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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

 

 การสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ เร่ือง ทัศนคติและพฤติกรรมของผูใชบริการ

บัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดชลบุรี โดยผูวิจัยขอนําเสนอดังนี้ 

 

5.1  สรุปผลการวิจัย 

 

                    5.1.1 วัตถุประสงคของการวิจัย 

                  1)  เพื่อศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของผูใชบริการบัตรเครดิต

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดชลบุรี 

      2)  เพื่อศึกษาอิทธิพลของปจจัยสวนบุคคลที่มีตอทัศนคติและพฤติกรรมการใช    

บัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวดัชลบุรี  

                             3)  เพื่อศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคในการใชบัตรเครดิตของผูใชบริการ           

บัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดชลบุรี       

                   5.1.2  ขอบเขตของการวิจัย 

                              1)  ประชากร 

                                   ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูใชบริการบัตรเครดิตของธนาคาร              

กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดชลบรีุ จํานวนทั้งสิ้น 9,794 คน 

                   2)  กลุมตัวอยาง 

                                   กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูใชบริการบัตรเครดิตธนาคาร              

กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดชลบุรี  ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมตัวอยางแบบกําหนดจํานวน

ตัวอยาง ( Quota Sampling ) โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางจากตารางสําเร็จรูปของเครซี่และ

มอรแกน ( K.V. Krejcie  and R.W. Morgan )  ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นตหรือความผิดพลาด

ไมเกิน 5 เปอรเซ็นต ไดจํานวนตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ จํานวน 370 คน แตเพื่อความสมบูรณ        

ของการวิจัยยิ่งขึ้น ผูวิจัยจะใชขนาดตัวอยางจํานวน  381 คน 
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                    5.1.3  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  

                              เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถามทัศนคติและพฤติกรรมการใชบัตร

เครดิตของผูใชบริการบัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยา  จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดชลบุรี  จํานวน  

1 ฉบับ ประกอบดวย 4 ตอน คือ 

                   ตอนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปดานปจจัยทางประชากรของกลุมตัวอยาง 

คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา  สถานภาพทางครอบครัว  รายได  และอาชีพ ลักษณะคําถามเปนแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check List) และเติมคําในชองวาง จํานวน 6 ขอ 

                              ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติการใชบัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยา  

จํากัด (มหาชน)  ในจังหวัดชลบุรี  ลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา  (Rating Scale)            

5 ระดับ จํานวน 16 ขอ 

                   ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยธุยา

จํากัด (มหาชน)  ในจังหวัดชลบุรี  มีลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 3 ระดับ จํานวน 

15 ขอ 

                               ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในการใชบัตรเครดิตธนาคาร     

กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดชลบุรี ลักษณะคําถามเปนแบบปลายปด 2 ตัวเลือก คือ เคย  

หรือไม เคย  จํานวน   6 ขอ  และลักษณะคําถามเปนแบบปลายเปด  คือปญหาอื่น  ๆ  ถามี                  

และขอเสนอแนะ อีก 1 ขอ  รวมเปน 7 ขอ 

                    5.1.4  การเก็บรวบรวมขอมูล 

                              ในการเก็บรวบรวมขอมูลของการวิจัยครั้งนี้ มีข้ันตอนการดําเนินงานดังนี้ 

                              1)  นําหนังสือจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร สงถึงหนวยงาน            

ที่เกี่ยวของเพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง 

                              2) ผูวิจัยไดดําเนินการจัดสงแบบสอบถามพรอมแนบหนังสือจากทาง

มหาวิทยาลัยเพื่อขอความรวมมือในการแจกแบบสอบถามใหกับลูกคาที่ใชบริการบัตรเครดิตของ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจํากัด (มหาชน) ซึ่งตั้งอยูในจังหวัดชลบุรีจํานวน  12  สาขา   ตามจํานวนกลุม

ตัวอยาง  381  ราย  เพื่อใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามโดยใหสมุหบัญชีของแตละสาขารวบรวม

นําสงคืนผูวิจัย    

                              3)  แบบสอบถามที่ไดรับกลับมา ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบความสมบูรณ        

ของขอมูลทุกชุดแลวจึงนําไปลงรหัสขอมูล  (Coding)  เพื่อวิเคราะหขอมูลตอไป 
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                    5.1.5   สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

                               ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามขั้นตอนดังนี้ 

                               1) วิเคราะหขอมูลของผูใชบริการบัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด 

(มหาชน) ในเขตจังหวัดชลบุรี โดยใชคาความถี่ และรอยละ 

                               2) วิเคราะหขอมูล ดานทัศนคติของผูใชบริการบัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยา   

จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดชลบุรี เสนอขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย X และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  SD 

                               3) วิเคราะหขอมูล ดานพฤติกรรมของผูใชบริการบัตรเครดิตธนาคาร               

กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดชลบุรี เสนอขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย X  และคาเบี่ยงเบน     

มาตรฐาน  SD 

                               4)  วิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ( Multiple Regression Analysis) เพื่อคนหา

ปจจัยที่สงผลตอทัศนคติและพฤติกรรมของผูใชบริการบัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด 

(มหาชน) ในเขตจังหวัดชลบุรี 

                                5) วิเคราะหขอมูลปญหาและอุปสรรคของผูใชบริการบัตรเครดิตธนาคาร         

กรุงศรอียุธยา จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดชลบุรี เสนอขอมูลโดยใชความถี่ และรอยละ 

                    5.1.6  ผลการวิจัย 

                              ผลการวิจัย   เร่ืองทัศนคติและพฤติกรรมการใชบริการบัตรของผูใชบริการบัตร

เครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดชลบุรี  ผูวิจัยขอนําเสนอผลการวิจัย ดังนี้ 

                              1) จากผลของการศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของผูใชบริการ

บัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดชลบุรีพบวาโดยภาพรวมมีทัศนคตกิาร

ใชบัตรเครดิตอยูในระดับปานกลาง  มีทัศนคติดานการยอมรับอยูในระดับสูง  ทัศนคติในการใชบัตร

เครดิตดานความสะดวกและความจําเปนและดานความฟุมเฟอยอยูในระดับปานกลาง และ              

มีพฤติกรรมในการใชบัตรเครดิตเพื่อความตองการทางดานรางกาย ดานจิตใจ และดานสังคมอยูใน

ระดับปานกลาง  

                              2)  การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณ ปจจัยที่สงผลตอทัศนคติและ

พฤติกรรมของผูใชบริการบัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดชลบุรี ปรากฏผล

ดังนี้ 

                                   (1) ปจจัยที่สงผลตอทัศนคติของผูใชบริการบัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดชลบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแกระดับการศึกษา 

สถานภาพอาชีพ ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการพยากรณไดดังนี้  

                     A   =  4.029 - .435 ED1  - .326 ED2  - .322 ST1  -.246 ST2 + .233 OP3   
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                                  และเมื่อพิจารณาทัศนคติของผูใชบริการบัตรเครดิตในดานความฟุมเฟอย    

พบวาระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีและอาชีพทํางานบริษัทเอกชนมีอิทธิพลตอทัศนคติการใชบัตร

เครดิตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ดานการยอมรับพบวาระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีและอาชีพ

รัฐวิสาหกิจมีอิทธิพลตอทัศนคติการใชบัตรเครดิตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดานความสะดวก         

การศึกษาระดับปริญญาตรี  สถานภาพทั้งโสดและสมรส และประกอบอาชีพรัฐวิสาหกิจมีอิทธิพล    

ตอทัศนคติการใชบัตรเครดิตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

                                  2.2  ปจจัยที่ ส งผลตอพฤติกรรมของผู ใชบ ริการบัตรเครดิตธนาคาร              

กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดชลบุรี  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ไดแก  อายุ   

ระดับการศึกษา สถานภาพ และอาชีพ  ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการพยากรณไดดังนี้ 

 

B  =  2.851 - .008 AG - .26 ED1 - .219 ED2  - .277 ST2  - .488 OP2 - .442 OP3 

 

                                 เมื่อพิจารณาพฤติกรรมของผูใชบริการบัตรเครดิตในดานความตองการทาง    

รางกายพบวาระดับการศึกษาปริญญาตรีและผูที่มีอาชีพทํางานรัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน และ

ประกอบอาชีพสวนตัว มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ดาน    

ความตองการดานจิตใจพบวาระดับการศึกษาปริญญาตรี  อาชีพบริษัทเอกชนและธุรกิจสวนตัว        

มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการใชบัตรอยางมีนัยสําคัญ ดานความตองการดานสังคมพบวา อายุ ระดับ

การศึกษาปริญญาตรี ผูมีสถานภาพสมรส และอาชีพบริษัทเอกชน และธุรกิจสวนตัวมีอิทธิพล               

ตอพฤติกรรมการใชบัตรอยางมีนัยสําคัญเชนเดียวกัน 

                           3.  จากผลการศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยธุยา 

จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดชลบุรี พบวาปญหาและอุปสรรคในการใชบัตรเครดิตสูงสุด คือปญหา

เกี่ยวกับแถบแมเหล็กบนบัตรเครดิตเสีย  โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดรอยละ  73.2  รองลงมาคือปญหา     

เกี่ยวกับการขอคิดคาธรรมเนียมเพิ่มจากการใชบัตรเครดิตชําระคาสินคาหรือบริการโดยมีคาเฉลี่ย   

รอยละ 18.6   ปญหาจากการถูกปฏิเสธการรับบัตรเครดิตจากรานคามีคาเฉลี่ยรอยละ 18.1 ปญหา

จากการเสียเวลาตรวจสอบหลักฐานบัตรเครดิตจากรานคามีคาเฉลี่ยรอยละ 15.7 ปญหาจากการ

เสียเวลาในการขออนุมัติวงเงินของบัตรเครดิตจากทางรานคามีคาเฉลี่ยรอยละ13.4   และที่พบนอย

ที่สุดคือปญหาการถูกปลอมแปลงหรือถูกลักขโมยบัตรเครดิตไปใช โดยมีคาเฉลี่ยรอยละ 3.7 
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5.2   อภิปรายผล 
 

                    จากผลการวิจัย เ ร่ืองทัศนคติและพฤติกรรมของผูใชบริการบัตรเครดิตธนาคาร            

กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดชลบุรี ผูวิจัยขอนําเสนอการอภิปรายผลดังนี้ 

             5.2.1 จากผลการศึกษาดานทัศนคติและพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของผูใชบริการบตัร

เครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด  (มหาชน) ในเขตจังหวัดชลบุรี  พบวามีทัศนคติในการใชบัตรใน

เชิงบวกในดานการยอมรับในระดับสูง เนื่องจากเห็นวาบัตรเครดิตชวยใหเกิดความปลอดภัยและ  ลด

ความเสี่ยงที่จะตองพกพาเงินสดจํานวนมาก  ในการซื้อสินคาทําใหสามารถตัดสินใจซื้อสินคา          

ไดรวดเร็วยิ่งขึ้นปจจุบันมีความนิยมในการใชบัตรเครดิต เพื่อที่จะซื้อสินคาและบริการเพิ่มมากขึ้นใน

ขณะที่มีทัศนคติเชิงบวกตอดานความสะดวกและความจําเปนในระดับปานกลางเพราะเห็นวาการใช

บัตรเครดิตเปนบริการอยางหนึ่งสําหรับธุรกิจการคาที่สรางรายไดใหแกธนาคารและอํานวยความ

สะดวกแกลูกคาธนาคารทําใหเกิดความสะดวกสบายในการซื้อสินคาและบริการเปนความจําเปนของ

คนทํางานในปจจุบันและทําใหวางแผนการใชจายไดดีข้ึน แตผูใชบริการบัตรเครดิตก็มีทัศนคติ         

ในเชิงลบในดานความฟุมเฟอยในระดับปานกลาง  เนื่องจากเห็นวาทําใหเปนการกอหนี้ในอนาคตทํา

ใหคนใชเงินเกินกวารายไดที่แทจริงและทําใหคนใชจายฟุมเฟอยซึ่งผูใชบริการบัตรเครดิตมีความเห็น

ทั้งในเชิงบวกและในเชิงลบสอดคลองกันกับแนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติที่วาบุคคลสามารถแสดงทัศนคติ

ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ และสอดคลองกับการศึกษาของรณัยชนก กนิษฐสุต                  

(2537 : 82)  ที่พบวาบัตรเครดิตมีความจําเปนตอคนทาํงานในปจจุบันและนับวันคนจะนิยมใชมากขึ้น

จนเปนบริการอยางหนึ่งของธุรกิจธนาคารและกมลเนตร อยูคงพัน (2543 : 69) ที่พบวาผูใชบริการบัตร

เครดิตมีทัศนคติเชิงบวกดานความสะดวกในการซื้อสินคาโดยไมตองพกพาเงินสดและจักรกฤษณ    

เกิดภู (2541 : 54) ที่พบวาผูใชบัตรเครดิตมีทัศนคติเชิงลบวาอาจทําใหผูคนใชจายฟุมเฟอย และมีผล         

ใหใชเงินเกินกวารายไดจริง  

                    สําหรับในดานพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตพบวาผูใชบริการมีพฤติกรรมการใช           

บัตรเครดิตเพื่อตอบสนองความตองการในระดับปานกลาง โดยใชจายผานบัตรเครดิตเพื่อสนอง   

ความตองการดานรายกาย จิตใจ และสังคม ตามลําดับ  โดยในดานรางกาย ใชจายเพื่อซื้อเสื้อผา

เครื่องนุงหม ซื้ออาหารบริโภคในชีวิตประจําวันและดูแลสุขภาพสวนดานจิตใจ ก็เพื่อใชจายยามฉุกเฉิน 

เพื่อซื้อของเปนรางวัลใหตนเอง และบุคคลที่รัก รวมทั้งเพื่อเดินทางทองเที่ยว สําหรับดานสังคมเพื่อใช

เลี้ยงฉลองความสําเร็จในหนาที่การงานและเพื่อที่จะซื้อของขวัญใหเพื่อนรวมงานและหัวหนางาน     

ซึ่งพฤติกรรมการใชจายดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมและผลการสํารวจวิจัย

ของสํานักงานสถิติแหงชาติ และสอดคลองกับการศึกษาของ กฤติมา ไผทฤกษ (2539 : 84) ที่ผูบริโภค
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นิยมใชบัตรเครดิตซื้อสินคาที่จําเปนในชีวิตประจําวัน  ไดแก สินคาอุปโภคบริโภค เสื้อผา และ      

เครื่องแตงกายมากที่สุด  โดยไมถือวาเปนการฟุมเฟอย 

                    5.2.2 จากการศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอทัศนคติและพฤติกรรมการใชบริการ    

บัตรเครดิตพบวาระดบัการศึกษา สถานภาพและอาชีพของผูใชบัตรเครดิต มีอิทธิพลตอทัศนคติการใช

บริการบัตรเครดิตของผูถือบัตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยระดับการศึกษา และสถานภาพ            

มีอิทธิพลตอทัศนคติ การใชบริการบัตรเครดิตเชิงลบ สวนอาชีพบริษัทเอกชนมีอิทธิพลตอทัศนคติ    

เชิงบวก ในขณะที่อายุและเพศ ไมมีอิทธิพลตอทัศนคติการใชบัตร   และเมื่อพิจารณาทัศนคติเปน   

รายดานพบวาดานความฟุมเฟอย การศึกษาระดับปริญญาตรี และอาชีพบริษัทเอกชนแมอิทธิพล           

ตอทัศนคติเชิงลบ ดานการยอมรับ ระดับการศึกษาปริญญาตรีมีอิทธิพลตอทัศนคติเชิงลบและอาชีพ

รัฐวิสาหกิจมีอิทธิพลตอทัศนคติเชิงบวก ดานความสะดวกและความจําเปน ระดับการศึกษาปริญญา

ตรี สถานภาพสมรสและโสด มีอิทธิพลตอทัศนคติเชิงลบ ขณะที่อาชีพรัฐวิสาหกิจมีอิทธิพลตอทัศนคติ

เชิงบวก    

                    ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการใชบัตรเครดิต ไดแก อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ

สมรส  และอาชีพ  อยางมีนัยสําคัญ โดยปจจัยดานเพศ ไมมีผลตอพฤติกรรมการใชบัตรเครดิต ทั้งนี้

เนื่องจากรายไดเปนปจจัยในการเลือกถือครองบัตรเครดิต และรายไดเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงอํานาจ

การใชจายผานบัตรเครดิต  อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพเปนปจจัยที่บงบอกรายไดทางออมถึงการ

ใชจายโดยผานบัตรเครดิตแตกตางกันไปตามการดําเนินชีวิตของแตละบุคคลซึ่งสอดคลองกันกับ 

ทฤษฏีพฤติกรรมผูบริโภค รายไดเปนปจจัยในการกําหนดการบริโภค และทฤษฏีของ คอตเลอร ที่วา

ปจจัยกระตุนทางการตลาด (4 P ’ S )  ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและมีผลกระทบตอปจจัย

ภายใน ซึ่งก็คือปจจัยเฉพาะบุคคล (เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดและอาชีพ)  มีอิทธิพลตอ 

พฤติกรรมผูบริโภค และสอดคลองกับการศึกษาของกิตติพันธ เตชะภาสรนันท (2538 : 75)  และ 

 กฤติมา ไผทฤกษ  (2539 : 84) ที่พบวา อาชีพ อายุ รายได มีอิทธิพลตอการถือครองบัตร  และใชจาย

ผานบัตร และเมื่อพิจารณาพฤติกรรมการใชบัตรเปนรายดานพบวา  ดานความตองการทางรางกาย 

ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีมีอิทธิพลตอการกําหนดพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตในทางตรงกัน

ขาม  สวนอาชีพทํางานรัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน และประกอบอาชีพสวนตัว มีอิทธิพลตอการกําหนด

พฤติกรรมการใชบัตรเครดิตในทางเดียวกัน  ดานความตองการดานจิตใจพบวาระดับการศึกษาใน

ระดับปริญญาตรีมีอิทธิพลตอการกําหนดพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตในทางตรงกันขามอาชีพ

บริษัทเอกชนและธุรกิจสวนตัวมีอิทธิพลตอตอพฤติกรรมการใชบัตรในทางเดียวกัน  ดานความตองการ

ทางสังคมพบวา อายุ ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ผูมีสถานภาพสมรส มีอิทธิพลตอการกาํหนด 

พฤติกรรมการใชบัตรเครดิตในทางตรงกันขามและอาชีพบริษัทเอกชน และธุรกิจสวนตัวมีอิทธิพลตอ
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พฤติกรรมการใชบัตรในทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญจะเห็นไดวาผูที่ประกอบอาชีพรัฐวิสาหกิจ 

บริษัทเอกชนและธุรกิจสวนตัว    ซึ่งถือเปนผูที่มีรายไดคอนขางสูงใชบัตรเครดิตเพื่อสนองความ

ตองการทั้งทางดานรางกาย จิตใจและสังคม  

                    5.2.3 สําหรับปญหาและอุปสรรคในการใชบตัรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด 

พบวาปญหาที่ผูใชบริการพบมากที่สุดคือ  

                             1) ปญหาเกี่ยวกับแถบแมเหล็กเสีย  

                             2) ปญหาการขอคิดคาธรรมเนียมเพิ่มจากการใชบัตรเครดิตชําระคาสินคา 

และบริการ 

                             3) ปญหาการปฏิเสธรับบัตรเครดิตจากรานคา 

                             4) ปญหาการเสียเวลาตรวจสอบหลักฐานจากรานคา ปญหาการเสียเวลา 

ขออนุมัติวงเงินและปญหาที่พบ 

                             5) ปญหาการถูกปลอมแปลงบัตรเครดิตหรือถูกขโมยบัตรเครดิตไปใช 

 

5.3  ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
 

                    5.3.1  ขอเสนอแนะเชิงนโยบายและการบริหาร 

                                   จากการศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการใชบัตรของผูใชบริการบัตรเครดิต

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดชลบุรี พบวาผูใชบริการบัตรเครดิตใหการยอมรับ

ความสําคัญ และความจําเปนของการมีบัตรเครดิต และสามารถใชบัตรเครดิต เพื่อสนองความจําเปน

ท้ังทางดานรางกาย จิตใจและสังคม แมจะเห็นวากอใหเกิดความฟุมเฟอยเพราะเปนการกอหนี้         

ในอนาคตและอาจเกิดปญหาเศรษฐกิจระดับประเทศก็ตาม ทั้งนี้ในอีกดานหนึ่งถือวาเปนธุรกิจบริการ

ที่สําคัญอยางหนึ่งของธนาคาร  ดังนั้นผูบริหารของธนาคารควรปรับปรุงประสิทธิภาพของบริการ     

บัตรเครดิตใหลูกคาผูใชพึงพอใจมากที่สุดเนื่องจากผูใชบริการประสพปญหาเกี่ยวกับแถบแมเหล็กบัตร

เครดิตเสียมากที่สุด รองลงมาไดแกการเสียคาธรรมเนียม การปฏิเสธรับบัตรของรานคา เสียเวลาการ

ตรวจสอบหลักฐานการขออนุมัติวงเงิน และ การถูกปลอมแปลงบัตร เปนตน  ดังนั้น  ผูวิจัยจึงใคร     

ขอเสนอแนะดังนี้  

                                   1) เรงปรับปรุงประสิทธิภาพของบัตรเครดิตธนาคารฯ โดยเฉพาะแถบแมเหล็ก

ควรมีความทนทานตอความรอน  แรงกระแทก และสัญญาณตางๆ 

                                   2) ปรับปรุงเรื่องคาธรรมเนียมการใชบัตร   เนื่องจากบัตรเครดิตของธนาคาร

คิดทั้งอัตราดอกเบี้ยที่ชําระบางสวนและคิดคาธรรมเนียมวงเงินซึ่งสูงกวาธนาคารอื่นที่คิดเฉพาะอัตรา
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ดอกเบี้ยเทานั้น นอกจากนั้นการชําระคาบริการบัตรเครดิตผานชองทางตางๆ ยังมีอัตราสงูกวาธนาคาร

อ่ืน หรือชองทางอื่นๆ เชน เคานเตอรเซอรวิส (pay at  post) เปนตน   

                       3) ควรมีการโฆษณาประชาสัมพันธรานคาที่รับชําระบัตรเครดิตของธนาคาร

ใหมากขึ้นและใหทีมการตลาดของธนาคารเรงหารานคาที่รับบัตร และเครื่องรูดบัตรเครดิตของธนาคาร

ใหมากขึ้นเพื่อใหลูกคาสะดวกในการใชบริการบัตรเครดิตของธนาคาร และในขณะเดียวกันควรมี    

การอนุมัติวงเงินใหกับผูใชบริการตามความเหมาะสม   

                                   4) อยางไรก็ตามแมบัตรเครดิตจะชวยใหเกิดความสะดวกสบายแกผูใชบริการ 

แตก็สงผลในทางลบตอการกอหนี้ของประชาชน และกอทําใหเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ  แกประเทศ  

ในอนาคตได ดังนั้นธนาคารควรตรวจสอบประวัติและพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของผูถือบัตรเครดิต

ใหรอบคอบขึ้นกอนการพิจารณาอนุมัติไมใชหวังแตปริมาณและรายไดโดยไมคํานึงถึงคุณภาพและ   

ผลกระทบที่มีตอสังคมและตอประเทศชาติ  

                        5.3.2  ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติที่พบในการวิจัย 

                                   1)  ดานปญหาของผูถือบัตรเครดิตจากการวิจัยครั้งนี้    

                                         (1)  ปญหาเกี่ยวกับแถบแมเหล็กบนบัตรเครดิตของธนาคารเสียคิดเปน

รอยละ 73.2  ขอแนะนําคือการเก็บรักษาบัตรเครดิตโดยไมใหแถบแมเหล็กโดนความรอนหรือไมให  

เด็ก ๆ นําไปเลนซึ่งอาจทําใหแผนแมเหล็กเสียได  

                                         (2) ปญหาการถูกคิดคาธรรมเนียมเพิ่มจากรานคาในกรณีซื้อสินคาหรือ

บริการดวยบัตรเครดิตคิดเปนรอยละ18.6 ขอแนะนําคือรานคาและสถานบริการใดที่มีการเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมเพิ่ม ควรจะมีการปดประกาศเงื่อนไขการชําระเงิน เพื่อแจงใหผูบริโภคทราบกอน

ตัดสินใจ ซึ่งจะลดความไมพอใจของผูถือบัตรเครดิต   อันเนื่องมาจากการถูกเรียกเก็บคาธรรมเนียม

เพิ่ม       ขณะเดียวกันทางผูถือบัตรเครดิตเองควรที่จะสอบถามเงื่อนไขการชําระคาสินคาและบริการ

ดวย     บัตรเครดิตกอนวาคิดคาบริการเพิ่มหรือไม เพื่อเพิ่มทางเลือกใหตนเอง  

                                         (3) ปญหาการถูกปฏิเสธการรับบัตรเครดิตจากรานคาคิดเปนรอยละ 15.7 

ขอเสนอแนะในการใชบริการดานบัตรเครดิตรานคาสมาชิกที่รับบัตรเครดิตจะติดสัญลักษณการรับบัตร

เครดิตเชน เครื่องหมาย VISA หรือ MASTER CARD ดังนั้นผูที่จะใชบริการบัตรเครดิตสามารถใชบัตร

เครดิตซื้อสินคาและบริการจากรานคาดังกลาว   

                                         (4) ปญหาการเสียเวลาในการขออนุมัติวงเงินของบัตรเครดิตจากทาง

รานคา คิดเปนรอยละ 13.4 ขอเสนอแนะ ปจจุบันรานคาที่รับบัตรเครดิตจะใชเครื่องรูดบัตรแบบ

อัตโนมัติ EDC ซึ่งรวดเร็วกวาเครื่องรูดบัตรแบบเดิม ZIBZAP  

                                         (5)  ปญหาการถูกปลอมแปลงหรือถูกลักขโมยบัตรเครดิตไปใชคิดเปน    
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รอยละ 3.7 ขอเสนอแนะ ผูใชบริการบัตรเครดิตควรคอยสังเกตเวลาที่ใชบริการบัตรเครดิตเพื่อปองกัน

การทุจริตของรานคาหรือการรูดบัตรเครดิตเกินความเปนจริง ซึ่งอาจจะเดินไปดูขั้นตอนการรูดบัตร

เครดิตของรานคา หรือการไมจดรหัสบัตรเครดิตไวบนบัตรเครดิตเพื่อปองกันการถูกเบิกเงินสดลวงหนา

ผานตู ATM  และควรที่จะทําบัตรเครดิตที่สามารถติดรูปถายของตนเองไวบนบัตรเพื่อปองกัน         

การถูกขโมยไปใช และถาหากบัตรหายหรือถูกขโมยควรติดตอหนวยบริการบัตรเครดิตเพื่อทําการ

อายัดบัตรทันที   

                                   2) สรุปสาระสําคัญจากขอเสนอแนะของผูกรอกแบบสอบถามดังนี้    

                                        (1)  บัตรเครดิตเปรียบเสมือนดาบสองคมมีทั้งคุณประโยชนและโทษเมื่อมี

บัตรเครดิตแลวกอ็ดที่จะใชจายในสิ่งที่เกินความจําเปนไมได บัตรเครดิตเหมาะกับบุคคล 2 ประเภทคือ 

                                               ก. บุคคลที่มีเงินเดือนจํากัดแตมีความซื่อสัตยตอตนเอง และมีความ

ยับยั้งชั่งใจสูง 

                                               ข. บุคคลที่ไมมีความยับยั้งชั่งใจแตมีเงินสนับสนุนสูง  

                                         (2)  ถามีความจําเปนตองใชบัตรเครดิตก็ควรที่จะเลือกใชเฉพาะ

สถานการณที่จําเปนเทานั้น 

                                         (3)  การพิจารณาวงเงินบัตรเครดิตควรพิจารณาจากรายไดรวมทั้ง          

12 เดือนและจากรายไดทุกประเภท  เชน   คาคอมมิชช่ัน   คาน้ํามันรถ   คาเชาบาน   โบนัส  

นอกเหนือจากการพิจารณาจากเงินเดือนเพียงอยางเดียว 

                                          (4) ควรมีมาตรการควบคุมใหแตละบุคคลสามารถมีบัตรเครดิตไดเพียง   

1 บัตร 1 ธนาคารตามความจําเปนเทานั้นซึ่งในปจจุบันแตละคนมีบัตรเครดิตคนละหลายๆ บัตรและ

หลายธนาคาร 

                                          (5) กรณีมีบัตรเครดิตหลายบัตรและหลายธนาคารตองการที่จะยกเลิก

การใชแตทางเจาหนาที่ธนาคารขอไมใหยกเลิกทําใหตองใชบัตรเครดิตนั้น ๆ ตอไป ซึ่งทําใหดูเหมอืนวา

การขอใชบริการบัตรเครดิตงายกวาการขอยกเลิกการใชบริการบัตรเครดิต 

                                          (6) ไมไดรับใบแจงยอดการใชบัตรเครดิตในรอบเดือนนั้น ๆ หรือบางครั้ง

ไดรับลาชา ถูกโทรศัพทติดตามบางครั้งพนักงานพูดจาไมดี  

                                          (7)  แถบแมเหล็กบนบัตรเครดิตเสียบอยนําไปใชบริการไมได   

                                          (8) ในกรณีชําระเงินลาชากวากําหนดธนาคารจะคิดคาธรรมเนียม      

ปรับจากการชําระลาชา (Late Charge) จากลูกคา ขอเสนอแนะวาไมควรเก็บเนื่องจากธนาคาร               

ไดคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูงอยูแลว 
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                    5.3.2  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

                              การวิจัยครั้งนี้ศึกษาถึงทัศนคติและพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตเฉพาะผูใชบริการ

บัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดชลบุรี เทานั้น ดังนั้นเพื่อใหสามารถ       

เห็นถึงขอมูลในเชิงเปรียบเทียบเพื่อนําผลการวิจัยไปปรับปรุงการบริการตางๆ  ของบัตรเครดิต         

ใหสามารถบริการลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นควรศึกษาเชิงเปรียบเทียบทัศนคติและ 

พฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชยอ่ืน ๆ ในเขตจังหวัดชลบุรีดวย เพื่อไดขอมูลเชิง 

เปรียบเทียบและนําไปพัฒนาคุณภาพบริการดานบัตรเครดิตของธนาคารไดดียิ่งขึ้น  

 
  
 
 
 
        
 
                   
                      
                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


