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บทคัดยอ 

  การศึกษาความสัมพันธระหวางปญหาการควบคุมตนเองกับพฤติกรรมการใชจายผาน

บัตรเครดิต นี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงสภาวะการแขงขันของธุรกิจบัตรเครดิต รวมถึงปญหา

การเปนหนี้บัตรเครดิตในภาพรวม และศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการใชจายผานบัตร

เครดิต และหาความสัมพันธระหวางปญหาการควบคุมตัวเองกับพฤติกรรมการใชจายผานบัตร

เครดิต ซึ่งการศึกษาวิจัยคร้ังนี้เก็บรวบรวมขอมูลดวยการใชแบบสอบถามจากกลุมขาราชการ 

พนักงานราชการ หรือลูกจางของภาครัฐ ท่ีมีอายุระหวาง 20 ถึง 60 ป ท่ีถือบัตรเครดิต จากศูนย

ราชการแจงวัฒนะ จํานวน 400 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางตามสะดวก (Convenience 

Sampling) การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะหคาถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) ดวยวิธีกําลังสองนอยท่ีสุด 

   ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุเฉล่ีย 33 ป 

โดยมากมีสถานภาพโสด และมีบานพักอาศัยของตนเองหรือของบิดามารดาซึ่งไมมีภาระผูกพัน 

ระดับการศึกษาสูงสุดโดยเฉล่ียอยูในระดับปริญญาตรี อายุงานเฉล่ียอยูท่ีประมาณ 8 ป มีรายได

เฉล่ียตอเดือน 25,150 บาท สวนคาใชจายตอเดือนเฉล่ียอยูท่ี 20,369 บาท และผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญไมไดเปนผูท่ีมีรายไดมากท่ีสุดในครอบครัว 

 ผลการศึกษา ปจจัยทางจิตวิทยาดานการควบคุมตนเอง พบวา ปจจัยทางจิตวิทยาดาน

การควบคุมตนเองมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชจายผานบัตรเครดิต ในทิศทางตรงกันขาม 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว นอกจากนั้นงานศึกษาวิจัย

นี้ยังแสดงใหเห็นวา ปจจัยดานประชากรศาสตร ซึ่งไดแก อายุ วุฒิการศึกษา เงินออม และการ

เปนผูท่ีมีรายสูงสุดในครอบครัว มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชจายผานบัตรเครดิต อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 

1. ที่มาและความสําคัญของปญหา  
ปจจุบันเศรษฐกิจประเทศไทยกําลังเติบโต การพัฒนาดานการเงินเปนดานหนึ่งท่ี

สําคัญตอการเติบโตของเศรษฐกิจ เห็นไดจากนโยบายของภาครัฐท่ีเพ่ิมคาครองชีพใหแก

                                                 


 นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต    สาขาเศรษฐศาสตร   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 


 ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
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ประชาชน โดยเฉพาะในสวนขาราชการที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี จะไดรับเงินเดือนรวมคาครอง

ชีพ 15,000 บาท นโยบายนี้สอดคลองกับขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทยเกี่ยวกับ

คุณสมบัติของผูท่ีสามารถทําบัตรเครดิตได จะตองมีรายได 15,000 บาทตอเดือนข้ึนไป จาก

นโยบายดังกลาวนอกจากจะสงผลใหปริมาณของผูมีคุณสมบัติถือบัตรเครดิตเพ่ิมมากข้ึนแลว ยัง

เพ่ิมสภาพคลองทางการเงินใหแกประชาชนดวย รวมถึงเพ่ิมปริมาณการใชจายจากบัตรเครดิตซึ่ง

เปนอีกหนึ่งหนทางท่ีนํามาใชในกระตุน และเกิดแรงขับเคล่ือนทางเศรษฐกิจ (วรธันยญา ธนาภัสร

เจริญ, 2553) อีกท้ังยังสงผลรวมถึงสถาบันการเงินตางๆ ซึ่งจะมีกลุมลูกคาท่ีสามารถถือบัตร

เครดิตเพ่ิมข้ึน ทําใหธุรกิจบัตรเครดิตมีการแขงขันกันอยางรุนแรง เพ่ือเพ่ิมจํานวนบัตรเครดิต

และปริมาณการใชจายผานบัตรเครดิต แตในขณะเดียวกันในอีกดานหนึ่ง อาจสงผลในดานความ

เส่ียงทางการชําระเงินคืน หรือท่ีเรียกวาสินเช่ือท่ีไมกอใหเกิดรายได (Non-Performing Loan : 

NPL) เพ่ิมมากข้ึนเชนกัน 

ขอมูลของธนาคารแหงประเทศไทย แสดงใหเห็นวาจํานวนบัตรเครดิตในประเทศมี

อัตราเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ. 2550 ถึง 2555 โดยจํานวนบัตรเครดิตท้ังหมดท่ีมีการ

เปดใชงานเม่ือส้ินป 2555 มีท้ังส้ิน 16,870,025 บัตร มีปริมาณการใชจายรวม 145,088.20 

ลานบาท  (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2556) และปริมาณการใชจายผานบัตรเครดิตมีมากข้ึน 

โดยเฉพาะปริมาณการใชบัตรเครดิตเพ่ือเบิกเงินสดลวงหนาท่ีมีมากถึง 15,728.84 ลานบาท 

(ธนาคารแหงประเทศไทย, 2556) ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงปญหาท่ีมาจากพฤติกรรมการใชจายผาน

บัตรเครดิตของผูบริโภค ท่ีกอใหเกิดปญหาหนี้บัตรเครดิตและเสี่ยงตอการผิดนัดชําระหนี้ใน

อนาคตได และเม่ือพิจารณาถึงสถานการณของปริมาณสินเช่ือคงคางชําระจากบัตรเครดิต พบวา 

ปริมาณสินเช่ือคงคางจากบัตรเครดิต ณ ส้ินป 2555 อยูท่ี 261,553.36 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจาก

เวลาเดียวกันของป 2554 จํานวน 32,649.99 ลานบาท หรือ 14.26 เปอรเซ็นต (ธนาคารแหง

ประเทศ ไทย, 2556) 

จากการวิจัยท้ังในและตางประเทศ พบวาปจจัยท่ีมีผลตอการผิดนัดชําระหนี้และมี

ผลกระทบท่ีทําใหผูบริโภคเกิดความเส่ียงในการผิดนัดชําระหนี้บัตรเครดิตสูงข้ึน (ดลฤดี สุวรรณ

กุล, 2554)ไดแก ขอมูลสวนบุคคลในดานเศรษฐกิจและสังคม (Socioeconomic factors) เชน 

อายุ เพศ รายได ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกในครัวเรือน เปนตน นอกจากนี้จากการศึกษาถึง

ประเด็นดานจิตวิทยาพบวา มีบางปจจัยท่ีผูออกบัตรหรือผูท่ีเก่ียวของทุกฝายอาจไมใหความสําคัญ

คือ เร่ืองปจจัยทางสังคมท่ีมีอิทธิพลตอเร่ือง ความเช่ือ คานิยม ของผูใชบัตรท่ีเก่ียวของกับการ

ควบคุมตนเอง ท่ีมีปญหาการเปนหนี้บัตรเครดิต จากการศึกษาวิจัยของตางประเทศ พบวาสวน

ใหญผูท่ีมีปญหาการเปนหนี้บัตรเครดิต เกิดจากการท่ีไมสามารถควบคุมพฤติกรรมตนเองได มี

การบริโภคลวงหนา หรือมีลักษณะความพอใจท่ีเอนเอียงแกการบริโภคในปจจุบัน (Present – 

bias preferences) (Meier and Sprenger, 2010) และในประเทศไทยเองยังไมไดมีการศึกษา

ประเด็นนี้ในเชิงประจักษอยางจริงจัง 
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จากความสําคัญและขอมูลขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธระหวาง

ปญหาการควบคุมตนเองกับพฤติกรรมการใชจายผานบัตรเครดิต เพ่ือใชเปนแนวทางในการ

กําหนดนโยบายการปลอยสินเช่ือของสถาบันการเงิน รูถึงสาเหตุของการเกิดหนี้ท่ีไมกอใหเกิด

รายได และเปนขอเสนอแนะสําหรับผู ท่ีใชจายผานบัตรเครดิตใหเปนไปอยางถูกตองและ

เหมาะสมกับสภาพสังคมปจจุบัน 

 

2. วัตถุประสงคในการวิจัย 

  1. ศึกษาถึงสภาวะการแขงขันของธุรกิจบัตรเครดิต รวมถึงปญหาการเปนหนี้บัตร

เครดิตในภาพรวม 

  2. ศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการใชจายผานบัตรเครดิต และหาความสัมพันธ

ระหวางปญหาการควบคุมตัวเองกับพฤติกรรมการใชจายผานบัตรเครดิต 

 

3. ขอบเขตการวิจัย 

  1. ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้คือ กลุมขาราชการ พนักงานราชการ หรือ

ลูกจางของภาครัฐ ท่ีมีอายุระหวาง 20 ถึง 60 ป ท่ีถือบัตรเครดิต ในเขตกรุงเทพมหานคร 

  2. กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้คือ ขาราชการ พนักงานราชการ หรือ

ลูกจางของภาครัฐท่ีมีอายุระหวาง 20 ถึง 60 ป ท่ีถือบัตรเครดิต จากศูนยราชการแจงวัฒนะ 

 

4.  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ขอมูลมีลักษณะปฐมภูมิ ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลของกลุมตัวอยางท่ีเปนกลุม 

ขาราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจางของภาครัฐท่ีถือบัตรเครดิต ในศูนยราชการ แจงวัฒนะ

จํานวน 400 ราย โดยใชแบบสอบถาม เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  

 ขอมูลทุติยภูมิ โดยรวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ ท่ีเก่ียวของกับธุรกิจบัตรเครดิต โดย

ทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากรายงานประจําป วิทยานิพนธ งานวิจัย บทความ วาสาร และเอกสาร

ตางๆ ตลอดจนขอมูลส่ืออิเล็กทรอนิกสตางๆ ท่ีไดกลาวถึงธุรกิจบัตรเครดิตมาทําการวิเคราะหถึง

สภาวะการแขงขันของธุรกิจบัตรเครดิต รวมถึงปญหาการเปนหนี้บัตรเครดิตภาพรวมในปจจุบัน 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถามซึ่งแบงออกเปน 4 สวนดังนี้  

 สวนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะของ

คําถามจะเปนแบบคําตอบหลายตัวเลือก จํานวน 7 ขอ เปนแบบเติมขอความ จํานวน 4 ขอ  
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 สวนท่ี 2 แบบสอบถาม ขอมูลการใชจายและการชําระคาใชจายจากบัตรเครดิต 

ลักษณะของคําถามจะเปนแบบคําตอบหลายตัวเลือก จํานวน 5 ขอ เปนแบบเติมขอความ จํานวน 

4 ขอ  

 สวนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยทางจิตวิทยาดานการควบคุมตนเองในการใชจาย

ผานบัตรเครดิต จํานวน 10 ขอ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ แตละ

ระดับกําหนดความหมายและคะแนนไวดังนี้ 

  สวนท่ี 4 แบบสอบถามเชิงสัมภาษณ 1 ขอ ซึ่งเปนคําถามเชิงจิตวิทยาดานการให

ความสําคัญกับมูลคาเงินในปจจุบันและอนาคต 

 

 

5.  การวิเคราะหขอมูล 

  1. วิเคราะหสถิติพ้ืนฐานเพ่ือทราบลักษณะของกลุมตัวอยางและการแจกแจงของ ตัว

แปร ไดแก ความถ่ี (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉล่ียเลขคณิต (Mean) คาสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

  2. คํานวณหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation Coefficient) เพ่ือศึกษา

ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามวามีความสัมพันธเก่ียวของกันหรือไม ใน

ลักษณะใด  

  3. การวิเคราะหคาถดถอยพหุคูณ (Multiple Regession Analysis) ดวยวิธีกําลังสอง

นอยท่ีสุดเพ่ือใชวิเคราะหขอมูลปจจัยทางจิตวิทยาดานการควบคุมตนเองในการใชจายผานบัตร

เครดิตสงผลตอการเปนหนี้บัตรเครดิต 

 

6. สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยเร่ืองความสัมพันธระหวางปญหาการควบคุมตนเองกับพฤติกรรมการใชจาย

ผานบัตรเครดิต สามารถสรุปไดดังนี้ 

 1. ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุโดยเฉล่ีย 33 ป โดยมากมีสถานภาพโสด และมีบานพักอาศัยของ

ตนเองหรือของบิดามารดาซ่ึงไมมีภาระผูกพัน ระดับการศึกษาสูงสุดโดยเฉล่ียอยูในระดับปริญญา

ตรี อายุงานเฉล่ียอยูท่ีประมาณ 8 ป มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 25,150 บาท สวนคาใชจายตอเดือน

เฉล่ียอยูท่ี 20,369 บาท และผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมไดเปนผูท่ีรายไดมากท่ีสุดใน

ครอบครัว 

 2. ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใชและการชําระคาใชจายผานบัตรเครดิต จาก

การศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีจํานวนบัตรเครดิตท่ีใชงานอยูเฉล่ียประมาณคนละ 2 ใบ 

โดยวงเงินเฉล่ียท่ีไดรับประมาณ 55,605 บาทตอบัตร ในแตละเดือนมีปริมาณการใชจายผาน

บัตรเครดิตทุกใบเฉลี่ยประมาณ 12,124 บาท และจะชําระคืนคาใชจายจากบัตรเครดิตทุกใบ
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เฉล่ียประมาณเดือนละ 7,655 บาท สวนมากผูตอบแบบสอบถามจะชําระคาใชจายผานบัตร

เครดิตในสัดสวนเต็มจํานวนสวนใหญไมเคยมีการเบิกเงินสดลวงหนาหรือขอเพ่ิมวงเงินช่ัวคราว 

และมีการวางแผนโดยการกําหนดวงเงินท่ีจะใชจายผานบัตรเครดิตอยางชัดเจน 

 3. ขอมูลเก่ียวกับปจจัยทางจิตวิทยาดานการควบคุมตนเองในการใชจายผานบัตร

เครดิต จากการศึกษาพบวา เม่ือนําทางเลือกของผูตอบแบบสอบถามมาเช่ือมโยงกับเร่ืองมูลคา

เงินในอนาคต จะเห็นวาผูตอบแบบสอบถามใหญไมคอยมีปญหาเร่ืองการควบคุมตนเอง สามารถ

ยอมรับความเส่ียงในการแบกรับอัตราดอกเบ้ียบัตรเครดิตอยูท่ี รอยละ 11 และ 17 ตามลําดับ 

ซึ่งเปนอัตราดอกเบี้ยท่ีต่ํากวาอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด  

 4. ทดสอบดวยการคํานวณหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation Coefficient) เพ่ือ

ศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระพบวา เกิดปญหา Multicollinearity ใน แบบจําลอง ท่ี

ผูวิจัยศึกษาพบวา มีตัวแปรอิสระท่ีสัมพันธกันอยางชัดเจนมีอยู 3 คูนั่นคือ รายไดตอเดือน กับ 

คาใชจายตอเดือน ปจจัยดานการควบคุมตนเองนั่นคือ SC
1
 กับ SC

2
 และอายุกับอายุการทํางาน 

ผูวิจัยเลือกใชวิธีการแกปญหา Multicolinearity ดวยวิธีสรางตัวแปรใหมกับตัวแปรอิสระ 2 คูแรก 

สวนคูท่ี 3 ผูวิจัยเลือกใชวิธีการแกปญหา Multicolinearity ดวยวิธีการตัดตัวแปรใดตัวแปรหน่ึง

ท้ิง นั่นคือ อายุการทํางาน  สําหรับตัวแปรอิสระ 2 คูแรก ตัวแปรท่ีสรางใหม คือ Saving และ 

Discount Factor และเม่ือทําการทดสอบปญหา Multicolinearity กับตัวแปรอิสระท้ัง 3 คู พบวา

คา Pearson correlation มีคา 0.263 ซึ่งอยูในระดับท่ีไมเกิดปญหา Multicolinearity เนื่องจากมี

คานอยกวา 0.7 ดังนั้นจึงสรุปไดวา การสรางตัวแปรอิสระท่ีสรางข้ึนมาใหมสามารถแกปญหา 

Multicolinearity ไดในแบบจําลองนี้ 

  5. เม่ือทําการวิเคราะหคาถดถอยพหุคูณ (Multiple Regession Analysis) ดวยวิธี

กําลังสองนอยท่ีสุดเพ่ือใชวิเคราะหขอมูลปจจัยทางจิตวิทยาดานการควบคุมตนเองในการใชจาย

ผานบัตรเครดิตสงผลตอพฤติกรรมการใชจายผานบัตรเครดิต จะไดแบบจําลอง 3 แบบจําลอง 

จากการวิเคราะหการประมาณการผลของแบบจําลองพบวา แบบจําลองท่ี 3 นาจะเปนแบบจําลอง

ท่ีถูกตองและใชไดมากท่ีสุด เพราะนอกจากปจจัยทางจิตวิทยาดานการควบคุมตนเองมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชจายผานบัตรเครดิต ในทิศทางตรงกันขาม ซึ่งเปนไปตาม

สมมติฐานที่ตั้งไวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 แลวยังมีปจจัยอ่ืนๆอีกหลายปจจัย ซึ่ง

ไดแก อายุ ระดับการศึกษา เงินออม และเปนผูท่ีมีรายสูงสุดในครอบครัว มีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการใชจายผานบัตรเครดิต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 อีกเชนกัน 

 6. เม่ือพิจารณาถึงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธในการพยากรณ (R
2
) แบบจําลองท่ี 3 

(Discount Factor) มีคามากท่ีสุดเทากับ 0.21 อยางไรก็ตาม ผลของการทดสอบคา (R
2
) ท่ีได

อาจอยูในระดับท่ีต่ํา นั่นคือแบบจําลองนี้สามารถพยากรณไดแค 21 เปอรเซ็นตเทานั้น สาเหตุ

อาจเนื่องมาจากยังมีปจจัยอ่ืนๆท่ีสามารถอธิบายพฤติกรรมปญหาการควบคุมตนเองไดมากกวา 

เชน การวางแผนทางการเงิน หรือปญหาการออมท่ีนอยลง เปนตน 
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7. การอภิปรายผล 

 จากการผลการวิเคราะหสามารถเขียนสมการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุคูณของพฤติกรรม

การใชจายผานบัตรเครดิต ไดดังนี้ 

Y= 3661.53 -727.07 Sex -79.70
*
 Age + 454.16 Homeown + 1888.27 Marital -

38.15
* 
Education  

     + 3138.43 Numearner  -0.19
*
 Saving -673.79

*
 High Income - 1797.75

*
 DF + 

จากสมการจะเห็นไดวา  

 1.) เพศ สถานภาพการอยูอาศัย สถานะภาพการสมรส สัดสวนจํานวนผูมีรายได กับ

สมาชิกในครอบครัว ไมมีมีนยัสําคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการใชจายผานบัตรเครดติ 

  2.) อายุ มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับพฤติกรรมการใชจายผานบัตรเครดิต 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 คาพารามิเตอรท่ีไดจากการประมาณการอยูท่ี 79.70 โดย

กําหนดใหปจจัยอ่ืนคงท่ี หมายความวา ผูตอบแบบสอบถามมีอายุเพ่ิมข้ึน 1 ป จะมีแนวโนมมี

พฤติกรรมการเบิกเกินเงินสดลวงหนาลดลง 79.7 บาท ทําใหอายุท่ีมากข้ึน ย่ิงไมมีปญหา

พฤติกรรมการใชจายผานบัตรเครดิต ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว  

  3.) ระดับการศึกษา มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับพฤติกรรมการใชจายผาน

บัตรเครดิต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 คาพารามิเตอรท่ีไดจากการประมาณการอยูท่ี 

38.15
 
โดยกําหนดใหปจจัยอ่ืนคงที่ หมายความวา ผูตอบแบบสอบถามย่ิงเรียนเพ่ิมข้ึน 1 ป จะมี

แนวโนมมีพฤติกรรมการเบิกเกินเงินสดลวงหนาลดลง 3.15 บาท ทําใหระดับการศึกษาย่ิงมากข้ึน 

ย่ิงไมมีปญหาพฤติกรรมการใชจายผานบัตรเครดิต ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว เพราะคนท่ีมี

การศึกษาที่สูงข้ึน จะทําใหมีกระบวนการคิด หรือการวางแผนทางการเงินท่ีดีทําใหไมเกิดปญหา

ดังกลาว 
 

  4.) เงินออม มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับพฤติกรรมการใชจายผานบัตร

เครดิต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 คาพารามิเตอรท่ีไดจากการประมาณการอยูท่ี 

0.19 โดยกําหนดใหปจจัยอ่ืนคงที่ หมายความวา ผูตอบแบบสอบถามมีเงินออมเพ่ิมข้ึน 1 บาท 

จะมีแนวโนมมีพฤติกรรมการเบิกเกินเงินสดลวงหนาลดลง 0.19 บาททําใหเงินออมย่ิงมากข้ึน ย่ิง

ไมมีปญหาพฤติกรรมการใชจายผานบัตรเครดิต เพราะการมีเงินออมท่ีสูงแสดงใหเห็นถึงการ

วางแผนทางการเงินท่ีดี 

   5.) ผูมีรายไดมากสุดในครอบครัว มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับพฤติกรรม

การใชจายผานบัตรเครดิต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 คาพารามิเตอรท่ีไดจากการ

ประมาณการอยูท่ี 673.79 โดยกําหนดใหปจจัยอ่ืนคงที่ หมายความวา ผูตอบแบบสอบถามเปนผู

ท่ีมีรายไดมากสุดในครอบครัวโดยเปรียบเทียบกับกรณีฐาน คือผูตอบแบบสอบถามไมเปนผูมี

รายไดมากสุดในครอบครัว จะมีแนวโนมมีพฤติกรรมการเบิกเกินเงินสดลวงหนาลดลง 673.79 
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บาท ทําใหผูมีรายไดมากสุดในครอบครัวย่ิงท่ีรายไดเพ่ิมข้ึน ย่ิงไมมีปญหาพฤติกรรมการใชจาย

ผานบัตรเครดิต เนื่องจากเปนผูมีสภาพคลองทางดานการเงิน จึงมีรายไดเพียงพอตอการใชจาย 

 6.) Discount Factor มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับพฤติกรรมการใชจาย

ผานบัตรเครดิต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 คาพารามิเตอรท่ีไดจากการประมาณการ

อยูท่ี 1797.75 โดยกําหนดใหปจจัยอ่ืนคงที่ หมายความวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีคา Discount 

Factor นอยลด 1 ชวง จะมีแนวโนมมีพฤติกรรมการเบิกเกินเงินสดลวงหนาเพ่ิมข้ึน 1797.75 

บาท ทําใหคา Discount Factor ย่ิงนอยลง จะย่ิงมีปญหาการควบคุมตนเอง หรือใหความสําคัญ

กับการบริโภคในปจจุบันมากกวาในอนาคต ดังนั้นจึงทําใหมีปญหาดานพฤติกรรมการใชจายผาน

บัตรเครดิต 

  

8. ขอจํากัดในการทําวิทยานิพนธ 
 1. ในการศึกษาคร้ังนี้มีขอจํากัดในเร่ืองของขอมูล ไดแกการตอบคาํถามเชิงจิตวิทยา

ของผูตอบแบบสอบถามเนือ่งจากผูตอบแบบสอบถามเล่ียงท่ีจะตอบถึงความรูสึก หรือความ

คิดเห็นท่ีมีอยูจริง ดังนั้นในการศึกษาคร้ังตอไปหากสามารถสอบถามขอมูลจากลูกคาบตัรเครดติ

ไดรับความรวมมือจากสถาบันการเงินตางๆ ในการสอบถามลูกคาผูใชบัตรเครดติ ก็จะทําใหความ

แมนยําของผลการศึกษาในเชิงจิตวิทยามีความแมนยํามากข้ึน  

 2. การศึกษาคร้ังนี้มีจํานวนกลุมตัวอยาง 400 ตัวอยาง แมจะเพียงพอตอขอกําหนด

ในการนําเขาสูแบบจําลอง แตก็ยังไดขอมูลท่ีไมหลากหลายเพียงพอ ทําใหเกิดการกระจุกตัวของ

ขอมูล ดังนั้นในการศึกษาคร้ังตอไปควรมีการเพ่ิมขนาดตัวอยางใหมากข้ึน เพื่อลดความผิดพลาด

ของขอมูลเม่ือนําขอมูลเขาสูแบบจําลอง 

  3. เนื่องจากในประเทศไทยยังไมไดมีการศึกษาเร่ืองปญหาการควบคุมตนเองกับ

พฤติกรรมการใชจายผานบัตรเครดิตอยางจริงจัง ดังนั้นการทบทวนวรรณกรรมจึงไมคอยมีให

ศึกษาคนความากนัก อาจทําใหไมครอบคลุมเพียงพอในการอธิบายปญหาการควบคุมตนเองกับ

พฤติกรรมการใชจายผานบัตรเครดิตไดเทาท่ีควร ดังนั้นในการศึกษาคร้ังตอไปควรมีการศึกษา

แนวคิดเก่ียวกับการควบคุมตนเองมากข้ึนเพ่ือใชในการอธิบายและวิเคราะหผลการศึกษาไดดี

ย่ิงข้ึน 

  4. ตัวแปรตามท่ีผูวิจัยใชในแบบจําลองของการศึกษาในคร้ังนี้ นั่นคือ การเบิกเงินสด

ลวงหนาอาจจะยังไมสะทอนถึงปญหาท่ีเกิดจากพฤติกรรมการใชจายผานบัตรเครดิตไดอยาง

ชัดเจนนัก ดังนั้นในการศึกษาคร้ังตอไปควรเลือกตัวแปรท่ีสามารถช้ีใหเห็นถึงปญหาดังกลาวได

อยางชัดเจน 

  5. การออกแบบสอบถามเชิงจิตวิทยา ควรตั้งคําถามใหชัดเจนใหผูตอบแบบสอบถาม

เขาใจในคําถามหรือเขาใจตรงตามที่ผูวิจัยตองการจะส่ือ เพ่ือไมใหเกิดการคลาดเคล่ือนของ

คําตอบท่ีไดจากแบบสอบถามนั้น 
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  6. ผูวิจัยใชปญหาหาการควบคุมตนเองในการอธิบายพฤติกรรมการใชจายผานบัตร

เครดิต เม่ือพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธในการพยากรณ (R
2
) แลวจะเห็นวา

แบบจําลองนี้สามารถพยากรณไดแค 22 เปอรเซ็นตเทานั้น ซึ่งปจจัยดังกลาวอาจจะยังไมสามารถ

อธิบายพฤติกรรมการใชจายผานบัตรเครดิตไดดีพอ ดังนั้นการศึกษาวิจัยในคร้ังตอไปควรศึกษา

ปจจัยอ่ืนๆ ท่ีสามารถอธิบายไดมากกวา เชน การวางแผนทางการเงิน หรือปญหาการออมท่ี

นอยลง 

 

9. ขอเสนอแนะ 
 การศึกษาเร่ืองความสัมพันธระหวางปญหาการควบคุมตนเองกับพฤติกรรมการใชจาย

ผานบัตรเครดิต มีขอเสนอแนะเพื่อใชเปนแนวทางสําหรับผูเก่ียวของกับบัตรเครดิต ไมวาจะเปน 

ผูใชบัตรเครดิต ผูใหบริการการบัตรเครดิต และภาครัฐ ในการจัดการดูแลปญหาและแกไขหน้ี

บัตรเครดิตท่ีเกิดข้ึน ดังนี้ 

 1. จากการศึกษาพบวา ปญหาการควบคุมตนเองมีผลตอพฤติกรรมการใชจายผาน

บัตรเครดิตท้ังทางตรงคือ การกระตุนใหเกิดการบริโภค ท่ีเกิดจากการยั่วยุทางการตลาด เชน 

สินคาลดราคา การจัดโปรโมช่ันตางๆ ทําใหเกิดการตัดสินใจคลอยตาม สวนทางออมคือ การ

ตองการการยอมรับจากสังคมหรือ การบริโภคตามกระแสนิยมของสังคมและการถือบัตรเครดิตก็

เปนการบริโภคนิยมอยางหนึ่ง แสดงใหเห็นถึงการยอมรับจากคนในสังคม ทําใหบุคคลตองการ

ถือบัตรเครดิตและใชจายผานบัตรเครดิต แทนการใชเงินสดมากข้ึน ดังนั้น จึงควรมีการสงเสริม 

สนับสนุนในการใหความรูอยางจริงจังในการจัดการดานการเงิน และสรางวินัยในการใชเงิน 

รวมถึงสรางความตระหนักถึงความสําคัญของ “เครดิต” ท่ีมีอยูของตนเอง ใหกับผูใชบัตรเครดิต 

รวมท้ัง ประชาชนโดยท่ัวไป ซึ่งจะเปนการชวยสรางความเขาใจ และสรางความตระหนักถึง

ความสําคัญในเร่ืองการใชจายผานบัตรเครดิต ภาระหนี้สินและการวางแผนทางการเงินมากข้ึน ซึ่ง

จะเปนการชวยสรางบรรทัดฐานการใชบัตรเครดิตอยางถูกตองใหกับสังคมได 

 2. ในการพิจารณาปลอยสินเช่ือบัตรเครดิต ผูออกบัตรควรพิจารณาตัวแปรท่ีมี

ผลกระทบในระยะส้ันดวย ซึ่งไดแก ความตั้งใจในการใชบัตรเครดิตในกรณีท่ีมีเงินไมเพียงพอการ

ใชจาย ซึ่งจะเห็นไดจากการเบิกเงินสดลวงหนา หรือการขอเพ่ิมวงเงินช่ัวคราว นอกจากนี้สถาบัน

การเงินควรมีกระบวนการกล่ันกรอง คุณสมบัติของผูท่ีสมัครบัตรเครดิต โดยการการใชประโยชน

จากขอมูลของเครดิตบูโร และพฤติกรรมทางการเงินของลูกคา เพ่ือประกอบการพิจารณาการ

ปลอยและติดตามสินเช่ือมากข้ึน เพราะจะสามารถชวยลดตนทุนคาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวกับการบริหาร

จัดการสินทรัพยดอยคุณภาพลงได 

 3. จากการศึกษา พบวาคนเราพยายามปฎิเสธความตองการของตนและปลูกฝงการ

ควบคุมตนเอง แตหลายคร้ังก็ไมสามารถทําตามเปาหมายท่ีตั้งไวไดจึงตองมีการผูกมัดตัวเอง 

(Commitment) เพ่ือใหเกิดการควบคุมตัวเอง เชน การจํากัดวงเงินบัตรเครดิต การถือบัตร

เครดิตใบเดียว เปนตน  
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