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บทคดัย่อ 

 การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาปัจจัยที่มีอทิธพิลต่อความสามารถในการชาํระหน้ีบัตรเครดิต

เตม็จาํนวน ในเขตกรุงเทพมหานคร ในประเดน็ต่าง ๆได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการใช้

บัตรเครดิต และระดับความเข้าใจทางการเงิน โดยการเกบ็ข้อมูลด้วยการใช้แบบสอบถามจาํนวน 

400 ตัวอย่าง โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา เคร่ืองมือสถิติทั้งค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย

เลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิธกีารแบบจาํลองโลจิต (Logit Model) รวมทั้งการทดสอบ

ความสมัพันธข์องตัวแปรที่มีต่อพฤติกรรมการชาํระหน้ีบัตรเครดิต ของกลุ่มตัวอย่าง  

 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ชาํระหน้ีบัตรเครดิตเตม็จาํนวน มีจาํนวน 207 คน 

ส่วนมากเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุโดยเฉล่ีย 34 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษา 

ปริญญาตรี รายได้โดยเฉล่ีย 31,823.67 บาทต่อเดือน รายจ่ายโดยเฉล่ีย 17,436.23 บาทต่อ

เดือน และมีเงินออมโดยเฉล่ีย 14,387.44 บาทต่อเดือน ถือบัตรเครดิตมากกว่า 1 ใบ มีการวาง

แผนการใช้จ่ายบัตรเครดิตและใช้บัตรเครดิตแทนเงินสดในการซ้ือสนิค้าและบริการ ส่วนใหญ่มี

สภาพคล่องทางการเงินคงเดิมหลังจากมีบัตรเครดิต ในส่วนของความรู้ทางการเงินส่วนใหญ่มี

ความรู้ ในการคาํนวณดอกเบี้ ย และเครดิตบูโร ในส่วนของทางเลือกในการลงทุน และนโยบาย

คุ้มครองเงินฝากส่วนใหญ่ไม่ทราบ 

  ในการศึกษาคร้ังน้ีพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการชาํระหน้ีบัตรเครดิตเตม็จาํนวน

คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา จาํนวนเงินออม การวางแผนการใช้บัตรเครดิต ความรู้ทางการเงิน 

ส่วน จาํนวนบัตรเครดิตในครอบครอง มีผลในทิศทางตรงข้ามกับพฤติกรรมการชาํระหน้ีบัตร

เครดิตเต็มจํานวน ซ่ึงหมายถึงย่ิงมีจํานวนบัตรเครดิตในครอบครองจํานวนมากย่ิงส่งผลให้

พฤติกรรมการชาํระหน้ีบัตรเครดิตเตม็จาํนวนน้อยลง 
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1. ทีม่าและความสาํคญัของปัญหา 
ปัจจุบันการใช้บัตรเครดิตในประเทศไทยมีอัตราการเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง 

เน่ืองจากเป็นบัตรที่สามารถซ้ือสินค้าและบริการในการบริโภคได้ล่วงหน้า ประกอบกับภาวะ

เศรษฐกจิปัจจุบัน บัตรเครดิตมีบทบาทสาํคัญในการดาํรงชีวิตของผู้บริโภคมากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะ

กลุ่มคนทาํงานที่มีรายได้ประจาํ จึงเป็นเหตุผลหน่ึงที่ทาํให้เกดิการแข่งขนัและการสร้างกลยุทธท์าง

การตลาด รปูแบบต่างๆ ของสถาบันการเงินของผู้ออกบัตรเครดิต บัตรเครดิตมีบทบาทสาํคัญต่อ

การใช้ชีวิตประจาํวันในสงัคมไทยเพ่ิมขึ้น โดยจาก ไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2551 ถึง ไตรมาส 2 ปี 

พ.ศ. 2557 จาํนวนการถือบัตรเครดิตในประเทศไทยเพ่ิมขึ้นจาก 12,971,694 บัตร เป็น 

19,371,944 บัตร หรือคิดอตัราการเจริญเติบโตเฉล่ียร้อยละ 1.84 ปริมาณการใช้บัตรเครดิต
เพ่ิมขึ้นจาก 86,500.61 ล้านบาท เป็น 120,501.30 ล้านบาท หรือคิดอตัราการเจริญเติบโต

เฉล่ียร้อยละ 3.32 ยอดสินเช่ือคงค้างเพ่ิมขึ้นจาก 189,226.88 ล้านบาท เป็น 276,785.46 

ล้านบาท หรือคิดอัตราการเจริญเติบโตเฉล่ียร้อยละ 1.98 จะเห็นได้ว่า บัตรเครดิตมีการ

เจริญเติบโตทั้งจํานวนบัตร มูลค่าการใช้บัตรเครดิตยอด และสินเช่ือคงค้างของผู้บริโภคที่มี

ปริมาณเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง และเม่ือเปรียบเทยีบจากยอดหนี้คงค้าง กับปริมาณบัตรเครดิตใน

ระบบ ณ ไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2557 แล้วยอดหน้ีคงค้างโดยเฉล่ียอยู่ที่ 14,289.40 บาทต่อบัตร 
ยอดหน้ีคงค้างโดยเฉล่ียมีมูลค่าเกือบเท่ารายได้ขั้นตํ่าของเงินเดือนประจาํที่สามารถสมัครบัตร

เครดิตได้ คือ 15,000 บาท แสดงให้เหน็ว่า ขณะน้ีผู้บริโภคโดยมากมีการใช้บัตรเครดิตเกนิ

ความสามารถในการที่จะชาํระหน้ีได้ และหากผู้บริโภคยังคงมีพฤติกรมการใช้เงินเกนิตัวหรือเกนิ

ความสามารถที่จะชาํระเงินคืน ยอดสนิเช่ือคงค้างชาํระจากบัตรเครดิตกจ็ะมีอตัราการขยายตัวเพ่ิม

มากขึ้นเร่ือยๆ และหากมีมากจนเกนิไป โดยไม่มีการชาํระในแนวทางที่เหมาะสม ย่อมส่งผล

กระทบต่อตัวผู้ใช้บัตรและสภาวะเศรษฐกจิโดยรวม  

 จากรายงานผลสาํรวจทักษะทางการเงินของไทยปี 2556 โดยธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ร่วมกบัสาํนักงานสถติิแห่งชาติ ทาํการศึกษาทกัษะทางการเงินของคนไทย  โดยใช้แนวสาํรวจ

ของ องค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกจิและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-

operation and Development : OECD) ซ่ึงครอบคลุมการวัด 3 ด้านคือ ด้านความรู้ทางการเงิน , 

ด้านพฤติกรรมทางการเงิน , และทศันคติทางการเงิน ผลสาํรวจพบว่า คนไทยมีคะแนนทกัษะทาง

การเงินเฉล่ีย 12.9 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 58.5 ของคะแนนเต็ม นอกจากน้ี เม่ือเทียบกับ

คะแนนเฉล่ียของ 14 ประเทศที่ร่วมโครงการสาํรวจทกัษะทางการเงินกบั OECD ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยู่

ที่ 13.7 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 62.3  โดยคะแนนเฉล่ียของคนไทย ตํ่ากว่าคะแนนเฉล่ียของ 

14 ประเทศที่ร่วมโครงการสาํรวจทกัษะทางการเงินกบั OECD ร้อยละ 3.8 และจากการศึกษาเชิง
ลึกโดยกระทรวงการคลัง พบว่าประชาชน 3 กลุ่มที่มีระดับความรู้ทางการเงินในขั้นวิกฤติ และควร
ได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนคือ กลุ่มนักเรียน/นักศึกษา กลุ่มอาชีพอสิระรายได้ตํ่า และกลุ่ม
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เกษตรกร นอกจากน้ี หน้ีครัวเรือนต่อผลิตภัณฑม์วลรวมในประเทศ (Debt-to-GDP) กมี็ตัวเลข

ที่สงูขึ้น โดยเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 55.6 เม่ือปี พ.ศ. 2551 เป็นร้อยละ 82.3 เม่ือสิ้นปี พ.ศ. 2556 
 ดังน้ันการศึกษาถึงพฤติกรรมการชาํระหน้ีบัตรเครดิต จึงเป็นสิ่งที่ควรศึกษา ซ่ึงผล

การศึกษาวิเคราะห์คร้ังน้ีจะเป็นข้อมูลหน่ึงที่ทาํให้เราทราบถึงพฤติกรรมการชาํระหน้ีบัตรเครดิต

ของบุคคลที่มีปัจจัยต่างกนั รวมถึงระดับความเข้าใจและทกัษะทางการเงิน (Financial Literacy) 

ที่ต่างกนั อนัจะเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกจิภาคครัวเรือน ซ่ึงเป็นหน่วยเศรษฐกจิที่

สาํคัญที่สุดของประเทศ การศึกษาในคร้ังน้ีผู้ศึกษาได้กาํหนดพ้ืนที่ในการศึกษา คือ 

กรงุเทพมหานคร  

 

2. วตัถุประสงคข์องการศึกษา 
        1. เพ่ือศึกษาภาพรวมของสถานการณ์และพฤติกรรมการชาํระหน้ีบัตรเครดิต ของ

กลุ่มตัวอย่าง  

       2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการชาํระหน้ีบัตรเครดิตเตม็จาํนวนของผู้ถือ

บัตรเครดิต ธนาคารพาณชิย์ไทย ในเขตกรงุเทพมหานคร 

 

3. ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บัจากการศึกษา  
        1. ทาํให้ทราบถงึสถานการณแ์ละพฤติกรรมการการชาํระหน้ีบัตรเครดิต ของผู้ถอืบัตร

เครดิตในภาพรวม 

        2. ทาํให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการชาํระหน้ีบัตรเครดิต ของผู้ถือบัตร

เครดิตในเขตกรงุเทพมหานคร 

 

4. ขอบเขตของการศึกษา 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการชําระหน้ีบัตร

เครดิต ธนาคารพาณิชย์ไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้กาํหนดขนาดตัวอย่าง ณ ระดับความเช่ือ

มันที่ 95 % จะได้ขนาดตัวอย่างจาํนวน 400 ราย โดยใช้การคาํนวณขนาดตัวอย่างในกรณีไม่

ทราบขนาดของประชากรของ คอแครน (Cochran, 1977) 

 

5. วิธีการเก็บขอ้มูล 
  การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงสาํรวจเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการชาํระหน้ีบัตรเครดิต 

ของ ผู้ถอืบัตรเครดิตธนาคารพาณิชย์ไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวนทั้งสิ้น 400 ตัวอย่าง ผู้
ศึกษาใช้วิธีการแจกแบบสอบถาม โดยการทําแบบสอบถามออนไลน์ ซ่ึงมีผู้เข้าร่วมตอบ

แบบสอบถามจาํนวน 77 ตัวอย่าง และ แจกแบบสอบถามตามสถานที่ต่างๆ จาํนวน 323 ตัวอย่าง 

ดังน้ี เดอะมอลล์บางกะปิ เซน็ทรัลลาดพร้าว เซน็ทรัลป่ินเกล้า ตลาดนัดจตุจักร ระยะเวลาในการ
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เกบ็รวบรวมข้อมูลช่วงเดือนตุลาคม 2557 ซ่ึงแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วน

บุคคล ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิต และระดับความเข้าใจและทักษะทางการเงิน 

(Financial Literacy) 

 

6. การวิเคราะหข์อ้มูล 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เป็นการเกบ็

รวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกบัพฤติกรรมการชาํระหน้ีบัตรเครดิต 

 2. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ การนาํเสนอข้อมูลในตารางแจกแจงความถี่ ร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 3. วิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบความสมัพันธข์องตัวแปรอสิระกบัตัวแปรตาม โดย

นาํปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลมาทดสอบวิธแีบบจาํลองโลจิต (Logit Model)  

 

7. สรุปผลการศึกษา 
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย  มี

สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 57.3 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 73.8 มีอายุ

โดยเฉล่ีย 34 ปี รายได้โดยเฉล่ีย 31,823.67 บาท รายจ่ายโดยเฉล่ีย 17,436.23 บาท และมีเงิน

ออมโดยเฉล่ีย 14,387.44 บาท 

 ในภาพรวมของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามที่

มีพฤติกรรมการชาํระหน้ีบัตรเครดิตเตม็จาํนวน จาํนวน 207 คน โดยมากผู้ตอบแบบสอบถามที่มี

พฤติกรรมการชําระหน้ีบัตรเครดิตเต็มจํานวนเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คือเพศหญิงมี

สัดส่วนการชาํระหน้ีบัตรเครดิตเตม็จาํนวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 52.2 เพศชาย 99 คน คิด

เป็นร้อยละ 47.8 ในขณะที่ผู้ที่สถานภาพโสดมีพฤติกรรมการชาํระหน้ีบัตรเครดิตเตม็จาํนวน

มากกว่าผู้ที่สมรส    หย่าร้าง/หม้าย โดยมีจํานวนผู้มีพฤติกรรมการชําระหน้ีบัตรเครดิตเต็ม

จาํนวน 113 คน คิดเป็น    ร้อยละ 54.6 ในด้านการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่จบการศึกษาใน

ระดับปริญญาตรีมีพฤติกรรมการชาํระหน้ีบัตรเครดิตเตม็จาํนวนมากที่สุด จาํนวน 145 คน คิด

เป็นร้อยละ 70 เม่ือจาํแนกตามจาํนวนบัตรเครดิตในครอบครอง พบว่าผู้ที่มีจาํนวนบัตรเครดิตใน
ครอบครอง 1 ใบมีสัดส่วนการชาํระหน้ีบัตรเครดิตเตม็จาํนวนมากที่สุด 79 คน คิดเป็นร้อยละ

38.2 รองลงมาคือ 2 ใบ มากกว่า 3 ใบ ตามลาํดับ นอกจากน้ันยังพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มี

การวางแผนการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอย่างชัดเจนมีสดัส่วนการชาํระหน้ีบัตรเครดิตเตม็มากกว่าผู้

ที่ไม่มีการวางแผนการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตจาํนวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 66.2 

 ส่วนผู้ที่ตอบคาํถามทกัษะทางการเงินถูกต้องทั้ง 4 คาํถาม มีจาํนวน 55 คน เคยชาํระ

หน้ีบัตรเครดิตเตม็จาํนวน ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา จาํนวน 31 คน และส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 

แสดงให้เหน็ว่า เพศชายจะมีระดับความรู้ความเข้าใจทกัษะทางการเงินมากกว่าเพศหญิงและจะ
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เหน็ได้ว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความรู้ความเข้าใจทางการเงินน้อยกว่าคร่ึงของจาํนวนผู้ตอบ

แบบสอบถามทั้งหมด ซ่ึงตรงกับรายงานผลทักษะทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 

2556 ที่ว่า เพศชายมีคะแนนทกัษะความรู้ทางการเงินสงูกว่าเพศหญิง และผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่ตอบคาํถามทางการเงินไม่ถูกต้อง 

จากการทดสอบสมมติฐานเพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอทิธพิลต่อพฤติกรรมการชาํระหน้ีบัตร

เครดิต ธนาคารพาณิชย์ไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยแบบจาํลองโลจิต (Logit Model) 

พบว่า 

 1. เพศของกลุ่มตัวอย่างมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการชาํระหน้ีบัตรเครดิตเตม็จาํนวน 

ในทศิทางเดียวกนั เน่ืองจากเคร่ืองหมายหน้าสมัประสทิธิ์เป็นบวก  เน่ืองจากการกาํหนดรูปแบบ

การลงข้อมูลเกี่ยวกบัเพศถูกสร้างเป็นตัวแปร Dummy ซ่ึงได้กาํหนดให้ เพศชาย มีค่าเป็น 0 เพศ

หญิงมีค่าเป็น 1 แสดงว่าเพศหญิง มีโอกาสจะมีพฤติกรรมการชาํระหน้ีบัตรเครดิตเตม็จาํนวน
เพ่ิมขึ้น 1.098 เท่า ของเพศชาย โดยที่ปัจจัยอื่นคงที่ และสอดคล้องกบังานวิจัยของ ตะวัน ทพิย์

พรหมมา (2547) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นหน้ีค้างชาํระบัตรเครดิตของธนาคาร

พาณิชย์แห่งหน่ึงในเขตอาํเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าลูกหน้ีคงค้างชาํระส่วนใหญ่เป็นเพศ

ชายมากกว่าเพศหญิง 

 2. อายุของกลุ่มตัวอย่างมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการชาํระหน้ีบัตรเครดิตเตม็จาํนวน 

ในทศิทางเดียวกนั เน่ืองจากเคร่ืองหมายหน้าสมัประสทิธิ์เป็นบวก แสดงว่าเม่ือมีอายุเพ่ิมมากขึ้น 

มีโอกาสจะมีพฤติกรรมการชาํระหน้ีบัตรเครดิตเตม็จาํนวนเพ่ิมขึ้ น 1.001 เท่า โดยที่ปัจจัยอื่น

คงที่ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ผู้ตอบแบบสอบถามย่ิงมีอายุมากขึ้น ย่ิงไม่มีปัญหาเรืองพฤติกรรมการ

ใช้จ่ายบัตรเครดิต มีรายได้รายได้สงู ซ่ึงเป็นไปตามที่สมมติฐานไว้ และสอดคล้องกบังานวิจัยของ 

นันทวุธ สุทธิเนียม (2552) ศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายของพนักงานธนาคาร ที่พบว่า อายุมาก

ขึ้นหน้ีสนิคงค้างจะลดลง ซ่ึงหมายถงึอายุที่เพ่ิมสงูขึ้นทาํให้สามารถชาํระหน้ีบัตรเครดิตได้มากขึ้น 

 3. วุฒิการศึกษา ของกลุ่มตัวอย่างมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการชาํระหน้ีบัตรเครดิต

เตม็จาํนวน ในทิศทางเดียวกัน เน่ืองจากเคร่ืองหมายหน้าสัมประสิทธิ์เป็นบวก เน่ืองจากการ

กาํหนดรูปแบบการลงข้อมูลเกี่ยวกบัวุฒิการศึกษาถูกสร้างเป็นตัวแปร Dummy ซ่ึงได้กาํหนดให้ 

ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี มีค่าเป็น 0 ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีค่าเป็น 1 
แสดงว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้ นไป มีโอกาสจะมีพฤติกรรมการชําระหน้ีบัตร

เครดิตเตม็จาํนวนเพ่ิมขึ้น 1.787 เท่า ของผู้ที่มีระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี  

 4. เงินออม ของกลุ่มตัวอย่างมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการชําระหน้ีบัตรเครดิตเตม็

จาํนวน ในทศิทางเดียวกัน เน่ืองจากเคร่ืองหมายหน้าสัมประสทิธิ์เป็นบวก แสดงว่าเม่ือมีเงินออ

มมากขึ้น มีโอกาสจะมีพฤติกรรมการชาํระหน้ีบัตรเครดิตเตม็จาํนวนเพ่ิมขึ้น 1.002 เท่า โดยที่

ปัจจัยอื่นคงที่ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ผู้ตอบแบบสอบถามย่ิงมีปริมาณเงินออมสูงขึ้ น จะทาํให้

สามารถชาํระหน้ีบัตรเครดิตได้เตม็จาํนวน 
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 5. จาํนวนบัตรเครดิตในครอบครอง ของกลุ่มตัวอย่างมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

ชาํระหน้ีบัตรเครดิตเตม็จาํนวน ในทศิทางตรงข้าม  เน่ืองจากเคร่ืองหมายหน้าสมัประสทิธิ์เป็นลบ 

แสดงว่าเม่ือมีจาํนวนบัตรเครดิตในครอบครองเพ่ิมมากขึ้น มีโอกาสจะมีพฤติกรรมการชาํระหน้ี

บัตรเครดิตเตม็จาํนวนลดน้อยลง 0.516 เท่า โดยที่ปัจจัยอื่นคงที่ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ผู้ตอบ

แบบสอบถามยิ่งมีจํานวนบัตรเครดิตในครอบครองมาก จะทาํให้ความสามารถชําระหน้ีบัตร

เครดิตเตม็จาํนวนลดน้อยลง เน่ืองจากสามารถใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตได้มากขึ้น จนอาจเกนิรายได้

ที่ได้รับ และสอดคล้องกบังานวิจัยของ พิชามญช์ุ เขียวทอง (2551) ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีอทิธพิล

ต่อการผิดนัดชาํระหน้ีบัตรเครดิตในด้านการเกดิหน้ีเสียพบว่า จาํนวนบัตรเครดิตในครอบครอง 

มีอทิธพิลต่อการเกดิหน้ีเสยีและทาํให้ความน่าจะเป็นของการเกดิหน้ีเสยีเพ่ิมขึ้น 

 6. ระดับความเข้าใจทักษะทางการเงิน ชุดที่ 1 ของกลุ่มตัวอย่างมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการชําระหน้ีบัตรเครดิตเตม็จาํนวน ในทิศทางเดียวกัน เน่ืองจากเคร่ืองหมายหน้า

สัมประสิทธิ์ เป็นบวก แสดงว่าเม่ือมีระดับความเข้าใจทักษะทางการเงินสูงขึ้ น มีโอกาสจะมี

พฤติกรรมการชาํระหน้ีบัตรเครดิตเตม็จาํนวนเพ่ิมขึ้น 0.013  เท่า โดยที่ปัจจัยอื่นคงที่ ทั้งน้ีอาจ

เน่ืองมาจาก ผู้ตอบแบบสอบถามยิ่งมีความสามารถในการคาํนวณอตัราดอกเบี้ ย วิเคราะห์ข้อมูล

ทางการเงิน กจ็ะสามารถวางแผนการออมเงิน ฝากเงิน รวมถึงมีความสามารถในการลงทุนใน

อนาคต และสามารถบริหารและจัดการทางการเงินได้ 

 

8. อภิปรายผล 
      1. ข้อ มูลทั่ ว ไปเกี่ ยวกับ ผู้ตอบแบบสอบถาม  จากการศึกษาพบว่า  ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง สถานภาพโสด ระดับการศึกษาสงูสดุโดยเฉล่ียอยู่ในระดับ

ปริญญาตรี รายได้โดยเฉล่ียต่อเดือน 29,780.63 บาท รายจ่ายโดยเฉล่ียต่อเดือน 16,204.25 

บาท และมีเงินออมโดยเฉล่ียต่อเดือน 13,576.38 บาท  

      2. ข้อมูลเกี่ ยวกับพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิต จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ เคยชําระหน้ีบัตรเครดิตเตม็จาํนวน ส่วนใหญ่มีจาํนวนบัตรเครดิตใน

ครอบครองมากกว่า 1 ใบ และใช้แทนเงินสดในการซ้ือสนิค้าและบริการ ซ่ึงปริมาณการใช้จ่าย

ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กบัความต้องการในการซ้ือสินค้า ส่วนใหญ่มีการวางแผนโดยการกาํหนดวงเงินที่

จะใช้บัตรเครดิต และหลังจากมีบัตรเครดิต ส่วนใหญ่ไม่ได้มีสภาพคล่องทางการเงินเพ่ิมขึ้นหรือ

ลดลง 

      3. ข้อมูลเกี่ยวกบัความรู้ทางการเงิน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ในส่วนแรกเป็นทกัษะ

ในการลงทุนและการคาํนวณดอกเบี้ ยเงินฝาก ส่วนที่สองเป็นเป็นความรู้รอบตัวเกี่ยวกบัเครดิตบู

โร และนโยบายคุ้มครองเงินฝาก จากการศึกษาพบว่า เม่ือนาํคาํตอบของคาํถามทั้ง 2 ข้อ เลือก

เฉพาะผู้ที่ตอบว่าทราบทั้ง 2 ข้อ มีเพียง 141 คน คิดเป็นร้อยละ 35.3 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ ตอบไม่ทราบ 
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      4. ทดสอบด้วยการคาํนวณหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) 

เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระตัวแปรตามพบว่าเกิดปัญหา Multicollinearity ใน

แบบจําลอง คือ รายได้ต่อเดือน และ รายจ่ายต่อเดือน ผู้ศึกษาเลือกใช้วิธีการแก้ปัญหา 

Multicollinearity โดยการสร้างตัวแปรใหม่ คอื เงินออม (Saving)  

      5.  การทดสอบสมมติฐานโดยใช้แบบจาํลองโลจิต (Logit Model) ในการทดสอบ

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอสิระ และตัวแปรตาม จากการทดสอบสมมติฐานเพ่ือศึกษาและ

วิเคราะห์ปัจจัยที่ มีผลต่อพฤติกรรมการชําระหน้ีบัตรเครดิต ธนาคารพาณิชย์ไทย ในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา จํานวนเงินออม จํานวนบัตรเครดิตใน

ครอบครอง การวางแผนการใช้บัตรเครดิต และคาํถามทางการเงิน มีผลต่อต่อพฤติกรรมการ

ชาํระหน้ีบัตรเครดิตเตม็จาํนวน และไม่เตม็จาํนวน 

 

9. ขอ้เสนอแนะ 
 การวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการชําระหน้ีบัตรเครดิต ธนาคารพาณิชย์ไทย ในเขต

กรงุเทพมหานคร มีข้อเสนอแนะเพ่ือใช้เป็นแนวทางสาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

      1. การศึกษาคร้ังน้ีมีข้อจาํกดัเร่ืองของข้อมูล ในส่วนของค่าใช้จ่ายต่อเดือน ซ่ึงผู้ตอบ

แบบสอบถามอาจไม่ได้คาํนวณถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ชาํระผ่านบัตรเครดิตต่อเดือน แค่ผู้ตอบ

แบบสอบถามชาํระเพียงบางส่วน จึงคาํนวณค่าใช้จ่ายต่อเดือนจากการชาํระหน้ีบัตรเครดิตเพียง

บางส่วนเท่าน้ัน ในการเกบ็ข้อมูลควรระวังในส่วนน้ีให้มาก 

      2. ตัวแปรตามที่ผู้ศึกษาใช้ในแบบจาํลองของการศึกษาคร้ังน้ี น่ันคือ พฤติกรรมการ

ชําระหน้ีบัตรเครดิต พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา จาํนวนเงินออม จาํนวนบัตรเครดิตใน

ครอบครอง การวางแผนการใช้บัตรเครดิต และคาํถามทางการเงิน ดังน้ันในการศึกษาคร้ังต่อไป

ควรศึกษาปัจจัยอื่นๆ ให้มากกว่าน้ี  

       3. การศึกษาคร้ังน้ี มีข้อจาํกัดเร่ืองของข้อมูล ในส่วนของคาํถามทางการเงิน ซ่ึงมี

น้อย ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรเพ่ิมคาํถามในส่วนน้ีมากขึ้น 

      4. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีอทิธพิลต่อพฤติกรรมการชาํระหน้ีบัตรเครดิตเตม็จาํนวน 

ที่ออกโดยบริษัทสนิเช่ือส่วนบุคคล (Non-bank) เน่ืองจากเกณฑก์ารกาํหนดรายได้ขั้นตํ่าในการ

ถือครองบัตรตํ่ากว่าธนาคารพาณิชย์ และมีฐานข้อมูลลูกค้าบัตรเครดิตสงู เพ่ือนาํผลการศึกษามา

เปรียบเทยีบพฤติกรรมการชาํระหน้ีของผู้ถอืบัตรเครดิตธนาคารพาณชิย์ไทย  
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