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    บทที่ 1 
   บทนํา 

 
 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
      

                    ในปจจุบันบัตรเครดิตกําลังเปนที่ยอมรับและเปนที่นิยมใชกันอยางกวางขวาง             

โดยพิจารณาจากดานจํานวนผูถือบัตรเครดิตและในดานปริมาณการใชจายผานบัตรเครดิต               

ที่เพิ่มมากขึ้นเปนลําดับ จากขอมูลธนาคารแหงประเทศไทยระบุวาธุรกิจดานบัตรเครดิตเติบโตขึ้น             

อยางรวดเร็วจนถึงจุดสูงสุดในป พ.ศ. 2540 ซึ่งอยูในชวงเริ่มตนของวิกฤตการณทางเศรษฐกิจมีจํานวน

บัตรเครดิตทั้งสิ้นประมาณ 2,010,000 บัตร (รอยละ 3.30 ของประชากรทั้งประเทศ) มีมูลคา          

การใชจายผานบัตรเครดิตประมาณ 149,392 ลานบาท (รอยละ 3.15 ของ GDP) หลังจาก        

ประเทศไทยประสบปญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจสงผลใหการถือบัตรเครดิตมีจํานวนลดลงคอนขางมาก

ภาวะหดตัวปรากฏตอเนื่องประมาณ 2 ป โดยหดตัวถึงจุดต่ําสุดในป พ.ศ. 2542 มีจํานวนบัตรเครดิต

ทั้งสิ้นประมาณ  1,574,000 บัตร (รอยละ 2.55 ของประชากรทั้งประเทศ) และคอย ๆ เพิ่มข้ึน       

อยางชา  ๆ ในป   พ.ศ. 2543  มีจํานวนบัตรเครดิตท้ังสิ้นประมาณ  1,690,952 บัตร  (รอยละ 2.73 

ของประชากรทั้งประเทศ) ในป พ.ศ. 2544  มีจํานวนบัตรเครดิตทั้งสิ้น 2,567,961 บัตร                   

ในป พ.ศ. 2545 มีจํานวนบัตรเครดิตทั้งสิ้น 5,633,363 บัตร ในป พ.ศ. 2546 มีจํานวนบัตรทั้งสิ้น  

6,734,901 บัตร  และลาสุดในป พ.ศ. 2547 มีบัตรเครดิตทั้งสิ้น 8,804,180 บัตร  (ที่มาธนาคาร      

แหงประเทศไทย  พ.ศ. 2548 :45)  จากการเจริญเติบโตของธุรกิจบัตรเครดิตในปจจุบันมีแนวโนม     

วาจะยังเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง    ทําให รัฐบาลมีความกังวลในสิ่งที่ เกิดขึ้นวาการใชจาย              

ผานบัตรเครดิตเปนตัวการที่สรางปญหาใหกับระบบเศรษฐกิจในอนาคตเรื่องนี้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรีในปจจุบัน ถึงกับรับอาสาที่จะเปนประธานเพื่อดูแลเร่ืองการแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของ

กับบัตรเครดิตเพื่อเรงรัดวางกรอบในธุรกิจดานบัตรเครดิต ไมวาจะเปนการกําหนดหลักเกณฑ           

และการกํากับดูแลการประกอบการธุรกิจบัตรเครดิทั้งที่เปนสถาบันทางการเงินและบริษัทประกอบการ

บัตรเครดิตที่ไมไดออกโดยสถาบันการเงิน โดยธุรกิจบัตรเครดิตประจําไตรมาส 4 ป พ.ศ. 2547           

มีจํานวนบัตรเครดิตประมาณ 8.804 ลานบัตร คิดเปนการขยายตัว 30.72 % จากชวงเวลาเดียวกัน

ของป พ.ศ. 2546 ในขณะที่ปริมาณการใชจายในป พ.ศ. 2547 อยูที่ 130,432 ลานบาท คิดเปน     

การขยายตัว 32.68 % จากชวงเวลาเดียวกันของป พ.ศ. 2546  และยังมีเร่ืองของการกําหนดอัตรา       
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ดอกเบี้ยปรับในกรณีที่ผูใชบริการบัตรเครดิตผิดนัดชําระหนี้ใหเหมาะสมเพื่อไมใหเปนการเอารัด        

เอาเปรียบมากเกินไปเหมือนในปจจุบันรวมถึงมาตรการลงโทษที่มีตอผูประกอบการและผูถือบัตร     

กรณีที่มีความผิดในการใชบัตรเครดิตใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น  

                    ธุรกิจบัตรเครดิต นอกจากจะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในปจจุบันโดยเปนที่ยอมรับและไดรับ      

ความนิยมมากข้ึนแลวยังถือไดวามีสวนชวยสงเสริมพัฒนาการดานตาง ๆ  ในสังคมตลอดระยะเวลา  

ที่ผานมา ทั้งนี้การใชบัตรเครดิตจะชวยเพิ่มความปลอดภัยแกผูถือบัตรโดยไมตองพกพาเงินสดติดตัว

เปนจาํนวนมากไมวาจะเปนการเดินทางทั้งในประเทศหรือตางประเทศโดยจะไดรับความสะดวกสบาย

ในการใชจายซื้อหาสิ่งของและรับบริการลวงหนาไดระยะหนึ่งกอนที่ทางบริษัทผูออกบัตร                 

จะเรียกเก็บเงินตามที่มียอดใชจายภายในรอบระยะเวลาที่กําหนดสงผลใหธุรกิจการคามีการหมุนเวียน      

และผูบริโภคก็จะไดรับประโยชนมากขึ้นกวาปกติ นอกจากนั้นการถือบัตรเครดิตและการใชจาย      

ผานบัตรเครดิตยังกอใหเกิดความสะดวกในดานการบริหารเงินสวนบุคคลของผูถือบัตรเครดิต        

เนื่องจากจะมีหลักฐานรายละเอียดการใชจายครบถวนและชัดเจน สวนบทบาทของธุรกิจบัตรเครดิต  

ในแงมุมของเศรษฐกิจนับไดวาจะเปนเครื่องมือสําคัญประการหนึ่งในการกระตุนการจับจายใชสอย  

ในระบบเศรษฐกิจซ่ึงสอดคลองกับนโยบายของทางรัฐบาลในขณะนี้ เพื่อใหมีสวนสนับสนุน               

ใหเศรษฐกิจมวลรวมของประเทศฟนตัวขึ้นอยางถาวรและยั่งยืน 

                    ปจจุบันกิจการดานธนาคารพาณิชยในประเทศไทยนับไดวามีความเจริญรุงเรืองเพิ่มขึ้น     

เปนลําดับอยางรวดเร็ว  ดังจะเห็นไดจากปจจัยที่อํานวยตอยอดเงินฝากและยอดสินเชื่อทุกประเภท

ของธนาคารพาณิชยตาง ๆ ขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นเปนอันมาก ปจจัยดังกลาวที่มีความสําคัญ ๆ  ไดแก   

                    1. การเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจของประเทศในระยะเวลาที่ผานมา 

                    2. ความนิยมของประชาชนอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทัศนคตทิีเ่กีย่วกบัการเกบ็รักษา

เงินสดและการเก็บออมเงินตลอดจนการมองเห็นความสําคัญของผลตอบแทนที่จะไดจากดอกเบี้ยรับ 

                    3. ความนิยมของประชาชนและธุรกิจในการใชบัตรเครดิตตลอดจนความสะดวกตาง ๆ   

ในการดําเนินธุรกิจที่ธนาคารอาํนวยให  

                    ในยุคเทคโนโลยีกาวหนา ธุรกิจธนาคารพาณิชยไทยมีการแขงขันกันในดานการใหบริการ

กับลูกคาเพิ่มขึ้นสูงมาก ทั้งนี้เนื่องจากธนาคารพาณิชยของไทยมีลักษณะบริการเปนแบบผูกขาด    

โดยผูขายนอยรายจะเห็นไดจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของธนาคารใดธนาคารหนึ่งจะมีผลตอ  

การดําเนินงานของธนาคารพาณิชย อ่ืน  ๆ  ดวย   ซึ่งกอใหเกิดการแขงขันในดานการบริการ                

โดยในปจจุบันธนาคารพาณิชยไทยมีการนําระบบคอมพิวเตอรมาชวยในการพัฒนาระบบการทํางาน

ตาง ๆ ของธนาคารเพื่อใหเกิดความรวดเร็ว ความแมนยํา และความถูกตองในการทํางานรวมทั้ง 
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เปนการแกปญหาดานการเก็บเอกสารและชวยประหยัดคาใชจายของธนาคารในระยะยาว               

ซึ่งเห็นไดวาวิวัฒนาการดานการแขงขันของธุรกิจธนาคารพาณิชยไดมาถึงจุดที่แขงขันกันดวย

เทคโนโลยีและความแปลกใหมของการใหบริการในรูปแบบตาง ๆ  รวมทั้งความฉับไวในการตัดสินใจ

เสนอบริการใหมดวย   ดังน้ันความรวดเร็วจึงเปนปจจัยที่สําคัญจะเห็นไดจากการที่ธนาคารหนึ่ง       

นําบริการใหมออกมาเสนอลูกคา ธนาคารอื่น ๆ จะไมร้ังรอที่จะปฏิบัติตามแมจะตองทําใหตนทุน     

การบริการสูงขึ้นก็ตาม       

                    สวนบัตรเครดิตนั้นแตกอนลูกคาตองเปดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันซึ่งเงินฝากประเภทนี้

ธนาคารจะไมคิดดอกเบ้ียเงินฝากใหเพราะถือวาไดใหบริการความสะดวกในการชําระเงิน               

เปนสิ่งตอบแทนแกผูฝากแลวและเปนเงินฝากที่จายโอนกันโดยเช็คซึ่งสามารถใชชําระคาสินคาและ

บริการ อ่ืน ๆ ได เงินฝากประเภทนี้จึงมีอัตราการถอนสูงกวาเงินฝากประเภทอื่น  ฉะนั้นในการ           

ใหเครดิตแบบนี้ธนาคารจะตองคํานึงถึงพันธะของตนเองที่จะตองชําระหนี้ไดเมื่อถึงกําหนดจาย   

เพราะวาถาธนาคารเกิดขาดเงินสํารองและตองมีการสํารองเพิ่มข้ึน  ธนาคารอาจจะไมสามารถเรียกให

ลูกคาชําระหนี้คืนหรือเปลี่ยนหนี้ใหเปนเงินสดไดทันทีฉะนั้นการใหเครดิตแบบนี้ธนาคารตองทราบวา

ลูกคาจะใชเครดิตไปในทิศทางใดและจะรับชําระหนี้คืนเมื่อไรเปนจํานวนเงินมากนอยเพียงใด 

                    เมื่อมองดานกิจกรรมที่เกิดขึ้นในเรื่องของความตองการถือเงินเพื่อเปนสื่อกลาง           

ในการแลกเปลี่ยน  (Medium of  exchange)  ซึ่งหมายถึงปริมาณเงินทั้งหมดที่ทุก ๆ คนในระบบ

เศรษฐกิจตองการถือไมวาจะอยูในรูปเงินสดหรือเงินฝากกระแสรายวันนั้นจะตองมีเหตุผลเนื่องจาก

การถือเงินไวเฉย ๆ นั้น  มีตนทุนคาเสียโอกาส  (Opportunity  cost)   เกิดขึ้นอยูเสมอ  กลาวคือถาให

คนอื่นกูเงินฝากประจําในธนาคารก็จะไดผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ย  แตถาถือเงินไวเฉย ๆ โอกาส

ที่จะได    ดอกเบี้ยก็จะเสียไป  ฉะนั้นการถือเงินจึงขึ้นอยูกับเหตุผลจูงใจใหตองการถือเงินเพื่อ

วัตถุประสงค 3 ประการ คือ 

                    1. การถือเงินเพื่อจับจายใชสอย (Transaction demand)   

              2. การถือเงินเพื่อที่จะใชจายยามฉุกเฉิน (Precautionary  demand)  

              3. การถือเงินเพื่อเก็งกําไร  (Speculative  demand)  

         ปจจุบันธนาคารพาณิชยทั่วไปไดมีการนําเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic teller 

machine : ATM)  มาใหบริการแกลูกคาที่เปดบัญชีเงินฝากออมทรัพย  (Saving  deposit)  บัญชี    

เงินฝากกระแสรายวัน  (Current  deposit)  โดยที่ลูกคาตองแจงความจํานงตอธนาคารเพื่อที่จะ      

ขอออก  Plastic card ในรูปของบัตรเดบิตหรือบัตรเอทีเอ็ม  ซึ่งการใชบัตรเดบิตหรือบัตรเอทีเอ็มนั้น      

จะตองทําการตัดบัญชีเงินฝากของผูถือบัตรในทันทีที่ใชบริการบัตรซึ่งผูใชบริการจะตองมียอดเงิน      
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คงเหลือใหเพียงพอสําหรับการตัดบัญชีทุกครั้งที่มีการใชบัตรเดบิตหรือบัตรเอทีเอ็มโดยที่ผูขอใชบริการ

บัตรจะตองเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยหรือบัญชีกระแสรายวันกับทางธนาคารกอน 

                    นักเศรษฐศาสตรไดเคยทํานายปรากฏการณที่จะเกิดขึ้นในระบบธนาคารพาณิชย       

ของไทยวาจะมีการเปลี่ยนแปลงใหญหลายประการ หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงเหลานั้นก็คือการใช          

บัตรเครดิต กลาวคือ ธนาคารพาณิชยเร่ิมมีการออกบัตรเครดิตใหลูกคาของตนมากขึ้นตามกาลเวลา

จะเห็นไดวาธนาคารพาณิชยของไทยทุกธนาคารมีการใหบริการดานบัตรเครดิตเปนบริการอยางหนึ่ง

ใหกับลูกคาของธนาคารโดยมีการใชบัตรเครดิตเปนสื่อกลางเพื่อการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการ   

เปนจํานวนเพิ่มมากขึ้นซึ่งเกิดขึ้นจากการผสมผสานระหวางเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม              

กับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

                    ระบบเศรษฐกิจยอมผันแปรไปตามการเปลี่ยนแปลงของระบบเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร

ซึ่งสามารถเห็นความจริงนี้ไดอยางเดนชัดในทุกวันนี้จากมุมมองรวม 4 ดานดวยกัน คือ  ดานระบบ

การเงิน  ดานรูปแบบความบันเทิงโดยอาศัยอิเล็คทรอนิคส  ดานคอมพิวเตอรและดานสุดทายคือ          

ดานโทรคมนาคม  

                    แมวาประเทศไทยจะลาหลังกวาอีกหลายประเทศในการใชบัตรเครดิตแตในปจจุบันสถิติ

การใชบัตรเครดิตของประเทศไทยกําลังเพิ่มมากขึ้นซึ่งเปนผลทําใหชีวิตความเปนอยูของประชาชน

เปลี่ยนไปดวยประชาชนเหลานี้จะมองหาสิ่งแปลกใหมหรือส่ิงพิเศษที่สามารถอํานวยความสะดวก

ใหแกชีวิตประจําวันมากขึ้นเพราะพฤติกรรมการบริโภคของมนุษยเกี่ยวพันกับพฤติกรรมดานอื่น ๆ  

ดวย ไมวาจะเปนการงาน การศึกษา การศาสนาและการเมือง โดยเฉพาะในปจจุบันบทบาททางสังคม     

ของผูบริโภคนั้นมีมากขึ้นจึงทําใหสังคมในปจจุบันมีระดับเศรษฐกิจดีขึ้นเนื่องจากมีรายไดสูงขึ้นและ   

มีโอกาสที่จะสรางสินเชื่อมากขึ้นอาจเนื่องมาจากบัตรเครดิตเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวัน             

ของผูบริโภคในอนาคต         

                    การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเปนปจจัยสําคัญในการขยายโอกาสให       

คนวัยหนุมสาวเปนผูถือบัตรเครดิตมากขึ้น และคนกลุมนี้จํานวนสวนใหญจะเปนผูบริโภคระดับกลาง    

ซึ่งเปนกลุมเปาหมายที่สําคัญของธุรกิจบัตรเครดิต เพราะพฤติกรรมการบริโภคของผูบริโภค

ระดับกลางไดเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วจากอดีตที่เคยอยูรวมกันกับครอบครัวใหญจะเปลี่ยนไป คน

กลุมนี้จะมีกําลังความสามารถในการซื้อและมีความตองการจะออกมาตั้งครอบครัวใหมกันมากขึ้น 

                    รูปแบบการใชส่ือเพื่อใชจายในการบริโภคของผูคนในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยใช  

บัตรเครดิตแทนเงินสดนี้ไดเคยมีคํากลาววาอาจจะเปนประวัติศาสตรตอนหนึ่งที่ สําคัญของ       

ประเทศไทยเพราะคนไทยจะมีคนรุนหนุมรุนสาวที่เขมแข็งในการทํามาหากินทั้งที่ยังมีความเติบโต  

และความมั่นคงทางเศรษฐกิจซ่ึงมีผลเกี่ยวกับบัตรเครดิตอยางแนนอนและนี่คือปรากฏการณ       
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อยางหนึ่ งของการสื่ อสาร   กลาวคือ   บัตรเครดิตกําลั งทําหนาที่ เปนชองทาง  (Channel)                   

ของพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนสินคาและการบริการของผูบริโภคในลักษณะของสื่อ (Media) ที่ผูซื้อ     

ผูขายหรือผูแลกเปลี่ยนและผูรับแลกเปลี่ยนใชเปนสื่อกลางเพื่อใหการแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นมีสัมฤทธิผล

โดยไมตองใชเงินสด 

                    ปจจุบันมีการใชบัตรเครดิตอยางแพรหลายมากมายและมีแนวโนมปริมาณผูใชบริการ

บัตรเครดิตเพิ่มมากขึ้นทุก  ๆ  ป  โดยจะเพิ่มมากขึ้นหรือลดนอยลงนั้นขึ้นอยูกับสถานการณ              

ของบานเมืองในชวงระยะเวลานั้น ๆ เปนสําคัญ ในการทําการวิจัยเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรม   

ของผูใชบริการบัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) คร้ังนี้ นอกจากที่กลาวมาแลวขางตน

คือ  ดานการแขงขัน นโยบายของรัฐบาล ตลอดจนความนิยมของผูใชบริการ ผูวิจัยยังไดนาํแนวคดิของ

คอตเลอร (Kotler) ซึ่งไดทําการศึกษาในเรื่องของทัศนคติและพฤติกรรมของผูบริโภคที่เรียกวา  

กระบวนการตัดสินใจซื้อ  (Model of buyer behavior)   คอตเลอรกลาวถึงปจจัยภายในที่มีอิทธิพล 

ตอพฤติกรรมการบริโภคประกอบดวยปจจัย  4 ดานคือ ปจจัยทางดานวัฒนธรรม ปจจัยทางดานสังคม 

ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยทางดานจิตวิทยา โดยเฉพาะอยางยิ่งปจจัยสวนบุคคลที่ประกอบดวย เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา รายไดจากการทํางาน อาชีพ และตําแหนงหนาที่การงาน รวมทั้งปจจัย           

ทางดานจิตวิทยาในสวนของความเชื่อและทัศนคติมาเปนแนวทางการวิจัยคร้ังนี้เนื่องจากสามารถนํา

ขอมูลตาง ๆ ของผูใชบริการดานบัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด ( มหาชน ) มาวิเคราะหได

อยางครอบคลุมและชัดเจน เชน ผูใชบัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ในจังหวัด

ชลบุรี ที่มีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกันในดานของ เพศตางกัน อายุตางกัน รายไดตางกันนั้นจะมี      

ทัศนคติและพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตที่แตกตางกันและอีกเหตุผลหนึ่งที่ ผูวิจัยพบอยูเสมอ             

คือในปจจุบันมีทั้งลูกคาที่มาขอใบสมัครบัตรเครดิตใหมและลูกคาที่ใชบริการบัตรเครดิตกับธนาคาร  

อยูแลวมีความประสงคขอยกเลิกการใชบริการบัตรเครดิตของธนาคารจากเหตุผลดังกลาวทําใหผูวิจัย           

มีความสนใจที่จะทําการศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของผูใชบริการ       

ดานบัตรเครดิตในปจจุบันวามีความตองการบัตรเครดิตในรูปแบบใดที่สามารถตอบสนอง            

ความตองการของผูใชบริการไดมากที่สุด และเพื่อที่จะสามารถกําหนดทิศทางกําหนดรูปแบบ           

ในการดํารงชีวิตในสังคม  เมื่อไดมีการเปลี่ยนพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงสินคาจากเงินสด               

เปนการบริการดวยสื่อแบบใหมคือ บัตรเครดิต  
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1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
                    1.2.1 เพื่อศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของผูใชบริการบัตรเครดิต

ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดชลบุรี  

                    1.2.2 เพื่อศึกษาอิทธิพลของปจจัยสวนบุคคลที่มีตอทัศนคติและพฤติกรรมการใช       

บัตรเครดิตของผูใชบริการบัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดชลบุรี 

                    1.2.3 เพื่อศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคในการใชบัตรเครดิตของผูใชบริการบัตรเครดิต

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดชลบุรี 

 

1.3  สมมติฐานการวิจัย 
 

                    1.3.1 ปจจัยสวนบุคคล  สามารถพยากรณทัศนคติการใชบัตรของผูใชบริการบัตรเครดิต

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดชลบุรี 

                    1.3.2 ปจจัยสวนบุคคล สามารถพยากรณพฤติกรรมการใชบัตรของผู ใชบริการ 

บัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดชลบุรี 

 

1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
 
                    1.4.1  ขอบเขตของประชากรและกลุมตัวอยาง 

           1) ประชากร คือผูใชบริการบัตรเครดิตของธนาคารกรุงศรีอยุธยาจํากัด (มหาชน) 

ในเขตจังหวัดชลบุรี  จํานวนทั้งสิ้น 9,794 คน 

                              2) กลุมตัวอยางคือผูใชบริการบัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยาจํากัด (มหาชน)  

ในเขตจังหวัดชลบุรี จากการสุมตัวอยางแบบกําหนดจํานวนตัวอยาง (Quota  sampling) โดยกําหนด

ขนาดของกลุมตวัอยางจากตารางสําเร็จรูปของเครซี่และมอรแกน (Krejcie and  Morgan) ระดับ

ความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นตหรือความผิดพลาดไมเกิน 5 เปอรเซ็นต ไดขนาดตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้

จํานวน 370 คน  แตในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 381 คน เนื่องจากบางกลุม  

ตัวอยางมีจํานวนประชากรมากแตมีกลุมตัวอยางนอย ดังนั้นเพื่อปองกันความผิดพลาดอันอาจเกิด

จากการใชกลุมตัวอยางที่มีจํานวนนอยเกินไป ผูวิจัยจึงทําการปรับเพิ่มจํานวนของกลุมตัวอยาง 
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บางกลุมที่มีจํานวนประชากรมากทําใหจํานวนกลุมตัวอยางเพิ่มข้ึนจาก 370 คนเปน 381 คน เพื่อให

งานวิจัยครั้งนี้มีความสมบูรณยิ่งขึ้น 

                    1.4.2  ขอบเขตของตัวแปรในการวิจัย 

           1) ตัวแปรพยากรณ  คือ  ปจจัยที่สงผลตอทัศนคติและพฤติกรรมการใชบัตรของ  

ผูใชบริการบัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด ( มหาชน ) ในเขตจังหวัดชลบุรี ไดแกปจจัย       

สวนบุคคล คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพในครอบครัว รายไดจากการทํางานและอาชีพ 

                 2) ตัวแปรเกณฑ  คือ   ทัศนคติและพฤติกรรมของผูใชบริการบัตรเครดิตธนาคาร  

กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดชลบุรี  ซึ่งในสวนของทัศนคตปิระกอบดวย 3 ดานคือ  

(1) ดานความฟุมเฟอย  

(2) ดานการยอมรับ   

(3) ดานความสะดวกและความจําเปน  

                              ในสวนของพฤติกรรมประกอบดวย  3  ดานคือ 

(1) การตอบสนองความตองการทางดานรางกาย  

(2) การตอบสนองความตองการทางดานจิตใจ  

(3) การตอบสนองความตองการทางดานสังคม 

                    1.4.3  ขอบเขตทางดานกรอบแนวความคิดทฤษฎีที่ใชในการวิจัย      

                              ผูวิจัยไดกรอบแนวความคิดจากทฤษฎีแนวคิดของคอลเลอร ซึ่งไดทําการศึกษา  

ในเรื่องของทัศนคติและพฤติกรรมของผูบริโภคที่เรียกวา กระบวนการตัดสินใจซื้อ โดยผูวิจัยได

ทําการศึกษาคนควาเฉพาะปจจัยสวนบุคคลที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมการ

บริโภค   ซึ่งประกอบดวย เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา สถานภาพในครอบครัว  รายไดจากการทํางาน 

อาชีพ  และปจจยัทางดานจิตวิทยาในสวนของความเชื่อและทัศนคติเปนสําคัญ 

                    1.4.4  ขอบเขตของการเก็บรวบรวมขอมูล 

                              การเก็บรวบรวมขอมูลตามแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางที่ ใชบ ริการ             

ดานบัตรเครดิตของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดชลบุรี จํานวน 381 คน        

ซึ่งตองเปนผูใชบริการบัตรเครดิตของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) อยางนอย 1 บัตร        

โดยผูวิจัยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 12 สาขา ตามสถานที่ตั้งสาขาของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด 

(มหาชน) ในจังหวัดชลบุรี เพื่อใหครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดชลบุรี โดยเก็บขอมูลกลุมตัวอยางในเดือน

พฤษภาคม พ.ศ. 2547 เทานั้น  
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1.5  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
                    กรอบแนวความคิดในการวิจัยเรื่องทัศนคติและพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของ

ผูใชบริการบัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดชลบุรี  ผูวิจัยไดนํา              

แนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมผูบริโภคเปนหลักในการวิจัยครั้งนี ้
 

    ตัวแปรพยากรณ            ตัวแปรเกณฑ 
 

 

 

 

 

 

 

 
   
 
 
 
 
 

       ภาพ 1  แสดงกรอบแนวคิดในการวจิัย 
 

1.6  นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย 
 
                    ในการทําการวิจัยเรื่องทัศนคติและพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของผูใชบริการบัตรเครดิต

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดชลบุรี  เพื่อใหเกิดความเขาใจในขอความตาง ๆ ที่

ปรากฏในวิทยานิพนธฉบับนี้โดยสื่อความหมายตรงกันและเพื่อความสมบูรณของงานวิจัยยิ่งขึ้นนั้น       

ผูวิจัยไดอธิบายถึงความหมายนิยามศัพทที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ดังนี้ 

 

 

ทัศนคติและพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของผูใชบริการบัตร

เครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยาจํากัด ( มหาชน ) ในเขต 

จังหวัดชลบุรี 

 ทัศนคติการใชบัตรเครดิต      พฤติกรรมการใชบัตรเครดิต 

- ความฟุมเฟอย          -   เพื่อตอบสนองทางดานรางกาย 

- การยอมรับ  -   เพื่อตอบสนองทางดานจติใจ 

- ความสะดวกและ      -   เพือ่ตอบสนองทางดานสังคม    

      ความจําเปน   

 

ปจจัยสวนบุคคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- ระดับการศึกษา 

- สถานภาพในครอบครัว 

- รายไดจากการทํางาน 

- อาชีพ 
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                    ทัศนคติที่มีตอการใชบัตรเครดิต หมายถึง ความเชื่อและความรูสึกในดานของความ

ฟุมเฟอยความสะดวกและความจําเปน รวมถึงการยอมรับที่มีตอการใชบริการเกี่ยวกับบัตรเครดิต      

ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

                               พฤติกรรมการใชบัตรเครดิต หมายถึง พฤติกรรมการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการ     

ของผูใชบริการบัตรเครดิตโดยการใชบัตรเครดิตแทนการจายดวยเงินสด เพื่อที่จะตอบสนอง            

ความตองการทางดานรางกาย ดานจิตใจและดานสังคม 

                  ความตองการทางดานรางกาย หมายถึงการที่ผูใชบริการบัตรเครดิตใชบัตรเครดิต      

ในการจัดหาสินคาและบริการ หรือความตองการเรื่องตาง ๆ ไดแก อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย      

ยารักษาโรค เปนตน 

            ความตองการทางดานจิตใจ หมายถึง การที่ผูใชบริการบัตรเครดิตใชบัตรเครดิต        

ในการจัดหาสินคาและบริการเพื่อตอบสนองความตองการในเรื่องตาง ๆ  ไดแก  ความสําเร็จ  ความรู  

ความเชื่อมั่นในตนเอง  การมีคุณคา การยกยองชมเชย  เปนตน 

                    ความตองการทางสังคม หมายถึง การที่ผูถือบัตรเครดิตใชบัตรเครดิตในการจัดหา    

สินคาและการบริการเพื่อตอบสนองความตองการในเรื่องตาง  ๆ ไดแก  การอยากมีสวนรวม               

การผูกสัมพันธและการยอมรับ เปนตน                  

                     ผูถือบัตรเครดิต หมายถึง ลูกคาของธนาคารที่ไดสมัครเปนผูใชบริการดานบัตรเครดิต

ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)  และไดรับการอนุมัติวงเงินดานสินเชื่อใหเปนผูที่ถือบัตร

เครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) เพื่อใชบัตรเครดิตชําระคาสินคาและคาบริการนั้นแทน  

เงินสดได 

                บัตรเครดิต หมายถึง   บัตรพลาสติกขนาดเล็ก ที่ระบุชื่อผูออกบัตร เลขที่บัตร             

ชื่อผูถือบัตร วันที่หมดอายุ เพื่อเปนหลักฐานวาเปนผูที่มีสิทธิในการใชบัตรเครดิตชําระคาสินคาและ     

คาบริการตาง ๆ แทนเงินสดหรือใชบัตรเครดิตในการเบิกถอนเงินสดจากเครื่องเอทีเอ็ม ของผูออก      

บัตรเองหรือบริษัทอื่นที่เปนสมาชิกรวมกับผูออกบัตร หรือมีคุณสมบัติหนึ่งคุณสมบัติใดหรือมากกวา               

ในคุณสมบัติเหลานี้ 

                 1) ใชเปนสื่อกลางแทนเงินสดในการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการ 

                 2) มีระยะเวลาเรียกเก็บหนี้ 

                  3) รับประกันความสูญเสียจากการสูญหายของบัตรตามระยะเวลาที่กําหนด 
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                    ผูออกบัตรเครดิต หมายถึง ธนาคารพาณิชย บริษัทผูใหบริการบัตรเครดิต มีหนาที่   

ในการออกบัตรเครดิตเพื่อใหผูถือบัตรเครดิตสามารถใชประโยชนจากบัตรเครดิตในการชําระคาใชจาย

ตาง ๆ จากรานคาหรือสถานบริการที่ไดตกลงกับผูออกบัตรเครดิตไวแลว  

                    ระบบการใหบริการ หมายถึง องคประกอบของขั้นตอนตาง ๆ ในการใหบริการ      

ดานตาง ๆ นับต้ังแตเร่ิมตนของงานคือนับต้ังแตผูถือบัตรนําบัตรเครดิตไปใชที่รานคาสมาชิกจนกระทั่ง

เสร็จส้ินรวมไปถึงการบริการหลังการใชบัตรเครดิต เชน การออกใบแจงหนี้ (Statement)  การจัดสง   

ใบแจงหนี้  การคิดอัตราดอกเบี้ย การทวงถามเมื่อถึงกําหนดชําระคาใชจาย  รวมทั้งการตรวจสอบ    

รายการตาง ๆ  

                         ปจจัยสวนบุคคล  หมายถึง  ขอมูลที่เกี่ยวกับ เพศ อายุ  ระดับการศึกษา สถานภาพ 

ในครอบครัว รายไดจากการทํางาน  และอาชีพตําแหนงหนาที่การงาน 

                         เพศ หมายถึง เพศของผูใชบริการบัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากดั (มหาชน) 

ในเขตจังหวัดชลบุรี โดยแบงเปนเพศชาย และเพศหญิง 

                         อายุ หมายถึง อายุของผูใชบริการบัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

ในเขตจังหวัดชลบุรี 

                         ระดับการศึกษา หมายถึงระดับการศึกษาของผูใชบริการบัตรเครดิตธนาคาร         

กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดชลบุรี มี 3 ระดับ คือ ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี และ

สูงกวาปริญญาตรี 

                         สถานภาพในครอบครัว หมายถึงสถานภาพของผูใชบริการบัตรเครดิตธนาคาร 

กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดชลบุรี แบงเปน โสด สมรส หยาราง หมาย 

                         รายไดจากการทํางาน  หมายถึงรายไดของผู ใชบริการบัตรเครดิตธนาคาร 

กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดชลบุรี 

                    ขอมูลดานบัตรเครดิต หมาย ถึงขอมูลที่เกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมการใชบัตร

เครดิตแลกเปลี่ยนสินคาและบริการ  

          ความถี่ในการใชบัตรเครดิต  หมายถึง จํานวนครั้งที่ใชบัตรเครดิตตอเดือน             

                   ความสะดวกของสถานที่ใชบัตรเครดิต  หมายถึง สถานที่ตั้งของรานคาหรือสถาน

บริการที่เปนสมาชิกรับบัตรเครดิตของผูออกบัตร เชน หางสรรพสินคา โรงแรม โรงพยาบาล รานอาหาร 

สถานบริการน้ํามัน 

          สิทธิประโยชนจากการใชบัตรเครดิต  หมายถึง สิทธิพิเศษหรือสิทธิประโยชนที่ไดจาก

การใชบัตรเครดิต เชน สวนลดจากรานคาสมาชิก การสั่งซื้อสินคาทางโทรศัพท  การสะสมคะแนน

โบนัสเพื่อแลกสินคาหรือบริการตาง ๆ 
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1.7  ความสําคัญของการวิจัย 
 
                         1.7.1 เพื่อนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการแกไขปญหา  ปรับปรุงและ

พัฒนาการใหบริการดานบัตรเครดิตของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) แกผูใชบริการใหมี 

ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

                         1.7.2 ผลที่ไดรับจากการวิจัยทําใหฝายบริหารบัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยา  

จํากัด (มหาชน) ตอบสนองความตองการของผูใชบริการดานบัตรเครดิตของธนาคารไดเพิ่มมากขึ้น 

                         1.7.3  ผลของการวิจัยจะสามารถนําไปเปนแนวทาง  สําหรับนักการตลาด              

นักโฆษณา รวมทั้งนักการเงินการธนาคารเพื่อนําไปเปนขอมูลในการพัฒนาและปรับปรุงแผนงาน  

ดานการตลาดการโฆษณาที่เกี่ยวของกับบัตรเครดิตของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

                        1.7.4 เพื่อทราบถึงปญหาและอุปสรรคของผูใชบริการเกี่ยวกับบัตรเครดิตธนาคาร  

กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดชลบุรี  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


