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การตลาดแบบบูรณาการ ของผูใชบัตรเครดิต ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
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บทคัดยอ          

 การศึกษามีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตตอการสื่อสารทางการ

ตลาดแบบบูรณาการ ของผูใชบัตรเครดิต ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา กลุมตัวอยาง คือ ผูใชบริการบัตร

เครดิตของธนาคารซิตี้แบงก ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  จํานวน 385 คน โดยใชแบบสอบถามเปน

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก การแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คา

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และใชสถิติ คา F-Test ผลการศึกษาพบวา     

 1.  พฤติกรรมการใชบริการบัตรเครดิตของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความถ่ีในการใชบริการบัตรเครดิต

ตอเดือน 3-4 ครั้ง รอยละ 35.3 สวนใหญตัวเองเปนผูมีอิทธิพลในการเลือกใชบริการบัตรเครดิต รอยละ 42.9 

วัตถุประสงคหลักในการใชบริการบัตรเครดิต คือ ชําระคาสินคา/บริการ รอยละ 46.5 ซึ่งสถานีบริการนํ้ามันเปน

สถานท่ีท่ีใชบริการบัตรเครดิตมากท่ีสุด รอยละ 23.9 เครื่องแตงกาย/ของใชในชีวิตประจําวัน เปนประเภทสินคาหรือ

บริการท่ีใชบริการบัตรเครดิตมากท่ีสุด รอยละ 39.7 การมีสิทธิประโยชนของบัตรเครดิตเปนสาเหตุสําคัญท่ีเลือกใช

บริการบัตรเครดิต รอยละ 40.3 ประเภทบัตรเครดิตของธนาคารซิตี้แบงกท่ีใชในปจจุบันมีผูเลือกบัตรเครดิตซิตี้ เพรส

ทีจมากท่ีสุด รอยละ 41.6 และโทรทัศนเปนแหลงขอมูลในการรับรูการโฆษณาบัตรเครดิตของธนาคารซิตี้แบงกมีผูเลือก

มากท่ีสุด รอยละ 16.4          

 2.  การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของบัตรเครดิต ในภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน พบวา การสงเสริมการขาย มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมา ไดแก 

การโฆษณา การประชาสัมพันธ การตลาดทางตรง และการขายโดยใชพนักงานขาย มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

ตามลําดับ         

 3.  ผูใชบริการบัตรเครดิตของธนาคารซิตี้แบงก ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ท่ีมีวัตถุประสงคหลัก

ในการใชบริการบัตรเครดิตแตกตางกันมีการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการแตกตางกันในดานการสงเสรมิการขาย 

1 นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
2 อาจารย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
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และผูใชบริการบัตรเครดิตท่ีมีสถานท่ีท่ีใชบริการบัตรเครดิตแตกตางกันมีการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ

แตกตางกันในภาพรวม และการประชาสัมพันธ และการตลาดทางตรง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .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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ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย       

 ธนาคารเปนสถาบันทางการเงินท่ีมีบทบาทสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีบทบาทและ

ความสําคัญ เน่ืองจากเปนสถาบันท่ีมีการรับฝากเงินจากประชาชนและนําเงินไปปลอยกูในระบบเศรษฐกิจ เพ่ือสนอง

ความตองการเงินทุนท่ีมีอยูอยางไมจํากัด และเมื่อความตองการเงินทุนไดรับการตอบสนองแลว ก็จะทําใหมีการ

ประกอบการ หรือการผลิตเกิดข้ึน ผลผลิตของประเทศมากข้ึนเพียงพอแกการอุปโภคบริโภค ทําใหเกิดการขับเคลื่อน

ทางเศรษฐกิจ  ธนาคารจึงถือวามีบทบาทสําคัญอยางมากในประเทศ เพราะเปนสถาบันท่ีปลอยกูสินเช่ือตาง ๆ ใหแก

บุคคลท่ัวไปและนักธุรกิจท่ีตองการลงทุน หลายปท่ีผานมาธนาคารพาณิชยมีการแขงขันกันสูงข้ึนท้ังดานการปรับปรุง

รูปแบบองคกร บุคลากร การจัดการบริหารความเสี่ยงรวมถึงการออกผลิตภัณฑบริการใหม ๆ ท่ีสามารถสนองความ

ตองการของผูบริโภคใหไดมากท่ีสุดโดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีการเปดเสรีทางการเงินยังสงผลใหธนาคารตาง ๆ 

จําเปนตองมีการปรับกลยุทธในการดําเนินกิจการใหแข็งแกรงและมีศักยภาพมากข้ึนเพ่ือรักษาฐานลูกคาเดิมไวและชวง

ชิงลูกคารายใหมอยางเต็มท่ีพรอมรับมือกับการแขงขันทางธุรกิจ ผลิตภัณฑบัตรเครดิตหรือ บัตรสินเช่ือ เปนบริการท่ี

สถาบันทางการเงินตาง ๆ ออกใหแกลูกคา เพ่ือใชจายแทนเงินสด บัตรเครดิตท่ีรูจักกัน เชน วีซา มาสเตอรการด เจซีบี 

ยูเน่ียนเพย สามารถใชไดตามจํานวนวงเงินบัตรท่ีอนุมัติหักออกดวย คาสินคาและบริการท่ีใชจายผานบัตร 

คาธรรมเนียม ดอกเบ้ีย และหน้ีสินคงคางท่ียังไมไดชําระซึ่งมีบทบาทมากข้ึนและเปนท่ียอมรับท่ีไดรับความนิยมใน

ปจจุบัน (สุวรรณี  เนตรรักษสกุล, 2558: 3)       

 ในปจจุบันพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตไดเขามามีบทบาทสําคัญตอชีวิตประจําวันของคนไทยมากข้ึน 

เน่ืองจากเปนสื่อกลางการแลกเปลี่ยน ความนิยมในการใชบัตรเครดิตไดเพ่ิมสูงข้ึน พิจารณาจากจํานวนผูถือบัตรเครดิต

ท่ัวประเทศ จํานวน 17 ลานบัตร ในป 2561 และมูลคาการใชจายผานบัตรของคนท้ังประเทศประมาณ 125 ลานบาท

ตอเดอืน การท่ีผูบริโภคถือครองบัตรเครดิต มีสวนชวยในการเสริมสภาพคลองในการชําระคาสินคาและบริการโดยไม

ตองพกพาเงินสดจํานวนมาก การไดรับอนุมัติวงเงินบัตรเครดิตจํานวนหน่ึงเปนการไดรับการเพ่ิมอํานาจในการจับจาย

ใชสอย (Purchasing Power) โดยทางออม กลาวคือ ผูถือครองบัตรเครดิตสามารถซื้อสินคาและบริการไดโดยไมตอง

ชําระเงินทันที โดยมีระยะเวลาปลอดดอกเบ้ียโดยเฉลี่ยประมาณ 40-45 วัน เมื่อถึงกําหนดท่ีจะตองชําระบัตรเครดิต 

สถาบันการเงินหรือบริษัทผูออกบัตรเครดิตก็ยินยอมใหผูถือครองบัตรเครดิตสามารถผอนชําระเปนงวดโดยการชําระข้ัน

ต่ําเพียงบางสวนตามท่ีกําหนดไว อีกท้ังยังไดรับประโยชนจากการสะสมคะแนนและบริการเสริมอ่ืน ๆ รวมถึงการชวย

เสริมภาพพจนและไดรับการยอมรับวามีสถานภาพการเงินท่ีดี บัตรเครดิตจึงเปนท่ีนิยมใชโดยเฉพาะอยางยิ่งในภาวะ

เศรษฐกิจปจจุบัน ดังน้ันสถาบันการเงินผูออกบัตรเครดิตจึงจําเปนตองใชแผนการตลาดเชิงรุกรวมถึงกลยุทธดานการ

สื่อสารทางการตลาดเพ่ือรักษาและใหไดสวนแบงการตลาดใหมากท่ีสุด รวมถึงจูงใจใหลูกคาสมัครบัตรเครดิตมากข้ึน

รวมถึงเพ่ือใหลูกคาผูถือครองบัตรเครดติใชจายผานบัตรเครดิตของตนใหมากท่ีสุด (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2561: 3) 

สําหรับการแขงขันธุรกิจบัตรเครดิตผูใหบริการบัตรเครดิตยังตองเผชิญกับปญหาดานการเติบโตจากภาวะ

อ่ิมตัวของฐานลูกคาโดยกลุมลูกคาท่ีมีศักยภาพสวนใหญถือครองบัตรเครดิตแลว  อยางนอยคนละ 2-3 ใบทําใหการเรง

ขยายฐานลูกคาในภาวะเศรษฐกิจของผูประกอบการบัตรเครดิตยิ่งทวีความเขมขนข้ึนโดยเฉพาะอยางยิ่งธนาคาร

พาณิชยตาง ๆ ท่ีธนาคารแหงประเทศไทยไดออกมาตรการเขมงวดมากข้ึนในการออกบัตรเครดิตของสถาบันการเงิน  

อีกท้ังศูนยวิจัยกสิกรไทยคาดวาธุรกิจบัตรเครดิตจะยังคงมีการแขงขันกันอยางเขมขนตอไปท้ังน้ีแนวโนมการทํา

การตลาดในขณะน้ีจะเห็นไดวาผูประกอบการยังคงเนนการสงเสริมปริมาณการใชจายผานบัตรเครดิตมากข้ึนเน่ืองจาก

ปจจัยลบทางเศรษฐกิจสงผลทําใหผูบริโภคมีความระมัดระวังในการใชจายท้ังน้ีกลยุทธท่ีผูประกอบการจะมีการใชใน

การแขงขันมากท่ีสุดในขณะน้ีคือการเพ่ิมสิทธิประโยชนจากบัตรเครดิตใหตรงกับพฤติกรรมการใชจายของผูบริโภคเชน
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การเพ่ิมสิทธิประโยชนจากบัตรเครดิตในกลุมสินคาอุปโภคและบริโภคซึ่งเปนสิ่งท่ีใกลตัวและเปนคาใชจายท่ีทุกคนตอง

ใชจายในชีวิตประจําวันเปนตนโดยเนนการสงเสริมการขายท่ีแตกตางกันไปเพ่ือเจาะกลุมลูกคาตางกลุมกันใหชัดเจน

มากข้ึนเพ่ือใหงายตอการเขาถึงผูบริโภคและตอบสนองพฤติกรรมการใชจายผานบัตรท่ีเปลี่ยนแปลงไปของลูกคาใน

ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวอีกท้ังการพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือสรางความจงรักภักดี คงมีอยูอยางตอเน่ืองโดยมีการนํากลยุทธ 

การนําเสนอผลิตภัณฑและบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกันแกลูกคา เพ่ือเปนการเสนอความหลากหลายของผลิตภัณฑและ

บริการตาง ๆใหตรงตามความตองการลูกคาในกลุมตาง ๆ และ การพัฒนาผลิตภัณฑดานการเงินท่ีอํานวยความสะดวก

ไดอยางครบวงจร (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2560: 27) 

 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการถือวาเปนองคประกอบท่ีสําคัญเพ่ือเปนการสรางคุณคาเพ่ิมในการใชบัตร

เครดิต รวมถึงการจัดกิจกรรมการตลาดเพ่ือสรางความสัมพันธท่ีดีกับลูกคา เพ่ือใหลูกคามีความรูสึกท่ีดีตอตราสินคา

และองคกร และการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการน้ีประกอบดวย 1) การโฆษณาเปนการสงขาวสารดานสินคาและ

บริการผานสื่อมวลชน 2) การสงเสริมการขาย เปนการเสนอรูปแบบกิจกรรมโดยการเสนอผลประโยชนพิเศษแกผูซื้อ

เพ่ือใหตัดสินใจซื้อสินคา 3) การประชาสัมพันธและการเผยแพรขาว เปนกิจกรรมท่ีมุงเนนการสรางภาพลักษณของ

บริษัท ตราสินคาและบริการ  4) การขายโดยบุคคล เปนการมุงการสื่อสารแบบตัวตอตัวเพ่ือโนมนาวกลุมเปาหมายให

ซื้อหรือไดทดลองสินคาการสื่อสาร ณ จุดซื้อจะเปนในลักษณะของการจัดเรียงโชวสินคา การตกแตงดวยวัสดุโฆษณา

ตาง ๆ เพ่ือดึงดูดใจผูซื้อ ณ จุดเลือกซื้อ และ 5) การตลาดเจาะตรงเปนการใชกิจกรรมหรือเหตุการณพิเศษเปนสื่อกลาง

ในการสรางความสนใจและโอกาสในการเห็นตราสินคาตลอดจนการผูกความสัมพันธระหวางตราสินคากับผูบริโภค

กลุมเปาหมาย (เสรี  วงษมณฑา, 2556: 88) ดังน้ันการสื่อสารการตลาดเปนกระบวนการสื่อสารท่ีเริ่มจากผูผลิต ผู

จําหนายสินคา บริษัทโฆษณาซึ่งเปนผูสงขาวสารโดยมีการกําหนดวัตถุประสงคในการสื่อสารและกลุมผูรับขาวสาร

เปาหมาย จากน้ันจึงกําหนดขาวสารท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงค และสงขาวสารในรูปของคําพูด ภาพเขียน รูปภาพ 

ภาษาทาทาง ฯลฯ ผานชองทางการสื่อสารในรูปของชองทางการสื่อสารในรูปของชองทางท่ีใชบุคคล อันไดแก การขาย

โดยบุคคล การพูดปากตอปาก หรือชองทางท่ีไมใชบุคคลอันไดแก การโฆษณา การสงเสริมการขาย และการ

ประชาสัมพันธ  การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Mardeting Communication : IMC) เปนกล

ยุทธการประสานงาน การรวมความพยายามทางการตลาดของบริษัท และการติดตอสื่อสารเพ่ือสงเสริมการตลาดโดย

ใชทุกเครื่องมือของการจูงใจท่ีเหมาะสม เพ่ือใหไดขาวสาร ภาพพจนท่ีสอดคลองกัน และเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน (ช่ืน

จิตต  แจงเจนกิจ, 2559: 22) 

 จากความสําคัญดังกลาวมาแลวขางตน ทําใหธนาคารพาณิชยในประเทศไทยเริ่มหันมาใชชองทางในการ

ประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ มากข้ึน เพ่ือสื่อสารขอมูล และจูงใจใหผูบริโภครับทราบขอมูลบริการบัตรเครดิตของ

ธนาคารมากข้ึน การสื่อสารทางการตลาดผลิตภัณฑบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชยจึงพัฒนาเปนการสื่อสารทาง

การตลาดแบบบูรณาการ ซึ่งเปนเครื่องมือท่ีทําใหเกิดการติดตอสื่อสารขอมูลเก่ียวกับบริการบัตรเครดิตอยางครบทุก

ชองทางการตลาด ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตตอการสื่อสารทาง

การตลาดแบบบูรณาการ ของผูใชบัตรเครดิต ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือเปนแนวทางสวนหน่ึงให

ธนาคารนําผลการวิจัยท่ีไดไปพัฒนากลยุทธดานการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการใหสอดคลองกับพฤติกรรมและ

ความตองการของผูบริโภคตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตตอการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ของ

ผูใชบัตรเครดิต ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

 พฤติกรรมการใชบริการบัตรเครดิตท่ีแตกตางกันมีการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการแตกตางกัน 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตตอการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ

ของผูใชบัตรเครดิต ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีกรอบแนวคิดของการวิจัย  ดังน้ี 

 

  ตัวแปรอิสระ                  ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ท่ีมา :  แนวคิดพฤติกรรมผูบรโิภค 6 W's  1H  ของ Kotler  (2004) 

แนวคิดการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ของ Kitchen and Pelsmacker (2004) 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

  ขอบเขตของการวิจัย 

 การศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตตอการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 

ของผูใชบัตรเครดิต ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีขอบเขตการวิจัยดังน้ี 

 1.  ขอบเขตดานเน้ือหา 

 1.1  ตัวแปรอิสระ ไดแก พฤติกรรมการใชบริการบัตรเครดิตของผูบริโภค ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด

นครราชสีมา ประกอบดวย ความถ่ีในการใชบริการบัตรเครดิต ผูมีอิทธิพลในการเลือกใชบริการบัตรเครดิต 

วัตถุประสงคในการใชบริการบัตรเครดิต สถานท่ีท่ีใชบริการบัตรเครดิต ประเภทสินคาหรือบริการท่ีใชบริการบัตร

การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 

1. การโฆษณา  

2. การขายโดยใชพนักงานขาย  

3. การประชาสมัพันธ  

4. การตลาดทางตรง  

  

 

    

พฤติกรรมการใชบริการบัตรเครดิต 

1. ความถ่ีในการใชบริการบัตรเครดิต  

2. ผูมีอิทธิพลในการเลือกใชบริการบัตรเครดิต  

3. วัตถุประสงคในการใชบริการบัตรเครดิต  

4. สถานท่ีท่ีใชบริการบัตรเครดิต  
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เครดิต และสาเหตุสําคัญท่ีเลือกใชบริการบัตรเครดิต โดยบูรณาการมาจากแนวคิดพฤติกรรมผูบริโภค 6 W's  1H  ของ 

Kotler  (2004) 

 1.2  ตัวแปรตาม ไดแก การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของบัตรเครดิต ในเขตอําเภอเมือง 

จังหวัดนครราชสีมา ประกอบดวย การโฆษณา การขายโดยใชพนักงานขาย การประชาสัมพันธ การตลาดทางตรง และ

การสงเสริมการขาย โดยบูรณาการมาจากแนวคิดการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ของ Kitchen and 

Pelsmacker (2004) 

 2.  ระยะเวลาท่ีใชในการวิจัย คือ ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2561 ถึงเดือนมกราคม  พ.ศ. 2562 

 3.  พ้ืนท่ีท่ีใชในการวิจัย คือ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1.  ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ ผูใชบริการบัตรเครดิตของธนาคารซิตี้แบงก ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด

นครราชสีมา ซึ่งไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน 

 2.  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คอื ผูใชบริการบัตรเครดิตของธนาคารซิตี้แบงก ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด

นครราชสีมา เน่ืองจากไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน การหาขนาดของจํานวนตัวอยางจึงตองใชสูตรในการ

คํานวณในกรณีท่ีไมทราบกลุมจํานวนประชากร (บุญใจ  ศรีสถิตยนรากูร, 2553 : 49) ท่ีระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 

ไดขนาดกลุมตัวอยางท้ังหมดจํานวน 385 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบอยางงาย (Simple Random Sampling) 

เน่ืองจากผูใชบริการบัตรเครดิตของธนาคารซิตี้แบงก ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เปนกลุมลูกคาท่ัวไปไมได

เฉพาะเจาะจงประเภทของผูใชบริการ  จึงใชวิธีการสุมตัวอยางแบบอยางงายกับผูท่ีใชบริการบัตรเครดิตของธนาคารซิตี้

แบงก ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาเทาน้ันจึงถือเปนกลุมตัวอยาง 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 1.  เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยในครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูวิจัย

สรางข้ึนตามแนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ โดยมีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ (Multiple Choice Questions) 

แบบมาตรสวนประมาณคา (Rating  Scale) และคําถามปลายเปด (Open-ended Questionnaire) โดยแบง

แบบสอบถามออกเปน 5 สวน  ดังน้ี 

สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 

อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ลักษณะขอคําถามเปนแบบเลือกตอบ (Multiple Choice Questions) (บุญใจ  ศรี

สถิตยนรากูร, 2555: 45)  จํานวน 6 ขอ 

สวนท่ี 2  พฤติกรรมการใชบริการบัตรเครดิตของผูบริโภค ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

ประกอบดวย ความถ่ีในการใชบริการบัตรเครดิต ผูมีอิทธิพลในการเลือกใชบริการบัตรเครดิต วัตถุประสงคในการใช

บริการบัตรเครดิต สถานท่ีท่ีใชบริการบัตรเครดิต ประเภทสินคาหรือบริการท่ีใชบริการบัตรเครดิต และสาเหตุสําคัญท่ี

เลือกใชบริการบัตรเครดิต ลักษณะขอคําถามเปนแบบเลือกตอบ (Multiple Choice Questions) โดยบูรณาการมา

จากแนวคิดพฤติกรรมผูบริโภค  6 W's 1H  ของ Kotler  (2004) จํานวน 8 ขอ 

สวนท่ี 3  การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของบัตรเครดิต ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

ประกอบดวย การโฆษณา การขายโดยใชพนักงานขาย การประชาสัมพันธ การตลาดทางตรง และการสงเสริมการขาย 

เปนแบบสอบถามเพ่ือแสดงความคิดเห็นโดยลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตรสวนประมาณคา (Rating  Scale) 

โดยบูรณาการมาจากแนวคิดการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ของ Kitchen and Pelsmacker (2004) การ
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วิเคราะหขอมูลไดแบงระดับมีความคิดเห็นออกเปน 5 ระดับ ไดแก มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด (กุณฑ

ลี เวชสาร, 2556: 91) 

สวนท่ีก4กปญหาและอุปสรรคในการใชบัตรเครดิต ลักษณะขอคําถามเปนแบบเลือกตอบ (Multiple 

Choice Questions)  

สวนท่ี  5  ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ลักษณะคําถามเปนแบบปลายเปด 

การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลท่ีรวบรวมไดจากแบบสอบถามหลังจากทําการตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของ

คาํตอบและทําการลงรหัสขอมูลใหเปนตัวเลขท้ังหมดแลวไดทําการประมวลผลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป

ทางสถิติ ดังน้ี 

 1.  การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ืออธิบายขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับกลุม

ตัวอยางดังน้ี 

 1.1  วิเคราะหขอมูลแบบสอบถามตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยการอธิบายขอมูล

ท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ใชการแจกแจงความถ่ี (Frequency Distribution) และคารอยละ (Percentage)  

 1.2  วิเคราะหขอมูลแบบสอบถามตอนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใชบริการบัตรเครดิตของ

ผูบริโภค ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ใชการแจกแจงความถ่ี (Frequency Distribution) และคารอยละ 

(Percentage) 

 1.3  วิเคราะหขอมูลแบบสอบถามตอนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของ

บัตรเครดิต ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ใชวิธีหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation)  

 2.  การวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชสถิติ คา F-Test จากการวิเคราะหคาแปรปรวน

ทางเดียว ANOVA (One - Way Analysis of Variance) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน กรณีพบความแตกตางอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ  จะทําการตรวจสอบความแตกตางเปนรายคูท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 โดยใชสูตรตามวิธี 

Least Significant Difference (LSD) เพ่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของตัวแปร 

  

สรุปผลการวิจัย 

 การศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตตอการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 

ของผูใชบัตรเครดิต ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 

 1.  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน 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.  พฤติกรรมการใชบริการบัตรเครดิตของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความถ่ีในการใชบริการบัตรเครดิต

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 สถานีบริการนํ้ามันเปนสถานท่ีท่ี
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ใชบริการบัตรเครดิตมากท่ีสุด รอยละ 23.9 รองลงมาคือ รานอาหาร/สถานบันเทิง/โรงภาพยนตร รอยละ 21.0 เครื่อง

แตงกาย/ของใชในชีวิตประจําวัน เปนประเภทสินคาหรือบริการท่ีใชบริการบัตรเครดิตมากท่ีสุด รอยละ 39.7 รองลงมา

คือ คานํ้ามันเช้ือเพลิง รอยละ 23.9 การมีสิทธิประโยชนของบัตรเครดิตเปนสาเหตุสําคัญท่ีเลือกใชบริการบัตรเครดิต 

รอยละ 40.3 รองลงมาคือ มีรานคาท่ีรวมรายการจํานวนมาก รอยละ 31.1 ประเภทบัตรเครดิตของธนาคารซิตี้แบงกท่ี

ใชในปจจุบันมีผูเลือกบัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจมากท่ีสุด รอยละ 41.6 รองลงมาคือ บัตรเครดิตซิตี้ พรีเมียร รอยละ 22.9 

และโทรทัศนเปนแหลงขอมูลในการรับรูการโฆษณาบัตรเครดิตของธนาคารซิตี้แบงกมีผูเลือกมากท่ีสุด รอยละ 16.4 

รองลงมาคือ ปายโฆษณากลางแจง รอยละ 15.0 ตามลําดับ 

 3.  การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของบัตรเครดิต ในภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X  = 

4.16, S.D. = 0.51) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา การสงเสริมการขาย มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ

มากท่ีสุด ( 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 เมื่อพิจารณารายละเอียดเปนรายดานสามารถสรุปไดดังน้ี 

3.1  ดานการโฆษณา ในภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X  = 4.18, S.D. = 0.55) เมื่อพิจารณา

เปนรายขอ พบวา การโฆษณาทําใหรับรูขาวสารเก่ียวกับบัตรเครดิตมากข้ึน มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ

มากท่ีสุด ( X  = 4.31, S.D. = 0.61) รองลงมาคือ การโฆษณาเปนการกระตุนใหเกิดการใชจายผานบัตรเครดิต และ

การโฆษณา เปนการเตือนความทรงจําเก่ียวกับบัตรเครดิต 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 รายละเอียดเก่ียวกับบัตรเครดิตอยางชัดเจน มีคาเฉลี่ย

สูงท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X  = 4.13, S.D. = 0.86) รองลงมาคือ มี Call Center 24 ช่ัวโมง และ

พนักงานขายสามารถแนะนําผลิตภัณฑ โปรโมช่ันของบัตรเครดิต มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X  = 4.09, S.D. = 0.86 

และ X  = 4.08, S.D. = 0.87) ตามลําดับ 

3.3  ดานการประชาสัมพันธ ในภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X  = 4.15, S.D. = 0.62) เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา การไดรับขอมูลจากบทความในหนังสือพิมพ/นิตยสารเก่ียวกับกิจกรรมตาง ๆ ของบัตร

เครดิต มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.22, S.D. = 0.71) รองลงมาคือ การไดรับรูขอมูล

ของบัตรเครดิตจากการจัดงานแนะนําผลิตภัณฑสินเช่ือ หรืองานมันน่ีเอ็กโปร และการไดรับรูขอมูลจากการประชุม

แถลงขาวสําหรับกิจกรรมของบัตรเครดิต มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X  = 4.19, S.D. = 0.75 และ X  = 4.16, S.D. 

= 0.76) ตามลําดับ 

3.4  ดานการตลาดทางตรง ในภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X  = 4.14, S.D. = 0.58) เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา มีการแนบเอกสารสิทธิประโยชน คูปองสวนลดรานคา หรือท่ีพักตาง ๆ มาพรอมกับใบแจง

ยอดในแตละเดือน มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.28, S.D. = 0.72) รองลงมาคือ มีการ

เปดตัวผลิตภัณฑโดยบุคคลท่ีมีช่ือเสียง 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 มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.28, S.D. = 0.60) เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา มีการจัดโปรแกรมอัตราดอกเบ้ียพิเศษสําหรับผูใชบริการบัตรเครดิต เชน ผอนสินคา 0%10 
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เดือน และมีการรับสมัครบัตรเครดิตเพ่ือรับของแถม มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.30, 

S.D. = 0.65 และ X  = 4.30, S.D. = 0.68) รองลงมาคือ     มีการจัดกิจกรรมลุนโชคชิงรางวัล เพ่ือกระตุนการใช

บริการบัตรเครดิต และมีการสะสมคะแนนเพ่ิมพิเศษเพ่ือแลกสิ่งของหรือแลกซื้อสินคาในราคาถูก มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ

มากท่ีสุด ( 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

เก่ียวกับแถบแมเหล็กบัตรเครดิตเสีย รอยละ 30.6 ปญหาในการเสียเวลาในการขออนุมัติวงเงินของบัตรเครดิต รอยละ 

23.4 ปญหาการถูกปลอมแปลงหรือถูกขโมยบัตรเครดิตไปใช รอยละ 88.8 และปญหาเก่ียวกับการขอคิดคาธรรมเนียม

เพ่ิมจากการใชบริการบัตรเครดิตชําระคาสินคา รอยละ 46.5 

 5.  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 5.1  ผูใชบริการบัตรเครดิตของธนาคารซิตี้แบงก ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ท่ีมีวัตถุประสงค

หลักในการใชบริการบัตรเครดิตแตกตางกันมีการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการแตกตางกันในดานการสงเสริม

การขาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยพบวา พบวา ผูใชบริการบัตรเครดิตของธนาคารซิตี้แบงก ในเขต

อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ท่ีมีวัตถุประสงคหลักในการใชบริการบัตรเครดิตเพ่ือการชําระคาสินคา/บริการ

แตกตางกับการใชเพ่ือเบิกเงินสดลวงหนา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยการใชบัตรเครดิตเพ่ือชําระคา

สินคา/บริการมีการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการนอยกวาการใชบัตรเครดิตเพ่ือเบิกเงินสดลวงหนา 

 5.2  ผูใชบริการบัตรเครดิตของธนาคารซิตี้แบงก ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ท่ีมีสถานท่ีท่ีใช

บริการบัตรเครดิตแตกตางกันมกีารสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการแตกตางกันในภาพรวม และการประชาสัมพันธ 

และการตลาดทางตรง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยพบวา ผูใชบริการบัตรเครดิตของธนาคารซิตี้แบงก ใน

เขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ท่ีมีสถานท่ีท่ีใชบริการบัตรเครดิตในการซื้อสินคาทางอินเตอรเน็ต แตกตางกับการ

ใชบัตรเครดิตท่ีหางสรรพสินคาดีพาทเมนทสโตร และสถานีบริการนํ้ามัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดย

การซื้อสินคาทางอินเตอรเน็ต มีการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการมากกวา การใชบัตรเครดิตท่ีหางสรรพสินคาดี

พาทเมนทสโตร และสถานีบริการนํ้ามัน นอกจากน้ันยังพบวา ผูใชบริการบัตรเครดิตของธนาคารซิตี้แบงก ในเขต

อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ท่ีมีสถานท่ีท่ีใชบริการบัตรเครดิตในหางสรรพสินคาดีพาทเมนทสโตรแตกตางกับการ

ใชบัตรเครดิตในรานอาหาร/สถานบันเทิง/โรงภาพยนตร และการใชบัตรเครดิตในการซื้อสินคาทางอินเตอรเน็ต

แตกตางกับการใชบัตรเครดิตท่ีหางสรรพสินคาดีพาทเมนทสโตร สถานีบริการนํ้ามัน โรงพยาบาล/คลินิก และรานคา

เชิงพาณิชย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยการใชบัตรเครดิตในหางสรรพสินคาดีพาทเมนทสโตรมีการ

สื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการนอยกวา การใชบัตรเครดิตในรานอาหาร/สถานบันเทิง/โรงภาพยนตร และการใช

บัตรเครดิตในการซื้อสินคาทางอินเตอรเน็ต มีการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการมากกวาการใชบัตรเครดิตท่ี

หางสรรพสินคาดีพาทเมนทสโตร สถานีบริการนํ้ามัน โรงพยาบาล/คลินิก และรานคาเชิงพาณิชย และยังพบวา 

ผูใชบริการบัตรเครดิตของธนาคารซิตี้แบงก ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ท่ีมีสถานท่ีท่ีใชบริการบัตรเครดิต

ในการซื้อสินคาทางอินเตอรเน็ต แตกตางกับการใชบัตรเครดิตท่ีหางสรรพสินคาดีพาทเมนทสโตร สถานีบริการนํ้ามัน 

และโรงพยาบาล/คลินิก โดยการซื้อสินคาทางอินเตอรเน็ต มีการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการมากกวา การใช

บัตรเครดิตท่ีหางสรรพสินคาดีพาทเมนทสโตร สถานีบริการนํ้ามัน และโรงพยาบาล/คลินิก 

อภิปรายผล 
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 การศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตตอการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 

ของผูใชบัตรเครดิต ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 

 1.  การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของบัตรเครดิต ในภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน พบวา การสงเสริมการขาย มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมา ไดแก 

การโฆษณา การประชาสัมพันธ การตลาดทางตรง และการขายโดยใชพนักงานขาย มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศศิธร  เดชะคุปต (2558) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยดานการสื่อสารการตลาดแบบ

ครบวงจร (IMC) ท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือกใชบริการบัตรเครดิต ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร สอดคลองกับงานวิจัยของ อรสุธี  เหลาปาสี (2559) ไดศึกษาเรื่อง การสื่อสารการตลาดแบบบูรณา

การท่ีมีความสัมพันธตอพฤติกรรมและการตัดสินใจใชบริการสินเช่ือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) จังหวัด

กาญจนบุรี สอดคลองกับงานวิจัยของ สมฤทัย  มีแสงนิล (2560) ไดศึกษาเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอ

ความภักดีและพฤติกรรมการใชบริการรานอาหาร ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา  สอดคลองกับงานวิจัยของ ยุพาพร  

อําคา (2558) ไดศึกษาเรื่อง การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีความสัมพันธตอพฤติกรรมใชบัตรเครดิตของผูถือ

บัตรเครดิตในเขตกรุงเทพฯ สอดคลองกับงานวิจัยของปวีดา  โชคเสาแกว (2555) ไดศึกษาเรื่อง การรับรูการสื่อสาร

ทางการตลาดของผูบริโภคท่ีมีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเวชสําอางในคลินิก กรณีศึกษาผูบริโภคเขต

อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และสอดคลองกับงานวิจัยของ ขวัญสุมน   เมตตาวิวัฒน (2554) ไดศึกษาเรื่องปจจัย

การสื่อสารการตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของผูถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการศึกษา ไดใหความสําคัญกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการอยูในระดับมาก ท้ังน้ี

เน่ืองจากการสื่อสารการตลาดมีบทบาทสําคัญท่ีจะทําใหผูใชบริการไดรับรูถึงบริการ ขาวสาร ประชาสัมพันธของบัตร

เครดิตไดเปนอยางดี จึงทําใหผูใชบริการใหความสําคัญอยูในระดับมาก ดังน้ัน ผูประกอบการจึงควรมีแนวทางในการ

พัฒนาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการใหหลากหลายรูปแบบเพ่ือทําใหผูใชบริการไดรับรูขอมูล ขาวสารของบริการ 

ซึ่งจะนํามาสูการใชบริการท่ีเพ่ิมข้ึนตามไปดวย 

 2.  ผูใชบริการบัตรเครดิตท่ีมีวัตถุประสงคหลักในการใชบริการบัตรเครดิตแตกตางกันมีการสื่อสารทาง

การตลาดแบบบูรณาการแตกตางกันในดานการสงเสริมการขาย และสถานท่ีท่ีใชบริการบัตรเครดิตแตกตางกันมีการ

สื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการแตกตางกันในภาพรวม และการประชาสัมพันธ และการตลาดทางตรง ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ ขวัญสุมน   เมตตาวิวัฒน (2554) ไดศึกษาเรื่องปจจัยการสื่อสารการตลาดท่ีมีผลตอ

พฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของผูถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร สอดคลอง

กับงานวิจัยของ ปวีดา  โชคเสาแกว (2555) ไดศึกษาเรื่อง การรับรูการสื่อสารทางการตลาดของผูบริโภคท่ีมีผลตอ

กระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเวชสําอางในคลินิก กรณีศึกษาผูบริโภคเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

สอดคลองกับงานวิจัยของ รัตนาภรณ    แปงใจ (2556) ไดศึกษาเรื่อง การสื่อสารการตลาดท่ีมีผลตอการใชบัตรเครดิต

ของผูถือบัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในอําเภอเมืองเชียงใหม และสอดคลองกับงานวิจัยของ ศศิธร  

เดชะคุปต (2558) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยดานการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือกใช

บริการบัตรเครดิต ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการศึกษาท้ังหมดพบวา 

วัตถุประสงคและสถานท่ีในการใชบริการบัตรเครดิตแตกตางกัน มีการสื่อสารการตลาดแตกตางกัน โดยเฉพาะในดาน

การประชาสัมพันธ และการตลาดทางตรง ท้ังน้ีอาจจะเปนผลมาจากการประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ ของธนาคาร 

ไมวาจะเปนการประชาสัมพันธจากการประชุมแถลงขาวสําหรับกิจกรรมของบัตรเครดิต การใหขอมูลขาวสารถึง

ภาพลักษณท่ีดีของบัตรเครดิตจากบทความในหนังสือพิมพ/นิตยสาร รวมถึงการจัดงานแนะนําผลิตภัณฑสินเช่ือ หรือ
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งานมันน่ีเอ็กโปร  และการใหขอมูลบัตรเครดิตจากเว็บไซตสินเช่ือของธนาคาร นอกจากน้ันการตลาดทางตรงก็เปนการ

สื่อสารการตลาดท่ีมีความสําคัญกับการใชบริการบัตรเครดิตท่ีมีวัตถุประสงค และสถานท่ีในการใชแตกตางกัน ซึ่ง

การตลาดทางตรงท่ีทางผูประกอบการควรใหความสําคัญ เชน มีการเปดตัวผลิตภัณฑโดยบุคคลท่ีมีช่ือเสียง ซึ่งใน

ปจจุบันมีการเปดตัวการใหบริการโดยดารานักแสดงท่ีมีช่ือเสียง เชน ใหม ดาวิกา โอรเน  รวมถึงการใหขอมูลบัตร

เครดิตโดยการสง SMS และ E-mail และการโทรศัพทไปยังผูใชบริการบัตรเครดิตโดยตรง เพ่ือเปนการแจงสิทธิพิเศษ

ใหกับลูกคา นอกจากน้ันการมีเว็บไซตของธนาคาร ท่ีสามารถเขาถึงขอมูลไดโดยตรง ซึ่งการสื่อสารการตลาดเหลาน้ีเปน

ผลทําใหผูใชบริการไดเล็งเห็นความตองการใชบริการบัตรเครดิตตามวัตถุประสงคท่ีแตกตางกันออกไป โดยบางคนให

ความสําคัญกับการใชบริการเพ่ือชําระคาสินคา/บริการ และบางคนใหความสําคัญกับการเบิกเงินสดลวงหนา ซึ่งการใช

บริการบัตรเครดิตตามวัตถุประสงคท่ีแตกตางกันออกไป และการใชบริการบัตรเครดิตตามสถานท่ีตาง ๆ กับรานคาท่ี

รวมรายการ ก็เปนอีกปจจัยหน่ึงท่ีทําใหผูใชบริการบัตรเครดิตมีการรับรูการสื่อสารการตลาดในการประชาสัมพันธ และ

การใชตลาดทางตรงท่ีแตกตางกันออกไปดวย ดังน้ันผูประกอบการควรมีกลยุทธในการพัฒนาการสื่อสารการตลาดท้ัง

ในเรื่องการประชาสัมพันธ และการใชตลาดทางตรง จะตองมุงเนนการสื่อสารการตลาดโดยจะจําแนกวัตถุประสงคของ

การใชบัตรเครดิตของลูกคา และสถานท่ีในการใชบัตรเครดิตของลูกคาเปนหลัก เพ่ือใหสามารถใชการสื่อสารการตลาด

ใหตรงเปาหมายกับกลุมลูกคามากท่ีสุด 

 

ขอเสนอแนะ 

 1.  ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย  

 1.1  จากผลการศึกษาผูใชบริการเห็นวาการโฆษณาทําใหรับรูขาวสารเก่ียวกับบัตรเครดิตมากข้ึน ดังน้ัน

ผูประกอบการบัตรเครดิต จึงควรมีกิจกรรมโฆษณาในหลากหลายรูปแบบเพ่ือใหเขาถึงลูกคาทุกกลุม และเปนการ

กระตุนใหเกิดการใชบริการผานบัตรเครดิตเพ่ิมข้ึน 

 1.2  จากผลการศึกษาการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของบัตรเครดิต ดานการขายโดยใช

พนักงานขาย โดยผูใชบริการใหความสําคัญกับพนักงานขายน้ันจะตองสามารถใหขอมูลของบัตรเครดิตไดอยางถูกตอง 

ชัดเจน ดังน้ัน ผูประกอบการจึงควรมีการอบรม ใหความรูเก่ียวกับสินคาและบริการของบัตรเครดิตโดยละเอียดกับ

พนักงานเพ่ือใหพนักงานสามารถอธิบายขอมูล รายละเอียดของบัตรเครดิตใหลูกคาไดรับรู เขาใจ และสามารถใช

บริการไดอยางถูกตอง 

 1.3  จากผลการศึกษาผูใชบริการเห็นวาการไดรับขอมูลจากบทความในหนังสือพิมพ/นิตยสารเก่ียวกับ

กิจกรรมตาง ๆ ของบัตรเครดิต เปนการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของบัตรเครดิต ดานการประชาสัมพันธ ท่ี

ผูใชบริการใหความสําคัญ ดังน้ันผูประกอบการควรมีการประชาสัมพันธบัตรเครดิตผานทางหนังสือพิมพท้ังหนังสือพิมพ

ออนไลน และหนังสือพิมพท่ีตีพิมพลงกระดาษ เพ่ือเปนการเพ่ิมชองทางการรับรูขาวสารของบัตรเครดิตเพ่ิมข้ึนใหกับ

ลูกคา 

 1.4  จากผลการศึกษาผูใชบริการบัตรเครดิตเห็นวาการแนบเอกสารสิทธิประโยชน คูปองสวนลดรานคา 

หรือท่ีพัก ตาง ๆ มาพรอมกับใบแจงยอดในแตละเดือน มีความสําคัญในการใชบริการบัตรเครดิต ดังน้ัน ผูประกอบการ

บัตรเครดิต จึงควรมีการมีการแนบเอกสารสิทธิประโยชน คูปองสวนลดรานคา หรือท่ีพักตาง ๆ มาพรอมกับใบแจงยอด

ในแตละเดือน เพ่ือเปนการกระตุนใหลูกคาเกิดความตองการใชบริการบัตรเครดิตเพ่ิมข้ึน 
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 1.5  จากผลการศึกษาพบวาผูใชบริการใหความสําคัญกับการจัดโปรแกรมอัตราดอกเบ้ียพิเศษสําหรับ

ผูใชบริการบัตรเครดิต เชน ผอนสินคา 0% เปนระยะเวลา 10 เดือน และมีการรับสมัครบัตรเครดิตเพ่ือรับของแถม 

ดังน้ันผูประกอบการควรสงเสริมการขายโดยการจัดกิจกรรมผอนชําระสินคา หรือผอนชําระคาบริการใหลูกคาไดรับ

ทราบ เพ่ือเปนการกระตุนความตองการใชจายผานบัตรเครดิตของลูกคาเพ่ิมข้ึนได 

 2.  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป  

 2.1  ควรมีการทําวิจัยอยางตอเน่ือง เพ่ือใหทราบถึงการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของบัตร

เครดิตท่ีสงผลตอผูใชบริการบัตรเครดิตอยางตอเน่ือง  

 2.2  ควรมีการเปรียบเทียบบัตรเครดิตกับสถาบันการเงินอ่ืน ๆ เพ่ือทราบถึงความแตกตางของการสื่อสาร

ทางการตลาดแบบบูรณาการของบัตรเครดิตอ่ืน ๆ เพ่ือนํามาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการบัตรเครดิตท่ีครบวงจร 

 2..3  การศึกษาวิจัยครั้งตอไป ควรทําการศึกษาในปจจัยดานอ่ืน ๆ เชน ศึกษาความพึงพอใจ ในการใช

บริการบัตรเครดิต เพ่ือใหเกิดผลสรุปท่ีหลากหลาย และสามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป 
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