
ส่ ง เสริ ม การตลาดที่ มี ค่ าเฉลี่ ย สู ง สุ ด 3 ล าดับ แรก คื อ ส่ ว นลดพิ เศษในการซื้ อ สิ น ค้า และบริ ก าร
รองลงมาการคื นเงิ นสดเข้าบัญ ชี เมื่ อใช้บ ตั รซื้ อสิ น ค้าและบริ ก าร และการสะสมคะแนนแลกของ
รางวัลและ สิ ทธิ พิเศษ ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สายนที ยาชัย (2553) ที่ผลการศึกษาพบว่า
74

ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญในระดับมากที่สุด ในเรื่ อง ได้รับส่ วนลดจากร้ านค้าต่างๆ และ
การสะสมคะแนนเพื่อแลกของรางวัล แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ปนัดดา นวลนาค (2551)
ที่ ผ ลการศึ กษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญ ในเรื่ อง ลาดับแรก คือ พนักงานมีความรู้
เกี่ยวกับบัตรเครดิ ต พนักงานให้บริ การรวดเร็ ว รองลงมา มีพนักงานให้คาปรึ กษาด้านบัตรเครดิ ต และ
พนักงานมีไว้คอยบริ การเพียงพอ และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ อธิ ปัตย์ พลอยพรายแก้ว (2554)
ที่ ผลการศึ กษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ ความส าคัญในเรื่ อง ล าดับแรกคื อ ด้านการโฆษณา เช่ น
วิทยุ โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์ นิตยสาร เป็ นต้น รองลงมา ความต่อเนื่ องของการส่ งเสริ มการตลาด และผูน้ าเสนอ
ในการส่ งเสริ มการตลาด
5.3 ข้ อค้ นพบ
จากการศึกษาเรื่ อง ส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผูบ้ ริ โภคในอาเภอเมืองสมุทรสาครใน
การเลือกบัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารพาณิ ชย์ มีขอ้ ค้นพบดังนี้
1. แม้ว่าในการศึ กษาครั้ งนี้ เป็ นการศึ ก ษาการเลื อกใช้บ ตั รเครดิ ตธนาคารพาณิ ช ย์ แต่
พบว่ามีผตู ้ อบแบบสอบถามมีการเลือกใช้บตั รเครดิต non-bank บ่อยที่สุดถึงร้อยละ 16.25
2. บัตรเครดิตมีประโยชน์หลักสามารถใช้แทนเงินสดและเพื่อความสะดวกในการชาระ
ค่าสิ นค้าและบริ การ แต่พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีเหตุผลในการเลือกใช้บ ตั รเครดิตเพื่อประโยชน์
เสริ ม คือสิ ทธิ พิเศษของบัตร มากเป็ นอันดับหนึ่ง ซึ่ งไม่ใช้ผลประโยชน์โดยตรงของการใช้บตั รเครดิต
3. ผูต้ อบแบบสอบถามมี ความต้องการใช้ประโยชน์บตั รเครดิ ตในประโยชน์หลัก คือ
เพื่อความสะดวกในการชาระค่าสิ นค้าและบริ การ
4. ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญในเรื่ องความปลอดภัยข้อมูลทางการเงินและการ
ใช้จ่ายของบัตรในระดับมาก แต่ในเรื่ องความสวยงามสี สัน และลวดลายบนบัตรให้ระดับปานกลาง
5. ผูต้ อบแบบสอบถามที่เป็ นคนในอาเภอเมื องสมุ ทรสาครไม่ ได้คานึ งถึ งการนาบัตร
เครดิตไปใช้ในต่างประเทศ
6. ผูถ้ ื อบัตรเครดิ ตไม่ค่อยเชื่ อถื อพนักงานอิสระ ซึ่ งจะเห็ นว่าการติ ดต่อผ่านทางสาขา
ธนาคาร หรื อติดต่อผ่านทาง Call Center ผูถ้ ือบัตรมีความเชื่อถือมากกว่า
7. ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความส าคัญ ในเรื่ อง ประโยชน์ตวั เงิ น คือ โปรโมชั่นและสิ ทธิ
พิเศษเมื่อใช้บตั ร ได้แก่ ส่ วนลดพิเศษในการซื้ อสิ นค้าและบริ การ การคืนเงินสดเข้าบัญชีเมื่อใช้บตั ร
ซื้ อสิ น ค้าและบริ ก าร และการสะสมคะแนนแลกของรางวัล และสิ ท ธิ พิ เศษ โดยให้มี ก ารโฆษณา
ประชาสั ม พัน ธ์ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องบัตร มากกว่า ประโยชน์ ท างออนไลน์ และการโฆษณารั บ รู้
ข่าวสารของบัตร
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8. จากการศึกษา พบว่า ส่ วนประสมการตลาดทุกด้านให้ระดับการมีผลไม่แตกต่าง คือ
ระดับมาก เนื่องจาก ผูถ้ ือบัตรเห็นว่าประโยชน์ของส่ วนประสมการตลาดแต่ละด้านสามารถนามาซึ่ ง
ประโยชน์ในรู ปตัวเงินได้
9. ผูต้ อบแบบสอบถามพบปั ญหาในเรื่ องการติดต่อ Call Centerใช้เวลานาน ซึ่ งเป็ นเรื่ อง
ที่ผบู้ ริ โภคให้ระดับการมีผลของปั จจัยด้านการจัดจาหน่ ายในเรื่ องสามารถติดต่อธนาคารเจ้าของบัตร
ผ่านทาง Call Center ในระดับมาก
10. เพศชายให้ความสาคัญในเรื่ องบัตรสามารถแสดงสถานะทางสังคมของผูใ้ ช้บตั รแต่
เพศหญิ งให้ความสาคัญในเรื่ องของค่าธรรมเนี ยมบัตร ทั้งนี้ เพศชายให้ความสาคัญสิ ทธิ ประโยชน์
ของบัตรเหมือนกับเพศหญิง แต่เพศชายต้องการให้บอกถึงสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรว่ามีอะไรบ้าง
11. ผูม้ ีอายุ 20-39 ปี ให้ความสาคัญในเรื่ อง บัตรสามารถแสดงสถานะทางสังคมผูใ้ ช้บตั ร
ในระดับปานกลาง แต่ให้ความสาคัญในการติดต่อกับธนาคารผ่านช่องทางออนไลน์ เว็บไซด์ อีเมล์ใน
ระดับมาก ทั้งนี้ ผูม้ ีอายุ 20-29 ปี ให้ความสาคัญในเรื่ อง การนาเสนอบัตรเครดิต ของพนักงานขายและ
การสร้างสังคมออนไลน์ให้ผถู ้ ือบัตร มากกว่าผูม้ ีอายุมากกว่า 29 ปี ที่ให้ความสาคัญระดับปานกลาง
12. ผูม้ ีระดับการศึกษาตั้งแต่ปริ ญญาตรี ข้ ึนไป ให้ความสาคัญกับจานวนร้านค้าที่ร่วมรับ
ช าระผ่ า นบัต ร การมี บ ัต รเครดิ ต ที่ ร่ ว มกับ พัน ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ เช่ น ห้ า งร้ า น สถานบริ ก ารต่ า งๆ
ค่าธรรมเนี ยม ได้แก่ ค่ าธรรมเนี ยมแรกเข้า และเบิ ก ถอนเงิ น สด ส่ วนผูท้ ี่ มี ก ารศึ ก ษาสู ง กว่าระดับ
ปริ ญญาตรี จะให้ความสาคัญกับการนาเสนอบัตร รวมถึงความรู ้และการให้ขอ้ มูลของพนักงานขาย
13. ผูม้ ีรายได้ 50,000 บาทขึ้นไป ให้ความสาคัญในเรื่ องบัตรสามารถแสดงสถานะทาง
สังคม ระดับมาก แต่ให้ความสาคัญในเรื่ องค่าธรรมเนี ยมเบิ กถอนเงิ นสด และอัตราดอกเบี้ย ค่าติดตาม
ทวงหนี้ การนาเสนอบัตร รวมถึงความรู ้และการให้ขอ้ มูลของพนักงานขาย ในระดับปานกลาง
5.4 ข้ อเสนอแนะ
การศึ กษาส่ วนประสมการตลาดที่ มีผลต่อผูบ้ ริ โภคในอาเภอเมืองสมุ ทรสาครในการ
เลือกบัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารพาณิ ชย์ สามารถนาผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ โดยแบ่งแยก 2 ด้าน
ดังนี้
1. ข้ อเสนอแนะต่ อฝ่ ายการตลาดของผลิตภัณฑ์ บัตรเครดิตทีอ่ อกโดยธนาคารพาณิชย์
ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ฝ่ ายการตลาดควรให้ ค วามส าคัญ ในการออกแบบบัต รเครดิ ต โดย
พิ จารณาถึ ง ความปลอดภัยของบัตรโดยมี Chip Card ในตัวบัตรรวมถึ งควรมี มาตรการควบคุ มความ
ปลอดภัยใน การใช้บตั ร เพื่อให้ลูกค้าได้เกิ ดความรู ้ สึกถึ งความปลอดภัยทุ กครั้ งเมื่ อมี การใช้บ ตั ร
ทั้งนี้ฝ่ายการตลาดไม่มีความจาเป็ นในการเน้นในด้านรู ปลักษณ์หรื อความสวยงามของบัตร
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ด้ า นราคา ฝ่ ายการตลาดควรมี ก ารก าหนดอัต ราค่ า ธรรมเนี ย มให้ เหมาะสมไม่ สู ง
จนเกินไปควรมีการยกเว้นค่าธรรมเนี ยม และให้บริ การค่าธรรมเนี ยมฟรี ในบางกรณี เพื่อให้เกิดความ
เหมาะสมในการใช้จ่ายในแต่ ล ะครั้ ง และควรเพิ่ ม ช่ องทางการให้ บ ริ ก ารช าระค่ าธรรมเนี ย มผ่า น
ช่ องทางออนไลน์ เว็บไซด์ โดยสามารถทาธุ รกรรมเองโดยไม่คิดค่าธรรมเนี ยมเป็ นทางเลื อกให้กบั
ลูกค้าในการชาระค่าบริ การ
ด้ านการจัด จาหน่ าย ฝ่ ายการตลาดควรมี ทางเลื อกหลากหลายสะดวกในการเลื อกใช้
บริ การและควรเพิ่มช่องทางการให้บริ การที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ทนั ที โดยจัดเตรี ยมพนักงานบริ การ
ให้เพียงพอ ทั้งพนักงานรับโทรศัพท์ เพราะผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่จะมีปัญหาเกี่ยวกับโทรศัพท์
รอสายนาน รวมถึ งพนัก งานสาขา และพนัก งานให้บริ การด้านออนไลน์ เว็บไซด์ อี เมล์ เพื่ อลูกค้า
สามารถเข้าถึงการใช้บริ การได้ทนั ที
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด ฝ่ ายการตลาดควรเพิ่มสิ่ งกระตุน้ ทางด้านการส่ งเสริ มการตลาด
มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์สิทธิ ประโยชน์ของบัตรโดยตรงกับผูถ้ ื อบัตรให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น
รวมถึ งการจัดโปรโมชั่นต่ างๆ การสะสมคะแนนแลกของรางวัลและสิ ทธิ พิ เศษเมื่ อใช้บ ัตร การให้
ส่ วนลดพิเศษเมื่ อมีการซื้ อสิ นค้าและบริ การ ซึ่ งเป็ นการเพิ่มคุ ณค่าและประโยชน์ต่อผูใ้ ช้บตั ร โดยให้มี
การสื่ อสารกับผูถ้ ือบัตรเครดิตโดยตรงอย่างสม่าเสมอเพื่อเป็ นการกระตุน้ ให้ผถู ้ ือบัตรมีการเลือกใช้บตั ร
2. ข้ อเสนอแนะต่ อพนักงานในสาขาของธนาคารในการนาเสนอผลิตภัณฑ์ บัตรเครดิตให้
ลูกค้ า
นอกเหนื อจากการสร้ างกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด ตามการอธิ บายข้างต้นแล้ว ใน
การที่ ธนาคารจะหาลูกค้าบัตรเครดิ ตเพิ่มโดยเฉพาะขยายฐานลูกค้าใหม่ พนักงานธนาคารควรมีการ
พัฒนาทักษะความรู้ในการขายและการนาเสนอบัตรเครดิต โดยสามารถใช้แนวทางต่อไปนี้
ถ้าต้องการจูงใจลูกค้าเพศชาย ควรมุ่งเน้นนาเสนอบัตรที่สามารถแสดงสถานะทางสังคม
ในด้านรายได้ อาชี พ เป็ นต้น รวมถึง แนะนาสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรว่าเป็ นอย่างไร และควรแนะนา
ช่ อ งทางการช าระค่ าธรรมเนี ย มที่ ไ ม่ ต้อ งเสี ย ค่ าบริ ก าร ซึ่ งสามารถแนะน าให้ ช าระผ่านช่ อ งทาง
ออนไลน์ เว็บไซด์ เป็ นต้น
ถ้าต้องการจูงใจลูกค้าเพศหญิง ควรมุ่งเน้นนาเสนอบัตรในเรื่ องความปลอดภัยของบัตร
ว่าบัตรมี Chip Card ในตัวสามารถป้ องกันข้อมู ลของบัตรทุ กครั้ งที่ มี การใช้จ่าย เพื่ อให้ลู กค้า รู้ สึ ก
เกิดความปลอดภัยในการใช้บตั ร

77

ถ้าต้องการจูงใจกลุ่ ม ลูก ค้าอายุ 20-39 ปี ควรนาเสนอบัตรในเรื่ อง ธนาคารมี ช่องทาง
การติดต่อที่สะดวกมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริ การผ่านช่องทางออนไลน์ เว็บไซด์ อีเมล์ ที่สามารถติดต่อ
ธนาคารได้ตลอด 24 ชัว่ โมง
ถ้าต้องการจูงใจผูม้ ีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ข้ ึนไป ควรนาเสนอบัตร พร้อมกับแนะนา
ร้านค้าที่รับบัตรเครดิตว่า มีร้านค้าประเภทไหนที่ร่วมรับบัตร และปั จจุบนั มีโปรโมชัน่ ในการใช้บตั ร
อย่างไร เพื่อเป็ นการกระตุน้ ลูกค้าให้เกิดการใช้บตั ร
ถ้าต้องการจูงใจผูม้ ีรายได้ 50,000 บาทขึ้นไป ควรนาเสนอบัตรที่สามารถแสดงสถานะ
ทางสังคม ประเภทให้สถานะผูถ้ ือบัตรว่ามีรายได้สูง เพื่อแสดงฐานะของผูใ้ ช้บตั ร เป็ นต้น
ทั้งนี้ หากธนาคารพาณิ ชย์สามารถน าส่ วนประสมการตลาดทั้งด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้ านการจัดจ าหน่ าย และด้ านการส่ งเสริ มการตลาด เสนอได้ ตรงตามความต้องการของกลุ่ ม ลู กค้ า
ธนาคารพาณิ ชย์จะสามารถขยายจานวนลูก ค้าบัตรเครดิ ต เพิ่ ม ขึ้ นรวมถึ งการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิ ต
ที่เพิม่ ขึ้นด้วย
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