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 ทนงศกัดิ  จิรวฒันวจิิตร  : ปัจจยัทีมีผลต่อการเลือกใชบ้ตัรเครดิตของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ 
จาํกดั(มหาชน) ภาคกลางสาม สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม.    อาจารยท์ีปรึกษาการคน้ควา้อิสระ  :   รศ. ประสพ
ชยั   พสุนนท์.  135  หนา้.      
        

                 การวจิยัครังนีมีวตัถุประสงค์เพอืศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ทีมีผลต่อการ
เลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน ) ในเขตจงัหวดัสมุทรสาคร – สมุทรสงคราม กลุ่ม
ตวัอยา่ง คือ หมายถึง ลูกคา้ทีถือบตัรเครดิตของ ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน ) และอาศยัอยูใ่นเขตจงัหวดั
สมุทรสาครจาํนวน   385  คน   ใชว้ธีิ การสุ่มตวัอยา่งโดยวธีิ Convenience Sampling  ตามจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง  
เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั คือแบบสอบถาม การวเิคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติการแจกแจงความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการวจิยั  พบวา่ 
  1. ลูกคา้ธนาคารกรุงเทพส่วนใหญ่เป็นหญิง มีอายุ ระหวา่ง 20-30 ปี  สถานภาพสมรส ระดบั
การศึกษาปริญญาตรี อาชีพรับจา้ง/พนกังานบริษทั รายไดเ้ฉลีย15,000-30,000 บาท ประเภทการเป็นสมาชิกบตัร
เป็นบตัรประเภทวซ่ีา จาํนวนบตัรทีถือจาํนวน 1 ใบ บริเวณทีพกัอาศยัอยูใ่นเมือง การชาํระหนีจะชาํระทงัหมด  
 2. พฤติกรรมการเลือกใชบ้ตัรเครดิตของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพพบวา่ส่วนใหญ่ถือบตัรเครดิต
ประเภทวซ่ีา สถาบนัการเงินทีถือเป็นของธนาคารกรุงเทพ ประเภทของบตัรเครดิตเป็นบตัรเครดิตวซ่ีา  จาํนวน
เฉลียของการใชจ่้ายผ่านบตัรเครดิตอยูท่ีตาํกวา่ 5 ครังต่อเดือน มูลค่าการใชจ่้ายผ่านบตัรเครดิตเฉลียตาํกวา่ 5,000 
บาท วตัถุประสงค์ของการใชบ้ตัรเครดิตส่วนใหญ่ใชช้าํระค่าสินคา้ทีหา้งสรรพสินคา้หรือซุปเปอร์มาเก็ต  
 3. ลูกคา้ธนาคารกรุงเทพใหค้วามสําคญักบัปัญหาและอุปสรรคต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉลีย 3.70 ซึง เมือวเิคราะห์รายละเอียดเป็นรายขอ้ คือ อตัราค่าปรับเมือชาํระล่าชา้สูง
เกินไป ค่าเฉลีย 4.54  อตัราดอกเบียสูง ค่าเฉลีย 4.34  ตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมเพมิใหแ้ก่ร้านคา้ทีรับชาํระค่าสินคา้
และบริการ ค่าเฉลีย 4.32   มิจฉาชีพโทรศพัท์บอกวา่เป็นหนี ค่าเฉลีย 4.24  

 4. ลูกคา้ของธนาคารกรุงเทพ ทีถือบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ ส่วนใหญ่ เหตุผลที เลือกใช้
บริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ คือ ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเขา้และปีแรกคิดเป็นร้อยละ 87.50 รองลงมา คือ 
ธนาคารมีสาขามาก สะดวกในการใชบ้ริการคิดเป็นร้อยละ 56  

 5.ลูกคา้ธนาคารกรุงเทพใหค้วามสําคญักบัปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตในภาพ
รวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉลีย 3.90 เมือวเิคราะห์รายละเอียดเป็นรายขอ้ พบวา่มีระดบัปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใช้
บริการบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพระดบัอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 
  ขอ้เสนอแนะในการวจิยั คือมีการวจิยัในพนืทีอืน ๆ เพอืทราบ ถึงพฤติกรรมและ ปัจจยัทีส่งผลต่อ
การเลือกใชบ้ตัรเครดิตของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ เนืองจากแต่ละพนืทีอาจ มีพฤติกรรมและมีการ เลือกใชท้ี
ต่างกนั ทาํใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งในแต่ละพนืที 
 
สาขาวชิาการประกอบการ                                    บณัฑิตวทิยาลยั   มหาวทิยาลยัศิลปากร ปีการศึกษา 2554          
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     THANONGSAK  JIRAWARRANAWIJIT : FACTORS AFFECTING THE CHOICE 
OF THE  CUSTOMER’S CREDIT CARD BANGKOK BANK LIMITED (THE COMPANY), 
SAMUTSAKORN-SAMUTSONGKRAM. INDEPENDENT STUDY ADVISOR : ASSOCIATE 
PROFESSOR PRASOPCHAI  PASUNON .135 pp. 

     This study aims to examine the marketing mix (7Ps) affecting the use of credit 
cards. Bangkok Bank Public Company Limited  in Part – Samutsakorn-samutsongkram 
sample is the customer's credit card of Bangkok Bank Public Company Limited  and lived in 
these part 385 of the sampling method Convenience Sampling by the number of samples. 
Tools used in this study were to analyze the data analyzed using frequencies, percentages, 
mean, standard deviation. And multiple regression. The analysis results showed that 

    1.A Bank customers are mostly women. Aged between 20-30 years old, married 
with a Bachelor's degree. Employees . Average income of 15,000 to 30,000 baht for the card 
type as Visa cards. Of a number of cards held in a residential area. The payment will be made 
in full. 

    2.Behavior of a customer's credit card bank that the credit card visa. Bangkok 
Bank is a financial institution. Type of credit card Visa credit card. The average number of 
credit card spending less than 5 times per month. Amount of credit cards average 5,000 baht 
less than the intended use of the credit card used to pay for goods at department stores or 
supermarkets. 

    3.Clients focus on problems and obstacles to the use of credit cards in the overall  
level and the average was 3.70, which were detailed as follows: The penalty for paying late is 
too high, averaging 4.54 rate. high interest to the average 4.34 fee added to the store to pay 
for goods and services averaged 4.32 The phone from Fraud that debt averages 4.24 

    4.Customer of Bangkok Bank, Bangkok Bank credit card holders of the majority. 
The use of credit cards, bank fee and first year free is equivalent to 87.50 percent, followed by 
banks with many branches. Convenient reason is 56 percent. 

    5.Bank customers focus on factors affecting the use of credit cards in the overall 
level and the average was 3.90 on a more detailed analysis. Found that the factors affecting 
the choice of bank and credit card services in all items. 

 
    Recommendations for future research. There is research in other areas to know 

the behavior and the factors affecting the choice of the customer's credit card bank. Since 
each region may have a behavior different. To meet the needs of customers in each area 
correctly. 
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กติติกรรมประกาศ 
 
 การคน้ควา้อิสระฉบบันี สําเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ดว้ยความกรุณาอย่างสูงจากอาจารยท์ี
ปรึกษา รองศาสตราจารย ์ประสพชยั พสุนนท ์ ทีไดส้ละเวลาให้คาํแนะนาํ ขอ้คิดเห็น และไดก้รุณา
ตรวจสอบแกไ้ข ขอ้บกพร่องต่างๆ จนการคน้ควา้ฉบบันีเสร็จสมบูรณ์ รวมถึงผูช่้ วยศาสตราจารย ์     
นภนนท ์หอมสุด ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พิทกัษ ์ศิริวงศ์ และขอกราบขอบพระคุณคณาจารยท์ุกท่าน
ทีไดป้ระสิทธ์ประสาทวชิาความรู้ เพือเป็นพืนฐานในการวจิยั ครังนีเป็นอย่างดียิง 
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อกติติพงศ์ จิรวฒันวจิิตรและคุณแม่ทศันีย ์ จิรว ั ฒนวจิิตร  
ผูใ้ห้ทุนการศึกษา ให้การสนบัสนุน ให้ความช่วยเหลือในดา้นต่างๆ เสมอมา และเป็นกาํลงัใจทีดี
ทีสุด  
 ขอขอบคุณ เพือนๆ พีๆ นอ้งๆนกัศึกษาปริญญาโท สาขาการประกอบการทีคอยให้
คาํแนะนาํสนบัสนุนและกาํลงัใจอย่างดียิง   
              สุดทา้ยนีขอขอบคุณลูกคา้ของธนาคารกรุงเทพทุกคน  ทีให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามเป็นอย่างดี ทาํให้ผูว้จิยัสามารถเกบ็รวบรวมขอ้มูลในการวจิยัไดอ้ย่างครบถว้น และ
ขอขอบคุณกาํลงัใจจากทุกท่านทีช่วยเหลือเกอืกูลแกผู่ว้จิยัดว้ยดีเสมอมา และผูม้ีพระคุณอีกหลาย
ท่านทีมิไดก้ล่าวนามไวใ้นทีนีทีช่วยให้การจดัทาํการคน้ควา้อิสระฉบบันีสําเร็จในทีสุด 
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