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บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลอืกใช้บัตรเครดิตของลูกคา้ธนาคารไทย

พาณชิย์ ในเขตกรงุเทพมหานคร  มีวัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลอืกใช้

บัตรเครดิตของลูกค้าธนาคารไทยพาณชิย์ ในเขตกรงุเทพมหานคร  ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์(Product) ด้านราคา(Price) 

ด้านชอ่งทางการจ าหนา่ย(Place) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  โดยจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 

ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศกึษา อาชีพ และรายได้เฉลีย่ต่อเดือน  

ประชากรในการศึกษาครัง้นี้ คือ ลูกค้าผู้ใช้บรกิารของธนาคารไทยพาณิชย์ ในเขตกรงุเทพมหานคร กลุ่ม

ตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ด าเนินการ
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วิเคราะห์ข้อมูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ (SPSS) ในการค านวณหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

( ̅) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

ผลการศึกษาพบว่า ลกูค้าผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมดจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุ 20 ถึง 

30 ปี ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพลูกจ้าง /พนักงานเอกชน มีรายได้เฉลีย่ต่อเดือน คอื  

15,000 – 30,000 บาท  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บัตรเครดิตของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับ มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก คือ ด้าน

ผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านช่องทางการจ าหน่าย Place) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ด้านราคา (Price) 

ตามล าดับ 

 

ค าส าคัญ : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4Ps;บัตรเครดิต;ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

 

Abstract 

 This Independent Study aimed to study Marketing mix factors affecting credit cards selectiom of Siam 

Commercial Bank customers in Bangkok The objective is to study the marketing mix factors affecting the 

selection of credit cards of Siam Commercial Bank customers. In Bangkok is product, price, place and promotion 

by personal characteristic such as sex, age, education level, occupation and monthly income. 

 The population in this research is the customers of Siam Commercial Bank. In Bangkok.Sample size 

were 400 persons.Data were collected by using a survey questionnaire and conduct data analyze by using SPSS 

computer to find frequencies, percentage, mean (x ̅), standard deviation (SD). 

 The results showed that the most of respondents were 400 persons female.Aged between 20 - 30 years 

old ,held a bachelor’s degree, position is employed ,with the average monthly income 15,000 - 30,000 baht  

The marketing mix factors affecting the selection of credit cards of Siam Commercial Bank customers 

In Bangkok, Consider finding that all of tham are high level such as Product, Place, Promotion, Price respectively 

 

Keyword : Marketing  mix ;credit card ;Siam Commercial Bank customers in Bangkok 

 



บทน า 

 

การเปลี่ยนแปลงในปัจจัยด้านต่างๆ ท้ังการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม ล้วนส่งผลให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจ าวันอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะเทคโนโลยีท่ีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีบทบาทมาก

ขึ้นเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตประจ าวันของมนุษย์  จึงท าให้บัตรเครดิต หรือบัตรท่ี

ธนาคาร หรือสถาบันทางการเงนิออกให้กับลูกค้าท่ีมีเงินเดือน หรือรายรับต่อเดือนเข้าเกณฑ์มาใช้จ่ายล่วงหน้า หรือ

ท่ีเรียกว่า เครดิต ซึ่งทางธนาคารจะออกวงเงินให้ในบัตรเครดิตประมาณ 3 เท่าจากยอดเงินเดือนของคุณเพ่ือน ามาใช้

ซื้อสินค้าอุปโภคบรโิภค เนื่องจากบัตรเครดิตมีบทบาทส าคัญเป็นท่ียอมรับในสังคมปัจจุบัน และยังได้รับความนิยม

มากขึ้น ถือได้ว่าบัตรเครดิตมีส่วนช่วยในการส่งเสริมพัฒนาสังคมในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก สังเกตได้จากใน

สังคมปัจจุบัน บัตรเครดิตได้เข้ามามีบทบาทในการด ารงชีวิตของประชาชน และเป็นท่ีนิยมกันอย่างกว้างขวางโดย 

พิจารณาได้จากจ านวนผู้ถือบัตรเครดิตท่ีมีปริมาณเพ่ิมขึ้น และปริมาณในการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตท่ีเพ่ิมขึ้นอย่าง

รวดเร็ว  

มาถึงปัจจุบัน ก็มีข้อมูลจากหลาย ๆ แบงก์พาณิชย์ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้บัตรเครดิตไว้ โดย

สรุปแยกตามกลุ่มรายได้ คือ กลุ่มผู้มีรายได้สูง (รายได้เฉลี่ย 100,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป) กลุ่มผู้มีรายได้ปานกลาง

ระดับบน(รายได้เฉลี่ย35,000- 100,000 บาทต่อเดือน) และกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางระดับล่าง(รายได้เฉลี่ย15,000 - 

35,000 บาทต่อเดือน) โดยพบว่า แต่ละกลุ่มมีพฤติกรรมการใช้จ่ายท่ีเปลี่ยนไปแตกต่างกันไป ในส่วนของการใช้

จ่ายในชีวิตประจ าวัน พบว่า กลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีมีรายได้ปานกลางไปจนถึงรายได้สูง นิยมใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเพ่ือ

ตอบสนองประสบการณ์พิเศษในด้านต่าง ๆ มากขึ้น เช่น การจองต๋ัวเครื่องบิน ท่ีพัก โรงแรม ท้ังใน และ

ต่างประเทศ รวมถึงการใช้บัตรเพ่ือรับประทานร้านอาหารนอกบ้าน การช้อปป้ิงสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าไอที 

และสินค้าในหมวดแบรนด์เนมมากขึ้น 

นอกจากนี้ ยังพบว่า คนไทยเริ่มมีความม่ันใจในการซื้อสินค้าทางออนไลน์มากขึ้น โดยมูลค่าการใช้จ่าย

ออนไลน์เติบโตถึง 28% ในทุกกลุ่มรายได้ โดยผลส ารวจของส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) 

พบว่า ตลาดออนไลน์ส าหรับผูบ้ริโภค เติบโตเกือบ 4 เท่าใน 2 ปีท่ีผ่านมา จนมีมูลค่ากว่า 4 แสนล้านบาทในปัจจุบัน 

(พ.ศ.2015 - พ.ศ.2016) และสินค้าท่ีนิยมซื้อทางออนไลน์มากท่ีสุด คือสินค้าในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ และไอที ส่วน

มูลค่าการใช้จ่ายออนไลน์ต่อครั้งนั้น สูงขึ้นเฉลี่ยปีละ 24 % และยังมีแนวโน้มจะเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ 

การใช้บัตรเครดิตมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในแต่เดือน และในแต่ละปี การท่ีบัตรเครดิตได้รับ

ความนิยมเป็นอย่างมาก  สืบเนื่องมาจาก การถือเงินสดเป็นสิ่ง ท่ีอันตรายต่อผู้พกพา หากเรามีบัตรเครดิตพกติด

ตัวแทนก็สามารถท าให้เราใชจ่้ายได้อยา่งงา่ยดาย และไม่เป็นอันตรายต่อการสญูหาย อีกท้ังหากเราใช้บัตรเครดิตซื้อ

สินค้ายังได้รับสิทธิ์ในส่วนลดจากบัตร หรือได้รับบัตรก านัลหากมีการใช้จ่ายตามจ านวนท่ีก าหนดไว้ และยัง



สามารถใช้แต้มสะสมในบัตรใชม้าเป็นส่วนลด หรือแลกซื้อสินคา้ท่ีร่วมรายการได้อีกด้วย ซึ่งหากต้องการใช้จ่ายไม่

ว่าจะเป็นการใช้จ่ายภายในประเทศ หรือต่างประเทศ ผู้ถือบัตรบัตรเครดิตจะได้รับความสะดวกสบาย 

แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มลูกค้าศักยภาพส่วนใหญ่ถือครองบัตรเครดิตแล้วอย่างน้อยคนละ2-3 ใบ ท าให้การ

เร่งขยายฐานลูกค้าในภาวะเศรษฐกิจของปีนี้ของผู้ประกอบการบัตรเครดิตยิ่งทวีความเข้มข้นขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ  ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมาตรการเข้มงวดมากขึ้นในการออกบัตรเครดิตของ

สถาบันการเงิน เพ่ือไม่ท าให้เกิดหนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPL สูงขึ้นท้ังนี้ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ  นอกจาก

ต้องขยายฐานลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตแล้ว ยังต้องรักษาคุณภาพสินเชื่อท่ามกลางหนี้ครัวเรือนสะสม โดยอาจเห็นการ

พิจารณาเครดิตท่ีค่อนข้างเข้มงวดในลูกค้ารายใหม่ หรือการลดวงเงินสินเชื่อต่อรายได้ และต้องรักษาความสามารถ

ในการท าก าไร หลังจากต้นทุนทางการตลาดปรับสูงขึ้นตามภาวะการแข่งขัน จึงเป็นความท้าทายของธนาคาร

พาณิชย์ท่ีจะปรับตัว และปรับวิธีการต่าง ๆ  เพ่ือท าผลก าไรและได้ครองส่วนแบ่งทางการตลาดมากขึ้น  

ดังนั้น  ทางผู้วิจัยเห็นว่า ธนาคารไทยพาณิชย์จ าเป็นต้องศึกษาลักษณะพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคนี้ เพ่ือ

สร้างกลยุทธ์ทางการตลาด และข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ น าข้อมูล และวิเคราะห์ผลท่ีได้จากการวิจัยนี้ไปปรับปรุง และ

พัฒนาคุณภาพของปัจจัยต่าง ๆ ไม่ว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจ าหน่าย หรือการส่งเสริมทางการตลาด 

เป็นต้น ได้อย่างเหมาะสม ครอบคลุม และสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บัตรเครดิตของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ขอบเขตประชากร และกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ ลูกค้าท่ีใช้บัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์เขต

กรุงเทพมหานคร 400 คน 

ขอบเขตด้านเนื้อหา มุ่งศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บัตรเครดิตของลูกค้า

ธนาคารไทยพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) 

 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

1) ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลของประชากร ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 



2) ตัวแปรตาม คือ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บัตรเครดิตของลูกค้าธนาคารไทย

พาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยน าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ซึ่งได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 

(Product)  ปัจจัยด้านราคา (Price) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

(Promotion)  

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้จากการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บัตรเครดิตของลูกค้าธนาคารไทย

พาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร  

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดใดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บัตร

เครดิตของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร และน าข้อมูลไปวิเคราะห์ส าหรับการพัฒนา

ความสามารถทางการแข่งขันของบัตรเครดิตธนาคาร 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

  ตัวแปรอิสระ             ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคลของประชากร  

1. เพศ  

2. อายุ 

3. ระดับการศึกษา 

4. อาชีพ 

5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
เลือกใช้บัตรเครดิตของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยน าปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด (4Ps) ซ่ึงได้แก่ 

1.ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)   

2.ด้านราคา (Price)  

3.ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place)  

4.ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 



บททบทวนวรรณกรรม 

การวิจัยเรื่อง “ ปัจจัยใดมีผลต่อการเลือกใช้บัตรเครดิตของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ในเขต

กรุงเทพมหานคร ”  ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยต่างท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือเป็นแนวทางในการวิจัย โดยมีสาระส าคัญ

ดังนี้ 

 

แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

Kotler and Armstrong (2012) ได้กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด(Marketing Mix) หมายถึง เครื่องมือ

เทคนิคทางการตลาดท่ีบริษัทใช้ในการผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการ ซึ่งประกอบด้วย 7 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้าน

ผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยด้านราคา (Price) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ปัจจัยด้านการส่งเสริม

การตลาด (Promotion) ปัจจัยด้านกระบวนการ (Process) ปัจจัยด้านบุคคล (People) และปัจจัยด้านลักษณะทาง

กายภาพ (Physical Environment) 

อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) กล่าวในเรื่อง ตัวแปร หรือองค์ประกอบของส่วนผสมทางการตลาด ว่าเป็น

ตัวกระตุ้น หรือสิ่งเร้าทางการตลาดท่ีกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ 

สรุปได้ว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปร หรือองค์ประกอบของสว่นผสมทางการตลาด  

โดยแบ่งออกได้ ดังนี้ 

1. ด้านผลิตภัณฑ์  

ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพ่ือสร้างความพึงพอใจแก่ผู้บริโภค โดยการตอบสนองความ

ต้องการ ผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอขายอาจมีตัวตนหรือไม่ก็ได้ ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย สินค้า การบริการ และความคิด 

ผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) และมีมูลค่า (Value) ในสายตาของผู้บริโภค จึงท าให้ผลิตภัณฑ์ขายได้ 

(ฉัตยาพร เสมอใจ และฐิตินันท์ วารีวนิช, 2551, หน้า51) 

2. ด้านราคา  

ราคา หมายถึง มูลค่าของผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน อันเป็นต้นทุน (Cost) ของสินค้าในการตัดสินใจซื้อ 

ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างมูลค่า (Value) กับราคาของผลิตภัณฑ์ ถ้ามูลค่าของผลิตภัณฑ์ในสายตาหรือ

ความรู้สึกของผู้บริโภค เห็นว่ามีมูลค่าสูงกว่า หรือเหมาะสมกับราคาแล้ว ผู้บริโภคก็จะตัดสินใจซื้อ (ฉัตยาพร เสมอ

ใจ และฐิตินันท์ วารีวนิช, 2551, หน้า 54)  

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย เป็นกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในการน าเสนอการบริการ

ให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งมีผลต่อการรับรู้ของผู้บริโภคในคุณค่า และคุณประโยชน์ของบริการท่ีน าเสนอ ซึ่งต้องพิจารณา



ถึงด้านท าเลท่ีต้ัง (Location) ช่องทางในการน าเสนอบริการ (Channels) เป็นสถานที่ และเวลาท่ีผู้บริโภคจะสามารถ

ซื้อสินค้า และบริการได้  

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 

การส่งเสรมิการตลาด หมายถึง การสื่อสารของผู้ผลิตไปยังตลาดเป้าหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการ

ให้ข้อมูลข่าวสาร ชักจูงใจ รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงในทัศนคติของผู้บรโิภคเพ่ือกอ่ให้เกดิการซื้อเกิดข้ึน การสง่เสรมิ

การตลาดจึงเป็นความพยายามของผูข้ายท่ีจะชกัชวนผูซ้ื้อให้ยอมรับในผลิตภัณฑ์นั้น หรือความพยายามท่ีจะให้มีผล

ต่อความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมผู้บริโภคเพ่ือชักชวนให้ยอมรับแนวความคิดในสินค้า และบริการนั้น (สุวิมล 

แม้นจริง, 2550) 

 

แนวคิดเกี่ยวข้องกับบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ 

นิยามของบตัรเครดิต 

อนุชชาญ ศิริวงศ์ (2546 : 24) ได้ให้ความหมายของบัตรเครดิตไว้ คือ เครื่องมือในการช าระค่าสินค้าท่ีท า

ให้ผู้ถือบัตรสามารถได้สินค้า หรือบรกิารของร้านค้า อันเนื่องจากการเตรียมการของผู้ออกบัตรซึ่งตกลงจะรับช าระ

ค่าสินค้า หรือบริการให้แก่ลูกคา้ โดยผู้ถือบัตรมีหน้าท่ีในการช าระเงินแก่ผู้ออกบัตรตามเงื่อนไขท่ีตกลงกันไว้ และ

บางกรณีบัตรเครดิตยังสามารถน าไปใช้เบิกเงินสดได้ด้วย 

จากนิยามบัตรเครดิตข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า บัตรเครดิต คือ บัตรท่ีสถาบันการเงิน หรือธุรกิจบัตร

เครดิตออกให้ผู้ถือท่ีอยูภ่ายใต้เงือ่นไขธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีก าหนดไว้ โดยผู้ถือบัตรเครดิตสามารถน าไปช าระ

ค่าสินค้า หรือบริการแทนเงินสดโดยมีการช าระคือเป็นจ านวนเต็ม หรือผ่อนช าระเป็นขั้นต่ าตามระยะเวลาท่ีก าหนด

ตามใบแจ้งค่าช าระ 

 

ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับธนาคารไทยพาณิชย์ 

ธนาคารไทยพาณิชย์ (Siam Commercial Bank of Thailand) เป็นธนาคารไทยแห่งแรก ก่อต้ังขึ้นโดยพระ

บรมราชานุญาต เม่ือวันท่ี 30 มกราคม 2449 ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน  มีบทบาทส าคัญในการให้บริการทาง

การเงินในประเทศไทยผ่านวัฏจักรเศรษฐกิจมากมาย ก่อให้เกิดความเชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง ณ วันนี้ ธนาคารไทย

พาณิชย์ เป็นธนาคารท่ีให้บริการทางการเงินครบวงจรชั้นน าของประเทศ น าเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการท่ี

หลากหลาย นอกเหนือจากบริการเงินรับฝากและธุรกรรมท่ีเกี่ยวกับการให้สินเชื่อ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ

ของลูกค้าทุกกลุ่ม ในส่วนของลูกค้าบุคคล ธนาคารให้บริการสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเช่าซื้อ

รถยนต์ บริการบัตรเครดิต บัตรเดบิต บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริการโอนเงินท้ังในประเทศ และ

ต่างประเทศ รวมถึงผลิตภัณฑ์เพ่ือการลงทุน และการประกัน ส าหรับลูกค้าธุรกิจ ธนาคารให้บริการท่ีเกี่ยวข้องกับ



การบริหารเงินเพ่ือธุรกิจ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อการค้าต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ บริหารเงิน ผลิตภัณฑ์ทางตลาดตราสาร

หนี้ และตลาดทุน บริการท่ีปรึกษาทางการเงนิ วาณิชธนกิจ รวมถึง บริการทางการเงินอื่น ๆ  พร้อมด้วยเครือข่ายการ

ให้บริการท่ีกว้างขวาง และครอบคลุม สอดรับกับการเติบโตของโลกท่ีก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยัง้ นอกจากนี้ธนาคารมี

บริษัทในเครือท่ีส าคัญ  ซึ่งให้บริการทางการเงินเพ่ือตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้า ได้แก่ บริษัท 

หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด, บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด และ บริษัท ไทยพาณิชย์ประกนั

ชีวิต จ ากัด (มหาชน) 

 

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

จ าลองรุ่ง เกตุสิงห์สร้อย (2556) ได้ท าการศึกษา  ปัจจัยท่ีก าหนดความต้องการถือบัตรเครดิตเพ่ือรองรับ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : กรณีศึกษาบัตรเครดิตธนาคารซิต้ีแบงก์ในเขตกรุงเทพมหานคร    ผลการวิจัยพบว่า 

โดยภาพรวมระดับความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารซิต้ีแบงก์อยู่ในระดับมาก ผลการวิเคราะห์สมการถดถอย

พบว่า  1 ) ค่าใช้จ่ายในการถือบัตรลดลงจะท าให้ลูกค้ามีความต้องการถือบัตรธนาคารซิต้ีแบงก์เพ่ิมขึ้น  2 ) อาชีพ

ข้าราชการจะมีความต้องการถือบัตรมากกว่าอาชีพอื่น  3 ) จ านวนสมาชิกในครัวเรือนน้อยลงจะมีผลท าให้ลูกค้ามี

ความต้องการถือบัตรเพ่ิมขึ้น และ  4 ) ความพึงพอใจด้านร้านค้า / ผลิตภัณฑ์จะมีผลท าให้ลูกค้ามีความต้องการถือ

บัตรมากกว่าความพึงพอใจด้านอื่น   

รัตนาภรณ์ บุญแต่ง (2557)   ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการถือบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ 

กรณีศึกษา : ประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ผลการตัดสินใจเลือกถือบัตรเครดิตส่วนใหญ่ถือ

บัตรเครดิตของบมจ.ธนาคารกรุงไทย เหตุผลผู้ตอบแบบสอบถามเลือกถือบัตรเครดิตเพราะขนาดกระทัดรัด

ออกแบบสวยงาม และมีให้เลือกหลายประเภท ปัจจัยท่ีมีส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกถอืบัตรเครดิต 

พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการถือบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ ของประชาชน ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด

สมุทรปราการ ในภาพรวมท้ัง 4 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจ าหน่าย และด้านการส่งเสริม

ทางการตลาด ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ 

และด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดได้แก่ ด้านราคา ส่วนปัญหา และอุปสรรคในการเลือกใช้บัตรเครดิต พบว่า ปัจจัยท่ีมี

ผลต่อการถือบัตรเครดิตของธนาคารพาณชิย์ ของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวมอยู่

ในระดับน้อย เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านท่ีมีค่าเฉลี่ย

น้อยท่ีสุด ได้แก่ ด้านส่งเสริมทางตลาด 

กนกวรรณ ปัญญธนพัฒน์ (2558)  ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิต

ธนาคารพาณิชยไ์ทยในเขตกรุงเทพฯ และ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใชบั้ตรเครดิตธนาคาร

พาณิชย์ไทยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีท้ังหมด 8 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงการเข้าใช้งานง่าย ปัจจัย



ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านกระบวนการ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านความปลอดภัย

ในการใช้งาน ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด และปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ตามล าดับ 

จุฑามาศ กิจจรัส (2560) ได้ท าการศึกษา ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ 

ของลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตธนาคาร

กรุงเทพ ของลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยเรียงล าดับตามอิทธิพลท่ีมีผลต่อการตัดสินใจจากมากไป

น้อย ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านกระบวนการ และปัจจัย

ด้านลักษณะทางกายภาพ ส่วนปัจจัยด้านราคา และปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บริการ  ในส่วนของลักษณะทางประชากรศาสตร ์ผลการวิจัยพบว่าอายุ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนท่ีแตกต่าง

กันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตของธนาคารกรุงเทพแตกต่างกัน โดยลูกค้าท่ีมีอายุมากกว่า 39 ปีขึ้นไป 

และเป็นกลุ่มท่ีมีรายได้เฉลี่ยในช่วง 30,001 – 50,000 บาท มีแนวโน้มท่ีจะใช้บัตรเครดิตมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ ส่วน

ทางด้านอาชีพพบว่าอาชีพท่ีแตกต่างกนั จะมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตของธนาคารกรุงเทพไม่แตกต่าง

กัน 

ปรียานารถ ลายคราม (2560)   ได้ท าการศึกษา  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลอืกใช้ บัตรเครดิต KTC ของ

ผู้บรโิภคในจังหวัดปทุมธานี ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และการรับรูถ้ึง

ประโยชน์ท่ีได้รับ ท่ีมีผลตอ่การตัดสนิใจเลอืกใช้ บัตรเครดิต KTC ของผู้บรโิภคในจังหวัดปทุมธานี อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนรูปแบบการด าเนนิชีวิตไม่มีผลต่อการตัดสนิใจเลือกใช้บัตรเครดิต KTC ของ

ผู้บรโิภคในจังหวัดปทุมธาน ี

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

งานวิจัยนี้จะท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือท าการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้

แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บัตร

เครดิตของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งแบบประเมินความคิดเห็นผู้ตอบแบบสอบถามใน

การศึกษานี้ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ อายุ อาชีพ 

ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีจ านวน 5 ข้อ 

ส่วนท่ี 2 ค าถามประเมินความคิดเห็นผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผล

ต่อการเลือกใช้บัตรเครดิตของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยน าปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด (4Ps) ซึ่งได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product)  ปัจจัยด้านราคา (Price)  ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  

(Place)  ปัจจัยด้านการส่งเสรมิการตลาด (Promotion) ค าถามในส่วนนี้มีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating scale)  



 และน าเสนอแบบสอบถามเสนอแก่อาจารย์ท่ีปรึกษา เพ่ือท าการทดสอบโดยน าแบบสอบถามท่ี

ได้ใช้ (try out) กับบุคคลท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างต้องการศึกษา จ านวน 30 ชุด เพ่ือหาค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือ และ

น าไปใช้จริงกับประชากรกลุม่ตัวอย่าง จ านวน 400 ชุด โดยได้น าโปรแกรมส าเรจ็รูปทางคอมพิวเตอร์(SPSS)  มาใช้

ในการทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม(reliability) หลังจากรวบรวมข้อมูลแล้ว น าไปวิเคราะห์ข้อมูล

เกี่ยวกับลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลของประชากร ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนโดยใช้

ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

(4Ps) และระดับความพึงพอใจท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บัตรเครดิตของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย 

( ̅)  และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 

สรุปผลการวจิัย 

 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย เรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บัตร

เครดิตของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ ในเขตกรุงเทพมหานคร  สามารถสรุปผลจากการวิจัยได้ดังนี้ 

1. สถานภาพส่วนบุคคล  การศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บัตรเครดิต

ของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ ในเขตกรุงเทพมหานคร  มีลูกค้าผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมดจ านวน 400 คนส่วน

ใหญ่ เป็นเพศหญิง การศึกษาระดับปริญญาตรีประกอบอาชีพลูกจ้าง /พนักงานเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน คือ

15,000 – 30,000 บาท  

2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บัตรเครดิตของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับ มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก คือ ด้าน

ผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านช่องทางการจ าหน่าย Place) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ด้านราคา (Price) 

ตามล าดับ 

 

อภิปราย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บัตรเครดิตของลูกค้าธนาคารไทย

พาณชิย์ ในเขตกรงุเทพมหานคร  โดยรวมอยู่ในระดับมากเรยีงล าดับจากด้านท่ีมีค่าเฉลีย่สงูสุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ 

(Product) ด้านช่องทางการจ าหนา่ย(Place) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ด้านราคา (Price) โดยมีประเด็น

อภิปลายเพ่ิมเติม ดังนี ้

1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บัตรเครดิตของลูกค้า

ธนาคารไทยพาณิชย์ ในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมี



ความส าคัญอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ ธนาคารผู้ให้บริการเป็นสถาบันการเงินท่ีมีความน่าเชื่อถือ  ส่วนข้อท่ีมีระดับ

ความส าคัญอยู่ในระดับมาก คือ มีการช าระสินค้าและบริการหลากหลายช่องทาง มีประเภทบัตรให้เลือกหลาย

ประเภท สามารถเบิกถอนวงเงินได้ยามฉุกเฉิน วงเงินบัตรเครดิตท่ีได้รับอนุมัติจากธนาคารมีจ านวนเพียงพอ บัตร

เครดิตมีรูปแบบท่ีทันสมัย สวยงาม ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ   รัตนาภรณ์ บุญแต่ง  (2557)   ได้ศึกษา

เรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการถือบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ กรณีศึกษา : ประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด

สมุทรปราการ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการตัดสินเลือกถือบัตร

เครดิตธนาคารพาณิชย์ ของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ผลการตัดสินใจเลือกถือบัตรเครดิต

ส่วนใหญ่ถือบัตรเครดิตของบมจ.ธนาคารกรุงไทย เหตุผลผู้ตอบแบบสอบถามเลือกถือบัตรเครดิตเพราะขนาด

กระทัดรัดออกแบบสวยงาม และมีให้เลือกหลายประเภท บัตรเครดิตท่ีถือครองในปัจจุบัน และเลือกใช้บ่อยท่ีสุด 

คือ บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ด และมีการใช้บริการผ่านบัตรเครดิตสัปดาห์ละครั้งใน 1 รอบเดือน คิดเป็นร้อยละ 

42.75 ใช้บัตรเครดิตเพ่ือเบิกถอนเงินสดออกมาใช้ล่วงหน้า  คิดเป็นร้อยละ 20.75 รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบัตร

เครดิตจากบุคคล / พนักงานธนาคารพาณิชย์ คิดเป็นร้อยละ 39.00 ปัจจัยท่ีมีส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

เลือกถือบัตรเครดิต พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการถือบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ ของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง 

จังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวมท้ัง 4 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจ าหน่าย และด้านการ

ส่งเสริมทางการตลาด  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดได้แก่ ด้าน

ผลิตภัณฑ์ และด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสดุได้แก่ ด้านราคา ส่วนปัญหา และอุปสรรคในการเลือกใช้บัตรเครดิต พบว่า 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการถือบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ ของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ   ใน

ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านท่ี

มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด ได้แก่ ด้านส่งเสริมทางตลาด 

2. ด้านราคา (Price) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บัตรเครดิตของลูกค้าธนาคาร

ไทยพาณิชย์ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อทุกท่ีมีระดับ

ความส าคัญอยู่ในระดับมาก คือ ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพ อัตราธรรมเนียมรายปีมีความเหมาะสม อัตรา

ค่าธรรมเนียมแรกเข้ามีความเหมาะสม อัตราดอกเบ้ีย ค่าปรับ และค่าบริการอื่น ๆ มีความเหมาะสม อัตราดอกเบ้ีย

ช าระสินค้าคืนขั้นต่ า และอัตราดอกเบ้ียในการช าระเงินคือล่าช้ากว่าก าหนด ตามล าดับ ซึ่งไม่สอดคล้องกับการวิจัย

ของ จุฑามาศ กิจจรัส (2560) ได้ท าการศึกษา ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ ของ

ลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตธนาคาร

กรุงเทพ ของลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยเรียงล าดับตามอิทธิพลท่ีมีผลต่อการตัดสินใจจากมากไป

น้อย ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านกระบวนการ และปัจจัย

ด้านลักษณะทางกายภาพ ส่วนปัจจัยด้านราคา และปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บริการ  ในส่วนของลักษณะทางประชากรศาสตร ์ผลการวิจัยพบว่าอายุ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนท่ีแตกต่าง



กันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตของธนาคารกรุงเทพแตกต่างกัน โดยลูกค้าท่ีมีอายุมากกว่า 39 ปีขึ้นไป 

และเป็นกลุ่มท่ีมีรายได้เฉลี่ยในช่วง 30,001 – 50,000 บาท มีแนวโน้มท่ีจะใช้บัตรเครดิตมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ ส่วน

ทางด้านอาชีพพบว่าอาชีพท่ีแตกต่างกนั จะมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตของธนาคารกรุงเทพไม่แตกต่าง

กัน  

3. ด้านช่องทางการจ าหน่าย (Place) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บัตรเครดิตของ

ลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ ในเขตกรุงเทพมหานคร  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บัตร

เครดิตของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย ์ในเขตกรงุเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบว่าข้อทุกท่ีมีระดับความส าคัญอยู่ในระดับมาก คือ ธนาคารผู้ให้บริการมีจ านวนสาขามากเพียงพอสามารถติดต่อ

เพ่ือขอท าบัตรเครดิตได้สะดวก สามารถท าบัตรผ่านช่องทางออนไลน์ได้ เช่น SCB Easy มีช่องทางการรับช าระ

ยอดค่าใช้จ่ายหลากหลาย จ านวนร้านค้าท่ีช าระผ่านบัตรเครดิตมีจ านวนมาก มีการให้บริการบัตรเครดิตผ่าน Call 

Center การใช้งานบัตรเครดิตในต่างประเทศได้สะดวก มีบริการสมัครบัตรเครดิตนอกสถานท่ี และมีการโฆษณา

ประชาสัมพันธ์ให้ท่านทราบถึงจุดให้บริการรับสมัครบัตรเครดิต ตามล าดับ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

จ าลองรุ่ง เกตุสิงห์สร้อย (2556) ได้ท าการศึกษา  ปัจจัยท่ีก าหนดความต้องการถือบัตรเครดิตเพ่ือรองรับประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน : กรณีศึกษาบัตรเครดิตธนาคารซิต้ีแบงก์ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวม

ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารซิต้ีแบงก์อยู่ในระดับมาก ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพบว่า  1 ) 

ค่าใช้จ่ายในการถือบัตรลดลงจะท าให้ลูกค้ามีความต้องการถือบัตรธนาคารซิต้ีแบงก์เพ่ิมขึ้น 2 ) อาชีพข้าราชการจะ

มีความต้องการถือบัตรมากกว่าอาชีพอื่น 3 ) จ านวนสมาชิกในครัวเรือนน้อยลงจะมีผลท าให้ลูกค้ามีความต้องการ

ถือบัตรเพ่ิมขึ้น และ 4 ) ความพึงพอใจด้านร้านค้า / ผลิตภัณฑ์จะมีผลท าให้ลูกค้ามีความต้องการถือบัตรมากกว่า

ความพึงพอใจด้านอื่น  ข้อเสนอแนะของการวิจัย 1 ) ธนาคารควรจัดศูนย์บริการลูกค้าบัตรเครดิตธนาคารซิต้ีแบงก์

ในชุมชน เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของลูกค้าเป็นการให้ลูกค้าทราบข้อมูล หรือข่าวสารด้านการบริการ

ต่าง ๆ 2) ธนาคารควรเจาะกลุ่มลูกค้าท่ีเป็นข้าราชการ โดยการติดต่อขอจัดต้ังบูธธนาคารเพ่ือเสริมเสริมการขายยัง

หน่วยงานราชการ 3) ธนาคารควรเจาะกลุ่มลูกค้าท่ีเป็นครอบครัวเล็กมากกว่าครอบครัวใหญ่ 4) ธนาคารควรให้

ความส าคัญกับด้านร้านค้า / ผลิตภัณฑ์มากกว่าด้านอื่น ซึ่งจะท าให้ธนาคารมีโอกาสประสบความส าเร็จในการ

ด าเนินการสูง และมีประสิทธิภาพในการด าเนินการ 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บัตร

เครดิตของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ ในเขตกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบว่าข้อทุกท่ีมีระดับความส าคัญอยู่ในระดับมาก คือ ได้รับสิทธิพิเศษเม่ือใช้บัตรเครดิตช าระสินค้าท่ีร่วมรายการ  

ฟรีค่าธรรมเนียมในการสมัครบัตรครั้งแรกและค่าธรรมเนียมรายปี การบริการช าระสาธารณูปโภคและค่าบริการ

ต่าง ๆ ผ่านบัตรเครดิต มีการโฆษณาเพ่ือดึงดูดความสนใจ ใช้เป็นส่วนลดตามร้านค้า และสถานบริการต่าง ๆ มีการ

จัดรายการส่งเสริมการขายท่ีหลากหลาย และตรงความต้องการ เช่นส่วนลดร้านค้า สะสมคะแนนแลกของรางวัล



โปรโมชั่นผ่อน 0% เป็นต้น มีโปรโมชั่นส าหรับวันพิเศษ เช่น วันปีใหม่ วันเกิด วันแม่ มีโปรโมชั่นส าหรับผู้สมัคร

บัตรใหม่ท่ีน่าสนใจ ได้รับของก านัลเม่ือมีการใช้จ่ายสะสมครบตามท่ีเงื่อนไขก าหนด  และมีประกันคุ้มครอง

อุบัติเหตุเม่ือเดินทางระหว่างประเทศ ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  กนกวรรณ ปัญญธนพัฒน์ (2558) 

ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตธนาคารพาณิชย์ไทยในเขตกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตธนาคารพาณิชย์ไทยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มี

ท้ังหมด 8 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงการเข้าใช้งานง่าย ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้าน

กระบวนการ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านความปลอดภัยในการใช้งาน ปัจจัยด้านการส่งเสริม

การตลาด และปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ตามล าดับ 

 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บัตรเครดิตของลูกค้าธนาคาร

ไทยพาณิชย์ ในเขตกรุงเทพมหานคร  สามารถสรุปข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย ดังนี้ 

 1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เนื่องจากธนาคารไทยพาณิยช์เป็นสถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือเป็นพ้ืนฐานอยู่

แล้ว แต่ควรมีการพัฒนาให้มีความทันสมัย เป็นท่ีสนใจ ควรมีการโฆษณาเพ่ือเชิญชวนลูกค้าอยู่เสมอ และรักษา

มาตรฐานความน่าเชื่อถอืและมีชือ่เสียงไว้ และมีการเพ่ิมช่องทางการช าระสินและบริการให้มีความหลายหลาย ตรง

ตามความต้องการของลูกค้า โดยใช้ความร่วมมือของห้างร้านและบริษัทต่างๆท่ีมีส่วนอ านวยความสะดวกให้แก่

ลูกค้า และธนาคารไทยพาณิชย์เป็นธนาคารท่ีให้ความส าคัญกับผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตเป็นอันดับแรกๆ  ดังนั้นจึง

ควรออกแบบบัตรท่ีมีรูปแบบทันสมัยสวยงามและมีคุณสมบัติของบัตรเครดิตให้ลูกค้าได้เลือกใช้หลากหลาย

ประเภทตามความต้องการของแต่ละบุคคล เช่น การให้ส่วนลดต่าง ๆ เม่ือใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต การคืนเงินจากการ

ใช้จ่ายในทุกรอบบิลหรือการรว่มมือกับบริษทัต่าง ๆ  โดยเลือกให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของลกูค้า 

2. ด้านราคา (Price) การเลือกซื้อสินค้าผ่านบัตรเครดิตของผู้อุปโภค บริโภคใน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

นั้นคือในเรื่อง ค่าธรรมเนียมรายปี ความเหมาะสมของอัตราดอกเบ้ีย ค่าบริการอื่น ๆ ให้ถูกลง ยกเว้นค่าธรรมเนียม

ในการใช้บัตรดังนั้นผู้บริหารควรน าตัวแปรนี้ไปปรับใช้ในการวางกลยุทธ์ทางตลาด ถือเป็นปัจจัยส าคัญท่ีผู้อุปโภค 

บริโภค สนใจในการการสมัครบัตรเครดิต และถือครองบัตรเครดิตตลอดไป โดยมีการปรับปรุงด้านค่าธรรมเนียม

รายปีให้ฟรีตลอดชีพ ยกเลิกค่าธรรมเนียมแรกเข้า  และอัตราดอกเบ้ีย ให้เหมาะสม  

 3. ด้านช่องทางการจ าหน่าย (Place) ธนาคารควรมีจ านวนสาขาท่ีมากเพียงพอ กระจายยังไปพ้ืนท่ีท่ีมี

รูปแบบของศูนย์การค้า ห้างร้านต่าง ๆ  เพ่ือให้ลูกค้าเข้าถึงและใชบ้ริการได้โดยสะดวก อ านวยความสะดวกให้ลูกคา้

โดยการเพ่ิมช่องทางการท าบัตรเครดิตให้ได้งา่ยขึน้ คือช่องทางออนไลน์ เช่น SCB Easy เพ่ิมช่องทางการช าระยอด



ค่าใช้จ่ายให้หลายหลายมากขึ้น  รวมท้ังเพ่ิมพันธมิตรร้านค้าท่ีร่วมรายการท่ีลูกค้าสามารถใช้จ่ายเพ่ือซื้อสินค้าและ

บริการได้อย่างท่ังถึง โดยความรวดเร็ว สะดวกต่อการบริการของตัวลูกค้าเอง 

 4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เม่ือลูกค้ามีการใช้บัตรเครดิตช าระสินค้าท่ีร่วมรายการ ท่ี

ธนาคารต้ังเงื่อนไขไว้ ต้องได้รับสิทธิส่วนลดตามท่ีธนาคารแจ้ง และควรเพ่ิมสิทธิให้ครบคลุมความต้องการของ

ลูกค้า หรือเม่ือลูกค้ามีการสมัครบัตรครั้งแรกกับธนาคารควรฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปี เ พ่ือ

เป็นการเชิญชวนให้มาใช้บัตรเครดิตของธนาคารไทยพาณิชย ์ มีการร่วมมือกับห้างหรือหน่วยงานต่างๆในการช าระ

ค่าสารธารณูปโภคเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับลูกค้า มีการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารในหลายๆ ช่องทาง 

ปัจจุบันสื่อประเภทโซเชียล มีเดียในโลกออนไลน์ท่ีเปรียบเสมือนโลกไร้พรมแดน เป็นสื่อท่ีมีอิทธิพลท่ีทุกคน

สามารถเข้าถึงได้ง่ายและรวดเรว็ หากมีการท าประชาสมัพันธ์ เช่น การท าคลิปวิดีโอที่เข้าใจง่ายและมีเนื้อหาตรงกับ

ความรู้สึกของกลุ่มลูกค้า ก็จะท าให้เกิดกระแสท่ีมีการกล่าวถึงและรูจั้กในสังคมได้อยา่งกว้างขวาง เกิดการส่งต่อไป

ยังบุคคลท่ีรู้จัก นอกจากนั้นควรมอบสิทธิส่วนลดตามร้านค้า และสถานบริการต่างๆในตรงตามความต้องการของ

ลูกค้า และพิเศษในวันส าคัญของลูกค้า เช่น ส่งมอบบัตรก านัลหรือส่วนลดสินค้าหรือบริการท่ีลูกค้าใช้เป็นประจ า 

ท าให้ลูกค้าเกิดความประทับใจต่อการบริการและความเอาใจใส่ท่ีทางผู้ประกอบการส่งมอบให้กับลูกค้า จนลูกค้า

เกิดความภักดีต่อตราสินค้าและบอกต่อไปยังผู้ท่ีรู้จัก อีกท้ังเป็นการประชาสัมพันธ์ท่ีดีอีกวิธีหนึ่งโดยลูกค้าผู้มี

ประสบการณ์ตรงเป็นผู้ถา่ยทอดสิ่งดี ๆ  ท่ีทางผู้ประกอบการมอบให้และยังเป็นการสรา้งภาพลกัษณท่ี์ดีให้แก่องคก์ร

อีกด้วย  

เอกสารอ้างอิง 

กนกวรรณ ปัญญธนพฒัน์.(2558).ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บตัรเครดิต 

ธนาคารพาณิชย์ไทยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล.การคน้คว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

จุฑามาศ กิจจรสั (2560).ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บตัรเครดิตธนาคารกรุงเทพ 
ของลูกค้าในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล.การค้นคว้าอิสระปรญิญามหาบัณฑิต.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

จ าลองรุ่ง เกตุสิงห์สรอ้ย.(2556).ปัจจัยท่ีกาํหนดความต้องการถือบตัรเครดิตเพ่ือรอง 

รับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน:กรณีศึกษาบตัรเครดตธนาคารซิตีแ้บงกีใ้นเขตกรุงเทพมหานคร.การ

ค้นคว้าอิสระปรญิญามหาบัณฑิต.มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์. 

ฉัตยาพร เสมอใจ และฐิตินันท์ วารีวนชิ. (2551).หลักการตลาด = Principle of marketing.กรุงเทพฯ:ซเีอ็ดยูเคชั่น 

ธนาคารไทยพาณชิย์ จ ากัด (มหาชน).(2561).บตัรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์.สืบค้น 

จากhttps://www.scb.co.th/th/about-us.html 



 

ปรียานารถ ลายคราม. (2560).ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บตัรเครดิต KTC  

ของผู้บริโภคในจังหวดัปทุมธานี.การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต.มหาวิทยาลยักรุงเทพ. 

สุวิมล แม้นจริง. (2550). การส่งเสริมการตลาด.กรุงเทพฯ: ทรปิเพ้ิลเอ็ดดูเคชั่น. 

Armstrong, G and Kotler, P. (2012). Principles of Marketing. 14th Edition. 

 New Jersey: Pearson Prentice Hall. 

Kotler, P. (1994). Marketing management: Analysis, planning, implementation and  

control.New York: Prentice Hall. 

 


