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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาวิจ ัยครั้ งนี้ มี 1.เพื่อศึ กษาพฤติ กกรมการชาระหนี้ บัตรเครดิ ตในช่ วงสถานการณ์
COVID-19 2.เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก กรมการช าระหนี้ บัต รเครดิ ต ในช่ ว งสถานการณ์ COVID-19 ของ
ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยจาแนกตามเพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 3.เพื่อศึกษาความรับรู ้ต่อสถานการณ์ COVID-19 ที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกกรมการ
ชาระหนี้บตั รเครดิตในช่วงสถานการณ์ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร และ 4.เพื่อศึกษาพฤติกก
รมการชาระหนี้บตั รเครดิตในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร โดย
จาแนกตามพฤติกรรมการใช้บตั รเครดิต จาแนกตาม ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ซึ่ งประกอบด้วย เพศ
สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บตั รเครดิตของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม ซึ่ งประกอบไปด้วย ธนาคารพาณิ ชย์หรื อสถาบันการเงินที่ถือบัตรเครดิต จานวน
บัตรเครดิตที่มีในครอบครอง วงเงินบัตรเครดิตที่ได้รับการอนุมตั ิ ลักษณะการใช้บตั รเครดิต วงเงินที่ใช้
จ่ายผ่านบัตรเครดิตในแต่ละเดือน และการวางแผนการใช้บตั รเครดิตในแต่ละเดือน ข้อมูลความคิดเห็น
ต่อความรั บรู ้ ต่อสถานการณ์ COVID-19 ในปั จจุ บนั ของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยประกอบไปด้วย
คาถามเกี่ยวกับผลกระทบที่ได้รับจากสถานการณ์ COVID-19 ในลักษณะความคิดเห็น 5 ระดับ (Rating
Scale) และคาถามความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ยวกับระยะเวลาที่คาดว่าสถานการณ์ COVID19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบนั จะกลับมาเป็ นปกติ ข้อมูลความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการชาระหนี้บตั รเครดิตของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม โดยประกอบไปด้วย ด้านความเต็ มใจในการจ่าย ด้านความตระหนักถึงหนี้ ที่คา้ ง
ชาระ ด้านการรับรู ้ถึงข้อจากัดของบัตรเครดิต และด้านแนวความคิดเกี่ยวกับความเสี่ ยงที่ไม่สามารถ
ชาระหนี้ได้ตามจานวน หรื อตามเวลาที่กาหนด
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ประชากรที่ ถื อ ครองบัต รเครดิ ต ของสถาบัน การเงิ น ภายในประเทศไทยที่ อ าศัย อยู่ใ นเขต
กรุ งเทพมหานคร และมีอานาจในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า และใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตด้วยตนเอง จานวน
400 คน กาหนดค่าระดับความเชื่ อมัน่ ที่ร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้คือร้อยละ 5
โดยใช้การคานวณตามสู ตรของทาโร ยามาเน่ Yamane (1973) ได้ขนาดของกลุ่มประชากรตัวอย่าง
จ านวน 400 คน และใช้วิ ธี ก ารสุ่ ม ตัว อย่า งแบบไม่ อ าศัย ความน่ า จะเป็ นหรื อ แบบบัง เอิ ญ โดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ t-test แบบสถิติ
ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนาไปเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่
โดยใช้วิธีของ LSD และสถิติการถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression)
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครที่มี เพศ อายุ และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ทาให้ให้พฤติกรรมการชาระหนี้บตั รเครดิตโดยรวมต่างกัน และประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานครที่มี สถานภาพ ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน ทาให้ให้พฤติกรรมการชาระหนี้บตั ร
เครดิตโดยรวม ไม่ต่างกัน ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีวงเงินบัตรเครดิตที่ได้รับการอนุมตั ิการ
วางแผนการใช้บตั รเครดิ ตในแต่ละเดื อน ต่างกัน ทาให้พฤติกรรมการชาระหนี้ บตั รเครดิ ตโดยรวม
ต่างกัน ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีจานวนบัตรเครดิตที่มีในครอบครอง ลักษณะการใช้งาน
บัตรเครดิตต่างกันทาให้พฤติกรรมการชาระหนี้บตั รเครดิตโดยรวม ไม่ต่างกัน

ABSTRACT
This study is 1. To study the behavior of the department of credit card debt settlement during
the COVID-19 situation. 2. To study the department of credit card debt settlement during the
COVID-19 situation of the population in Bangkok. Classified by gender, status, age, education,
occupation and average monthly income. 3. To study the awareness of the situation of COVID-19
which has an influence on the behavior of the department of credit card settlement during the situation
of the population in Bangkok and 4. To study the behavior of the department of credit card settlement
during the COVID-19 situation of population in Bangkok classified by behavior of using credit cards
classified by demographic data, which consists of gender, status, age, education level, occupation and
average monthly income. Data on behavior of using credit cards of respondents, which consists of
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commercial banks or financial institutions that hold credit cards Number of credit cards in possession
approved credit card limits use of credit cards limit for spending via credit card each month and
planning to use credit cards each month. Data on the respondent’s perceptions of current COVID-19
situation of respondents. It consists of questions about the impact of the COVID-19 situation on
a 5- point scale (Rating Scale) and questions of opinion of the respondents about how long the
COVID-19 situation is expected to occur in currently returning to normal. Data on the respondent’s
opinions on credit card debt payment behaviors. Which consists of terms of willingness to pay for
awareness of overdue debt terms of being aware of the limitations of credit cards and the concept of
risk regarding unable to pay debt according to the amount or according to the time limit.
The population that holds credit cards of financial institutions within Thailand that live in
Bangkok have the power to make decisions for purchases and spending via credit cards by themselves.
Confidence level is set at 95 percent and tolerance is 5 percent by using the calculation of the formula
of Yamane (1973). Size of the sample population are 400 people and using randomization method based
on probability or accidental sampling by using questionnaires as a tool for data collection. The statistics
used in the analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation. Hypotheses were tested
by t-test, One-Way ANOVA. If differences were found, they would be compared in pairs by means of
LSD and multiple regression statistics
The hypothesis testing found that the population in Bangkok with different gender, age and
average monthly income. Causing the overall behavior of credit card debt to be different and the
population in Bangkok that has educational status And different occupations. Causing the total credit
card debt payment behavior is not different, the population in Bangkok with a credit card limit that has
been approved the planning of the use of credit cards in different months makes the overall credit card
debt payment behavior different In Bangkok with a number of credit cards in possession The usage of
credit cards is different, causing the total credit card debt payment behavior.
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ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
สังคมไทยในปั จจุบนั ได้มีความเปลี่ยนแปลงไปมากถ้าเทียบกับในอดีตไม่ว่าจะเป็ นทางด้าน
เศรษฐกิ จ การเมื อง สังคม วัฒนธรรม รวมไปถึ งด้านเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ ยนแปลงไปอย่าง
ต่อเนื่อง และรวดเร็ ว ทาให้ผปู ้ ระกอบการบริ ษทั ต่าง ๆ ตลอดจนธุรกิจสถาบันการเงิน และธนาคาร
พาณิ ชย์ต่างต้องปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ส่ งผลให้เกิดการแข่งขันต่อสู ้กนั เพื่อความอยู่
รอดของตนเอง และการที่ธุรกิจสถาบันการเงิน และธนาคารพาณิ ชย์มีการแข่งขันทางด้านการตลาด
ที่สูงมากได้เริ่ มเข้ามาบทบาทในการดาเนิ นชีวิต รวมไปถึงการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคและบริ โภค
ห้างสรรพสิ นค้า ซุปเปอร์มาเก็ตก็ได้มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ วเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
และความต้อ งการของผู ้บ ริ โ ภคในปั จ จุ บัน ส่ ง ผลให้ ผู ้บ ริ โ ภคที่ ม าใช้บ ริ ก ารต้อ งการความ
สะดวกสบายในการมาใช้บริ การมากขึ้น จึ งทาให้บตั รเครดิ ตเริ่ มเข้ามามี บทบาทสาคัญในการ
ดาเนิ นชี วิตของผูค้ นในปั จจุบนั โดยการใช้เป็ นสื่ อกลางแทนการถือเงิ นสดในมือเพื่อใช้ในการ
ชาระค่าสิ นค้า และบริ การต่าง ๆ
บัตรเครดิ ตได้ถือกาเนิ ดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริ กาในปี ค.ศ. 1914 โดยบริ ษทั เยอเนอรัล
ปิ โตรเลียม คอร์ ปอเรชัน่ ออฟแคลิฟอร์ เนีย ซึ่ งปั จจุบนั คือ บริ ษทั โมบิลออยส์ จากัด โดยทาบัตร
ดังกล่าวให้กบั ลูกค้า และพนักงานของตนที่ได้รับเลือกสรรแล้ว และนาไปชาระค่าน้ ามัน ในตอน
นั้นบัตรเครดิตนี้จะมีลกั ษณะเหมือนกับเหรี ยญโลหะ ต่อมาราว ค.ศ. 1950 นายแฟรงค์ แมคนามารา
(Frank McNamara) ซึ่ งเป็ นนักธุ รกิจเกิดลืมพกกระเป๋ าเงินติดตัวไปทานอาหาร และไม่มีเงินจ่าย
ต้องให้ภรรยานาเงินสดมาชาระให้ จึงคิดว่าถ้ามีบตั รพิเศษที่ใช้แทนเงินได้ก็จะดีและสะดวกสบาย
ยิง่ ขึ้น จากนั้นก็ปรึ กษากับนายราล์ฟ ชไนเดอร์ (Ralph Schncider) ซึ่งเป็ นทนายความ และได้สร้าง
บัตรไดเนอร์สคลับ ขึ้นมาเพื่อใช้ในการซื้อสิ นค้าและบริ การแทนการชาระเงินโดยตรง ภายหลังได้
มีบริ ษทั อเมริ กนั เอกซ์เพรส ได้ออกบัตรเครดิต โดยมีวตั ถุประสงค์ในครั้งแรกเพื่ออานวยความ
สะดวกให้กบั นักท่องเที่ยวที่จะต้องเดินทางไปต่างประเทศ ไม่ตอ้ งพกเงินสดเป็ นจานวนมาก โดย
ได้นาเสนอบัตรที่สามารถนาไปขึ้นเงินได้ที่ธนาคารพาณิ ชย์ต่าง ๆ
สาหรับประเทศไทยเริ่ มมีการใช้บตั รเครดิตครั้งแรกในปี พ.ศ. 2512 ซึ่ งทางการได้เข้ามามี
บทบาทในการกากับดูแลธุ รกิจบัตรเครดิตเนื่ องจากถือเป็ นธุ รกิจบริ การทางการเงินประเภทหนึ่ ง
โดยผูอ้ อกบัตร คื อ บริ ษ ทั บัตรไดเนอร์ ส คลับ (ประเทศไทย) จ ากัด แต่ ไ ม่ ไ ด้รับความสนใจ
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เท่าที่ ควร ต่อมาในปี พ.ศ. 2513 ธนาคารแห่ งอเมริ กา ได้นาบัตรเครดิ ตต่างประเทศ ที่ เรี ยกว่า
Bank Americredit หรื อที่รู้จกั กันในขณะนี้ว่า “วีซ่า” เข้ามาใช้ในประเทศไทย และในปี พ.ศ. 2515
ธนาคารกสิ กรไทย จากัด ได้ร่วมกับธนาคารศรี นคร จากัด ออกบัตรชื่อ “บัตรเครดิตเอนกประสงค์”
ซึ่ งถือว่าเป็ นบัตรเครดิตบัตรแรกที่เป็ นของตน โดยธนาคารไทยเป็ นผูอ้ อก จึส่งผลให้ในปี พ.ศ.
2517 ธนาคารกสิ กรไทย จากัด ได้รับสิ ทธิ ให้เป็ นตัวแทนในการออกบัตรมาสเตอร์ การ์ ด ซึ่ งเป็ น
บัตรเครดิตต่างประเทศให้เผยแพร่ ในประเทศไทย ซึ่ งต่อมาในปี พ.ศ. 2521 ธนาคารกสิ กรไทย
จากัด ก็ได้ออกบัตรเครดิตของตนเอง ที่มีชื่อเรี ยกว่า “บัตรเครดิตธนาคารกสิ กรไทย” และในปี พ.ศ.
2522 ธนาคารกสิ กรไทย จากัด ได้เข้าเป็ นสมาชิ กของ วีซ่าอินเตอร์ เนชัน่ แนล และเป็ นผูไ้ ด้รับ
สิ ทธิ ในการเป็ นผูแ้ ทนออกบัตรเครดิ ตวีซ่าในประเทศไทย ซึ่ งในปั จจุ บนั ธนาคารพาณิ ชย์ของ
ประเทศไทยได้รับสิ ทธิ ในการเป็ นผูแ้ ทนในการออกบัตรวีซ่า ออกบัตรมาสเตอร์ การ์ ด ทาให้
ธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศไทย ต่างผลักดันกันออกบัตรเครดิตของตนเอง ซึ่งมีผลให้มีการขยายตัว
ของปริ มาณบัตรเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมากและมีการแข่งขันกันมากขึ้นด้วย โดยในปัจจุบนั ผูป้ ระกอบ
ธุรกิจบัตรเครดิตในประเทศไทยมีท้งั ที่เป็ นธนาคารพาณิ ชย์และไม่ใช่ธนาคารพาณิ ชย์ซ่ ึงเราเรี ยกว่า
Non-Bank โดยการใช้บตั รเครดิตในประเทศไทยมีการใช้อย่างแพร่ หลาย ซึ่งจากข้อมูลล่าสุ ด ณ สิ้ น
ปี พ.ศ. 2562 ของธนาคารแห่ งประเทศไทยพบว่า มีจานวนบัตรเครดิตที่ออกใช้ถึง 23,998,653ใบ
โดยมี มู ล ค่ า ในการใช้ง านเฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นอยู่ที่ ป ระมาณคนละ 5,718 บาทต่ อ บัต รต่ อ เดื อ น ซึ่ ง
วัตถุประสงค์หลักในการใช้งาน คือ ชาระค่าสิ นค้าและบริ การ ณ จุดขายอยูท่ ี่ 545,448 พันรายการ
ต่อมาในช่วงต้นปี พ.ศ. 2563 สถานการณ์ COVID-19 ได้เกิดการแพร่ ระบาดขึ้นในประเทศ
ไทย โดยต้น ก าเนิ ด ของไวรั ส COVID-19 เป็ นไวรั ส นั้น ถู กพบในประเทศจี น หลังจากทางการ
ประเทศจีนได้ออกยืนยันเมื่อ วันที่ 31 ธ.ค. 2019 ว่าเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ใน
เมืองอู่ฮนั่ ซึ่ งมีการระบาดในประชากรกว่า 11 ล้านคน ซึ่ งยังไม่ทราบแหล่งที่มาอย่างชัดเจนว่ามา
จากแหล่งใด ก่อนหน้านี้ มีการสันนิ ษฐานว่า ไวรัสชนิ ดนี้ อาจเริ่ มติดต่อจากสัตว์ป่ามาสู่ คน โดยมี
ต้นตอของการแพร่ ระบาดจากงูเห่าจีน (Chinese cobra) และงูสามเหลี่ยมจีน (Chinese krait) ที่นามา
วางจาหน่ ายในตลาดสดเมืองอู่ฮนั่ ซึ่ งเป็ นสถานที่พบผูต้ ิดเชื้ อกลุ่มแรก ๆ ล่าสุ ดนักวิทยาศาสตร์
สันนิษฐานว่าตัวนิ่ม สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ชาวจีนเชื้อว่ามีสรรพคุณตามตารายาแผนโบราณนั้น อาจ
เป็ นพาหนะน าเชื้ อไวรั ส COVID-19 สายพัน ธุ์ใ หม่ จ ากค้างคาวมาแพร่ สู่คนที่ ตลาดค้าสัตว์ป่า
เมืองอู่ฮนั่ นักวิทยาศาสตร์ ต้ งั ข้อสังเกตว่า ตัวนิ่ มซึ่ งใช้ลิ้นตวัดกินมดและแมลงตามพื้นดินนั้นอาจ
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ได้รับเชื้อจากการสู ดหายใจมูลค้างคาวที่ตกอยูต่ ามพื้นดินเข้าไปแต่เป็ นไวรัสที่สามารถติดเชื้อได้
ทั้งในมนุ ษย์และสัตว์ การแพร่ ระบาดของไวรัส COVID-19 ได้สร้างความโกลาหลวุ่นวายให้กบั
โลกอย่างหนักหน่วงในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็ นด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมไปถึงวิถีชีวิต
ของผูค้ นในปัจจุบนั ส่ งผลให้รัฐบาลต้องใช้มาตรการที่เข้มข้นเพื่อควบคุมการระบาด โดยได้เริ่ มใช้
มาตรการล็อคดาวน์ในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 ไปจนถึงสิ้ นเดือนเมษายนเป็ นอย่างน้อย ทาให้
เศรษฐกิจหยุดชะงัก ซึ่งมาตรการต่าง ๆ นอกจากจะส่ งผลกระทบต่อการดาเนินชีวิตของเราแล้ว ยัง
ส่ งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยอีกด้วย โดยเศรษฐกิจโลกได้หด
ตัวลงถึง 3.2% และเศรษฐกิจอาเซียนจะลดลงราว 2.1-5.4% จากสถานการณ์ปกติ จากการบังคับใช้
มาตรการล็อคดาวน์ ประเทศไทยจะได้รับผลกระทบมากที่สุดในบรรดาประเทศสมาชิ กอาเซี ยน
จากการที่นกั ท่องเที่ยวที่ลดลงไปถึง 60% จากปี ที่แล้ว การขาดตอนของห่วงโซ่การผลิตทั้งในและ
ต่ างประเทศ และผลของตัวทวีคูณ ทาให้ก ารเติ บโตของเศรษฐกิ จ ไทยในปี นี้ อาจหดตัว 5.4%
จากกรณี ที่ไม่ มีโรคระบาด (อ้างอิ งจาก: บทความวิ จัยกรุ งศรี เรื่ อง ผลกระทบของโรคระบาด
โควิด-19 ต่อเศรษฐกิจไทย) การคาดการณ์จีดีพีในครั้งนี้ ประเมินจากสมมติฐานที่ว่า สถานการณ์
การระบาดของ COVID-19 อาจส่ งผลให้เวลาการใช้มาตรการที่เข้มงวดขยายออกไป การส่ งออก
หดตัว และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหยุดชะงัก ทั้งนี้ ได้รวมผลของมาตรการสนับสนุนกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและการป้ องกันความปั่ นป่ วนของตลาดเงินไว้แล้ว อีกทั้งยังคานึ งถึงภาวะภัยแล้ง
ความล่าช้าในการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน บวกกับความเชื่ อมัน่ ที่ลดลง และผลกระทบของ
พ.ร.บ.งบประมาณแล้ว จากผลกระทบที่ได้รับจากสถานการณ์ COVID-19 ส่ งผลให้ยอดใช้จ่าย
บัตรเครดิตลงลงถึง 9.4 หมื่นล้าน ซึ่งคาดว่าอาจจะติดลบทั้งปี เฉลี่ย 35-50% โดยรวมยอดการใช้จ่าย
ผ่านบัตรตลอดทั้งปี พ.ศ. 2563 จะลดลง 35-40% เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2562 หรื อในกรณี เลวร้ายสุ ด
อาจจะปรับลดลงถึง 50% จากที่เคยคาดการณ์วา่ การเติบโตของบัตรเครดิตจะเฉลี่ยอยูท่ ี่ 10% ในทุก
ๆ ปี ในต้นเดือน เม.ย. ยอดใบสมัครบัตรเครดิตใหม่ลดลงกว่า 90% มาจากบรรยากาศของผูบ้ ริ โภค
ในตอนนี้ที่ลดความต้องการในการสมัครบัตรใหม่ลง สภาพเศรษฐกิจต่อไปจากนี้จะไม่เหมือนเดิม
คาดว่าตลาดจะหดตัวแรง ประเมิ นจากการที่ จะมี คนตกงานจานวนมากในหลายอุตสาหกรรม
ซึ่ งปกติแล้วกลุ่มคนเหล่านี้จะเป็ นลูกค้าของบริ ษทั ทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ เมื่อกลุ่มคนเหล่านี้
ไม่มีงานทาก็จะไม่ผ่านการอนุมตั ิบตั รเครดิต ขณะที่กลุ่มนักศึกษาจบใหม่ ตามปกติเเล้วเมื่อเข้าสู่
ตลาดแรงงานพอมีเงินเดือนก็ตอ้ งการสมัครบัตรเครดิต ซึ่ งลูกค้ากลุ่มนี้จะชะลอตัวไป รวมถึงกลุ่ม
ลูกค้าเดิมที่ตอ้ งการสมัครบัตรเพิ่มเติมด้วย ในขณะเดียวกันหนี้ ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ของ
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บัตรเครดิต และสิ นเชื่อบุคคลได้เพิ่มสู งมาก ซึ่ งสิ้ นปี พ.ศ. 2562 NPL ของบัตรเครดิตอยูท่ ี่ 1.05%
และ NPL สิ นเชื่อบุคคลอยูท่ ี่ 2.4% โดยล่าสุ ดตอนนี้ NPL บัตรเครดิตเพิ่มขึ้นมาอยูท่ ี่ 1.6-1.7% และ
สิ นเชื่ อบุคคลเพิ่มขึ้นมาที่ 3.4% จึงทาให้ธนาคารแห่ งประเทศไทยได้ออกมาตรการเพื่อบรรเทา
ความเดื อดร้ อนของประชาชน โดยการลดยอดผ่อนชาระขั้น ต่ าต่ อเดื อน พักชาระเงิ นต้นและ
ดอกเบี้ย และปรับลดดอกเบี้ยเป็ นกรณี พิเศษ ซึ่ งคาดการณ์ว่าถ้าหากไม่ออกมาตรการมาช่วยเหลือ
ออกมาอาจจะท าให้ NPL ของบัต รเครดิ ต เพิ่ ม สู ง ขึ้ น สู ง กว่า 3% และสิ น เชื่ อ บุ ค คลเพิ่ ม สู ง ขึ้ น
กว่า 6% (อ้างอิงจาก: บทความของ Positioning เรื่ องพิษ COVID-19 คนใช้จ่ายน้อย “กรุ งศรี คอน
ซูมเมอร์” รับธุรกิจบัตรเครดิตปี นี้หดตัว 35-50%)
จากข้อความที่กล่าวมาในข้างต้น ผูศ้ ึกษาจึงมีความสนใจในการศึกษาพฤติกรรมการชาระหนี้
บัตรเครดิตในช่วงสถานการณ์ COVID-19 เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในช่วง
สถานการณ์ COVID-19 และให้ประชาชนได้มีการตระหนักถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อระบบ
เศรษฐกิ จ ภายในประเทศถ้า หากไม่ มี ก ารไตร่ ตรองในการใช้ จ่ า ยจนเกิ ด เป็ นหนี้ เสี ยขึ้ น
ภายในประเทศ

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาพฤติกกรมการชาระหนี้บตั รเครดิตในช่วงสถานการณ์ COVID-19
2. เพื่อศึกษาพฤติกกรมการชาระหนี้บตั รเครดิตในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ของประชากรใน
เขตกรุ งเทพมหานคร โดยจาแนกตามเพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน
3. เพื่อศึ กษาความรั บรู ้ ต่อสถานการณ์ COVID-19 ที่ มีอิทธิ พลต่อพฤติกกรมการชาระหนี้ บตั ร
เครดิตในช่วงสถานการณ์ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
4. เพื่อศึกษาพฤติกกรมการชาระหนี้บตั รเครดิตในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ของประชากรใน
เขตกรุ งเทพมหานคร โดยจาแนกตามพฤติกรรมการใช้บตั รเครดิต
สมมติฐานของการศึกษา
1. ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ
ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน จะทาให้มีพฤติกรรมในการชาระหนี้
บัตรเครดิตที่ต่างกัน
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2. ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้บตั รเครดิตที่ต่างกัน จะทาให้
มีพฤติกรรมในการชาระหนี้บตั รเครดิตที่ต่างกัน
3. ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีความรับรู ้ต่อสถานการณ์ COVID-19 ที่ต่างกัน จะทาให้มี
พฤติกรรมในการชาระหนี้บตั รเครดิตที่ต่างกัน

ขอบเขตของงานวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ ประชากรที่ถือครองบัตรเครดิตของสถาบันการเงิน
ภายในประเทศไทยที่อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร และมีอานาจในการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า และใช้จ่าย
ผ่า นบัต รเครดิ ต ด้ว ยตนเอง จ านวน 400 คน จึ ง ก าหนดค่ า ระดับ ความเชื่ อ มั่น ที่ ร้ อ ยละ 95 และค่ า
ความคลาดเคลื่ อนที่ ยอมรั บได้คือร้ อยละ 5 โดยใช้การคานวณตามสู ตรของทาโร ยามาเน่ Yamane
(1973) ได้ขนาดของกลุ่มประชากรตัวอย่าง จานวน 400 คน และใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบไม่อาศัย
ความน่าจะเป็ นหรื อแบบบังเอิญ
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ตัวแปรอิสระ 3 ปั จจัย คือ ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ หรื อ
ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ซึ่ งประกอบด้วย เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ปั จจัยด้านพฤติกรรมการใช้บตั รเครดิตของผูต้ อบแบบสอบถาม ซึ่ งประกอบ
ไปด้วย ธนาคารพาณิ ชย์หรื อสถาบันการเงินที่ถือบัตรเครดิต จานวนบัตรเครดิตที่มีในครอบครอง วงเงิน
บัตรเครดิตที่ได้รับการอนุมตั ิ ลักษณะการใช้บตั รเครดิต วงเงินที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในแต่ละเดือน
และการวางแผนการใช้บตั รเครดิตในแต่ละเดือน และความความรับรู ้ต่อสถานการณ์ COVID-19 ใน
ส่ วนของตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการชาระหนี้ บตั รเครดิต ประกอบด้วย ด้านความ
เต็มใจในการจ่าย ด้านความตระหนักถึงหนี้ที่คา้ งชาระ ด้านการรับรู ้ถึงข้อจากัดของบัตรเครดิต และด้าน
แนวความคิดเกี่ยวกับความเสี่ ยงที่ไม่สามารถชาระหนี้ได้ตามจานวน หรื อตามเวลาที่กาหนด
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ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1. เพื่อนาข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการชาระหนี้ บตั รเครดิตของประชากร
ในเขตกรุ งเทพมหานครมาใช้ในการ
2. เพื่อนาข้อมูลด้านพฤติกกรรมการใช้บตั รเครดิตในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ที่มีผลต่อการ
ชาระหนี้ บตั รเครดิตมาปรับใช้ในการพัฒนานโยบายที่สามารถช่วยเหลือและเยียวยาประชากรที่
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น

เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ใช้แบบสอบถามออนไลน์ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยแบบสอบถามที่สร้างขึ้นประกอบด้วย 4 ส่ วนคือ
ส่ ว นที่ 1 ข้อ มู ล ด้า นประชากรศาสตร์ หรื อ ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของผูต้ อบแบบสอบถาม ซึ่ ง
ประกอบด้วย เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จานวน 6 ข้อ
ส่ ว นที่ 2 ข้อมู ลพฤติ ก รรมการใช้บัตรเครดิ ตของผูต้ อบแบบสอบถาม ซึ่ งประกอบไปด้วย
ธนาคารพาณิ ชย์หรื อสถาบันการเงินที่ถือบัตรเครดิต จานวนบัตรเครดิตที่มีในครอบครอง วงเงินบัตร
เครดิตที่ได้รับการอนุมตั ิ ลักษณะการใช้บตั รเครดิต วงเงินที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในแต่ละเดือน และ
การวางแผนการใช้บตั รเครดิตในแต่ละเดือน
ส่ วนที่ 3 ข้อมูลความคิดเห็ นต่อความรับรู ้ ต่อสถานการณ์ COVID-19 ในปั จจุบนั ของผูต้ อบ
แบบสอบถาม จานวน 6 ข้อ โดยประกอบไปด้วยคาถามเกี่ยวกับผลกระทบที่ได้รับจากสถานการณ์
COVID-19 ในลัก ษณะความคิ ด เห็ น 5 ระดับ (Rating Scale) และค าถามความคิ ด เห็ น ของผู ้ต อบ
แบบสอบถามเกี่ยวกับระยะเวลาที่คาดว่าสถานการณ์ COVID-19 ที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั จะกลับมาเป็ น
ปกติ จานวน 1 ข้อ
ส่ วนที่ 4 ข้อมูลความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการชาระหนี้บตั รเครดิตของผูต้ อบแบบสอบถาม โดย
ประกอบไปด้วย ด้านความเต็มใจในการจ่าย ด้านความตระหนักถึ งหนี้ ที่คา้ งชาระ ด้านการรั บรู ้ ถึง
ข้อจากัดของบัตรเครดิต และด้านแนวความคิดเกี่ยวกับความเสี่ ยงที่ไม่สามารถชาระหนี้ได้ตามจานวน
หรื อตามเวลาที่กาหนด
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ผูว้ ิจยั ได้ทาการนาเสนอแบบสอบถามที่
สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึ กษาทาการตรวจสอบความเที่ยงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) เพื่อตรวจสอบ
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เรื่ องการใช้ภาษา และข้อความให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างที่ทาการศึกษา เมื่อผ่านการตรวจสอบ
จากอาจารย์ที่ ปรึ กษาแล้ว ผูว้ ิจยั ได้นาแบบสอบถามให้กลุ่มที่ มีลกั ษณะใกล้เ คียงกับกลุ่มตัว อย่างที่
ต้อ งการศึ ก ษาจ านวน 30 ตัว อย่า ง เพื่ อ ตรวจสอบค านวณค่ า ความเชื่ อ มั่น (Reliability) โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ป SPSS เพื่อหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ซึ่ งมี 2 ส่ วน
คือ ค่าความเชื่ อมัน่ ปั จจัยด้านความรับรู ้ต่อสถานการณ์ COVID-19 ค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาครอนบาค
(Cronbach’s Alpha) เท่ากับ 0.748 และปัจจัยด้านพฤติกรรมการชาระหนี้บตั รเครดิต ในด้านความเต็มใจ
ในการจ่าย ค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha) เท่ากับ 0.901 ด้านความตระหนักถึง
หนี้ ที่คา้ งชาระ ค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha) เท่ากับ 0.812 ด้านการรับรู ้ ถึง
ข้อจ ากัด ของบัตรเครดิ ต ค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha) เท่ ากับ 0.873 ด้าน
แนวความคิ ด เกี่ ย วกับ ความเสี่ ย งที่ ไ ม่ ส ามารถช าระหนี้ ได้ต ามจ านวน หรื อ ตามเวลาที่ ก าหนดค่ า
สัมประสิ ทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha) เท่ากับ 0.933
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้จดั ทาแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่
ก าหนด จ านวน 400 คน ซึ่ ง กลุ่ ม ตัว อย่า ง คื อ ประชากรที่ ถื อ ครองบัตรเครดิ ตของสถาบันการเงิ น
ภายในประเทศไทยที่อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร และมีอานาจในการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า และใช้จ่าย
ผ่ า นบัต รเครดิ ต ด้ว ยตนเอง โดยการสุ่ ม แบบบัง เอิ ญ ซึ่ งหลัง จากเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ครบ 400 ชุ ด
ดาเนินการนาข้อมูลที่ได้มาไปวิเคราะห์ คานวณผลโดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ปทางสถิติ
SPSS เพื่อหาค่าสถิติ ซึ่งได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการทาการทดสอบสมมติฐาน ผูว้ ิจยั ใช้สถิติแบบทดสอบ ttest สถิ ติวิเ คราะห์ความแปรปรวนทางเดี ยว (One - Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะทาการ
ทดสอบเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่ โดยใช้วิธี LSD และใช้สถิติพหุคูณ (Multiple Regression)

สรุปผลการวิจัย
การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบสอบถามการวิจยั เรื่ อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการชาระหนี้บตั ร
เครดิตในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร สามารถสรุ ปผลจากการ
วิจยั ได้ดงั ต่อไปนี้
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1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมการใช้บตั รเครดิตของประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานคร
จากการศึ ก ษา ข้อ มู ล ด้า นประชากรศาสตร์ พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง
สถานภาพโสด จบการศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี อายุป ระมาณ 18 – 25 ปี ประกอบอาชี พ พนัก งาน
บริ ษทั เอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยูท่ ี่ประมาณ 15,000 -30,000 บาท ข้อมูลด้านพฤติกรรมการใช้บตั ร
เครดิตโดยส่ วนใหญ่ผตู ้ อบแบบสอบถามจะใช้บตั รเครดิตของธนาคารกรุ งเทพ กรุ งไทย และกสิ กรไทย
ตามลาดับ โดยจานวนบัตรที่ถือครองมีอยู่ที่ประมาณ 1 – 2 บัตร โดยวงเงินของบัตรที่ได้รับจะอยู่ที่
ประมาณ 20,001- 50,000 บาท และส่ วนใหญ่จะใช้บตั รเครดิตเพื่อผ่อนชาระค่าสิ นค้า และบริ การโดยจะ
ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเมื่อรู ้สึกว่ามีความต้องการ หรื อจาเป็ นต้องใช้จริ ง ๆ และมีการวางแผนการใช้งาน
และจดรายละเอียดการใช้งานในแต่ละครั้งไว้
2. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยทางด้านประชากรณ์ศาสตร์ ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
จาแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล
2.1. ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีเพศ ต่างกัน ทาให้มีพฤติกรรมการชาระหนี้บตั รเครดิต
โดยรวม ต่างกัน
2.2. ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีสถานภาพ ต่างกัน ทาให้พฤติกรรมการชาระหนี้ บตั ร
เครดิตโดยรวม ไม่ต่างกัน
2.3. ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีอายุ ต่างกัน ทาให้พฤติกรรมการชาระหนี้ บตั รเครดิต
โดยรวม ต่างกัน
2.4. ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ทาให้พฤติกรรมการชาระหนี้
บัตรเครดิตโดยรวม ไม่ต่างกัน
2.5. ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครที่ มีอาชี พ ต่างกัน ทาให้พฤติ กรรมการชาระหนี้ บตั รเครดิ ต
โดยรวม ไม่ต่างกัน
2.6. ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ทาให้พฤติกรรมการชาระ
หนี้บตั รเครดิตโดยรวม ต่างกัน
3. ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบพฤติกรรมการชาระหนี้ บตั รเครดิต จาแนกตามปั จจัยด้านพฤติกรรม
การใช้บตั รเครดิต
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3.1. ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีประเภทของบัตรเครดิตในครอบครอง ต่างกัน ทาให้
พฤติ ก รรมการช าระหนี้ บัต รเครดิ ต โดยรวม ไม่ ต่ า งกัน เมื่ อ พิ จ ารณาในรายด้า น พบว่ า
ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีประเภทของบัตรเครดิตในครอบครองต่างกัน ทาให้
พฤติกรรมการชาระหนี้บตั รเครดิตด้านความเต็มใจในการจ่าย ด้านความตระหนักถึงหนี้ที่คา้ ง
ชาระ ด้านการรับรู ้ถึงข้อจากัดของบัตรเครดิต และด้านแนวความคิดเกี่ยวกับความเสี่ ยงที่ไม่
สามารถชาระหนี้ได้ตามจานวน หรื อตามเวลาที่กาหนด ไม่ต่างกัน
3.2. ประชากรในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ มี จ านวนบัต รเครดิ ต ที่ มี ใ นครอบครองต่ า งกัน ทาให้
พฤติ ก รรมการช าระหนี้ บัต รเครดิ ต โดยรวม ไม่ ต่ า งกัน เมื่ อ พิ จ ารณาในรายด้า น พบว่ า
ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีประเภทของบัตรเครดิตในครอบครองต่างกัน ทาให้
พฤติกรรมการชาระหนี้ บตั รเครดิตด้านความตระหนักถึงหนี้ ที่คา้ งชาระและด้านการรับรู ้ถึง
ข้อจากัดของบัตร ต่างกัน
3.3. ประชากรในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ มีว งเงิ น บัต รเครดิ ต ที่ ไ ด้รับ การอนุ มตั ิ ต่ า งกัน ท าให้
พฤติกรรมการชาระหนี้บตั รเครดิตโดยรวม ต่างกัน เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า ประชากร
ในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีวงเงินบัตรเครดิตที่ได้รับการอนุ มตั ิต่างกัน ทาให้พฤติกรรมการ
ชาระหนี้บตั รเครดิตด้านความเต็มใจในการจ่าย ด้านความตระหนักถึงหนี้ที่คา้ งชาระ ด้านการ
รับรู ้ถึงข้อจากัดของบัตรเครดิต และด้านแนวความคิดเกี่ยวกับความเสี่ ยงที่ไม่สามารถชาระหนี้
ได้ตามจานวน หรื อตามเวลาที่กาหนด ต่างกัน
3.4. ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีลกั ษณะการใช้งานบัตรเครดิตต่างกัน ทาให้พฤติกรรม
การชาระหนี้ บตั รเครดิตโดยรวม ไม่ต่างกัน เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า ประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานครที่มีลกั ษณะการใช้งานบัตรเครดิตต่างกัน ทาให้พฤติกรรมการชาระหนี้บตั ร
เครดิ ตด้านความเต็มใจในการจ่ าย ด้านความตระหนัก ถึ งหนี้ ที่ค้างชาระ ด้านการรั บ รู ้ ถึ ง
ข้อจากัดของบัตรเครดิต และด้านแนวความคิดเกี่ยวกับความเสี่ ยงที่ไม่สามารถชาระหนี้ได้ตาม
จานวน หรื อตามเวลาที่กาหนดไม่ต่างกัน
3.5. ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีการวางแผนการใช้บตั รเครดิตในแต่ละเดือน ต่างกัน ทา
ให้ พ ฤติ ก รรมการช าระหนี้ บัต รเครดิ ต โดยรวม ต่ า งกัน เมื่ อ พิ จ ารณาในรายด้า น พบว่ า
ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีลกั ษณะการใช้งานบัตรเครดิตต่างกัน ทาให้พฤติกรรม
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การชาระหนี้บตั รเครดิตด้านความเต็มใจในการจ่าย ด้านความตระหนักถึงหนี้ที่คา้ งชาระ ด้าน
การรับรู ้ ถึงข้อจากัดของบัตรเครดิต และด้านแนวความคิดเกี่ยวกับความเสี่ ยงที่ไม่สามารถ
ชาระหนี้ได้ตามจานวน หรื อตามเวลาที่กาหนด ต่างกัน
4. ผลการวิ เ คราะห์ ปั จ จัย ด้า นความคิ ด เห็ น ที่ ไ ด้รั บ จากสถานการณ์ COVID-19 ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
พฤติกรรมการชาระหนี้บตั รเครดิตของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรม
การชาระหนี้ บตั รเครดิ ต พบว่า ประชากรกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความคิดเห็ นว่าสถานการณ์
COVID-19 ส่ งผลกระทบต่อกลุ่มตัวอย่างในระดับปานกลาง ถึง มาก ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มี
ความคิดเห็นว่าสถานการณ์จะกลับมาเป็ นปกติ เหมือนเดิ มในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2563
(หรื อ ช่วงเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม ของ ปี พ.ศ. 2563)
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