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บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี มี 1.เพื่อศึกษาพฤติกกรมการช าระหน้ีบัตรเครดิตในช่วงสถานการณ์ 
COVID-19 2.เพื่อศึกษาพฤติกกรมการช าระหน้ีบัตรเครดิตในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามเพศ สถานภาพ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 3.เพื่อศึกษาความรับรู้ต่อสถานการณ์ COVID-19 ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกกรมการ
ช าระหน้ีบตัรเครดิตในช่วงสถานการณ์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร และ 4.เพื่อศึกษาพฤติกก
รมการช าระหน้ีบตัรเครดิตในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
จ าแนกตามพฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิต จ าแนกตาม ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ 
สถานภาพ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ขอ้มูลพฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิตของ
ผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบไปดว้ย ธนาคารพาณิชยห์รือสถาบนัการเงินท่ีถือบตัรเครดิต จ านวน
บตัรเครดิตท่ีมีในครอบครอง วงเงินบตัรเครดิตท่ีไดรั้บการอนุมติั ลกัษณะการใชบ้ตัรเครดิต วงเงินท่ีใช้
จ่ายผา่นบตัรเครดิตในแต่ละเดือน และการวางแผนการใชบ้ตัรเครดิตในแต่ละเดือน ขอ้มูลความคิดเห็น
ต่อความรับรู้ต่อสถานการณ์ COVID-19 ในปัจจุบนัของผูต้อบแบบสอบถาม โดยประกอบไปด้วย
ค าถามเก่ียวกบัผลกระทบท่ีไดรั้บจากสถานการณ์ COVID-19 ในลกัษณะความคิดเห็น 5 ระดบั (Rating 
Scale) และค าถามความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัระยะเวลาท่ีคาดวา่สถานการณ์ COVID-
19 ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัจะกลบัมาเป็นปกติ ขอ้มูลความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการช าระหน้ีบตัรเครดิตของ
ผูต้อบแบบสอบถาม โดยประกอบไปดว้ย ดา้นความเต็มใจในการจ่าย ดา้นความตระหนกัถึงหน้ีท่ีคา้ง
ช าระ ดา้นการรับรู้ถึงขอ้จ ากดัของบตัรเครดิต และดา้นแนวความคิดเก่ียวกบัความเส่ียงท่ีไม่สามารถ
ช าระหน้ีไดต้ามจ านวน หรือตามเวลาท่ีก าหนด  
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ประชากรท่ีถือครองบัตรเครดิตของสถาบันการเงินภายในประเทศไทยท่ีอาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร และมีอ านาจในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ และใชจ่้ายผ่านบตัรเครดิตดว้ยตนเอง จ านวน 
400 คน ก าหนดค่าระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดคื้อร้อยละ 5 
โดยใช้การค านวณตามสูตรของทาโร ยามาเน่ Yamane (1973) ไดข้นาดของกลุ่มประชากรตวัอย่าง 
จ านวน 400 คน และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็นหรือแบบบังเอิญ โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อย
ละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติการทดสอบแบบ t-test แบบสถิติ
ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ 
โดยใชว้ิธีของ LSD และสถิติการถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression) 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี เพศ อายุ และรายได้
เฉล่ียต่อเดือนต่างกนั ท าให้ใหพ้ฤติกรรมการช าระหน้ีบตัรเครดิตโดยรวมต่างกนั และประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีมี สถานภาพ ระดบัการศึกษา และอาชีพต่างกนั ท าใหใ้หพ้ฤติกรรมการช าระหน้ีบตัร
เครดิตโดยรวม ไม่ต่างกนั ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีวงเงินบตัรเครดิตท่ีไดรั้บการอนุมติัการ
วางแผนการใช้บตัรเครดิตในแต่ละเดือน ต่างกนั ท าให้พฤติกรรมการช าระหน้ีบตัรเครดิตโดยรวม 
ต่างกนั ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีจ านวนบตัรเครดิตท่ีมีในครอบครอง ลกัษณะการใชง้าน
บตัรเครดิตต่างกนัท าใหพ้ฤติกรรมการช าระหน้ีบตัรเครดิตโดยรวม ไม่ต่างกนั  

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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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

สังคมไทยในปัจจุบนัไดมี้ความเปล่ียนแปลงไปมากถ้าเทียบกบัในอดีตไม่ว่าจะเป็นทางดา้น
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วฒันธรรม รวมไปถึงด้านเทคโนโลยีท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปอย่าง
ต่อเน่ือง และรวดเร็ว ท าใหผู้ป้ระกอบการบริษทัต่าง ๆ ตลอดจนธุรกิจสถาบนัการเงิน และธนาคาร
พาณิชยต่์างตอ้งปรับตวัตามการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ส่งผลใหเ้กิดการแข่งขนัต่อสู้กนัเพื่อความอยู่
รอดของตนเอง และการท่ีธุรกิจสถาบนัการเงิน และธนาคารพาณิชยมี์การแข่งขนัทางดา้นการตลาด
ท่ีสูงมากไดเ้ร่ิมเขา้มาบทบาทในการด าเนินชีวิต รวมไปถึงการใชจ่้ายเพื่อการอุปโภคและบริโภค 
หา้งสรรพสินคา้ ซุปเปอร์มาเก็ตก็ไดมี้การขยายตวัอยา่งรวดเร็วเพื่อตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง 
และความต้องการของผู ้บริโภคในปัจจุบัน ส่งผลให้ผู ้บริโภคท่ีมาใช้บริการต้องการความ
สะดวกสบายในการมาใช้บริการมากข้ึน จึงท าให้บตัรเครดิตเร่ิมเขา้มามีบทบาทส าคญัในการ
ด าเนินชีวิตของผูค้นในปัจจุบนั โดยการใช้เป็นส่ือกลางแทนการถือเงินสดในมือเพื่อใช้ในการ
ช าระค่าสินคา้ และบริการต่าง ๆ 

บตัรเครดิตไดถื้อก าเนิดข้ึนในประเทศสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 1914 โดยบริษทัเยอเนอรัล
ปิโตรเลียม คอร์ปอเรชัน่ ออฟแคลิฟอร์เนีย ซ่ึงปัจจุบนั คือ บริษทั โมบิลออยส์ จ ากดั โดยท าบตัร
ดงักล่าวให้กบัลูกคา้ และพนกังานของตนท่ีไดรั้บเลือกสรรแลว้ และน าไปช าระค่าน ้ ามนั ในตอน
นั้นบตัรเครดิตน้ีจะมีลกัษณะเหมือนกบัเหรียญโลหะ ต่อมาราว ค.ศ. 1950 นายแฟรงค ์แมคนามารา 
(Frank McNamara) ซ่ึงเป็นนักธุรกิจเกิดลืมพกกระเป๋าเงินติดตวัไปทานอาหาร และไม่มีเงินจ่าย 
ตอ้งให้ภรรยาน าเงินสดมาช าระให้ จึงคิดว่าถา้มีบตัรพิเศษท่ีใชแ้ทนเงินไดก้็จะดีและสะดวกสบาย
ยิง่ข้ึน จากนั้นก็ปรึกษากบันายราลฟ์ ชไนเดอร์ (Ralph Schncider) ซ่ึงเป็นทนายความ และไดส้ร้าง
บตัรไดเนอร์สคลบั ข้ึนมาเพื่อใชใ้นการซ้ือสินคา้และบริการแทนการช าระเงินโดยตรง ภายหลงัได้
มีบริษทั อเมริกนัเอกซ์เพรส ไดอ้อกบตัรเครดิต โดยมีวตัถุประสงคใ์นคร้ังแรกเพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กบันกัท่องเท่ียวท่ีจะตอ้งเดินทางไปต่างประเทศ ไม่ตอ้งพกเงินสดเป็นจ านวนมาก โดย
ไดน้ าเสนอบตัรท่ีสามารถน าไปข้ึนเงินไดท่ี้ธนาคารพาณิชยต่์าง ๆ 

ส าหรับประเทศไทยเร่ิมมีการใช้บตัรเครดิตคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2512 ซ่ึงทางการไดเ้ขา้มามี
บทบาทในการก ากบัดูแลธุรกิจบตัรเครดิตเน่ืองจากถือเป็นธุรกิจบริการทางการเงินประเภทหน่ึง 
โดยผูอ้อกบัตร คือ บริษทั บัตรไดเนอร์ส คลบั (ประเทศไทย) จ ากัด แต่ไม่ได้รับความสนใจ
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เท่าท่ีควร ต่อมาในปี พ.ศ. 2513 ธนาคารแห่งอเมริกา ได้น าบตัรเครดิตต่างประเทศ ท่ีเรียกว่า        
Bank Americredit หรือท่ีรู้จกักนัในขณะน้ีว่า “วีซ่า” เขา้มาใชใ้นประเทศไทย และในปี พ.ศ. 2515 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั ไดร่้วมกบัธนาคารศรีนคร จ ากดั ออกบตัรช่ือ “บตัรเครดิตเอนกประสงค”์ 
ซ่ึงถือว่าเป็นบตัรเครดิตบตัรแรกท่ีเป็นของตน โดยธนาคารไทยเป็นผูอ้อก จึส่งผลให้ในปี พ.ศ. 
2517 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั ไดรั้บสิทธิให้เป็นตวัแทนในการออกบตัรมาสเตอร์การ์ด ซ่ึงเป็น
บตัรเครดิตต่างประเทศให้เผยแพร่ในประเทศไทย ซ่ึงต่อมาในปี พ.ศ. 2521 ธนาคารกสิกรไทย 
จ ากดั กไ็ดอ้อกบตัรเครดิตของตนเอง ท่ีมีช่ือเรียกวา่ “บตัรเครดิตธนาคารกสิกรไทย” และในปี พ.ศ. 
2522 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั ไดเ้ขา้เป็นสมาชิกของ วีซ่าอินเตอร์  เนชัน่แนล และเป็นผูไ้ดรั้บ
สิทธิในการเป็นผูแ้ทนออกบตัรเครดิตวีซ่าในประเทศไทย ซ่ึงในปัจจุบนัธนาคารพาณิชยข์อง
ประเทศไทยได้รับสิทธิในการเป็นผูแ้ทนในการออกบตัรวีซ่า ออกบตัรมาสเตอร์การ์ด ท าให้
ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย ต่างผลกัดนักนัออกบตัรเครดิตของตนเอง ซ่ึงมีผลใหมี้การขยายตวั
ของปริมาณบตัรเครดิตเพิ่มข้ึนอยา่งมากและมีการแข่งขนักนัมากข้ึนดว้ย โดยในปัจจุบนัผูป้ระกอบ
ธุรกิจบตัรเครดิตในประเทศไทยมีทั้งท่ีเป็นธนาคารพาณิชยแ์ละไม่ใช่ธนาคารพาณิชยซ่ึ์งเราเรียกวา่ 
Non-Bank โดยการใชบ้ตัรเครดิตในประเทศไทยมีการใชอ้ยา่งแพร่หลาย ซ่ึงจากขอ้มูลล่าสุด ณ ส้ิน
ปี พ.ศ. 2562 ของธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่า มีจ านวนบตัรเครดิตท่ีออกใชถึ้ง 23,998,653ใบ 
โดยมีมูลค่าในการใช้งานเฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ีประมาณคนละ 5,718 บาทต่อบัตรต่อเดือน ซ่ึง
วตัถุประสงคห์ลกัในการใชง้าน คือ ช าระค่าสินคา้และบริการ ณ จุดขายอยูท่ี่ 545,448 พนัรายการ 

ต่อมาในช่วงตน้ปี พ.ศ. 2563 สถานการณ์ COVID-19 ไดเ้กิดการแพร่ระบาดข้ึนในประเทศ
ไทย โดยต้นก าเนิดของไวรัส COVID-19 เป็นไวรัสนั้นถูกพบในประเทศจีนหลงัจากทางการ
ประเทศจีนไดอ้อกยืนยนัเม่ือ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2019 ว่าเกิดการระบาดของเช้ือไวรัสสายพนัธ์ุใหม่ใน
เมืองอู่ฮัน่ ซ่ึงมีการระบาดในประชากรกว่า 11 ลา้นคน ซ่ึงยงัไม่ทราบแหล่งท่ีมาอยา่งชดัเจนว่ามา
จากแหล่งใด ก่อนหนา้น้ีมีการสันนิษฐานว่า ไวรัสชนิดน้ีอาจเร่ิมติดต่อจากสัตวป่์ามาสู่คน โดยมี
ตน้ตอของการแพร่ระบาดจากงูเห่าจีน (Chinese cobra) และงูสามเหล่ียมจีน (Chinese krait) ท่ีน ามา
วางจ าหน่ายในตลาดสดเมืองอู่ฮัน่ ซ่ึงเป็นสถานท่ีพบผูติ้ดเช้ือกลุ่มแรก ๆ ล่าสุดนักวิทยาศาสตร์
สนันิษฐานวา่ตวัน่ิม สตัวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมท่ีชาวจีนเช้ือวา่มีสรรพคุณตามต ารายาแผนโบราณนั้น อาจ
เป็นพาหนะน าเช้ือไวรัส COVID-19 สายพนัธ์ุใหม่จากค้างคาวมาแพร่สู่คนท่ีตลาดค้าสัตว์ป่า              
เมืองอู่ฮัน่ นกัวิทยาศาสตร์ตั้งขอ้สังเกตว่า ตวัน่ิมซ่ึงใชล้ิ้นตวดักินมดและแมลงตามพื้นดินนั้นอาจ
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ไดรั้บเช้ือจากการสูดหายใจมูลคา้งคาวท่ีตกอยูต่ามพื้นดินเขา้ไปแต่เป็นไวรัสท่ีสามารถติดเช้ือได้
ทั้งในมนุษยแ์ละสัตว ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ไดส้ร้างความโกลาหลวุ่นวายให้กบั
โลกอย่างหนกัหน่วงในทุก ๆ ดา้น ไม่ว่าจะเป็นดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมไปถึงวิถีชีวิต
ของผูค้นในปัจจุบนั ส่งผลใหรั้ฐบาลตอ้งใชม้าตรการท่ีเขม้ขน้เพื่อควบคุมการระบาด โดยไดเ้ร่ิมใช้
มาตรการล็อคดาวน์ในวนัท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 ไปจนถึงส้ินเดือนเมษายนเป็นอยา่งนอ้ย ท าให้
เศรษฐกิจหยดุชะงกั ซ่ึงมาตรการต่าง ๆ นอกจากจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของเราแลว้ ยงั
ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยอีกดว้ย โดยเศรษฐกิจโลกไดห้ด
ตวัลงถึง 3.2% และเศรษฐกิจอาเซียนจะลดลงราว 2.1-5.4% จากสถานการณ์ปกติ จากการบงัคบัใช้
มาตรการล็อคดาวน์ ประเทศไทยจะไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุดในบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียน 
จากการท่ีนกัท่องเท่ียวท่ีลดลงไปถึง 60% จากปีท่ีแลว้ การขาดตอนของห่วงโซ่การผลิตทั้งในและ
ต่างประเทศ และผลของตัวทวีคูณ ท าให้การเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปีน้ีอาจหดตวั 5.4%                  
จากกรณีท่ีไม่มีโรคระบาด (อ้างอิงจาก: บทความวิจัยกรุงศรี เร่ือง ผลกระทบของโรคระบาด                
โควิด-19 ต่อเศรษฐกิจไทย) การคาดการณ์จีดีพีในคร้ังน้ีประเมินจากสมมติฐานท่ีว่า สถานการณ์
การระบาดของ COVID-19 อาจส่งผลให้เวลาการใชม้าตรการท่ีเขม้งวดขยายออกไป การส่งออก
หดตวั และอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวหยดุชะงกั ทั้งน้ี ไดร้วมผลของมาตรการสนบัสนุนกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและการป้องกนัความป่ันป่วนของตลาดเงินไวแ้ลว้ อีกทั้งยงัค านึงถึงภาวะภยัแลง้ 
ความล่าช้าในการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน บวกกบัความเช่ือมัน่ท่ีลดลง และผลกระทบของ 
พ.ร.บ.งบประมาณแลว้ จากผลกระทบท่ีไดรั้บจากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลให้ยอดใช้จ่าย
บตัรเครดิตลงลงถึง 9.4 หม่ืนลา้น ซ่ึงคาดวา่อาจจะติดลบทั้งปีเฉล่ีย 35-50% โดยรวมยอดการใชจ่้าย
ผา่นบตัรตลอดทั้งปี พ.ศ. 2563 จะลดลง 35-40% เม่ือเทียบกบัปี พ.ศ. 2562 หรือในกรณีเลวร้ายสุด
อาจจะปรับลดลงถึง 50% จากท่ีเคยคาดการณ์วา่การเติบโตของบตัรเครดิตจะเฉล่ียอยูท่ี่ 10% ในทุก 
ๆ ปี ในตน้เดือน เม.ย. ยอดใบสมคัรบตัรเครดิตใหม่ลดลงกวา่ 90% มาจากบรรยากาศของผูบ้ริโภค
ในตอนน้ีท่ีลดความตอ้งการในการสมคัรบตัรใหม่ลง สภาพเศรษฐกิจต่อไปจากน้ีจะไม่เหมือนเดิม 
คาดว่าตลาดจะหดตวัแรง ประเมินจากการท่ีจะมีคนตกงานจ านวนมากในหลายอุตสาหกรรม                  
ซ่ึงปกติแลว้กลุ่มคนเหล่าน้ีจะเป็นลูกคา้ของบริษทั ทั้งลูกคา้เก่าและลูกคา้ใหม่ เม่ือกลุ่มคนเหล่าน้ี
ไม่มีงานท าก็จะไม่ผ่านการอนุมติับตัรเครดิต ขณะท่ีกลุ่มนกัศึกษาจบใหม่ ตามปกติเเลว้เม่ือเขา้สู่
ตลาดแรงงานพอมีเงินเดือนก็ตอ้งการสมคัรบตัรเครดิต ซ่ึงลูกคา้กลุ่มน้ีจะชะลอตวัไป รวมถึงกลุ่ม
ลูกคา้เดิมท่ีตอ้งการสมคัรบตัรเพิ่มเติมดว้ย ในขณะเดียวกนัหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPL) ของ
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บตัรเครดิต และสินเช่ือบุคคลไดเ้พิ่มสูงมาก ซ่ึงส้ินปี พ.ศ. 2562 NPL ของบตัรเครดิตอยูท่ี่ 1.05% 
และ NPL สินเช่ือบุคคลอยูท่ี่ 2.4% โดยล่าสุดตอนน้ี NPL บตัรเครดิตเพิ่มข้ึนมาอยูท่ี่ 1.6-1.7% และ
สินเช่ือบุคคลเพิ่มข้ึนมาท่ี 3.4% จึงท าให้ธนาคารแห่งประเทศไทยไดอ้อกมาตรการเพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชน โดยการลดยอดผ่อนช าระขั้นต ่าต่อเดือน พกัช าระเงินต้นและ
ดอกเบ้ีย และปรับลดดอกเบ้ียเป็นกรณีพิเศษ ซ่ึงคาดการณ์ว่าถา้หากไม่ออกมาตรการมาช่วยเหลือ
ออกมาอาจจะท าให้ NPL ของบัตรเครดิตเพิ่มสูงข้ึนสูงกว่า 3% และสินเช่ือบุคคลเพิ่มสูงข้ึน                      
กว่า 6% (อา้งอิงจาก: บทความของ Positioning เร่ืองพิษ COVID-19 คนใชจ่้ายนอ้ย “กรุงศรีคอน
ซูมเมอร์” รับธุรกิจบตัรเครดิตปีน้ีหดตวั 35-50%) 

จากขอ้ความท่ีกล่าวมาในขา้งตน้ ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจในการศึกษาพฤติกรรมการช าระหน้ี
บตัรเครดิตในช่วงสถานการณ์ COVID-19 เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตในช่วง
สถานการณ์ COVID-19 และใหป้ระชาชนไดมี้การตระหนกัถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนต่อระบบ
เศรษฐกิจภายในประเทศถ้าหากไม่มีการไตร่ตรองในการใช้จ่ายจนเกิดเป็นหน้ีเ สีย ข้ึน
ภายในประเทศ 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาพฤติกกรมการช าระหน้ีบตัรเครดิตในช่วงสถานการณ์ COVID-19                
2. เพื่อศึกษาพฤติกกรมการช าระหน้ีบตัรเครดิตในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ของประชากรใน

เขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามเพศ สถานภาพ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 

3. เพื่อศึกษาความรับรู้ต่อสถานการณ์ COVID-19 ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกกรมการช าระหน้ีบตัร
เครดิตในช่วงสถานการณ์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. เพื่อศึกษาพฤติกกรมการช าระหน้ีบตัรเครดิตในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ของประชากรใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามพฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิต 

สมมติฐานของการศึกษา 

1. ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ อายุ 

ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั จะท าให้มีพฤติกรรมในการช าระหน้ี

บตัรเครดิตท่ีต่างกนั 
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2. ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิตท่ีต่างกนั จะท าให้

มีพฤติกรรมในการช าระหน้ีบตัรเครดิตท่ีต่างกนั 

3. ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีความรับรู้ต่อสถานการณ์ COVID-19 ท่ีต่างกนั จะท าใหมี้

พฤติกรรมในการช าระหน้ีบตัรเครดิตท่ีต่างกนั 

ขอบเขตของงานวิจัย 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชากรท่ีถือครองบตัรเครดิตของสถาบนัการเงิน
ภายในประเทศไทยท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร และมีอ านาจในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ และใชจ่้าย
ผ่านบัตรเครดิตด้วยตนเอง  จ านวน 400 คน จึงก าหนดค่าระดับความเช่ือมั่นท่ีร้อยละ 95 และค่า
ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้คือร้อยละ 5 โดยใช้การค านวณตามสูตรของทาโร ยามาเน่ Yamane 
(1973) ไดข้นาดของกลุ่มประชากรตวัอย่าง จ านวน 400 คน และใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบไม่อาศยั
ความน่าจะเป็นหรือแบบบงัเอิญ  

ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ ตวัแปรอิสระ 3 ปัจจยั คือ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ หรือ
ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ สถานภาพ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ 
และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิตของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบ
ไปดว้ย ธนาคารพาณิชยห์รือสถาบนัการเงินท่ีถือบตัรเครดิต จ านวนบตัรเครดิตท่ีมีในครอบครอง วงเงิน
บตัรเครดิตท่ีไดรั้บการอนุมติั ลกัษณะการใชบ้ตัรเครดิต วงเงินท่ีใชจ่้ายผ่านบตัรเครดิตในแต่ละเดือน 
และการวางแผนการใชบ้ตัรเครดิตในแต่ละเดือน และความความรับรู้ต่อสถานการณ์ COVID-19 ใน
ส่วนของตวัแปรตาม คือ ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการช าระหน้ีบตัรเครดิต ประกอบดว้ย ดา้นความ
เตม็ใจในการจ่าย ดา้นความตระหนกัถึงหน้ีท่ีคา้งช าระ ดา้นการรับรู้ถึงขอ้จ ากดัของบตัรเครดิต และดา้น
แนวความคิดเก่ียวกบัความเส่ียงท่ีไม่สามารถช าระหน้ีไดต้ามจ านวน หรือตามเวลาท่ีก าหนด  
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อน าขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการช าระหน้ีบตัรเครดิตของประชากร

ในเขตกรุงเทพมหานครมาใชใ้นการ 

2. เพื่อน าขอ้มูลดา้นพฤติกกรรมการใช้บตัรเครดิตในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ท่ีมีผลต่อการ

ช าระหน้ีบตัรเครดิตมาปรับใชใ้นการพฒันานโยบายท่ีสามารถช่วยเหลือและเยียวยาประชากรท่ี

ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบสอบถามออนไลน์ในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล โดยแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนประกอบดว้ย 4 ส่วนคือ  

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึง
ประกอบดว้ย เพศ สถานภาพ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จ านวน 6 ขอ้ 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบไปด้วย 
ธนาคารพาณิชยห์รือสถาบนัการเงินท่ีถือบตัรเครดิต จ านวนบตัรเครดิตท่ีมีในครอบครอง วงเงินบตัร
เครดิตท่ีไดรั้บการอนุมติั ลกัษณะการใชบ้ตัรเครดิต วงเงินท่ีใชจ่้ายผ่านบตัรเครดิตในแต่ละเดือน และ
การวางแผนการใชบ้ตัรเครดิตในแต่ละเดือน  

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลความคิดเห็นต่อความรับรู้ต่อสถานการณ์ COVID-19 ในปัจจุบนัของผูต้อบ
แบบสอบถาม จ านวน 6 ขอ้ โดยประกอบไปดว้ยค าถามเก่ียวกบัผลกระทบท่ีไดรั้บจากสถานการณ์ 
COVID-19 ในลักษณะความคิดเห็น 5 ระดับ (Rating Scale) และค าถามความคิดเห็นของผู ้ตอบ
แบบสอบถามเก่ียวกบัระยะเวลาท่ีคาดว่าสถานการณ์ COVID-19 ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัจะกลบัมาเป็น
ปกติ จ านวน 1 ขอ้ 

ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการช าระหน้ีบตัรเครดิตของผูต้อบแบบสอบถาม โดย
ประกอบไปดว้ย ด้านความเต็มใจในการจ่าย ด้านความตระหนักถึงหน้ีท่ีคา้งช าระ ด้านการรับรู้ถึง
ขอ้จ ากดัของบตัรเครดิต และดา้นแนวความคิดเก่ียวกบัความเส่ียงท่ีไม่สามารถช าระหน้ีไดต้ามจ านวน 
หรือตามเวลาท่ีก าหนด  

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ผูว้ิจยัไดท้ าการน าเสนอแบบสอบถามท่ี
สร้างข้ึนให้อาจารยท่ี์ปรึกษาท าการตรวจสอบความเท่ียงเชิงเน้ือหา (Content Validity) เพื่อตรวจสอบ
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เร่ืองการใชภ้าษา และขอ้ความใหมี้ความเหมาะสมกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีท าการศึกษา เม่ือผา่นการตรวจสอบ
จากอาจารยท่ี์ปรึกษาแลว้ ผูว้ิจยัได้น าแบบสอบถามให้กลุ่มท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกับกลุ่มตวัอย่างท่ี
ต้องการศึกษาจ านวน 30 ตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบค านวณค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS เพื่อหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ซ่ึงมี 2 ส่วน
คือ ค่าความเช่ือมัน่ปัจจยัดา้นความรับรู้ต่อสถานการณ์ COVID-19 ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha) เท่ากบั 0.748 และปัจจยัดา้นพฤติกรรมการช าระหน้ีบตัรเครดิต ในดา้นความเตม็ใจ
ในการจ่าย ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha) เท่ากบั 0.901 ดา้นความตระหนกัถึง
หน้ีท่ีคา้งช าระ ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha) เท่ากบั 0.812 ดา้นการรับรู้ถึง
ข้อจ ากัดของบัตรเครดิต ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha) เท่ากับ 0.873 ด้าน
แนวความคิดเก่ียวกับความเส่ียงท่ีไม่สามารถช าระหน้ีได้ตามจ านวน หรือตามเวลาท่ีก าหนดค่า
สมัประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha) เท่ากบั 0.933 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดจ้ดัท าแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ี
ก าหนด จ านวน 400 คน ซ่ึงกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรท่ีถือครองบัตรเครดิตของสถาบันการเงิน
ภายในประเทศไทยท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร และมีอ านาจในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ และใชจ่้าย
ผ่านบัตรเครดิตด้วยตนเอง โดยการสุ่มแบบบังเอิญ ซ่ึงหลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลครบ 400 ชุด 
ด าเนินการน าขอ้มูลท่ีไดม้าไปวิเคราะห์ค านวณผลโดยการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ 
SPSS เพื่อหาค่าสถิติ ซ่ึงไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการท าการทดสอบสมมติฐาน ผูว้ิจยัใชส้ถิติแบบทดสอบ t-
test สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะท าการ
ทดสอบเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธี LSD และใชส้ถิติพหุคูณ (Multiple Regression) 

สรุปผลการวจิัย 

การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการช าระหน้ีบตัร

เครดิตในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลจากการ

วิจยัไดด้งัต่อไปน้ี 
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1. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิตของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร 

จากการศึกษา ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

สถานภาพโสด จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อายุประมาณ 18 – 25 ปี ประกอบอาชีพพนักงาน

บริษทัเอกชน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ประมาณ 15,000 -30,000 บาท ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการใชบ้ตัร

เครดิตโดยส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามจะใชบ้ตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ กรุงไทย และกสิกรไทย 

ตามล าดบั โดยจ านวนบตัรท่ีถือครองมีอยู่ท่ีประมาณ 1 – 2 บตัร โดยวงเงินของบตัรท่ีไดรั้บจะอยู่ท่ี

ประมาณ 20,001- 50,000 บาท และส่วนใหญ่จะใชบ้ตัรเครดิตเพื่อผอ่นช าระค่าสินคา้ และบริการโดยจะ

ใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตเม่ือรู้สึกวา่มีความตอ้งการ หรือจ าเป็นตอ้งใชจ้ริง ๆ และมีการวางแผนการใชง้าน 

และจดรายละเอียดการใชง้านในแต่ละคร้ังไว ้

2. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัทางดา้นประชากรณ์ศาสตร์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  

จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  

2.1. ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศ ต่างกนั ท าให้มีพฤติกรรมการช าระหน้ีบตัรเครดิต

โดยรวม ต่างกนั 

2.2. ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีสถานภาพ ต่างกนั ท าให้พฤติกรรมการช าระหน้ีบตัร

เครดิตโดยรวม ไม่ต่างกนั 

2.3. ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุ ต่างกนั ท าให้พฤติกรรมการช าระหน้ีบตัรเครดิต

โดยรวม ต่างกนั 

2.4. ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั ท าให้พฤติกรรมการช าระหน้ี

บตัรเครดิตโดยรวม ไม่ต่างกนั 

2.5. ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพ ต่างกัน ท าให้พฤติกรรมการช าระหน้ีบตัรเครดิต

โดยรวม ไม่ต่างกนั 

2.6. ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั ท าให้พฤติกรรมการช าระ

หน้ีบตัรเครดิตโดยรวม ต่างกนั 

3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการช าระหน้ีบตัรเครดิต จ าแนกตามปัจจยัดา้นพฤติกรรม

การใชบ้ตัรเครดิต 
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3.1. ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีประเภทของบตัรเครดิตในครอบครอง  ต่างกนั ท าให้

พฤติกรรมการช าระหน้ีบัตรเครดิตโดยรวม ไม่ต่างกัน เม่ือพิจารณาในรายด้าน พบว่า 

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีประเภทของบตัรเครดิตในครอบครองต่างกนั ท าให้

พฤติกรรมการช าระหน้ีบตัรเครดิตดา้นความเตม็ใจในการจ่าย ดา้นความตระหนกัถึงหน้ีท่ีคา้ง

ช าระ ดา้นการรับรู้ถึงขอ้จ ากดัของบตัรเครดิต และดา้นแนวความคิดเก่ียวกบัความเส่ียงท่ีไม่

สามารถช าระหน้ีไดต้ามจ านวน หรือตามเวลาท่ีก าหนด ไม่ต่างกนั 

3.2. ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีจ านวนบัตรเครดิตท่ีมีในครอบครองต่างกันท าให้

พฤติกรรมการช าระหน้ีบัตรเครดิตโดยรวม ไม่ต่างกัน เม่ือพิจารณาในรายด้าน พบว่า 

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีประเภทของบตัรเครดิตในครอบครองต่างกนั ท าให้

พฤติกรรมการช าระหน้ีบตัรเครดิตดา้นความตระหนกัถึงหน้ีท่ีคา้งช าระและดา้นการรับรู้ถึง

ขอ้จ ากดัของบตัร ต่างกนั 

3.3. ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีวงเงินบัตรเครดิตท่ีได้รับการอนุมติั ต่างกัน ท าให้

พฤติกรรมการช าระหน้ีบตัรเครดิตโดยรวม ต่างกนั เม่ือพิจารณาในรายดา้น พบว่า ประชากร

ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีวงเงินบตัรเครดิตท่ีไดรั้บการอนุมติัต่างกนั ท าให้พฤติกรรมการ

ช าระหน้ีบตัรเครดิตดา้นความเตม็ใจในการจ่าย ดา้นความตระหนกัถึงหน้ีท่ีคา้งช าระ ดา้นการ

รับรู้ถึงขอ้จ ากดัของบตัรเครดิต และดา้นแนวความคิดเก่ียวกบัความเส่ียงท่ีไม่สามารถช าระหน้ี

ไดต้ามจ านวน หรือตามเวลาท่ีก าหนด ต่างกนั 

3.4. ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษณะการใชง้านบตัรเครดิตต่างกนั ท าให้พฤติกรรม

การช าระหน้ีบตัรเครดิตโดยรวม ไม่ต่างกนั เม่ือพิจารณาในรายดา้น พบว่า ประชากรในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษณะการใชง้านบตัรเครดิตต่างกนั ท าให้พฤติกรรมการช าระหน้ีบตัร

เครดิตด้านความเต็มใจในการจ่าย ด้านความตระหนักถึงหน้ีท่ีค้างช าระ ด้านการรับรู้ถึง

ขอ้จ ากดัของบตัรเครดิต และดา้นแนวความคิดเก่ียวกบัความเส่ียงท่ีไม่สามารถช าระหน้ีไดต้าม

จ านวน หรือตามเวลาท่ีก าหนดไม่ต่างกนั  

3.5.  ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีการวางแผนการใชบ้ตัรเครดิตในแต่ละเดือน ต่างกนั ท า

ให้พฤติกรรมการช าระหน้ีบัตรเครดิตโดยรวม ต่างกัน เม่ือพิจารณาในรายด้าน พบว่า 

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษณะการใชง้านบตัรเครดิตต่างกนั ท าให้พฤติกรรม
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การช าระหน้ีบตัรเครดิตดา้นความเตม็ใจในการจ่าย ดา้นความตระหนกัถึงหน้ีท่ีคา้งช าระ ดา้น

การรับรู้ถึงขอ้จ ากดัของบตัรเครดิต และดา้นแนวความคิดเก่ียวกบัความเส่ียงท่ีไม่สามารถ

ช าระหน้ีไดต้ามจ านวน หรือตามเวลาท่ีก าหนด ต่างกนั 

4. ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยด้านความคิดเห็นท่ีได้รับจากสถานการณ์ COVID-19 ท่ีมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการช าระหน้ีบตัรเครดิตของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

การช าระหน้ีบตัรเครดิต พบว่า ประชากรกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าสถานการณ์ 

COVID-19 ส่งผลกระทบต่อกลุ่มตวัอย่างในระดบัปานกลาง ถึง มาก ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มี

ความคิดเห็นว่าสถานการณ์จะกลบัมาเป็นปกติเหมือนเดิมในช่วงไตรมาสท่ี 4 ของปี พ.ศ. 2563                  

(หรือ ช่วงเดือนตุลาคม ถึง ธนัวาคม ของ ปี พ.ศ. 2563) 
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