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บทคัดยอ
การศึกษามีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตตอการสื่อสารทางการ
ตลาดแบบบูรณาการ ของผูใชบัตรเครดิต ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา กลุมตัวอยาง คือ ผูใชบริการบัตร
เครดิตของธนาคารซิตี้แบงก ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 385 คน โดยใชแบบสอบถามเป น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก การแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และใชสถิติ คา F-Test ผลการศึกษาพบวา
1. พฤติกรรมการใชบริการบัตรเครดิตของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความถี่ในการใชบริการบัตรเครดิต
ต อ เดื อ น 3-4 ครั้ ง ร อ ยละ 35.3 ส ว นใหญ ตั ว เองเป น ผู มี อิ ท ธิ พ ลในการเลื อ กใช บ ริ ก ารบั ต รเครดิ ต ร อ ยละ 42.9
วัตถุประสงคหลักในการใชบริการบัตรเครดิต คือ ชําระคาสินคา/บริการ รอยละ 46.5 ซึ่งสถานีบริการน้ํามันเปน
สถานที่ที่ใชบริการบัตรเครดิตมากที่สุด รอยละ 23.9 เครื่องแตงกาย/ของใชในชีวิตประจําวัน เปนประเภทสินคาหรือ
บริการที่ใชบริการบัตรเครดิตมากที่สุด รอยละ 39.7 การมีสิทธิประโยชนของบัตรเครดิตเปนสาเหตุสําคัญที่เลือกใช
บริการบัตรเครดิต รอยละ 40.3 ประเภทบัตรเครดิตของธนาคารซิตี้แบงกที่ใชในปจจุบันมีผูเลือกบัตรเครดิตซิตี้ เพรส
ทีจมากที่สุด รอยละ 41.6 และโทรทัศนเปนแหลงขอมูลในการรับรูการโฆษณาบัตรเครดิตของธนาคารซิตี้แบงกมีผูเลือก
มากที่สุด รอยละ 16.4
2. การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของบัตรเครดิต ในภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา การสงเสริมการขาย มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด รองลงมา ไดแก
การโฆษณา การประชาสั ม พัน ธ การตลาดทางตรง และการขายโดยใชพ นัก งานขาย มีค า เฉลี่ย อยูใ นระดั บมาก
ตามลําดับ
3. ผูใชบริการบัตรเครดิตของธนาคารซิตี้แบงก ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ที่มีวัตถุประสงคหลัก
ในการใชบริการบัตรเครดิตแตกตางกันมีการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการแตกตางกันในดานการสงเสริมการขาย
1

นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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และผูใชบริการบัตรเครดิตที่มีสถานที่ที่ใชบริการบัตรเครดิตแตกตางกันมีการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
แตกตางกันในภาพรวม และการประชาสัมพันธ และการตลาดทางตรง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ : พฤติกรรมการใชบัตรเครดิต, การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ

Abstract
A study has the objective to compare the difference of credit card usage behavior on
integrated marketing communication of customer's credit card in aumpher mueng Nakhon
Ratchasima. The sampling group were the user of Citi Bank credit card card in aumpher mueng Nakhon
Ratchasima for 385 users, using the questionnaire as a tool of collection the data, statistic that using
to analyze the data such as frequency, percentage, means, standard deviation and F-Test. The study
result found that
1. Behavior of credit card usage of the responds the questionnaire; in the most have
frequency of credit card usage of 3-4 time a month was accounted of 35.3 percent. Their own is
influent to select the service of credit card was accounted of 42.9 percent. Significant objective of
credit card usage is payment / service was accounted of 46.5 percent and the location that using
credit card in a most level is fuel station was accounted of 23.9 percent. Clothing/ dairy matters is a
goods or service that using by credit card in a most level was accounted of 39.7 percent. The benefit
of card is main point to choosing the service of credit card was accounted of 40.3 percent. Card type
of Citibank that using in a most level is Prestige Card was accounted 41.6 percent and television is an
information source by advertisement in a most level was accounted of 16.4 percent
2. Integrated marketing communication of credit cards; in overall has a means value in a
much level when consider by side is found that Promotion is a highest means was in a most level
secondary is advertisement, information, direct sale and sale of the officer has a means value in a
much level respectively
3. User of Citibank credit card in aumpher mueng Nakhon Ratchasima has the significance
objective to using the credit card is differed. Integrated marketing communication is differed in
promotion and the user credit card has the differed location, in overall has differed integrated
marketing communication, information and direct sale in significant statistic level of .05
Keywords : Behavior, Integrated marketing communication
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ความสําคัญและที่มาของปญหาวิจัย
ธนาคารเป น สถาบั น ทางการเงิ น ที่ มี บ ทบาทสํ า คั ญ ต อ ระบบเศรษฐกิ จ ของประเทศ โดยมี บ ทบาทและ
ความสําคัญ เนื่องจากเปนสถาบันที่มีการรับฝากเงินจากประชาชนและนําเงินไปปลอยกูในระบบเศรษฐกิจ เพื่อสนอง
ความตองการเงินทุนที่มีอยูอยางไมจํากัด และเมื่อความตองการเงินทุนไดรับการตอบสนองแลว ก็จะทําใหมีการ
ประกอบการ หรือการผลิตเกิดขึ้น ผลผลิตของประเทศมากขึ้นเพียงพอแกการอุปโภคบริโภค ทําใหเกิดการขับเคลื่อน
ทางเศรษฐกิจ ธนาคารจึงถือวามีบทบาทสําคัญอยางมากในประเทศ เพราะเปนสถาบันที่ปลอยกูสินเชื่อตาง ๆ ใหแก
บุคคลทั่วไปและนักธุรกิจที่ตองการลงทุน หลายปที่ผานมาธนาคารพาณิชยมีการแขงขันกันสูงขึ้นทั้งดานการปรับปรุง
รูปแบบองคกร บุคลากร การจัดการบริหารความเสี่ยงรวมถึงการออกผลิตภัณฑบริการใหม ๆ ที่สามารถสนองความ
ต อ งการของผู บ ริ โ ภคให ไ ด ม ากที่ สุ ด โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง เมื่ อ มี ก ารเป ด เสรี ท างการเงิ น ยั ง ส ง ผลให ธ นาคารต า ง ๆ
จําเปนตองมีการปรับกลยุทธในการดําเนินกิจการใหแข็งแกรงและมีศักยภาพมากขึ้นเพื่อรักษาฐานลูกคาเดิมไวและชวง
ชิงลูกคารายใหมอยางเต็มที่พรอมรับมือกับการแขงขันทางธุรกิจ ผลิตภัณฑบัตรเครดิตหรือ บัตรสินเชื่อ เปนบริการที่
สถาบันทางการเงินตาง ๆ ออกใหแกลูกคา เพื่อใชจายแทนเงินสด บัตรเครดิตที่รูจักกัน เชน วีซา มาสเตอรการด เจซีบี
ยู เ นี่ ย นเพย สามารถใช ไ ด ต ามจํ า นวนวงเงิ น บั ต รที่ อ นุ มั ติ หั ก ออกด ว ย ค า สิ น ค า และบริ ก ารที่ ใ ช จ า ยผ า นบั ต ร
คาธรรมเนียม ดอกเบี้ย และหนี้สินคงคางที่ยังไมไดชําระซึ่งมีบทบาทมากขึ้นและเปนที่ยอมรับที่ไดรับความนิยมใน
ปจจุบัน (สุวรรณี เนตรรักษสกุล, 2558: 3)
ในป จ จุ บั น พฤติ ก รรมการใช บั ต รเครดิ ต ได เ ข า มามี บ ทบาทสํ า คั ญ ต อ ชี วิ ต ประจํ า วั น ของคนไทยมากขึ้ น
เนื่องจากเปนสื่อกลางการแลกเปลี่ยน ความนิยมในการใชบัตรเครดิตไดเพิ่มสูงขึ้น พิจารณาจากจํานวนผูถือบัตรเครดิต
ทั่วประเทศ จํานวน 17 ลานบัตร ในป 2561 และมูลคาการใชจายผานบัตรของคนทั้งประเทศประมาณ 125 ลานบาท
ตอเดือน การที่ผูบริโภคถือครองบัตรเครดิต มีสวนชวยในการเสริมสภาพคลองในการชําระคาสินคาและบริการโดยไม
ตองพกพาเงินสดจํานวนมาก การไดรับอนุมัติวงเงินบัตรเครดิตจํานวนหนึ่งเปนการไดรับการเพิ่มอํานาจในการจับจาย
ใชสอย (Purchasing Power) โดยทางออม กลาวคือ ผูถือครองบัตรเครดิตสามารถซื้อสินคาและบริการไดโดยไมตอง
ชําระเงินทันที โดยมีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยโดยเฉลี่ยประมาณ 40-45 วัน เมื่อถึงกําหนดที่จะตองชําระบัตรเครดิต
สถาบันการเงินหรือบริษัทผูออกบัตรเครดิตก็ยินยอมใหผูถือครองบัตรเครดิตสามารถผอนชําระเปนงวดโดยการชําระขัน้
ต่ําเพียงบางสวนตามที่กําหนดไว อีกทั้งยังไดรับประโยชนจากการสะสมคะแนนและบริการเสริมอื่น ๆ รวมถึงการชวย
เสริมภาพพจนและไดรับการยอมรับวามีสถานภาพการเงินที่ดี บัตรเครดิตจึงเปนที่นิยมใชโดยเฉพาะอยางยิ่งในภาวะ
เศรษฐกิจปจจุบัน ดังนั้นสถาบันการเงินผูออกบัตรเครดิตจึงจําเปนตองใชแผนการตลาดเชิงรุกรวมถึงกลยุทธดานการ
สื่อสารทางการตลาดเพื่อรักษาและใหไดสวนแบงการตลาดใหมากที่สุด รวมถึงจูงใจใหลูกคาสมัครบัตรเครดิตมากขึ้น
รวมถึงเพื่อใหลูกคาผูถือครองบัตรเครดิตใชจายผานบัตรเครดิตของตนใหมากที่สุด (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2561: 3)
สําหรับการแขงขันธุรกิจบัตรเครดิตผูใหบริการบัตรเครดิตยังตองเผชิญกับปญหาดานการเติบโตจากภาวะ
อิ่มตัวของฐานลูกคาโดยกลุมลูกคาที่มีศักยภาพสวนใหญถือครองบัตรเครดิตแลว อยางนอยคนละ 2-3 ใบทําใหการเรง
ขยายฐานลูกคาในภาวะเศรษฐกิจของผูประกอบการบัตรเครดิตยิ่งทวีความเขมขนขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งธนาคาร
พาณิชยตาง ๆ ที่ธนาคารแหงประเทศไทยไดออกมาตรการเขมงวดมากขึ้นในการออกบัตรเครดิตของสถาบันการเงิน
อีกทั้ง ศูนยวิ จัยกสิ กรไทยคาดวาธุร กิจบั ตรเครดิตจะยังคงมีการแขง ขันกัน อยา งเขม ขนตอ ไปทั้ง นี้แนวโนมการทํ า
การตลาดในขณะนี้จะเห็นไดวาผูประกอบการยังคงเนนการสงเสริมปริมาณการใชจายผานบัตรเครดิตมากขึ้นเนื่องจาก
ปจจัยลบทางเศรษฐกิจสงผลทําใหผูบริโภคมีความระมัดระวังในการใชจายทั้งนี้กลยุทธที่ผูประกอบการจะมีการใชใน
การแขงขันมากที่สุดในขณะนี้คือการเพิ่มสิทธิประโยชนจากบัตรเครดิตใหตรงกับพฤติกรรมการใชจายของผูบริโภคเชน
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การเพิ่มสิทธิประโยชนจากบัตรเครดิตในกลุมสินคาอุปโภคและบริโภคซึ่งเปนสิ่งที่ใกลตัวและเปนคาใชจายที่ทุกคนตอง
ใชจายในชีวิตประจําวันเปนตนโดยเนนการสงเสริมการขายที่แตกตางกันไปเพื่อเจาะกลุมลูกคาตางกลุมกันใหชัดเจน
มากขึ้นเพื่อใหงายตอการเขาถึงผูบริโภคและตอบสนองพฤติกรรมการใชจายผานบัตรที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกคาใน
ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวอีกทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อสรางความจงรักภักดี คงมีอยูอยางตอเนื่องโดยมีการนํากลยุทธ
การนําเสนอผลิตภัณฑและบริการที่เกี่ยวเนื่องกันแกลูกคา เพื่อเปนการเสนอความหลากหลายของผลิตภัณฑและ
บริการตาง ๆใหตรงตามความตองการลูกคาในกลุมตาง ๆ และ การพัฒนาผลิตภัณฑดานการเงินที่อํานวยความสะดวก
ไดอยางครบวงจร (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2560: 27)
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการถือวาเปนองคประกอบที่สําคัญเพื่อเปนการสรางคุณคาเพิ่มในการใชบัตร
เครดิต รวมถึงการจัดกิจกรรมการตลาดเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคา เพื่อใหลูกคามีความรูสึกที่ดีตอตราสินคา
และองคกร และการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการนี้ประกอบดวย 1) การโฆษณาเปนการสงขาวสารดานสินคาและ
บริการผานสื่อมวลชน 2) การสงเสริมการขาย เปนการเสนอรูปแบบกิจกรรมโดยการเสนอผลประโยชนพิเศษแกผูซื้อ
เพื่อใหตัดสินใจซื้อสินคา 3) การประชาสัมพันธและการเผยแพรขาว เปนกิจกรรมที่มุงเนนการสรางภาพลักษณของ
บริษัท ตราสินคาและบริการ 4) การขายโดยบุคคล เปนการมุงการสื่อสารแบบตัวตอตัวเพื่อโนมนาวกลุมเปาหมายให
ซื้อหรือไดทดลองสินคาการสื่อสาร ณ จุดซื้อจะเปนในลักษณะของการจัดเรียงโชวสินคา การตกแตงดวยวัสดุโฆษณา
ตาง ๆ เพื่อดึงดูดใจผูซื้อ ณ จุดเลือกซื้อ และ 5) การตลาดเจาะตรงเปนการใชกิจกรรมหรือเหตุการณพิเศษเปนสื่อกลาง
ในการสรางความสนใจและโอกาสในการเห็นตราสินคาตลอดจนการผูกความสัมพันธระหวางตราสินคากับผูบริโภค
กลุมเปาหมาย (เสรี วงษมณฑา, 2556: 88) ดังนั้นการสื่อสารการตลาดเปนกระบวนการสื่อสารที่เริ่มจากผูผลิต ผู
จําหนายสินคา บริษัทโฆษณาซึ่งเปนผูสงขาวสารโดยมีการกําหนดวัตถุประสงคในการสื่อสารและกลุมผูรับขาวสาร
เปาหมาย จากนั้นจึงกําหนดขาวสารที่สอดคลองกับวัตถุประสงค และสงขาวสารในรูปของคําพูด ภาพเขียน รูปภาพ
ภาษาทาทาง ฯลฯ ผานชองทางการสื่อสารในรูปของชองทางการสื่อสารในรูปของชองทางที่ใชบุคคล อันไดแก การขาย
โดยบุ ค คล การพู ด ปากต อ ปาก หรื อ ช อ งทางที่ ไ ม ใ ช บุ ค คลอั น ได แ ก การโฆษณา การส ง เสริ ม การขาย และการ
ประชาสัมพันธ การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Mardeting Communication : IMC) เปนกล
ยุทธการประสานงาน การรวมความพยายามทางการตลาดของบริษัท และการติดตอสื่อสารเพื่อสงเสริมการตลาดโดย
ใชทุกเครื่องมือของการจูงใจที่เหมาะสม เพื่อใหไดขาวสาร ภาพพจนที่สอดคลองกัน และเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน (ชื่น
จิตต แจงเจนกิจ, 2559: 22)
จากความสําคัญดังกลาวมาแลวขางตน ทําใหธนาคารพาณิชยในประเทศไทยเริ่มหันมาใชชองทางในการ
ประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ มากขึ้น เพื่อสื่อสารขอมูล และจูงใจใหผูบริโภครับทราบขอมูลบริการบัตรเครดิตของ
ธนาคารมากขึ้น การสื่อสารทางการตลาดผลิตภัณฑบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชยจึงพัฒนาเปนการสื่อสารทาง
การตลาดแบบบูรณาการ ซึ่งเปนเครื่องมือที่ทําใหเกิดการติดตอสื่อสารขอมูลเกี่ยวกับบริการบัตรเครดิตอยางครบทุก
ชองทางการตลาด ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตตอการสื่อสารทาง
การตลาดแบบบูรณาการ ของผูใชบัตรเครดิต ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเปนแนวทางสวนหนึ่งให
ธนาคารนําผลการวิจัยที่ไดไปพัฒนากลยุทธดานการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการใหสอดคลองกับพฤติกรรมและ
ความตองการของผูบริโภคตอไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตตอการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ของ
ผูใชบัตรเครดิต ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
สมมติฐานของการวิจัย
พฤติกรรมการใชบริการบัตรเครดิตที่แตกตางกันมีการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการแตกตางกัน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตตอการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
ของผูใชบัตรเครดิต ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีกรอบแนวคิดของการวิจัย ดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

พฤติกรรมการใชบริการบัตรเครดิต

การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ

1. ความถี่ในการใชบริการบัตรเครดิต

1. การโฆษณา

2. ผูมีอิทธิพลในการเลือกใชบริการบัตรเครดิต

2. การขายโดยใชพนักงานขาย

3. วัตถุประสงคในการใชบริการบัตรเครดิต

3. การประชาสัมพันธ

4. สถานที่ที่ใชบริการบัตรเครดิต

4. การตลาดทางตรง

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
ที่มา : แนวคิดพฤติกรรมผูบริโภค 6 W's 1H ของ Kotler (2004)
แนวคิดการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ของ Kitchen and Pelsmacker (2004)
วิธีดําเนินการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตตอการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
ของผูใชบัตรเครดิต ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีขอบเขตการวิจัยดังนี้
1. ขอบเขตดานเนื้อหา
1.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก พฤติกรรมการใชบริการบัตรเครดิตของผูบริโภค ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสี ม า ประกอบด ว ย ความถี่ ใ นการใช บ ริ ก ารบั ต รเครดิ ต ผู มี อิ ท ธิ พ ลในการเลื อ กใช บ ริ ก ารบั ต รเครดิ ต
วัตถุประสงคในการใชบริการบัตรเครดิต สถานที่ที่ใชบริการบัตรเครดิต ประเภทสินคาหรือบริการที่ใชบริการบัตร
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เครดิต และสาเหตุสําคัญที่เลือกใชบริการบัตรเครดิต โดยบูรณาการมาจากแนวคิดพฤติกรรมผูบริโภค 6 W's 1H ของ
Kotler (2004)
1.2 ตัวแปรตาม ไดแก การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของบัตรเครดิต ในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา ประกอบดวย การโฆษณา การขายโดยใชพนักงานขาย การประชาสัมพันธ การตลาดทางตรง และ
การส ง เสริม การขาย โดยบู ร ณาการมาจากแนวคิ ด การสื่ อ สารทางการตลาดแบบบู ร ณาการ ของ Kitchen and
Pelsmacker (2004)
2. ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย คือ ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2561 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2562
3. พื้นที่ที่ใชในการวิจัย คือ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ผูใชบริการบัตรเครดิตของธนาคารซิตี้แบงก ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา ซึ่งไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน
2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูใชบริการบัตรเครดิตของธนาคารซิตี้แบงก ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา เนื่องจากไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน การหาขนาดของจํานวนตัวอยางจึงตองใชสูตรในการ
คํานวณในกรณีที่ไมทราบกลุมจํานวนประชากร (บุญใจ ศรีสถิตยนรากูร, 2553 : 49) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95
ไดขนาดกลุมตัวอยางทั้งหมดจํานวน 385 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบอยางงาย (Simple Random Sampling)
เนื่องจากผูใชบริการบัตรเครดิตของธนาคารซิตี้แบงก ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เปนกลุมลูกคาทั่วไปไมได
เฉพาะเจาะจงประเภทของผูใชบริการ จึงใชวิธีการสุมตัวอยางแบบอยางงายกับผูที่ใชบริการบัตรเครดิตของธนาคารซิตี้
แบงก ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาเทานั้นจึงถือเปนกลุมตัวอยาง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผูวิจัย
สรางขึ้นตามแนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยมีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ (Multiple Choice Questions)
แบบมาตรส ว นประมาณค า (Rating Scale) และคํ า ถามปลายเป ด (Open-ended Questionnaire) โดยแบ ง
แบบสอบถามออกเปน 5 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ลักษณะขอคําถามเปนแบบเลือกตอบ (Multiple Choice Questions) (บุญใจ ศรี
สถิตยนรากูร, 2555: 45) จํานวน 6 ขอ
สวนที่ 2 พฤติก รรมการใชบริ การบั ตรเครดิต ของผูบริโ ภค ในเขตอํา เภอเมือง จังหวัดนครราชสีม า
ประกอบดวย ความถี่ในการใชบริการบัตรเครดิต ผูมีอิทธิพลในการเลือกใชบริการบัตรเครดิต วัตถุประสงคในการใช
บริการบัตรเครดิต สถานที่ที่ใชบริการบัตรเครดิต ประเภทสินคาหรือบริการที่ใชบริการบัตรเครดิต และสาเหตุสําคัญที่
เลือกใชบริการบัตรเครดิต ลักษณะขอคําถามเปนแบบเลือกตอบ (Multiple Choice Questions) โดยบูรณาการมา
จากแนวคิดพฤติกรรมผูบริโภค 6 W's 1H ของ Kotler (2004) จํานวน 8 ขอ
สวนที่ 3 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของบัตรเครดิต ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ประกอบดวย การโฆษณา การขายโดยใชพนักงานขาย การประชาสัมพันธ การตลาดทางตรง และการสงเสริมการขาย
เปนแบบสอบถามเพื่อแสดงความคิดเห็นโดยลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตรสวนประมาณคา (Rating Scale)
โดยบูรณาการมาจากแนวคิดการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ของ Kitchen and Pelsmacker (2004) การ
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วิเคราะหขอมูลไดแบงระดับมีความคิดเห็นออกเปน 5 ระดับ ไดแก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด (กุณฑ
ลี เวชสาร, 2556: 91)
สวนที่ก4กปญหาและอุปสรรคในการใชบัตรเครดิต ลักษณะขอคําถามเปนแบบเลือกตอบ (Multiple
Choice Questions)
สวนที่ 5 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ลักษณะคําถามเปนแบบปลายเปด
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบสอบถามหลังจากทําการตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของ
คําตอบและทําการลงรหัสขอมูลใหเปนตัวเลขทั้งหมดแลวไดทําการประมวลผลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
ทางสถิติ ดังนี้
1. การวิ เ คราะห ข อ มู ล เชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ อ อธิ บ ายข อ มู ล เบื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ กลุ ม
ตัวอยางดังนี้
1.1 วิเคราะหขอมูลแบบสอบถามตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยการอธิบายขอมูล
ทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ใชการแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) และคารอยละ (Percentage)
1.2 วิเ คราะห ขอ มูล แบบสอบถามตอนที่ 2 ขอ มูล เกี่ย วกั บพฤติก รรมการใช บริ การบัต รเครดิ ตของ
ผูบริโภค ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ใชการแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) และคารอยละ
(Percentage)
1.3 วิเคราะหขอมูลแบบสอบถามตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของ
บัตรเครดิต ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ใชวิธีหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
2. การวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชสถิติ คา F-Test จากการวิเคราะหคาแปรปรวน
ทางเดี ย ว ANOVA (One - Way Analysis of Variance) เพื่ อ ทดสอบสมมติ ฐ าน กรณี พ บความแตกต า งอย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ จะทําการตรวจสอบความแตกตางเปนรายคูที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยใชสูตรตามวิธี
Least Significant Difference (LSD) เพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของตัวแปร
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตตอการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
ของผูใชบัตรเครดิต ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน เพศหญิง รอยละ 57.9 และเพศชาย รอยละ 42.1 มี
อายุระหวาง 31-40 ป รอยละ 46.8 รองลงมาคือ อายุระหวาง 41-50 ป รอยละ 22.6 มีสถานภาพสมรส รอยละ 48.3
รองลงมาคือ โสด รอยละ 42.3 มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี รอยละ 59.2 รองลงมาคือ ต่ํากวาปริญญาตรี รอย
ละ 34.5 มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน รอยละ 28.6 รองลงมาคือ รัฐวิสาหกิจ รอยละ 22.3 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน
ระหวาง 20,001-30,000 บาท รอยละ 43.6 รองลงมาคือ 30,001-40,000 บาท รอยละ 27.0 ตามลําดับ
2. พฤติกรรมการใชบริการบัตรเครดิตของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความถี่ในการใชบริการบัตรเครดิต
ตอเดือน 3-4 ครั้ง รอยละ 35.3 รองลงมาคือ 5-6 ครั้ง รอยละ 24.2 สวนใหญ ตัวเองเปนผูมีอิทธิพลในการเลือกใช
บริการบัตรเครดิต รอยละ 42.9 รองลงมาคือ พนักงานขาย รอยละ 22.9 วัตถุประสงคหลักในการใชบริการบัตรเครดิต
คือ ชําระคาสินคา/บริการ รอยละ 46.5 รองลงมาคือ เบิกเงินลวงหนา รอยละ 36.5 สถานีบริการน้ํามันเปนสถานที่ที่
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ใชบริการบัตรเครดิตมากที่สุด รอยละ 23.9 รองลงมาคือ รานอาหาร/สถานบันเทิง/โรงภาพยนตร รอยละ 21.0 เครื่อง
แตงกาย/ของใชในชีวิตประจําวัน เปนประเภทสินคาหรือบริการที่ใชบริการบัตรเครดิตมากที่สุด รอยละ 39.7 รองลงมา
คือ คาน้ํามันเชื้อเพลิง รอยละ 23.9 การมีสิทธิประโยชนของบัตรเครดิตเปนสาเหตุสําคัญที่เลือกใชบริการบัตรเครดิต
รอยละ 40.3 รองลงมาคือ มีรานคาที่รวมรายการจํานวนมาก รอยละ 31.1 ประเภทบัตรเครดิตของธนาคารซิตี้แบงกที่
ใชในปจจุบันมีผูเลือกบัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจมากที่สุด รอยละ 41.6 รองลงมาคือ บัตรเครดิตซิตี้ พรีเมียร รอยละ 22.9
และโทรทัศนเปนแหลงขอมูลในการรับรูการโฆษณาบัตรเครดิตของธนาคารซิตี้แบงกมีผูเลือกมากที่สุด รอยละ 16.4
รองลงมาคือ ปายโฆษณากลางแจง รอยละ 15.0 ตามลําดับ
3. การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของบัตรเครดิต ในภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X =
4.16, S.D. = 0.51) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา การสงเสริมการขาย มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มากที่สุด ( X = 4.28, S.D. = 0.60) รองลงมา ไดแก การโฆษณา การประชาสัมพันธ การตลาดทางตรง และการขาย
โดยใชพนักงานขาย มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.18, S.D. = 0.55, X = 4.15, S.D. = 0.62, X = 4.14, S.D.
= 0.58 และ X = 4.07, S.D. = 0.78) ตามลําดับ เมื่อพิจารณารายละเอียดเปนรายดานสามารถสรุปไดดังนี้
3.1 ดานการโฆษณา ในภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.18, S.D. = 0.55) เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวา การโฆษณาทําใหรับรูขาวสารเกี่ยวกับบัตรเครดิตมากขึ้น มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มากที่สุด ( X = 4.31, S.D. = 0.61) รองลงมาคือ การโฆษณาเปนการกระตุนใหเกิดการใชจายผานบัตรเครดิต และ
การโฆษณา เปนการเตือนความทรงจําเกี่ยวกับบัตรเครดิต มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.22, S.D. = 0.68 และ
X = 4.22, S.D. = 0.70) ตามลําดับ
3.2 ดานการขายโดยใชพนักงานขาย ในภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.07, S.D. = 0.78)
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา พนักงานขายสามารถใหขอมูล รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิตอยางชัดเจน มีคาเฉลี่ย
สู ง ที่ สุ ด โดยมี ค า เฉลี่ ย อยู ใ นระดั บ มาก ( X = 4.13, S.D. = 0.86) รองลงมาคื อ มี Call Center 24 ชั่ ว โมง และ
พนักงานขายสามารถแนะนําผลิตภัณฑ โปรโมชั่นของบัตรเครดิต มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.09, S.D. = 0.86
และ X = 4.08, S.D. = 0.87) ตามลําดับ
3.3 ดานการประชาสัมพั นธ ในภาพรวม มีค าเฉลี่ย อยูในระดับมาก ( X = 4.15, S.D. = 0.62) เมื่ อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา การไดรับขอมูลจากบทความในหนังสือพิมพ/นิตยสารเกี่ยวกับกิจกรรมตาง ๆ ของบัตร
เครดิต มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.22, S.D. = 0.71) รองลงมาคือ การไดรับรูขอมูล
ของบัตรเครดิตจากการจัดงานแนะนําผลิตภัณฑสินเชื่อ หรืองานมันนี่เอ็กโปร และการไดรับรูขอมูลจากการประชุม
แถลงขาวสําหรับกิจกรรมของบัตรเครดิต มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.19, S.D. = 0.75 และ X = 4.16, S.D.
= 0.76) ตามลําดับ
3.4 ดา นการตลาดทางตรง ในภาพรวม มี ค า เฉลี่ ย อยู ในระดั บมาก ( X = 4.14, S.D. = 0.58) เมื่ อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา มีการแนบเอกสารสิทธิประโยชน คูปองสวนลดรานคา หรือที่พักตาง ๆ มาพรอมกับใบแจง
ยอดในแตละเดือน มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.28, S.D. = 0.72) รองลงมาคือ มีการ
เปดตัวผลิตภัณฑโดยบุคคลที่มีชื่อเสียง และมีการสงโปสการดแจงสิทธิประโยชนในแตละเทศกาล เชน รับสวนลดในวัน
เกิด/ตรุษจีน//เทศกาลปใหม เปนตน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.16, S.D. = 0.72 และ X = 4.14, S.D. =
0.71) ตามลําดับ
3.5 ดานการสงเสริมการขาย ในภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.28, S.D. = 0.60) เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา มีการจัดโปรแกรมอัตราดอกเบี้ยพิเศษสําหรับผูใชบริการบัตรเครดิต เชน ผอนสินคา 0%10
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เดือน และมีการรับสมัครบัตรเครดิตเพื่อรับของแถม มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.30,
S.D. = 0.65 และ X = 4.30, S.D. = 0.68) รองลงมาคือ มีการจัดกิจกรรมลุนโชคชิงรางวัล เพื่อกระตุนการใช
บริการบัตรเครดิต และมีการสะสมคะแนนเพิ่มพิเศษเพื่อแลกสิ่งของหรือแลกซื้อสินคาในราคาถูก มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มากที่สุด ( X = 4.29, S.D. = 0.70 และ X = 4.26, S.D. = 0.71) ตามลําดับ
4. ปญหาและอุปสรรคในการใชบัตรเครดิต พบวา กลุมตัวอยางประสบปญหาการปฏิเสธรับบัตรเครดิตจาก
รานคา รอยละ 47.3 ปญหาในการเสียเวลาตรวจสอบหลักฐานของบัตรเครดิตจากทางรานคา รอยละ 47.3 ปญหา
เกี่ยวกับแถบแมเหล็กบัตรเครดิตเสีย รอยละ 30.6 ปญหาในการเสียเวลาในการขออนุมัติวงเงินของบัตรเครดิต รอยละ
23.4 ปญหาการถูกปลอมแปลงหรือถูกขโมยบัตรเครดิตไปใช รอยละ 88.8 และปญหาเกี่ยวกับการขอคิดคาธรรมเนียม
เพิ่มจากการใชบริการบัตรเครดิตชําระคาสินคา รอยละ 46.5
5. ผลการทดสอบสมมติฐาน
5.1 ผูใชบริการบัตรเครดิตของธนาคารซิตี้แบงก ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ที่มีวัตถุประสงค
หลักในการใชบริการบัตรเครดิตแตกตางกันมีการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการแตกตางกันในดานการสงเสริม
การขาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบวา พบวา ผูใชบริการบัตรเครดิตของธนาคารซิตี้แบงก ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ที่มีวัตถุประสงคหลักในการใชบริการบัตรเครดิตเพื่อการชําระคาสินคา/บริการ
แตกตางกับการใชเพื่อเบิกเงินสดลวงหนา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยการใชบัตรเครดิตเพื่อชําระคา
สินคา/บริการมีการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการนอยกวาการใชบัตรเครดิตเพื่อเบิกเงินสดลวงหนา
5.2 ผูใชบริการบัตรเครดิตของธนาคารซิตี้แบงก ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ที่มีสถานที่ที่ใช
บริการบัตรเครดิตแตกตางกันมีการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการแตกตางกันในภาพรวม และการประชาสัมพันธ
และการตลาดทางตรง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบวา ผูใชบริการบัตรเครดิตของธนาคารซิตี้แบงก ใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ที่มีสถานที่ที่ใชบริการบัตรเครดิตในการซื้อสินคาทางอินเตอรเน็ต แตกตางกับการ
ใชบัตรเครดิตทีห่ างสรรพสินคาดีพาทเมนทสโตร และสถานีบริการน้ํามัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
การซื้อสินคาทางอินเตอรเน็ต มีการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการมากกวา การใชบัตรเครดิตที่หางสรรพสินคาดี
พาทเมนทสโตร และสถานีบริการน้ํามัน นอกจากนั้นยังพบวา ผูใชบริการบัตรเครดิตของธนาคารซิตี้แบงก ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ที่มีสถานที่ที่ใชบริการบัตรเครดิตในหางสรรพสินคาดีพาทเมนทสโตรแตกตางกับการ
ใชบัตรเครดิตในรานอาหาร/สถานบันเทิง/โรงภาพยนตร และการใชบัตรเครดิตในการซื้อสินคาทางอินเตอรเน็ต
แตกตางกับการใชบัตรเครดิตที่หางสรรพสินคาดีพาทเมนทสโตร สถานีบริการน้ํามัน โรงพยาบาล/คลินิก และรานคา
เชิงพาณิชย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยการใชบัตรเครดิตในหางสรรพสินคาดีพาทเมนทสโตรมีการ
สื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการนอยกวา การใชบัตรเครดิตในรานอาหาร/สถานบันเทิง/โรงภาพยนตร และการใช
บัตรเครดิตในการซื้อสินคาทางอินเตอรเน็ต มีการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการมากกวาการใชบัตรเครดิตที่
หางสรรพสิ นคาดี พาทเมนท สโตร สถานี บริก ารน้ํา มัน โรงพยาบาล/คลินิ ก และรานค าเชิ งพาณิ ชย และยัง พบว า
ผูใชบริการบัตรเครดิตของธนาคารซิตี้แบงก ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ที่มีสถานที่ที่ใชบริการบัตรเครดิต
ในการซื้อสินคาทางอินเตอรเน็ต แตกตางกับการใชบัตรเครดิตที่หางสรรพสินคาดีพาทเมนทสโตร สถานีบริการน้ํามัน
และโรงพยาบาล/คลินิก โดยการซื้อสินคาทางอินเตอรเน็ต มีการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการมากกวา การใช
บัตรเครดิตที่หางสรรพสินคาดีพาทเมนทสโตร สถานีบริการน้ํามัน และโรงพยาบาล/คลินิก
อภิปรายผล
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การศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตตอการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
ของผูใชบัตรเครดิต ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
1. การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของบัตรเครดิต ในภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา การสงเสริมการขาย มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด รองลงมา ไดแก
การโฆษณา การประชาสั ม พัน ธ การตลาดทางตรง และการขายโดยใชพ นัก งานขาย มีค า เฉลี่ย อยูใ นระดั บมาก
ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศศิธร เดชะคุปต (2558) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยดานการสื่อสารการตลาดแบบ
ครบวงจร (IMC) ที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกใชบริการบัตรเครดิต ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร สอดคลองกับงานวิจัยของ อรสุธี เหลาปาสี (2559) ไดศึกษาเรื่อง การสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมและการตัดสินใจใชบริการสินเชื่อธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) จังหวัด
กาญจนบุรี สอดคลองกับงานวิจัยของ สมฤทัย มีแสงนิล (2560) ไดศึกษาเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอ
ความภักดีและพฤติกรรมการใชบริการรานอาหาร ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา สอดคลองกับงานวิจัยของ ยุพาพร
อําคา (2558) ไดศึกษาเรื่อง การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมใชบัตรเครดิตของผูถือ
บัตรเครดิตในเขตกรุงเทพฯ สอดคลองกับงานวิจัยของปวีดา โชคเสาแกว (2555) ไดศึกษาเรื่อง การรับรูการสื่อสาร
ทางการตลาดของผูบริโภคที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเวชสําอางในคลินิก กรณีศึกษาผูบริโภคเขต
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และสอดคลองกับงานวิจัยของ ขวัญสุมน เมตตาวิวัฒน (2554) ไดศึกษาเรื่องปจจัย
การสื่อสารการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของผูถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการศึกษา ไดใหความสําคัญกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการอยูในระดับมาก ทั้งนี้
เนื่องจากการสื่อสารการตลาดมีบทบาทสําคัญที่จะทําใหผูใชบริการไดรับรูถึงบริการ ขาวสาร ประชาสัมพันธของบัตร
เครดิตไดเปนอยางดี จึงทําใหผูใชบริการใหความสําคัญอยูในระดับมาก ดังนั้น ผูประกอบการจึงควรมีแนวทางในการ
พัฒนาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการใหหลากหลายรูปแบบเพื่อทําใหผูใชบริการไดรับรูขอมูล ขาวสารของบริการ
ซึ่งจะนํามาสูการใชบริการที่เพิ่มขึ้นตามไปดวย
2. ผูใชบริการบัตรเครดิตที่มีวัตถุประสงคหลักในการใชบริการบัตรเครดิตแตกตางกันมีการสื่อสารทาง
การตลาดแบบบูรณาการแตกตางกันในดานการสงเสริมการขาย และสถานที่ที่ใชบริการบัตรเครดิตแตกตางกันมีการ
สื่อสารทางการตลาดแบบบูร ณาการแตกตา งกัน ในภาพรวม และการประชาสั มพั นธ และการตลาดทางตรง ซึ่ ง
สอดคล องกับ งานวิจั ย ของ ขวัญ สุ มน เมตตาวิ วัฒ น (2554) ได ศึ กษาเรื่ องปจ จั ยการสื่ อสารการตลาดที่ มี ผลต อ
พฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของผูถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร สอดคลอง
กับงานวิจัยของ ปวีดา โชคเสาแกว (2555) ไดศึกษาเรื่อง การรับรูการสื่อสารทางการตลาดของผูบริโภคที่มีผลตอ
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อผลิต ภัณฑเ วชสํ าอางในคลิ นิก กรณีศึก ษาผูบ ริโภคเขตอําเภอเมือ ง จัง หวัดนครราชสีม า
สอดคลองกับงานวิจัยของ รัตนาภรณ แปงใจ (2556) ไดศึกษาเรื่อง การสื่อสารการตลาดที่มีผลตอการใชบัตรเครดิต
ของผูถือบัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในอําเภอเมืองเชียงใหม และสอดคลองกับงานวิจัยของ ศศิธร
เดชะคุปต (2558) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยดานการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกใช
บริการบัต รเครดิต ธนาคารไทยพาณิชย จํา กัด (มหาชน) ในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งผลการศึกษาทั้ง หมดพบว า
วัตถุประสงคและสถานที่ในการใชบริการบัตรเครดิตแตกตางกัน มีการสื่อสารการตลาดแตกตางกัน โดยเฉพาะในดาน
การประชาสัมพันธ และการตลาดทางตรง ทั้งนี้อาจจะเปนผลมาจากการประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ ของธนาคาร
ไมวาจะเปนการประชาสัมพันธจากการประชุมแถลงขาวสําหรับกิจกรรมของบัตรเครดิต การใหขอมูลขาวสารถึง
ภาพลักษณที่ดีของบัตรเครดิตจากบทความในหนังสือพิมพ/นิตยสาร รวมถึงการจัดงานแนะนําผลิตภัณฑสินเชื่อ หรือ
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งานมันนี่เอ็กโปร และการใหขอมูลบัตรเครดิตจากเว็บไซตสินเชื่อของธนาคาร นอกจากนั้นการตลาดทางตรงก็เปนการ
สื่อสารการตลาดที่มีความสําคัญกับการใชบริการบัตรเครดิตที่มีวัตถุประสงค และสถานที่ในการใชแตกตางกัน ซึ่ง
การตลาดทางตรงที่ทางผูประกอบการควรใหความสําคัญ เชน มีการเปดตัวผลิตภัณฑโดยบุคคลที่มีชื่อเสียง ซึ่งใน
ปจจุบันมีการเปดตัวการใหบริการโดยดารานักแสดงที่มีชื่อเสียง เชน ใหม ดาวิกา โอรเน รวมถึงการใหขอมูลบัตร
เครดิตโดยการสง SMS และ E-mail และการโทรศัพทไปยังผูใชบริการบัตรเครดิตโดยตรง เพื่อเปนการแจงสิทธิพิเศษ
ใหกับลูกคา นอกจากนั้นการมีเว็บไซตของธนาคาร ที่สามารถเขาถึงขอมูลไดโดยตรง ซึ่งการสื่อสารการตลาดเหลานี้เปน
ผลทําใหผูใชบริการไดเล็งเห็นความตองการใชบริการบัตรเครดิตตามวัตถุประสงคที่แตกตางกันออกไป โดยบางคนให
ความสําคัญกับการใชบริการเพื่อชําระคาสินคา/บริการ และบางคนใหความสําคัญกับการเบิกเงินสดลวงหนา ซึ่งการใช
บริการบัตรเครดิตตามวัตถุประสงคที่แตกตางกันออกไป และการใชบริการบัตรเครดิตตามสถานที่ตาง ๆ กับรานคาที่
รวมรายการ ก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่ทําใหผูใชบริการบัตรเครดิตมีการรับรูการสื่อสารการตลาดในการประชาสัมพันธ และ
การใชตลาดทางตรงที่แตกตางกันออกไปดวย ดังนั้นผูประกอบการควรมีกลยุทธในการพัฒนาการสื่อสารการตลาดทั้ง
ในเรื่องการประชาสัมพันธ และการใชตลาดทางตรง จะตองมุงเนนการสื่อสารการตลาดโดยจะจําแนกวัตถุประสงคของ
การใชบัตรเครดิตของลูกคา และสถานที่ในการใชบัตรเครดิตของลูกคาเปนหลัก เพื่อใหสามารถใชการสื่อสารการตลาด
ใหตรงเปาหมายกับกลุมลูกคามากที่สุด
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
1.1 จากผลการศึกษาผูใชบริการเห็นวาการโฆษณาทําใหรับรูขาวสารเกี่ยวกับบัตรเครดิตมากขึ้น ดังนั้น
ผูประกอบการบัตรเครดิต จึงควรมีกิจกรรมโฆษณาในหลากหลายรูปแบบเพื่อใหเขาถึงลูกคาทุกกลุม และเปนการ
กระตุนใหเกิดการใชบริการผานบัตรเครดิตเพิ่มขึ้น
1.2 จากผลการศึก ษาการสื่อ สารทางการตลาดแบบบูรณาการของบัตรเครดิต ดานการขายโดยใช
พนักงานขาย โดยผูใชบริการใหความสําคัญกับพนักงานขายนั้นจะตองสามารถใหขอมูลของบัตรเครดิตไดอยางถูกตอง
ชัดเจน ดังนั้น ผูประกอบการจึงควรมีการอบรม ใหความรูเกี่ยวกับสินคาและบริการของบัตรเครดิตโดยละเอียดกับ
พนักงานเพื่อใหพนักงานสามารถอธิบายขอมูล รายละเอียดของบัตรเครดิตใหลูกคาไดรับรู เขาใจ และสามารถใช
บริการไดอยางถูกตอง
1.3 จากผลการศึกษาผูใชบริการเห็นวาการไดรับขอมูลจากบทความในหนังสือพิมพ/นิตยสารเกี่ยวกับ
กิจกรรมตาง ๆ ของบัตรเครดิต เปนการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของบัตรเครดิต ดานการประชาสัมพันธ ที่
ผูใชบริการใหความสําคัญ ดังนั้นผูประกอบการควรมีการประชาสัมพันธบัตรเครดิตผานทางหนังสือพิมพทั้งหนังสือพิมพ
ออนไลน และหนังสือพิมพที่ตีพิมพลงกระดาษ เพื่อเปนการเพิ่มชองทางการรับรูขาวสารของบัตรเครดิตเพิ่มขึ้นใหกับ
ลูกคา
1.4 จากผลการศึกษาผูใชบริการบัตรเครดิตเห็นวาการแนบเอกสารสิทธิประโยชน คูปองสวนลดรานคา
หรือที่พัก ตาง ๆ มาพรอมกับใบแจงยอดในแตละเดือน มีความสําคัญในการใชบริการบัตรเครดิต ดังนั้น ผูประกอบการ
บัตรเครดิต จึงควรมีการมีการแนบเอกสารสิทธิประโยชน คูปองสวนลดรานคา หรือที่พักตาง ๆ มาพรอมกับใบแจงยอด
ในแตละเดือน เพื่อเปนการกระตุนใหลูกคาเกิดความตองการใชบริการบัตรเครดิตเพิ่มขึ้น
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1.5 จากผลการศึกษาพบวาผูใชบริการใหความสําคัญกับการจัดโปรแกรมอัตราดอกเบี้ยพิเศษสําหรับ
ผูใชบริการบัตรเครดิต เชน ผอนสินคา 0% เปนระยะเวลา 10 เดือน และมีการรับสมัครบัตรเครดิตเพื่อรับของแถม
ดังนั้นผูประกอบการควรสงเสริมการขายโดยการจัดกิจกรรมผอนชําระสินคา หรือผอนชําระคาบริการใหลูกคาไดรับ
ทราบ เพื่อเปนการกระตุนความตองการใชจายผานบัตรเครดิตของลูกคาเพิ่มขึ้นได
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการทําวิจัยอยางตอเนื่อง เพื่อใหทราบถึงการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของบัตร
เครดิตที่สงผลตอผูใชบริการบัตรเครดิตอยางตอเนื่อง
2.2 ควรมีการเปรียบเทียบบัตรเครดิตกับสถาบันการเงินอื่น ๆ เพื่อทราบถึงความแตกตางของการสื่อสาร
ทางการตลาดแบบบูรณาการของบัตรเครดิตอื่น ๆ เพื่อนํามาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการบัตรเครดิตที่ครบวงจร
2..3 การศึกษาวิจัยครั้งตอไป ควรทําการศึกษาในปจจัยดานอื่น ๆ เชน ศึกษาความพึงพอใจ ในการใช
บริการบัตรเครดิต เพื่อใหเกิดผลสรุปที่หลากหลาย และสามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป
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