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 บทที่  2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 

                    งานวิจัย เร่ืองทัศนคติและพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของผูใชบริการบัตรเครดิตธนาคาร

กรุงศรีอยุธยาจํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดชลบุรีจะมีความสําคัญตอประสิทธิภาพของประสิทธิผล 

ในการดําเนินการทางธุรกิจและการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมในอนาคตเพราะบัตรเครดิตจะสงผล

เชื่อมโยงถึงการประกอบกิจการสมัยใหมในปจจุบันที่เนนตอการใหสินเชื่อกับผูบริโภคในการบริโภค  

สินคาและการใหบริการตาง ๆ ในโลกยุคโลกาภิวัตร     ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวยประวัติ  

ความเปนมาของธุรกิจบัตรเครดิต ประเภทและลักษณะของบัตรเครดิตตลอดจนแนวคิด ทฤษฎี      

และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของดังนี้ 

 

1. ความเปนมาของธุรกิจบัตรเครดิต 

2. ประเภทและลกัษณะของบัตรเครดิต 

3. ประโยชนที่ผูออกบัตรเครดิต รานคา ผูรับบัตรเครดิตและผูถือบัตรเครดิตจะไดรับ 

4. ขอเสียของบัตรเครดิต 

5. ปจจัยที่สงเสรมิการขยายตัวของบัตรเครดิต 

6. สภาพการแขงขัน และกลยุทธทางการตลาดดานบัตรเครดิต 

7. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคต ิ

8. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรม 

9. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรม การแลกเปลี่ยนสนิคาและบริการของผูบริโภค 

             10.   แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมผูบริโภค 

             11.   งานวิจยัที่เกี่ยวของ 

 
2.1   ความเปนมาของธุรกิจบัตรเครดิต 
 
                    ธุรกิจดานบัตรเครดิต  สามารถกลาวไดวามีกําเนิดและไดพัฒนาข้ึนในประเทศ

สหรัฐอเมริกาประมาณ 88 ปลวงมาแลวทั้งนี้ประมาณป พ.ศ. 2457 บริษัทน้ํามัน  General 

Petroleum  Corporation of California  (ปจจุบันคือ Mobil oil) ไดออกบัตรเครดิตชนิดหนึ่งใหกับ
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ลูกคาและพนักงานกลุมหนึ่งของบริษัทเพื่อไวซื้อผลิตภัณฑของบริษัท ซึ่งจัดเปนบัตรสินเชื่อสําหรับการ

จับจาย ซื้อสินคาใบแรกของโลก ตอมาการใหสินเชื่อลักษณะนี้เปนที่นิยมและไดถูกนําไปใชในกิจการ

ตาง ๆ  เชน บริษัท  รานคาและโรงแรม  โดยกจิการเหลานั้นไดออกเหรียญโลหะ (Shopper plates) 

ใหแก    ลูกคาของตน ซึ่งลูกคาเหลานั้นจะตองเปดบัญชีสินเชื่อเปนรายเดือนโดยที่มีหมายเลขบัญชี

ของลูกคาและชื่อของบริษัทผูออกเหรียญจะปรากฏอยูบนเหรียญเครดิตดังกลาว ลูกคาจะใชเหรียญ

เครดิตนั้นเพื่อซื้อสินคาหรือใชบริการของบริษัทผูออกเหรียญโดยไมตองเสียคาธรรมเนียมหรือ

คาใชจายอื่น ๆ เพิ่มเติม 

                    ตอมาป พ.ศ.2493 นายแฟรงค แมคนามารา (Frank Mcnamara) นักธุรกิจชาวนิวยอรค

กับเพื่อนไดกอตั้งบริษัท Diner’s  Club  ขึ้นเพื่อออกบัตร  Diner’s  Club  ใหแกลูกคาเพ่ือใหลูกคา

สามารถนําบัตรเครดิตดังกลาวไปใชในการชําระคาบริการโรงแรมและภัตตาคารในนิวยอรคได       

โดยการชําระเงินใหชําระตอนสิ้นเดือนและสามารถใชไดไมจํากัดวงเงินอีกดวย สมาชิกทั้งหลาย       

จะไดรับรายงานรายชื่อรานคาโรงแรมและภัตตาคารตาง ๆ ที่สามารถใชบัตรไดโดยไมตองพกพา     

เงินสด  ทั้งนี้  Diner’s  Club  จะเปนผูชําระเงินแทนลูกคาผูใชบริการโดยจะไปเรียกเก็บเงิน            

จากผูใชบริการในภายหลังและจัดทําลําดับความนาเชื่อถือของลูกคาผู ใชบริการไวทั้งหมด             

ตามพฤติกรรมการชําระเงินตามที่ใชจายบัตร 

                    ธุรกิจของ  Diner’s  Club  ไดรับความนิยมแพรหลายไปทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาและ   

ตอมาไดขยายไปเปดสาขาในตางประเทศอีกหลายประเทศ กิจการรานคาของผูรับบัตรมีแทบทุก

ประเภทตั้งแตภัตตาคาร บริการน้ํามัน  สายการบิน  โรงแรม  ธุรกิจทองเที่ยวและรานคาพาณิชยทั่วไป  

นับเปนจุดเริ่มตนของธุรกิจเกี่ยวกับบัตรเครดิตชนิดเพื่อการเดินทางและการรับรองหรือที่เรียกวา  

“Charge  Card“  ซึ่งแตกตางจากบัตรเครดิตที่ออกจากบริษัทน้ํามันในตอนตน ๆ  เพราะ  Diner’s  

Club  ไมไดเปนผูจําหนายสินคาเองแตทําหนาที่เปนตัวกลางในการใหบริการและอํานวยความสะดวก

แกผูถือบัตรและรานคาที่มีขอตกลงรับบัตรเครดิตของ  Diner’s  Club  เมื่อสมาชิกไปซื้อสินคาหรือ

บริการ 

                    บัตรเครดิตที่ออกโดยสถาบันการเงินนั้นถือวากําเนิดขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2502   โดยธนาคาร

แหงอเมริกา (Bank of  America) ในรัฐแคลิฟอรเนีย (California)  ไดออกบัตรของตนเองชื่อ Bank  

Americard  ซึ่งไดรับความนิยมจากประชาชนมากถึง 1.0 ลานคนใน 2 ป  และขยายมากขึ้นเพิ่มเกือบ 

3.0 ลานคนในป พ.ศ. 2510  ตอมาธนาคารไดจัดตั้ง  Bank  of  Americard  Service  Corporation  

เพื่อทําหนาที่ออกบัตรใหความสะดวกแกผูถือบัตรและดูแลเก็บคาบริการตาง ๆ   ตลอดจนขยาย  

ความรวมมือใหกับสถาบันการเงินตาง ๆ ในการออกบัตรเครดิต  ในป พ.ศ. 2513  มีสถาบันการเงิน

ตาง ๆ เขารวมมากกวา  3,000  แหง  บัตรเครดิตดังกลาวไดรับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งในประเทศ
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และนอกประเทศสหรัฐอเมริกาจนตองตั้งองคกรอิสระระหวางประเทศ IBANCO เพื่อทําหนาที่ดูแลและ

ขยายบัตรไปทั่วโลกซึ่งตอมาองคกร  IBANCO  นี้ไดเปลี่ยนเปน  VISA  International  ออกบัตรเครดิต  

VISA  ซึ่งเปนที่นิยมทั่วไปในปจจุบัน 

 

2.2  ประเภทและลักษณะของบัตรเครดิต  
 
                    บัตรเครดิตสามารถจําแนกไดหลายประเภท ซึ่งหากจําแนกตามขอบเขตของการใชบัตร

สามารถจําแนกเปน 3 ประเภทดวยกัน  คือ บัตรเครดิตที่สามารถใชไดภายในประเทศและตางประเทศ  

(International credit card)   เชน   บัตรเครดิต  VISA  บัตรเครดิต  MASTER   บัตร  DINER’S CLUB  

และบัตร  AMERICAN EXPRESS  เปนตน  บัตรเครดิตที่สามารถใชไดเฉพาะภายในประเทศ  (Local  

credit  card)  เชน  บัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยา  บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ ประการสุดทาย   

บัตรเครดิตที่สามารถใชเฉพาะรานคา (Store card หรือ Private  label)  ไดแก บัตรเครดิตเซ็นทรัล  

บัตรเครดิตเพาเวอรบาย และบัตรเครดิตเทสโกโลตัส  เปนตน 

                    นอกจากนี้  บัตรเครดิตยังนิยมจําแนกตามลักษณะไดอีกบางประเภทดังนี้ 

                    ชารจการด  (Charge card) ไดแกบัตรเครดิตประเภทที่ผูถือบัตรจะตองชําระยอดหน้ี   

ใหเสร็จส้ินไปภายในระยะเวลาอันสั้นที่กําหนดไว  ซึ่งโดยปกติไดแก 1 เดือน บัตรเครดิตประเภทนี้        

จุดประสงคในการใชสอยเพื่อชําระคาบริการทางการเดินทางและทองเที่ยวพักผอน  (Travel  and  

entertainment  card)  เปนสําคัญ  มักไมคอยจํากัดวงเงินในการใชจายลวงหนา  กลุมเปาหมายคือ

นักบริหารหรือบุคคลผูมีฐานะทางการเงินดีที่ตองมีการเดินทางหรือเลี้ยงตอนรับรองแขกอยูเปนประจํา  

บัตรเครดิตประเภทนี้ไดแกบัตร  Diner’s Club  และบัตร  American  Express  Card  (AMEX)   

                    เครดิตการด  (Credit card or Bank card)  เปนบัตรเครดิตที่ออกโดยสถาบันการเงิน

ออกรวมกับสถาบันเครดิตระหวางประเทศ  (International  credit  card)  หรือสถาบันการเงิน       

ออกบัตรเครดิตเปนของตนเอง  (Local  credit  card)  บัตรเครดิตนี้นอกจากเปนการชําระเชนเดียวกับ  

Charge Card  คือตองชําระยอดหนี้สินใหเสร็จส้ินไปภายในระยะเวลาอันสั้นที่กําหนดไวโดยปกติ    

ถาชําระภายใน 1 เดือนจะไมเสียดอกเบี้ยและผูถือบัตรเครดิตยังสามารถเลือกชําระเงินคืนเพียง     

บางสวนไดดวยการใชสินเชื่อแบบหมุนเวียน (Revolving  credit) ซึ่งตองเสียดอกเบี้ยดวยก็ได  ในกรณี

ยอดคางชําระของบัตรเครดิตจะแปลงสภาพเปนเงินกูที่จะตองผอนชําระเปนรายงวดเพื่อใชเปน      

ชองทางเพิ่มรายไดใหกับผูออกบัตรอีกทางหนึ่ง และอีกดานหนึ่งเปนการเพิ่มความยืดหยุนในการชําระ

หนี้ของผูถือบัตร  โดยบัตรเครดิตประเภทนี้มีจุดประสงค เพื่ออํานวยความสะดวกในการชําระคาสินคา

และบริการสําหรับการดํารงชีพประจําวันเปนสําคัญ  สวนใหญมักจะมีการจํากัดวงเงินใหสินเชื่อ  
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(Credit  line)  ไวในระดับหนึ่ง บัตรเครดิตชนิดนี้ไดแก บัตร VISA บัตร  Master  Card  บัตรเครดิต

ของธนาคารตาง ๆ เปนตน  นอกจากนี้บัตรเครดิตประเภท Bank  Card นี้ยังสามารถออกรวมกับ

บริษัทหางรานตาง ๆ    ที่นิยมเรียกวา  Affinity  Card หรือ Co – Band  Card  โดยผูถือบัตรลักษณะนี้

จะไดรับสิทธิประโยชนหรือสวนลดจากบริษัทหางรานที่ออกบัตรเพิ่มเติมตามที่กําหนดดวย เชน       

บัตรเครดิตที่ธนาคารออกรวมกับหางสรรพสินคา ซึ่งนอกจากลูกคาจะไดรับเครดิตแลว ยังสามารถใช

เปนสวนลดในการซื้อสินคาหรือบริการบางประการตามที่หางสรรพสินคากําหนดไดอีกดวย 

                    สโตรการด  (Store  card  or  Private  label)  หมายถึง  บัตรเครดิตที่รานคาซึ่งโดยมาก

จะเปนรานสรรพสินคาใหญ ๆ เปนผูออกใหแกลูกคาโดยตรงสําหรับไวใชซื้อสินคาและบริการใน    

เครือขายหรือในสถานประกอบการของตนเองซึ่งมีลักษณะคลายบัตรเครดิตในยุคแรกเริ่มนั้นเองโดยมี

วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการขายของรานคาหรือหางสรรพสินคานั้น ๆ  

                    แคชการด (Cash card)  หมายถึงบัตรเครดิตที่เมื่อผูถือบัตรนําไปแสดงตอธนาคาร        

ที่เกี่ยวของแลวสามารถเบิกเงินสดลวงหนาไดจากธนาคารผูออกบัตร หรือเบิกเงินสดลวงหนาจาก

เครื่องเอทีเอ็ม ที่เขารวมใหบริการซึ่งผูใชบริการจะตองเสียคาธรรมเนียมและดอกเบี้ยตามเงื่อนไข        

ที่ผูออกบัตรกําหนดไว 

                    เดบิทการด (Debit card)  จัดเปนบัตรที่ไมมีวงเงินสินเชื่อสามารถใชเบิกเงินสดหรือใช

ชําระคาสินคาและบริการโดยรานคาจะเรียกเก็บเงินโดยการหักจากบัญชี  ผานระบบเครือขายของ

สถาบันบัตรเครดิตนั้น แมบัตรเดบิตจะมีลักษณะไมเหมือนกับบัตรเครดิต 5 ประเภทขางตน แตใน

ปจจุบันตามประกาศของคณะกรรมการวาดวยสัญญา สํานักงานคุมครองผูบริโภคซึ่งประกาศใหธุรกิจ

บัตรเครดิตเปนธุรกิจที่ตองควบคุมสัญญา กําหนดใหบัตรเครดิตหมายความรวมถึงบัตรเดบิตดวย 

                    บัตรเครดิตอาจมีลักษณะหนึ่งลักษณะใดหรือหลายลักษณะรวมกันตามที่ไดอธิบายไว

ขางตนก็ไดอยางไรก็ตามสํานักงานคุมครองผูบริโภคไดใหความหมายของบัตรเครดิตไวดังนี้คือเปน

บัตรที่ผูประกอบธุรกิจออกใหผูบริโภคตามหลักเกณฑและวิธีการที่ผูประกอบการกําหนดเพื่อใชชําระ

สินคาและบริการ  คาบริการหรือคาอื่น ๆ แทนการชําระดวยเงินสดหรือเพื่อใชเบิกถอนเงินสด            

แตไมรวมถึงบัตรที่ไดมีการชําระคาสินคาคาบริการหรือคาอื่นใดไวลวงหนาแลว 

                    บัตรเครดิตเปนบัตรที่ธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินอื่น ๆ  หรือบริษัทตาง ๆ      

ออกใหแกลูกคาเพื่อใชชําระคาสินคาและบริการไปกอนแทนการใชเงินสด แลวคอยผอนชําระหรือผอน

ชําระคืนภายหลังซึ่งบัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิตไมสามารถใหบริการในดานสินเชื่อดังกลาวได         

บัตรเครดิตจัดเปนการใหสินเชื่อประเภทหนึ่งซึ่งจะกําหนดวงเงินเพื่อใชจายสําหรับการเบิกเงินสด    

ลวงหนาไวสวนหนึ่งและกําหนดวงเงินที่ใชซื้อสินคาไวสวนหนึ่ง  ในปจจุบันธนาคารพาณิชยตาง ๆ 

นิยมออกบัตรเครดิตประเภทหนึ่งที่เรียกวาบัตรรวม  (Co-branded card)  ซึ่งเปนความรวมมือระหวาง
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ธนาคารพาณิชยและธุรกิจตาง ๆ ในการออกบัตรเครดิตรวมกัน  ลูกคาจะไดประโยชนจากการ

ใหบริการของธุรกิจนั้น ๆ และยังสามารถชําระคาสินคาและบริการจากธนาคารผูออกบัตรได

เชนเดียวกับบัตรเครดิตธรรมดา 

                    ประวัติบัตรเครดิตในประเทศไทย 

                    สําหรับประเทศไทย เร่ิมมีการใชบัตรเครดิตครั้งแรก  ในป พ.ศ. 2512  ผูออกบัตรเครดิต 

คือ  Diner’s Club  แตไมไดรับความสนใจเทาที่ควร  เพราะผูถือบัตรเครดิตสวนใหญใชอยูในวงจํากัด

เฉพาะผูบริหารระดับสูงเพียงไมกี่คน 

                    ป พ.ศ. 2513 ธนาคารแหงอเมริกา (Bank of America) ไดนําบัตรเครดิตตางประเทศ     

ที่เรียกวา Bank America Card  หรือที่รูจักกันในขณะนี้วาวีซา  (Visa) เขามาในประเทศไทย 

                    ป พ.ศ. 2521  ธนาคารกสิกรไทย  จํากัด    ไดรวมกับธนาคารศรีนคร จํากัด  ออกบัตร

เครดิตชื่อ " บัตรเครดิตเอนกประสงค "  ซึ่งถือวาเปนบัตรเครดิตบัตรแรกที่เปนของคนไทยโดยธนาคาร

ของไทยเปนผูดําเนินการ 

                    ป พ.ศ. 2521 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด ไดสิทธิใหเปนตัวแทนในการออกบัตรมาสเตอร

การด  (Master card)  ซึ่งเปนบัตรเครดิตตางประเทศเพื่อใหเผยแพรในประเทศไทยเปนครั้งแรก 

                    ป พ.ศ. 2521 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด  ไดออกบัตรเครดิตของตนเองเรียกชื่อวา        

บัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย และในขณะเดียวกันธนาคารศรีนคร  จํากัด ไดออกบัตรเครดิตที่มีชื่อ

เรียกวาบัตรเอนกประสงค ธนาคารศรีนคร  ซึ่งถือวาเปนการเริ่มตนการแขงขันการทําธุรกิจบัตรเครดิต

ขึ้นในประเทศไทย 

                    ป พ.ศ. 2522  ธนาคารกสิกรไทย จํากัด ไดเขาเปนสมาชิกของวีซาอินเตอรเนชั่นแนล  

(Visa International)  และเปนผูไดรับสิทธิในการเปนผูแทนออกบัตรเครดิตวีซาในประเทศไทย 

                    ป พ.ศ. 2524  บริษัท ซี ทัวร จํากัด  (Sea Tour Co.,Ltd.)  ตกลงรวมกับบริษัท  

อเมริกันเอ็กซเพรส จํากัด  โดยมีธนาคารกรุงเทพ  จํากัด ไดรวมทุนกันจัดตั้งบริษัทอเมริกันเอ็กซเพรส    

(ประเทศไทย) จํากัด  (American Express Thailand Co.,Ltd.) ออกบัตรเครดิตอเมริกันเอ็กซเพรส      

                    สําหรับบัตรเครดิตของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)  นั้นไดเร่ิมเปดตัว        

บัตรเครดิตครั้งแรกเมื่อป 2531 จนถึงปจจุบันนี้ ธนาคารฯ มีบัตรเครดิตที่ใหบริการกับลูกคาผูถือบัตร

แยกเปน 3 ประเภท (บริษัทบัตรกรุงศรีอยุธยา จํากัด. 2548 : 12-13) คือ 

                    (1) บัตรเครดิตในประเทศ (Local card) หมายถึงบัตรที่ธนาคารในประเทศไดออกใหกับ

ลูกคาเพื่อใชบริการรานคาสมาชิกเฉพาะภายในประเทศเทานั้น 

                    (2) บัตรเครดิตวีซา  (Visa card)  หมายถึงบัตรเครดิตที่ธนาคารไดออกใหกับลูกคา     

เพื่อใชบริการรานคาสมาชิกทั้งภายในประเทศและตางประเทศ  แบงออกเปน    



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 

 

17  

                          -    Visa  Gold 

                          -    Visa  Classic 

                    (3) บัตรเครดิตมาสเตอรการด (Master  card) หมายถึงบัตรเครดิตที่ทางธนาคาร      

ออกใหกับลูกคาเพื่อใชบริการรานคาสมาชิกทั้งภายในและตางประเทศแบงออกเปน        

                          -    Lady’s  Card 

                          -    Master card  Gold 

                          -    Master card  Classic 

                        ในการถือบัตรเครดิตนั้น สมาชิกผูถือบัตรเครดิตจะไดสิทธิประโยชนตาง ๆ ดังนี้ 

                         ก. มีอิสระในการจาย ซื้อไดในสิ่งที่ตองการ 

                         ข. ตัดปญหาความกระวนกระวายใจ เมื่ออยากซื้อของสิ่งหนึ่งแตเตรียมเงินมาไมพอ 

ทําใหไมอาจไดในสิ่งที่ตองการโดยไมจําเปนตองมีการเตรียมการลวงหนา 

                         ค. ลดปญหาและความเสี่ยงตอการนําเงินสดติดตัวจํานวนมาก ๆ เพื่อเตรียมไปซื้อ  

สินคาที่ตองการเพราะถาเกิดเคราะหรายเงินหายเทากับสูญเสียเงินทั้งหมด 

                         ง. รักษาระดับเงินสดในมือของผูถือบัตรไดตามที่ตองการ 

                         จ. ไดระยะเวลาเครดิตในการใชจายประมาณ 45 - 50 วัน 

                    ปจจุบันผูใชบริการบัตรเครดิตกรุงศรีวีซาและบัตรเครดิตกรุงศรีมาสเตอรไดรับการยกเวน              

คาธรรมเนียมแรกเขาและคาธรรมเนียมรายปตลอดชีพทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม                       

                    1) คุณสมบัติของผูสมัครบัตรเครดิตกรุงศรีวีซาและบัตรกรุงศรีมาสเตอร 

                        เกณฑลูกคาทั่วไป สําหรับลูกคารายยอยทั่วไปหรือไมมีบัญชีกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

(แบงเปนพนักงานและเจาของกิจการ) ตองมีอายุ 20 – 60 ป มีประวัติการเงินที่ดี 

                        กรณีเปนพนักงาน / ลูกจางทั่วไป / ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ  

                       (1) มีอายุการทํางาน 1 ปขึ้นไป  

                       (2) มีรายไดประจําตอเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป  

                       (3) เอกสารประกอบการสมัคร สําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบาน หนังสือ     

รับรองเงินเดือน และสําเนาบัญชีธนาคารที่เขาเงินเดือนยอนหลัง 3 เดือน   

                       กรณีประกอบธุรกิจสวนตัว / เจาของกิจการ 

                       (1) จดทะเบียนการประกอบธุรกิจตั้งแต 2 ปขึ้นไป 

                       (2) มียอดการหมุนเวียนบัญชีกระแสรายวันหรือบัญชีออมทรัพยยอนหลัง 6 เดือน 

เฉลี่ยเดือนละ 100,000 บาทขึ้นไป และเปดบัญชีมานานอยางนอย 1 ป 
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                       (3) เอกสารประกอบการสมัคร สําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบาน สําเนา

ทะเบียนการคา หนังสือรับรองบริษัท หรือหางหุนสวน สําเนาบัญชีธนาคารยอนหลัง 6 เดือน  

                    2) สิทธิประโยชนของผูใชบริการบัตรเครดิตกรุงศรี   

           (1) บัตรเครดิตกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สามารถใชแทนเงินสดในการชําระ      

คาสินคาและบริการ ณ รานคาทั่วโลก 

           (2) รับสวนลดจากรานคาชั้นนํากวา 120 แหง 

                      (3) รับสวนลดคาธรรมเนียม  50%  เมื่อซ้ือเช็คเดินทางตางประเทศที่เคานเตอรธนาคาร

กรุงศรีอยุธยาทุกสาขา 

                      (4) รับสวนลด 1% ทุกครั้งที่เติมน้ํามันที่ปมคาลเท็กส  (เฉพาะสาขาที่รวมรายการ) 

                      (5) ทุกวันเกิดรับของขวัญพิเศษ  อาทิ  ไวน  เคก  และสวนลดจากรานคามากมาย 

                      (6) เบิกเงินสดฉุกเฉินไดสูงถึง  50 % ของวงเงินบัตรเครดิต 

          (7) สามารถชําระคืนขั้นต่ําสุด 5 % หรือ  500  บาทแลวแตยอดใดมากกวา 

          (8) ขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตชั่วคราวไดตลอด 24 ชม. ในกรณีฉุกเฉิน 

          (9) รับคะแนนสะสมงาย ๆ เมื่อใชจายผานบัตรเครดิตทุก ๆ 20 บาท จะไดรับ 1 คะแนน 

เพื่อแลกรับของกํานัลในรายการ  "กรุงศรี โบนัส"  

      3) ความคุมครอง 

                      (1) ประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทางดวยวงเงินคุมครอง 5 ลานบาทสําหรับบัตรทอง  

และ 2.5 ลานบาทสําหรับบัตรเงิน  เมื่อใชบัตรเครดิตกรุงศรีชําระคาโดยสาร  รวมทั้งคูสมรสและบุตร 

(อายุไมเกิน  23 ป) ที่รวมเดินทางไปดวยเมื่อชําระคาเดินทางดวยบัตรดังกลาวก็จะไดรับสิทธิประโยชน

นี้เชนกัน 

                      (2) ประกันเครื่องบินลาชาหรือยกเลิกการบิน ดวยวงเงินสูงถึง  5,000 บาท 

                      (3) ประกันกระเปาเดินทางสูญหายดวยวงเงิน 5,000 บาท   สําหรับบัตรทองและวงเงิน 

2,000 บาท สําหรับบัตรเงิน 

                      (4) ประกันบัตรสูญหายหรือถูกขโมย  โดยสมาชิกบัตรไมตองรับผิดชอบคาใชจาย      

จากการใชบัตรหลังจากที่บริษัทฯ ไดรับแจงจากสมาชิกบัตรเครดิต 

                   4) ความสําคัญและประโยชนของบัตรเครดิต (สุรเชษฐ ชีรวินิจ. 2541 : 8-13)  

                       ปจจุบันบัตรเครดิตมีการเพิ่มปริมาณการใชมากขึ้นทุกวัน  ธุรกิจบัตรเครดิตสรางผล

กําไรใหกับธนาคาร และสถาบันที่ออกบัตรเครดิตคอนขางสูง  ประชาชนผูใชบัตรเครดิตจํานวนไมนอย

ที่มีบัตรเครดิตหลายใบ และมียอดการใชจายหลายบัตรในเวลาเดียวกัน  ยอมเปนสิ่งที่มองเห็น     
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อยางชัดเจนวา บัตรเครดิตมีความสําคัญและประโยชนกับผูใชบริการบัตรเครดิตมากมาย ซึ่งสามารถ

แบงความสําคัญไดดังนี้ 

                         (1) ดานความสะดวกในการซื้อสินคา  (Convenience)  เปนสิ่งที่เห็นไดชัดเจนวา 

การซื้อสินคานั้นผูถือบัตรเครดิตไมจําเปนตองเตรียมเงินสดมากเทาราคาสินคาแมในการซื้อสินคา   

บางครั้งผูซื้อไมอาจวางแผนไวกอน แตมีความจําเปนตองใชหรืออยากไดในขณะนั้นก็สามารถซื้อ      

สินคาไดซึ่งหากเปนสมัยกอนที่จะมีบัตรเครดิตใช  ผูซื้อจําเปนตองนําเงินสดติดตัวไปจํานวนมากหรือ 

มิฉะนั้นก็ตองใชส่ืออยางอื่น เชน เช็ค เปนตน  แตบางครั้งผูขายอาจไมยอมรับเช็คจากผูซื้อก็ได     

เพราะไมแนใจวาเช็คจะมีเงินหรือไมโดยเฉพาะอยางยิ่งคนที่ไมรูจักคุนเคยกันก็จะไมรับเช็คกันงาย ๆ 

สําหรับบัตรเครดิตนั้นทําใหผูขายมั่นใจไดวาเมื่อไดขายสินคาแลว  สามารถเรียกเก็บเงินจากธนาคาร

หรือผูออกบัตรเครดิตไดทันที ในขณะที่ผูซื้อสินคาสามารถซื้อสินคาไดโดยยังที่ไมตองชําระเงินสด      

ในทันที 

                         (2) ดานการเดินทาง (Traveling) ปจจุบันตองยอมรับวาโลกแคบลง การที่จะเดินทาง

ติดตอธุรกิจนั้นสะดวกมากขึ้น  ถาตองการเดินทางไปตางถิ่นเปนเวลานานๆ คาใชจายตาง ๆ ที่

จําเปนตองใชเงินมาก เชน คาที่พัก  คาอาหาร  และอื่น ๆ ที่ตองใชจาย ตัวอยางเชน หากเดินทางสัก 1 

เดือนจะตองเสียคาโรงแรมที่พัก คาอาหาร และคาใชจายอื่น ๆ เปนเงินจํานวนมาก การพกพาเงินสด

จํานวนมาก ๆ ทําใหเกิดความไมสะดวกเสี่ยงตอการสูญหาย หรือถูกโจรกรรม แตถามีบัตรพลาสติก

แผนเล็ก ๆ ซึ่งสามารถใชแทนเงินสดที่ตองใชจายระหวางเดินทางอยูในกระเปา ปญหาการสูญหายที่

อาจเกิดขึ้น  ก็จะไมกอใหเกิดการสูญเสียเหมือนธนบัตรหรือทรัพยสินสูญหาย  เพราะวาในกรณีบัตร

เครดิตสูญหาย เจาของบัตรสามารถแจงบัตรสูญหายและอายัดการใชบัตรเครดิตได  ผูที่เก็บบัตร

เครดิตที่สูญหายได  ก็ไมสามารถนําไปใชได ดังนั้นบัตรเครดิตจึงเหมาะสมกับการเดินทางเปนอยาง

มาก 

                         (3) ดานความนาเชื่อถือทางดานการเงิน (Financial  stability) กอนที่ธนาคารหรือ   

ผูออกบัตรเครดิตแตละใบ ผูออกบัตรเครดิตจะมีการตรวจสอบฐานะทางการเงินของผูยื่นขอมีบัตร   

จากคําขอมีบัตรเครดิตและธนาคารหรือบริษัทผูออกบัตรเครดิตจะเปนผูกําหนดวงเงินใหใชจาย      

ผานบัตรเครดิตโดยแบงออกเปน บัตรเงินและบัตรทอง  ซึ่งบัตรเครดิตทั้งสองประเภทนี้เปนตัวแทน

แสดงใหรานคาหรือผูถือบัตรเครดิต   ทราบถึงฐานะของผูถือบัตรวามีความนาเชื่อถืออยูในระดับใด         
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 2.3  ประโยชนที่ผูออกบัตรเครดิต รานคา ผูรับบัตรเครดิต และผูถือบัตรเครดิต                  
จะไดรับ 

 
                    1) ประโยชนทางดานผูออกบัตรเครดิต                   

         (1) การระดมเงินฝาก ธนาคารที่ออกบัตรโดยมีเงินฝากค้ําประกันเปนการระดม        

เงินฝากโดยตรง สวนธนาคารที่ออกบัตรโดยไมจําเปนตองมีเงินฝากค้ําประกันจะชวยในการระดม   

เงินฝากทางออม ประโยชนที่ไดรับทางตรงก็คือปริมาณเงินฝากที่เพิ่มข้ึนจากการเปดบัญชีเงินฝาก    

ทั้งผูใชบริการบัตรเครดิตและรานคาผูรับบัตรเครดิต 

           (2) บัตรเครดิตเปนเครื่องมือที่ธนาคารตาง ๆ จะใชในการสงผานบริการถึงมือ

ผูใชบริการบัตรเครดิตโดยตรงโดยเฉพาะดานสินเชื่อ 

           (3) ทําใหทราบพฤติกรรมของลูกคา ธนาคารควรจะทราบขอมูลที่แทจริงเกี่ยวกับ    

พฤติกรรมการใชจายของลูกคาแทนที่จะเปนขอมูลจากการสํารวจซึ่งอาจจะมีโอกาสคลาดเคลื่อน     

สูงมาก ขอมูลเหลานี้ธนาคารสามารถนํามาใชปรับกลยุทธทางการตลาด หรือออกบริการใหม ๆ       

เพื่อสนองความตองการของลูกคาไดถูกตอง 

           (4) เพิ่มปริมาณธุรกิจตางประเทศ จากการที่ชาวตางประเทศที่เดินทางเขามา          

ในประเทศไทยหรือคนไทยไปตางประเทศ เมื่อมีการใชจายผานบัตรเครดิตจําเปนตองมีการโอนเงิน

ระหวางประเทศ ธนาคารจะมีรายไดจากอัตราแลกเปลี่ยนดวย 

           (5) ทําใหมีรายไดเพิ่มมากขึ้น แตเดิมรายไดหลักที่ธนาคารจะไดรับคือรายไดจาก      

คาธรรมเนียมแรกเขาและคาธรรมเนียมรายป แตปจจุบันธนาคารสวนใหญจะไมเก็บคาธรรมเนียม   

แรกเขาและคาธรรมเนียมรายปซึ่งถือเปนกลยุทธทางดานการตลาดที่สําคัญของแตละธนาคาร ทําให

รายไดหลักในปจจุบันคือรายไดดอกเบี้ยจากหนี้คางชําระ คาธรรมเนียมจากรานคา คาธรรมเนียม    

เบิกเงินสดลวงหนาและรายไดรองลงมาไดแก รายไดจากอัตราแลกเปลี่ยน 

       2) ประโยชนทางดานรานคาผูรับบัตรเครดิต 

                         (1) ทําใหยอดขายเพิ่มขึ้นการมีบัตรเครดิตเปนการเพิ่มอํานาจซื้อของผูบริโภค       

บางครั้งผูบริโภคอาจตองการซื้อสินคาและบริการโดยแรงดลใจฉับพลัน อีกทั้งผูถือบัตรมีระยะเวลา

ปลอดดอกเบี้ยในการชําระเงิน การรับบัตรเครดิตของรานคาจึงมีแนวโนมที่จะทําใหยอดขายเพิ่มข้ึน 

                         (2) รานคาไมมีหนี้สูญ หากปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของผูออกบัตรเครดิตเพราะ  

ผูออกบัตรจะเปนผูรับความเสี่ยงจากหนี้สูญไวเอง 
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                         (3) ความสะดวกในการรับชําระหนี้ รานคาที่รับบัตรเครดิตจะประหยัดเวลาในการนับ

เงินสดและทอนเงินใหกับลูกคาและปลอดภัยจากการรับชําระคาสินคาและบริการผิดพลาด 

                         (4) มีความปลอดภัยจากการนําเงินฝากธนาคาร การรับชําระหนี้ของรานคาจะมี     

ใบหลักฐานในการขายสินคาเปนหลักฐานในการนําเงินเขาบัญชีของรานคานั้น จึงมีความปลอดภัย

จากการถูกโจรกรรมมากกวานําเงินสดฝากธนาคาร 

                     3) ประโยชนทางดานผูถือบัตรเครดิต 

                         (1) เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย ความคลองตัวในการจับจายใชสอยซ้ือสินคาและ

บริการตางๆ โดยไมตองพกพาเงินสดเปนจํานวนมาก ทั้งนี้ความสะดวกสบายดังกลาวอาจครอบคลุม

พื้นที่เฉพาะภายในประเทศหรือรวมไปถึงตางประเทศดวยนั้น ขึ้นอยูกับวาบัตรเครดิตดังกลาวเปนบัตร

ที่ผูออกบัตรอนุญาตใหสมาชิกผูถือบัตรใชซื้อสินคาและบริการเฉพาะภายในประเทศเทานั้น           

หรืออาจจะเปนบัตรเครดิตสากลที่สามารถนําไปใชไดทุกภูมิภาคทั่วโลก 

                        (2) ไดรับวงเงินอนุมัติบัตรเครดิตจํานวนหนึ่ง (Revolving credit)  เพื่อเปนขีดจํากัด 

ในการใชจายของสมาชิกผูถือบัตรเครดิตและเปนจํานวนเงินสูงสุดที่ทั้งสถาบันการเงินหรือบริษัทผูออก

บัตรเครดิตและสมาชิกผูถือบัตรเครดิตตางมีหนาที่รับผิดชอบซึ่งกันและกัน ในการใหบริการหรือ       

รับบริการทางดานบัตรเครดิต กลาวคือ ในกรณีสมาชิกผูถือบัตรไมสามารถชําระหนี้อันเกิดจากการ   

ใชจายบัตรเครดิต สถาบันการเงินหรือบริษัทผูออกบัตรก็จะมีความเสียหายสูงสุดไมเกินวงเงินจํานวนนี้

และในทํานองเดียวกัน หากบัตรเครดิตดังกลาวถูกนําไปใชโดยมิชอบหรือถูกลักลอบนําไปใชโดยผูถือ

บัตรเครดิตไมมีสวนรูเห็น เชน บัตรหาย ถูกขโมย ถูกปลอมแปลงบัตรโดยมีเจตนาที่ทุจริต และกรณี   

ดังกลาวขางตนมไิดทําการแจงการอายัดบัตรเครดิตตามระเบียบที่แตละบริษัทกําหนดไว สมาชิกผูถือ

บัตรก็จะมีความเสียหายที่จะตองรับผิดชอบสูงสุดไมเกินจํานวนเงินนี้เชนกัน  

                        (3) ไดรับการเพิ่มอํานาจในการจับจายใชสอย  (Purchasing power) โดยทางออม  

กลาวคือ สมาชิกผูถือบัตรสามารถซื้อสินคาและบริการไดโดยไมตองจายชําเงินทันที เนื่องจากสถาบัน

การเงินหรือบริษัทผูออกบัตรเครดิตจะยอมใหเครดิตแกสมาชิกผูถือบัตร โดยมิตองเสียดอกเบี้ย        

แตอยางใดในชวงระยะเวลาหนึ่งซึ่งระยะเวลาดังกลาวเรียกวาระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยโดยเฉลี่ย

ประมาณ 40-45 วัน ซึ่งหากจะตองมีการใชเงินสดในการซื้อสินคาหรือบริการทันทีแลวสมาชกิผูถือบัตร

อาจไมมีความพรอมในชวงเวลานั้นก็ได เชน อาจเปนชวงเวลาใกลปลายเดือนตองรอใหเงินเดือน    

ออกเสียกอนจึงจะซื้อได ซึ่งการใหบริการเชนนี้ไดถูกวิพากษวิจารณวาเปนการสรางพฤติกรรมฟุมเฟอย

ใหแกผูบริโภค โดยยอมใหนําเงินที่จะไดในอนาคตมาใชจายลวงหนาในปจจุบนั อีกทั้งเมื่อถึงกําหนดที่

จะตองชําระคาใชจายบัตรเครดิต สถาบันการเงินหรือบริษัทผูออกบัตรก็ยินยอมใหสมาชิก ผูถือบัตร

ของตนสามารถผอนชําระเปนงวด  ๆ ได โดยจายชําระขั้นต่ําเพียงบางสวนตามที่กําหนดไว              



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 

 

22  

เชน 5 – 10 เปอรเซ็นตของยอดใชจายเดือนนั้น ๆ แตผูถือบัตรจะตองจายดอกเบี้ยในอัตราที่คอนขาง

สูงเปนการทดแทน 

                        (4) มีการบริการพิเศษชวยแกปญหาหรือบรรเทาปญหายามฉุกเฉินเรงดวนหรือ   

เฉพาะหนา เชน อนุญาตใหผูถือบัตรเครดิตสามารถเบิกเงินสดลวงหนาจากเคานเตอรธนาคารหรือ

เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติที่แตละสถาบันการเงินกําหนดไวในกรณีที่สมาชิกผูถือบัตรเครดิตมีความ

จําเปนตองการใชเงินสดไดรับการใหคําปรึกษาแนะนําทางกฎหมายในตางประเทศหรือไดรับวงเงิน

พิเศษสําหรับคารักษาพยาบาล กรณีที่สมาชิกผูถือบัตรเครดิตหรือครอบครัวตองเขารับการรักษาตัว  

ในโรงพยาบาลและตองเสียคารักษาพยาบาลเปนจํานวนมากกวาวงเงินบัตรเครดิตที่ไดรับตามปกติ     

เปนตน 

                        (5) ไดรับสวนลดการคาหรือของแถมจากรานคาสมาชิกที่กําหนดไวโดยสมาชิกผูถือ

บัตรเครดิตจะไดรับสวนลดหรือของแถมเปนพิเศษทันที ที่นําบัตรเครดิตไปใชซื้อสินคาหรือบริการตาม

เงื่อนไขที่กําหนดไว หรืออาจจะเปนลักษณะไดรับคะแนนสะสม (Bonus point) ตามสัดสวนปริมาณ

การใชจายผานบัตรเครดิต ซึ่งประโยชนในขอนี้ถือเปนกลยุทธทางการตลาดที่สําคัญของสถาบัน

การเงินและบริษัทผูออกบัตรเครดิตในปจจุบัน 

            (6)  ไดรับประโยชนจากสิทธิประโยชนพิเศษและบริการเสริมอ่ืนๆ เชน สมาชกิผูถอืบัตร

จะไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมในการซื้อเช็คเดินทาง (Traveler cheque) หากจะตองเสียก็จะเสียใน

อัตราที่ต่ํากวาปกติ การใหบริการสํารองตั๋วเครื่องบิน โรงแรมที่พัก บริการรถเชาเปนพิเศษเฉพาะ

สมาชิกผูถือบัตรเครดิต การไดรับประกันอุบัติเหตุการเดินทางอัตโนมัติหากชําระคาตั๋วเดินทางผาน

บัตรเครดิต และไดรับการประกันภัยสินคาในกรณีชํารุดเสียหาย สูญหาย ตลอดจนการใหบริการ      

สั่งสินคาตาง ๆ ผานทางไปรษณีย (Direct mail)  หรือผานทางโทรศัพท (Telemarketing) 

                        (7) ชวยเสริมภาพพจนตามสมัยนิยมของคนรุนใหม  หรือเปนที่รูจักกันในนาม        

กลุมยัปป (Yuppies) ทั้งนี้โดยปจจุบันแลวบัตรเครดิตไดถือวาเปนเฟอรนิเจอรทางการเงินที่สําคัญ

อยางหนึ่งที่แสดงใหเห็นวาเปนคนทันสมัย โกเก มีรสนิยมวิไลของผูถือบัตรเครดิต และยังเปนหนึ่ง      

ในกลุมส่ิงของที่กลุมยัปปมีใชสวนตัว เชน รถยนต บัตรเครดิต สมาชิกชมรม สมาคม ตาง ๆ          

เครื่องคอมพิวเตอร คอนโดมิเนียม เครื่องมือและอุปกรณสื่อสารตาง ๆ  เปนตน ในความเปนจริงแลวก็

คงปฏิเสธไดยากวาบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชยบางแหงสามารถชวยใหสมาชิกผูถือบัตรมีสภาพ

ทางสังคมที่ดีขึ้นเพราะไดรับการยอมรับวามีสถานภาพทางดานการเงินที่ดี เนื่องจากผานขั้นตอนการ

อนุมัติใหเปนผูถือบัตรเครดิตที่มีความพิถีพิถันมากเปนพิเศษ 

                        (8) ใชเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางประวัติความนาเชื่อถือทางดานเครดิต         

สวนบุคคลเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญอีกจุดหนึ่งในการพัฒนานิสัยความรับผิดชอบสวนบุคคล สมาชิก      
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ผูถือบัตรเครดิตจะตองระลึกอยูเสมอถึงสองเรื่องดวยกัน คือ ตนเองมีขีดความสามารถที่จะใชจายหรือ

ชําระคืนหนี้ไดมากนอยเพียงใด และหากตนเองไมมีความรับผิดชอบในการใชบัตรเครดิตนี้แลวก็จะ

สรางความเสียหายใหกับตนเองและผูอ่ืนดวย ดังนั้นผูถือบัตรเครดิตแตละคนควรที่จะพัฒนานิสัย         

ความรับผิดชอบสวนบุคคลนี้อยางเครงครัด 

 
2.4  ขอเสียของบัตรเครดิต 
 
                    ขอเสียของบัตรเครดิต มีดังนี้ 

                    1) กอใหเกิดการใชจายที่ฟุมเฟอย  อยางไรก็ตามการศึกษาเรื่องนี้เปนเรือ่งทีค่อนขางยาก

เพราะขึ้นอยูกับพฤติกรรมของผูบริโภค (Consumer)  จากการศึกษาของ Board of Governors of the 

Federal Reserve System ประเทศสหรัฐอเมริกา พบวาบัตรเครดิตอาจกอใหเกิดความฟุมเฟอยได

หากผูถือบัตรเครดิตมีนิสัยชอบซื้อสินคา (สุภาพร มนัสศรีสุขใส. 2543 : 21)  

         2) บัตรเครดิตทําใหผูถือบัตรและผูที่มิไดถือบัตร ซื้อสินคาและบริการแพงเกิน          

ความจําเปน ทั้งนี้เนื่องจาก 

                         (1) สวนใหญผูออกบัตรยอมใหผูถือบัตรผอนชําระไดแตอัตราดอกเบี้ยสูงมากรวมทั้ง

เปนการคิดดอกเบี้ยแบบทบตน ซึ่งจะถูกคิดดอกเบี้ยทบตนตอเมื่อผูถือบัตรไมสามารถนําเงินมาชําระ

คาสินคาและบริการไดทันตามระยะเวลาที่ใหเครดิต 

                         (2) การที่ผูออกบัตรเครดิตคิดสวนลด (Discount) จากรานคา ทําใหรานคาสวนใหญ

ผลักภาระใหผูบริโภคดวยการขึ้นราคาเผื่อไวกอนเพื่อใหคุมกับเงินที่ตองเสียใหแกผูออกบัตรและใน

ขณะเดียวกันก็ไมลดราคาแกผูซื้อเงินสดดวย ทั้งนี้เกรงวาประชาชนจะเปลี่ยนความนิยมในการใช   

บัตรเครดิตจึงมีผลทําใหผูบริโภคตองซื้อสินคาที่แพงกวาปกติไมวาจะซื้อดวยบัตรเครดิตหรือเงินสด     

ก็ตาม 

                    3) การดําเนินงานตามแผนงานเรื่องบัตรเครดิตเปนเรื่องใหญ จึงจําเปนตองใชเงินทุน

คอนขางสูง    

                    4) เกิดอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ไดแกวิธีการปลอมแปลงบัตรเครดิต บัตรเครดิตถูก

ขโมยไปใชตลอดจนการปลอมแปลงใบหลักฐานในการสมัครบัตรเครดิต ปลอมแปลงใบหลักฐาน      

ในการขายสินคาจึงมีอัตราการเสี่ยงสูง กลาวคือ มีความเปนไปไดเกี่ยวกับหนี้สูญ 

                    5) ยังไมมีกฎหมายรองรับการกระทําผิดในเรื่องบัตรเครดิต  เพราะเปนวิทยาการ        

สมัยใหมและยังไมเขาขายการตีความของคณะกรรมการกฤษฎีกาวาเปนความผิดรายแรง ทั้ง ๆ ที่
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ความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจมากกวาการปลอมเช็คหรือขโมยเช็คเดินทาง โทษจึงยังนอยอยูทําใหอาจจะ

มีผูอยากลองเสี่ยงทําการทุจริตได 

 
 2.5  ปจจัยที่สงเสริมการขยายตัวของบัตรเครดิต 
 
                    บัตรเครดิตจะไมได รับความนิยมหากไมมีปจจัยรอบดานผลักดันและเกื้อหนุน            

ทั้งดานเศรษฐกิจ ดานการเงิน และความพยายามพัฒนารูปแบบและสิทธิประโยชนของการใชบัตร    

ใหเปนที่จูงใจแกผูใชบริการ รวมทั้งพฤติกรรมของผูบริโภคที่แปรเปลี่ยนไปตามภาวะเศรษฐกิจดังนี้ 

                         1) ดานเศรษฐกิจ การขยายตัวของระบบเศรษฐกิจกอใหเกิดการพัฒนาทั้งดานการคา 

การเงินและการพฒันาประชากร 
             2) ดานการเงิน  สถาบันการเงินมีการพัฒนาบริการใหสอดคลองกับการพัฒนา     

ของระบบเศรษฐกิจโดยตลอดโดยเฉพาะอยางยิ่งการขยายขอบขายการใหบริการจากเดิมที่เคยเนน

การบริการแบบ Wholesale Banking คือ ใหความสําคัญกับลูกคารายใหญและกลุมธุรกิจมาเปนเนน

บริการแบบ  Retail Banking  ซึ่งลูกคารายยอยเริ่มมีความสําคัญมากขึ้น ดังนั้นการเพิ่มบริการ        

ใหหลากหลายยอมไดเปรียบคูแขงขัน บริการดานบัตรเครดิตก็เปนบริการหนึ่ง ซึ่งธนาคารพาณิชย    

เริ่มมองเห็นลูทางของการเปนแหลงรายไดที่นาสนใจซึ่งจากเดิมที่ เคยเปนแหลงรายไดเสริม               

แตในปจจุบันกลายเปนแหลงรายไดที่มีความสําคัญยิ่งขึ้น 

            3) ดานเทคโนโลยีสมัยใหม  การนําระบบคอมพิวเตอรเขามาใชกับระบบธนาคาร

พาณิชยทําใหธนาคารพาณิชยเร่ิมเขาสูยุคของ  Electronic Banking  อยางแทจริงและพัฒนาขึ้นมา

เปนลําดับจนถึงปจจุบันนี้  ระบบเงินดวนจากเครื่องถอนเงินอัตโนมัติเอทีเอ็ม ที่ตั้งอยูทั่วประเทศ         

ในปจจุบันและระบบถอนเงินฉุกเฉินจากบัตรเครดิตมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตของประชาชน    

ทั่วไปมากยิ่งขึ้น 

           4) นโยบายการเงินของประเทศ   ปจจุบันธนาคารแหงประเทศไทยมีนโยบาย             

ที่จะปรับปรุงและพัฒนาระบบการชําระเงินใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นและพยายามพัฒนาตราสาร     

ทางการเงินใหมีความหลากหลายมากขึ้นแทนการใชเงินสดเพียงแตอยางเดียว ซึ่งก็เปนแนวทาง

เดียวกันกับการที่ธนาคารพาณิชยนําระบบ  Electronic เขามาใชกับงานธนาคารและมีบัตรเครดิตแทน    

การใชเงินสด 
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2.6  สภาพการแขงขัน และกลยุทธทางการตลาดดานบัตรเครดิต 
 
                       1) สภาพการแขงขัน 

                     เนื่องจากประเทศไทยประสบปญหาทางเศรษฐกิจ ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม     

แยลงจึงทําใหการขยายฐานลูกคาของบัตรเครดิตใหมในปจจุบันมีอัตราลดลงจากความเขมงวดตาม

กฎระเบียบของธนาคารแหงประเทศไทยประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาลง แตการแขงขัน       

ดานบริการตาง ๆ กลับเพิ่มมากขึ้นโดยมีการใชกลยุทธทางการตลาดเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ

ที่เปลี่ยนแปลงไป  

                     จึงเปนที่คาดกันวาธุรกิจบัตรเครดิตในป พ.ศ. 2548 นี้ จะมีแนวโนมขยายตัว

เพิ่มข้ึนในปริมาณที่ไมมากนักเพราะภาวะเศรษฐกิจยังไมเอื้ออํานวยตอการจับจายใชสอยส่ิงฟุมเฟอย

และผูใชบัตรเครดิตมีความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการใชบัตรมากขึ้นวาเปนลักษณะการใหกูยืม  ผูออกบัตร

แตละรายจะมีการแขงขันกันรุนแรงยิ่งขึ้นโดยจะมีการเพิ่มบริการเสริมและเพิ่มสิทธิประโยชนเพื่อ

อํานวยความสะดวกแกลูกคามากขึ้น 

                     นอกจากนี้ ยังเนนดานการพัฒนาคุณภาพของบัตรโดยพัฒนาบัตรเครดิตให

เปนทั้งบัตรเดบิต บัตรเอทีเอ็ม และบัตรสมารทการด  ซึ่งบัตรประเภทหลังนี้จะมีชิพฝงอยูในตัวบัตร  

เปนการพัฒนาขีดความสามารถของบัตรเครดิตในอนาคตใหสามารถใชไดหลายรูปแบบในบัตร     

เพียงใบเดียวเพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูใชบริการบัตร  และเปนการปองกันการทุจริต 

จากการใชบัตรดวยเนื่องจากบัตรที่อานขอมูลจากชิพที่ฝงบนบัตรเครดิตจะปลอมแปลงยากกวาบัตร  

ที่อานขอมูลจากแถบแมเหล็ก    

                             2) กลยุทธทางการตลาดบัตรเครดิต        

                    (1) ดานระยะเวลาการใหเครดิต ไดมีการเพิ่มบริการเขาไปคือมีการขยาย

ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยจากเดิม 30 วัน มาเปน 45 วัน ในปจจุบัน  ทั้งนี้เพิ่มความสะดวกในการเบิก

เงินสดลวงหนาและการชําระเงินมากขึ้น               

                 (2) เพิ่มบริการสั่งซื้อสินคาทางไปรษณีย ขณะนี้การสั่งซื้อทางไปรษณีย

กลายเปนสิ่งจําเปนสําหรับธุรกิจบัตรเครดิต 

                    (3) ดานรูปแบบบัตรในอดีตรูปแบบบัตรเครดิตมักเปนแบบเรียบงายไมสะดุดตา 

ตอมาเริ่มคํานึงถึงรูปแบบบัตรเครดิตมากขึ้น มีการออกแบบใหดูสวยงาม รวมทั้งมีรูปถายเจาของ   

บัตรเครดิตติดบนตัวบัตรเพื่อปองกันการถูกขโมยบัตรไปใช 
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2.7  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ  
 
                    สาธิต ฐานะกาญจน (2541 : 13) กลาววา ทัศนคติ คือ ความรู ความเขาใจ ความรูสึก   

ที่บุคคลมีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งที่เปนผลมาจากประสบการณหรือสิ่งแวดลอมอันมีแนวโนมที่จะใหบุคคล

แสดงปฏิกิริยาหรือการกระทําตอสิ่งนั้น ๆ ในทางสนับสนุนหรอืปฏิเสธโดยทัศนคติเปนสิ่งที่ไมสามารถ

มองเห็นไดอยางชัดเจน การที่เราจะทราบทัศนคติของบุคคลใดบุคคลหนึ่งไดก็ตองใชวิธีการแปล

ความหมายของการแสดงออก 

                    ราชัน โสตถิติ (2541 : 9) กลาววา ทัศนคติ คือ จิตลักษณประเภทหนึ่งของบุคคลเกิดจาก

การรูคิดเชิงประเมินคาเกี่ยวกับส่ิงหนึ่งสิ่งใดทํานองประโยชนหรือโทษทําใหมีความโนมเอียงไป        

ทางชอบ ไมชอบ พอใจมาก - นอยตอส่ิงนั้น ๆ หรืออาจกลาวไดวาทัศนคติเปนความคิดที่มีตอส่ิงตาง ๆ 

โดยมีอารมณเปนสวนประกอบรวมทั้งความพรอมที่จะแสดงพฤติกรรมเฉพาอยาง ทัศนคติของบุคคลที่

มีตอส่ิงหนึ่งสิ่งใดผูวัดอาจเลือกวัดองคประกอบทางการรูคิดความรูสึก หรือการพรอมกระทํา           

องคประกอบหนึ่งองคประกอบใดเพียงดนเดียวหรือจะวัดทั้งสามองคประกอบพรอมกัน 

                    เสรี วงษมณฑา (2542 : 106) กลาววาทัศนคติ หมายถึง การแสดงความรูสึกภายใน    

ที่สะทอนวาบุคคลมีความโนมเอียง พอใจหรือไมพอใจตอบางสิ่ง ถาเรามีทาทีความรูสึกหรือทัศนคติ 

ในเชิงบวกเรายอมปฏิบัติออมมาในแนวทางบวก แตถาเรามีความรูสึกในเชิงลบ เราก็ปฏิบัติออกมา  

ในทางลบ 

                    ขวัญรัก ศรีวิชัยรัตน (2543 : 8) กลาววา ทัศนคติหมายถึงความรูสึกและเปนแรงจูงใจ   

ใหบุคคลประเมินสิ่งใดสิ่งหนึ่งในรูปแบบของความชอบ ไมชอบ ความเชื่อในสวนประกอบที่ไดอธิบาย

ถึงคุณลักษณะของทัศนคติหรือเปนสวนที่สัมพันธกับส่ิงอื่น  

                    สุปญญา ไชยชาญ (2543 : 135) ไดใหความหมายของทัศนคติไววา หมายถึงความคิด 

ความเขาใจ ความคิดเห็น ความรูสึก และทาทีของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งมีอิทธิพลตอการ

แสดงออกของบุคคลนั้น    โดยอาจแสดงออกในทางเห็นดวยหรือไมเห็นดวยหรือไมเห็นดวยก็ไดหรือ

อาจหมายถึงการแสดงความรูสึกภายในที่สะทอนวาบุคคลมีความโนมเอียง พอใจหรือไมพอใจตอบาง

ส่ิง เชน ตราสินคา บริการ รานคาปลีก เนื่องจากเปนผลของกระบวนการทางจิตวิทยา 

                    ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ (2543 : 50) กลาวา ทัศนคติเปนความรูสึกของคน    

คนเราจะรูสึกไดก็ตอเมื่อประสาทของเราสัมผัสกับส่ิงใดสิ่งหนึ่งกอน นั่นคือการรับรูส่ิงนั้นกอนนั่นเอง 

ถาจิตเราเกี่ยวของกับส่ิงนั้นก็จะทําใหเกิดความรูสึกตั้งแตข้ันตน ๆ จนถึงขั้นสูง ๆ คือเกิดความสนใจ 

ความซาบซึ้งพอใจและทัศนคตติิดตามมา  
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                    ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2543 : 78 ) กลาววา ทัศนคติเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอความเชื่อ

ในขณะเดียวกันความเชื่อก็มีอิทธิพลตอทัศนคติ ทัศนคติเปนปจจัยภายในที่นักจิตวิทยาหลายคนเชื่อ

วาจะเปนตัวที่ทําใหบุคคลมีการตอบสนองที่แตกตางกัน  

                    มัลลิกา ตนสอน (2544 : 22) กลาววา ทัศนคติเปนสถานะภายในจิตใจที่เกิดจาก     

ความพรอม การเรียนรู และการจัดระบบผานประสบการณ ซึ่งจะมีอิทธิพลตอการตอบสนองของ

บุคคล สถานการณที่เกี่ยวของ โดยทัศนคติบางประการจะมีความคงทน แตอาจเปลี่ยนแปลงได       

ถาบุคคลมีขอมูลเพิ่ม  

                    โรกิช  (Rokeach  อางใน  โชติชวง  ภิรมย. 2538 : 7)  กลาววา  ทัศนคติเปนการ

ผสมผสานหรือการวัดระดับของความเชื่อที่มีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งรือสถานการณใดสถานการณหนึ่ง  

ผลรวมของความเชื่อนี้จะเปนตัวกําหนดแนวโนมของบุคคลที่จะมีปฏิกิริยาตอบสนองในลักษณะที่ชอบ

หรือไมชอบ                                    

                    เทอรสโตน (Thurstone.1946 อางใน นันทวัน ชอสอึก. 2539 : 8) ใหความหมายคําวา  

ทัศนคติเปนระดับความมากนอยของความรูสึกในดานบวกหรือดานลบตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งซึ่งอาจจะเปน

อะไรก็ไดเชน บุคคล ส่ิงของ บทความ องคกร ความคิด ฯลฯ และความรูสึกเหลานี้ ผูรูสึกสามารถบอก

ความแตกตางไดวาเห็นดวยหรือไมเห็นดวย  

                    จากความหมายดังกลาวขางตน  พอสรุปไดวา ทัศนคติหมายถึง  ความคิดเห็นหรือ

ความรูสึกที่บุคคลมีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง  เปนผลมาจากการเรียนรูจากประสบการณหรือส่ิงแวดลอม     

อาจเปนไปไดทั้งในทางชอบหรือไมชอบ   เห็นดวยหรือไมเห็นดวย อันมีแนวโนมที่จะใหบุคคลแสดง

พฤติกรรมตอส่ิงนั้น ๆ  ตามความคิดหรือความรูสึกของตน 

                    1) ลักษณะของทัศนคติ 

                        นักวิชาการใหความหมายของทัศนคติแตกตางกันไปแตมีหลักที่ยอมรับกันวาทัศนคติ

มีลักษณะที่สําคัญ 4 ประการคือ  

                         (1) ทัศนคติ เปนสภาวะกอนที่พฤติกรรมโตตอบจะเกิดขึ้นตอเหตุการณหรือส่ิงใด    

ส่ิงหนึ่งหรือจะเรียกวาเปนสภาวะที่พรอมจะมีพฤติกรรมจริง 

              (2) ทัศนคติ จะมีความคงตัวอยูในชวงระยะเวลาหนึ่งคือทัศนคติจะมีความมั่นคง

ถาวรพอสมควรเปลี่ยนแปลงไดยากแตมิไดหมายความวาจะไมมีการเปลี่ยนแปลง 

                         (3) ทัศนคติ เปนตัวแปรที่นําไปสูความสอดคลองระหวางพฤติกรรมและความรูสึก  

นึกคิดไมวาจะเปนการแสดงออกโดยวาจาหรือการแสดงออกตามความรูสึกตลอดจนการที่จะตอง

เผชิญหรือหลีกเลี่ยงตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง 
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                         (4) ทัศนคติ มีคุณสมบัติของแรงจูงใจในอันที่จะทําใหบุคคลประเมินและเลือกสิ่งใด  

สิ่งหนึ่งซึ่งหมายความตอไปถึงการกําหนดทิศทางของพฤติกรรมจริงดวย 

                    2) องคประกอบของทัศนคติ 

                          ทัศนคติเปนสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู โดยทั่วไปจะตองประกอบดวยองคประกอบ

รวมกัน 3 ประการ คือ 

                          (1) องคประกอบดานความรูเชิงการประเมินคา (Cognitive component)               

เปนองคประกอบดานความรูเปนความเขาใจรวมทั้งความเชื่อเกี่ยวกับส่ิงที่จะมีทัศนคติวาดีมีประโยชน

หรือ ไมดีไมมีประโยชนหรือเลวมีโทษ และเปนองคประกอบแรกของการมีทัศนคติตอส่ิงตาง ๆ          

ถาบุคคลไมมีความรูเกี่ยวกับส่ิงนั้น ๆ เลย  บุคคลเหลานั้นจะมีทัศนคติตอส่ิงนั้นไมได  ซึ่งความรูหรือ

ความเชื่อนี้อาจจะถูกหรือผิดก็ได 

                          (2) องคประกอบดานความรูสึก (Affective  component) เปนการแสดงความรูสึก

หรืออารมณตอส่ิงเราที่มีทัศนคติตามความเชื่อประสบการณหรืออารมณอ่ืน ๆ ที่มาผลักดันโดยที่

บุคคลนั้นไมรูสึกตัว 

                          (3) องคประกอบดานความพรอมที่จะแสดงออก (Behavioral  component) เปน

องคประกอบดานสุดทายของทัศนคติ  เปนความพรอมที่จะแสดงออกตอสิ่งที่ตนมีทัศนคติ  อันเปนผล

มาจากองคประกอบในดานความรูสึกกลาวคือถาบุคคลหนึ่งมีทัศนคติทางดานความรูและความรูสึก

อยางใดก็จะแสดงพฤติกรรมอยางนั้นดวย                             

                           สวนนักวิจัยสวนใหญเห็นดวยวาทัศนคติประกอบดวยองคประกอบ 3 ประการคือ 

                           (1) องคประกอบดานความรูสึกหรืออารมณ (Affective component หรือ Feeling 

component)  คือความรูสึกหรืออารมณที่เปนปฏิกิริยาตอผูคน เหตุการณ ความคิด หรือในส่ิงตาง ๆ ที่

เปนเปาหมายของทัศนคติ ความรูสึกนี้จะเปนความรูสึกเชิงประเมิน ตัวอยางเชน ชอบ - ไมชอบ       

เห็นดวย - ไมเห็นดวย  ดี - ไมดี  สวย - ไมสวย เปนตน 

               (2) องคประกอบดานความคิดความเขาใจ  (Cognitive component) ไดแก ความรู 

ความคิดและความเชื่อเกี่ยวกับผูคน วัตถุ  สถานการณ  ความคิดและสิ่งตาง ๆ ที่เปนที่หมายของ     

ทัศนคติ เชน ทัศนคติตออาชีพครูก็จะมีองคประกอบสวนหนึ่งที่เปนความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาท

หนาที่  สถานภาพและลักษณะของครู 

               (3) องคประกอบดานแนวโนมของพฤติกรรม (Action tendency , Behavioral 

component  หรือ Action component) คือรูปแบบของพฤติกรรมที่แสดงออก เพื่อตอบสนองตอส่ิงที่

เปนเปาหมายของทัศนคติ ซึ่งลักษณะพฤติกรรมที่คิดจะแสดงออกมาหรือแนวโนมของพฤติกรรมนี้จะ

สอดคลองกับความรูสึกที่มีอยู เชน คนที่มีความรูสึกชอบ มีทัศนคติที่ดีตอครู ก็อยากที่จะสรรเสริญ 
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สนับสนุนใหความรวมมือกับครูแตถาไมชอบหรือมีเจตคติที่ไมดีตอครูก็อยากจะพูดโจมตีหรือกลาวถึง

ความไมดีไมงามเกี่ยวกับครู 

                    3) การเกิดทัศนคติ 

                        ทัศนคติไมใชสิ่งที่ติดตัวมนุษยมาตั้งแตกําเนิด หากแตเกิดขึ้นมาภายหลังเปนผลของ

ปจจัยตาง ๆ  อันเปนภูมิหลังของบุคคลนั้น ๆ  เชน  ชาติกําเนิด  การศึกษา  การอบรมที่ไดรับ       

ประสบการณในชีวิต  สภาพแวดลอมที่เปนอยู  ความคาดหวังหรือเปาหมายในชีวิตของบุคคลนั้น    

รวมถึงความบีบค้ันหรืออุปสรรคที่เผชิญอยูดวย  ดังนั้นทัศนคติซึ่งเปนความคิด  ความเชื่อหรือ      

ความรูสึก ตลอดจนความพรอมที่จะแสดงพฤติกรรมของคนแตละคนที่เกิดขึ้นจึงมีความแตกตางกันไป

ตามสภาพแวดลอมที่แตละคนไดรับ 

                        สรุปแนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ  ขึ้นอยูกับปจจัย 2 ประการคือ 

                         (1) ประสบการณที่มีตอบุคคล  สิ่งของ  หรือสถานการณ  จากการไดพบไดเห็นไดยิน

หรือไดอานเกี่ยวกับส่ิงตาง ๆ แตไมไดเห็นและไมไดทดลองจริงดวยตัวเองนั้น ใหถือเปนประสบการณ

ทางออม  (Indirect  experience)  เนื่องจากทัศนคติเกิดจากการรับทราบ  ดังนั้นบุคคลไมอาจเกิด    

ทัศนคติตอส่ิงที่มิไดมีประสบการณทั้งทางตรงและทางออมไดเลย 

              (2) คานิยมและการตัดสินคานิยม  การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะมีทัศนคติที่ดีหรือไมดี

ตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งหรือจะมีความรูสึกวาสิ่งนั้นถูกหรือผิดยอมข้ึนอยูกับวัฒนธรรม  คานิยมและมาตรฐาน

ของกลุมที่บุคคลใชชีวิตอยู 

                        นอกจากนี้ทัศนคติยังสามารถเกิดขึ้นจากการเรียนรูโดยบุคคลจะตองมีประสบการณ

ทางตรงหรือทางออมตอส่ิงที่เปนเปาของทัศนคติ ความรูสึกเหลานี้เกิดขึ้นจากกลไกหลายอยางทาง

สังคมสรุปไดดังนี้ 

              (1) การเกิดทัศนคติจากการเรียนรูแบบโยงความสัมพันธ โดยการนําเอาสิ่งเราที่เปน

กลางไปเขาคูกับส่ิงเราที่มีอํานาจทําใหบุคคลตองตอบสนองอยางใดอยางหนึ่งมากอน ในที่สุดสิ่งเรา  

ที่เปนกลางนั้นจะมีอํานาจทําใหเกิดการตอบสนองนั้นตามไปดวยเชนกัน 

                         (2) การเกิดทัศนคติเพราะการเรียนรูจากผลกรรมโดยการที่บุคคลเรียนรูผลการกระทาํ

ในอดีตถาผลกรรมนั้นนาพึงพอใจก็มีแนวโนมที่จะกระทําอยางนั้นอีก 

                   (3) การเกิดทัศนคติจากการเรียนรูโดยการสังเกตตัวแบบโดยเกิดจากการเลียนแบบ  

ผูอ่ืน โดยเฉพาะผูที่มีคุณสมบัตินาเลื่อมใสเพียงแคเห็นตัวอยางจากผูอ่ืนบุคคลก็สามารถเรียนรูไดแลว       
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                 จากที่กลาวมาแลวพอที่จะสรุปไดวา ทัศนคติเปนความคิด  ความเชื่อหรือความรูสึกอันเกิด

จากสิ่งเราที่มาในรูปของประสบการณทั้งทางตรงและทางออมผานกระบวนการเรียนรู      แลวผาน

ออกไปสูพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นหรือเหตุผลซึ่งเปนปฏิกิริยาตอบสนอง แสดงโดยแผนภูมิได

ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

        ภาพ  2 แสดงขั้นตอนการเกิดทัศนคติ 

      (ที่มา : ปฏิมา ชพานนท. 2544 : 11) 

         

                    4) ประเภทของทัศนคติ 

           บุคคลสามารถแสดงทัศนคติได เปน 3 ประเภทดวยกันคือ 

                         (1) ทัศนคติเชิงบวกเปนทัศนคติที่ชักนําใหบุคคลแสดงออกมีความรูสึกหรืออารมณ 

จากสภาพจิตใจโตตอบในดานดีตอบุคคลอื่นหรือเร่ืองราวใดเรื่องราวหนึ่งรวมถึงหนวยงานองคกร  

สถาบันและผลิตภัณฑใด ๆ 

                         (2) ทัศนคติเชิงลบเปนทัศนคติที่สรางความรูสึกเปนไปทางเสื่อมเสียโดยไมไดรับ

ความเชื่อถือหรือไววางใจอาจมีความเคลือบแคลงสงสัยรวมทั้งเกลียดชังตอบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือ 

เร่ืองราวในหนวยงาน  สถาบัน  ตลอดจนผลิตภัณฑใด ๆ 

 

ส่ิงเรา 

- บุคคล 

- สถานการณ 

- กลุม 

- Social  Issues 

- อื่น ๆ 

ทัศนคติ 

(Attitude) 

ความรูสึก 

(Affect) 

ความรู 

(Cognition) 

พฤติกรรม 

(Behaviors) 

คําพูดที่แสดงถึง 

ความรูสึก 

คําพูดที่แสดงถึง 

ความเชื่อ 

ปฏิกิริยาที่แสดงออก 

การประพฤติปฏิบัติ 
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             (3) ทัศนคติที่เปนกลาง  เปนทัศนคติที่บุคคลไมแสดงความคิดเห็นที่โอนเอนไปทางดี 

หรือ ไมดี โดยจะเปนความรูสึกเฉย ๆ ตอสิ่งกระตุนนั้น ๆ หรือส่ิงกระตุนนั้นไมสามารถสงผลตอ      

ความรูสึกและพฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นของผูรับได  

                    5) การเปลี่ยนทัศนคติ 

                          เนื่องจากทัศนคติของบุคคลที่มีตอส่ิงตางๆ นั้นเกิดขึ้นจากประสบการณและ         

การเรียนรูทั้งสิ้น ดังนั้นจึงอาจเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ตามประสบการณที่บุคคลนั้น ๆ ไดรับเพิ่มข้ึน

เพียงแตกระบวนการเปลี่ยนแปลงอาจจะเร็วหรือชาเทานั้น  ซึ่งกระบวนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ

ประกอบดวยขั้นตอนตาง ๆ 5 ขั้นตอนดังนี้ คือ 

                           (1) การใสใจ  (Attention) เปนความสนใจในการรับฟง  ถาบุคคลไมใหความสนใจ 

ที่จะฟงแลวขบวนการตอไปจะไมเกิดขึ้น  และจะไมมีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ  สาเหตุที่ทําใหคนสนใจ

ไดแก  ผูส่ือความและเนื้อหาของสารนั้น 

                           (2) ความเขาใจ (Comprehension) เปนความเขาใจในความหมายของสารนั้น 

ความยากหรืองายเกินไปจะทําใหผูฟงไมสนใจและไมเขาใจ 

                           (3) การยอมรับ (Acceptance) เปนผลมาจากขอ 1 และขอ 2  หากบุคคลตั้งใจฟง

และเขาใจจะทําใหเกิดการยอมรับแตหากไมสนใจฟงทําใหไมมีความเขาใจจึงจะทําใหไมเกิด          

การยอมรับข้ึน 

     (4) การเก็บเอาไว (Retention) เปนความคงทนอาจเก็บไวระยะหนึ่งเมื่อเวลา     

ผานไปอาจเปลี่ยนไปหรืออาจจะยังคงอยูถาตัวผูสื่อมีความนาเชื่อถือมากการเก็บไวก็จะคงทน         

อยูไดนาน 

                           (5) การกระทํา (Action) บุคคลเมื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติก็จะเปลี่ยนแปลงดาน     

การกระทําดวยซึ่งมีผลตอสวนรวมและสังคมถาเปลี่ยนความเชื่อแลวแตไมไดลงมือกระทําก็จะไมมี

ผลกระทบกระเทือนกับใคร 

                            นอกจากนี้ เคลแมน  (Kelman อางใน กมลรัตน หลาสุวรรณ. 2527 : 201) ไดสรุป

วิธีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของบุคคลไว 3 ประการ ดงันี้คือ 

                            (1) การยอมตาม  (Compliance)  เปนวิธีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติตามทฤษฎี 

การปรับตัวใหเขากับสังคมกลาวคือ บุคคลจะเปลี่ยนแปลงทัศนคติของตนเองเพราะถูกแรงกดดัน    

จากกลุมหรือสถานการณในกลุมบีบบังคับใหยอมตามและเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมไป เชนหญิงสาว  

ที่ไดรับการอบรมใหเปนสุภาพสตรีสงบเสงี่ยมเจียมตัว เมื่อไปอยูในสังคมที่ตองกลาพูดกลาแสดงออก

ถาหญิงสาวผูนั้นตองการอยูในสังคมนั้นตอไปก็ตองเปลี่ยนจากคนเรียบรอยเปนคนกลาพูดโดยเปลี่ยน

ทัศนคติวากลาพูดกลาแสดงออกเปนสิ่งที่ดีเปนสิ่งที่ควรทําเพื่อความเจริญกาวหนาของตนเอง                   
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                (2) การเลียนแบบ (Identification)  เปนวิธีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่เกิดจากความ

ศรัทธาหรือชอบตัวแบบกอน และถาตัวแบบมีทัศนคติตรงขามกับบุคคลจะเปลี่ยนทัศนคติไปตาม     

ตัวแบบไดเชน บุตรที่ไมชอบเขาสังคมถามารดาที่บุตรรักและศรัทธาชอบเขาสังคม ในที่สุดบุตรก็จะทํา

ตัวใหชอบเขาสังคมตามไปดวยหรือมารดาไมชอบคนที่ไมมีระเบียบ บุตรก็จะไมชอบคนที่ไมมีระเบียบ

ตามไปดวย 

    (3) ความตองการที่จะเปลี่ยน (Internalization) เปนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่เกิด

จากบุคคลไดเกิดการเรียนรูในสังคมและสามารถมองเห็นการกระทําบางอยางในสังคมที่ทําใหเกิด

ความเจริญกาวหนาได เมื่อบุคคลนั้นตองการความเจริญกาวหนาจึงมีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิม

ของเขาไปตามทัศนคติใหมที่มีอยูนั้น เชน  บุคคลที่ซื่อสัตยตั้งใจทํางานแตคร้ันอยูในสังคมนาน ๆ เขา

พบวาความซื่อสัตยไมเจริญกาวหนาเทาที่ควรแตคนที่ประจบสอพลอเจริญกลับเจริญกาวหนากวา   

ในที่สุดบุคคลนั้นก็จะเปลี่ยนไปชอบการประจบสอพลอแทนความซื่อสัตย 

                    6) การวัดทัศนคติ 

                    เนื่องจากทัศนคติเปนภาวะโนมเอียง และการแสดงออกไมใชเปนการกระทําแตเปน

ความรูสึกซึ่งมีลักษณะอัตนัย (Subjective) บุคคลอาจไมใหขอเท็จจริงดวยความจริงใจเพราะเห็นวา

เปนเรื่องสวนตัว  และการแสดงออกตอส่ิงใดนั้น ไมวาเปนรูปวาจาหรือการเขียนก็ตาม บุคคล          

มักไตรตรองถึงความเหมาะสมตามสภาพการณทางสังคม คานิยมการยอมรับและไมยอมรับ การ

เห็นชอบหรือไมชอบของคนสวนใหญในสังคมนั้นจึงยังไมมีผูใดคนพบวิธีการวัดทัศนคติหรือทาที

ความรูสึกของบุคคลโดยตรง  อันจะเปนดรรชนีที่สามารถนํามาเปรียบเทียบกันไดอยางชัดเจนการวัด

ทัศนคติ   จึงเปนเพียงการบันทึกจากคําพูดและพยายามหาความสัมพันธระหวางคําพูดของบุคคล

เหลานั้นกับส่ิงหรือคานิยมของตนที่ผูทําการวัดสามารถมองเห็นไดดวยการคาดประมาณ (Estimate) 

ทัศนคติของบุคคลนั้นเทานั้น            

                            ตามที่ปฏิบัติกันอยูในการหาขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติ อาจมีวิธีการเก็บขอมูลไดโดย

วิธีตาง ๆ ดังนี้คือ (ประมวล มุงมาตร. 2537 : 16)  

                            (1) การสังเกตจากพฤติกรรมของบุคคล วิธีนี้ทําไดยาก หรือกระทําไดแตผลลัพธ    

ก็ยังไมอาจใหความมั่นใจไดวาเที่ยงตรง ดังไดกลาวแลววา การแสดงออกของบุคคลเปนอากัปกิริยา

นั้น อาจไมสะทอนหรือทําใหทราบถึงทัศนคติที่แทจริงของบุคคลนั้น ๆ ได 

                            (2)  วิธีการรายงานดวยคําพูด   ซึ่งสวนใหญมักจะใชแบบสอบถาม 

(Questionnaire)  หรือแบบสัมภาษณ (Interview)  ที่มีลักษณะแบบปรนัย (Objective) 

                            (3)  วิธีการแปลความ  เปนวิธีการหาคาทัศนคติแบบอัตนัย  โดยที่ผูถูกถาม          

ไมตระหนักถึงวัตถุประสงคของผูที่ทําการศึกษาไมระแวงสงสัยหรือรูสึกหวั่นเกรงที่จะตอบคําถาม    
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หรือแสดงความรูสึกนึกคิด และไมถูกจํากัดในการตอบทั้งในดานเวลา และขอบเขตของเนื้อหาเปนวิธีที่

สามารถวัดทัศนคติของบุคคลไดชัดเจนละเอียดถูกตองที่สุดแตมีขอจํากัดอยูที่ ตองใชผูศึกษาที่มี  

ความสามารถมีความชํานาญทางจิตวิทยาอยางลึกซึ้ง และใชเวลามาก จึงเหมาะสําหรับใชกับคน

จํานวนนอย 

 

2.8  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรม 
 
                    1) ความหมายของพฤติกรรม 

                             เรียม ศรีทอง (2542 : 6) กลาววาพฤติกรรมมนุษย หมายถึงการกระทําของมนุษย

ทั้งดานกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม โดยรูสํานึกและไมรูสํานึกทั้งที่สามารถสังเกตไดและไมอาจ

สังเกตได 

                             วุฒิชัย จํานงค  (อางในธีราภา ธีรทีป. 2545 : 5) กลาววาพฤติกรรมหมายถึง     

การแสดงออกทั้งภายนอกและภายในของตัวมนุษย ซึ่งเปนความเขาใจที่ละมายคลายคลึงกับจิตวิทยา

ที่ใชกันอยูในปจจุบันนี้ เพราะวาจิตวิทยานั้นเปนวิชาการที่มิไดทําการศึกษาเรื่องจิตอีกตอไปแลว      

แตเปนการศึกษาทําความเขาใจเกี่ยวกับความสัมพันธของสภาพจิตกับพฤติกรรมภายนอก             

โดยที่มุงเนนในดานพฤติกรรมภายนอกมากกวา 

                             สงวน สุทธิเลิศอรุณ  (2543 : 48) ไดใหความหมายของพฤติกรรมวาหมายถึง 

กิริยา อาการ บทบาท ลีลา ทาทาง การประพฤติปฏิบัติ การกระทําที่แสดงออกใหปรากฏสัมผัสได   

ดวยประสาทสัมผัสทางใดทางหนึ่งใน 5 ทวาร คือ โสตสัมผัส จักษุสัมผัส  ชิวหาสัมผัส  ฆานสัมผัส  

และทางผิวหนังหรือมิฉะนั้นก็สามารถวัดไดดวยเครื่องมือ 

                             อารี พันธมณี (อางใน ธีราภา ธีรทีป. 2545 : 6)  กลาววาพฤติกรรมหมายถึง        

กิจกรรมหรือการกระทําของอินทรียที่บุคคลสามารถสังเกตเห็นได  รูได หรือใชเครื่องมือตาง ๆ  วัดได

หรือสามารถตรวจสอบได 

                            จากคํานิยามดังกลาว สามารถสรุปไดวา พฤติกรรมหมายถึง การกระทําหรือ

กิจกรรมของอินทรีย ทั้งที่สังเกตไดงาย เชน การนั่ง  การเลน การพูด การยกมือ ฯลฯ และที่สังเกตได

ยากหรือสวนที่เจาของพฤติกรรมเองเทานั้นที่รู เชน การคิด การจํา การรับรู และความรูสึก เปนตน 

                    2) องคประกอบของพฤติกรรม 

                             ครอนบาค  (Cronbach.1963 อางถึงใน กันยา สุวรรณแสง , 2532 : 68-70)       

ไดใหลักษณะของพฤติกรรมของมนุษยวามีองคประกอบ 7 ประการไดแก 

                       (1) มีเปาหมายหรือมีความตองการ 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 

 

34  

                             (2) ความพรอม (Readiness) เปนระดับความสามารถในการทําเพื่อตอบสนอง

ความตองการของตน  

                            (3) สถานการณ (Situation) หมายถึงเหตุการณหรือโอกาสในการกระทํากิจการใด

กิจการหนึ่ง 

                 (4) การตีความ (Interpretation)  เปนการพิจารณาเพื่อหาวิธีการตอบสนอง     

ความตองการ 

                 (5) การตอบสนอง (Response) เปนการกระทํากิจกรรมตาง ๆ  ตามที่พิจารณา   

ตัดสินใจ 

                 (6) ผลที่เกิดขึ้น (Consequence) เปนสิ่งที่ประจักษสอดคลอง (Confirm) หรือไม

สอดคลอง (Contradict) กับการคาดหวัง 

                 (7) ปฏิกิริยาตอการผิดหวัง (Reaction to thwarting) เปนกิริยาที่เกิดขึ้นหลังจาก 

ไมสอดคลองกับความตองการ ทําใหตองกลับไปตีความใหม  เพื่อเลือกวิธีการตอบสนองความตองการ

ใหประสบผลสําเร็จ 

                 พฤติกรรมจะสมบูรณและสิ้นสุดเมื่อมนุษยไดรับผลตามความคาดหวัง ถายังไม  

สมหวังก็จะมีปฏิกิริยาตอไปอีก 

                    1) ประเภทของพฤติกรรม 

                        พฤติกรรมแบงออกเปน 2 ประเภท คือ พฤติกรรมภายนอกและพฤติกรรมภายใน 

ดังนี้ 

                             (1) พฤติกรรมภายนอกหรือพฤติกรรมชัดแจง (Over behavior) เปนพฤติกรรม     

ที่สามารถมองเห็น สังเกตเห็นไดจากภายนอก มี 2 ลักษณะคือ 

                        ก. พฤติกรรมแบบโมลาร  (Molar behavior)  เปนพฤติกรรมหนวยใหญที่สุด  

ที่สังเกตเห็นไดดวยตาเปลาโดยไมตองอาศัยเครื่องมือวัด และตรวจสอบ เชน  การเคลื่อนไหวของ     

รางกาย การเดิน การยืน การนั่ง   

                        ข. พฤติกรรมโมเลกุล (Molecular behavior) เปนพฤติกรรมหนวยยอยที่ตอง

อาศัยเครื่องมือในการสังเกต เชน การเปลี่ยนแปลงของรางกาย การหมุนเวียนของโลหิต การเตนของ

หัวใจ ความดนัโลหิต กระแสประสาทในสมอง ฯลฯ 

                             (2) พฤติกรรมภายในหรือพฤติกรรมกําบัง (Cover behavior) เปนพฤติกรรมที่ไม

สามารถมองเห็นไดชัดเจนดวยตาแตจําเปนตองใชเครื่องมือวัดและตรวจสอบพฤติกรรมภายในมีดังนี้ 
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                               ก. ความรูสึก (Feeling) หมายถึง การตอบสนองตอส่ิงเราดวยอวัยวะสัมผัส   

ทั้ง 5 สวน หรือสวนใดสวนหนึ่ง ซึ่งไดแก ตา หู จมูก ลิ้น ผิวหนัง  เชน การที่ล้ินสัมผัสรสหวาน หรือ   

การไดเห็นแสงสวาง  ไดกลิ่นหอม เปนตน 

                                   ข. การรับรู  (Perceiving)  หมายถึง การแปลความหมายหรือการตีความที่ได

จากการสัมผัส 

                                   ค. การจํา  (Remembering)  หมายถึง  ความสามารถในการสะสมสิ่งเราหรือ

ประสบการณที่เคยผานเขามา แลวเก็บเปนภาพไวได และสามารถที่จะนําออกมาใชไดทุกครั้ง 

                                   ง. การคิด  (Thinking)  และการตัดสินใจ ( Decision Making )  หมายถึง   

การรวบรวมขอมูลหรือส่ิงเราตาง ๆ  และวิเคราะหหาสาเหตุและพิจารณา ตัดสนิใจ 

                    2)  วิธีการศึกษาพฤติกรรม 

                        วิธีการศึกษาพฤติกรรม คือการนํามาใชเพื่อแสวงหาขอความรู (Knowledge)   

ตาง ๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมวา มนุษยมีพฤติกรรมอะไรบาง และทําไมจึงมีพฤติกรรมเชนนั้น นอกจากนี้

ยังพยายามคาดการณหรือทํานายความตองการของมนุษยและพฤติกรรมที่อาจจะเกิดขึ้นโดยมี       

จุด    มุงหมายเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบุคคล และสังคมสวนรวม ซึ่งวิชาใด ๆ ที่มีความเปน

ศาสตร (Science) นั้น ลวนแลวแตนําวิธีการทางวิทยาศาสตร (Scientific  method)  มาใชในการ

แสวงหาขอความรูทั้งสิ้น วิธีนี้ประกอบดวย 5 ข้ันตอนคือ 

                  (1)  การกําหนดปญหา 

                  (2)  การตั้งสมมติฐาน 

                  (3)  การรวบรวมขอมูล  

                              (4)  การวิเคราะหขอมูล 

                     (5)  การสรุปผล    

 

2.9  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการ 
      ของผูบริโภค                 
 
                    ความหมายและลักษณะของผูบริโภค มนุษยทุกคนทุกอาชีพทุกเพศทุกวัยเปนผูบริโภค

เพราะมนุษยทุกคนเปนผูตองการสินคาและบริการ ถามนุษยปราศจากสิ่งที่จะบําบัดความตองการนั้น 

มนุษยจะมีชีวิตอยูไมได  มนุษยตองการบริโภคทั้งสิ่งที่จําเปนและไมจําเปน นับต้ังแตปจจัยพื้นฐาน   
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สิ่งอํานวยความสะดวกสบายทั้งหลายตลอดจนการทองเที่ยว การพักผอน เพื่อมนุษยจะไดมีความสุข

ยิ่งขึ้น  การบริโภคจึงเปนไปเพื่อตอบสนองความตองการทางดานรางกายและจิตใจของมนุษย    

(สุมนา อยูโพธิ์. 2532 :182) 

                    ดํารัสสิริ อุทยานานนท (2525 : 1) กลาววา ผูบริโภค (Customer) หมายถึง ผูที่มีความ

ตองการเปนผูที่กินและใชสินคาและบรกิารเพื่อบําบัดความตองการ 

                    จากคํานิยามดังกลาวสรุปไดวาผูบริโภคก็คือบุคคลตาง ๆ ที่มีความสามารถในการซื้อ 

สินคาหรือบริการ ซึ่งเมื่อมองจากเศรษฐกิจที่ใชเงินเปนสื่อกลาง ผูบริโภคก็คือทุกคนที่มีเงินโดยไดรับ

เงินมาจากการขายบริการแรงงานหรือการใหทุนและใชเงินไดเพื่อซื้อสินคาและบริการ ซึ่งจะชวยบําบัด

ความตองการของวิสาหกิจครอบครัวไดอยางมีประสิทธิภาพที่สุด 

                    แตละสังคมยอมประกอบดวยผูบริโภค หรืออีกนัยหนึ่งก็คือประชากรในสังคมใด ๆ ยอมมี

ฐานะเปนผูบริโภค ในทัศนะทางเศรษฐศาสตรซึ่งมุงศึกษาในรูปของการเสนอซื้อและการตอบสนอง

ขาย (Demand-Supply) ประชากรหรือผูบริโภคในสังคมก็อาจแบงไดเปน 6 ระดับ ดังนี้ 

        1) Upper Class ประมาณรอยละ 1 ไดแกกลุมครอบครัวเกา ไดรับมรดกตกทอดกันมา 

เปนกลุมสังคมเล็ก ๆ และมักเปนกลุมอางอิงใหกลุมอ่ืนเลียนแบบ โดยเฉพาะรูปแบบการอุปโภคบริโภค 

        2) Lower Upper Class ประมาณรอยละ 2 ไดแก ผูมีรายไดสูง มีความสามารถพิเศษใน

สายงานอาชีพหรือธุรกิจ รํ่ารวย เล่ือนฐานะมาจากชนชั้นกลาง มักซื้อสินคาเพื่อสถานะ (Status) ของ

กลุมตน เชนซื้อบานราคาแพง มีสระวายน้ํา ใชรถยนตราคาแพง ใหลูกเรียนหนังสือ   โรงเรียนดี ๆ เปน

ตน 

        3) Upper Middle Class รอยละ 12 ชนชั้นนี้ใหความสําคัญของการศึกษาเปนอยางมาก 

เพื่อที่จะไดไมกลายเปนชนชั้นที่ต่ํากวา ซึ่งกลุมนี้มักซื้อของที่มีคุณภาพเพื่อเปนสัญลักษณแหง      

ความสําเร็จของตน 

        4) Lower Middle Class รอยละ 30 ไดแกกลุมคนที่ทํางานนั่งโตะเปนพนักงานขายและ

เจาของกิจการเล็ก ๆ มักตองตอสูเพื่อใหไดรับการยอมรับจากสังคม มักใชเวลามากในการเลือกซื้อ    

สินคาเพื่อใหไดของที่ราคาไมแพง 

        5) Upper Lower Class รอยละ 35 ชีวิตประจําวันของคนกลุมนี้สวนมากจําเจ   ไมคอย

เปลี่ยนแปลงมักซื้อสินคายี่หอเดียวกันตลอด และบางครั้งก็ซื้อสินคาที่ดึงดูดใจมากกวาคุณภาพ 

        6) Lower Lower Class รอยละ 20 ชนชั้นต่ําสุดในสังคมไมไดรับการศึกษามักซื้อสินคาที่

มีลักษณะกระตุนหรือดึงดูดใจ และตัดสินใจซื้ออยางกะทันหันโดยไมคํานึงถึงคุณภาพและมักซื้อสินคา

เงินเชื่อ (สายสวรรค เรืองวิเศษ และ อัจจิมา จันทราทิพย. 2525 : 74-78) 
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                    ถาแบงตามสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม (Social economic status) สามารถแบง

ไดเปน 

 

                    1)  กลุมรายไดระดับ A หรือผูที่มีรายไดสูง 

        2)  กลุมรายไดระดับ B หรือผูที่มีรายไดคอนขางสูง 

        3)  กลุมรายไดระดับ C หรือผูที่มีรายไดปานกลาง 

                    4)  กลุมรายไดระดับ D หรือผูที่มีรายไดคอนขางต่ํา 

                    5)  กลุมรายไดระดับ E หรือผูที่มีรายไดนอย หรือตํ่ากวามาตรฐานการครองชีพในสังคม  

  ดงันั้นผูบริโภคเปนผูริเร่ิมการเปลี่ยนแปลงอันสําคัญดานเศรษฐกิจโดยสมัครใจจริง 

หรือไมถาจริงการเปลี่ยนแปลงเหลานี้เปนไปโดยกะทันหันหรือคอยเปนคอยไป ผูบริโภคสนองตอบตอ

การเปลี่ยนแปลงรายไดของตน และการเปลี่ยนแปลงราคาสินคา และบริการอยางไร การตอบ

สนองตอบดังกลาวมีความแนนอนและเสมอตนเสมอปลายหรือไมแนนอนโดยไมวาจะมีรายไดหรือไมม ี  

รายไดก็ตาม  คนเราจะตองใชจายเงินจํานวนหนึ่งเปนคาอุปโภคบริโภคเพื่อยังชีวิตอยูได เงินจํานวนนี้

อาจไดมาแบบไดเปลา หยิบยืม กูยืม หรือ ดวยวิธี อ่ืนใดก็ตามการใชจายเพื่ออุปโภคบริโภคมี

ความสัมพันธกับ  รายไดสุทธิสวนบุคคล  (Disposable  Income) โดยตรง (บุญยง วีรกุล. 2525:38)  

ซึ่งสามารถแสดงความสัมพันธไดดังนี้     

                                                  C =  A+BYD    

                                    โดยที่      C แทน  การใชจายอุปโภคบริโภค (Consumption) 

                                                  A แทน  ตัวคงที่  (Constant)      

                                                  B แทน ความโนมเอียงในการใชจายอุปโภคบริโภคเมื่อรายได

เพิ่มข้ึน 1 หนวย (Marginal Propensity to Consume) 

                                                YD แทน  รายไดสุทธิสวนบุคคล (Disposable Income)              

                    จากสมการนี้ หมายความวา การใชจายเพื่ออุปโภคบริโภคของคนเราแบงออกเปน         

2 สวนคือ A เปนการใชจายที่ไมขึ้นอยูกับรายไดไมวาจะมีรายไดหรือไมก็ตาม  และ BYD เปนการใช

จายที่มีความสัมพันธกับรายไดที่เพิ่มขึ้น กลาวคือ ถาคาใชจายเพื่ออุปโภคบริโภคนอยกวารายไดแลว 

รายไดสวนที่เหลือก็คือเงินออม Saving ซึ่งการออมของผูบริโภคสามารถกระทําไดในรูปแบบตาง ๆ กัน 

โดยที่การใชจายอุปโภคบริโภค  การออม  และรายได มีความสัมพันธตอกันดังนี้ 
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ตาราง 1 ความสัมพันธระหวางการใชจายอุปโภคบริโภค การออม และรายได 

(ที่มา : วิรุฬ  คุณสมบัติ. 2542 : 7) 

 

 

Yd Yd C C S S APC APS 

0 

60 

120 

150 

180 

240 

300 

360 

- 

60 

60 

30 

30 

60 

60 

60 

50 

90 

130 

150 

170 

210 

250 

290 

-40 

40 

40 

20 

20 

40 

40 

40 

-50 

-30 

-10 

0 

10 

30 

50 

70 

- 

20 

20 

10 

10 

20 

20 

20 

- 

1.50 

1.08 

1.00 

.94 

.88 

.83 

.81 

- 

-.5 

-.08 

0 

.06 

.12 

.17 

.19 

        

 

                 จากตาราง 1  เมื่อ YD = 0 , C = 50 บุญยง วีรกุล (2525 : 38) หมายความวาไมวาจะมี  

รายไดหรือไมก็ตาม เราจําเปนตองใชจายอุปโภคเทากับ 50 ตอมาเมื่อรายไดเพิ่มข้ึน การใชจายอุปโภค

ก็เพิ่มข้ึนดวย แตเพิ่มนอยกวารายไดที่เพิ่มข้ึน จนในที่สุดเมื่อรายไดเทากับ 150 การใชจายอุปโภค    

จะเทากับ 150  ดวย  เราเรียกจุดนี้วา  จุดเสมอตัว   Break Even Point   ทั้งนี้เพราะ ณ ระดับรายไดที่

ต่ํากวาจุดนี้  (ต่ํากวา150) การใชจายอุปโภคบริโภคสูงกวา 150 ทั้งสิ้น ตอเมื่อรายไดเทากับ 150     

การใชจายอุปโภคบริโภคจึงเทากับ 150 เมื่อเลยจุดนี้ไป การใชจายอุปโภคบริโภคจะต่ํากวารายได 

ฉะนั้นจุด Break Even Point จึงเปนเครื่องแสดงวาการใชจายอุปโภคเริ่มตํ่ากวารายได 

         ดังนั้น การบริโภคของคนเราจึงมิไดมีความหมายเฉพาะเพื่อบําบัดความตองการของ

บุคคลเทานั้น แตหมายถึงเพื่อบําบัดความตองการของบุคคลอื่นดวย เชน คนในครอบครัว เพื่อน ญาติ 

รวมทั้งสัตวเลี้ยงตาง ๆ ดวย 
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         การซื้อสินคาหรือบริการตาง ๆ ของผูบริโภคตั้งอยูบนพื้นฐานคือจุดหมาย ความตองการ

และ ความเชื่อ ( Customer buys because of goals wants and beliefs ) ดังโครงสราง ตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

   

ภาพ 2 โครงสรางพฤติกรรมการบริโภค 

(ที่มา : รณัยชนก  กนิษฐสุต. 2537:11) 

 

                    ช็อจเน็ฟฟ (Shaughneffy) (อางใน รณัยชนก กนิษฐสุต. 2537 : 11) เชื่อวาจุดมุงหมาย

และความตองการมีความสัมพันธกับความเชื่อซ่ึงอาจสงผลกระทบ หรือ มีผลกระทบรวมกันตอ

อารมณความรูสึกของผูบริโภคในการซื้อสินคาและบริการ โดยอารมณ ความรูสึกนั้นแสดงออกได       

3 ลักษณะดวยกันคือ 

                     1)  มีความตองการแตไมไดซื้อ 

   2)  ซื้อโดยปราศจากการตัดสินใจ 

         3)  ตัดสินใจกอนซื้อ 

         ซึ่งทั้ง 3 ลักษณะนี้ สามารถสะทอนปจจัยเบื้องหลังพฤติกรรมไดตางกัน ปจจัยที่อาจ 

จุดหมาย/ความตองการ

Goals/Wants 

ความเชื่อ 

Beliefs 

การซื้อสินคา-ของผูบริโภค 

Consumer ' s Disposition to Buy 

มีความตองการแตไมซ้ือ

Wanting  without  

Buying 

การซื้อโดยไมตัดสินใจ

Buying  without  

Deciding 

การตัดสินใจกอนซื้อ

Deciding  before  

Buying 
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ทําใหการใชจายอุปโภคบริโภคเปลี่ยนแปลงไป ทั้งที่รายไดคงที่ มีดังนี้คือ 

         1) ลักษณะการกระจายรายไดของบุคคลชั้นตาง ๆ (Pattern of income distribution) 

โดยทั่วไปแลวบุคคลที่มีรายไดสูงมักมีความโนมเอียงในการใชจายอุปโภคบริโภคต่ําและสามารถ     

เก็บออมเงินไวในอัตราสวนคอนขางสูง ตรงกันขามผูที่มีรายไดต่ํามักมีความโนมเอียงในการใชจาย

อุปโภคบริโภคสูง กลาวคือ ตองการใชรายไดทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดเพื่อการอุปโภคบริโภคการออม

เพียงเล็กนอยหรืออาจจะไมมีเลย 

                    2) การเปลี่ยนแปลงในระบบภาษี (Change in tax system) โดยมีผลกระทบตอ      

ความโนมเอียงในการใชจายอุปโภคบริโภค ในลักษณะลดลงหรือเพิ่มข้ึน ก็ขึ้นอยูกับประเภทหรอือัตรา

ภาษีที่เปลี่ยนแปลงไป 

        3) การใชบัตรเครดิตและอัตราดอกเบี้ย (Credit facilities and interest rate)  ตามปกติ

สินคาอุปโภคประเภทถาวรเชน รถยนต ตูเย็น โทรทัศน ผูบริโภคมักซื้อดวยวิธีผอนสง เนื่องจากสินคา

เหลานี้มีราคาสูง ถาผูซื้อจายเงินสดทีเดียวทั้งหมดยอมไมสะดวก พอคาจึงอํานวยความสะดวกแกผูซื้อ

โดยยอมใหชําระเปนงวด ๆ ได โดยคิดดอกเบี้ยรวมในราคาผอนสง ดวยวิธีการเชนนี้ ทําใหผูที่มีเงิน   

ไมมากสามารถซื้อหาสินคามาสนองความตองการของตนได จึงเทากับเปนการเพิ่มความโนมเอียง   

ในการจายอุปโภคบริโภคดวย 

        4) การคาดคะเนเกี่ยวกับราคาสิ่งอุปโภคบริโภค (Pricing) ถาผูบริโภคคาดคะเนวา

ตองการสิ่งอุปโภคบริโภคจะมากขึ้นและราคาจะสูงขึ้น การกักตุนสินคาเหลานั้นก็จะเกิดขึ้น ดังนั้น

ความโนมเอียงในการใชจายเพื่อการบริโภคก็ยอมสูงขึ้นดวยตรงกันขามถาผูบริโภคคาดการณวาราคา

สินคาจะต่ําลง ก็อาจจะชะลอการซื้อไวช่ัวคราวเพื่อจะไดสินคาราคาที่ต่ําลง ดังนั้น ความโนมเอียง    

ในการใชจายเพื่อการบริโภคก็ยอมลดลงอีกดวย 

        5) การคาดคะเนเกี่ยวกับรายไดในอนาคต (Prospected  Income) ถาผูบริโภคคาดคะเน

วาในอนาคตรายไดจะเพิ่มข้ึน ก็อาจจะเพิ่มการใชจายในปจจุบันใหสูงขึ้นไดทั้ง ๆ ที่รายไดในปจจุบัน

ยังคงเดิม แตถามีการคาดคะเนวารายไดในอนาคตจะลดลง ก็อาจเก็บออมเงินไวใชจายในอนาคต 

ดังนั้น ความโนมเอียงในการใชจายเงินในปจจุบันจึงลดลงดวย   

        ดังนั้นการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของประชากรในสังคมใด ๆ จึงหมายรวมถึง

การศึกษาประชากรหรือผูบริโภคในสังคมนั้น การศึกษาความตองการบริโภคสินคาหรือบริการตาง ๆ 

วาอยูภายใตเงื่อนไขหรือปจจัยใดบาง โดยรวมถึงการศึกษาถึงสินคาและบริการที่ถูกบริโภคดวย 
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        สํานักงานสถิติแหงชาติสํารวจการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคของคนไทยตอเดือน     

ในชวงไตรมาสที่ 2 ของป พ.ศ.2544 พบวา ผูบริโภคใชจายเงินเพื่อการบริโภคอาหารและเครื่องดืม่มาก

ที่สุด คือ 34.90 % เมื่อเปรียบเทียบกับการใชจายเพื่อวัตถุประสงคอ่ืน ๆ ซึ่งจัดลําดับไดดังนี้ 

                

                          อาหารและเครื่องดื่ม                                         34.90 % 

                          บานและที่อยูอาศัย                                        25.30 %                     

                          การเดนิทางและทองเที่ยว                                        9.50 %          

                          สินคาอุปโภคบริโภค                    8.70 %                         

                          เสื้อผาเครื่องนุงหม                            7.00 %  

                          การรักษาพยาบาลและกิจกรรมเพื่อสุขภาพ               3.40 % 

                          อ่ืน ๆ                                                                    11.20 %  

 

                    ชัยวัฒน อุทัยวรรณ(อางใน Diners Club Supplement. April 24, 1989 : 10)              

ใหความเห็นวาวิถีชีวิตของคนไทยในปจจุบันโดยเฉพาะอยางยิ่งคนกรุงเทพกําลังเปลี่ยนแปลงไป    

อยางรวดเร็วประชาชนตางก็มองหาสิ่งอํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวันของตนกันมากขึ้น         

ถึงแมวาในขณะนี้ประชาชนสวนใหญกําลังจะเขาถึงสิทธิประโยชนอันพึงไดรับจากบัตรเครดิต          

แตหลังจากที่ธนาคารในประเทศหลายแหงไดออกบัตรของตนมากขึ้นก็จะชวยใหประชาชนเกิดความรู

ความเขาใจลึกซึ้งดียิ่งขึ้น 

         เดวิด เฮนริค (อางใน Diners Club Supplement. April 24, 1989 : 32) กลาวถึงสงัคม

ของชนชั้นกลางที่กําลังขยายตัววา จะเปนหลักประกันอนาคตของบัตรเครดิตในประเทศไทยเพราะ

ประชากร 60 % ของประเทศไทยที่เปนวัยรุนอายุต่ํากวา 20 ป สวนใหญเปนชนชั้นกลางที่มีแนวโนม   

ที่จะใชเงินพลาสติกในอนาคต  

         วรวีร หวั่งหลี (อางใน Diners Club Supplement. April 24, 1989 : 43) เชื่อวา        

บัตรเครดิตจะชวยใหมีการใชจายมากขึ้น แตจะเปนตัวชวยใหเกิดการพัฒนาไดไมมากนักซึ่งพอจะเปน

เครื่องบงชี้ถึงภาวะเศรษฐกิจของประเทศไดเปนอยางดี โดยสามารถที่จะพิจารณาถึงเกณฑ         

ความเปนอยูของคนสวนใหญของประเทศ 

         อาจจะกลาวไดวา ขณะนี้กลุมคนระดับกลางที่กําลังขยายตัวเปนคนระดับสูงมีความ

เปนไปไดมากโดยดูจากสภาพแวดลอมหลายประการ เชน สินคาฟุมเฟอยขายดีขึ้น สินคาราคาแพงมี

มากขึ้นซึ่งเปนสัญญาณบอกใหทราบถึงการขยายตัวของชนชั้นกลางที่มีอํานาจซื้อ  



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 

 

42  

            ทัศนะตอลักษณะการเติบโตของประชากรในสังคม ภาวะเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธ

กับการใชจายของประชาชนในสังคม และการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผูบริโภคในการใชตราสาร

หรือ สื่อกลางเพื่อแลกเปลี่ยนสินคาและบริการจากเงินสดมาเปนบัตรเครดิต ลวนแตเปนปจจัย      

เกี่ยวเนื่องใหผูบริโภคมีชีวิตเกี่ยวของกับสินเชื่อ (Credit) มากยิ่งขึ้น 

                       สมัยกอนการใชสินเชื่อมีเฉพาะสําหรับการซื้อสินคาราคาแพงในกลุมผูมีฐานะทาง  

การเงินดีเทานั้น แตในปจจุบันจะเห็นไดวา สามารถใชสินเชื่อเพื่อซื้อสินคาและบริการไดแทบทุกชนิด

ทุกระดับราคาและในกลุมลูกคาทั่วไป ถาลูกคาสามารถชําระหนี้ได  ก็สามารถใชสินเชื่อได 

           การซื้อเชื่อ หรือ การกูยืมโดยใชสินเชื่อ เปนวิธีการที่ทําใหการซื้อขายสินคาหรือบริการ

ในปจจุบันดําเนินไปโดยงาย นอกจากนี้ สินเชื่อยังทําใหการซื้อขายและตลาดของสินคาและบริการ

ขยายตัวกวางขวางมากยิ่งขึ้นกวาแตกอน 

           สามารถแบงสินเช่ือไดหลายประเภท แตสินเชื่อที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการบริโภค     

เพื่อซื้อสินคาและบริการจากรานคา ซึ่งเรียกวา สินเชื่อสําหรับผูบริโภค (Consumer credit) หรือการที่

ผูบริโภคซื้อส่ิงใดสิ่งหนึ่งมาในปจจุบันแลวจายเงินชําระหนี้ในอนาคตตามเงื่อนไขและเวลาที่ตกลงกนั

ในกรณีดังกลาวนี้ถือเปนการซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนดวยสินเชื่อจึงเปนการซื้อเชื่อดวยเชนกัน  

(ดํารัสสิริ อุทยานานนท. 2525 : 113)  

            แบบของสินเชื่อสําหรับผูบริโภคที่นิยมในปจจุบัน มีดังนี้ 

      ก. การซื้อเชื่อแบบจดบัญชี 

                      ข. การซื้อแบบผอนสง 

                      ค. การกูยืม 

                      ง. การใชบัตรเครดิต 

                      ดังนั้นบัตรเครดิตเพื่อสินเชื่อสําหรับผูบริโภคสวนใหญจึงมักออกจากสถาบันการเงิน  

เชน  ธนาคารตาง ๆ  โดยอาจจะสรุปความคิดเห็นนี้ไดจากความคิดเห็นของผูชวยผูวาการธนาคาร 

แหงประเทศไทยที่วาธนาคารแหงประเทศไทยมีความเห็นที่สอดคลองกับรัฐมนตรีวาการกระทรวง   

การคลัง ที่เห็นวาตองมีการติดตามการใชบัตรเครดิตอยางใกลชิดทั้งนี้เพราะในปจจุบันมีผูนิยมใชจน

ทําให เกิดการใชจ ายที่ฟุม เฟอยเกิน เหตุ โดยสวนหนึ่ งอาจเนื่ องมาจากธนาคารพาณิชย                   

ไดเรงประชาสัมพันธการใหบริการบัตรเครดิตซึ่งถือวาเปนบริการใหมของธนาคาร 

           ปจจัยอื่น ๆ ที่เปนตัวกําหนดพฤติกรรมการบริโภค โดยปกติเมื่อบุคคลมีรายไดยอมตอง

จายสวนหนึ่งของรายได เพื่อชําระคาภาษี สวนที่เหลือคือรายไดสุทธิซึ่งบุคคลสามารถนําไปจายซื้อ  

สินคาและบริการเพื่อการบริโภคและอาจมีบางสวนเหลือเก็บไวเปนเงินออม การที่บุคคลจะใชจายไป

ในการอุปโภคบริโภคมากนอยเทาใดยอมข้ึนอยูกับปจจัยตาง ๆ เชน ระดับรายได ทรัพยสินที่บุคคล    
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มีอยูและระดับราคาสินคาในทองตลาด เปนตน ซึ่งสามารถพิจารณาปจจัยตาง ๆ บางประการที่มี   

อิทธิพลตอการใชจายอุปโภคบริโภค ซึ่งแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ ปจจัยทางดานจิตใจ และปจจัย

ทางดานวัตถุ 

                      1) ปจจัยทางดานจิตใจ  (Subjective  factors)    การที่บุคคลจะใชจายรายไดของตน

เพื่อการอุปโภคบริโภคมากนอยเทาใดนั้นขึ้นอยูกับปจจัยทางดานจิตใจ ซึ่งไดแก 

                          (1) อุปนิสัยของบุคคล การคํานึงถึงอนาคต ความตองการที่เปนอิสระและความ

ตองการเพิ่มรายไดในอนาคต กลาวคือบุคคลใดถามีอุปนิสัยเปนคนมัธยัสถรูจักเก็บออม ดังนั้น       

รายจายในการอุปโภคบริโภคยอมจะนอยกวาบุคคลที่มีอุปนิสัยใชจายสุรุยสุราย ทั้ง ๆ ที่มีรายได     

เทากัน บุคคลบางประเภทอาจคํานึงถึงอนาคตทําใหพยายามประหยัดรายจายในปจจุบันเพื่อสํารองไว

ในอนาคต เมื่อเกิดกรณีที่คาดไมถึงเชน การวางงาน การเจ็บปวยหรือพิการ หรือสํารองไวในยามชรา 

หรือเพื่อการใชจายของสมาชิกในครอบครัว เชน บุตรธิดา สวนบุคคลที่ตองการจะเพิ่มรายไดไวใชใน

อนาคตของตนเองยอมพยายามประหยัดคาใชจายในปจจุบันเพื่อนํารายไดที่เหลือไปฝากธนาคารไว

โดยไดรับดอกเบี้ยตอบแทน หรือนําไปลงทุนเพื่อหวังผลกําไร นอกจากนี้ความตองการที่อยากเปน

อิสระและมีอํานาจทําใหบุคคลพยายามเก็บออมรายไดบางสวนและสะสมไวแทนที่จะจายหมดสิ้น   

เพื่อเพิ่มพูนฐานะและทําใหสามารถตัดสินใจกระทําบางอยางได เชน การโยกยายงาน การทองเที่ยว     

เปนตน 

               (2) ความกดดันทางสังคม ปจจัยที่กลาวมาขางตนมีอิทธิพลไปในทางจํากัด        

การใชจายอุปโภคบริโภค แตสําหรับความกดดันทางสังคมมีแนวโนมไปทางการกระตุนการใชจาย 

กลาวคือบุคคลอาจจัดสรรสวนใหญของรายไดไปเพื่อการอุปโภคบริ โภค    ทั้ งนี้ เนื่องจาก                   

มีความตองการและมีความจําเปนตองรักษาตําแหนงของตนในสังคม หรือเพื่อรักษาระดับความ

เปนอยูของตนใหใกลเคียงกับระดับของเพื่อนบาน ดังนั้นแมอาจจะมีรายไดอยูในระดับต่ําแตผลของ

การเลียนแบบความเปนอยู (Demonstration effects) ที่ดีกวาของเพื่อนบานทําใหเกิดการกระตุนการ

ใชจายอุปโภคบริโภคในระดับสูง  นอกจากนี้ความรูสึกนึกคิดของบุคคลในสังคมก็มีผลตอการใชจาย

กลาวคือบุคคลในสังคมใดมีความคิดวาการออมหรือประหยัดเปนสิ่งที่ไมสมควรกระทําหรือวัดฐานะ

ของบุคคลจากสินคาอุปโภคเชน รถยนตคันใหญ  เส้ือผาที่สวยงามตาง ๆ เหลานี้จะมีผลทําใหเปนการ

กระตุนการใชจายอุปโภคบริโภค 

                          (3) การคาดคะเนเหตุการณในอนาคต  เชน  การคาดคะเนรายไดในอนาคตและ

ราคาสินคาในอนาคต กลาวคือถาประชาชนคาดวาในอนาคตรายไดจะลดลง ประชาชนจะลด         

การใชจายอุปโภคบริโภคในปจจุบันเพราะจะตองเก็บออมไวเพื่อใชจายในอนาคตในขณะที่รายได     

ลดลงนอกจากนี้ เกรงวาถาใชจายในปจจุบันมากเกินไปอาจทําใหเกิดการเปนหนี้ ซึ่งตองชําระเงินตน
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พรอมดอกเบี้ยคืนในอนาคตและเมื่อรายไดในอนาคตยิ่งลดต่ําลงการชําระหนี้จะยิ่งทําไดยาก เพราะจะ

ทําใหระดับการใชจายในอนาคตลดลงไปอีก ในทางตรงกันขามถาประชาชนคาดวารายไดของบุคคล

เหลานี้จะเพิ่มข้ึนในอนาคตประชาชนอาจใชจายอุปโภคบริโภคปจจุบันในระดับสูงซึ่งบางครั้งอาจสูง

กวารายไดที่ไดรับทั้งนี้เพราะบุคคลรูวาจะสามารถชําระหนี้ที่กอข้ึนปจจุบันได 

                การคาดคะเนระดับราคาสินคาในอนาคตก็เชนเดียวกัน ถาบุคคลคาดวาในอนาคต 

ระดับราคาสินคาจะสูงขึ้นกวาเดิม บุคคลจะใชจายมากขึ้นในปจจุบันเพราะเมื่อระดับราคาสินคาสูงขึ้น

อํานาจซื้อของเงินจะต่ําลง หมายความวา เงิน 1 หนวยในอนาคตจะซื้อสินคาไดนอยกวาในปจจุบัน  

บุคคลก็จะรีบเรงใชจายเงินมากขึ้นกอนที่อํานาจการซื้อของเงินจะลดลง โดยการซื้อสินคากักตุนไวเพื่อ

ใชเองหรือเพื่อเก็งกําไรเปนตน   อยางไรก็ตามผลของการคาดคะเนระดับราคาสินคาสูงขึ้น ในอนาคต

อาจเปนไปในทางลดการใชจายอุปโภคบริโภคในปจจุบันก็ได เมื่อบุคคลคาดคะเนวาระดับราคาสินคา

ในอนาคตจะสูงขึ้นอาจเปนผลชักจูงใหบุคคลประหยัดหรืออดออมมากขึ้นเพื่อจะไดมีเงินจับจาย       

ใชสอยในอนาคตมากยิ่งขึ้นชดเชยกับการที่อํานาจซื้อของเงินตกต่ํา 

                       2) ปจจัยทางดานวัตถุ (Objective factors) ที่มีผลตอการใชจายอุปโภคบริโภค      

ของบุคคลในระบบเศรษฐกิจ ไดแก 

                           (1)  การกระจายรายไดตอสังคมการที่บุคคลจะใชจายรายไดสุทธิของตนในการที่จะ

อุปโภคบริโภคมากนอยเทาใดนั้น นอกจากจะขึ้นอยูกับปจจัยอ่ืน ๆ แลว ยังขึ้นอยูกับรายไดสุทธิของ

บุคคลนั้น ๆ ดวย บุคคลใดหรือครอบครัวใดที่มีรายไดสุทธิต่ํากวา กลาวอีกนัยหนึ่งคือผูที่มีรายไดต่ํา  

มักใชจายเปนเปอรเซ็นตสูงกวาผูมีรายไดสูงทั้งนี้เพราะประการหนึ่ง ผูมีรายไดต่ํากวายังขาดปจจัยใน

การครองชีพหลาย ๆ อยาง เมื่อบุคคลมีรายไดเพิ่มข้ึน เขาจะจัดสรรเงินที่ไดมาเพื่อซื้อปจจัยเหลานั้น  

ทําใหมีการใชจายเพิ่มข้ึนเปนสัดสวนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับรายไดที่เพิ่มข้ึน และประการที่สองรายได

ของผูมีรายไดสูงนั้นเพิ่มเร็วกวาคาใชจายที่เพิ่มข้ึน ดังนั้นระบบเศรษฐกิจใดที่มีการกระจายรายไดที่

เปนไปอยางไมยุติธรรมโดยเหลื่อมลํ้ากันมากนั้น สวนใหญของรายไดสุทธิของประเทศจะตกอยูกับคน

กลุมนอยของประเทศแลว ปริมาณการออมของประเทศจะอยูในระดับสูง กรณีที่การกระจายรายได

เปนไปอยางยุติธรรมจะเปนการเพิ่มระดับการใชจายอุปโภคบริโภคของประเทศ  

               (2)  ขนาดของสินทรัพยสภาพคลอง   สินทรัพยสภาพคลอง  หมายถึง  ส่ิงที่เราถือวา

เปนเงินตรา (Money) ไดแก ธนบัตร เหรียญ เงินฝากเดินสะพัด  และสินทรัพยอ่ืน ๆ ซึ่งสามารถ

เปลี่ยนแปลงเปนเงินไดอยางรวดเร็วและไมเสียคาใชจายในการเปลี่ยนแปลงมากนัก เชน  หุน  

พันธบัตร    เงินฝากประจํา เปนตน บุคคลที่มีสินทรัพยดังกลาวมักจะมีเปอรเซ็นตของการใชจาย

อุปโภคบริโภคตอรายไดคอนขางสูง ทั้งนี้เพราะไมมีความจําเปนที่จะตองจัดหาหรือสะสมทรัพยเหลานี้

อีกจึงไมตองจํากัดการใชจายอุปโภคบริโภค จากการศึกษาถึงแบบแผนการใชจายของบุคคลไดแสดง



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 

 

45  

ใหเห็นวา บุคคลที่มีรายไดระดับหนึ่งและมีสินทรัพยสภาพคลองในระดับสูง มักใชจายสวนใหญของ

รายไดในการอุปโภคบริโภคสวนที่สูงกวาบุคคลอื่นที่มีรายไดในระดับเดียวกัน แตไมมีสินทรัพยสภาพ

คลองอยูในครอบครองหรือถามีก็นอยกวา 

                (3) การใหสินเชื่อเพื่อการบริโภค การใหสินเชื่อแกผูบริโภคในการซื้อสินคาและ

บริการ เชนการขายสินคาผอนชําระ หรือ บริการดานบัตรเครดิตตาง ๆ จะเปนการกระตุนใหเกิดการใช

จายมากขึ้น แมวาบุคคลจะมีรายไดนอยหรือปานกลางก็สามารถซื้อสินคา และนําไปใชกอนไดโดย

ยอมชําระคาสินคาในภายหลัง ดังนั้นการใชจายอุปโภคบริโภคจะเกิดขึ้นแมวารายไดในปจจุบันอยูใน

ระดับตํ่า  การซื้อสินคาโดยการใชสินเชื่อเพื่อการบริโภคในปจจุบัน เทากับเปนการนํารายไดในอนาคต

มาใหใชกอนนั่นเอง ระบบเศรษฐกิจใดที่มีสินเชื่อเพื่อการบริโภคมาก ระบบเศรษฐกิจนั้นจะมีระดับการ

ใชจายอุปโภคบริโภคสูงกวาระบบเศรษฐกิจที่ไมนิยมการใชสินเชื่อในการบริโภค  ปกติการขายผอน

สินคาผอนชําระ   ผูขายจะบวกดอกเบี้ยเขาไปในราคาขายดวย ทําใหราคาขายเงินผอนสูงกวาราคา

ขายแบบเงินสด อยางไรก็ตามปจจุบันเปนที่ยอมรับวาผูบริโภคมักไมคํานึงถึงดอกเบี้ยที่ผูขายบวกไวใน

ราคาขายวาสูงหรือตํ่าอยางไรนัก แตมักจะคํานึงถึงปจจัยอ่ืน ๆ มากกวา เชน จํานวนเงินที่ตองชําระ

คร้ังแรก จํานวนเงินที่ตองชําระครั้งตอ ๆ ไปและระยะเวลาของการผอนชําระ เปนตน ถาเงินผอนชําระ

คร้ังแรกต่ํา จํานวนเงินผอนชําระประจํานอยและระยะเวลาในการผอนชําระนาน จะเปนการกระตุนให

บุคคลเพิ่มการใชจายในการอุปโภคบริโภคโดยการซื้อสินคาดวยวิธีผอนชําระมากขึ้น 

                           (4)  ระดับราคาสินคาในระยะที่ระดับราคาสินคาทั่ว ๆ ไปสูง  เชน ในระยะภาวะทาง

เศรษฐกิจรุงเรืองการใชจายอุปโภคบริโภคจะอยูในระดับสูง เชนเดียวกันเพราะเมื่อราคาสินคาสูงขึ้น

รายจายจะสูงขึ้นดวยแมวาจะบริโภคสินคาเปนจํานวนเทาเดิม นอกจากนี้ในภาวะเศรษฐกิจรุงเรือง 

รายไดของบุคคลมักอยูในระดับสูงทําใหการใชจายสูงตามไปดวย ในทางตรงกันขามในระยะเวลาที่

ระดับราคาสินคาทั่วๆ ไปตํ่า เชน  เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา การใชจายอุปโภคบริโภคก็จะอยูในระดับ

ต่ําเชนกัน 

                (5)  การเก็บภาษีมีผลโดยตรงตอรายไดสุทธิสวนบุคคล ถารัฐบาลเก็บภาษีมาก   

รายไดสุทธิสวนบุคคลซึ่งนําไปใชจายในการบริโภคจะเหลือนอยการบริโภคของบุคคลจะลดลง สําหรับ

บุคคลที่มีรายไดสูงกวาขั้นภาษีจะมีผลกระทบตอการบริโภคนอยกวาผูมีรายไดต่ําเนื่องจากผูมีรายได

ต่ําใชรายไดสวนใหญในการบริโภค 

                (6)  อัตราดอกเบี้ย  เมื่อบุคคลมีรายไดสวนหนึ่งถูกใชไปในการบริโภคสวนที่เหลือ   

จะถูกเก็บออมไว บุคคลจะมีการออมมากนอยเทาใดนอกจากจะขึ้นอยูกับรายไดแลว ยังขึ้นอยูกับอัตรา

ดอกเบี้ยดวยถาอัตราดอกเบ้ียสูงยอมจูงใจใหบุคคลมีการออมมากขึ้นและเมื่อบุคคลตองการออม  

มากขึ้นก็จําเปนตองลดการบริโภคลงอัตราดอกเบี้ยจึงมีความสัมพันธในทางตรงกันขามกับการบริโภค  
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2.10  แนวคิดเก่ียวกับทัศนคติและพฤติกรรมผูบริโภค 
 
                    แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมของผูบริโภคเปนสิ่งที่ผูประกอบการในธุรกิจ      

ทุกธุรกิจและนักการตลาดตองทําความเขาใจดานการตลาดกอนที่จะทําการพัฒนาแผนทางการตลาด       

โดยนักการตลาดจะตองศึกษาลักษณะของตลาดและพฤติกรรมการบริโภคของผูบริโภคควบคูกัน    

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทางการตลาดพบวาทฤษฎีและแนวคิดที่ไดรับการยอมรับในวงการ

ธุรกิจ  ในปจจุบันมากที่สุดคือ ทฤษฎีและแนวคิดของคอตเลอร   ซึ่งสามารถแสดงดวยแผนภูมิ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      
 
 
 
   
 
 
 
ภาพ  4  กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 

(ที่มา : พรนิภา ชีพสวัสดิภาพ และคณะ : 2544 : 8)    
 

ตัวกระตุนทาง

การตลาด

Marketing 

Stimuli 

ตัวกระตุน 

อื่น ๆ 

Other 

Stimuli 

ผลิตภัณฑ 

ราคา 

สถานที่ 

การสงเสริมการ

ขาย 

Product 

Price 

Place 

Promotion 

ดานเศรษฐกิจ 

ดานเทคโนโลยี 

ดานการเมือง 

ดานวัฒนธรรม 

Economic 

Technological 

Political 

Cultural 

พฤติกรรม 

การบริโภค 

Buyer's 

Characteristics 

กระบวนการ 

ตัดสินใจ 

Buyer's 

Decision Process 

วัฒนธรรม 

สังคม 

ปจจัยสวนบุคคล 

ปจจัยดานจิตวิทยา 

Cultural 

Social 

Personal 

Psychological 

กระบวนการรับรูปญหา 

กระบวนการคนหาขอมูล 

กระบวนการกําหนด

ทางเลือก 

กระบวนการตัดสินใจซื้อ 

Problem Recognition 

Information Search 

Evaluation of 

Alternatives 

Purchase decision 

การตัดสินใจซื้อ 

Buyer's 

Decision 

 

เลือกตัวผลิตภัณฑ 

เลือกตราสินคา 

เลือกรานคา 

ระยะเวลาในการซื้อ 

จํานวนในการซื้อ 

Product Choice 

Brand Choice 

Dealer Choice 

Purchase Timing 

Purchase Amount 
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                    จากแผนภาพ  4 พบวา ปจจัยที่ เปนตัวกระตุนที่อยูรอบนอกผูบริโภคที่ทําให        

เกิดความตองการและเปนตัวชักจูงใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมและลักษณะสวนตัวของ

ผูบริโภคกอนจะนําไปสูกระบวนการตัดสินใจซื้อประกอบดวย 

                1) ตัวกระตุนทางการตลาด (Marketing stimuli) ซึ่งก็คือ 4 P (Product  Price  

Place  และ  Promotion) 

                2) ตัวกระตุนดานอื่น (Other stimuli) ประกอบดวย ลักษณะทางเศรษฐกิจ  

เทคโนโลยี การเมืองและวัฒนธรรม 

                 ตัวกระตุนทั้งสองสวนนี้ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม และมผีลกระทบตอ

ปจจัยภายในที่เปนอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค (Buyer's characteristic) โดยประกอบดวย 

                           1) ปจจัยทางวัฒนธรรม  (Cultural) ซึ่งเปนปจจัยพื้นฐานที่กําหนดความตองการ

ของคนและพฤติกรรมของแตละบุคคล  ซึ่งมีสวนประกอบยอยตาง ๆ เชน 

                    (1) วัฒนธรรมยอย  ซึ่งเกี่ยวกับเชื้อชาติ  ศาสนา  สภาพทางภูมิศาสตรของที่อยู

อาศัย 

                   (2) ชนชั้นทางสังคม ซึ่งจะเกี่ยวกับรายได อาชีพ ระดับการศึกษา ถิ่นที่อยูอาศัย 

                2) ปจจัยทางสังคม (Social) ประกอบดวย 

                    (1) กลุมอางอิง  ซึ่งมีอิทธิพลโดยตรงตอทัศนคติ และพฤติกรรมผูบริโภค เชน 

เพื่อนและผูรวมงาน เปนตน 

                    (2) ครอบครัว  เปนสถาบันที่มีความสําคัญสูงสุดซึ่งบางครั้งก็เปนตัวกําหนดกลุม

อางอิง 

               3) ปจจัยเฉพาะบุคคล  (Personal) ประกอบดวย 

                               (1)  เพศ  

                               (2)  อายุ  

            (3)  ระดับการศึกษา 

                               (4)  รายไดจากการทํางาน 

            (5) อาชีพตําแหนงหนาที่การงาน 

               ในงานวิจัย  เร่ืองทัศนคติและพฤติกรรมการใชบัตรของผูใชบริการบัตรเครดิต 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด  (มหาชน) ในเขตจงัหวัดชลบุรี นี้ใชตัวแปรสวนบุคคลเหลานี้เปนตัวแปร 

พยากรณในการศึกษาวิจัยครั้งนี้                     
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                      4) ปจจัยทางดานจิตวิทยา (Psychological) ประกอบดวย 

              (1)  ความตองการและแรงจูงใจ 

                          (2)  การรับรู 

                          (3)  การเรียนรู 

              (4)  ความเชื่อและทัศนคติ              

             อิทธิพลดังกลาว  นําไปสูการพัฒนาความตองการที่ เ ราถือวา เปนขั้นตอน              

ของกระบวนการการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค (Buyer's decision process)  ซึ่งมีขั้นตอนหลักอยู       

5 ขั้นตอน คือ 

             1) กระบวนการรับรูปญหา (Problem recognition) เปนกระบวนการที่ผูบริโภครับรูถึง

ปญหาและความตองการ ซึ่งเกิดจากการกระตุนภายนอกและภายใน ทําใหผูบริโภคศึกษาดําเนินการ

ในขั้นตอนตอไป 

             2) กระบวนการคนหาขอมูล (Information  search)  ผูบริโภคเมื่อรับทราบถึงปญหา   

ตาง ๆ  ก็จะเกิดกระบวนการคนหาขอมูลเพื่อหาทางตอบสนองความตองการ แหลงขอมูลที่ใชในการ

คนหา คือ 

                 (1) แหลงขอมูลสวนบุคคล คือ ครอบครัว เพื่อน  เพื่อนรวมงาน 

                             (2) แหลงขอมูลเชิงธุรกิจ คือ ส่ือโฆษณา  พนักงานขาย  ตัวแทนจําหนาย 

                 (3) แหลงขอมูลสาธารณะ คือ องคการจัดลําดับความนาเชื่อถือทางธุรกิจ 

                 (4) แหลงขอมูลจากการทดลอง คือ การทดลองใช 

                         3) กระบวนการกําหนดทางเลือก (Evaluation  of  alternatives) เปนการนําขอมูล   

ที่คนควาทั้งหมดมาพิจารณาเพื่อศึกษาทางเลือกที่ดีที่สุด  เปรียบเทียบขอดี ขอเสีย ตามแนวทาง        

ที่กําหนดเพื่อพัฒนาไปสูกระบวนการขั้นตอนตอไป 

                        4) กระบวนการตัดสินใจซื้อ (Purchase decision) กระบวนการที่ผูบริโภคดําเนินการ

ตัดสินใจโดยมีกระบวนการที่สามารถแสดงเปนแผนภูมิไดดังนี้ 
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ขั้นตอนระหวางกระบวนการกําหนดทางเลือกและการตัดสินใจซื้อ 

Steps Between Evaluation of Alternatives and a Purchase Decision 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 
     
       
         ภาพ 5 ข้ันตอนระหวางกระบวนการกําหนดทางเลือกและการตัดสินใจซื้อ 

         (ที่มา : พรนิภา ชีพสวัสดิภาพ และคณะ : 2544 : 10) 

 

                     5) พฤติกรรมหลังการซื้อของผูบริโภค (Post purchase  behavior) ซึ่งจะแสดงในรูป

ของความพอใจ อันนําไปสูการซื้อซ้ํา หรือความไมพอใจอันนําไปสูการยกเลิกและการกระจายขอมูล  

ไปสูผูบริโภคอื่นในฐานะของกลุมอางอิง 

   
2.11 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

         พรทิพย ดีสมโชค (2531 : 4) ไดทําการศึกษาเรื่อง “ประสิทธิผลของเทคโนโลยีการสื่อสาร  

สมัยใหมที่มีตอธนาคารพาณิชยของไทย” ผลการวิจัยพบวาประสิทธิผลของเทคโนโลยีการสื่อสาร   

สมัยใหมสวนหนึ่งเกิดจากความตองการในการใชบัตรเครดิตในแงสินเชื่อและบริการที่อยูในระดับ   

ปานกลาง โดยพบวากลุมตัวอยางที่ทําการศึกษามีความตองการใชบัตรเครดิตเพื่อแลกเปลี่ยนสินคา

และบริการเพิ่มข้ึนโดยมีความสัมพันธกับตัวแปรอิสระอันไดแก สถานภาพสมรสหรือรายไดจาก       

การทํางานเปนหลัก 

กระบวนการ

กําหนดทางเลือก

Evaluation of 

Alternatives   

มีความตัง้ใจ

ในการซื้อ

Purchase 

Intention 

กระบวนการ

ตัดสินใจซื้อ

Purchase 

Decision 

 

มีทาทีตางๆ ที่จะซื้อ 

Attitudes of Other 

ไมมีความมุงหมายเปน

องคประกอบในการซื้อ 

Unanticipated 

Situational 

Factors 
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                     ทักษิณา  ชัยอิทธิพรวงศ   (2533 : 89) ไดทําการศึกษาเรื่อง  "แนวโนมบัตรเครดิตใน

สังคมไทย : ศึกษาจากพัฒนาการของการแลกเปลี่ยนและทัศนคติของผูถือบัตร " พบวาประชาชน กลุม

ตัวอยางที่ทําการศึกษาโดยสวนรวม  มีแนวโนมสวนใหญใชบัตรเครดิตเพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ ในระดับสูง และ

อายุ รายไดจากการทํางานที่แตกตางกัน จะเปนตัวแปรที่สงผลใหเกิดแนวโนมการใชบัตรที่แตกตางกัน 

แตทัศนคติของผูถือบัตรไมมีความสัมพันธกับการขยายตัวของบัตรเครดิตที่เพิ่มข้ึน 

         ฐิติพงษ  เนตรรุงวัฒนา  (2534 : 96) ไดทําการศึกษาเรื่อง "ผลกระทบของการมี        

บัตรเครดิตตอพฤติกรรมการบริโภค " ผลการวิจัยพบวาดานผูบริโภคแมจะมีรายไดเทาเดิมแตเมื่อมี

บัตรเครดิตทําใหพฤติกรรมการบริโภคสินคาและบริการจะเพิ่มขึ้นจากเดิม ในดานรานคาใหความ     

สนใจที่จะรับบัตรเครดิตแทนเงินสดเพราะทําใหมียอดขายสูงขึ้นอีกทั้งยังไมเสียหายกรณีหนี้สูญเพราะ

ธนาคารเปนผู รับภาระจายแทนลูกหนี้ ดานธนาคารจะเกิดรายไดจากคาธรรมเนียมสมาชิก               

คาธรรมเนียมรานคา รายไดจากดอกเบี้ยของลูกคาที่ชําระเงินเขาบัญชีลาชา และผลประโยชนอ่ืน ๆ ที่

ตามมาอีกมากมาย 

         พจน วิญญาวงศ  (2536 : 78) ไดทําการศึกษาเรื่อง "การฉอฉลจากการใชบัตรเครดิต

กรณีในประเทศไทย "  ผลการวิจัยพบวา  ปจจัยที่มีผลตอความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบแนวทาง      

การแกไขปญหาการฉอฉลและการใชบัตรเครดิตไดแก เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  จํานวนบัตรเครดิต

ที่ถือครอง  วงเงินสินเชื่อสูงสุดที่ไดรับ  ระยะเวลาที่เปนสมาชิกบัตรเครดิต  และการชดเชยคาเสยีหายที่

ตางกัน  สวนปจจัยดานศาสนา  ภูมิลําเนาเดิม  สถานภาพสมรส  จํานวนผูอยูในอุปการะ  อาชีพ  

ตําแหนงหนาที่  รายได ลักษณะการใชบัตรเครดิต  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบแนวทางการแกไข

ปญหาการฉอฉล  การใชบัตรเครดิตไมแตกตางกัน 

         รณัยชนก  กนิษฐสุต  (2537 : 82) ไดทําการศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการ    

แลกเปลี่ยนสินคาและบริการดวยบัตรเครดิต  ของพนักงาน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)  

ผลการวิจัยพบวาลักษณะทางประชากรและสังคม  เชน เพศ อายุ  สถานภาพครอบครัว ระดับตําแหนง

หนาที่ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการดวย

บัตรเครดิต แตละดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนสินคา และบริการดวย

บัตรเครดิตที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ความรูความเขาใจในประเภทของบัตรเครดิตไมมีความสัมพันธ         

กบัพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการดวยบัตรเครดิตที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และความเชือ่มัน่

ในการพกพาบัตรเครดิตมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการดวยบัตรเครดิต

ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ผลการศึกษาปรากฏวา ผูถือบัตรเครดิตมีความรูความเขาใจในประเภทของ

บัตรเปนอยางดี  และมีความเห็นวาบัตรเครดิตมีความจําเปนของคนทํางานในปจจุบันและนับวัน     

ความนิยมใชบัตรเครดิต จะเพิ่มมากขึ้น จนเปนบริการอยางหนึ่งซึ่งมีความสําคัญตอธุรกิจการธนาคาร       
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ในปจจุบันและในอนาคต เนื่องจากบัตรเครดิตชวยใหความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจาก          

ความเสียหายอันเนื่องมาจากบัตรเครดิตสูญหาย และการถูกจี้ปลน  แตบัตรเครดิตทําใหผูคนใชจาย

ฟุมเฟอย      

        สุมนา จุติพงษรักษา (2537 : 64) ไดทําการศึกษาถึงเหตุผลของผูบริโภคสินคาและบรกิาร

ในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการใชบัตรเครดิต  ผลการวิจัยพบวาเพศมีความสัมพันธกับเหตุผล

เกี่ยวกับการใชบัตรเครดิต 7 รายการ  อายุมีความสัมพันธกับเหตุผลเกี่ยวกับการใชบัตรเครดิต 16 

รายการ  สวนการศึกษาเกี่ยวกับรายไดมีความสัมพันธกับเหตุผลเกี่ยวกับการใชบัตรเครดิต  9 รายการ  

และอาชีพมีความสัมพันธกับเหตุผลเกี่ยวกับการใชบัตรเครดิต 19 รายการ  โดยผูบริโภคสวนใหญ      

มีความเห็นวาปญหาในการใชบัตรเครดิตที่พบคือรานคาบางแหงไมรับบัตรเครดิตที่มี 

        กิตติพันธ  เตชะภาสรนันท  (2538 : 75) ไดทําการศึกษาเรื่อง "ปจจัยที่มีผลตอ           

การถือครองและการใชจายผานบัตรเครดิต " ผลการวิจัยพบวา การถือครองบัตรเครดิตและการใชจาย

ผานบัตรเครดิตไดรับอิทธิพลจาก อาชีพ  รายได  อายุ  เนื่องจากรายไดเปนปจจัยในการที่จะเลือกถือ

ครองบัตรเครดิต  และรายไดเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงอํานาจการใชจายผานบัตรเครดิตเปนสื่อ        

ทางดานอาชีพ และอายุเปนปจจัยที่บงบอกรายไดทางออมรวมถึงการใชจายโดยผานบัตรเครดิต ซึ่งจะ

แตกตางกันไปตามการดําเนินชีวิตของแตละบุคคล 

        กฤติมา  ไผทฤกษ   (2539 : 84) ไดทําการศึกษาเรื่อง "คนไทยกับบัตรเครดิต           

ความสะดวกสบายหรือความฟุมเฟอย " ผลการวิจัยพบวารายไดเฉลี่ยตอเดือน และความถี่ในการใช

บัตรเครดิตซื้อสินคาและบริการเฉลี่ยตอเดือนจะมีผลตอปริมาณการใชจายดวยบัตรเฉลี่ยตอเดือน         

สวนปจจัยทางดานวงเงินในการใชจาย เพศ และสถานภาพไมมีผล  นอกจากนี้ยังพบวาสินคา           

ที่ ผูบริโภคนิยมใชบัตรเครดิตในการชําระคาสินคาไดแกสินคาหมวดอุปโภคบริโภค  เสื้อผา           

เครื่องแตงกายและเครื่องหนังตามลําดับ ซึ่งหมวดสินคาอุปโภคบริโภคที่ผูบริโภคนิยมใชบัตรเครดิต  

ซื้อนั้นถือวาเปนสินคาที่จําเปนในชีวิตประจําวันจึงไมนาจะถือเปนสินคาฟุมเฟอยแตอยางใด 

        จงกล  ยอดคํา (2539 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง " โครงสรางตลาดธุรกิจ          

บัตรเครดิต " ผลการวิจัยพบวามีลักษณะใกลเคียงกับตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด  ทั้งนี้ปจจัยที่มีผลตอ

จํานวนบัตรเครดิตและมูลคาการใชบัตรเครดิตคือ  รายไดประชากร  แตอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืม MLR  

ไมมีผลและจากการคํานวณหาคาความยืดหยุนของมูลคาการใชบัตรเครดิตตอรายไดมีคาเทากับ 2.18 

และคาความยืดหยุนของมูลคาการใชบัตรเครดิตตอรายไดมีคาเทากับ 3.22 ซึ่งคาความยืดหยุน       

ดังกลาวมีคามากกวา 0 จึงเขาขายคายสินคาฟุมเฟอย  ดังนั้นผูออกบัตรจึงไมจําเปนตองใชกลยุทธ

ทางดานราคาเพื่อดึงดูดความสนใจของผูบริโภค นอกจากนี้ในอนาคตการยกเลิกเพดานอตัราดอกเบี้ย
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และการเปดเสรีทางการเงิน อาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหการแขงขันในธุรกิจบัตรเครดิตมีแนวโนมการ

แขงขันมากขึ้น 

        สิริพร  พฤทธิเมธวิสุทธิ์ (2540 : 74-75) ไดทําการศึกษาเรื่อง " ผลกระทบของบัตรเครดิต

ตอตัวแปรทางเศรษฐกิจของประเทศไทย " ผลการวิจัยพบวา มูลคาการใชบัตรเครดิตมีความสัมพันธใน

ทิศทางเดียวกันกับตัวแปรทางเศรษฐกิจและ พบวาความยืดหยุนของความมั่นคงที่แทจริงของภาค   

เอกชนตอมูลคาการใชบัตรเครดิตที่แทจริงมีมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับตัวแปรเศรษฐกิจอ่ืน ๆ 

        วีรพันธ  เนติเสนีย  (2540 : 84-85)  ไดทําการศึกษาเรื่อง  "ชองวางกฎหมายและขั้นตอน

ที่เกี่ยวของกับบัตรเครดิตปลอม "  ผลการวิจัยพบวา ชองวางของขั้นตอนการใชบัตรเครดิต มดีังนี้คือ 

                     1. รานคาหรือพนักงานขายตรวจสอบรายละเอียดของบัตรเครดิตไมครบถวน 

                        2. รานคาหรือพนักงานขายสามารถแอบรูดบัตรเครดิตของลูกคา เพื่อที่จะทําบันทึก 

หลักฐานการซื้อขายมากกวา 1 ใบ 

                     3. การอนุมัติวงเงิน  ไมสามารถตรวจสอบไดวาบัตรเครดิตฉบับใดเปนบัตรเครดิตปลอม 

                     4.  มีการปลอมและเปลี่ยนแปลงลายมือช่ือบนบัตรเครดิต 

                     5.  การปลอมแปลงบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางเพื่อประกอบการใชบัตรเครดิต 

                     ชองวางของขั้นตอนการเรียกเก็บมีดังนี้คือ 

                     1. มีการปลอมลายมือชื่อผูใชบัตร และแกไขเพิ่มเติมจํานวนเงินในใบบันทึกหลักฐาน

การซื้อขาย 

                     2. ธนาคารไมมีการตรวจสอบรายการซื้อขายกับผูใชบัตร 

                     3. การแจงยอดบัญชีรายการสินคามีระยะเวลานาน  (เดือนละ 1 คร้ัง) 

                     ชองวางของขั้นตอนการตรวจสอบไดแก 

                     1. ผูใชบัตรตรวจสอบรายการใชบัตรเครดิตไมละเอียด 

                     2. บริษัทผูออกบัตรจะทราบรายการที่เกิดทุจริตนั้นก็ตอเมื่อไดรับการแจงปฏิเสธรายการ

จากผูใชบัตร 

                     3. การตรวจสอบรายการเกี่ยวกับขายสินคานั้น สวนใหญพนักงานขายจะไมสามารถจํา             

รายละเอียดไดครบถวน 

                     4. การจับกุมผูกระทําผิดดานบัตรเครดิตมีนอย 

                     5. พยานบุคคลมักไมใหความรวมมือเปนพยาน 

                     6. บริษัทผูออกบัตรไมตองการที่จะเปดเผยขอมูลเนื่องจากอาจมีผลกระทบกระเทือน  

ตอภาพพจนของบริษัทผูออกบัตร 
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                           จักรกฤษณ  เกิดภู  (2541 : 54) ไดทําการศึกษาเรื่อง  "ทัศนคติตอการใชบัตรเครดิต 

ของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)  ในเขตกรุงเทพมหานคร " ผลการวิจัยพบวา 

พนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด  (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครมีทัศนคติตอการใชบัตร

เครดิตคอนขางสูงมีผลทําใหผูคนใชจายฟุมเฟอยและมีผลทําใหผูถือบัตรใชเงินเกินกวารายไดจริง

ปจจัยที่มีผลตอทัศนคติของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด  (มหาชน)  ในการใชบัตรเครดิตคือ 

ปจจัยสวนบุคคล อันไดแก เพศ   เทานั้น   โดยพบวาเพศชายและเพศหญิงนั้นมีทัศนคติตอการใชบัตร

เครดิตแตกตางกัน  สวนปจจัยอื่น ๆ อันไดแก  อายุ  ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส  ตําแหนงหนาที่

การงานและทัศนะในการใชบัตรเครดิตนั้นไมมีผลตอทัศนคติของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด     

( มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครในการใชบัตรเครดิต 

         กมลเนตร  อยูคงพัน  (2543 : 69)  ไดทําการศึกษาเรื่อง  "การรับรู  ทัศนคติ  และ      

พฤติกรรมการตัดสินใจถือบัตรเดบิต   บัตรเครดิต   และบัตรเอทีเอ็ม   ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร "  ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางมีการรับรูตอบัตรเดบิตในระดับปานกลาง รวมทั้งมี

การรับรูบัตรเครดิต และบัตรเอทีเอ็มในระดับสูง  และสวนใหญมีทัศนคติในเชิงบวกตอบัตรเดบิตและ

บัตรเครดิตในประเด็นบัตรชวยทําใหสะดวกในการซื้อสินคาโดยไมตองพกเงินสดมากที่สุดและมี       

ทัศนคติเชิงบวกตอบัตรเอทีเอ็มในประเด็นบัตรทําใหสะดวกในการถอนเงิน  และสอบถามยอดเงินใน

บัญชี 

                    ในบทที่สองนี้ไดนําแนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมรวมทั้ง

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิจัยครั้งนี้ มาเปนแนวทางในการศึกษาคนควาเกี่ยวกับทัศนคติและ             

พฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดชลบุรี ซึ่งทัศนคติ

และพฤติกรรมนั้นเปนการผสมผสานการตอบสนองทางดานความรูสึกที่บุคคลมีตอสรรพส่ิงตาง ๆ ทํา

ใหบุคคลพรอมที่จะแสดงออกมาเปนพฤติกรรมของตนเองตามความรูสึกนึกคิดของตนเอง นอกจากนัน้

ทัศนคติและพฤติกรรมยังเกิดจากการเรียนรู  ความคิด  ความเชื่อ  หรือความรูสึกอันเกิดจากสิ่งเรา     

ที่มาในรูปของประสบการณทั้งในทางตรงและทางออม  
 
 
 
 
 


