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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อศึกษาปั จจัยทางด้านการตลาดกับพฤติกรรมการใช้บริ การบัตร
เดบิตของผูบ้ ริ โภค และ เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผูเ้ ป็ นสมาชิกบัตรเดบิตกับพฤติกรรมการใช้
บริ การบัตรเดบิตของผูบ้ ริ โภค เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ ตําบลแพรกษาใหม่ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ และ
เป็ นผูถ้ ือบัตรเดบิตของธนาคารพาณิ ชย์แห่งใดแห่งหนึ่งจากทั้ง 5 แห่งที่ให้บริ การ ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ น 395 คน
โดยใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป SPSS ซึ่ งผล
วิจยั พบว่า
1.ลักษณะทางประชากรศาสตร์
เพศหญิง ร้อยละ 51.4 มีอายุระหว่าง 31-35 ปี ร้อยละ 30.4 จบการศึกษาในระดับปริ ญญาตม ร้อยละ 28.4
เป็ นพนักงานบริ ษทั ร้อยละ 33.2 รายได้ระหว่าง 15,001-20,000 บาท ร้อยละ 32.9 มี สถานะภาพสมรส ร้อยละ
59.2 เป็ นสมาชิกบัตรเดบิตเพียง 1 ใบ ร้อยละ 58 และนิยมใช้บตั รเดบิตของธนาคารไทยพาณิ ชย์มากที่สุด ร้อยละ
28.04
2.พฤติกรรมการใช้บริ การบัตรเดบิต
กลุ่มตัวอย่างกว่าครึ่ งหนึ่ งมีพฤติกรรมการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตต่อสัปดาห์เพียง 1-2 ครั้ง เท่านั้น และใน
การใช้บริ การบัตรเดบิตซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การนั้นกว่าร้อยละ 67.3 ของกลุ่มตัวอย่างจะใช้เป็ นจํานวนเงินต่อครั้ ง
ประมาณ 2,001-3,000 บาท
3. ลักษณะโดยทัว่ ไปของปั จ จัยด้านการตลาดของบัตรเดบิ ตทั้ง 4 ด้าน ได้แ ก่ ปั จ จัยการตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์ของบัตรเดบิต ปัจจัยการตลาดด้านราคาของบัตรเดบิต ปัจจัยการตลาดด้านสถานที่ของบัตรเดบิต
และปัจจัยการตลาดด้านการส่ งเสริ มการขายของบัตรเดบิต
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การวิ จ ัย ฉบับ นี้ สํา เร็ จ ลุ ล่ ว งได้ด้ว ยความกรุ ณ าอย่า งดี ย่ิง ของ อาจารย์จิ ต พนธ์ ชุ ม เกตุ
อาจารย์ที่ปรึ กษาสารนิ พนธ์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดาวลอย กาญจนมณี เสถียร และอาจารย์สิริชยั ดี
เลิศ ซึ่ งผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณสําหรับคําปรึ กษา ข้อเสนอแนะ อันเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับการ
วิจยั ตลอดมา ตลอดจนตรวจทานแก้ไขจนการวิจยั ครั้งนี้จนแล้วเสร็ จ
ขอขอบพระคุณครอบครัวที่สนับสนุ นและเป็ นกําลังใจที่สาํ คัญที่สุดของผูว้ ิจยั เสมอมา จน
การศึกษาครั้งนี้สาํ เร็ จลุล่วงไปด้วยดี
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บทที่ 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ปั จจุบนั ธุ รกิ จบัตรพลาสติก ในประเทศไทยเริ่ มหันมาให้ความสนใจในบริ การบัตรเดบิต
หรื อที่ นิยมเรี ยกว่าบัตรวีซ่าอิ เล็กตรอน มากขึ้น เนื่ องจากเป็ นบริ การทางการเงิ นประเภทหนึ่ งซึ่ ง
สามารถอํานวยความสะดวกแก่ผใู ้ ช้ในการเบิกถอนเงิน และชําระค่าสิ นค้าและบริ การ ซึ่ งมีเครื อข่าย
ให้บริ การเป็ นจํานวนมากทั้งในประเทศไทยและประเทศต่างๆทัว่ โลก สําหรั บในประเทศไทยมี
ธนาคารพาณิ ชย์ท้ งั สิ้ น 5 แห่ ง ที่ให้บริ การบัตรเดบิตดังกล่าวร่ วมกับวีซ่า อินเตอร์ เนชัน่ แนล ได้แก่
ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน), ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน), ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด
(มหาชน), ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน) โดยต่างก็ได้
มีการดําเนิ นการกลยุทธ์การตลาดเพื่อแข่งขันจูงใจให้ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจเป็ นผูถ้ ือบัตร (Cardholder)
และใช้บริ การของตนมากที่สุด
บัตรเดบิตมีความแตกต่างจากบัตรเครดิตคือ บัตรเครดิตเมื่อใช้ชาํ ระค่าสิ นค้าหรื อบริ การ
ผูใ้ ช้ยงั ไม่ตอ้ งจ่ายเงินสดจนกว่าจะถึงวันครบกําหนดชําระ เท่ากับว่าได้ “เครดิต” หรื อ “สิ นเชื่อ”
จากสถาบันการเงินผูอ้ อกบัตรในช่ วงระยะเวลาหนึ่ ง ส่ วนในกรณี ของบัตรเดบิตนั้น เมื่อชําระค่า
สิ นค้าหรื อบริ การด้วยบัตรเดบิต มูลค่าการใช้จ่ายจะถูก “เดบิต” หรื อ “หักบัญชี” จากบัญชีออม
ทรัพย์หรื อกระแสรายวันที่ผถู ้ ือบัตรมีอยูก่ บั สถาบันการเงินผูอ้ อกบัตรทันที หรื อในอีก 2-3 วัน ถัด
มาตามแต่ เงื่ อนไขของผูอ้ อกบัตร กล่ าวคือเมื่ อผูถ้ ื อบัตรเดบิ ตใช้บตั รในการชําระค่าสิ น ค้าและ
บริ การ ร้านค้าจะนําบัตรเดบิตรู ดกับเครื่ องอนุ มตั ิการใช้บตั ร ณ จุดการชําระเงิน (Point of sale
terminal) ซึ่งใช้ร่วมกับเครื่ องอ่านสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์หรื อ EDC (Electronic Data Capture) ซึ่งมี
ลักษณะคล้ายเครื่ องอ่านบัตรเครดิต เครื่ องอ่านจะทําหน้าที่ในการตรวจสอบจํานวนเงินในบัญชีของ
ผูถ้ ือบัตรว่ามีจาํ นวนเงินเพียงพอในการชําระค่าสิ นค้าหรื อบริ การหรื อไม่ หากเพียงพอจํานวนเงินจะ
ถูกหักออกจากบัญชีโดยอัตโนมัติ แต่หากจํานวนเงินไม่เพียงพอเครื่ องจะไม่อนุมตั ิ ผูถ้ ือบัตร
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จะไม่ได้เครดิ ตจ่ายก่อนแล้วชําระเงินในภายหลังเหมือนบัตรเครดิต บัตรเดบิตบางประเภทต้องลง
ลายมือชื่อในการอนุมตั ิการใช้จ่ายทุกครั้ง บางประประเภทใช้หมายเลขประจําตัวหรื อ PIN (Personal
Identification Number) แทน รวมถึงการลงลายมือชื่อประกอบไปด้วย และยังสามารถใช้เบิกเงินสด
ได้ทนั ทีเช่นเดียวกับบัตร ATM (Automatic Teller Machine) รวมทั้งผูถ้ ือบัตรเดบิตสามารถ
ตรวจสอบเงินจากบัญชีเงินฝากของตนได้ดว้ ย (“ธุรกิจบัตรพลาสติก” 2542 : 22-23)
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผูเ้ ป็ นสมาชิกบัตรเดบิตกับพฤติกรรมการ
ใช้บริ การบัตรเดบิตของผูเ้ ป็ นสมาชิก
2. เพื่อศึ กษาปั จจัยทางด้านการตลาดกับพฤติ กรรมการใช้บริ การบัตรเดบิ ตของผูเ้ ป็ น
สมาชิก
สมมติฐานการวิจัย
1. ปัจจัยทางด้านการตลาดของธนาคารพาณิ ชย์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การบัตรเดบิตของ
ผูบ้ ริ โภค
2. ลักษณะประชากรของผูเ้ ป็ นสมาชิกกับพฤติกรรมการใช้บริ การบัตรเดบิต
ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยทางด้านการตลาดกับพฤติกรรมการใช้บตั รเดบิตของผูเ้ ป็ นสมาชิ ก
ของธนาคารพาณิ ชย์ของประเทศไทยในจังหวัดสมุทรปราการ” กรณี ศึกษา ประชากรในตําบล
แพรกษาใหม่ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดขอบเขตในการศึกษาไว้ดงั นี้
1. มุ่งศึกษาเฉพาะปั จจัยทางด้านการตลาดของธนาคารพาณิ ชย์ ที่ให้บริ การบัตรเดบิต Visa
Electron โดยมีธนาคารพาณิ ชย์ท้ งั สิ้ น 5 ธนาคาร ที่ให้บริ การบัตรเดบิตวีซ่าอิเล็กตรอนในปั จจุบนั
ดังนี้
- ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
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2. มุ่งศึกษาเฉพาะประชากรใน ตําบลแพรกษาใหม่ อําเภอ เมือง จังหวัด สมุทรปราการ
และเป็ นผูถ้ ือบัตรเดบิตของธนาคารพาณิ ชย์แห่งใดแห่ งหนึ่งจากทั้ง 5 แห่งที่ให้บริ การ
3. ผูว้ จิ ยั ศึกษาปั จจัยทางด้านการตลาด 4 ด้าน คือ
- ปั จจัยการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ธนาคารพาณิ ชย์ผอู ้ อกบัตร รู ปลักษณ์ของ
บัตรเดบิต และคุณสมบัติของบัตร
- ปั จจัยการตลาดด้านราคา ประกอบด้วย อัตราค่าธรรมเนี ยมแรกเข้าเป็ นสมาชิก และ
อัตราค่าธรรมเนียมรายปี
- ปั จจัยการตลาดด้านสถานที่ ประกอบด้วย สาขาของธนาคาร จํานวนและความทันสมัย
ของร้ านค้าทัว่ ไปหรื อร้ านค้าประจําที่ รับบัตรเดบิตและการที่ สามารถนําบัตรเดบิตไปใช้จ่ายยัง
ต่างประเทศ
- ปั จจัยการตลาดด้านการส่ งเสริ มการตลาด ประกอบด้วย การส่ งเสริ มการขาย การ
ประชาสัมพันธ์ การโฆษณา และการตลาดทางตรง
4. ตัวแปรด้านพฤติกรรมการใช้บริ การ แบ่งเป็ น 2 ด้าน คือ ความถี่ต่อสัปดาห์และมูลค่าการ
การใช้ต่อครั้งในการใช้บริ การบัตรเดบิต
การวิจยั ครั้งนี้สามารถนํามาอธิบายเป็ นกรอบแนวคิดได้ดงั นี้
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

- อายุ
- เพศ
- รายได้
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- ปั จจัยการตลาดด้านผลิตภัณฑ์
- ปั จจัยการตลาดด้านราคา
- ปั จจัยการตลาดด้านสถานที่
- ปั จจัยการตลาดด้านการส่ งเสริ มการตลาด
- พฤติกรรมการใช้บริ การบัตรเดบิต
1. ความถี่ในการใช้บริ การบัตรเดบิต
2. มูลค่าการใช้บริ การบัตรเดบิต

กรอบแนวคิ ดแสดงถึ งตัวแปรของการวิจยั ในครั้ งนี้ โดยมี ตวั แปรอิ สระ คือ ปั จจัยด้า น
ลัก ษณะประชากร ปั จ จัย ด้า นการตลาด และพฤติ ก รรมการใช้บ ัตรเดบิ ต ของผูเ้ ป็ นสมาชิ ก ซึ่ ง
แบ่งเป็ น ด้านความถี่ในการใช้บริ การบัตรเดบิตต่อสัปดาห์ และ ด้านมูลค่าการใช้บตั รเดบิตต่อครั้ง
ของกลุ่มตัวอย่าง
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นิยามคําศัพท์
บัตรเดบิต หมายถึง บัตรที่สามารถใช้ชาํ ระค่าสิ นค้าหรื อบริ การตามร้านค้าต่าง ๆ ได้เหมือน
บัตรเครดิต แต่เป็ นการใช้บตั รเพื่อเบิกใช้เงินในบัญชีเงินฝากของผูเ้ ป็ นเจ้าของบัตรเอง และสามารถ
ใช้เป็ นบัตร ATM โดยรวมถึงบัตรที่พิมพ์ตราวีซ่าอิเล็คตรอน ผูถ้ ือบัตรต้องลงลายมือชื่อเพื่ออนุมตั ิ
การใช้ เช่ นเดียวกับบัตรเครดิต โดยธนาคารผูอ้ อกบัตรจะทําการหักบัญชี ของผูถ้ ือบัตรทันทีที่ซ้ื อ
สิ นค้าหรื อบริ การ บัตรชนิดนี้ใช้ได้ท้ งั ในประเทศและต่างประเทศทัว่ โลก
ปั จจัยด้านการตลาด หมายถึง ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ (บัตรเดบิต วีซ่าอิเล็กตรอน) ราคา (ค่า
สมาชิกรายปี ) การจัดจําหน่าย (ร้านค้าและเครื่ อง ATM)และการส่ งเสริ มการตลาด (คูปองส่ วนลด
คู่มือการใช้ การประชาสัมพันธ์ การโฆษณาผ่านสื่ อต่างๆ และการตลาดทางตรง)
พฤติกรรมการใช้บริ การ หมายถึง ความถี่ในการใช้บริ การบัตรเดบิตต่อสัปดาห์ รวมไปถึง
มูลค่าการใช้บตั รเดบิตต่อครั้ง
ธนาคารผูอ้ อกบัตร หมายถึง ธนาคารพาณิ ชย์ 5 แห่ ง ที่ให้บริ การบัตรเดบิตวีซ่า อิเล็กตรอน
คือ ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
จํากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ผลการวิจยั นี้ ช่วยให้นกั การตลาดของธนาคารพาณิ ชย์สามารถนําไปใช้เป็ นแนวทางใน
การวางแผน และพัฒ นารู ป แบบของกลยุท ธ์ ก ารสื่ อ สารการตลาดของบริ ก ารบัต รเครดิ ต ให้
สอดคล้องกับผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย ตลอดจนมีประสิ ทธิ ภาพในการกระตุน้ ให้เกิดการใช้บริ การของผู ้
เป็ นสมาชิกบัตรเดบิตมากขึ้น
2. ข้อมูลที่ได้จากการวิจยั จะเป็ นประโยชน์ในแง่วิชาการ โดยผูท้ ี่สนใจศึกษาในเรื่ องกลยุทธ์
การสื่ อสารการตลาด สามารถที่จะนําข้อมูลจากการวิจยั นี้ ใช้เป็ นพื้นฐานในการศึกษาธุรกิจในแง่มุม
อื่นต่อไป
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการวิจยั เรื่ อง “ ปั จจัยทางด้านการตลาดกับพฤติกรรมการใช้บตั รเดบิตของผูเ้ ป็ นสมาชิก
ของธนาคารพาณิ ชย์ของประเทศไทยในจังหวัดสมุทรปราการ ” กรณี ศึกษา ประชากรในตําบล
แพรกษาใหม่ จังหวัดสมุทรปราการ
มีแนวคิดทฤษฎีซ่ ึงจะนํามาเป็ นแนวทางในการศึกษา ได้ดงั นี้
1. วิวฒั นาการการชําระเงินในประเทศไทย
2. แนวโน้มของบัตรเดบิต
3. บัตรเดบิตในประเทศไทย
4. แนวคิดด้านการตลาด (Marketing Concept )
4.1 แนวคิดเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาด ( Marketing Mix Concept )
4.2 แนวคิดเกี่ยวกับการสื่ อสารการตลาด ( Marketing Communication Concept )
5. แนวคิดด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
5.1 ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
5.2 แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจและสิ่ งจูงใจในการซื้อ
6. แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร
7. วรรณกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
วิวฒ
ั นาการชําระเงินในประเทศไทย
เงินตรา เป็ นที่ยอมรับในฐานะสื่ อกลางแห่ งการแลกเปลี่ยนและตัววัดมูลค่าทางเศรษฐกิจ
เงินตราเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินเนื่องจากคุณสมบัติในการเก็บรักษามูลค่า แต่เงินตราเป็ นเพียงวัตถุ
สมมติเพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยน ส่ วนมูลค่าที่แท้จริ งคือตัวสิ นค้าและบริ การมิใช่เงินตราประชาชน
เชื่อถือในเงินตราเพราะผลิตและนําออกหมุนเวียนโดยรัฐบาล ผูถ้ ือเงินตรามีฐานะเป็ นเจ้าหนี้ รัฐบาล
และประชาชนของทุกประเทศ ก็เชื่อถือในเครดิตรัฐบาลของตน มนุษย์เริ่ มรู ้จกั ใช้เงินตราในยุคแห่ ง
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อารยธรรมนี่เอง ก่อนหน้านี้ การดําเนิ นกิจกรรมทางเศรษฐกิจมิได้อาศัยเงินตรา ด้วยพัฒนาการทาง
สังคมและเศรษฐกิจ ทําให้เกิดวิวฒั นาการของสื่ อการชําระมูลค่าด้วยวิวฒั นาการในสื่ อชําระมูลค่า
เกิ ดขึ้นอย่างต่อเนื่ องเพื่อสร้างประสิ ทธิ ภาพและความมัน่ คงต่อระบบเศรษฐกิ จ ปั จจัยสําคัญที่
เอื้ออํานวยต่อวิวฒั นาการ คือ นวัตกรรมทางการเงินและเทคโนโลยี
1. วิวฒ
ั นาการในการชําระเงิน
รู ปแบบการชําระเงิ นเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิ จและสังคมมาโดย
ตลอด วิวฒั นาการในการชําระเงินเป็ นการเปลี่ยนแปลงในตัวสื่ อการชําระมูลค่า ซึ่ งแบ่งออกเป็ นยุค
ต่าง ๆ ดังนี้
- การแลกเปลี่ยนด้วยสิ นค้ากับสิ นค้า (Barter system)
- การใช้ตวั เงินตรา (Physical money)
- การใช้บญั ชีเงินฝาก (Deposit money)
- การใช้บญั ชีเงินฝากผสมผสานกับเงินเครดิต (Deposit money combined with credit)
- การใช้เงินพลาสติกและวิธีการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Plastic money and electronic funds
transfer)
การแลกเปลีย่ นสินค้ากับสินค้า (Barter system)
เป็ นวิธีการชําระเงินแบบดั้งเดิมโดยการนําสิ นค้าที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันมาแลกเปลี่ยนกัน
โดยตรงระหว่างผูซ้ ้ื อกับผูข้ าย การชําระเงินด้วยวิธีน้ ี จะไม่มีมาตรฐานเทียบค่าอย่างยุติธรรมเพื่อ
แลกเปลี่ยน อีกทั้งมีความยุง่ ยากลําบากในการเก็บรักษา และไม่สะดวกในการขนย้าย ในที่สุดการ
แลกเปลี่ยนด้วยวิธีน้ ีจึงหมดไปและได้มีการพัฒนาวิธีการอื่นเข้ามาใช้แทน
การใช้ตวั เงินตราเป็ นสือ
่ ในการชําระเงิน (Physical money)
เป็ นการสมมติเอาวัตถุที่หายากให้มีมูลค่าตามที่กาํ หนดและเป็ นที่ยอมรับกันในสังคมนั้น
ๆ เท่าที่เคยพบในประวัติศาสตร์ เช่น เปลือกหอย ลูกปั ด กําไลหิ น ขวานหิ น และเงินเบี้ยที่ทาํ จาก
กระเบื้องเป็ นต้น ถัดมาก็เป็ นการนําโลหะทั้งที่มีค่าและไม่มีค่ามาใช้ เช่น การใช้เงินพดด้วง การใช้
ทองคํา อย่างไรก็ตาม ในยุคที่มีการนําโลหะมีค่าเข้ามาใช้ ภายหลังเกิดปั ญหาขึ้นมาหลายประการ
เช่น ต้นทุนการถลุงโลหะ การขาดแคลนโลหะมีค่าเพราะถูกนําไปหลอมเนื่องจากมูลค่าตัวโลหะสู ง
กว่ามูลค่าที่ตราไว้ นอกจากนี้ ยังไม่สะดวกต่อการขนย้าย ในเวลาต่อมาจึงได้มีการนําสื่ อประเภทอื่น
เข้ามาใช้แทน เช่น เงินกระดาษและเหรี ยญโลหะไม่มีค่า และได้มีการปรับปรุ งคุณภาพการผลิตเรื่ อย
มาจนถึงปั จจุบนั
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การชําระเงินด้วยการโอนบัญชีเงินฝาก (Deposit money)
สื่ อการชําระเงินที่ดี นอกจากจะต้องมีความคงทน ปลอมแปลงยาก มีตน้ ทุนการผลิตตํ่า
แล้ว จะต้องมีความสะดวกต่อการพกพาด้วย ปั ญหาของการใช้เงินกระดาษคือการขนย้ายในปริ มาณ
มาก ๆ นอกจากนี้ เงินกระดาษผูถ้ ือเงินคือผูท้ รงสิ ทธิ เมื่อสู ญหายหรื อถูกลักขโมยก็ไม่สามารถจะ
พิสูจน์สิทธิได้ ด้วยความไม่สะดวกของเงินกระดาษ จึงทําให้มีการนําตราสารทางการเงินและการ
โอนบัญชีเงินฝากมาใช้เป็ นสื่ อการชําระเงิน ซึ่งใช้กนั อย่างแพร่ หลายในปั จจุบนั
การใช้เงินเครดิต (Deposit money combined with credit)
จากพื้นฐานการใช้บญั ชีเงินฝากเป็ นสื่ อการชําระเงิน และบางครั้งมูลค่าทางธุ รกิจสู งกว่า
ปริ มาณเงินที่มีอยู่ เพื่อให้ธุรกรรมทางเศรษฐกิจสามารถดําเนิ นไปได้ จึงได้พฒั นาขึ้นเป็ นการให้
เครดิตหรื อสิ นเชื่อแก่ธุรกิจ โดยยังคงใช้สื่อเดิมคือการโอนบัญชีเงินฝากนัน่ เอง แต่สามารถชําระเงิน
ได้ในมูลค่าสู งกว่าเงินคงเหลือในบัญชี การใช้เงินพลาสติกและวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ (Plastic
money and electronic funds transfer) เป็ นรู ปแบบของสื่ อการชําระเงินล่าสุ ดในขณะนี้ มีพ้ืนฐานมา
จากแนวความคิดในการใช้บญั ชีเงินฝากเพื่อการชําระเงิน เงินพลาสติกถูกพัฒนาขึ้นมาตามเทคโน
โลยีซ่ ึงเปลี่ยนเพื่อให้ทดแทนสื่ อการชําระเงินด้วยตราสาร เนื่ องจากเงินพลาสติกมีความสะดวกใน
การพกพา มีความปลอดภัยสู ง และให้ผลในการชําระเงินทันที เงินพลาสติกที่มีใช้ในขณะนี้ ได้แก่
บัตรเดบิต บัตรเครดิต และกระเป๋ าเงินอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น สําหรับการชําระเงินมูลค่าสู ง หรื อ
ต้องการความรวดเร็ วในการเรี ยกเก็บก็จะใช้วิธีชาํ ระมูลค่าด้วยการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิ กส์ ซึ่ ง
เป็ นการผสมผสานทั้งสื่ อการชําระเงิน และวิธีการส่ งมอบด้วยการใช้เทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิ กส์
2. ระบบการชําระเงิน
ระบบการชําระเงิน คือกระบวนการหรื อกลไกการดําเนิ นงานให้สามารถส่ งมอบสื่ อการ
ชําระเงินให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง ในระบบที่มิใช่การเปลี่ยนสิ นค้าต่อสิ นค้า การส่ งมอบสื่ อคือการ
โอนสิ ทธิในสื่ อการชําระเงินนั้นให้แก่กนั กลไกที่กล่าวนี้ จะประกอบด้วยสถาบันการเงิน ตัวสื่ อทาง
การเงินและวิธีการที่ใช้ สถาบันการเงินจะเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางการเงิน และเชื่อมโยงการเงินของ
หน่วยเศรษฐกิจอื่น ๆ ไว้ดว้ ยกัน โดยมีศูนย์กลางอยูท่ ี่ธนาคารกลาง เครื่ องมือทางการเงินประกอบ
ด้วยสื่ อทางการเงินประเภทต่าง ๆ ทั้งสื่ อที่เป็ นเงินสด เงินฝาก และตราสาร ส่ วนกลไกการส่ งมอบ
จะขึ้นอยูก่ บั สื่ อ หากสื่ อการชําระเงินเป็ นวัตถุ วิธีการส่ งมอบกระทําโดยการขนย้ายตัวสื่ อ แต่หาก
มิใช่วตั ถุการส่ งมอบจะใช้วิธีการอื่น เช่น วิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ เป็ นต้น
องค์ประกอบ
ทั้งหลายที่กล่าวถึงข้างต้นรวมเรี ยกว่า "ระบบการชําระเงิน"
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3. ระบบการชําระเงินของไทย
เช่นเดียวกับประเทศอื่น ระบบการชําระเงินในประเทศไทยมีวิวฒั นาการมาเป็ นลําดับตาม
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอันพอจะสรุ ปได้ดงั นี้
การใช้เงินตรา
เท่าที่พบหลักฐานทางประวัติศาสตร์เงินตรา เช่น เหรี ยญเงินฟูนนั ทวาราวดี และศรี วิชยั
ถูกนํามาใช้ก่อนการตั้งรัฐไทย เงินตราของไทยยุคแรกคือเงินพดด้วง ผลิตขึ้นใช้ในสมัยสุ โขทัย และ
ได้ใช้หมุนเวียนยาวนานที่สุดคือตั้งแต่ยคุ สุ โขทัย อยุธยา มาจนถึงต้นรัตนโกสิ นทร์ และได้มีการ
ปรับเปลี่ยนรู ปแบบตลอดมาตามยุคสมัย ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัวได้ทรง
โปรดให้จดั ตั้ง "โรงกษาปณ์สิทธิการ" ขึ้นที่หน้าพระคลังมหาสมบัติในพระบรมมหาราชวังขึ้นเพื่อ
ใช้ผลิตเหรี ยญกษาปณ์ที่ทาํ จากนิ เกิล หลังจากนั้นก็ได้ทรงยกเลิกหน่วยเงินจากชัง่ /ตําลึง/บาท แล้ว
เปลี่ยนมาเป็ น บาท/สตางค์ แทนเหรี ยญกษาปณ์ก็เริ่ มมีบทบาทในระบบการชําระเงินตั้งแต่น้ นั เป็ น
ต้นมาจนปั จจุบนั นอกจากนี้ พระองค์ ทรงนําเงินกระดาษเข้ามาใช้เป็ นครั้งแรกออกใช้เมื่อปี พ.ศ.
2396 เรี ยกว่า "หมาย" ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ก็มีการนําอัฐกระ
ดาษมาใช้ เงินกระดาษได้รับความนิยมมากขึ้นเป็ นลําดับเนื่ องจากความสะดวกในการพกพา ซึ่งต่าง
จากเงินเหรี ยญ แต่ปัญหาของเงินกระดาษคือไม่ทนทาน ดังนั้น จึงมีการปรับปรุ งคุณภาพเรื่ อยมา
ธนบัตรรัฐบาลไทยที่ถือว่ามีคุณภาพได้มาตรฐานเป็ นธนบัตรที่จดั พิมพ์โดยบริ ษทั โทมัส เดอลารู
ประเทศอังกฤษ นําออกใช้ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2445 ต่อมาเมื่อธนาคารแห่ งประเทศไทยจัดตั้งโรง
พิมพ์ธนบัตรขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2512 ประเทศไทยก็พิมพ์ธนบัตรใช้เอง หลังจากนั้นเป็ นต้นมา ธนบัตร
ไทยก็ได้รับการปรับปรุ งคุณภาพขึ้นเป็ นลําดับจนได้มาตรฐานธนบัตรสากลในปั จจุบนั ในประเทศ
ไทย การใช้เงินตราได้รับความนิยมสู งมาก ประมาณกันว่าไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าธุรกรรม
ทางเศรษฐกิจชําระด้วยเงินตราสาเหตุที่เงินตราครองความเป็ นสื่ อการชําระเงินที่สาํ คัญเพราะประชา
กรในประเทศมีรายได้เฉลี่ยไม่สูงนัก มูลค่าการซื้อสิ นค้าและบริ การตามปกติแต่ละครั้งเป็ นจํานวน
เล็กน้อยประกอบกับพื้นที่ส่วนอื่นของประเทศที่มิใช่เมืองใหญ่ยงั ไม่มีวิธีการชําระเงินอื่นมาทดแทน
เงินสดจึงเป็ นเครื่ องมือการชําระเงินที่สะดวกที่สุดในขณะนี้
สื่ อการชําระเงินทีไ่ ม่ ใช่ เงินสด (Cashless payment)
เมื่อระบบเศรษฐกิจขยายตัวขึ้นความต้องการชําระเงินก็เพิ่มขึ้นด้วย ธนาคารพาณิ ชย์จึง
เกิดขึ้นเพื่อทําหน้าที่เป็ นตัวกลางทางการเงินและให้บริ การทางการเงิน เช่น การรับฝากเงิน และการ
โอนเงิน เมื่อรับฝากเงิน ธนาคารพาณิ ชย์จะออกเอกสารการรับฝากเงินให้ผฝู ้ ากเงินมีสิทธิ เรี ยกคืน
เงินตราที่ฝากไว้กบั ธนาคารพาณิ ชย์เมื่อต้องการส่ วนการโอนเงินนั้น ธนาคารพาณิ ชย์จะรับเงินตรา
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จากผูโ้ อนโดยออกเอกสารแสดงสิ ทธิ เรี ยกร้องให้ผถู ้ ือตราสารหรื อผูร้ ับเงิน นําไปแสดงสิ ทธิ รับ
เงินตราที่สาํ นักงานธนาคารพาณิ ชย์ตามที่กาํ หนด เมื่อการค้าขยายตัวขึ้น การชําระมูลค่าทางการค้า
ด้วยเงินตราขาดความสะดวกในการส่ งมอบ เป็ นภาระในการเก็บรวบรวม การขนย้ายและการเก็บ
รักษาเสี่ ยงต่อการสู ญหายและได้รับเงินปลอม จึงได้มีการพัฒนาสื่ ออื่นที่เป็ นตัวแทนของเงินตรามา
ชําระมูลค่าทางการค้า สื่ อนี้กค็ ือตราสาร ซึ่งเป็ นเอกสารแสดงสิ ทธิเรี ยกร้องเอาเงินตราจากผูจ้ ่าย ที่
สําคัญ ๆ และแพร่ หลายได้แก่
ดร๊ าฟท์ เป็ นตราสารที่ธนาคารพาณิ ชย์สงั่ ให้อีกสํานักงานหนึ่งของตนจ่ายเงินตราให้แก่ผู ้
ถือเมื่อนําดร๊ าฟท์น้ นั ไปยืน่ ขอขึ้นเงิน การสัง่ จ่ายเงินด้วย ดร๊ าฟท์น้ ี สํานักงานธนาคารผูส้ ง่ั จ่ายกับ
สํานักงานธนาคารผูจ้ ่ายอาจจะอยูใ่ นพื้นที่เดียวกันหรื อเป็ นการสัง่ โอนกันข้ามจังหวัดก็ได้
ตัว๋ แลกเงิน เป็ นตราสารซึ่งบุคคลหนึ่ง เรี ยกว่าผูส้ งั่ จ่าย สัง่ บุคคลคนหนึ่งเรี ยกว่าผูจ้ ่าย ให้
จ่ายเงินตราจํานวนหนึ่งแก่บุคคลอีกคนหนึ่ง หรื อให้ใช้ตามคําสัง่ ของบุคคลอีกคนหนึ่ง ซึ่งเรี ยกว่า
ผูร้ ับเงิน ตัว๋ แลกเงินมักจะต้องให้สถาบันการเงินเป็ นผูร้ ับรองหรื ออาวัลด้วยเพื่อความน่าเชื่อถือของ
ตัว๋
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน เป็ นตราสารซึ่ งบุคคลหนึ่ ง เรี ยกว่าผูอ้ อก ให้คาํ มัน่ สัญญาว่าจะจ่าย
เงินตราจํานวนหนึ่งให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ ง หรื อใช้ให้ตามคําสั่งของบุคคลอีกคนหนึ่ งเรี ยกว่าผูร้ ับ
เงิน เมื่อครบกําหนดชําระ ตัว๋ สัญญาใช้เงินจะเป็ นที่น่าเชื่อถือเพียงใดขึ้นอยูก่ บั เครดิตของผูอ้ อก ใน
ปัจจุบนั ตัว๋ สัญญาใช้เงินที่ยอมรับมักเป็ นตัว๋ สัญญาใช้เงินที่ออกโดยสถาบันการเงินหรื อไม่กม็ ีสถา
บันการเงินเป็ นผูร้ ับรองหรื ออาวัล
เช็ค เป็ นตราสารซึ่งบุคคลผูห้ นึ่งเรี ยกว่าผูส้ ง่ั จ่าย สัง่ ธนาคารให้จ่ายเงินตราจํานวนหนึ่งเมื่อ
ทวงถามให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง หรื อให้ใช้ตามคําสั่งของบุคคลอีกคนหนึ่ งซึ่ งเรี ยกว่าผูร้ ับเงิน เมื่อผู ้
ทรงเช็คนําเช็คไปขึ้นเงินที่ธนาคารผูอ้ อกเช็ค ธนาคารก็จะจ่ายเงินสดให้ผทู ้ รงเช็คนั้น แต่หากนําไป
เข้าบัญชีต่างธนาคาร ธนาคารผูร้ ับก็จะส่ งไปเรี ยกเก็บเงินโดยผ่านสํานักหักบัญชี เช็คเป็ นตราสารที่
มีความคล่องตัวกว่าตราสารสามประเภทแรกที่กล่าวถึง เนื่องจากสามารถเขียนเช็คสัง่ จ่ายจํานวนเงิน
เท่าใดก็ได้ตามที่ตอ้ งการแล้วส่ งมอบให้แก่ผรู ้ ับโดยไม่ตอ้ งผ่านการรับรองหรื อคํ้าประกันโดยสถา
บันการเงินอีก
การชําระเงินด้ วยเช็ค
เป็ นการโอนมูลค่าในบัญชีเงินฝากของตนที่มีต่อธนาคารพาณิ ชย์ ให้แก่บุคคลอื่นซึ่ งเป็ น
ผูท้ รงเช็ค เพราะเช็คเป็ นเอกสารคําสั่งซึ่งเจ้าของบัญชีเงินฝากสั่งให้ธนาคารพาณิ ชย์จ่ายเงินตราจาก
บัญชีเงินฝากกระแสรายวันของตนให้แก่ผทู ้ รงเช็คเมื่อนําไปยืน่ ต่อธนาคาร เช็คจึงมีมูลค่าในฐานะ
สื่ อกลางแห่ งการแลกเปลี่ยนทัดเทียมกับเงินตราเพราะเช็คสามารถนําไปแลกเป็ นเงินตราได้เสมอ
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การยอมรับเช็คว่าเป็ นการสื่ อการชําระเงินเกิดจากความเชื่ อถือในเครดิ ตของผูจ้ ่ายว่าบัญชี เงินฝาก
ของผูจ้ ่ายมีเงินตราเพียงพอจริ ง โดยทัว่ ไปแล้วมักจะไม่นิยมนําเช็คไปแลกเป็ นเงินตราเพราะไม่
สะดวกต่อการนําไปชําระต่อให้บุคคลอื่น แต่มกั จะนําเช็คไปฝากธนาคารพาณิ ชย์ของตนเรี ยกเก็บ
เงินเมื่อเรี ยกเก็บได้ ก็จะฝากเงินนั้นไว้กบั ธนาคารพาณิ ชย์ต่อไป ในขณะเดียวกันเมื่อต้องชําระให้แก่
บุคคลอื่นก็จะออกเช็คชําระแทนเงินสด เมื่อวงการค้าต่างก็ยินดีรับชําระด้วยเช็ค ทําให้เช็คเป็ น
สื่ อกลางในการชําระเงินที่นิยมกันทัว่ ไปในวงการค้า อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากธนาคารผูอ้ อกเช็คกับ
ธนาคารผูเ้ รี ยกเก็บมิใช่ธนาคารเดียวกัน ความยุง่ ยากจึงเกิดขึ้นในกระบวนการเรี ยกเก็บเงินแม้ว่าการ
เรี ย กเก็ บ เงิ น
จะเป็ นเพี ย งการโอนตัว เลขทางบัญ ชี โ ดยไม่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ตัว เงิ น ตราก็ ต าม
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล เช็คเรี ยกเก็บระหว่างธนาคารจะนํามาแลกกันที่สาํ นักหัก
บัญชีกรุ งเทพ และชําระบัญชีระหว่างกัน โดยธนาคารแห่ งประเทศไทยก่อนที่จะนําไปตัดยอดเงิน
ฝากจากเจ้าของบัญชีซ่ ึ งจะรู ้ผลในวันถัดไปหลังจากวันที่ส่งเช็คไปเรี ยกเก็บ ทําให้การรับชําระด้วย
เช็คไม่มีผลการชําระเงินอย่างแท้จริ งทันที แต่จะต้องใช้เวลาเรี ยกเก็บ 1 วัน และหากเป็ นเช็คเรี ยก
เก็บข้ามจังหวัดบางครั้งใช้เวลาในการเรี ยกเก็บถึง 15 วัน
การชําระเงินโดยไม่ ใช้ เอกสาร (Paperless payment)
พื้นฐานการใช้บญั ชีเงินฝากเป็ นสื่ อกลางการชําระเงิน ทําให้ความสําคัญของการชําระเงิน
มิได้ข้ ึนอยูก่ บั ตัวสื่ อ แต่เน้นวิธีการส่ งมอบสื่ อให้มีความสะดวกรวดเร็ ว ปราศจากความเสี่ ยง เมื่อ
เทคโนโลยีทางการสื่ อสารพัฒนาขึ้น จึงได้มีการนําเทคโนโลยีน้ ีเข้ามาประยุกต์ใช้ในระบบการชําระ
เงิน ในรอบสองทศวรรษที่ผา่ นมา เป็ นช่วงแห่ งการปฏิวตั ิทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์และการ
สื่ อสาร เทคโนโลยีดงั กล่าวจึงถูกนํามาใช้ในระบบการชําระเงินทั้งในรู ปของการเป็ นสื่ อกลางใน
การชําระเงินและในวิธีการส่ งมอบมูลค่าทางการเงิน
เงินพลาสติกและระบบการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
จากความยุง่ ยากของการใช้เช็คและกระบวนการเรี ยกเก็บที่ตอ้ งใช้เวลา เช็คจึงแพร่ หลาย
เฉพาะในแวดวงการค้ามิได้ไปถึงการจับจ่ายใช้สอยระดับบุคคลทัว่ ไป ธนาคารพาณิ ชย์ ในฐานะผู ้
ให้บริ การทางการเงิน จึงได้นาํ วิธีการอื่นที่สะดวกกว่าเก่ามาใช้เป็ นสื่ อการชําระเงินโดยในรู ปของ
บัตรพลาสติ ก เช่ น บัตรเดบิ ต บัตรเครดิ ต และการใช้กระเป๋ าเงิ นอิเล็กทรอนิ กส์ เป็ นต้น
บัตรเดบิต คือ การใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์สงั่ จ่ายเงินตรา หรื อโอนมูลค่าจากบัญชีเงิน
ฝากของตนให้แก่ผอู ้ ื่น ส่ วนบัตรเครดิต ก็คือการอาศัยแนวทางของเงินเบิกเกินบัญชีในระบบเช็คมา
ใช้ใ นรู ปของบัตรพลาสติ ก คื อใช้บตั รพลาสติ กเป็ นเครื่ องมื อแทนเช็ค สํา หรั บกระเป๋ าเงิ น
อิเล็กทรอนิกส์ ก็คือการบรรจุขอ้ มูลบัญชีเงินฝากไว้ในแถบแม่เหล็กของบัตรพลาสติก เมื่อจะชําระ
เงินก็จะใช้เครื่ องมืออิเล็กทรอนิ กส์ตดั มูลค่าในบัญชี เงินฝากจากบัตรนั้นแล้วนําไปเข้าบัญชี ให้แก่
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ผูร้ ับ การใช้บตั รพลาสติกจึงมีค่าเท่ากับการถือเงินตราที่มีมูลค่าเท่ากับบัญชี เงินฝากหรื อสิ ทธิ
เรี ยกร้องในเงินตราที่ตนมีอยู่ โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์บนั ทึกมูลค่าและส่ งมอบมูลค่า ดังนั้น
ในบางครั้งจึงเรี ยกวิธีการดังกล่าวนี้ ว่าเป็ นการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิ กส์
การโอนเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์มีข้ ึนในประเทศไทยมากกว่าสองทศวรรษแล้ว ตั้งแต่มีการนําเอาเทคโนโลยีทางด้าน
คอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในระบบการธนาคาร เช่น บริ การ online ระบบเงินฝากซึ่งสามารถรับฝากถอน
หรื อโอนเงินต่างสาขาธนาคารได้ แต่ที่ได้รับความนิ ยมสู งมากคือการใช้บตั รเดบิตกับเครื่ องฝาก
ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) นอกจากนี้ ยังมีการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิ กส์ เช่น การโอนเงิน ณ จุด
ขาย (EFT POS) และการชําระค่าสิ นค่าด้วยบัตรเดบิต เป็ นต้น
วิวฒั นาการเหล่านี้เป็ นวงจรของการชําระเงินที่เกิดขึ้นทัว่ โลก ในปั จจุบนั การโอนเงินทาง
อิเล็กทรอนิ กส์ถือเป็ นสื่ อการชําระเงินปกติ แต่เนื่ องจากในประเทศไทยยังขาดโครงสร้างพื้นฐาน
ทางการเงิน การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จึงอยูใ่ นวงแคบ เช่น เป็ นการให้บริ การรายย่อย และเป็ น
การโอนเงินภายในธนาคารเดียวกัน เป็ นต้น ธนาคารแห่ งประเทศไทยได้ตระหนักถึงปั ญหาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทางการเงินดังกล่าว จึงได้พฒั นาระบบการโอนเงินรายใหญ่ระหว่างธนาคารทาง
อิเล็กทรอนิ กส์ข้ ึนมาตอบสนองความต้องการโครงสร้างพื้นฐานในระบบการเงิน อีกทั้งช่วยลด
ความเสี่ ยงในระบบการโอนเงินปั จจุบนั ซึ่ งเป็ นระบบเอกสารลงด้วย ระบบการโอนเงินรายใหญ่
ระหว่างธนาคารดังกล่ าวเรี ยกว่า BAHTNET ซึ่ งเปิ ดใช้งานแล้วตั้งแต่ เดื อนพฤษภาคม 2538
4. สรุ ป

ระบบการชําระเงินตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อมัน่ จากประชาชนในตัวสื่ อกลางที่ใช้ชาํ ระ
มูลค่าทางการเงิน สื่ อกลางในการชําระมูลค่านั้นไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นรู ปธรรม เช่น เงินตรา หรื อตรา
สาร หากสื่ อนั้นสามารถสร้างความเชื่อมัน่ แก่ผอู ้ ยูใ่ นระบบการเงินได้ จึงทําให้เกิดมีวิวฒั นาการของ
สื่ อการชําระเงินจากรู ปธรรมเข้าสู่ นามธรรมที่เรี ยกว่าเงินอิเล็กทรอนิ กส์ ดังที่กล่าวมาแล้ว ทุก
สถาบันที่ร่วมอยูใ่ นระบบการชําระเงิน ต่างมีหน้าที่เสริ มสร้างความเชื่อมัน่ ให้แก่ระบบ วันใดที่
ความเชื่อมัน่ เหล่านี้เสื่ อมถอยลง วันนั้นระบบการเงินก็ต้ งั อยูไ่ ม่ได้เช่นกัน
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แนวโน้ มของบัตรเดบิต
การทําธุรกรรมทางการเงินในยุคปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงไป พร้อมกับวิวฒั นาการทาง
เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันมากขึ้น เช่น การทําธุ รกรรมต่างๆ (อาทิ ฝาก ถอน
โอนเงิน การชําระค่าสิ นค้าอุปโภคและบริ โภค การชําระค่าบัตรเครดิต เป็ นต้น) ผ่านเครื่ องเอทีเอ็ม
การทําธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet Banking) หรื อผ่านโทรศัพท์ (Telephone Banking)
เป็ นต้น ทั้งนี้ ตลาดบัตรเดบิต (Debit Card) เป็ นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ทางการเงินธนาคารพาณิ ชย์ได้มี
การทําตลาดอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผา่ นมา โดยมีการทําแคมเปญการตลาดเปลี่ยนจากบัตรเอทีเอ็มมา
เป็ นบัตรเดบิต โดยเน้นจุดเด่นของบัตรเดบิตที่มีความแตกต่างจากบัตรเอทีเอ็ม ซึ่ งนอกจากใช้ทาํ
ธุรกรรมต่างๆบนเครื่ องเอทีเอ็มเหมือนกับบัตรเอทีเอ็มทัว่ ไปแล้ว (เช่น เบิก/โอนเงินสด และชําระ
ค่าสาธารณู ปโภค เป็ นต้น) บัตรเดบิตมีความแตกต่างกับบัตรเอทีเอ็มตรงที่ว่า “ผูถ้ ือบัตรเดบิต
สามารถใช้บตั รชําระค่าสิ นค้าหรื อบริ การ ในห้างสรรพสิ นค้า ร้านค้าต่างๆ ที่รับบัตรเดบิต” ซึ่ งเมื่อผู ้
ซื้ อชําระค่าสิ นค้าหรื อบริ การผ่านบัตรเดบิต วงเงินค่าสิ นค้าหรื อบริ การจะถูกตัดออกจากบัญชีเงิน
ฝากลูกค้าทันที เพื่อเป็ นการกระตุน้ ให้ผถู ้ ือบัตรหันมาการชําระค่าสิ นค้าหรื อบริ การผ่านบัตรเดบิต
มากขึ้น ธนาคารพาณิ ชยังได้มีการทําแคมเปญการตลาด โดยผูท้ ี่ชาํ ระค่าสิ นค้าหรื อบริ การผ่านบัตร
เดบิตสามารถรับส่ วนลดในร้านค้าที่เป็ นพันธมิตรกับธนาคารพาณิ ชย์ นอกจากนี้ บตั รเดบิตยัง
สามารถเบิก โอนเงินสด ในวงเงินที่สูงกว่าบัตรเอทีเอ็มทัว่ ไป และผูถ้ ือบัตรเดบิตที่เดิ นทางไป
ต่ า งประเทศยั ง สามารถที่ จะเบิ กเงิ นผ่ า นเครื่ องเอที เอ็ ม ในต่ า งประเทศได้ เ ช่ นกั น
บัตรเดบิตในประเทศไทย
ในอดีตบริ การบัตรเดบิตยังไม่เป็ นที่รู้จกั แพร่ หลายนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับการ
ใช้บตั รเครดิต (Credit Card) ซึ่งเป็ นที่มีผรู ้ ู ้จกั และนิยมใช้กนั อย่างแพร่ หลาย โดยปั จจุบนั ในประเทศ
ไทยสําหรับบริ การบัตรเดบิตอยูใ่ นช่วงขยายตัวหลังจากการเปิ ดตัวสู่ ตลาดในช่วงต้นปี 2542 ที่ผา่ น
มา คุณลักษณะในปั จจุบนั ของบริ การบัตรเดบิตคือผูถ้ ือบัตรสามารถใช้จ่ายสิ นค้าหรื อบริ การ จาก
ร้านค้ากว่า 40000 แห่งทัว่ ประเทศและกว่า 8,000,000 แห่งทัว่ โลกที่รับบัตร หรื อมีเครื่ องหมาย Visa
หรื อ Visa Electron โดยเมื่อมีการใช้จ่ายเกิดขึ้นจะมีการตัดบัญชีของผูถ้ ือบัตรทันทีนอกจากนั้นผูถ้ ือ
ใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตของบริ ษทั เฉลี่ยประมาณ 4,000 บาทต่อคนต่อเดือน ลูกค้าถือบัตรเดบิตใช้รูด
ซื้ อสิ นค้าร้อยละ 20 ของบัตรทั้งระบบ ส่ วนบัตรเครดิตนั้น ใช้จ่ายผ่านบัตรประมาณ 5,000 บาทต่อ
คนต่ อ เดื อ น สะท้อ นพฤติ ก รรมการใช้ บ ัต รพลาสติ ก ของประชาชนที่ มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น
(www.manager.co.th)
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ชนิดของบัตรเดบิตสามารถจําแนกได้ดงั นี้
1. บัตรอินเตอร์ ลิ้งค์ (Inter link) เป็ นของวีซ่า อินเตอร์ เนชัน่ แนล ซึ่ งเป็ นที่รู้จกั กันดีใน
วงการบัตรพลาสติกโลก ในขณะที่มาสเตอร์ การ์ ดใช้สัญลักษณ์ Maestro ผูถ้ ือบัตรสารถใช้ชาํ ระค่า
สิ นค้าหรื อบริ การได้ โดยการกดรหัสเลขประจําตัวของผูถ้ ือบัตรเพื่ออนุ มตั ิการใช้ทุกครั้ ง จึงเป็ น
บัตรที่ให้ความปลอดภัยสู ง ปั จจุบนั นิยมใช้กนั มากในประเทศสหรัฐอเมริ กา
2. บัตรอิเล็กตรอน ใช้เป็ นบัตร ATM ผูถ้ ือบัตรต้องกดรหัสเลขประจําตัวหรื อลงลายมือชื่อ
เมื่อทํารายการเอง กรณี มีเครื่ องหมายวีซ่าหรื อตราพลัส (สัญลักษณ์ที่เป็ นเครื อข่ายของวีซ่า) ปรากฏ
บนบัตรจะสามารถนําไปใช้กบั เครื่ อง ATM ที่มีสญ
ั ลักษณ์วีซ่าพลัสได้ท้ งั ในและต่างประเทศ
3. บัตรเดบิตวีซ่า หมายถึง บัตรที่พิมพ์ตราวีซ่าเดบิต ผูถ้ ือบัตรต้องลงลายมือชื่อเพื่ออนุมตั ิการ
ใช้เช่นเดียวกับบัตรเครดิต โดยธนาคารจะทําการหักบัญชีของผูถ้ ือบัตร ภายใน 1-3 วัน หลังจากวันที่
ซื้อสิ นค้า บัตรชนิดนี้มีท้ งั ที่ใช้ในประเทศและทัว่ โลก (“ธุรกิจบัตรพลาสติก” 2542 : 22-23)
แผนภาพที่ 1 แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการทํางานของระบบบัตรเดบิต โดยเริ่ มจากการที่ธนาคารผู ้
ออกบัตรทําการออกบัตรให้เมื่อมีการสมัครสมาชิกเกิดขึ้น โดยดําเนินการผ่านศูนย์อนุมตั ิซ่ ึงเมื่อได้รับ
การอนุ มตั ิและรับบัตรแล้ว ผูถ้ ือบัตรสามารถใช้จ่ายซื้ อสิ นค้าและบริ การกับร้านค้าบัตรและติดป้ ายวี
ซ่าอิเล็กตรอนได้ทวั่ โลก โดยธนาคารพาณิ ชย์ที่มีบญั ชีของร้านค้าจะเป็ นผูจ้ ดั การตัดเงินจากบัญชีผถู ้ ือ
บัตรทันทีผา่ นศูนย์อนุมตั ิที่เป็ นศูนย์กลางของธนาคารพาณิ ชย์ทุกแห่ งที่ให้บริ การวีซ่าอิเล็กตรอน
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แผนภาพที่ 1 ขั้นตอนการทํางานของบัตรเดบิต

5.
6.

ร้านค้า

ผูถ้ ือบัตร
ธนาคารที่ออกบัตร

ศูนย์อนุมตั ิบตั ร

ธนาคารของร้าน

บัตรเดบิตเหมาะสําหรับการใช้จ่ายประจําวันที่มีมูลค่าไม่สูงนัก เช่น การซื้ อสิ นค้าอุปโภค
บริ โภค การเติมนํ้ามัน การชมภาพยนตร์ และรับประทานอาหาร เป็ นต้น เนื่องจากบัตรเดบิตช่วยให้
ผูถ้ ือบัตรไม่ตอ้ งพกเงินสดติดตัวเป็ นจํานวนมากๆ รวมทั้งค่าธรรมเนียมในการถือครองบัตรก็ต่าํ กว่า
บัตรเครดิต ขณะเดียวกันก็ยงั ช่วยในการวางแผนควบคุมค่าใช้จ่าย เพราะจํานวนเงินที่สามารถใช้จ่าย
ได้จะไม่เกินจํานวนเงินที่มีอยูใ่ นบัญชีธนาคาร
1. แนวคิดเกีย่ วกับการตลาด ( Marketing )
“การตลาด” เป็ นกระบวนการทางสังคมและบริ หาร (Social and managerial process) ซึ่งบุ
คลและกลุ่มบุคคลได้รับสิ่ งที่สนองความจําเป็ นและความต้องการของเขาจากการสร้าง การเสนอ
และการแลกเปลี่ยน ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่ากับบุคคลอื่น จากความหมายนี้ ประเด็นสําคัญคือ (1) เป็ น
กระบวรการทางสังคมและบริ หาร (2) วัตถุประสงค์ของการตลาด คือทําให้บุคคลและกลุ่มบุคคล
ได้รับผลิตภัณฑ์ที่สามารถสนองความต้องการของเขา (3) เครื่ องมือที่ใช้คือ การสร้ าง การเสนอ
และการแลกเปลี่ยน ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า กับบุคคลอื่น (Kotler 1997:9)
จากคําจํากัดความหรื อคํานิยามทางการตลาดต่างๆ ข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความหมาย ของ
การตลาดที่ใกล้เคียงกัน โดยมีปัจจัยหลักสามประการ คือ การตลาดเป็ นกระบวนการ ซึ่ งหมายถึง
กระบวนการแลกเปลี่ยนสิ นค้าและบริ การระหว่างผูผ้ ลิตกับผูบ้ ริ โภค การตลาดไม่ใช่มุ่งเน้นขาย
สิ นค้าแต่เพียงอย่างเดียว แต่มุ่งสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคเพื่อให้เกิดความพึงพอใจในสิ นค้า
และบริ การ การตลาดต้องดําเนิ นไปโดยให้บรรลุวตั ถุประสงค์หรื อเป้ าหมายขององค์การหมายถึง
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เมื่อผ่านกระบวนการต่างๆทางการตลาด ผ่านการแลกเปลี่ยนสิ นค้าและบริ การระหว่างผูผ้ ลิตกับ
ผูบ้ ริ โภคแล้วนั้น ต้องสร้ างให้เกิ ดผลกําไรแก่ บริ ษทั หรื อองค์กร เพื่อให้สามารถดําเนิ นการและ
พัฒนากิจการได้ต่อไป
การจัดการด้านการตลาดของธุ รกิจบัตรเดบิตมีความเกี่ยวข้องกับการตลาดในทิศทางของ
การให้บริ การ โดยเป็ นการให้บริ การเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผบู ้ ริ โภคหรื อผูเ้ ป็ นสมาชิกบัตรใน
การนําบัตรเดบิตใช้แทนเงินสดเพื่อชําระค่าสิ นค้าหรื อบริ การ การสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค
ในธุรกิจตลาดบัตรนั้น ปั จจัยด้านคุณสมบัติการใช้งานของตัวบัตรของธนาคารพาณิ ชย์ผอู ้ อกบัตรไม่
มีความแตกต่างกันมากนัก ดังนั้น การใช้กลยุทธ์ทางด้านการตลาดต่างๆ และสื่ อสารทางการตลาด
ไปสู่ ผบู ้ ริ โภคเพื่อสร้างความแตกต่าง จูงใจ และตอบสนองความตามความต้องการของผูบ้ ริ โภค
หรื อผูถ้ ือบัตรจึงเป็ นสิ่ งสําคัญในการสร้างจุดแข็งแก่บตั รเดบิตของแต่ละธนาคารพาณิ ชย์
1.1 แนวคิดเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix Concept)
“ส่ ว นประสมการตลาด หมายถึ ง การมี สิ น ค้า ที่ ต อบสนองความต้อ งการของลู ก ค้า
กลุ่มเป้ าหมายได้ ขายในราคาที่ผบู ้ ริ โภคยอมรับได้ และผูบ้ ริ โภคยินดีจ่ายเพราะมองเห็นว่าคุม้ ค่า
รวมถึงมีการจัดจําหน่ายกระจายสิ นค้าให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้อหา เพื่อให้เกิดความสะดวก
แก่ ลูกค้าด้วยความพยายามจูงใจให้เกิ ดความชอบในสิ นค้าและเกิ ดพฤติกรรมอย่างถูกต้อง” (เสรี
วงษ์มณฑา 2542 : 11) ส่ วนประสมการตลาดนี้ ถูกสร้างขึ้นโดยคํานึ งถึงความจําเป็ นและความ
ต้องการ (Needs and Wants) ของตลาดส่ วนต่างๆ เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ทางการตลาดของ
บริ ษ ัท และเพื่ อ เป็ นการตอบสนองหรื อ สร้ า งความพอใจ (Satisfaction) ให้ กับ ผู บ้ ริ โ ภคด้ว ย
(สําอางค์ ผลไม้ 2539 : 13) ความพยายามของธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อให้
ลูก ค้า ได้รั บ ความพอใจ และเพื่ อ ให้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ข องบริ ษ ัท ประสบผลสํา เร็ จ เหนื อ คู่ แ ข่ ง อัน เป็ น
เป้ าหมายสําคัญนั้น นักการตลาดจําเป็ นต้องใช้หลัก 4 Ps และนํามาพัฒนาให้สอดคล้องเหมาะสม
กับลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย นํามาประสมกันเป็ นแผนชุดเพื่อสร้างความพอใจแก่ลูกค้ามากที่สุด (ดารา ที
ปะปาล 2541 : 3) ดังนี้
ส่ วนประสมทางด้านผลิตภัณฑ์ (The product mix) เป็ นการสร้างส่ วนประสมทางด้าน
ผลิตภัณฑ์ซ่ ึ งประกอบด้วยตัวผลิตภัณฑ์ บริ การที่ให้กบั ตัวผลิตภัณฑ์ตรายี่หอ้ และหี บห่ อซึ่ งตรงกับ
ความต้องการของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายทางการตลาด
ส่ วนประสมทางด้านราคา (Price Mix) ราคาเป็ นส่ วนประกอบเดียวในส่ วนผสมของตลาดที่
ทําให้เกิดรายได้ ส่ วนประกอบอื่นๆนั้นทําให้เกิดรายจ่าย ราคายังเป็ นนุ่งในส่ วนประกอบที่สามารถ
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ยืดหยุน่ ได้มากที่สุดของส่ วนประสมการตลาด ซึ่ งเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็ วไม่เหมือนลักษณะสิ นค้า
และช่องการค้าอื่นๆ
ส่ วนประสมทางด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย (Place Mix) ช่องทางการจัดจําหน่ ายจะทํา
หน้าที่ในจะการเคลื่อนย้ายสิ นค้าจากผูผ้ ลิตไปยังผูบ้ ริ โภค ช่วยขจัดหรื อเอาชนะอุปสรรคเรื่ องของ
ช่องว่างทางด้านเวลา
ส่ วนประสมด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion Mix) หมายถึง องค์ประกอบรวมของการ
ใช้ความพยายามในเรื่ องของการส่ งเสริ มการตลาดซึ่ งประกอบด้วย การโฆษณา การขายโดยใช้
พนักงานขาย การส่ งเสริ มการขาย การตลาดทางตรง การให้ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ หรื อ
หมายถึงการประสมประสานการขายโดยใช้พนักงานขายและการขายโดยไม่ใช้พนักงานขายซึ่ ง
นักการตลาดใช้เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์การส่ งเสริ มการตลาด (ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ 2541 :
445) สําหรับแนวคิดเครื่ องส่ วนประสมทางการตลาดจะช่วยให้การศึกษาในครั้งนี้ มีการจัดแบ่ง
รู ป แบบได้อ ย่า งถู ก ต้อ งเหมาะสม โดยแยกศึ ก ษาในกรอบส่ ว นประสมการตลาดนี้ ทั้งในด้า น
ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย และการส่ งเสริ มการตลาด
1.2 แนวคิดเกี่ยวกับการสื่ อสารการตลาด (Marketing Communication Concept)
ปรมะ สตะเวทิน (2533 : 43) ให้ความหมายว่า “ การสื่ อสาร คือกระบวนการถ่ายทอดสาร
จากบุคคลฝ่ ายหนึ่ ง ซึ่ งเรี ยกว่าผูร้ ั บสารโดยผ่านสื่ อ ” การสื่ อสารการตลาด หมายถึง การดําเนิ น
กิจกรรมทางการตลาดในอันที่จะสื่ อความหมาย สร้างความเข้าใจ สร้างการยอมรับ ระหว่างธุ รกิจ
กับผูบ้ ริ โภคโดยมุ่งหวังที่จะให้เกิดพฤติกรรมตอบสนองตามวัตถุประสงค์ของธุ รกิจ (สุ วฒั นา วงษ์
กะพันธ์ 2530 : 62-70) ดารา ทีปะปาล (2541 : 8) กล่าวว่า การตลาดสมัยนั้น นักการตลาดจะไม่
เพียงแต่พฒั นาผลิตภัณฑ์ กําหนดราคาที่เหมาะสม และวางจัดจําหน่ายที่ลูกค้าเป้ าหมายสามารถซื้ อ
ได้โดยสะดวกเท่านั้น แต่นกั การตลาดจําเป็ นต้องจัดระบบการสื่ อสารที่ดีดว้ ยเพื่อให้สามารถสื่ อสาร
กับบุคคลหลายฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ลูกค้าในปั จจุบนั และอนาคต คนกลาง ผูถ้ ือหุ ้น ผูจ้ าํ หน่ายปั จจัย
การผลิ ต และสาธารณชนทั่ว ไป เป็ นต้น รวมทั้ง เพื่ อ เป็ นการส่ ง เสริ ม การตลาด เพื่ อ ให้บ รรลุ
วัต ถุ ป ระสงค์ข องธุ ร กิ จ ดัง นั้น การสื่ อ สารทางการตลาดจึ ง เป็ นเสมื อ นกระบวนการในการ
ถ่ายทอดความคิด การดําเนินการทางการตลาดของผูผ้ ลิตหรื อองค์กรธุรกิจไปสู่ ผบู ้ ริ โภคให้เกิดการ
รับรู ้และเข้าใจถูกต้องตามวัตถุประสงค์ การสื่ อสารการตลาดของบัตรเดบิต เป็ นการสื่ อสารไปสู่
ผูบ้ ริ โภคในเรื่ องคุณสมบัติการใช้งานของบัตรเดบิต สื่ อสารให้ทราบถึงประโยชน์ กิ จกรรมทาง
การตลาดต่างๆไปยังผูเ้ ป็ นสมาชิ กเพื่อให้เกิดการรับรู ้ เข้าใจ จูงใจและกระตุน้ ให้เกิดการใช้บริ การ
ซึ่งนําไปสู่รายได้แก่ธนาคารพาณิ ชย์ผอู ้ อกบัตรเช่นกัน
1.3 บทบาทของส่ วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการสื่ อสารการตลาด
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สุ วฒั นา วงษ์กะพันธ์ (2530 : 76) กล่าวว่า ในกระบวนการของการสื่ อสารการตลาด (The
Marketing Communication Process) องค์ประกอบทุกประการของส่ วนประสมทางการตลาดซึ่ ง
ได้แก่ สิ นค้าและบริ การ ราคา สถานที่จดั จําหน่ายสิ นค้า และกิจกรรมด้านการส่ งเสริ มการตลาดต่าง
ก็มีบทบาทในการทําหน้าที่เป็ นสัญลักษณ์เพื่อที่จะถ่ายทอดความคิดจากผูผ้ ลิตไปยังกลุ่มผูบ้ ริ โภค
เป้ าหมาย ดังนี้
1.3.1บทบาทของสิ นค้าและบริ การต่อการสื่ อสารทางการตลาด
สิ น ค้า มี องค์ประกอบหลายประการด้ว ยกัน ที่ จ ะแสดงบทบาทเป็ นสัญ ลัก ษณ์ ถ่ า ยทอด
ความคิดต่อผูบ้ ริ โภค ในกรณี ของบัตรเดบิต ส่ วนประกอบ ได้แก่ คุณสมบัติการใช้งาน รู ปลักษณ์
สี สัน รู ปถ่าย ซึ่ งเป็ นภาพรวมของสิ นค้า ทั้งนี้ สิ นค้าและบริ การแต่ละประเภทนั้นจะแสดงบทบาท
เป็ นสัญลักษณ์ ที่จะแสดงความหมายหรื อถ่ายทอดความคิดไปยังกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายทั้งด้าน
คุณค่า ประโยชน์ที่ได้รับ รวมถึงในด้านของอารมณ์ความรู ้สึก แต่สินค้าชนิ ดเดียวกันแต่ต่างยี่ห้อ
ตราสิ นค้า และภาพลักษณ์จะแสดงบทบาทการสื่ อสารโดยก่อให้เกิดผลทางความรู ้สึกกับผูบ้ ริ โภค
ต่างกัน หากพิจารณาบทบาทของสิ นค้าในการสร้างความพึงพอใจแต่ผบู ้ ริ โภคนั้น ความพึงพอใจจะ
เกิดขึ้นใน 2 ลักษณะ คือ ความพึงพอในในสิ นค้าและบริ การนั้น (Physical Satisfaction) และความ
พึงพอใจทางด้านจิตวิทยา (Psychological satisfaction) ความพึงพอใจในตัวสิ นค้าและบริ การนั้น
เป็ นความพึ ง พอใจที่ เ กิ ด ขึ้ น จากสิ น ค้า นั้น สามารถที่ จ ะช่ ว ยแก้ปั ญหาหรื อให้คุณ ประโยชน์ แ ก่
ผูบ้ ริ โภคคุม้ ค่ากับเงินที่จ่ายในการซื้อสิ นค้าและบริ การนั้นๆ เช่น เมื่อผูบ้ ริ โภคต้องการความสะดวก
ในการใช้จ่าย ไม่ตอ้ งการพกเงินสดติดตัวเป็ นจํานวนมากในการเดิ นทาง และไม่ตอ้ งการใช้บตั ร
เครดิ ตเนื่ องจากยากต่ อการควบคุ มการใช้จ่าย จึ งเบื อที่ จะสมัครเป็ นสมาชิ ก บัตรเดบิ ตเพื่อที่ จ ะ
สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ เป็ นต้น ความพึงพอใจในลักษณะนี้ เป็ นความพึงพอใจในตัว
สิ นค้าและบริ การนั้น (Physical Satisfaction) นัน่ เอง แต่ผบู ้ ริ โภคบางคนต้องการบริ โภคสิ นค้าไม่
เพียงแต่เพื่อประโยชน์เท่านั้น แต่ตอ้ งการสื่ อให้เห็นว่าสิ นค้าที่ตนใช้บ่งบอกถึงรสนิ ยม ฐานะทาง
เศรษฐกิจ ซึ่ งเป็ นความถึงพอใจทางด้านจิตวิทยา ดังนั้น สิ นค้าหลายชนิ ดจึงพยายามที่จะเสนอขาย
โดยในการสื่ อความหมายกับผูบ้ ริ โภคจะไม่เน้นที่คุณสมบัติของสิ นค้ามากนัก กล่าวคืออาจจะไม่
เน้นไปที่คุณสมบัติหรื อประโยชน์หลักๆของสิ นค้า แต่มุ่งเน้นที่การสื่ อสารด้านอารมณ์หรื อจิตวิทยา
เป็ นหลัก
1.3.2 บทบาทของราคาต่อการสื่ อสารการตลาด
ปั จจัยในการกําหนดราคาที่มีส่วนช่วยในการสื่ อความหมายด้านคุณภาพของสิ นค้าและบริ การไป ยัง
กลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย สามารถจําแนกออกเป็ น 2 ประเด็นหลัก คือ ปั จจัยคุณลักษณะของสิ นค้า
และ บริ การ และปัจจัยคุณลักษณะของผูบ้ ริ โภค
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1.คุณลักษณะของสิ นค้าและบริ การ
1.1 การรับรู ้ที่ต่างกันในด้านคุณภาพของสิ นค้าและบริ การ จะมีผลต่อการกําหนดราคาที่
แตกต่างกันได้ เช่ น ในกรณี ชื่อเสี ยงขององค์กรหรื อธนาคารผูอ้ อกบัตรเดบิต และคุณภาพในการ
ให้บริ การที่ต่างกัน เป็ นต้น จะมีผลต่อการกําหนดราคา หรื อค่าธรรมเนี ยมที่ต่างกันได้ การรับรู ้ใน
เรื่ องดังกล่าวมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บตั รเดบิตของธนาคารใดธนาคารหนึ่ ง และถึงแม้ว่าราคา
จะกําหนดไว้เท่ากัน แต่การรั บรู ้ ในคุณภาพที่ต่างกันจะมีผลให้ผูบ้ ริ โภคเลือกใช้บตั รที่มีคุณภาพ
ดีกว่า ในอีกา้ นหนึ่งหากผูบ้ ริ โภครับรู ้ว่าไม่มีความแตกต่างในเรื่ องคุณภาพของบัตรเดบิตของแต่ละ
ธนาคารที่ออกบัตร ผูบ้ ริ โภคก็จะตัดสิ นใจเลือกบัตรเดบิตที่มีอตั ราค่าธรรมเนียมตํ่าที่สุด
1.2 ส่ วนเพิ่มเติมจากคุณลักษณะโดยปกติของสิ นค้าและบริ การ จะสามารถสร้างความรู ้สึก
แก่ผบู ้ ริ โภคได้วา่ มีคุณภาพสู งหรื อดีกว่า ทําให้สามารถกําหนดราคาให้สูงกว่าในตลาดได้ เช่น ความ
สวยงามของหี บห่อ หรื อสิ่ งของสมนาคุณ เป็ นต้น
1.3 การวางตําแหน่งสิ นค้าในใจผูบ้ ริ โภคในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ ตลาด เป็ นโอกาสใน
การกําหนดตําแหน่ งและราคาของสิ นค้านั้นๆ การกําหนดราคาในช่วงแรกไว้สูง เพื่อให้ผบู ้ ริ โภค
เกิ ด การรั บ รู ้ ไ ด้ว่ า เป็ นสิ น ค้า ที่ มี คุ ณ ภาพสู ง ในทางตรงกัน ข้า มหากกํา หนดราคาในระดับ ที่ ต่ าํ
ผูบ้ ริ โภคจะเข้าใจว่าเป็ นสิ นค้าที่มีคุณภาพตํ่า
2. คุณลักษณะผูบ้ ริ โภค
คุณลักษณะผูข้ องบริ โภค โดยเฉพาะกับผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายมีส่วนสําคัญต่อบทบาทของ
ราคาทางการสื่ อสารการตลาด ประสบการณ์ของผูบ้ ริ โภคต่อสิ นค้าหรื อบริ การเป็ นส่ วนสําคัญของ
การกําหนดราคา ถ้าผูบ้ ริ โภคขาดประสบการณ์เกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การ หรื อไม่มีขอ้ มูลที่เกี่ยวข้อง
กับสิ นค้าและบริ การนั้น ๆ ราคาจะมีบทบาทสําคัญต่อการสื่ อสารการตลาด เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการ
รับรู ้ในคุณภาพของสิ นค้านั้น ๆ เช่น สิ นค้าชนิ ดเดียวกันสองชิ้น สิ นค้าที่มีราคาสู งกว่าผูบ้ ริ โภคจอ
รับรู ้ในขั้นต้นว่ามีคุณภาพกว่าสิ นค้าชิ้นที่มีราคาตํ่ากว่า ในอีกด้านหนึ่ งหากผูบ้ ริ โภคมีประสบการณ์
หรื อข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การ รวมถึงภาพองค์การในด้านใดด้านหนึ่งมาก่อนก็จะมีผลต่อการ
กําหนดราคาด้วยเช่นกัน
1.3.3 บทบาทของช่องทางการจัดจําหน่ายต่อการสื่ อสารการตลาด
บทบาทของช่องทางการจัดจําหน่ าย คือ การเป็ นตัวกลางในการนําสิ นค้าหรื อบริ การจาก
ผูผ้ ลิตหรื อเจ้าของสิ นค้าไปสู่ ผบู ้ ริ โภค สําหรับช่องทางการจัดจําหน่ ายบัตรเดบิตในที่น้ ี คือ สถานที่
หรื อร้ า นค้า ที่ รับบัตรเดบิ ต ซึ่ ง สถานที่ ดังกล่ าวมี ความสัมพัน ธ์กับพฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจของ
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ผูบ้ ริ โภคในการจะซื้ อสิ นค้าและบริ การ เช่น การมีจาํ นวนร้านที่รับบัตรมากและกระจายอยู่ทวั่ ไป
การที่พนักงานขายให้ขอ้ มูลและคําอธิบายเมื่อผูซ้ ้ือเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับบริ การ การออกแบบตกแต่ง
ร้านค้าหรื อองค์กร การจัดแสดงสิ นค้า การบริ การของพนักงานขาย เครื่ องหมายหรื อสัญลักษณ์
รวมถึงทําเลที่ต้ งั เป็ นต้น จะมีผลต่อภาพลักษณ์และการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภค จนถึงการตัดสิ นใจซื้ อ
โดยบทบาทของสถานที่จาํ หน่ายต่อการสื่ อ-สารการตลาดบัตรเดบิตนั้นสามารถจําแนกได้เป็ นสอง
ส่ วนคือ
- สถานที่ ออกบัตร หมายถึ ง ธนาคารพาณิ ชย์แ ละที่ ทาํ การสาขา องค์ประกอบภายใน
ภายนอกสถานที่มีผลต่อการสร้างภาพลักษณ์ได้ท้ งั ทางบอกและลบ
- ร้านค้าและสถานที่ต่าง ๆ ที่รับชําระเงินโดยบัตรเดบิต หมายรวมถึงจํานวนร้านที่มากพอ
แก่ การตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้อย่างสะดวกสบาย และองค์ประกอบต่างๆ ของ
ร้านค้าและสถานที่ที่รับบัตร ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเป็ นสมาชิกและความถี่ในการใช้
บัตรเดบิต
1.3.4 บทบาทของการส่ งเสริ มการตลาดต่อการสื่ อสารการตลาด
บทบาทของการส่ งเสริ มการตลาดต่อการสื่ อสารการตลาด สามารถแบ่งพิจารณาได้ตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการส่ งเสริ มการจําหน่ายดังนี้
1. การส่ งเสริ มการตลาดเพื่อให้ข่าวสาร บทบาทของการส่ งเสริ มการจําหน่ ายต่อการสื่ อ
สารการตลาด โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อที่จะให้ข่าวสารเกี่ยวกับบัตรเดบิตแก่ผบู ้ ริ โภคทัว่ ไปและผูเ้ ป็ น
สมาชิ กบัตร ทั้งในเรื่ องคุณสมบัติของบัตรเดบิต ข้อมูลร้านค้าสถานที่ต่างๆที่รับชําระสิ นค้า หรื อ
บริ การด้วยบัตรเดบิต และข้อมูลการส่ งเสริ มการใช้บริ การในรู ปแบบต่างๆที่จดั ขึ้น เพื่อกระตุน้ ให้
เกิดการใช้บริ การบัตรเดบิตในปริ มาณความถี่ที่มากขึ้น
2. การส่ งเสริ มการตลาดเพื่อเตือนความจํา การดําเนิ นกิ จกรรมการส่ งเสริ มการจําหน่ ายที่
สมํ่าเสมอสามารถที่จะยํ้าเตือนความจําผูเ้ ป็ นสมาชิกบัตรเดบิตและผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดี การใช้
การส่ งเสริ มการจําหน่ายด้วยระยะเวลาและความถี่ที่เหมาะสม จะทําให้เกิดความรู ้และความเข้าใจ
ในตัวบัตรเดบิตรวมถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากบัตรเดบิตมากขึ้น
3. การส่ งเสริ มการตลาด เพื่อสร้างความมัน่ ใจ เป็ นการสร้างความมัน่ ใจเพื่อให้ไม่เกิดการ
เปลี่ยนใจไปใช้บตั รบริ การบัตรเดบิตของธนาคารพาณิ ชย์อื่น และสร้างความมัน่ ใจในการใช้บริ การ
ว่าสามารถตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้ได้ตามคุณสมบัติของบัตรเดบิตที่มีอยู่ Kotlor (1997:
783) กล่าวว่า หลักการตลาดสมัยใหม่ตอ้ งการมากว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดี มีราคาดึงดูดใจและ
เป็ นสิ่ งที่ลูกค้าเป้ าหมายสามารถเข้าถึงได้ง่าย สิ่ งที่บริ ษทั หรื อผูผ้ ลิตต้องทําคือ การสื่ อสารกับลูกค้า
ปั จจุบนั และในอนาคต พ่อค้าปลีก คู่คา้ ผูถ้ ือหุ ้น และสาธารณชน บริ ษทั ทุกแห่ งต้องแสดงบทบาท
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ของผูส้ ื่ อสารอย่างหลี กเลี่ ยงไม่ ได้ และสําหรั บบริ ษทั ส่ วนใหญ่แล้ว ปั ญหาไม่ ได้อยู่ที่ว่าควรจะ
สื่ อสารหรื อไม่ แต่อยู่ที่ว่าควรจะสื่ ออะไร ถึงใครและบ่อยครั้งแค่ไหนมากกว่า ซึ่ งในการสื่ อสารมี
ส่ วนประสมการสื่ อสารการตลาดที่ประกอบด้วยตัวแบบการสื่ อสารที่สาํ คัญ 5 ประการด้วยกัน คือ
1. การโฆษณา (Advertising) เป็ นรู ปแบบการเสนอขายโดยไม่ใช้บุคคลที่ตอ้ งจ่ายเงินโดยผู ้
อุปถัมภ์ เพื่อนําเสนอและส่ งเสริ มความคิด สิ นค้าหรื อบริ การ การส่ งเสริ มการขาย เป็ นเครื่ องมือ
ระยะสั้นเพื่อส่ งเสริ มให้มีการติดตามหรื อซื้อผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
2. การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) การประชาสัมพัน ธ์ไม่ เ พีย งแต่ ตอ้ งสร้ าง
ความสัมพันธ์แก่ลูกค้า ผูจ้ ดั จําหน่ ายวัตถุดิบ และตัวแทนจําหน่ ายเท่านั้น แต่ยงั จําเป็ นต้องมีความ
สัมพันธ์ที่ดีกบั สาธารณชนที่สนใจ ฝ่ ายประชาสัมพันธ์มีหน้าที่ทาํ กิจกรรม 5 ประการดังนี้
- สร้างความสัมพันธ์กบั สื่ อมวลชน โดยการให้ข่าวหรื อข้อมูลในแง่ดีของบริ ษทั
เผยแพร่ ผลิตภัณฑ์ ให้การสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมในชื่อผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ
สื่ อสารภาพพจน์องค์กร สร้างความเข้าใจที่ดีท้ งั ในและนอกองค์กร
ทําหน้าที่ เจรจาติ ดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรั ฐ เพื่อให้งานของบริ ษทั ที่ตอ้ งเกี่ ยวข้องกับ
ภาครัฐ ดําเนินไปอย่างไม่ติดขัด
- ให้คาํ ปรึ กษา แนะนําแก่ผบู ้ ริ หารเกี่ยวกับภาพพจน์ สถานะ และเรื่ องต่างๆ ของบริ ษทั ที่
จะออกสู่ สาธารณชน รวมทั้ง การให้คาํ แนะนําในกรณี ที่เมื่อสาธารณชนเกิดความสัน่ คลอนในความ
เชื่อมัน่ ต่อสิ นค้าของบริ ษทั (Kotler 1997: 862-863)
3. การขายโดยพนักงานขาย (Personal Selling) เป็ นรู ปแบบของการติดต่อสื่ อสารทางตรง
ระหว่างผูข้ ายกับผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายที่คาดหวัง เพื่อการนําเสนอสิ นค้าหรื อบริ การ ตอบคําถาม ให้
ลูกค้าเกิดความต้องการ และการตัดสิ นใจซื้อ
4. การตลาดทางตรง (Direct Marketing) เป็ นรู ปแบบการตลาดที่ใช้สื่อ ได้แก่ จดหมาย
โทรศัพท์ เครื่ องโทรสาร อี-เมล์ และเครื่ องมืออื่นๆ ในการติดต่อที่ไม่ใช่บุคคล เพื่อสื่ อสารถึงหรื อ
กระตุน้ ให้เกิดการตอบสนองจากลูกค้าเป้ าหมายและที่คาดหวังโดยตรง (Kotler 1997:783)
5. การส่ งเสริ มการขาย (Sales Promotion) การส่ งเสริ มการขายเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการจูง
ใจโดยส่ วนใหญ่จะเป็ นในระยะสั้นที่ถูกใช้เพื่อกระตุน้ ลูกค้าให้เกิดการซื้ อผลิตภัณฑ์มากขึ้น หรื อ
ตัดสิ น ใจซื้อเร็ วขึ้น
ในบทบาทของการส่ งเสริ มการตลาดต่อการสื่ อสารการตลาดบัตรเดบิต การส่ งเสริ มการ
ขายเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่มีบทบาทสําคัญในการกระตุน้ ผูเ้ ป็ นสมาชิ กให้เกิ ดพฤติกรรมการใช้บริ การ
เนื่ อ งจากคุ ณ สมบัติ ข องบัต รเดบิ ต นั้ น ไม่ มี ค วามแตกต่ า งในด้า นตัว ผลิ ต ภัณ ฑ์ม ากนัก เมื่ อ
เปรี ย บเที ย บกัน ระหว่ า งธนาคารพาณิ ช ย์ที่ ใ ห้ บ ริ ก าร เช่ น เดี ย วกัน กับ เรื่ อ งราคาหรื อ อัต รา
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ค่าธรรมเนียมรายปี ที่อยูใ่ นระดับใกล้- เคียงกัน ดังนั้น การสื่ อสารการตลาดของบัตรเดบิตจึงมุ่งเน้น
การส่ งเสริ มการขายเป็ นหลัก โดยแบ่งเป็ น 2 ลักษณะดังนั้น
1. การใช้การส่ งเสริ มการขายต่อผูบ้ ริ โภค (Consumer Promotion) มีเครื่ องมือสําคัญในการ
ส่ งเสริ มการขาย ได้แก่
- คู ป อง คื อ บัต รที่ ผูถ้ ื อ จะได้ส่ ว นลด เมื่ อ นําไปซื้ อ สิ น ค้า ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ อาจใช้ก ารส่ ง
ไปรษณี ย ์ หรื อแทรกในหน้าหนังสื อ การใช้คูปองจะได้ผลดี สําหรั บสิ น ค้าที่ ขายดี อยู่แล้ว หรื อ
ทดสอบสิ นค้าใหม่ และถ้าต้องการให้ได้ผลควรมีส่วนลดในระดับประมาณร้อยละ 15-20 ในการ
สมัครเป็ นสมาชิ กบัตรเดบิต ผูส้ มัครได้รับคูปองที่มีลกั ษณะเป็ นรู ปเล่ม ซึ่ งภายในจะประกอบด้วย
คูปองย่อยสําหรับใช้เป็ นส่ วนลดในการซื้ อสิ นค้าและบริ การต่างๆ โดยจะต้องฉี กคูปองย่อยให้แก
ผูข้ ายหรื อร้ านค้าเพื่อรั บส่ วนลดตามที่กาํ หนดไว้ภายใน ทั้งนี้ เป็ นการสร้างแรงจูงใจให้เกิ ดการ
ทดลองใช้บริ การเพื่อสร้างความรู ้สึกในสิ ทธิ พิเศษที่ได้รับและประสบการณ์ในการใช้บริ การจาก
ใบสลิปการฝากถอนเงิน ที่ได้รับจากตูฝ้ ากถอนเงินอัตโนมัติเป็ นคูปองอีกประเภทหนึ่ ง โดยสามารถ
ใช้เป็ นส่ วนลดในการซื้ อสิ นค้าและบริ การที่มีการส่ งเสริ มการขายร่ วมกันกับธนาคารเจ้าของบัตร
นั้นๆ
- ของแถม ใช้เพื่อกระตุน้ ให้เกิดความต้องการซื้ อสิ นค้า ของแถมอาจจะรวมอยูใ่ นห่ อหรื อ
กล่องสิ นค้า หรื อแนบมากับกล่องสิ นค้าก็ได้ หรื ออาจใช้การส่ งทางไปรษณี ย ์ โดยลูกค้าต้องส่ งตรา
หรื อหลักฐานการซื้ อประกอบการเป็ นสมาชิ กบัตรเดบิ ตของบางธนาคารพาณิ ชย์ เช่ น ในกรณี
ธนาคารเอเชี ย จํากัด (มหาชน) ผูท้ ี่เป็ นสมาชิ กจะได้รับการประกันภัยส่ วนบุคคลแถมจากการเป็ น
สมาชิกและเปิ ดบัญชีกบั ธนาคาร รวมทั้งสิ ทธิพิเศษในการขอวงเงินฉุกเฉิ น (Asia e-cash) ในอัตรา 3
เท่าของเงินเดือนผูเ้ ป็ นสมาชิก เป็ นต้น
- การแจกรางวัล การแจกรางวัลอาจจะเป็ นเงินหรื อของอื่นๆ หลังจากซื้ อสิ นค้าด้วยวิธีการ
ต่างๆ เช่น การแข่งขันการใช้บริ การบัตรเดบิตจะมีการสะสมคะแนนที่เกิดจากการใช้บตั รในการซื้ อ
สิ นค้าหรื อบริ การของผูเ้ ป็ นสมาชิ ก โดยจะมีการแจกรางวัลในรู ปแบบต่าง ๆ ตามลําดับคะแนนที่
เกิดขึ้น เพื่อเป็ นการกระตุน้ ให้เกิดการใช้บริ การบัตรให้มากขึ้นและมีความต่อเนื่อง เป็ นต้น
- การส่ งเสริ มการขาย ณ จุดซื้ อ เป็ นการวางและจัดโชว์สินค้าพร้อมทั้งอุปกรณ์การตกแต่ง
ของยี่ห้อนั้นๆ ณ ร้านค้าหรื อห้างสรรพสิ นค้า เพื่อช่วยกระตุน้ ความสนใจและการตัดสิ นใจซื้ อของ
ผูบ้ ริ โ ภคสํา หรั บ การส่ ง เสริ มการขาย ณ จุ ด ซื้ อ ของบัต รเดบิ ต คื อ การแสดงเครื่ อ งหมาย Visa
Electron ณ ร้ า นค้า และสถานที่ ซ่ ึ งรั บ ชํา ระค่ า สิ น ค้า และบริ การด้ ว ยบัต รเดบิ ต โดยการจัด
เครื่ องหมายให้ง่ายต่อการมองเห็นของผูเ้ ป็ นสมาชิก
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2. การส่ งเสริ มการขายกับคนกลาง (Trade Promotion) เนื่ องจากคนกลางเป็ นช่ องทาง
สําคัญที่จะนําสิ นค้าหรื อบริ การของบริ ษทั หรื อธุ รกิจไปยังผูบ้ ริ โภค การส่ งเสริ มการขายไปยังคน
กลางจึงเป็ นการสร้างให้เกิดความพยายามและการสนับสนุนการขายสิ นค้าหรื อบริ การจากคนกลาง
ให้มากขึ้น โดยการส่ งเสริ มการขายกับคนกลางจะมีลกั ษณะ ดังนี้
- เป็ นวิธีการที่สามารถชักชวนร้านค้ารับสิ นค้าและบริ การนั้นๆ ผูผ้ ลิตมักต้องมีขอ้ เสนอ
พิเศษ เช่น เรื่ องการลดราคา การให้สิทธิพิเศษ เป็ นต้น
- เป็ นวิธีการที่ สามารถชักจูงให้ผูค้ า้ ปลี กสนับสนุ นตราสิ นค้าของผูผ้ ลิ ตได้ด้วยการจัด
แสดงสิ นค้าและการลดราคา ผูผ้ ลิตอาจหาพื้นที่ช้ นั เพิ่มเพื่อให้เห็ นสิ นค้าหรื อมีสติ๊กเกอร์ ลดราคา
โดยร่ วมจัดสิ่ งเหล่านี้กบั ร้านค้าปลีก
- เป็ นวิธีการที่จะสามารถกระตุน้ ร้านค้าปลีกและพนักงานขายให้ช่วยขายสิ นค้ายี่ห้อของ
ผูผ้ ลิต ผูผ้ ลิตกระตุน้ ผูข้ ายในร้านค้าปลีกด้วยเรื่ องการเงิน การช่วยเหลือในการขายมีโปรแกรมการ
รับรู ้สินค้า มีส่ิ งของสมนาคุณ และมีการแข่งขันการขาย (Kotler 1997: 858)
การส่ งเสริ มการขายกับคนกลางของบัตรเดบิตคือ การส่ งเสริ มการขายไปยังร้านค้า ร่ วมกันในการ
กระตุน้ และจูงใจให้ผเู ้ ป็ นสมาชิกบัตรเดบิตใช้บตั รในการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ โดยการให้ส่วนลด
หรื อสิ ทธิ พิเศษแก่ผใู ้ ช้ ร้านค้าจะได้รับประโยชน์ใสรู ปของการสนับสนุนและส่ วนยอมให้ในเรื่ อง
ค่า-ธรรมเนียมจากธนาคารพาณิ ชย์ และโอกาสในการมีจาํ นวนลูกค้าเพิ่มมากขึ้น ธนาคารพาณิ ชย์ได้
ประโยชน์ในส่ วนค่าธรรมเนียมการใช้บริ การโอนเงินที่สูงขึ้นตามอัตราและจํานวนการใช้บตั รเดบิต
ซื้อสิ นค้าหรื อบริ การ
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2. แนวคิดด้ านพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior)
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง พฤติกรรมซึ่ งบุคคลทําการค้นหาการซื้ อ การใช้ (Using) การ
ประเมินผล และการใช้จ่าย ในผลิตภัณฑ์และบริ การ โดยคาดว่าจะตอบสนองความต้องการของเขา
(Schiffman and Kanuk 1991: 5) พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค เป็ นกระบวนการตัดสิ นใจและลักษณะ
กิจกรรมของแต่ละบุคคลเมื่อทําการประเมินผล การจัดหา การใช้ และการใช้จ่ายเกี่ยวกับสิ นค้าและ
บริ การ (Engel, Blackwell and Miniard 1995: 5) อดุลย์ จาตุรงคกุล (2519: 5) ได้ให้ความหมายของ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคไว้ว่า เป็ นปฏิกิริยาของบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้รับและการใช้สินค้า
และการบริ การทางเศรษฐกิ จ รวมทั้งกระบวน การต่าง ๆ ของการตัดสิ นใจซึ่ งเกิ ดก่อน และเป็ น
ตัวกําหนดปฏิกิริยาต่างๆ เหล่านี้ จากความหมายดังกว่างจะเห็นได้ว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการจัดหาให้ได้มาและการใช้ซ่ ึ งสิ นค้าและบริ การ ดังนั้น การสื่ อสารทางการตลาดจะ
เกิดประสิ ทธิภาพได้จาํ เป็ นต้องเข้าใจถึงพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค เพื่อให้การสื่ อสารเข้าไปถึงอย่างถูกต้อง
เหมาะสม และกระตุน้ ให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดพฤติกรรมการซื้ อในที่สุด และพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคมีความ
สลับซับซ้อน เนื่ องจากมีตวั แปรที่มีความเกี่ยวข้องหลายประการ ที่มีความเกี่ยวข้องและมีอิทธิ พล
ต่อกัน
2.1 ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Determinants of Consumer Behavior)
กุญแจสําคัญของพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคจะอยู่ที่ตวั บุ คคลแต่ละคน เพราะการตัดสิ นใจซื้ อ
หรื อไม่ซ้ื อเป็ นเรื่ องของการตัดสิ นใจของบุคคลแต่ละคน แม้ว่าบางครั้ งอาจตัดสิ นใจโดยได้รับ
คําแนะนํา หรื อแม้แต่แรงกดดันจากภายนอกก็ตาม แต่การตัดสิ นใจซื้ อยังขึ้นอยู่กบั ตัวบุคคลว่าจะ
ตัดสิ นใจซื้อในแบบใด ดังนั้น สิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคได้รับก็คือ ข้อมูลจากภายนอกดังกล่าวอาจกลายเป็ นสิ่ ง
ที่มีความสําคัญต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคได้ แต่ผูบ้ ริ โภคก็ยงั คงต้องทําการตัดสิ นใจด้วย
ตนเอง โดยอาศัยข้อมูลที่ได้รับตลอดจนนําเอาข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจ ซึ่ ง ศุภร เสรี รัตน์
(2540: 19-20) กล่าวว่า ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคมี ด้วยกัน 2 ประการคือ
2.1.1 ปั จ จัย ภายในหรื อปั จ จัย พื้ น ฐานที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมผู ้บ ริ โภค (Basic
Determinants of Consumer Behavior) หมายถึง ปั จจัยพื้นฐานของผูบ้ ริ โภคซึ่ งจะเป็ นตัวควบคุม
กระบวนการความคิดภายในทั้งหมดของผูบ้ ริ โภค ประกอบด้วย
1. ความต้องการ (Needs) หมายถึง สิ่ งที่จาํ เป็ นใดๆ สําหรับร่ างกายทางกายภาพหรื อจิตใจ
ถ้า พูด ในแง่ ข องความรู ้ สึ ก แล้ว ความต้อ งการคื อ การขาดในบางสิ่ ง บางอย่า งที่ มี ป ระโยชน์ ที่
จําเป็ นต้องมี หรื อที่ปรารถนาที่อยากได้ดว้ ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม หรื อกล่าวอีกนัยได้ว่าความต้องการ
เป็ นเงื่อนไขที่จาํ เป็ นต้องได้รับการบําบัด
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2. แรงจูงใจ (Motives) หมายถึง สิ่ งกระตุน้ หรื อความรู ้สึกอันเป็ นสาเหตุที่ทาํ ให้บุคคลมี
การกระทํา หรื อมีพฤติกรรมในรู ปแบบที่แน่ นอน แรงจูงใจทําให้บุคคลรู ้ได้ถึงความต้องการของ
ตนเอง และเป็ นการให้เหตุผลสําหรับการกระทําที่แสดงออกอันเนื่ องมาจากความต้องการดังกล่าว
เหล่านั้น
3. บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง ลักษณะพิเศษของมนุ ษย์หรื อลักษณะอุปนิ สัยที่ได้
สร้างขึ้นในตัวของบุคคลที่ทาํ ให้บุคคลแต่ละคนแตกต่างไปจากคนอื่นๆ แรงจูงใจเป็ นสาเหตุที่ทาํ
ให้บุคคลมีการกระทําตามที่เขามีความต้องการ แต่บุคลิกภาพเป็ นสิ่ งที่ทาํ ให้บุคคลมีการกระทําใน
ลักษณะเฉพาะตัวของบุคคล
4. การรู ้ (Awareness) เป็ นคํากว้างๆ ที่หมายถึง การมีความรู ้ในบางสิ่ งบางอย่างได้โดยผ่าน
ประสาททั้งห้า ซึ่ งการรู ้ น้ ันเป็ นส่ วนที่ เกี่ ยวข้องโดยตรงมากที่ สุดของบุ คคลที่ มีต่อสิ่ งแวดล้อม
ภายนอกของเขา ในขณะที่บุคลิกภาพเป็ นเรื่ องของการมองถึงสิ่ งที่มีอยูภ่ ายในตัวเองของบุคคล และ
การได้รู้ของผูบ้ ริ โภค เป็ นการมองถึงสิ่ งที่อยูภ่ ายนอกของผูบ้ ริ โภค ที่ตอ้ งการตีความหมายสําหรับ
สิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคได้เห็นได้ยนิ ได้รู้สึก ลําดับการรู ้ของผูบ้ ริ โภคจะสามารถแยกย่อยเป็ น 3 ประการ คือ
4.1 การรับรู ้ (Perceptions) หมายถึง การตีความหมายของบุคคลที่มีต่อสิ่ งของหรื อความคิด
ที่สงั เกตเห็นได้ หรื ออะไรก็ตามที่ถูกนําเข้ามาสู่ ความสนใจของผูบ้ ริ โภคโดยผ่านประสาททั้งห้า
4.2 การเรี ยนรู ้ (Learning) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในความนึ กคิดของผูบ้ ริ โภค การ
ตอบสนองหรื อพฤติกรรมอันเป็ นผลมาจากการได้ปฏิบตั ิ ประสบการณ์หรื อการเกิดขึ้นของสัญชาติ
ญาณ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ความรู ้ที่ได้จากรับรู ้ถึงสิ่ งที่ไม่เคยรู ้จกั มาก่อนนัน่ เอง
4.3 ทัศนคติ (Attitudes) หมายถึง ความรู ้สึกด้านอารมณ์ที่เกี่ยวกับภาวะทางจิตของบุคคล
โดยประเมินออกมาในรู ปของการชอบไม่ชอบ ถึงพอใจไม่พอใจต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งโดยจะเป็ นความ
คิดเห็นที่มีรูปแบบของพฤติกรรมของบุคคล
2.1.2 ปั จจัยภายนอกหรื ออิทธิ ของสิ่ งแวดล้อม (Environmental influences) ผูบ้ ริ โภคไม่ได้
มีพฤติ กรรมอยู่ในความว่างเปล่า แต่บุคคลจะได้รับอิ ทธิ พลจากสิ่ งแวดล้อมอยู่เสมอตลอดเวลา
ปัจจัยสิ่ งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคแบ่งออกอย่างกว้างๆ ได้เป็ น 5 ปั จจัย คือ
1. อิทธิพลของครอบครัว (Family Influences) เป็ นอิทธิพลที่เกิดมาจากการที่สมาชิกใน
ครัวเรื อนมีการพบปะสังสรรค์ และทํากิจกรรมถ่ายทอดความรู ้สึกนึกคิดระหว่างกัน
2. อิทธิ พลของธุรกิจ (Business Influences) หมายถึง การติดต่อโดยตรงของบุคคลที่มีต่อ
ธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็ น ณ สถานที่ของร้านค้า หรื อโดยผ่านทางการขายแบบใช้บุคคล และการโฆษณา
ในทุกๆ รู ปแบบก็ตาม
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3. อิทธิ พลของสังคม (Social Influences) เป็ นผลลัพธ์ที่ได้มาจากการติดต่อกันของบุคคล
ทุกคนกับคนอื่น ๆ ที่นอกเหนือไปจากครอบครัวและธุรกิจ อิทธิพลของสังคมเกิดขึ้นได้จากสถานที่
ทํางาน เพื่อนบ้านใกล้เคียง และโรงเรี ยนหรื อสถาบันการศึกษา เป็ นต้น
4. อิทธิ พลของวัฒนธรรม (Culture Influences) เป็ นเรื่ องของความเชื่อที่มีอยูใ่ นตัวบุคคล
และการลงโทษในสังคมที่ได้มีการพัฒนาขึ้นอยูต่ ลอดเวลา ด้วยระบบของสังคมนั้น
5. อิทธิพลทางเศรษฐกิจหรื ออิทธิพลของรายได้ (Economic of Income Influences) เป็ น
ข้อกําหนดหรื อตัวกําหนดที่มีอิทธิพลต่อผูบ้ ริ โภคในรู ปของตัวเงินและปั จจัยอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย
ปัจจัยที่กล่าวมาทั้ง 2 ประการสามารถจะแสดงเป็ นแผนภาพต่อไปนี้ (ศุภร เสรี รัตน์ 2540: 25)
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แผนภาพที่ 2 แบบจําลอง ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อพฤติกรรมผู้บริโภค

อิทธิพลของครอบครัว
FAMILY

อิทธิพลของ
สังคม
SOCIAL
INFLUENCE
S

อิทธิพลของครอบครัว
FAMILY
INFLUENCES
บุคลิกภาพ
PERSONALIT
พฤติกรรม

ความต้องการ
NEEDS
การรับรู ้
Perceptions

ผูบ้ ริ โภค

ทัศนคติ
ATTITUDE

การเรี ยนรู ้
LEARNING

อิทธิพลของ
วัฒนธรรม
CULTURE
INFLUENCE
S

การรู ้(AWARENESS)
อิทธิพลของธุรกิจ
BUSINESS

อิทธิพลของรายได้
INCOME
INFLUENCES

แผนภาพที่ 2 แสดงถึงปั จจัยที่มีผลให้พฤติกรรมของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน โดย
แบ่งเป็ น 4 ปั จจัย คือ ความต้องการ แรงจูงใจ บุคลิกภาพ และ การรู ้ โดยปัจจัยทั้ง 4 ตัวนี้ มีผลมาจาก
อิทธิพลจากสิ่ งแวดล้อมภายนอก ซึ่งได้แก่ อิทธิ พลจากครอบครัว อิทธิ พลจากสังคมและวัฒนธรรม
อิทธิ พลจากธุ รกิ จ และอิ ทธิ พลจากรายได้ ปั จจัยต่างๆ เหล่านี้ จะรวมกันเป็ นการแสดงออกของ
บุคคลในรู ปพฤติกรรมการซื้อ หรื อบริ โภค
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ปั จ จัย ที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อพฤติ ก รรมผูบ้ ริ โ ภคทั้ง จากภายนอกและภายในของผูบ้ ริ โ ภคเป็ น
องค์ประกอบในภาพรวมต่อพฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การบัตรเดบิต ในด้าน
การสื่ อสารการตลาดไปสู่ ผบู ้ ริ โภคนั้น ปั จจัยทั้งสองประเภทเป็ นองค์ประกอบที่ไม่สามารถควบคุม
ได้ เนื่องจากเกิดขึ้นตามกลไกของสภาพแวดล้อมโดยรวม แต่สามารถดําเนินงานทางการตลาดให้มี
ความสอดคล้องเหมาะสมได้ เช่ น ปั จจัยภายนอกสามารถสื่ อสารให้มีความสอดคล้องกับสภาพ
สังคมสภาพการดําเนิ นชีวิตของคนไทยที่เปลี่ยนแปลงไป เป็ นต้น ในส่ วนของปั จจัยภายในซึ่ งเกิด
มาจากการรับรู ้ เรี ยนรู ้ และประสบการณ์จากปั จจัยแวดล้อมต่างๆ ของแต่ละบุคคล จนเป็ นลักษณะ
ส่ วนบุคคลขึ้น ในการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่เป็ นเป้ าหมายมีบทบาทอย่างยิง่ ต่อการสื่ อสาร
ทางการตลาด ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการแสวงหาสิ่ งจู งใจที่ สามารถสื่ อสารและกระตุ น้ ผูบ้ ริ โภคให้เกิ ด
พฤติกรรมการซื้อหรื อทดลองใช้บริ การ และใช้อย่างต่อเนื่อง
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจและสิ่ งจูงใจในการซื้อ
การจูงใจหรื อสิ่ งจูงใจ หมายถึงพลังกระตุน้ ภายในแต่ละบุคคลซึ่ งกระตุน้ ให้บุคคลปฏิบตั ิ
กระบวนการจูงใจ ประกอบด้วย สภาพความตึงเครี ยด (Tension) ซึ่ งเกิดจากความจําเป็ น (Needs)
ความต้องการ (Wants) และความปรารถนา (Desires) ที่ยงั ไม่ได้รับการตอบสนองซึ่ งผลักดันให้
บุคคลเกิดพฤติกรรมที่บรรลุจุดมุ่งหมาย คือ ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองและสามารถลด
ความตึงเครี ยดได้ (Schiffman and Kanuk 1991: 663)
ลักษณะของการจูงใจว่ามีประเด็นที่ตอ้ งพิจารณาดังนี้
1. ความต้องการหรื อความจําเป็ น (Needs) หมายถึงความแตกต่างที่ผบู ้ ริ โภครับรู ้
- ความต้องการด้านร่ างกาย ได้แก่ นํ้า อากาศ อาหาร ที่อยู่อาศัย การพักผ่อน ซึ่ งถือเป็ น
ความต้องการขั้นพื้นฐาน
- ความต้องการที่เป็ นความปรารถนา หรื อความต้องการด้านจิตวิทยา เป็ นความต้องการที่
บุคคลเรี ยนรู ้จากการตอบสนองต่อวัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อม ประกอบด้วย ความต้องการเพื่อยก
ย่อง ความภาคภูมิใจ ความรัก อํานาจและการเรี ยนรู ้ ซึ่ งถือว่าเป็ นความต้องการทุติยภูมิเป็ นผลมา
จากสภาพจิตใจและความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น
2. จุ ด มุ่ ง หมาย (Goals) เป็ นผลจากพฤติ ก รรมการจู ง ใจ ทุ ก พฤติ ก รรมของบุ ค คลจะมี
จุดมุ่งหมายเฉพาะอย่างจุดมุ่งหมายทัว่ ไป หมายถึง จุดมุ่งหมายในชนิ ดของผลิตภัณฑ์ ซึ่ งแต่ละคน
เลือกเพื่อตอบสนองความต้องการจุดมุ่งหมายเฉพาะที่เกี่ ยวกับตราสิ นค้า เป็ นจุดมุ่งหมายในตรา
สิ นค้าใดสิ นค้าหนึ่ งเพื่อตอบสนองความต้องการ การเลือกจุดมุ่งหมายของแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กบั
ประสบการณ์ ส่วนตัว ลักษณะทางกายภาพ บรรทัดฐานและค่านิ ยมในวัฒนธรรม การรับรู ้ส่วน
บุคคลมีอิทธิ พลต่อการเลือกจุดมุ่งหมายเฉพาะอย่าง ดังเช่น การที่ธนาคารเอเชี ย จํากัด (มหาชน)
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สร้างภาพลักษณ์ที่มนั สมัยแก่องค์กร การตกแต่งสาขาของธนาคารและเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ ตลาด
ตลอดเวลา เป็ นต้น
3. การจูงใจด้านบวกและด้านลบ (Positive and Negative Motivation) การจูงใจทาง
การตลาดอาจทําได้ท้ งั การสร้างความพึงพอใจและสร้างความกลัว หรื อความวิตกกังวล
สิ่ งกระตุน้ ด้านบวก หมายถึง อิทธิพลสิ่ งกระตุน้ ที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง
ในกรณี น้ ี ส่ิ งกระตุน้ จะนําไปสู่ จุดมุ่งหมายด้านบวก เป็ นจุดมุ่งหมายเพื่อทําให้เกิดความรู ้สึกที่ดี ให้
เกิ ดความต้องการและเกิ ดพฤติกรรมต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง เช่ น การจูงใจให้ผูบ้ ริ โภครู ้ สึกถึงข้อดี และ
ประโยชน์ต่าง ๆ หากผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจใช้บริ การ เป็ นต้น
สิ่ งกระตุน้ ด้านลบ หมายถึ ง อิ ทธิ พลสิ่ งกระตุน้ ให้หลีกหนี จากสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งหรื อสถานการณ์ ใด
สถานการณ์หนึ่ง สิ่ งกระตุน้ กรณี น้ ีประกอบด้วยความกลัวหรื อความไม่ชอบ ในกรณี น้ ีสิ่งกระตุน้ จะ
นําไปสู่ จุดมุ่งหมายด้านลบ ซึ่ งเป็ นจุดมุ่งหมายเพื่อจะหลีกเลี่ยงต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง หรื อพฤติกรรมใด
พฤติกรรมหนึ่ง เช่น การจูงใจโดยการนําเสนอ หรื อ ชี้ให้เห็นถึงปั ญหาหรื ออุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ในกรณี ที่ผบู ้ ริ โภคไม่ได้ใช้สินค้าหรื อบริ การนั้นๆ เป็ นต้น
4. สิ่ งจูงใจด้านเหตุผลและด้านอารมณ์ (Rational Versus Emotional Motive) ในการ
ดําเนินงานทางการตลาดจําเป็ นต้องศึกษาสิ่ งจูงใจสองด้านนี้ เพื่อนําไปปรับใช้ร่วมกันในการสื่ อสาร
การตลาดไปยังกลุ่มเป้ าหมาย เพราะสิ นค้าหรื กลุ่มเป้ าหมายที่ต่างกันจําเป็ นต้องใช้ลกั ษณะการจูงใจ
ต่างกันเพื่อความเหมาะสมและเกิ ดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดในการสื่ อสาร เช่ น ในกลุ่มวัยรุ่ นสิ่ งจูงใจ
ทางด้านอารมณ์จะมีบทบาทกว่าเหตุผลเมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุ่มผูบ้ ริ โภคในวันอื่น เป็ นต้น
สิ่ งจูงใจด้านเหตุผล หมายถึง สิ่ งจูงใจหรื อจุดมุ่งหมายโดยถือเกณฑ์เศรษฐกิจ หรื อใช้หลัก
เหตุผล เช่น ราคา ขนาด นํ้าหนัก คุณภาพ ประหยัด เป็ นต้น การตัดสิ นใจซื้ อของบุคคลตามทฤษฎี
เศรษฐกิ จให้สมมติ ว่า ผูบ้ ริ โภคมี พฤติ กรรมที่ มีเหตุผล เมื่ อเขาพิจารณาทางเลื อกต่าง ๆ โดยจะ
ตัดสิ นใจเลือกอรรถประโยชน์สูงสุ ด หรื อความพึงพอใจสูงสุ ด
สิ่ ง จู ง ใจด้า นอารมณ์ หมายถึ ง การเลื อ กจุ ด มุ่ ง หมายตามเกณฑ์ค วามรู ้ สึ ก ส่ ว นตัว หรื อ
ดุลพินิจส่ วนตัว เช่ น ความต้องการส่ วนบุคคล ความภาคภูมิใจ ความกลัว ความเป็ นมิตร เป็ นต้น
แนวคิดนี้คาํ นึงถึงอรรถประโยชน์หรื อความพึงพอใจสูงสุ ด (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ 2541: 55-60)
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเป็ นกระบวนการที่สาํ คัญสําหรับการดําเนิ นงานทางการตลาด และการสื่ อสาร
การตลาดบัต รเดบิ ต ในการที่ จ ะสื่ อ สาร เพื่ อ ตอบสนองให้ ส อดคล้อ งกับ ความต้อ งการ และ
พฤติกรรมของกลุ่มผูเ้ ป็ นสมาชิก รวมถึงการสื่ อสารที่สามารถกระตุน้ และเสนอสิ่ งจูงใจให้ผบู ้ ริ โภค
เกิดพฤติกรรมการใช้บริ การอย่างต่อเนื่อง การศึกษาพฤติกรรมการใช้บตั รเดบิตของผูเ้ ป็ นสมาชิก จะ
ส่ งผลให้เห็นพฤติกรรมที่แท้จริ งในการใช้บริ การว่ามีรูปแบบและลักษณะเป็ นเช่นไร ทั้งนี้ อาจจะ
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เป็ นไปตามที่ ผูด้ าํ เนิ นงานการตลาดคาดการณ์ ไ ว้เ บื้ องต้น หรื ออาจแตกต่ างออกไปโดยสิ้ น เชิ ง
เนื่องจากพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคมีการเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ
3. แนวคิดเกีย่ วกับลักษณะทางประชากร
การศึกษาลักษณะทางประชากรนั้น มีสมมติฐานว่ามวลชนผูร้ ับสารที่อยู่ในกลุ่มลักษณะ
ทางประชากรเดียวกันจะมีลกั ษณะทางจิตวิทยาที่คล้ายคลึงกัน ส่ วนคนที่มีลกั ษณะทางประชากรที่
ต่างกันจะมีลกั ษณะทางจิตวิทยาที่แตกต่างกัน (ปรมะ สตะเวทิน 2541: 105-109) ดังนี้
3.1 เพศ
โดยปกติแล้วบุคคลจะมีความแตกต่างกันไปทั้งด้านกายภาพ บุคลิก และลักษณะนิ สัยใจคอ
ในเรื่ องเพศก็เช่นกัน ผูห้ ญิงกับผูช้ ายจะมีความแตกต่างกันในเรื่ องของความคิด ค่านิยม และทัศนคติ
ทั้งนี้ เพราะสังคม และวัฒนธรรมกําหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไว้ต่างกัน ผูห้ ญิงมัก
เป็ นคนที่มีจิตใจอ่อนไหวหรื อเจ้าอารมณ์ (Emotional) โอนอ่อนผ่อนตาม และ เป็ นแม่บา้ นแม่เรื อน
นอกจากนี้ ผูห้ ญิงถูกชักจูงใจง่ายกว่าผูช้ าย ลักษณะด้านอื่นๆ ได้แก่ ผูช้ ายใช้เหตุผลมากกว่าผูห้ ญิง
และสามารถจดจําข่าวได้มากกว่าผูห้ ญิงด้วย แต่ผหู ้ ญิงเป็ นเพศที่หยัง่ ถึงจิตใจของคนได้ดีกว่าผูช้ าย
3.2 อายุ
อายุของผูร้ ับสารเป็ นลักษณะประการหนึ่ งที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์มวลชนผูร้ ับสารได้
อายุเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ทาํ ให้คนมีความเหมือนกันหรื อแตกต่างกันในเรื่ องความคิด และพฤติกรรม
โดยทัว่ ไปแล้วคนที่มีอายุน้อยมักจะมีความคิดเสรี นิยม ในขณะที่คนที่มีอายุมากมักจะมีความคิด
อนุ รักษ์นิยมมากกว่า นอก จากความแตกต่างในเรื่ องของความคิดแล้ว อายุยงั เป็ นสิ่ งกําหนดความ
แตกต่างในเรื่ องความยากง่ายในการชักจูงใจด้วย เมื่อคนมีอายุมากขึ้นโอกาสที่คนจะเปลี่ยนใจหรื อ
ถูกชักจูงจะน้อยลง นอกจากนั้นในปกติ แล้วคนที่ มีวยั ต่างกัน มักจะมี ความต้องการในสิ่ งต่างๆ
แตกต่างกันไปด้วย เช่ น คนวัยกลางคนและสู งอายุมกั จะคิดถึ งเรื่ องความปลอดภัยในชี วิต และ
ทรัพย์สิน ในขณะที่คนหนุ่มสาวอาจจะสนใจเรื่ องการศึกษา ความยุติธรรม เป็ นต้น ซึ่ง ปริ ญ ลักษิตา
นนท์ (2536: 175) กล่าวว่า ช่วงอายุสามารถแบ่งได้เป็ น 5 ช่วง คือ ช่วงวัยทารก ช่วงเด็ก ช่วงวัยรุ่ น
ช่วงวัยผูใ้ หญ่ และช่วงวัยชรา แต่ละวัยนั้นจะมีความนึ กคิด ความริ เริ่ ม สภาพของร่ างกายที่แตกต่าง
กัน
3.3 รายได้
รายได้ของคนย่อมเป็ นเครื่ องกําหนดความต้องการตลอดจนความคิดเห็นของคนเกี่ยวกับ
สิ่ งต่างๆ และพฤติกรรมของคน คนที่มีฐานะหรื อรายได้สูงขึ้นจะใช้สื่อมวลชนมากขึ้นด้วย ซึ่งมักจะ
เป็ นการใช้เพื่อแสวงหาข่าวสารสําหรับนําไปใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไป
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3.4 ระดับการศึกษา
คนที่ได้รับการศึกษาในระดับที่แตกต่างกัน ในต่างยุคกัน ในระบบการศึกษาที่ต่างกัน ใน
สาขาวิชาที่ต่างกัน ย่อมมีความรู ้สึกนึ กคิด รสนิ ยม ค่านิ ยม และความต้องการที่แตกต่างกันไป คนที่
มีการศึ กษาสู ง หรื อมี ความรู ้ ดี จะได้เปรี ยบอย่างมากในการที่จะเป็ นผูร้ ั บสารที่ดี ทั้งนี้ เพราะคน
เหล่านี้มีความรู ้กว้างขวางในหลายเรื่ อง โดยทัว่ ไปคนที่มีการศึกษาสูงมักใช้สื่อมวลชนมากกว่าคนที่
มีการศึกษาตํ่า คนที่มีการศึกษาสู งมักใช้สื่อประเภทสิ่ งพิมพ์ ในขณะที่คนที่มีการศึกษาตํ่ามักใช้สื่อ
ประเภทวิทยุ และโทรทัศน์
3.5 อาชีพ
คนที่ มีอาชี พต่า งกัน ย่อมมี แ นวคิ ด ค่านิ ย มที่ มีต่ อสิ่ ง ต่ างๆ แตกต่ างกันออกไป คนที่ รับ
ราชการมัก คํา นึ ง ถึ ง ยศถาบรรดาศัก ดิ์ สวัสดิ ก าร ศัก ดิ์ ศรี และเกี ย รติ ภู มิข องความเป็ นราชการ
ในขณะที่ คนทําธุ รกิ จเอกชนอาจคํานึ งถึงรายได้ และสถานภาพในสังคมของตน แม้แต่คนที่รับ
ราชการด้วยกันก็มีความคิดเห็น และ ค่านิ ยม ตลอดจนพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ทั้ง ทหาร ตํารวจ
แพทย์ พยาบาล ผูพ้ ิพากษา ครู เป็ นต้น
แนวคิดนี้ แสดงให้เห็ นว่า ลักษณะประชากรมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมที่เกิ ดขึ้นของ
บุคคล ลักษณะประชากรที่มีความแตกต่างกันควรมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การบัตรเด
บิตของผูเ้ ป็ นสมาชิก ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงมุ่งศึกษาถึงลักษณะประชากรที่มีความเหมาะสมและเกี่ยวเนื่ อง
กับงานวิจยั นี้ คือ ลักษณะประชากรด้าน เพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา และ อาชีพ เพื่อทดสอบว่า
มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บตั รเดบิตว่าเป็ นไปตามแนวคิดนี้หรื อไม่
3.วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
อภิรดี นิตุธร. (2539) อิทธิพลของการสื่ อสารการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บตั ร
เครดิตของคนรุ่ นใหม่ในกรุ งเทพมหานคร งานวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พล
ต่อพฤติกรรมการใช้บตั รเครดิต ศึกษาความสัมพันธ์ของส่ วนประสมการสื่ อสารการตลาดและการ
รั บข่าวสารการตลาด กับพฤติ กรรมการเลือกใช้บตั รเครดิ ตของคนรุ่ นใหม่ในกรุ งเทพมหานคร
งานวิ จยั ในครั้ งนี้ เป็ นงานวิ จ ัย เชิ ง ปริ มาณ โดยประชากรในการวิจ ัย คื อ คนรุ่ น ใหม่ ทํางานใน
หน่ วยงานรัฐวิสาหกิ จ บริ ษทั เอกชน หรื อประกอบธุ รกิจอิสระ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งมีอายุ
ระหว่าง 25 – 35 ปี จํานวน 400 คน ผลของการวิจยั พบว่าพฤติกรรมการเลือกใช้บตั รเครดิตของคน
รุ่ นใหม่ในกรุ งเทพมหานคร ส่ วนใหญ่สามารถระบุได้ถึงจํานวนของบัตรเครดิตที่นิยม และพบว่า
ปั จจัยที่มีประสิ ทธิ ภาพในการอธิ บายพฤติกรรมการเลือกใช้บตั รเครดิ ตได้ดีที่สุดล้วนแล้วแต่เป็ น
ปัจจัยส่ วนประสมทางการสื่ อสารการตลาด
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ฐาปนี ย ์ กันตามระ. (2537) ศึกษาเรื่ อง การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้จ่ายของผูถ้ ือบัตร
เครดิ ตธนาคารกรุ งเทพ เป็ นงานวิจยั เชิ งปริ มาณ ศึกษากับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน โดยเป็ น
การศึกษาเฉพาะพฤติกรรมการใช้จ่ายของผูถ้ ือบัตรเครดิตธนาคารกรุ งเทพ พบว่าผูถ้ ือบัตรเครดิตทั้ง
บัตรธรรมดาและบัตรทองต่างก็มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหารมากที่สุด และผูถ้ ือบัตรทั้งสองประเภทแต่
ละระดับรายได้มีพฤติกรรมการใช้จ่ายแตกต่างกัน โดยผูท้ ี่มีรายได้ต่าํ กว่ามีสัดส่ วนในการใช้จ่าย
ค่าอาหารมากว่าผูม้ ีรายได้สูงกว่า ขณะเดียวกันผูม้ ีรายได้สูงกว่ามีสัดส่ วนในการใช้จ่ายค่าบันเทิง
มากกว่าผูม้ ี รายได้ต่ าํ กว่า ส่ ว นพฤติ ก รรมการใช้จ่ ายผ่านบัต รเครดิ ต ต่ อเดื อน พบว่าผูท้ ี่ ถือบัตร
ธรรมดาใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตต่อเดือนคือ 2,001 – 5,000 บาท มากที่สุด ขณะที่ผถู ้ ือบัตรทองใช้จ่าย
ผ่านบัตรเครดิตมีมูลค่า 4,001 – 8,000 บาทมากที่สุด ซึ่ งงานวิจยั ได้มุ่งเน้นศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้
บัตรเครดิตของกลุ่มตัวอย่าง โดยผลของการวิจยั ด้านพฤติกรรมการใช้บตั รเครดิต สามารถนํามา
ศึ ก ษาเพื่อเป็ นพื้ นฐานในการศึ ก ษาวิจยั ถึ งพฤติ ก รรมการใช้บตั รโดยพื้นฐานของผูบ้ ริ โภคและ
เปรี ยบเทียบผลที่ต่างกันของบัตรเครดิตและเดบิตที่ได้จากการวิจยั
สุ นิมิต ประทีปเสน. (2535) ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดรับสารโฆษณาส่ งเสริ มสังคมกับ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค เป็ นงานวิจยั เชิงปริ มาณ ศึกษากับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน ที่เป็ นประชาชน
ในเขตกรุ ง เทพมหานคร พบว่ า การเปิ ดรั บ สารโฆษณาส่ ง เสริ ม สัง คม ไม่ มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ
ภาพพจน์ที่ผบู ้ ริ โภคมีต่อหน่วยงานและสิ นค้าหรื อบริ การของหน่วยงานนั้น และไม่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการบริ โภคสิ นค้าหรื อบริ การของผูบ้ ริ โภค และสามารถนํามาศึกษาเพื่อเป็ นพื้นฐาน
ในการศึกษาวิจยั ถึงพฤติกรรมการใช้บตั รเดบิตในการวิจยั ครั้งนี้
ฐิติพงษ์ เนตรรุ่ งวัฒนา (2534) ศึกษาเรื่ อง ผลกระทบของการมีบตั รเครดิ ตต่อพฤติกรรม
การบริ โภค เป็ นงานวิจยั เชิงปริ มาณ ศึกษากับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบ
ของการมีบตั รเครดิตต่อพฤติกรรมการบริ โภค รวมถึง ร้านค้า และธนาคารในด้านการใช้บตั รเครดิต
พบว่าในด้านผูบ้ ริ โภคแม้รายได้จะเท่าเดิม แต่เมื่อมีบตั รเครดิตไว้ใช้บริ การพฤติกรรมการบริ โภค
สิ นค้าและบริ การจะเพิม่ ขึ้นจากเดิม ทางด้านร้านค้าสนใจที่จะรับบัตรเครดิตแทนเงินสดเพราะทําให้
มียอดขายสู งขึ้นและไม่มีความเสี ยหายเพราะธนาคารเป็ นผูร้ ับภาระจ่ายแทนลูกหนี้ และในด้าน
ธนาคารจะมีรายได้จากค่าธรรมเนียมสมาชิก ค่าธรรมเนียมร้านค้า และรายได้จากดอกเบี้ยเมื่อลูกค้า
นําเงินเข้าบัญชีล่าช้า
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งานวิ จ ัย ที่ ได้นํา มาใช้ประกอบการศึ ก ษาครั้ งนี้ เป็ นงานวิจ ัย ที่ มีค วามเกี่ ย วข้อ งกับ การ
สื่ อสารการตลาด ศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้บริ การ และผลกระทบต่างๆ อันเป็ นผลสื บเนื่ องมาจาก
อิทธิพลของการสื่ อสารการตลาดรวมถึงการเปิ ดรับสื่ อต่างๆ โดยเนื้ อหาและผลของการวิจยั สามารถ
นํามาใช้เป็ นพื้นฐานในการวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบความสอดคล้องและผลที่ต่างกันกับงานวิจยั ฉบับนี้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องนั้นล้วนแต่ศึกษาถึ งบริ การทางด้านบัตรเครดิ ตทั้งสิ้ น ซึ่ ง
บริ การดังกล่าวมีความสัมพันธ์กนั กับบริ การด้านบัตรเดบิต เนื่ องจากเป็ นรู ปแบบบริ การทางการเงิน
ประเภทหนึ่งเช่นกัน แต่ต่างกันในด้านคุณสมบัติการใช้งานเท่านั้น ดังนั้น งานวิจยั ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
นี้ จึงสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ท้ งั ในส่ วนของแนวทางการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูล
รวมทั้งการศึกษาผลเชิงเปรี ยบเทียบกับงานวิจยั ฉบับนี้ได้
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บทที่ 3
วิธีการดําเนินการวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื่ อง “ ปั จจัยทางด้านการตลาดกับพฤติกรรมการใช้บตั รเดบิตของผูเ้ ป็ น
สมาชิกของธนาคารพาณิ ชย์ของประเทศไทยในจังหวัดสมุทรปราการ ” กรณี ศึกษา ประชากรใน
ตําบลแพรกษาใหม่ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เป็ นงานวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research)
โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งมีการกําหนดแนวทางในการทําวิจยั
ไว้ดงั นี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นตําบลแพรกษาใหม่ อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 29,803 คน (ที่มา: องค์การบริ หารส่ วนตําบลแพรกษาใหม่ อําเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรปราการ)
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้มาจากการคํานวณตามตารางการกําหนดกลุ่มตัวอย่าง
ของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 และความคลาดเคลื่อนร้อยละ 10 (Yamane 1967.
886) โดยผูว้ ิจยั จะใช้กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ทั้งสิ้ น 395 คน ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างที่ทาํ การเก็บข้อมูลต้อง
เป็ นสมาชิ กบัตรเดบิตของธนาคารแห่ งใดแห่ งหนึ่ งจากทั้ง 5 ธนาคารที่ให้บริ การ และต้องเคยใช้
บริ การบัตรเดบิตมาแล้ว มีสูตรในการคํานวณ ดังนี้
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n =

N
——
1+N (e²)

n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N = ขนาดของประชากร คือ ประชากรในตําบลแพรกษาใหม่
e = ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง กําหนดให้ = 5%
แทนค่า

n =

29,803
—————————
1+ (29,803)(0.05)²
=
394.70
ดังนั้น ในการทําวิจยั ครั้งนี้ใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง = 395 ตัววอย่าง
การกําหนดกลุ่มตัวอย่ าง
ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติ
ตามที่กาํ หนดไว้ในส่ วนประชากรที่ใช้ในการวิจยั ซึ่ งผูว้ ิจยั มีการสอบถามพฤติกรรมการใช้เบื้องต้น
ของผูเ้ ป็ นสมาชิกก่อนเพื่อคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ถูกต้องแล้วจึงเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามต่อไป
ผูว้ ิจยั ทําการเก็บข้อมูลจากสถานที่ต่างๆ ได้แก่ สถานที่ราชการ หน่ วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่ วยงาน
เอกชน สถาบันการศึกษา ห้างสรรพสิ นค้า และที่อยูอ่ าศัย เป็ นต้น
เกณฑ์ การวัดตัวแปร
เกณฑ์ในการวัดตัวแปรในการวิจยั ครั้งนี้ ใช้วิธีการวัดค่าทัศนคติชองลิเคิร์ด มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1. ปั จจัยด้านการสื่ อสารการตลาด มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
มากที่สุด

ได้

5

คะแนน

มาก

ได้

4

คะแนน

ปานกลาง

ได้

3

คะแนน

น้อย

ได้

2

คะแนน

น้อยที่สุด

ได้

1

คะแนน
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2. ในการวิเคราะห์ตวั แปรต่าง ๆ เพื่อศึกษาปริ มาณความมากน้อย ของแต่ละคําตอบจาก
ผลรวมของกลุ่มตัวอย่างนั้น ผูว้ ิจยั ได้ใช้ค่าเฉลี่ยเป็ นเกณฑ์ในการพิจารณา โดยใช้การวัดทัศนคติ
ของเทอร์ สโตนเพื่อระบุความมากหรื อน้อยของคําตอบต่าง ๆ โดยกําหนดแนวคําตอบเป็ น 5 กลุ่ม
คือ
คะแนนค่าเฉลี่ยตั้งแต่

1.00-1.50 หมายถึง น้อยที่สุด

คะแนนค่าเฉลี่ยตั้งแต่

1.51-2.50 หมายถึง น้อย

คะแนนค่าเฉลี่ยตั้งแต่

2.51-3.50 หมายถึง ปานกลาง

คะแนนค่าเฉลี่ยตั้งแต่

3.51-4.50 หมายถึง มาก

คะแนนค่าเฉลี่ยตั้งแต่

4.51-5.00 หมายถึง มากที่สุด

เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม อ้างอิงจากดุลยทัศน์ พืชมงคล
ซึ่งเป็ นการรวบรวมข้อมูลจากผูเ้ ป็ นสมาชิกบัตรเดบิตวีซ่าอิเล็กตรอน ในตําบลแพรกษาใหม่ จังหวัด
สมุทรปราการ โดยแบ่งเนื้อหาของคําถามออกเป็ น 3 ส่ วน
ส่ วนที่ 1
ข้อมูลทัว่ ไปและลักษณะส่ วนบุคคล
ส่ วนที่ 2
พฤติกรรมการเลือกใช้บตั รเดบิต
ส่ วนที่ 3
ปั จจัยทางด้านการตลาดของบัตรเดบิต
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั เป็ นผูด้ าํ เนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยมีการชี้แจงทําความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่ องมือ
ที่ ใ ช้ใ นการวิ จ ัย แก่ ก ลุ่ ม ตัว อย่า งก่ อ นที่ จ ะเก็บข้อมูลจริ ง และใช้วิธีใ ห้ก ลุ่ มตัว อย่า งเป็ นผูก้ รอก
แบบสอบถามด้วยตนเอง ซึ่งสถานที่ในการเก็บข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การแจกแบบสอบถาม ณ สถานที่
ต่างๆ ดังนี้
- หมู่บา้ นเฟื่ องฟ้ าโครงการ 9,10,11,12,14 15 ทุกเฟส
- หมู่บา้ นลลิล พร้อพเพอร์ต้ ี
- หมู่บา้ นนครทอง
- ชุมชนแพรกษาใหม่
โดยมีขอ้ แม้ว่ากลุ่มตัวอย่างจะต้องเป็ นสมาชิ กบัตรเดบิตของธนาคารใดธนาคารหนึ่ งและเคยใช้
บริ การมาแล้ว
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลสําหรับการศึกษานี้ จัดทําโดยการรวบรวมแบบสอบถามที่ได้จากการ
วิจยั ทั้งหมด ตรวจสอบความถูกต้อง และนําแบบสอบถามที่ สมบูรณ์ มาเข้ารหัส (Coding) แล้ว
ประมวลผลด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยโปรแกรมสําเร็ จรู ป SPSS (Statistical Package for Social
Sciences)
สถิติทใี่ ช้ ในการวิจัย
1.ใช้สถิติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.วิเ คราะห์ ปัจ จัยทางด้า นการตลาดโดยใช้สถิ ติร้อยละ ค่ าเฉลี่ ย และค่ าความเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน
3.วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บริ การบัตรเดบิตใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เชิงสํารวจเรื่ อง “ปั จจัยทางด้านการตลาดกับพฤติกรรมการใช้บตั รเดบิตของผูเ้ ป็ น
สมาชิ กของธนาคารพาณิ ชย์ของประเทศไทยในจังหวัดสมุทรปราการ” กรณี ศึกษา ประชากรใน
ตํา บลแพรกษาใหม่ อํา เภอเมื อ ง จัง หวัด สมุ ท รปราการ ได้ท าํ การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล โดยใช้
แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 395 ชุด
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลด้ านลักษณะบุคคลและข้ อมูลทัว่ ไป
กลุ่มตัวอย่างแบ่งออกได้เป็ นเพศชาย 192 คน และ เพศหญิง 203 คน โดยส่ วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 31-35 ปี กว่าร้ อยละ 30.4 มี การศึ กษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี กลุ่มตัวอย่างมี อาชี พเป็ น
พนักงานบริ ษทั มากที่สุด รองลงมาคือ เจ้าของกิจการ คิดเป็ นร้อยละ 33.2 และ 32.9 ตามลําดับ โดย
จะมีรายได้ส่วนตัวต่อเดือนอยูร่ ะหว่าง 15,001-20,000 บาทเป็ นจํานวนมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 32.9
กลุ่มตัวอย่างประมาณร้อยละ 59.2 มีสถานภาพสมรส และเป็ นผูถ้ ือครองบัตรเดบิตจํานวน 1 ใบ
มากที่สุด คือ ประมาณร้อยละ 58 ซึ่งข้อมูลโดยละเอียดสามารถจําแนกได้ดงั นี้
ตารางที่ 1 จํานวน และ ร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จํานวน
192
203
395

ร้อยละ
48.6
51.4
100.0

จากตารางที่ 1 พบว่า ในจํานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดนั้น เป็ นเพศหญิง 203 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 51.4 เพศชาย 192 คนคิดเป็ นร้อยละ 48.6
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ตารางที่ 2 จํานวน และ ร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามอายุ
อายุ (ปี )
15-20
21-30
26-30
31-35
36-40
รวม

จํานวน
15
87
77
120
96
395

ร้อยละ
3.8
22.0
19.5
30.4
24.3
100.0

จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-35 ปี คิดเป็ นร้อยละ 30.4
รองลงมาคืออายุต้ งั แต่ 36-40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 24.3 กลุ่มที่มีอายุระหว่าง 15-20 ปี มีจาํ นวนน้อยที่สุด
คิดเป็ นร้อยละ 3.8
ตารางที่ 3 จํานวน และ ร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาปลาย
อนุปริ ญญา
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
อื่นๆ
รวม

จํานวน
21
82
102
112
59
11
8
395

ร้อยละ
5.3
20.8
25.8
28.4
14.9
2.8
2.0
100.0

จากตารางที่ 3 พบว่าระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่คือระดับปริ ญญาตรี มี 112
คนคิด เป็ นร้ อยละ 28.4 รองลงมา คือ การศึกษาระดับอนุ ปริ ญญา มี 102 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.8
ขณะที่การศึกษาในระดับอื่นๆ มีจาํ นวนน้อยที่สุด มี 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 2

40
ตารางที่ 4 จํานวน และ ร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามอาชีพ
อาชีพ
รับราชการ
พนักงานบริ ษทั
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
เจ้าของกิจการ
นักศึกษา
อื่นๆ
รวม

จํานวน
28
131
32
130
42
32
395

ร้อยละ
7.1
33.2
8.1
32.9
10.6
8.1
100.0

จากตารางที่ 4 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอาชี พเป็ นพนักงานบริ ษทั มี 131 คนคิดเป็ น
ร้อยละ 33.2 รองลงมา คือ เจ้าของกิจการมี 130 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.9 และน้อยที่สุด คือ รับ
ราชการมี 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.1
ตารางที่ 5 จํานวน และ ร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามรายได้ส่วนตัวต่อเดือน
รายได้ต่อเดือน (บาท)
น้อยกว่า 5000
5001-10000
10001-15000
15001-20000
20001-25000
25001-30000
มากกว่า 30000
รวม

จํานวน
6
49
44
130
98
25
43
395

ร้อยละ
1.5
12.4
11.1
32.9
24.8
6.3
10.9
100.0

จากตารางที่ 5 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนประมาณ 15,001-20,000 บาท
คิดเป็ นร้อยละ 32.9 รองลงมาคือประมาณ 20,001-25,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 24.8 และน้อยที่สุด
คือ น้อยกว่า 5,000 คิดเป็ นร้อยละ 1.5
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ตารางที่ 6 จํานวน และร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่างตามสถานภาพสมรส
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หย่าร้าง
รวม

จํานวน
157
234
4
395

ร้อยละ
39.7
59.2
1.0
100.0

จากตารางที่ 6 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีสถานภาพสมรสมี 234 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.2
รองลงมาคือ โสดมี 157 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.7 หย่าร้างมี 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.0
ตารางที่ 7 จํานวน และ ร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามจํานวนการถือครองบัตรเดบิต
จํานวนบัตร (ใบ)
1ใบ
2ใบ
3ใบ
มากกว่า 3 ใบ
รวม

จํานวน
229
125
37
4
395

ร้อยละ
58.0
31.6
9.4
1.0
100.0

จากตารางที่ 7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นสมาชิกบัตร 1 ใบมี 229 คน คิดเป็ นร้อยละ
58 รองลงมาคือเป็ นสมาชิกบัตร 2 ใบมี 125 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.6 และผูถ้ ือบัตรมากกว่า 3 ใบขึ้น
ไปมีจาํ นวนน้อยที่สุดมี 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 1
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ตารางที่ 8 จํานวน และ ร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามธนาคารพาณิ ชย์เจ้าของบัตรเดบิต
ธนาคารพาณิ ชย์
ธนาคารไทยพาณิ ชย์
ธนาคารกสิ กรไทย
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารกรุ งเทพ
รวม

จํานวน
166
135
120
73
98
592

ร้อยละ
28.0
22.8
20.3
12.3
16.6
100.00

จากตารางที่ 8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็ นสมาชิกบัตรเดบิตของธนาคารไทยพาณิ ชย์มาที่สุด
มี 166 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.04 รองลงมาคือ ธนาคารกสิ กรไทยมี 135 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.8 และ
น้อยที่สุด คือ ธนาคารทหารไทยมี 73 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.33

ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้ บริการบัตรเดบิต
กลุ่มตัวอย่างกึ่งหนึ่ งมีพฤติกรรมการใช้บริ การบริ การบัตรเดบิตต่อสัปดาห์เพียง 1-2 ครั้ง
และร้อยละ 32.7 ของกลุ่มตัวอย่าง มีมูลค่าการใช้จ่ายต่อครั้งประมาณ 2,001-3,000 บาทกลุ่มตัวอย่าง
จะใช้บตั รเดบิตที่ห้างสรรพสิ นค้ามากที่สุด รองลงมาคือ สถานที่เที่ยวกลางคืน และสถานี บริ การ
นํ้ามัน คิดเป็ นร้อยละ 27.8, 25.1 และ 13.7 ตามลําดับ โดยมักจะใช้เมื่อเดินทางไปต่างประเทศหรื อ
ต่างจังหวัด และ ใช้เป็ นบางครั้งตามโอกาสและความสะดวก คิดเป็ นร้อยละ 26.3 และ 23.6 ซึ่ ง
รายละเอียดต่างๆของพฤติกรรมการใช้บริ การบัตรเดบิตจําแนกได้ดงั นี้
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ตารางที่ 9 จํานวน ร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตาม พฤติกรรมการใช้บตั รต่อสัปดาห์
จํานวนการใช้บตั ร
1-2 ครั้ง
3-4 ครั้ง
5-6 ครั้ง
7-8 ครั้ง
มากกว่า8 ครั้ง
รวม

จํานวน
266
98
14
5
12
395

ร้อยละ
67.3
24.8
3.5
1.3
3.0
100.0

จากตารางที่ 9 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการใช้บตั รเดบิตสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งเป็ น
จํานวนมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 67.3 รองลงมาใช้สัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 24.8 และใช้78 ครั้งมีจาํ นวนน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 1.3
ตารางที่ 10 จํานวน และ ร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามจํานวนเงินการใช้บตั รเดบิตต่อครั้ง
จํานวนเงินการใช้บตั รเดบิตต่อครั้ง
(บาท)
ตํ่ากว่า 500
501-1000
1001-1500
1501-2000
2001-3000
3001-4000
4001-5000
มากกว่า 5000
รวม

จํานวน
42
88
36
70
129
6
14
10
395

ร้อยละ
10.6
22.3
9.1
17.7
32.7
1.5
3.5
2.5
100.0
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จากตารางที่ 10 พบว่า กลุ่มตัวอย่างจะใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตเป็ นจํานวนเงินต่อครั้งประมาณ
2,001-3,000 บาทเป็ นจํานวนมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 32.7 รองลงมา คือ ประมาณ 501-1,000 บาท
คิดเป็ นร้อยละ 22.3 และ 3,001-4,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 1.5
ตารางที่ 11 จํานวน และ ร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามจํานวนเงินการใช้บตั รเดบิตต่อเดือน
จํานวนเงินการใช้บตั รเดบิตต่อเดือน
(บาท)
<500
501-3000
3001-6000
6001-9000
9001-12000
12001-15000
15001-18000
>18000
รวม

จํานวน
16
91
157
71
42
11
3
4
395

ร้อยละ
4.1
23.0
39.7
18.0
10.6
2.8
0.8
1.0
100.0

จากตารางที่ 11 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการใช้จ่ายเงินผ่านบัตรเดบิตต่อเดือนประมาณ 3,0016,000 บาทมากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 39.7 รองลงมาคือ 501-3,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 23 และในส่ วน
การใช้จ่ายต่อเดือนที่มีจาํ นวนน้อยที่สุดคือ ประมาณ 15,001-18,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 0.8
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ตารางที่ 12 จํานวน และ ร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามพฤติกรรมการใช้บริ การบัตรเดบิต ณ
สถานที่ต่างๆ
พฤติกรรมการใช้บริ การตาม
สถานที่ต่างๆ
ร้านอาหาร
ร้านค้าในห้างสรรพสิ นค้า
สถานีบริ การนํ้ามัน
โรงแรม
โรงภาพยนตร์
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่เที่ยวกลางคืน
อื่นๆ (ร้านอาหาร Fast Food)
รวม

จํานวน
46
110
54
41
10
7
99
28
395

ร้อยละ
11.6
27.8
13.7
10.4
2.5
1.8
25.1
7.1
100.0

จากตารางที่ 12 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการใช้บตั ร ณ ร้านค้าในห้างสรรพสิ นค้า
เป็ นจํานวนมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 27.8 รองลงมาคือ สถานที่เที่ยวกลางคืน คือร้อยละ 25.1 และใน
ส่ วนสถานที่ท่องเที่ยว มีจาํ นวนน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 1.8

46
ตารางที่ 13 จํานวน และ ร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามเหตุผลของการใช้บริ การบัตรเดบิต
ของผูเ้ ป็ นสมาชิก
เหตุผลที่ใช้
ใช้ทุกครั้งที่สถานที่น้ นั ๆ รับบัตร
ใช้เป็ นบางครั้งตามโอกาสและ
ความสะดวก
ใช้เฉพาะเวลาเมื่อซื้อสิ นค้าเป็ น
จํานวนมาก
ใช้เมื่อเดินทางไปต่างประเทศหรื อ
ต่างจังหวัด
ใช้เมื่อไม่มีเงินสดในขณะนั้น
ใช้บริ การเบิกถอนเงินสดผ่านตูฝ้ าก
ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM )
อื่นๆ
รวม

จํานวน
67

ร้อยละ
17.0

97

24.6

50

12.7

104

26.3

27

6.8

43

10.9

7
395

1.8
100.0

จากตารางที่ 13 พบว่า เหตุผลในการใช้บตั รเดบิตส่ วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างคือ ใช้เมื่อ
เดินทางไปต่างประเทศหรื อต่างจังหวัด คิดเป็ นร้อยละ 26.3 รองลงมาคือ ใช้เป็ นบางครั้งตามโอกาส
และความสะดวก คิดเป็ นร้อยละ 24.6 และใช้ในโอกาสอื่นๆ น้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 1.8
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ส่ วนที่ 3 ปัจจัยด้ านการตลาด
ในการสื่ อสารการตลาดของบัตรเดบิตนั้น การสื่ อสารการตลาดด้านคุณสมบัติของบัตร อยู่
ในระดับที่มาก ทั้งในแง่ของ ธนาคารพาณิ ชย์ผอู ้ อกบัตร และ รู ปลักษณ์ของบัตรเดบิต มีความสําคัญ
ต่อการใช้บริ การของกลุ่มตัวอย่างในระดับมากทั้งสิ้ น ในส่ วนการสื่ อสารการตลาดด้านราคา และ
การสื่ อสารการตลาดด้านประชาสัมพันธ์ โดยรวมมีความสําคัญอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น ซึ่ ง
ข้อมูลโดยละเอียดจําแนกได้ดงั นี้
ตารางที่ 14 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามการ
สื่ อสาร การตลาดด้านผลิตภัณฑ์บตั รเดบิต
ธนาคารพาณิ ชย์ผู้
ออกบัตร
มีความมัง่ คง

มีเทคโนโลยี
ทันสมัย
มีชื่อเสี ยงเป็ นที่
รู้จกั
ธนาคารมีสาขา
จํานวนมาก
มีภาพลักษณ์ที่ดี
ทางสังคม
รวม

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

รวม

ค่าเฉลี่ย

S.D.

172

177

38

7

1

395

4.29

0.73

[43.5]

[44.8]

[9.6]

[1.8]

[0.3]

[100]

151

170

49

12

13

395

4.09

0.95

[38.2]

[43]

[12.4]

[3]

[3.3]

[100]

144

166

63

10

12

395

4.06

0.94

[36.5]

[42]

[15.9]

[2.5]

[3]

[100]

122

198

155

12

8

395

4.04

0.86

[30.9]

[50]

[13.9]

[3]

[2]

[100]

156
[39.5]

154
[39]

64
[16.2]

13
[3.3]

8
[2]

395
[100]

4.29

0.92

4.12

0.85
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จากตารางที่ 14 พบว่า ความมัน่ คงและมีภาพลักษณ์ที่ดีทางสังคมนั้นมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ
4.29 รองลง ได้แก่ มีเทคโนโลยีที่ทนั สมัย มีค่าเฉลี่ย 4.09 และ ธนาคารมีสาขาเป็ นจํานวนมาก มี
ค่าเฉลี่ยน้อยมี่สุดคือ 4.04
ตารางที่ 15 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามการ
สื่ อสารการตลาดด้านรู ปลักษณ์ของบัตรเดบิต
รู ปลักษณ์ของบัตร
เดบิต

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

น้อยที่สุด

รวม

ค่าเฉลี่ย

S.D.

มีความทันสมัย

138
[34.9]

168
[42.5]

79
[20.0]

5
[1.3]

5
[1.3]

395
[100]

4.08

0.84

มีสีสันสวยงาม

135
[34.2]
128
[32.4]
143
[36.2]

167
[42.3]
160
[40.5]
142
[35.9]

84
[21.3]
94
[23.8]
87
[22]

4
[1.0]
11
[2.8]
16
[4.1]

5
[1.3]
2
[4.2]
7
[1.8]

395
[100]
395
[100]
395
[100]

4.07

0.84

4.01

0.84

4.00

0.95

4.04

0.54

มีรูปติดบัตร
ตัวบัตรมีการจัด
องค์ประกอบ
สวยงาม
รวม

จากตารางที่ 15 พบว่า ในเรื่ องรู ปลักษณ์ความทันสมัยของบัตรนั้นมีความสําคัญเป็ นอันดับ
แรกมีค่าเฉลี่ย 4.08 รองมาคือ มีสีสันสวยงาม มีค่าเฉลี่ย 4.07 และตัวบัตรมีการจัดองค์ประกอบ
สวยงาม มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 4.00
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ตารางที่ 16 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามการ
สื่ อสารการตลาดด้านคุณสมบัติของบัตรเดบิต
การสื่ อสาร
การตลาดด้านคุณ
สมบัติของบัตร
แสดงความ
ทันสมัย
แสดงความเป็ น
ผูน้ าํ
แสดงฐานะทาง
สังคม
สะดวกในการซื้ อ
สิ นค้าและบริ การ
ไม่ตอ้ งพกพาเงิน
สดเป็ นจํานวนมาก
สามารถใช้กบั ตู้
ฝากถอนอัตโนมัติ
(ATM)
สามารถควบคุม
การใช้จ่ายได้ดี
รวม

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

น้อย
ที่สุด

รวม

ค่าเฉลี่ย

S.D.

124
175
[31.40] [44.3]

84
[21.3]

10
[2.5]

2
[0.5]

395
[100]

4.03

0.82

116
[29.4]

165
[49.8]

100
[16.5]

13
[3.3]

1
[0.3]

395
[100]

3.96

0.83

100
[25.3]

187
[47.3]

99
[25.1]

7
[1.8]

2
[0.5]

395
[100]

3.95

0.78

93
[23.5]

177
[44.8]

110
[27.8]

8
[2]

7
[1.8]

395
[100]

3.86

0.85

128
[32.4]

157
[39.7]

92
[23.3]

12
[3]

6
[1.5]

395
[100]

3.98

0.90

111
[28.1]

161
[40.8]

118
[29.9]

4
[1]

1
[0.3]

395
[100]

3.95

0.80

99
[25.1]

162
[41]

126
[31.9]

7
[1.8]

1
[0.3]

395
[100]

3.88

0.80

4.46

0.83

จากตารางที่ 16 พบว่า อันดับแรกคือ แสดงความทันสมัยมีค่าเฉลี่ย 4.03 รองมาคือ ไม่ตอ้ ง
พกเงินสดเป็ นจํานวนมาก มีค่าเฉลี่ย 3.98 และสะดวกในการซื้ อสิ นค้าและบริ การ มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุดคือ 3.86
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ตารางที่ 17 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามการ
สื่ อสารการตลาดด้านราคา
การสื่ อสารการตลาด
ด้านราคา
อัตราค่าธรรมเนียม
แรกเข้าของบัตรเดบิต
ถูกกว่าบัตรประเภท
อื่น
อัตราค่าธรรมเนียม
รายปี ถูกกว่าบัตร
ประเภทอื่น
รวม

มาก
ที่สุด
115
[29.1]

170
[43]

มาก
157
[39.7]

ปาน
กลาง
116
[29.4]

97
[24.6]

115
[9.1]

น้อย

รวม

ค่าเฉลี่ย

S.D.

6
[1.5]

น้อย
ที่สุด
1
[0.3]

395
[100]

3.95

0.81

11
[2.8]

2
[0.5]

395
[100]

3.88

0.82

3.92

0.64

จากตารางที่ 17 พบว่า ในส่ วนของอัตราค่าธรรมเนี ยมแรกเข้าของบัตรเดบิตถูกกว่าบัตร
ประเภทอื่น และ อัตราค่าธรรมเนียมรายปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 และ 3.88 ตามลําดับ
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ตารางที่ 18 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามการ
สื่ อสารการตลาดด้านสถานที่
คุณสมบัติของบัตร
มีสาขาของธนาคาร
อยูใ่ กล้บา้ น
มีสาขาของธนาคาร
อยูใ่ นทําเลที่ไปมา
สะดวก
มีจาํ นวนร้านค้าที่รับ
ชําระเงินด้วยบัตรเด
บิตเป็ นจํานวนมาก
สามารถนําบัตรเดบิต
ไปใช้ในต่างประเทศ
ได้
ร้านค้าหรื อสถานที่
ประจําของท่านรับ
ชําระด้วยบัตรเดบิต
รวม

มาก
ที่สุด
111
[28.1]
85
[21.5]
107
[27.1]

มาก
145
[36.7]
190
[48.1]

ปาน
กลาง
137
[34.7]
114
[28.9]

น้อย
2
[0.5]
5
[1.3]

น้อย
ที่สุด

รวม

ค่าเฉลี่ย

S.D.

3.92

0.80

1
[0.3]

395
[100]
395
[100]

3.89

0.75

115
[29.1]

3
[0.8]

1
[0.3]

395
[100]

3.95

0.78

148
[37.5]

169
[42.88
]
96
[24.3]

129
[32.7]

21
[5.3]

1
[0.3]

395
[100]

3.80

0.87

100
[25.3]

139
[35.2]

143
[36.2]

13
[3.3]

395
[100]

3.82

0.84

3.88

0.44

จากตารางที่ 18 พบว่า จํานวนร้านค้าที่รับชําระเงินด้วยบัตรเดบิตเป็ นจํานวนมากมีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด คือ 3.95 รองลงมาคือ มีสาขาของธนาคารอยูใ่ กล้บา้ น มีค่าเฉลี่ยคือ 3.92
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ตารางที่ 19 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามการ
สื่ อสารการตลาดด้านการส่ งเสริ มการขาย
การสื่ อสารการตลาด
ด้านการส่ งเสริ มการ
ขาย
มีสมุดคูปองส่ วนลด
ตอนแรกเข้าสมาชิก
มีส่วนลดในการซื้ อ
สิ นค้าใน
ห้างสรรพสิ นค้า
มีส่วนลดใน
ร้านอาหาร
มีส่วนลดในสถาน
บันเทิง
มีส่วนลดตามร้านค้า
ทัว่ ไป
รวม

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

น้อย
ที่สุด

109
[27.6]
104
[26.3]

149
[37.7]
150
[38.0]

130
[32.9]
129
[32.7]

7
[1.8]
12
[3.0]

395
[100]
395
[100]

108
[2703]
104
[26.3]
106
[26.8]

131
[33.2]
141
[35.7]
137
[34.7]

139
[35.2]
129
[32.7]
133
[33.7]

17
[4.3]
20
[5.1]
15
[3.8]

395
[100]
395
[100]
395
[100]

1
[0.3]
4
[1.0]

รวม

ค่าเฉลี่ย S.D.

3.91

0.81

3.87

0.83

3.83

0.87

3.82

0.88

3.82

0.90

3.85

0.49

จากตารางที่ 19 พบว่า มีสมุดคูปองส่ วนลดตอนแรกเข้าสมาชิ ก มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ 3.91
รองลงมาคือ มีส่วนลดในการซื้อสิ นค้าในห้างสรรพสิ นค้า มีค่าเฉลี่ย 3.87
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ตารางที่ 20 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามการ
สื่ อสารการตลาดด้านการประชาสัมพันธ์
การสื่ อสารการตลาด
ด้านการ
ประชาสัมพันธ์
มีการแจ้งข้อมูลสิ ทธิ
พิเศษหรื อโปรแกรม
ทางการตลาดอย่าง
ต่อเนื่อง
การให้ข่าวสารที่
เกี่ยวข้องกับบัตรเด
บิตทางสื่ อต่างๆ
รวม

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

น้อย
ที่สุด

รวม

ค่าเฉลี่ย

S.D.

149
[37.7]

114
[28.9]

112
[28.4]

19
[4.8]

1
[0.3]

395
[100]

3.90

0.88

100
[25.3]

165
[41.8]

108
[27.3]

22
[5.6]

395
[100]

3.86

0.85

3.92

1.02

จากตารางที่ 20 พบว่า การแจ้งข้อมูลสิ ทธิ พิเศษหรื อโปรแกรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่ อง
มีค่าเฉลี่สูงสุ ดอยู่ที่ 3.90 และ การให้ข่าวสารที่เกี่ ยวข้องกับบัตรเดบิตทางสื่ อต่างๆ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่
3.86
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ตารางที่ 21 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามการ
สื่ อสารการตลาดด้านการโฆษณา
การส่ งเสริ มการตลาด
ด้าน การโฆษณา
การโฆษณาผ่านสื่ อ
โทรทัศน์
การโฆษณาผ่านสื่ อ
วิทยุ
การโฆษณาผ่านสื่ อ
แผ่นพับ
การโฆษณาผ่านสื่ อ
โปสเตอร์
การโฆษณาผ่านสื่ อ
นิตยสาร
การโฆษณาผ่านสื่ อ
หนังสื อพิมพ์
การโฆษณาผ่านรถ
ประจําทาง
รวม

มาก
ที่สุด
108
[27.3]
97
[24.6]
115
[29.1]
97
[24.6]
94
[23.8]
8
[22.5]
80
[20.3]

มาก
106
[26.8]
125
[31.6]
133
[33.7]
169
[42.8]
116
[29.4]
145
[36.7]
111
[28.1]

ปาน
กลาง
156
[39.5]
142
[35.9]
119
[30.1]
102
[25.8]
14
[36.7]
124
[31.4]
165
[41.8]

น้อย
24
[6.1]
30
[7.6]
28
[7.1]
27
[6.8]
39
[9.9]
29
[7.3]
26
[66.6]

น้อย
ที่สุด
1
[0.3]
1
[0.3]

1
[0.3]
8
[2.0]
13
[3.3]

รวม

ค่าเฉลี่ย

S.D.

395
[100]
395
[100]
395
[100]
395
[100]
395
[100]
395
[100]
395
[100]

3.87

0.89

3.76

0.91

3.84

0.922

3.85

0.86

3.66

0.95

3.70

0.96

3.55

0.99

3.75

0.48

จากตารางที่ 21 พบว่า การโฆษณาผ่านสื่ อโทรทัศน์ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ 3.87 รองลงมา คือ
การโฆษณาผ่านสื่ อโปสเตอร์ มีค่าเฉลี่ยคือ 3.85 ในส่ วนของสื่ อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ดคือ การโฆษณา
ผ่านรถประจําทาง มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.55
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บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจยั และ ข้ อเสนอแนะ
การศึ ก ษาวิ จยั เรื่ อง “ปั จจัย ทางด้านการตลาดกับพฤติ ก รรมการใช้บตั รเดบิ ต ของผูเ้ ป็ น
สมาชิ กของธนาคารพาณิ ชย์ของประเทศไทยในจังหวัดสมุทรปราการ” กรณี ศึกษา ประชากรใน
ตําบลแพรกษาใหม่ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ โดยใช้เครื่ องมือในการวิจยั คือ แบบสอบถาม เพื่อรวบรวมข้อมูล
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง คือผูเ้ ป็ นสมาชิกบัตรเดบิตใน ตําบลแพรกษาใหม่ อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ โดยมีจาํ นวนกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้ งนี้ 395 คนซึ่ งผูว้ ิจยั มีวตั ถุประสงค์ใน
การศึกษาดังนี้
1. เพื่อศึกษา ปั จจัยการสื่ อสารการตลาดกับพฤติกรรมการใช้บริ การบัตรเดบิตของผูเ้ ป็ น
สมาชิก
2. เพื่อศึกษา ลักษณะทางประชากรกับพฤติกรรมการใช้บริ การบัตรเดบิตของผูเ้ ป็ นสมาชิก
การวิเคราะห์ ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั ใช้ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย และค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ในการ
อธิ บายการวิจยั ด้านคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ปั จจัยการสื่ อสารการตลาดและพฤติกรรมการใช้
บริ การบัตรเดบิต โดยประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป SPSS
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สรุปผลการวิจัย
1.ลักษณะทางประชากรศาสตร์
กลุ่มตัวอย่างมีเพศชายและเพศหญิงในจํานวนที่ใกล้เคียงกัน มีอายุระหว่าง 31-35 ปี มาก
ที่สุด เกื อบครึ่ งหนึ่ งของกลุ่มตัวอย่างมีรายได้ระหว่าง 15,001-20,000 บาท ร้อยละ 32.9 ของกลุ่ม
ตัวอย่างจบการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ส่ วนใหญ่มีอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั และเจ้าของกิจการ
ร้อยละ 33 ของกลุ่มตัวอย่างเป็ นสมาชิกบัตรเดบิตเพียง 1 ใบ และนิ ยมใช้บตั รเดบิตของธนาคารไทย
พาณิ ชย์มากที่สุด
2.พฤติกรรมการใช้บริ การบัตรเดบิต
กลุ่มตัวอย่างกว่าครึ่ งหนึ่ งมีพฤติกรรมการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตต่อสัปดาห์เพียง 1-2 ครั้ง
เท่านั้น และในการใช้บริ การบัตรเดบิตซื้อสิ นค้าหรื อบริ การนั้นกว่าร้อยละ 67.3 ของกลุ่มตัวอย่างจะ
ใช้เป็ นจํานวนเงินต่อครั้งประมาณ 2,001-3,000 บาท รองมาคือ 501-1,000 บาท และหากคิดเป็ นการ
ใช้จ่ายต่อสัปดาห์แล้วผูเ้ ป็ นสมาชิกจะใช้จ่ายอยูร่ ะหว่าง 3,001-6,000 บาท มากที่สุด
สําหรับพฤติกรรมการใช้บริ การบัตรเดบิต ณ สถานที่ต่าง ๆ นั้น กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่กว่า
ร้อยละ 27.8 จะใช้บริ การในร้านค้าในห้างสรรพสิ นค้า รองมาคือ การใช้ในสถานที่เที่ยวกลางคืน
สถานี บริ การนํ้ามัน และร้านค้าอาหาร ตามลําดับ ในส่ วนของเหตุผลของการใช้บริ การบัตรเดบิต
ของกลุ่มตัวอย่างนั้น ใช้เมื่อเดินทางไปในสถานที่ต่างๆ เช่น ต่างประเทศ ต่างจังหวัดเป็ นเหตุผลที่ทาํ
ให้เกิดการใช้บริ การบัตรเดบิตมากที่สุด รองมาคือ ใช้เป็ นบางครั้งตามโอกาสและความสะดวกใน
การใช้ ใช้ซ้ื อสิ นค้าและบริ การทุกครั้งที่ร้านค้าหรื อสถานที่น้ นั ๆรับชําระด้วยบัตรเดบิต ใช้เมื่อซื้ อ
สิ นค้าเป็ นจํานวนมาก และใช้ในการเบิกถอนเงินสดจากตู ้ ATM ตามลําดับ
3.ลักษณะโดยทัว่ ไปของปั จจัยด้านการตลาดบัตรเดบิต
ปั จจัยการสื่ อสารการตลาดบัตรเดบิตในที่น้ ี ศึกษาจากความคิดเห็นและความรู ้สึกของกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีต่อบัตรอันเกิดจากการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบัตรเดบิต โดยการสื่ อสารการตลาด
ของผลิตภัณฑ์ การสื่ อสารการตลาดของราคา การสื่ อสารด้านสถานที่หรื อช่องทางการให้บริ การ
และการสื่ อสารการตลาดด้านการส่ งเสริ มการตลาด ซึ่งสามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
3.1 ปั จจัยการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ของบัตรเดบิต
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่คิดว่าธนาคารพาณิ ชย์ที่มีความมัน่ คงและมีภาพลักษณ์ที่ดีทางสังคม
มีความสําคัญอย่างมากต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การบัตรเดบิต นอกจากนี้ ในส่ วนของมีชื่อเสี ยงและ
สาขาเป็ นจํานวนมากรวมถึงการมีเทคโนโลยีอนั ทันสมัยนั้นมีความสําคัญในระดับที่มากเช่นกัน
เช่ นเดี ยวกับธนาคารที่มีสาขาจํานวนมากมีความสําคัญต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การในระดับที่มาก
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รองลงมา ในส่ วนการแสดงออกถึงความทันสมัย ไม่ตอ้ งพกพาเงินสดเป็ นจํานวนมาก แสดงความ
เป็ นผูน้ าํ และแสดงฐานะทางสังคมตามลําดับ
3.2 ปัจจัยการตลาดด้านราคาของบัตรเดบิต
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่คิดว่าการสื่ อสารการตลาดด้านราคามีความสัมพันธ์อย่างมากต่อการ
ตัดสิ นใจเป็ นสมาชิกบัตรเดบิต ทั้งในเรื่ องของอัตราค่าธรรมเนี ยมแรกเข้าของบัตรเดบิตที่ถูกกว่า
บัตรอื่น และอัตราค่าธรรมเนียมรายปี ที่ถูกกว่าบัตรอื่น ๆ
3.3 ปัจจัยการตลาดด้านสถานที่ของบัตรเดบิต
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่คิดว่าการสื่ อสารการตลาดด้านสถานที่ให้บริ การมีความสําคัญอย่าง
มากต่ อการตัด สิ น ใจใช้บ ริ ก าร โดยเรื่ อ งของการมี ร้ านค้า ที่ รั บ บัต รเดบิ ตเป็ นจํา นวนมากนั้น มี
ความสําคัญมากที่สุด รองมา คือ การมีสาขาของธนาคารเจ้าของบัตรอยู่ใกล้ที่พกั อาศัยของผูเ้ ป็ น
สมาชิ กบัตรเดบิ ต มีสาขาของธนาคารอยู่ในทําเลที่ ต้ งั ไปมาสะดวกในการเดิ นทาง ร้ านค้าหรื อ
สถานที่ให้บริ การที่กลุ่มตัวอย่างใช้บริ การอยูเ่ ป็ นประจําให้บริ การรับบัตรเดบิต สามารถใช้จ่ายใน
ร้านค้าและสถานที่ต่าง ๆ ในจังหวัดและต่างประเทศได้ และรู ปลักษณ์และความทันสมัยของร้านค้า
ตามลําดับ
3.4 ปัจจัยการตลาดด้านการส่ งเสริ มการตลาดของบัตรเดบิต
การสื่ อสารการตลาดด้านการส่ งเสริ มการตลาดในด้านการส่ งเสริ มการขายมีความสําคัญต่อ
การตัดสิ นใจใช้บริ การของกลุ่มตัวอย่างอย่างมาก โดยเฉพาะในเรื่ องมีสมุดคูปองส่ วนลดตอนแรก
เข้าสมาชิ ก รองมา คือ มีส่วนลดในการซื้ อสิ นค้าในห้างสรรพสิ นค้า และมีส่วนลดในร้านอาหาร
ตามลําดับ เป็ นต้น
สําหรั บการสื่ อสารการตลาดของการส่ งเสริ มการตลาดด้านการประชาสัมพันธ์น้ ันกลุ่ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่คิดว่ามีความสําคัญต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การในระดับปานกลางค่อนทางมาก โดย
มีปัจจัยการแจ้งข้อมูลสิ ทธิ พิเศษหรื อโปรแกรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่ อง ในด้านการส่ งเสริ ม
การตลาดด้านการโฆษณานั้นกลุ่มตัวอย่างเห็นว่ามีความสําคัญต่อการตัดสิ นใจในระดับปานกลาง
โดยประเภทของการโฆษณาทางสื่ อโทรทัศน์มีความสําคัญต่อการตัดสิ นใจมากที่สุด รองมาคือ การ
โฆษณาทางสื่ อโปสเตอร์และสื่ อแผ่นพับตามลําดับ ส่ วนการโฆษณาทางการโฆษณาผ่านรถประจํา
ทางมีความสําคัญต่อการตัดสิ นใจในระดับตํ่าสุ ด
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ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะทัว่ ไป
1. จากผลการวิจยั ทําให้ทราบว่า การสื่ อสารการตลาดบัตรเดบิตของธนาคารพาณิ ชย์ยงั ไม่
สามารถกระตุน้ พฤติกรรมการใช้บริ การบัตรเดบิตของกลุ่มตัวอย่างให้เพิ่มสู งขึ้นได้กลุ่มตัวอย่างมี
การรับรู ้ในการสื่ อสารการตลาดด้านต่าง ๆ ในระดับที่สูง และเห็นว่าการสื่ อสารการตลาดทั้งใน
ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ และการส่ งเสริ มการตลาดนั้น มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ ออยู่
ในระดับสู ง แต่อย่างไรก็ตามพฤติ กรรมการใช้บริ การที่เกิ ดขึ้ นกลับอยู่ในระดับตํ่า ทั้งในด้าน
ความถี่ในการใช้ต่อสัปดาห์ และมูลค่าการใช้ต่อครั้ง สาเหตุอาจเป็ นเพราะความไม่เคยชินกับการ
ใช้บริ การบัตรเดบิตของกลุ่มตัวอย่าง ดังพิจารณาได้จาก เหตุผลในการใช้บตั รเดบิตโดยส่ วนใหญ่
กลุ่มตัวอย่า งจะใช้เป็ นบางครั้ งตามโอกาสและความสะดวก หรื อ ใช้ใ นบางกรณี ที่ไม่ มีเ งิ นสด
เท่านั้น พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจึงยังไม่เป็ นการใช้บตั รอย่างมีความต่อเนื่อง ดังนั้น ในแง่ของธนาคาร
พาณิ ชย์ ผูอ้ อกบัตร ควรมีการสื่ อสารการตลาดด้านการส่ งเสริ มการตลาดเพื่อกระตุน้ พฤติกรรมการ
ใช้บริ การให้เป็ นไปอย่างต่อเนื่ องจนกระทัง่ เป็ นความเคยชิน โดยมุ่งเน้นสื่ อสารไปยังร้านค้าหรื อ
สถานที่ให้บริ การต่าง ๆ โดยทัว่ ไป เพื่อให้เป็ นตัวกลางระหว่าง ธนาคารพาณิ ชย์กบั ผูเ้ ป็ นสมาชิกได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2. ข้อสังเกตหนึ่ งที่ได้รับจากการวิจยั คือ มูลค่าการใช้บริ การบัตรเดบิตของผูเ้ ป็ นสมาชิ ก
นั้นอยู่ในระดับที่ไม่มากนัก ประมาณ 2,000-3,000 บาท ต่อครั้ ง หรื อ 3,001-6,000 บาทต่อเดื อน
เท่านั้น จํานวนเงินที่ใช้จ่ายต่อครั้งที่นอ้ ยนั้นในแง่ของเหตุผลแล้วถือเป็ นเรื่ องปกติ เนื่ องจากหากผู ้
เป็ นสมาชิกมีความจําเป็ นต้องใช้จ่ายเงินเป็ นจํานวนมาก ความเหมาะสมจึงอยูท่ ี่การชําระเป็ นเครดิต
มากกว่าเดบิต เพราะไม่ตอ้ งโอนเงินจํานวนมากออกไปในคราวเดียว หรื อยังไม่มีความพร้อมที่จะ
ชําระเงิ น ในขณะนั้น จึ ง สรุ ปได้ว่า พฤติ ก รรมพื้ นฐานของการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิ ตของผูเ้ ป็ น
สมาชิกจะอยูใ่ นจํานวนเงินที่ไม่สูงนัก ดังนั้น จากข้อสังเกตในข้างต้นคู่แข่งที่แท้จริ งของบัตรเดบิต
จึงมิใช่บตั รประเภทเครดิต แต่เป็ นเงินสดนัน่ เอง พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินสดในการซื้ อสิ นค้าหรื อ
บริ การต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันของผูบ้ ริ โภคในร้านค้าหรื อสถานที่ทวั่ ไปจึงเป็ นสิ่ งที่พฤติกรรมการ
ใช้จ่ายบัตรเดบิตเข้าไปทดแทนอย่างแท้จริ ง ทั้งนี้ โดยการสื่ อสารถึงประโยชน์ และความสะดวก
ของการใช้บตั รเดบิตในชี วิตประจําวันของผูบ้ ริ โภคทั้งในเชิ งการให้ขอ้ มูล และการเปรี ยบเทียบ
ประโยชน์การใช้ พร้อมทั้งเพิ่มจํานวนร้านค้าหรื อสถานที่ต่าง ๆ ที่รับชําระค่าสิ นค้าหรื อบริ การ
บัตรเดบิตให้มีเป็ นจํานวนมากที่สุด เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผใู ้ ช้มากยิง่ ขึ้น และด้วยลักษณะต่าง
ๆ ดังที่กล่าวข้างต้น จึงชี้ให้เห็นว่า เป้ าหมายของการสื่ อสารการตลาดของบริ การบัตรเดบิต คือ การ
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กระตุน้ ให้เกิดความถี่ในการใช้บริ การให้อยูใ่ นระดับที่สูง ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่มีความสอดคล้องเหมาะสม
พับพฤติกรรมการใช้ที่เกิดขึ้นจริ งมากกว่าการกระตุน้ ให้มูลค่าการใช้บตั รเดบิตต่อครั้งสูงขึ้น
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้มุ่งศึกษาปั จจัยด้านการสื่ อสารการตลาดที่มีต่อพฤติกรรมการใช้บริ การบัตรเด
บิตของผูเ้ ป็ นสมาชิก โดยแยกประเด็นการสื่ อสารการตลาดเป็ นด้านผลิตภัณฑ์, ราคา, สถานที่และ
การส่ งเสริ มการตลาด ซึ่งพบว่าการสื่ อสารการตลาดของบริ การบัตรเดบิตที่ผา่ นมาธนาคารพาณิ ชย์
ให้ความสําคัญต่อการสื่ อสารไปยังกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป็ นหลักใหญ่ ทั้งนี้เพื่อสร้างการรับรู ้ และเข้าใจใน
รู ปแบบการบริ การโดยรวม ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงมีขอ้ เสนอแนะสําหรับการวิจยั ในอนาคต ดังต่อไปนี้
1. ควรมีการศึกษาประเด็นเฉพาะเกี่ยวกับการสื่ อสารการตลาดไปยังร้านค้าหรื อสถานที่ที่
รับบริ การบัตรเดบิต เนื่ องจากร้านค้าหรื อสถานที่รับบริ การบัตรนี้ มีส่วนสําคัญเป็ นอย่างยิง่ ต่อการ
ตัดสิ นใจใช้บริ การของผูเ้ ป็ นสมาชิก รวมถึงความถี่ในการใช้บริ การ และปริ มาณการใช้จ่าย เพราะ
ร้ านค้าหรื อสถานที่ ต่าง ๆ นั้นหากได้รับการสื่ อสารการตลาดที่มีประสิ ทธิ ภาพ ก็มีโอกาสที่จะ
สามารถจัดการส่ งเสริ มทางการตลาดแก่บริ การบัตรเดบิตเพื่อกระตุน้ การใช้บริ การได้เป็ นอย่างดี
2. ขอบเขตของการวิจยั ครั้งนี้ มุ่งศึกษาเฉพาะผูเ้ ป็ นสมาชิกบัตรเดบิตในตําบลแพรกษาใหม่
สมุทรปราการ จึงควรมีการขยายขอบเขตของประชากรในการวิจยั ครั้งต่อไป เช่น ในบางจังหวัดที่
เหมาะสม เป็ นต้น เพื่อให้ได้ประชากรในกลุ่มที่กว้างขึ้น และสามารถเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์
และความแตกต่างกันได้
3. ควรมีการศึกษาในเชิงคุณภาพ เช่น การศึกษาการสื่ อสารการตลาดของธนาคารพาณิ ชย์ผู ้
ให้บริ การบัตรเดบิต โดยการสัมภาษณ์เจาะลึกผูบ้ ริ หารที่ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการดําเนินกลยุทธ์ทาง
การตลาดเป็ นต้น เพื่อให้ได้ผลการวิจยั ในอีกแง่มุมหนึ่ ง รวมทั้งเป็ นการศึกษาเปรี ยบเทียบความ
แตกต่างจากมุมมองของผูใ้ ช้บริ การด้วย
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แบบสอบถาม
แบบสอบถามชุดนี้เป็ นเอกสารประกอบการวิจยั ของนักศึกษาปริ ญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ สาขาการ
จัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อศึกษาถึง ปัจจัยทางด้านการตลาดกับพฤติกรรมการใช้บตั ร
เดบิตของผูเ้ ป็ นสมาชิก
ข้ อมูลจากแบบสอบถามจะใช้ เฉพาะในงานวิจยั นีแ้ ละไม่ เผยแพร่ หรือนําไปใช้ โดยทัว่ ไป
คําชี้แจง กรุ ณาเติมเครื่ องหมาย  ใน [ ] หน้าคําตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านตามความเป็ นจริ งมากที่สุด
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
1. เพศ
1.1 [ ] ชาย
1.2 [ ] หญิง
2. อายุ
2.1 [ ] 15 – 20 ปี
2.2 [ ] 21 – 25 ปี

2.3 [ ] 26 - 30 ปี

2.4 [ ] 31 – 35ปี
2.5 [ ] 36 – 40ปี
2.6 [ ] มากกว่า 40 ปี ขึ้นไป
3. การศึกษา
3.1 [ ] มัธยมศึกษาตอนต้น
3.2 [ ] มัธยมศึกษาตอนปลาย 3.3 [ ] อนุปริ ญญา,ปวช., ปวส.
3.4 [ ] ปริ ญญาตรี
3.5 [ ] ปริ ญญาโท
3.6 [ ] ปริ ญญาเอก
3.7 [ ] อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………
4. อาชีพ
4.1 [ ] รับราชการ
4.2 [ ] พนักงานบริ ษทั เอกชน 4.3 [ ] พนักงานรัฐวิสาหกิจ
4.4 [ ] เจ้าของกิจการ
4.5 [ ] นักศึกษา
4.6 [ ] อื่นๆ …………………
5. รายได้ต่อเดือน
5.1 [ ] ตํ่ากว่า 5,000 บาท
5.2 [ ] 5,001 – 10,000 บาท
5.3 [ ] 10,001 – 15,000 บาท
5.4 [ ] 15,001 – 20,000 บาท 5.5 [ ] 20,001 – 25,000 บาท 5.6 [ ] 25,001 – 30,000 บาท
5.7 [ ] มากกว่า 30,000 บาทขึ้นไป
6. สถานภาพสมรส
6.1 [ ] โสด
6.2 [ ] สมรส
6.3 [ ] หย่าร้าง
7. ปัจจุบนั ท่านมีบตั รเดบิตกี่ใบ
7.1 [ ] 1 ใบ
7.2 [ ] 2 ใบ
7.3 [ ] 3 ใบ
7.4 [ ] มากกว่า 3 ใบ
8. ปัจจุบนั ท่านใช้บตั รเดบิตของธนาคารใดบ้าง (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
8.1 [ ] ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด ( มหาชน )
8.2 [ ] ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด ( มหาชน )
8.3 [ ] ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด ( มหาชน )
8.4 [ ] ธนาคารทหารไทย จํากัด ( มหาชน )
8.5 [ ] ธนาคารยกรุ งเทพ จํากัด ( มหาชน )
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ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้บริ การบัตรเดบิต
9. ท่านใช้บตั รเดบิตสัปดาห์ละกี่ครั้ง
9.1 [ ] 1-2 ครั้ง
9.2 [ ] 3-4ครั้ง
9.3 [ ] 4-5 ครั้ง
9.4 [ ] 5-6 ครั้ง
9.5 [ ] 7-8 ครั้ง
9.6 [ ] มากกว่า 8 ครั้งขึ้นไป
10. โดยปกติท่านใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตเป็ นจํานวนเงินต่อครั้งโดยประมาณเท่าใด
10.1 [ ] ตํ่ากว่า 500 บาท
10.2 [ ] 501 – 1,000 บาท
10.3 [ ] 1,001 – 1,500 บาท
10.4 [ ] 1,501 – 2,000 บาท
10.5 [ ] 2,001 – 3,000 บาท
10.6 [ ] 3,001 – 4,000 บาท
10.7 [ ] 4,001 – 5,000 บาท
10.8 [ ] มากกว่า 5,000 บาท
11. ท่านใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตเป็ นจํานวนเงินต่อเดือนประมาณเท่าใด
11.1 [ ] ตํ่ากว่า 500 บาท
11.2 [ ] 501 – 3,000 บาท
11.3 [ ] 3,001 – 6,000 บาท
11.4 [ ] 6,001 – 9,000 บาท
11.5 [ ] 9,001 – 12,000 บาท
11.6 [ ] 12,001 – 15,000 บาท
11.7 [ ] 15,001 – 18,000 บาท 11.8 [ ] มากกว่า 18,000 บาทขึ้นไป
12. ท่านใช้บริ การบัตรเดบิต ณ ร้านค้าหรื อสถานที่ประเภทใดบ้าง
12.1 [ ] ร้านอาหาร
12.2 [ ] ห้างสรรพสิ นค้า
12.3 [ ] สถานีบริ การนํ้ามัน
12.4 [ ] โรงแรม
12.5 [ ] โรงภาพยนตร์
12.6 [ ] ร้านค้าทัว่ ไป
12.7 [ ] สถานที่ท่องเที่ยว
12.8 [ ] สถานที่เที่ยวกลางคืน 12.9 [ ] อื่นๆ โปรดระบุ
…………
13. เหตุผลโดยส่ วนใหญ่ในการใช้บริ การผ่านบัตรเดบิตของท่าน
13.1 [ ] จะใช้ซ้ือสิ นค้าและบริ การทุกครั้งที่ร้านค้าหรื อสถานที่น้ นั ๆรับชําระด้วยบัตรเดบิต
13.2 [ ] จะใช้เป็ นบางครั้งตามโอกาสและความสะดวกในการใช้
13.3 [ ] จะใช้เมื่อซื้อสิ นค้าเป็ นจํานวนมาก
13.4 [ ] จะใช้เมื่อเดินทางไปในสถานที่ต่างๆ เช่น ต่างประเทศ ต่างจังหวัด
13.5 [ ] จะใช้เมื่อท่านไม่มีเงินสดในขณะนั้น
13.6 [ ] จะใช้ในการเบิกถอนเงินสดจากตู ้ ATM
13.7 [ ] อื่นๆ (โปรดระบุ) …………
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ส่ วนที่ 3 ปัจจัยด้านการสื่ อสารการตลาด
คําชี้แจง กรุ ณาเติมเครื่ องหมาย  ใน [ ] ในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านตามความเป็ นจริ ง
14. ท่านคิดว่าปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์มีความสําคัญต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การบัตรเดบิตของท่านมากน้อยเพียงใด
ปัจจัยการสื่ อสารการตลาดด้ านผลิตภัณฑ์
มากทีส่ ุ ด
มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยทีส่ ุ ด
14.1 ธนาคารพาณิ ชย์ผอู ้ อกบัตร
14.1.1 มีความมัน่ คง
14.1.2 มีเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
14.1.3 มีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั
14.1.4 ธนาคารมีสาขาเป็ นจํานวนมาก
14.1.5 มีภาพลักษณ์ที่ดีทางสังคม
14.2 รู ปลักษณ์ของบัตรเดบิต
14.2.1 มีความทันสมัย
14.2.2 มีสีสนั สวยงาม
14.2.3 มีรูปของท่านที่บตั ร
14.2.4 ตัวบัตรมีการจัดองค์ประกอบต่างๆสวยงาม
14.3 คุณสมบัตรของบัตร
14.3.1 แสดงถึงความทันสมัย
14.3.2 แสดงถึงความเป็ นผูน้ าํ
14.3.3 แสดงถึงฐานะทางสังคม
14.3.4 มีความสะดวกในการซื้อสิ นค้า
14.3.5 ไม่ตอ้ งพกพาเงินสดเป็ นจํานวนมาก
14.3.6 สามารถใช้กบั ตูฝ้ ากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)
14.3.7 สามารถควบคุมการใช้จ่ายได้ดีข้ ึน
15. ท่านคิดว่าปั จจัยด้านราคามีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การบัตรเดบิตของท่านมากน้อยเพียงใด
ปัจจัยการสื่ อสารการตลาดด้ านราคา
มากทีส่ ุ ด
มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยทีส่ ุ ด
15.1 อัตราค่าธรรมเนียมแรกเข้าของบัตรเดบิตถูกกว่า
บัตรประเภทอื่น
15.2 อัตราค่าธรรมเนียมรายปี ถูกกว่าบัตรประเภทอื่น
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16. ท่านคิดว่าปั จจัยด้านสถานที่ใช้บริ การมีความสําคัญต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การบัตรเดบิตของท่านมากน้อยเพียงใด
ปัจจัยการสื่ อสารการตลาดด้ านสถานทีใ่ ช้ บริการ
มากทีส่ ุ ด มาก
ปานกลาง น้ อย
น้ อยทีส่ ุ ด
16.1 มีสาขาของธนาคารอยูใ่ กล้บา้ น
16.2 มีสาขาของธนาคารอยูใ่ นทําเลที่ไปมาสะดวก
16.3 มีจาํ นวนร้านค้าที่รับชําระเงินด้วยบัตรเดบิตเป็ น
จํานวนมาก
16.4 สามารถนําบัตรเดบิตไปใช้ในต่างประเทศได้
16.5 ร้านค้าหรื อสถานที่ประจําของท่านรับชําระด้วย
บัตรเดบิต
17. ท่านคิดว่าปัจจัยด้านส่ งเสริ มการตลาดมีความสําคัญต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การบัตรเดบิตของท่านมากน้อยเพียงใด
ปัจจัยการสื่ อสารการตลาดด้ านการส่ งเสริมการตลาด มากทีส่ ุ ด มาก
ปานกลาง น้ อย
น้ อยทีส่ ุ ด
17.1 ด้านการส่ งเสริ มการขาย
17.1.1 มีสมุดคูปองส่ วนลดตอนแรกเข้าสมาชิก
17.1.2 มีส่วนลดในการซื้อสิ นค้าในห้างสรรพสิ นค้า
17.1.3 มีส่วนลดในร้านอาหาร
17.1.4 มีส่วนลดในสถานบันเทิง
17.1.5 มีส่วนลดตามร้านค้าทัว่ ไป
17.2 ด้านการประชาสัมพันธ์
17.2.1 มีการแจ้งข้อมูลสิ ทธิพิเศษหรื อโปรแกรมทาง
การตลาดอย่างต่อเนื่อง
17.2.2การให้ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับบัตรเดบิตทางสื่ อ
ต่างๆ
17.3 ด้านการโฆษณา
17.3.1 การโฆษณาผ่านสื่ อโทรทัศน์
17.3.2 การโฆษณาผ่านสื่ อวิทยุ
17.3.3 การโฆษณาผ่านสื่ อแผ่นพับ
17.3.4 การโฆษณาผ่านสื่ อโปสเตอร์
17.3.5 การโฆษณาผ่านสื่ อนิตยสาร
17.3.6 การโฆษณาผ่านสื่ อหนังสื อพิมพ์
17.3.7 การโฆษณาผ่านรถประจําทาง
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ส่ วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
.........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณในความร่ วมมือของท่านเป็ นอย่างสูง
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ประวัติผู้วจิ ัย
ชื่อ-สกุล
ที่อยุ่
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2553

นางสาวณัฐติพร เพชรผ่อง
21 หมู่ 1 ตําบลกรู ด อําเภอพุนพิน จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี

สําเร็ จการศึกษาระดับประถมศึกษาปี ที่ 6 จากโรงเรี ยนมานิตานุเคราะห์
สําเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 6 จากโรงเรี ยนสุ ราษฎร์ธานี 2
กําลังศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาการจัดการธุ รกิจและภาษาอังกฤษ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ประวัติผู้วจิ ัย
ชื่อ-สกุล
ที่อยุ่

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2553

นางสาวสุ ดตา อินทจันทร์
549/95 หมู่บา้ นเฟื่ องฟ้ า 11 เฟส 9 ตําบลแพรกษาใหม่ อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ

สําเร็ จการศึกษาระดับประถมศึกษาปี ที่ 6 จากโรงเรี ยนวัดนิมมานรดี
สําเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 6 จากโรงเรี ยนสตรี สมุทรปราการ
กําลังศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาการจัดการธุ รกิจและภาษาอังกฤษ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

