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บทคัดย่อ 
การศกึษาครัง้นีมี้วัตถปุระสงคเ์พ่ือ (1) ศกึษาการก่อหนีค้รวัเรือนจากบตัรเครดิตของคนวยัท างาน 
ในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร (2) เพ่ือศกึษาการก่อหนีค้รวัเรือนจากบตัรเครดิตของคนวยัท างาน 
ในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์และปัจจยัดา้นพฤติกรรม
การใชบ้ตัรเครดิต (3) เพ่ือศกึษาปัจจยัดา้นเทคโนโลยี และการส่ือสารทางการตลาด ปัจจยัดา้น
สงัคมและจิตวิทยา ท่ีมีอิทธิพลต่อการก่อหนีค้รวัเรือน จากบตัรเครดิตของคนวัยท างาน ในเขต
สาทร กรุงเทพมหานคร โดยการเก็บตวัอย่างจากแบบสอบถามของคนวัยท างาน ในเขตสาทร 
กรุงเทพมหานครจ านวน 400 ตวัอยา่ง เพ่ือท าการวิเคราะหโ์ดยใชส้ถิติพรรณนา ทัง้คา่ความถ่ี และ
คา่รอ้ยละ ในการอธิบายลกัษณะทางประชากรศาสตร ์และพฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิต และใชค้า่
คะแนนเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการอธิบายปัจจยัดา้นเทคโนโลยีและการส่ือสารทาง
การตลาด และปัจจัยดา้นสังคมและจิตวิทยา และใช้สถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ สถิติวิเคราะหค์่าที 
(Independent Sample T-test) เพ่ือทดสอบความแตกตา่งระหว่างตวัแปรตน้ 2 กลุ่ม และใชส้ถิติ
การวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Analysis of Variance หรือ One-Way 
ANONVA) ) เพ่ือทดสอบความแตกตา่งระหวา่งตวัแปร 3 กลุม่ขึน้ไปหากพบความแตกตา่งทดสอบ
รายคูด่ว้ยสถิติ LSD และใชก้ารวิเคราะหก์ารถดถอยพหคุณู (Multiple Linear Regression) เพ่ือ
ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรตามและตวัแปรอิสระ  
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 ผลการศกึษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่าง 30-40 ปี 
มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ตั้งแต่ 15,001‟
25,000 บาท มีสถานภาพโสด จ านวนสมาชิกในครวัเรือนอยู่ท่ี 2-4 คน ลกัษณะท่ีอยู่อาศยัเป็นของ
ตนเองไม่มีภาระผูกพนัผ่อนช าระ ดา้นพฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิตพบว่า มีบตัรเครดิตท่ีถือครอง 
จ านวน 1-3 บตัร จ านวนวงเงินท่ีไดร้บัมากว่า 60,000 บาท จ านวนครัง้ท่ีใชต้อ่เดือนอยู่ท่ี 1-5 ครัง้ 
จ  านวนเงินท่ีใชต้อ่เดือนอยูร่ะหวา่ง1,001-5,000 บาท จ านวนเงินท่ีช าระคืนตอ่เดือนส่วนใหญ่ช าระ
เตม็จ านวนตามยอดท่ีแจง้ สว่นภาระหนีส้ินจากบตัรเครดติในปัจจบุนัต ่ากวา่ 20,000 บาท 
 ผลการทดสอบสมมตุฐิานท่ี 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์แตกตา่งกนั มีผลตอ่ การก่อหนี ้
ครวัเรือนจากบตัรเครดิตของคนวยัท างานในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั พบว่า เพศ 
อาย ุอาชีพ รายได ้จ านวนสมาชิกในครวัเรือน และลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั แตกตา่งกนั มีผลตอ่ การก่อ
หนีค้รวัเรือนจากบตัรเครดติของคนวยัท างานในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร แตกตา่งกนั สอดคลอ้ง
กบัสมมตุฐิาน  
 ผลการทดสอบสมมตุฐิานท่ี 2 ปัจจยัดา้นพฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดิต แตกตา่งกนั มีผลตอ่
การก่อหนีค้รวัเรือนจากบตัรเครดิตของคนวัยท างานในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 
พบว่า จ  านวนบตัรเครดิตท่ีถือครอง จ านวนวงเงินท่ีไดร้บั จ  านวนครัง้ท่ีใชต้อ่เดือน จ านวนเงินท่ีใช้
ต่อเดือน จ านวนเงินท่ีช าระคืนต่อเดือน แตกต่างกัน มีผลต่อ การก่อหนีค้รวัเรือนจากบตัรเครดิต
ของคนวยัท างานในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร แตกตา่งกนั สอดคลอ้งกบัสมมตุฐิาน 
 ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 3 ปัจจยัดา้นเทคโนโลยีและการส่ือสารทางการตลาด และ 
ปัจจยัดา้นสงัคมและจิตวิทยา มีอิทธิพลกบัการก่อหนีค้รวัเรือนจากบตัรเครดิตของคนวยัท างานใน
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยดา้นเทคโนโลยีและการส่ือสารทางการตลาด ดา้นการ
ยอมรบัเทคโนโลยีเก่ียวกับการช าระเงินผ่านระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์และ ปัจจยัดา้นสังคม
และจิตวิทยา เก่ียวกับการจูงใจ มีผลต่อ การก่อหนีค้รวัเรือนจากบตัรเครดิตของคนวยัท างานใน
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร สอดคลอ้งกบัสมมตุฐิาน 
  
ค าส าคัญ : พฤติกรรมการใช้บัตรเครดิต, การยอมรับเทคโนโลยี, การส่ือสารทาง
การตลาด, การจูงใจ, หนีค้รัวเรือน 
 
 
 

 



(3) 
 

ABSTRAC 
 

 The objectives of this study were: (1) to study household debt from credit card of 
working people in Sathorn district, Bangkok (2) to study household debt from credit card 
of working people in Sathorn district, Bangkok, classified by factors. demography and 
credit card behavior factors (3) to study technology factors and marketing 
communications Social and Psychological Factors influencing household debt from 
credit cards of working age people in Sathorn area. The samples were collected from  
questionnaire of 400 working-age people in Sathorn district, Bangkok for analysis using 
descriptive statistics. Both the frequency and percentage values in describing 
demographic characteristics. and credit card behavior and using the mean score and 
standard deviation in explaining the factors of technology and marketing 
communications and social and psychological factors and using inferential statistics, 
including: The independent sample T-test was used to test the differences between the 
two groups of variables, and the One-Way Analysis of Variance (One-Way ANONVA) 
was used to test the differences. If differences were found, the pairs were tested with 
LSD statistics and multiple linear regression analysis was used to study the relationship 
between dependent variables and independent variables. 
 The results of the study found that most of the respondents were female. Age 
between 30-40 years old with a bachelor's degree, employees of private companies 
have income between 15,001‟25,000 baht, single status, number of household 
members is 2-4 people, own residence, no installment obligations In terms of credit card 
usage behavior, it was found that Having 1-3 credit cards, the amount received is more 
than 60,000 baht, the number of times used per month is 1-5 times, the amount used per 
month is between 1,001-5,000 baht, the amount of repayment per month. Most months, 
pay in full according to the amount stated. The current credit card debt burden is less 
than 20,000 baht. 
 The results of hypothesis testing were test 1: Different demographic factors 
affect household credit card debt of working age people in Sathorn area. It was found 
that sex, age, occupation, income, number of household members and housing 
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characteristics differences, affect household debt from credit card of working-age 
people in Sathorn area. Bangkok different by consisting with the hypothesis. 
  The second hypothesis test result that different credit card behavior factors 
affecting household credit card debt of working people in Sathorn area. Bangkok was 
different. It was found that the number of credit cards held amount received number of 
times used per month amount used per month, amount of repayment per month were 
different, which affects the household debt from credit card of working people in Sathorn 
area. Bangkok different by consisting with the hypothesis. 
 The results of the hypothesis test 3, technology and marketing communication 
factors, social and psychological factors. Influence on household debt from credit card 
of working people in Sathorn area Bangkok found that technology and Marketing 
communication factors affects household debt from credit cards among working age 
people in Sathorn area. Bangkok consisting with the hypothesis. 
 
Keywords : credit card behavior, Technology Adoption, Marketing Communications, 
Incentives, Household Debt 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
 เริ่มจากการระบาดของโรคโควิด-19 ท่ีเริ่มขึน้ปลายปี 2562 เป็นเหตกุารณร์ะดบัโลกท่ีทุก
ประเทศตา่งเผชิญรว่มกนั มีการปิดประเทศ ระงบัเท่ียวบิน ผูค้นตอ้งกกัตวัเองอยู่แตใ่นบริเวณบา้น 
มีผลท าใหเ้ศรษฐกิจตกต ่า ผูค้นตกงาน เป็นผลใหเ้กิดการขาดรายได ้ประกอบกบัผลกระทบจาก
สงครามรสัเซีย‟ยเูครนไดส้่งผลกระทบตอ่เศรษฐกิจไทยทนัที เม่ือราคาน า้มนัและพลงังานทั่วโลก
พุ่งทะยานขึน้ ส่งผลใหเ้กิดปัญหาเงินเฟ้อและตน้ทุนสินคา้หรือบริการปรบัเพิ่มสงูขึน้อย่างรวดเร็ว  
ไม่เพียงแต่ราคาพลงังานเท่านัน้ท่ีไดร้บัผลกระทบจากภาวะสงคราม แต่ภาคเศรษฐกิจอ่ืน ๆ เริ่ม
ออกอาการ ซึ่งมีทัง้ผลกระทบทางตรง ท่ีเศรษฐกิจอิงกับรสัเซียและยูเครนโดยตรง อาทิเช่น ภาค
ทอ่งเท่ียว และผลกระทบทางออ้ม เม่ือสงครามดงักล่าวกระทบตอ่ประเทศคูค่า้ และเศรษฐกิจโลก 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย (ธปท.) ประเมินผลกระทบ ในรายงานนโยบายการเงินไตรมาสท่ี 1 ฉบบั
เดือนมีนาคม 2565 ว่าความขดัแยง้ระหว่างรสัเซีย-ยูเครนท่ีปะทุขึน้ในวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ ์2565 
เป็นเหตใุหช้าติพนัธมิตรตะวนัตก น าโดยสหรฐัฯ และกลุ่มชาติสมาชิกสหภาพยโุรป (EU) ตอบโต้
โดยใชม้าตรการคว ่าบาตรทางเศรษฐกิจและการเงิน (economic and financial sanctions) อย่าง



(5) 
 

รุนแรงตอ่รสัเซีย พฒันาการดงักล่าวไม่เพียงแตจ่ะส่งผลกระทบตอ่เศรษฐกิจของรสัเซียและยเูครน
เท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบไปทั่วทั้งโลก ในหลายมิติรวมทั้งประเทศไทยอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้
ผลกระทบจากความขัดแย้งระหว่าง รัสเซีย-ยูเครนต่อเศรษฐกิจไทยผ่าน 3 ช่องทางหลัก ดงันี ้
ผลกระทบผ่านราคาพลังงาน และสินคา้โภคภัณฑ ์ผลกระทบผ่านเศรษฐกิจประเทศคู่คา้ และ
ผลกระทบผา่นตลาดการเงิน  
 จากผลกระทบดงักล่าวขา้งตน้ ส่งผลต่อภาวะหนีส้ินครวัเรือนของไทย ท่ีมีแนวโนม้เพิ่ม
สงูขึน้อยา่งตอ่เน่ือง ในขณะท่ีประชาชนกลบัมีรายไดแ้ละความสามารถ ในการช าระหนีท่ี้ต  ่าลง แม้
ภาครฐัจะออกมาตรการมาเพ่ือช่วยบรรเทาปัญหาหนีส้ินของครวัเรือน เช่น การแกไ้ขปัญหาแหล่ง
เงินทุน การเขา้ถึงแหล่งเงินทุน การลดอตัราดอกเบีย้เงินกู ้แต่ประสิทธิผลของมาตรการเหล่านัน้ 
จะมีนอ้ย หากครวัเรือนยังคงขาดวินัยทางการเงิน จากรายงานเงินใหกู้้ยืมแก่ภาคครวัเรือน ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ณ สิน้ไตรมาส 1/2565 พบว่ามีทั้งสิน้ 14.64 ล้านลา้นบาท 
เพิ่มขึน้ 80,076 ลา้นบาทจากไตรมาส 4/2564 ท่ีมียอดคงคา้งทัง้สิน้ 14.57 ลา้นลา้นบาท แต่เม่ือ
เทียบสดัส่วนสินเช่ือจากสถาบนัการเงินตอ่ GDP ลดลงเหลือ 89.2% จากไตรมาส 4/2564 อยู่ท่ี 
90.0% ซึ่งสูงเป็นอันดบัท่ี 12 จาก 70 ประเทศทั่วโลก และสูงเป็นอันดับท่ี 2 ในเอเชียรองจาก
ประเทศเกาหลีใต ้โดยทั่วไปแล้ว หนีค้รัวเรือนหากอยู่ในระดับท่ีเหมาะสม และสอดคล้องกับ
ปัจจยัพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ จะเป็นการช่วยการขยายตวัทางเศรษฐกิจ เพราะครวัเรือนน าเงินท่ี
กูยื้มไปประกอบธุรกิจตา่งๆ ท าใหมี้เงินหมนุเวียนเขา้มาในระบบ แตห่ากหนีค้รวัเรือนมีมากจนไม่
สอดคล้องกับรายได้เป็นระยะเวลานาน ก็จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหนี ้
กลายเป็นหนีเ้สีย (NPL) และส่งผลต่อสถาบนัการเงินท่ีใหส้ินเช่ือ จึงจ าเป็นตอ้งสรา้งความรูท้าง
การเงินโดยเฉพาะการบริหารหนีส้ินครวัเรือน ดงันัน้การวิจัยครัง้ นีจ้ึงมีวัตถุประสงคเ์พ่ือส ารวจ
ความรูแ้ละความเขา้ใจเก่ียวกับสถานการณก์ารหนีค้รวัเรือนไทยในปัจจบุนั ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดหนี ้
และทางแกไ้ขปัญหาหนีส้ินครวัเรือนอยา่งยั่งยืน 

 
วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
1. ศกึษาการก่อหนีค้รวัเรือนจากบตัรเครดิตของคนวยัท างาน ในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือศกึษาการก่อหนีค้รวัเรือนจากบตัรเครดิตของคนวยัท างาน ในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตาม ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์และปัจจยัดา้นพฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติ  
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3. เพ่ือศกึษาปัจจยัดา้นเทคโนโลยี และการส่ือสารทางการตลาด ปัจจยัดา้นสงัคมและจิตวิทยา ท่ี
มีอิทธิพลต่อการก่อหนีค้รวัเรือน จากบตัรเครดิตของคนวยัท างาน ในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร
  
ขอบเขตของการวิจัย 
1. ขอบเขตดา้นประชากร ประชากรกลุ่มเปา้หมายในการศกึษาวิจยั ไดแ้ก่ ประชาชนวยัท างานใน
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร การก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง เน่ืองจากผูว้ิจยัไม่ทราบจ านวนท่ี
แน่นอนของกลุ่มตวัอย่าง ของคนวยัท างานในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร ในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้
ผูว้ิจยัจึงก าหนดกลุ่มตวัอย่างดว้ยสูตรของ Taro Yamane โดยมีขนาดของตวัอย่างประชากร ท่ี
ระดบัความเช่ือมั่น 95% และมีความคลาดเคล่ือนท่ี +/-5% และจากการเปิดตารางท่ีระดบัความ
เช่ือมั่นท่ี 95% พบวา่จ านวนกลุม่ตวัอยา่งท่ีได ้มีจ  านวน 400 ตวัอยา่ง  
2. ขอบเขตดา้นเนือ้หา จะแบง่เป็น 
ตวัแปรอิสระ (Independent variables) ประกอบดว้ย 4 ปัจจยั ดงันี ้ 
 2.1 ปัจจยัส่วนบคุคล ไดแ้ก่  เพศ อาย ุ ระดบัการศกึษา อาชีพ รายได ้สถานภาพสมรส 
จ านวนสมาชิกในครวัเรือน และลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั  
 2.2 ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิต ไดแ้ก่ จ  านวนบตัรเครดิตท่ีถือ จ านวนครัง้ท่ีใช้
ตอ่เดือน จ านวนเงินท่ีใชต้อ่เดือน จ านวนเงินท่ีช าระคืนตอ่เดือน จ านวนเงินท่ีท่านช าระคืนตอ่เดือน 
และจ านวนเงินท่ีเป็นหนีบ้ตัรเครดติปัจจบุนั 
 2.3 ปัจจัยดา้นเทคโนโลยีและการส่ือสารทางการตลาด  จะแบ่งเป็นดา้นการยอมรับ
เทคโนโลยี ไดแ้ก่ การช าระเงินผ่านระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ และความสะดวกในการใชง้าน
ผา่นระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์ดา้นการส่ือสารทางการตลาด ไดแ้ก่ การโฆษณาประชาสมัพนัธ์
และการสง่เสรมิการขาย  
 2.4 ปัจจยัดา้นสงัคมและจิตวิทยา ไดแ้ก่ การจงูใจ  
ตัวแปรตาม เ ป็นการก่อหนี ้ครัว เ รื อนจากบัตร เครดิต  ของคนวัยท างานในเขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร ดา้นการตดัสินใจ 
 
ประโยชนท์ีค่าดว่าจะได้รับ 
1. เพ่ือศกึษา และส ารวจความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัสถานการณก์ารหนีค้รวัเรือน จากบตัรเครดิต 
ของคนวยัท างาน เขตสาทร กรุงเทพมหานครไทยในปัจจบุนั     
2. เพ่ือทราบปัจจยัท่ีมีอิทธิพล ท่ีก่อใหเ้กิดหนีค้รวัเรือนจากบตัรเครดิตและน าไปสู่แนวทางแกไ้ข
ปัญหาหนีส้ินครวัเรือนอยา่งยั่งยืน 
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ทบทวนวรรณกรรม 
1. สถานการณห์นีค้รวัเรือนในประเทศไทย 
ขอ้มลูสถิติในระดบัครัวเรือน พบว่า การระบาดของโควิด-19 ท่ียืดเยือ้ส่งผลกระทบต่อเน่ืองท าให้
ฐานะทางการเงินของภาคครัวเรือนอ่อนแอลง ขณะท่ียังมีครัวเรือนบางกลุ่มท่ียังอยู่ภายใต้
มาตรการชว่ยเหลือของสถาบนัการเงิน สะทอ้นวา่ ภาคครวัเรือนไทยยงัคงมีประเด็นกดดนัก าลงัซือ้ 
และความสามารถในการช าระหนี ้ซึ่งลว้นอ่อนไหวต่อสภาวะท่ีไม่แน่นอนของเสน้ทางการฟ้ืนตวั
ทางเศรษฐกิจ และจงัหวะดอกเบีย้ขาขึน้ในระยะขา้งหนา้  
 หนีค้รวัเรือนไทย ส าหรบัในปี 2565 นัน้ คาดว่า ยอดคงคา้งหนีค้รวัเรือนไทยจะยงัคงขยบั
ขึน้ตอ่เน่ือง แตเ่ม่ือเทียบกบัมลูคา่เศรษฐกิจท่ีวดัจาก Nominal GDP ท่ีเติบโตสงูตามภาวะเงินเฟ้อ 
ศนูยว์ิจยักสิกรไทยประเมินว่า สดัส่วนหนีค้รวัเรือนอาจชะลอลงมาอยู่ท่ีกรอบ 86.5-88.5% ตอ่จีดี
พี อย่างไรก็ดีสดัส่วนหนีค้รวัเรือนดงักล่าวยงัคงสงูกว่าระดบัก่อนเกิดวิกฤตโควิด และเป็นหนึ่งใน
ปัญหาเชิงโครงสรา้งท่ีกดดนัเศรษฐกิจ สอดคล้องกับข้อมูลเงินใหกู้้ยืมแก่ภาคครวัเรือนท่ีธปท. 
รายงานออกมาล่าสุด ยอดคงคา้งหนีค้รวัเรือนไทยในปี 2564 ขยบัขึน้มาอยู่ท่ีระดบั 14.58 ลา้น
ลา้นบาท เติบโตขึน้ประมาณ 3.9% ใกลเ้คียงกับการเติบโตของยอดคงคา้งหนีใ้นปี 2563 ท่ี 4.0% 
เน่ืองจากภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2564 ยงัคงเติบโตชา้ ท าใหส้ดัส่วนหนีค้รวัเรือนต่อจีดีพี ณ 
สิน้ปี 2564 ยงัคงขยบัสูงขึน้มาอยู่ท่ีระดบั 90.1% จากระดบั 89.7% ในปี 2563 สงูเป็นอนัดบัท่ี 12 
จาก 70 ประเทศทั่วโลก และสงูเป็นอนัดบัท่ี 2 ในเอเชียรองจากประเทศเกาหลีใต ้
2. แนวโนม้ธุรกิจ/อตุสาหกรรม ธุรกิจบตัรเครดติ 
 ธุรกิจบตัรเครดติมีแนวโนม้เติบโตตอ่เน่ืองในช่วงปี 2562-2564 โดยคาดว่าการใชจ้่ายผ่าน
บตัรเครดิตจะยงัคงเพิ่มขึน้ตามพฤติกรรมของผูบ้ริโภคและการพฒันาเทคโนโลยี/นวตักรรมดา้น
การช าระเงินท่ีท าใหก้ารใชจ้่ายผ่านบตัรมีความสะดวกต่อผูบ้ริโภค การท าความเขา้ใจพฤติกรรม
ลูกคา้เพ่ือใหบ้ริการท่ีเหนือกว่าคู่แข่งโดยอาศยัเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีทนัสมัย จะเป็นปัจจัย
ส าคญัในการรกัษาความสามารถในการแขง่ขนัส าหรบัธุรกิจบตัรเครดิตในอนาคตธุรกิจบตัรเครดิต 
เป็นธุรกิจท่ีใหส้ินเช่ือเพ่ือการบรโิภค (Consumer credit) แก่ลกูคา้ผ่านวงเงินท่ีไดอ้นมุตัิไวล้่วงหนา้ 
โดยผูถื้อบตัรจะใชบ้ตัรเครดิตซึ่งเป็นบตัรอิเล็กทรอนิกสแ์ทนเงินสดเพ่ือซือ้สินคา้และสามารถใช้
บตัรเพ่ือเบิกถอนเงินสดล่วงหนา้ (Cash advance) จากตู ้ATM ตามวงเงินท่ีไดร้บัอนมุตัิ รวมทัง้
ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากผู้ออกบัตรแต่ละราย สินเช่ือบัตรเครดิตถือเป็นสินเช่ือท่ีไม่มี
หลกัประกนั (Non-collateral loan) ผูกู้จ้ะสามารถผ่อนช าระคา่สินคา้และบริการเป็นงวด ซึ่งธุรกิจ
บตัรเครดิตกลับมาเติบโตดีขึน้ในปี 2561 สอดคลอ้งกับการบริโภคภาคเอกชนฟ้ืนตวัต่อเน่ือง 
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นอกจากนี ้การแข่งขนัเพ่ือกระตุน้การใชจ้่ายผ่านบตัรอย่างตอ่เน่ืองมีส่วนส าคญัท่ีท าใหธุ้รกิจบตัร
เครดติเตบิโตโดยกลยทุธส์  าคญัท่ีผูป้ระกอบการใช ้ไดแ้ก่ การท าโปรโมชั่นรว่มกบัหา้งสรรพสินคา้ท่ี
เป็นพนัธมิตร เช่น การผ่อนสินคา้อตัราดอกเบีย้ 0% การไดร้บัเงินคืน (Cash back) หากมีการใช้
จา่ยผา่นบตัรถึงยอดท่ีก าหนดเม่ือซือ้สินคา้ท่ีรว่มรายการ และการใชค้ะแนนสะสมเพ่ือแลกรบัของ
รางวลัหรือสว่นลดจากรา้นคา้ เป็นตน้  
3. แนวคดิและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.1 ทฤษฎีและแนวคดิเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันทั้งทางด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพ อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน ถือเป็นตวัแปรส าคญัท่ีส่งผลใหพ้ฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
ในการตดัสินใจซือ้สินคา้หรือบริการแตกตา่งกนั (น.ส.นนฑพร ป่ินวิเศษ 2561)  
3.2 ทฤษฎีและแนวคดิเก่ียวกบัพฤตกิรรมผูบ้ริโภค 
 พฤตกิรรมของผูบ้รโิภค หมายถึง การแสดงออกของบคุคลท่ีเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจ 
ในการใชส้ินคา้และบริการท่ีแตกตา่งกนัออกไป (ณฐันี คงหว้ยรอบ 2559) การตดัสินใจของบคุคล
มาจากอิทธิพลทางสงัคม ไดแ้ก่ อิทธิพลส่วนบุคคล กลุ่มอา้งอิง ครอบครวั ชนชัน้ทางสงัคม และ
อิทธิพลทางดา้นจิตวิทยา ไดแ้ก่ การจูงใจ การรบัรู ้การเรียนรู ้บุคลิกภาพ ค่านิยมและความเช่ือ 
รวมถึงทศันคต ิและวิถีการด ารงชีวิต (รณชยั ตนัตระกลู 2553)  
3.3 แนวคดิแบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) 
 การยอมรบัเทคโนโลยี หมายถึง กระบวนการทางพฤติกรรม ท่ีประกอบดว้ยความสนใจ 
การแสวงหา การเห็นคุณค่าของเทคโนโลยี จนท าใหเ้กิดการตัดสินใจซือ้และน ามาใช้ รวมถึง
เผยแพรไ่ปสูบ่คุคลอ่ืน (นายสญชยั อปุะเดีย 2553) 
3.4 แนวคดิพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์(E-Commerce) 
 พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์เป็นรูปแบบการขายสินคา้และการให้บริการผ่านทางเครือข่าย
อินเตอรเ์น็ต(ภรูติ เจรญิยศธนา 2556)  
3.5 ทฤษฎีและแนวคดิเก่ียวกบัปัจจยัทางดา้นสว่นประสมทางการตลาด 
 การส่ือสารทางการตลาด (Marketing Communications) เป็นเครื่องมือท่ีจะพยายาม
บอกกลา่ว ชกัจงูและย า้เตือนใหผู้บ้ริโภคไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางออ้ม เพ่ือสรา้งความสมัพนัธ์
กับลูกคา้ อย่างเช่น การโฆษณา (Advertising) เป็นการน าเสนอแบบส่วนบุคคลและเป็นการ
สง่เสรมิความคดิ เก่ียวกบั สินคา้ หรือบรกิารผา่นทางส่ือสิ่งพิมพ ์การออกอากาศ วิทยแุละโทรทศัน ์
เครือขา่ยส่ือ ส่ืออิเล็กทรอนิกส ์หรือการใชป้า้ยโฆษณาขนาดใหญ่  และการส่งเสริมการขาย (Sale 
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Promotion) หลากหลายรูปแบบของแรงจูงใจท่ีจะท าใหเ้กิดการทดลอง หรือซือ้สินคา้หรือบริการ 
รวมถึงการท าการส่งเสริมการขายกับผูบ้ริโภค เช่น การแจกตวัอย่างสินคา้ คูปองส่วนลด การ
สง่เสรมิการขาย กบักิจการคา้ขายและธุรกิจ และการสง่เสรมิการขายกบัตัวแทนขาย รวมถึงการให้
ข่าวและการประชาสมัพนัธ ์(Publicity and Public Relation) หลากหลาย เพ่ือประชาสมัพนัธ์
ภาพลกัษณข์องแบรนด ์(นางสาวชญานิศ สวุฑัฒน 2558) 
3.6 ทฤษฎีและแนวคดิเก่ียวกบัเรื่องรูปแบบการด าเนินชีวิต 
 ปัจจัยดา้นจิตวิทยา หมายถึง กระบวนการท่ีท าใหเ้กิดแรงกระตุน้จากปัจจยัภายในและ
ความรูส้กึนกึคดิ ความรูส้กึส่วนบคุคล ท่ีมีผลตอ่พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซือ้   ซึ่งประกอบดว้ย 
การจงูใจ การรบัรู ้การเรียนรู ้ความเช่ือและทศันคต ิบคุลิกภาพ (นางสาวชนินาถ ราชอุน่ 2558 ) 
3.7 ทฤษฎีและแนวคดิเก่ียวกบับตัรเครดิต 
 บตัรเครดิตเป็นบตัรอิเล็กทรอนิกสท่ี์ผูอ้อกบตัร (Issuer) ซึ่งไดแ้ก่ธนาคารพาณิชยแ์ละผู้
ประกอบธุรกิจบตัรเครดิตท่ีไม่ใช่สถาบนัการเงิน (Non-bank) ออกใหแ้ก่ลกูคา้       (ผูถื้อบตัร หรือ 
Card Holder) ซึ่งประโยชนท่ี์ผูถื้อบตัรจะไดร้บัมีหลายประการ เชน่ 
„ ใชแ้ทนเงินสดเพ่ือช าระค่าสินคา้และบริการโดยยงัไม่ตอ้งจ่ายเงินในทนัที ณ รา้นคา้ท่ีรบับตัร 
รวมถึงรา้นคา้บนอินเทอรเ์น็ต ซึ่งจะสังเกตไดจ้ากโลโก้ของเครือข่ายผู้ให้บริการบนบัตรและท่ี
รา้นคา้ ตวัอย่างเครือข่ายบตัรเครดิต เช่น VISA, Master Card, American Express, China 
Union Pay (CUP), Japan Credit Bureau (JCB) 
„ เบกิถอนเงินสดจากเครื่อง ATM มาใชล้ว่งหนา้ได ้
„ รบัสิทธิประโยชนอ่ื์น ๆ ตามรายการส่งเสริมการขาย เช่น คะแนนสะสมเพ่ือแลกของรางวัล 
ส่วนลดจากรา้นคา้ การผ่อนช าระสินคา้ดอกเบีย้ 0 % เงินคืนจากการใชจ้่าย (cash back) ท่ีจอด
รถ หอ้งรบัรองตามสถานท่ีตา่ง ๆ ความคุม้ครองเม่ือเดินทางไปตา่งประเทศแตผู่ถื้อบตัรก็ตอ้งรูจ้กั
ใชอ้ย่างมีวินยัและเหมาะสมกบัความสามารถในการช าระหนี ้ไม่เช่นนัน้จะเป็นการก่อหนีโ้ดยไม่
จ  าเป็น เกิดภาระดอกเบีย้และค่าบริการ หรือมีหนีส้ินลน้พน้ตวั ถูกฟ้องรอ้ง ประวตัิสินเช่ือเสียจน
เป็นเหตใุหข้อสินเช่ืออ่ืนท่ีส าคญักว่าไมไ่ด ้
3.8 แนวคดิเรื่องสินเช่ือ 
 สินเช่ือ คือการท่ี “ผูข้อ” มีโอกาสท่ีจะไดร้บัเงินกอ้นมาใชจ้่ายกับเรื่องต่างๆ โดยการขอ
สินเช่ือส่วนมากนัน้ มกัจะเป็นการขอกับทางสถาบนัทางการเงิน หรือธนาคารต่างๆ ตามระเบียบ
แบบแผนประเภทต่างๆ ท่ีเหมาะสมกบัผูข้อ สามารถแบ่งประเภทหลกัๆ ไดแ้ก่ สินเช่ือท่ีแบง่ตาม
ลกัษณะของผูข้อสินเช่ือ สินเช่ือท่ีแบง่ตามระยะเวลา และสินเช่ือท่ีแบง่ตามหลกัประกนั 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้คือ ประชาชนวัยท างานในเขตสาทร  กรุงเทพมหานคร จ านวน
ทัง้หมด 400 ราย กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั เน่ืองจาก ไม่ทราบจ านวนท่ีแน่ชดั ผูว้ิจยัจึงได้
ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างของ Taro Yamane ท่ีมีความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 และไดข้นาดของ
กลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 400 ตวัอยา่ง  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
สว่นท่ี1 เป็นขอ้มลูเก่ียวกบัดา้นประชากรศาสตร ์ของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 8 ขอ้ไดแ้ก่ เพศ 
อาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ รายได ้สถานภาพสมรส จ านวนสมาชิกในครวัเรือน และลกัษณะท่ีอยู่
อาศยั ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบปลายปิดมีตวัเลือกค าตอบใหผู้ต้อบแบบสอบถามไดเ้ลือกตอบ
เพียงแค ่1 ค าตอบ 
สว่นท่ี 2 เป็นขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิตจ านวน 6 ขอ้ ไดแ้ก่ จ  านวนบตัร
เครดติท่ีถือครอง จ านวนวงเงินท่ีไดร้บั จ  านวนครัง้ท่ีใชต้อ่เดือน จ านวนเงินท่ีใชต้อ่เดือน จ านวนเงิน
ท่ีช าระคืนตอ่เดือน และจ านวนหนีส้ินจากบตัรเครดิตปัจจบุนั   ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด
มีตวัเลือกค าตอบใหผู้ต้อบแบบสอบถามไดเ้ลือกตอบเพียงแค ่1 ค าตอบ  
ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกับปัจจัยดา้นเทคโนโลยีและการส่ือสารทางการตลาด โดยมี
เนือ้หาจ านวน 9 ขอ้ ซึ่งแบง่ออกเป็น 2 ดา้น คือ ดา้นการยอมรบัเทคโนโลยี และ ดา้นการส่ือสาร
ทางการตลาด เป็นขอ้ค าถามเป็นมาตรวดัประเมินคา่ความส าคญั 5 ระดบั (Rating Scale) 
ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกับปัจจัยดา้นสังคมและจิตวิทยา ดา้นการจูงใจ 3 ขอ้  เป็นขอ้
ค าถามเป็นมาตรวดัประเมินคา่ความส าคญั 5 ระดบั (Rating Scale)  
สว่นท่ี 5 เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัการก่อหนีค้รวัเรือนจากบตัรเครดิต ดา้นการตดัสินใจ จ านวน 
3 ขอ้ เป็นขอ้ค าถามเป็นมาตรวดัประเมินคา่ความส าคญั 5 ระดบั (Rating Scale) 
 การเก็บรวบรวมขอ้มลู ผูว้ิจยัด าเนินการแจกแบบสอบถามเพ่ือเก็บขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 400 คน ท่ีเป็นประชากรวยัท างานในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร หลงัจากรวบรวมขอ้มูล
ครบแลว้ น าขอ้มลูท่ีไดม้าวิเคราะหค์  านวณผล โดยการใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถิต ิSPSS 
 
การวิเคราะหข้์อมูล 
การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  ค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ เพ่ือใช้อธิบายปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร ์และอธิบายปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิต ค่าคะแนนเฉล่ีย( Mean ) 
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และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน SD.อธิบายปัจจยัดา้นเทคโนโลยีและการส่ือสารทางการตลาด ปัจจยั
ดา้นสงัคมและจิตวิทยา และการตดัสินใจก่อหนีจ้ากบตัรเครดิต 
การวิเคราะหโ์ดยใช้สถิติเชิงอนุมาน สถิติวิเคราะหค์่าที ( Independent Sample T-test )             
เพ่ือทดสอบความแตกต่างระหว่างตวัแปรตน้ 2 กลุ่ม ใชท้ดสอบสมมุติฐานดา้นประชากรศาสตร ์
ไดแ้ก่ เพศ สถิติการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดียว One-Way ANONVA เพ่ือทดสอบ
ความแตกตา่งระหว่างตวัแปร 3 กลุ่มขึน้ไป ใชท้ดสอบสมมตุิฐานดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ อาย ุ
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ้สถานภาพสมรส จ านวนสมาชิกในครวัเรือน และลักษณะท่ีอยู่
อาศยั และสมมตุฐิานดา้นพฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิต ไดแ้ก่ จ  านวนบตัรเครดิตท่ีถือครอง จ านวน
วงเงินท่ีไดร้บั จ  านวนครัง้ท่ีใชต้่อเดือน จ านวนเงินท่ีช าระคืนตอ่เดือน และจ านวนหนีส้ินท่ีเกิดจาก
บตัรเครดิตในปัจจุบนัหากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใชว้ิธีของ 
LSD สถิติ Multiple Regression ในการวิเคราะหปั์จจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การก่อหนีค้รวัเรือนจากบตัร
เครดติเพ่ือศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรตามและตวัแปรอิสระ ของปัจจยัดา้นเทคโนโลยีและ
การส่ือสารทางการตลาด ปัจจยัดา้นสงัคมและจิตวิทยา การก่อหนีค้รวัเรือนจากบตัรเครดติ 
  
ผลการวิจัย 
 ผลการศกึษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่าง 30-40 ปี 
มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดต้ั้งแต่ 15, 001–
25,000 บาท มีสถานภาพโสด จ านวนสมาชิกในครวัเรือนอยู่ท่ี 2-4 คน ลกัษณะท่ีอยู่อาศยัเป็นของ
ตนเองไม่มีภาระผูกพนัผ่อนช าระ ดา้นพฤติกรรมการใชบ้ตัรการก่อหนีค้รวัเรือนจากบตัรเครดิต 
พบว่า มีบตัรเครดิตท่ีถือครอง จ านวน 1-3 บตัร จ านวนวงเงินท่ีไดร้บัมากว่า 60,000 บาท จ านวน
ครัง้ท่ีใชต้อ่เดือนอยู่ท่ี 1-5 ครัง้ จ  านวนเงินท่ีใชต้อ่เดือนอยู่ระหว่าง1,001-5,000 บาท จ านวนเงินท่ี
ช าระคืนต่อเดือนส่วนใหญ่ช าระเต็มจ านวนตามยอดท่ีแจง้ ส่วนภาระหนีส้ินจากบตัรเครดิตใน
ปัจจบุนัต ่ากวา่ 20,000 บาท   
 ผลการทดสอบสมมตุฐิานท่ี 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์แตกตา่งกนั มีผลตอ่ การก่อหนี ้
ครวัเรือนจากบตัรเครดิตของคนวยัท างานในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั พบว่า เพศ 
อาย ุอาชีพ รายได ้จ านวนสมาชิกในครวัเรือน และลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั แตกตา่งกนั มีผลตอ่ การก่อ
หนีค้รวัเรือนจากบตัรเครดติของคนวยัท างานในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร แตกตา่งกนั สอดคลอ้ง
กบัสมมตุฐิาน  
 ผลการทดสอบสมมตุฐิานท่ี 2 ปัจจยัดา้นพฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดิต แตกตา่งกนั มีผลตอ่
การก่อหนีค้รวัเรือนจากบตัรเครดิตของคนวัยท างานในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 
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พบว่า จ  านวนบตัรเครดิตท่ีถือครอง จ านวนวงเงินท่ีไดร้บั จ  านวนครัง้ท่ีใชต้่อเดือน จ านวนเงินท่ีใช้
ต่อเดือน จ านวนเงินท่ีช าระคืนต่อเดือน แตกต่างกัน มีผลต่อ การก่อหนีค้รวัเรือนจากบตัรเครดิต
ของคนวยัท างานในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร แตกตา่งกนั สอดคลอ้งกบัสมมตุฐิาน 
  ผลการทดสอบสมมตุิฐานท่ี 3 ปัจจยัดา้นเทคโนโลยีและการส่ือสารทางการตลาด และ 
ปัจจยัดา้นสงัคมและจิตวิทยา มีอิทธิพลกบัการก่อหนีค้รวัเรือนจากบตัรเครดิตของคนวยัท างานใน
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยดา้นเทคโนโลยีและการส่ือสารทางการตลาด ดา้นการ
ยอมรบัเทคโนโลยีเก่ียวกับการช าระเงินผ่านระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์และ ปัจจยัดา้นสังคม
และจิตวิทยา เก่ียวกับการจูงใจ มีผลต่อ การก่อหนีค้รวัเรือนจากบตัรเครดิตของคนวยัท างานใน
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร แตกตา่งกนั สอดคลอ้งกบัสมมตุฐิาน 
 
ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากงานวิจัย 
การศึกษาครัง้นีมุ้่งศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการก่อหนีค้รวัเรือนจากบตัรเครดิตของคนวัย
ท างานในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ปัจจัยด้านประชากรศาสตร ์และปัจจัยด้าน
พฤติกรรมการใช้บัตรเครดิต มีอิทธิพลต่อการก่อหนีค้รัวเรือนจากบัตรเครดิต ซึ่งบัตรเครดิต
เปรียบเสมือนเคร่ืองมือทางการเงิน ท่ีเรียกว่าไดว้่ามีคณุประโยชนข์ัน้เทพ เพราะหากใชใ้หถ้กูวิธี มี
วินยัในการเงิน รูจ้กัควบคมุการใชจ้่าย รูส้ถานะ และสภาพคล่องทางการเงินของตวัเอง รูจ้กัการ
บริหารจดัการเงินเพ่ือใหส้ามารถช าระหนีบ้ตัรเครดิตไดต้รงตามรอบบิล ก็จะไม่ก่อใหเ้กิดปัญหา
ภาระดอกเบีย้และหนีส้ินท่ีตามมา ดังนั้นเพ่ือป้องกันการเกิดหนีส้ินต่อตนเองควรใชจ้่ายเท่าท่ี
จ  าเป็น  
  
ข้อเสนอแนะงานวิจัยต่อเน่ือง 
ในการศึกษาครัง้ต่อไปควรขยายพืน้ท่ีอ่ืนๆ เพิ่มเติม หรือท าการเปรียบเทียบของกลุ่มตวัอย่างใน
พืน้ท่ีตา่งๆ เน่ืองจากปัจจบุนัมีการใชบ้ตัรเครดิตกนัอยา่งแพรห่ลาย 
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การตดัสินใจ ใชบ้ริการช าระเงินผ่านระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์    ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร, มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

มสัลิน ใจคณุ (2561) : การยอมรบัเทคโนโลยี ความไวว้างใจ และการตลาดผ่านสงัคมออนไลนท่ี์มี
ผลต่อความตัง้ใจซือ้สินคา้ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ไลฟ์ (Facebook LIVE) ของกลุ่มผูบ้ริโภค 
Generations X, Y, Z, มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  

ภรูติ เจรญิยศธนา (2556) : ปัจจยัท่ีมีผลกระทบตอ่กระบวนการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นทาง
พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์( E-Commerce ) : กรณีศกึษาอ าเภอเมือง จงัหวดัอบุลราชธานี, 
มหาวิทาลยัอบุลราชธานี 

นางสาวจฑุารตัน ์เกียรติรศัม (2558) : ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การซือ้สินคา้ผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลนข์อง
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปรมิณฑล, หาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

นางสาวชญานิศ สวุฑัฒน  (2558) : ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซือ้เครื่องส าอาง แบรนดใ์หม ่
ประเภทดแูลผิวหนา้ (ท่ีไม่ใช่เคานเ์ตอรแ์บรนด)์ ของผูบ้ริโภคผ่านทางช่องทางออนไลน์       
( การส่ือสารทางการตลาด ), มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

นางสาวชนินาถ ราชอุน่ (2558) :ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัจิตวิทยาท่ีมีอิทธิพลตอ่
การเลือกซือ้วัสดุก่อสรา้งประเภทกระเบือ้งหลังคาของผู้ประกอบการรบัเหมาก่อสรา้ง
อ าเภอสามพรานจงัหวดันครปฐม, มหาวิทยาลยัศลิปากร 

นายชาญณรงค ์ช่ืนฤทยั (2551) : ปัจจยัท่ีมีผลกระทบตอ่พฤติกรรมความเส่ียงการเป็นหนีเ้สียบตัร
เครดติ, มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
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นางสาวหทยัรตัน ์สวุรรณศรี (2551) : ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิตของ
ธนาคารกรุงเทพในการช าระสินคา้และบริการของเขตจงัหวดันครปฐม 2, มหาวิทยาลยั
ศลิปากร 

นายสามารถ สิทธิมณี (2562) : ปัจจยัท่ีส่งผลตอ่การตดัสินใจซือ้สินคา้ผ่านทางช่องทาง Online: 
กรณีศกึษาจงัหวดันา่นและกรุงเทพมหานคร, มหาวิทยาลยัเกรกิ 

ศิรินภา พงศศ์ิลาทอง (2559) : การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจใชบ้ริการเงินฝากธนาคาร
พาณิชยไ์ทยของกลุม่ลกูคา้ในสปป.ลาว, มหาวิทยาลยับรูพา 

กฤตนิา จนัทรห์วร (2559) : ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซือ้สินคา้กิ๊ฟช็อปผ่านแอปพลิเคชนัอิน
สตารแ์กรมของผู ้ บริโภคระดบัชัน้มธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร, มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลรตันโกสินทร ์

ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบับตัรเครดิต : ศนูยค์ุม้ครองผูใ้ชบ้ริการทางการเงิน ธปท., แนวโนม้ธุรกิจ/
อตุสาหกรรม ปี 2562-2564 : ธุรกิจบตัรเครดิต  คน้เม่ือ 20 กรกฎาคม 2565 
https://www.1213.or.th/th/serviceunderbot/loans/loans/Pages/creditcard.aspx 

 https://www.krungsri.com/th/research/industry/industry-outlook/financial-
services/credit-card/IO/io-credit-card 

แนวคิดเรื่องสินเช่ือ :ขอ้มลูจากเว็บไซด ์คน้เม่ือ 20 กรกฎาคม 2565 www.moneyguru.co.th  
 
 
 
                  



 


