ความพึงพอใจในการใช้ บัตรเครดิต First Choice
ของผู้ถือบัตรในเขตกรุงเทพมหานคร
CUSTOMER SATISFACTION TOWARDS
FIRST CHOICE CREDIT CARD IN BANGKOK AREA

ศิชารัตน์ บารุ งกิจ
สาขาการเงินและการธนาคาร คณะบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง ประเทศไทย
ผูร้ ับผิดชอบบทความ

Sicharut Bumrungkit
E-mail : sichrautmild@gmail.com
Faculty of Business Administration Program in Finance and Banking,
Ramkhamhaeng University, Thailand
Corresponding author
บทคัดย่ อ
การวิจยั มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้บตั รเครดิต First Choice ของผูถ้ ือ
บัตรในเขตกรุ งเทพมหานคร ได้แก่ ด้านวงเงินบัตรเครดิต ด้านค่าธรรมเนี ยม ด้านอัตราดอกเบี้ยและ
ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ ย ด้านอัตราค่าปรับ ด้านการซื้ อสิ นค้าเงิ นผ่อน ด้านการเบิ กเงิ นสดล่วงหน้า
ด้านการชาระเงินและจุดชาระเงิน โดยจาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส
อาชี พ ระดับการศึ กษา ระดับรายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อน ประชากรในงานวิจัยครั้ งนี้ คื อ ผูถ้ ื อบัตร First
Choice ในเขตกรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ ตอบแบบสอบถาม จานวน 400 คน เครื่ องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ดาเนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทาง
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คอมพิวเตอร์ ( SPSS Version 26.0 ) หาค่าความถี่ ( Frequencies ) ค่าร้อยละ ( Percentage ) ค่าเฉลี่ย (
̅ ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD )
ผลการวิจยั พบว่า 1.) ผูถ้ ือบัตรที่ตอบแบสอบถามทั้งหมดจานวน 400 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง จานวน 301 คน คิดเป็ นร้อยละ 75.3 มีอายุ 20-29 ปี จานวน 203 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.8 มี
สถานภาพโสด จานวน 305 คน คิดเป็ นร้อยละ 76.3 อาชีพพนักงานเอกชน จานวน 211 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 52.8 มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จานวน 299 คน คิดเป็ นร้อยละ 74.8 มีระดับรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 15,001-23,000 บาท จานวน 140 คน คิดเป็ นร้อยละ 35
2.) ความพึงพอใจในการใช้บตั รเครดิต First Choice ของผูถ้ ือบัตรในเขตกรุ งเทพมหานคร
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ด้านที่อยูใ่ นระดับมาก คือ ด้านการชาระเงินและจุด
ชาระเงิน ด้านการซื้ อสิ นค้าเงินผ่อน ด้านการเบิกเงินสดล่วงหน้า และด้านวงเงินบัตรเครดิต ตามลาดับ
คาสาคัญ : ความพึงพอใจ; บัตรเครดิต First Choice
ABSTRACT
The objective is to study Customer Satisfaction Towards First Choice Credit Card in
Bangkok Area. The factors of research include Credit card limit, Fee, Interest rates and interestfree periods, Penalty rate, Purchase of goods in installments, Cash advance and field of payment
and point of payment. That are classified by Personal factors were including Sex, Age, Education,
and Marital status, Occupation. The population in this study was First Choice cardholders in
Bangkok Area. The samples used in this research amount of 400 peoples. The questionnaire was
instrument of this research. Data was analyzed by using SPSS for Social Science Research ( SPSS
Version 26.0 ). The statistics were frequencies percentage mean ( ̅ ) standard deviation ( SD ).
The results found that 1.) The users all respondents 400 peoples. Most are female 301
peoples representing 75.3% Most age 20-29 years old 203 peoples representing 50.8% Most are
the Single status 305 peoples representing 76.3% Most are the private employees/employee 211
peoples representing 52.8% Most are Bachelor’s degree 299 peoples representing 74.8% Most
are average income per month 15,001-23,000 baht 140 peoples representing 35%
2.) Customer Satisfaction Towards First Choice Credit Card in Bangkok Area overall .
Consider each side, then that side is the highest level of Field of payment and point of payment,
Purchase of goods in installments, Cash advance, and Credit card limit.
Keywords : Satisfaction; First Choice Credit Card
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บทนา
ในปั จจุ บนั ได้มีการเปลี่ ย นแปลงไปอย่า งรวดเร็ วและรุ นแรงไม่ ว่าจะเป็ นด้านทางสังคม
เศรษฐกิจ
และการเมื อง ซึ่ งมี ผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ การปรั บเปลี่ ยน
โครงสร้างทางเศรษฐกิ จ มีผลทาให้โลกนั้นต้องพึ่งพาอาศัยกันมีความเชื่ อมโยงกันมากขึ้ นส่ งผลให้
สังคมยุคโลกาภิวตั น์น้ ีเป็ นสังคมที่รับข้อมูลข่าวสารได้ง่ายขึ้นและสามารถสื่ อสารได้อย่างรวดเร็ ว ซึ่ ง
ในปัจจุบนั บัตรเครดิตถือเป็ นความสะดวกสบายอย่างหนึ่ ง เพราะผูใ้ ช้ไม่จาเป็ นต้องถือเงินสดจานวน
มากๆ ในการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ เพียงแค่ถือบัตรหนึ่ งใบก็สามารถชาระค่าซื้ อสิ นค้าและค่าบริ การ
ได้ หรื ออีกอย่างที่เรี ยกว่า สังคมไร้เงินสด เพราะปัจจุบนั เงินสดถูกลดความสาคัญลงเนื่ องจากได้มีการ
นาเทคโนโลยีมาใช้ในการทาธุ รกรรมต่างๆ ดังนั้นธนาคารพาณิ ชย์ท้ งั ในและต่างประเทศ จึงนิ ยมใช้
ช่องทางการส่ งเสริ มการตลาดที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นเพื่อเป็ นตัวเลือกในการทาบัตรเครดิตให้กบั คน
ไทย อาทิเช่น การผ่อนสิ นค้า 0% ไม่มีค่าธรรมเนี ยมแรกเข้าและรายปี หรื อเบิกถอนเงินสดสู งสุ ด
100% เป็ นต้น ส่ งผลทาให้ในคนไทยนิยมใช้บตั รเครดิตกันมากขึ้น
จากเหตุ ผลดังกล่าวข้า งต้น ผูว้ ิ จยั จึ งมี ความสนใจในเรื่ อง “ความพึ งพอใจในการใช้บตั ร
เครดิต First Choice ของผูถ้ ือบัตรในเขตกรุ งเทพมหานคร” จึงมีประโยชน์และมีความสาคัญเพราะจะ
ท าให้เ กิ ด ความเข้า ใจในผูถ้ ื อ บัต รเครดิ ต ด้า นการช าระเงิ น และด้า นการซื้ อ สิ น ค้า ซึ่ งน่ า จะเป็ น
ประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจบัตรเครดิตให้ไปในทิศทางที่ดีข้ ึนสามารถตอบสนองความพึงพอใจของ
ลูกค้าได้มากที่สุด

วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจในการใช้บัต รเครดิ ต First
กรุ งเทพมหานคร

Choice

ของผู ้ถื อ บัต รในเขต

ขอบเขตการวิจยั
ในการศึกษาวิจยั เรื่ อง ความพึงพอพอใจในการใช้บตั รเครดิต First Choice ของผูถ้ ือบัตรใน
เขตกรุ งเทพมหานคร ดังนี้

ขอบเขตเนื้อหา
ตัวแปรอิสระ คือ
1. ปัจจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
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ตัวแปรตาม คือ
1. ความพึงพอใจในการใช้บตั รเครดิต First Choice ของผูถ้ ือบัตรในเขตกรุ งเทพมหานคร
ได้แก่ วงเงินในบัตรเครดิต ค่าธรรมเนียม การซื้ อสิ นค้าเงินผ่อน การเบิกเงินสดล่วงหน้า อัตราค่าปรับ
การชาระเงิน อัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาปลอดจากดอกเบี้ย
ขอบเขตด้ านประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ ผูถ้ ือบัตรเครดิต First Choice ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ขอบเขตด้ านระยะเวลา
การวิจยั ครั้งนี้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2563
ประโยชน์ ที่ได้ รับจากการวิจยั
1. ทาให้ทราบถึงความพึ งพอใจในการใช้บตั รเครดิ ต First Choice ของผูถ้ ือบัตรในเขต
กรุ งเทพมหานคร
2. เป็ นแนวทางให้กบั ผูอ้ อกบัตรสามารถนาไปใช้ในการวางแผน ปรับปรุ งและพัฒนาการ
ให้บริ การที่ตอบสนองต่อความพึงพอใจของผูถ้ ือบัตร First Choice ในแต่ละกลุ่ม

5

กรอบแนวคิดในการวิจยั
ตัวแปรอิสระ

ปัจจัยส่ วนบุคคล
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เพศ
อายุ
สถานภาพสมรส
อาชีพ
การศึกษา
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ตัวแปรตาม

ความพึงพอใจในการใช้ บัตรเครดิต
FirstChoiceในเขตกรุ งเทพมหานคร
1. วงเงินในบัตรเครดิต
2. ค่าธรรมเนียม
3. การซื้ อสิ นค้าเงินผ่อน
4. การเบิกเงินสดล่วงหน้า
5. อัตราค่าปรับ
6. การชาระเงิน
7.อัตราดอกเบี้ยและระยะเวลา
ปลอดจากดอกเบี้ย

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความพึงพอใจ
ดิเรก(2528) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติทางบวกของบุคคลที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง
ไม่ว่าจะเป็ นความรู ้สึกหรื อทัศนคติที่ดีต่องานที่ทาของบุคคลที่มีต่องานในทางบวก ทาให้บุคคลเกิ ด
ความกระตื อรื อร้น มีความสุ ข ความมุ่งมัน่ ที่ จะทางาน และสิ่ งเหล่านี้ จะส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผลในการทางาน
ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ ( Maslow's Theory Motivation )
อับราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow) ได้คิดค้นทฤษฎีแรงจูงใจ - The Theory of Human
Motivation ขึ้นมา ซึ่ งเกี่ยวข้องกับพื้นฐานในการดารงชีวิตของมนุษย์ บนความคิดที่ว่า การตอบสนอง
ต่อแรงจูงใจจะเกี่ยวข้องกับพฤติ กรรมเบื้องหลังของมนุ ษย์ โดยบอกถึง ลาดับขั้นความต้องการของ
มนุษย์ ที่มีแนวโน้มความต้องการอันใหม่ที่สูงขึ้น เมื่อความต้องการพื้นฐานได้รับการตอบสนองแล้ว
แบ่งออกเป็ น 5 ระดับ ดังนี้
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1.
ความต้องการทางกายภาพ / Physiological Need เป็ นความต้องการพื้นฐานที่มนุษย์
ต้องการอย่างแรก เพื่อให้ดารงชีวิตได้อย่างปกติ ได้แก่ ปัจจัยสี่ อาหาร เครื่ องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ที่พกั
อาศัย
2.
ความต้องการด้านปลอดภัย / Safety Needหลังจากที่เรามีปัจจัยสี่ ครบแล้ว ขั้นต่อมา
คนเราจะต้องการเรื่ องความปลอดภัย เพื่อให้ชีวิตมีความัน่ คงมากขึ้น
3.
ความต้องการทางสังคม / Social Needขั้นตอนมา เมื่อมี ความมัน่ คงในชี วิตแล้ว
คนเราก็ตอ้ งการความรัก ความเป็ นเจ้าของและการยอมรับจากคนรอบข้าง
4.
ความต้องการการยกย่อง ชื่อเสี ยง เกียรติยศ / Esteem Need กล่าวได้วา่ เมื่อผ่านขั้นที่
3 มาแล้ว คนเราก็ตอ้ งการขยายการยอมรับให้ใหญ่ข้ ึน ไม่ใช่แค่ยอมรับในกลุ่มของตนเองเท่านั้น
5.
ความต้องการสูงสุ ด ที่จะมาเติมเต็มความสมบูรณ์แบบในชี วิต / Self-Actualization
Needเป็ นขั้นสุ ดท้าย โดยความต้องการถึงสิ่ งที่ จะมาเติ มเต็มความสมบูรณ์ และคุณค่ าที่ แท้จริ งของ
คนๆนั้น
ข้ อมูลเกีย่ วกับบัตรเครดิต First Choice
กรุ งศรี เฟิ ร์ สช้อยส์ ภายใต้การดาเนิ นงานของ บริ ษทั อยุธยา แคปปิ ตอล เซอร์ วิสเซส จากัด
เป็ นผูน้ าในธุ ร กิ จสิ นเชื่ อ ส่ ว นบุ คคล สิ นเชื่ อผ่อนชาระ และบัตรเครดิ ต ผลิ ตภัณฑ์ที่ให้บริ การใน
ปัจจุบนั ได้แก่ บัตรกรุ งศรี เฟิ ร์สช้อยส์, บัตรกรุ งศรี เฟิ ร์สช้อยส์ แคร์ , บัตรเครดิตกรุ งศรี เฟิ ร์ สช้อยส์ วี
ซ่า แพลทินมั , บัตรเซ็นทรัล เดอะวัน เฟิ ร์สช้อยส์, บัตรโฮมโปรเฟิ ร์สช้อยส์ และบัตรเมกาโฮมเฟิ ร์ ส
ช้อยส์ ปัจจุบนั มีฐานลูกค้ากว่า 2.4 ล้านราย มีพนั ธมิตรทางการค้ามากกว่า 25,000 ร้านค้าทัว่ ประเทศ
งานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
รัตนาภรณ์ บุญแต่ง (2557) ได้ศึกษา “ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกถือบัตรเครดิตของธนาคาร
พานิชย์ กรณี ศึกษา : ประชาชนในเขตอาเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ” พบว่า ผลการตัดสิ นใจเลือก
ถือบัตรเครดิ ตส่ วนใหญ่ถือบัตรเครดิ ต ของ บมจ.ธนาคารกรุ งไทย เหตุผลเพราะขนาดบัตรกะทัดรัด
ออกแบบสวยงามและมีให้เลือกหลายประเภท
ปรี ยานารถ ลายคราม (2558) ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้
บัตรเครดิต KTC ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานีผลการศึกษาตามตารางที่ 4.9 แสดงให้เห็นว่าผูต้ อบ
แบบสอบถามมี ความคิ ดเห็ นโดยรวมต่ อ ส่ วนประสมการตลาด ในระดับความสาคัญมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.12 เมื่อวิเคราะห์เป็ นราย ข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยรวมมากที่ สุดเป็ นอันดับแรก
ได้แก่ มีเงิ นสารองไว้ให้เบิ กถอนยามฉุ กเฉิ น มี ค่าเฉลี่ย 4.67 รองลงมา อัตราดอกเบี้ ย ค่าปรับ และ
ค่าบริ การอื่น ๆ มีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 4.57 และมีอตั ราดอกเบี้ยในการผ่อนสิ นค้า มีค่าเฉลี่ย 4.45
ตามลาดับ ส่ วนข้อที่ มีค่าเฉลี่ยน้อย ที่สุดคือ จานวนร้านค้าที่ รับบัตรเครดิ ตมีให้เลือกใช้บริ การอย่าง
ทัว่ ถึง มีค่าเฉลี่ยที่ 3.41ตามลาดับ
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ชุติมณฑน์ เช้าเจริ ญ (2558) ได้ทาการศึ กษาเรื่ อง ปั จจัยที่ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริ การ ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) พบว่า ปั จจัยด้านราคาและการอานวยความสะดวกใน
ด้านที่ จอดรถ ส่ งผลต่อความ พึ งพอใจในการใช้บริ การธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) เป็ น
อันดับที่ 3 ประกอบด้วย อัตราค่า ค่าธรรมเนี ยมบัตรเครดิ ตแรกเข้าและรายปี ค่าธรรมเนี ยมการทาง
ธุรกรรมทางการเงิน ความเหมาะสมของ อัตราดอกเบี้ย ความคุม้ ค่าระหว่างราคาผลิตภัณฑ์และบริ การ
ของธนาคารกับบริ การที่ลูกค้าได้รับ การแจ้ง รายละเอียดราคาค่าใช้บริ การที่เหมาะสม รวมทั้งการที่
ธนาคารมี ที่ จ อดรถที่ เ พี ย งพอส าหรั บ ผู ้ม าใช้บ ริ การ ด้ว ย สิ นี น าฏ คุ รุ กิ จ วาณิ ช ย์ (2558) ได้
ทาการศึกษา “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริ การบัตรเครดิตเคทีซีออมสิ น” พบว่า
1. ลูกค้าที่ใช้บริ การบัตรเครดิต เคทีซี -ออมสิ น ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 20-30 ปี ระดับ
การศึกษาปริ ญญาตรี มีสถานภาพโสด ประกอบอาชี พข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายได้ เฉลี่ย
ต่อเดื อนประมาณ 15,000 - 30,000 บาท มี จานวนสมาชิ กในครอบครั ว 4 - 6 คน และมี ค่าใช้จ่าย
ส่ วนตัวเฉลี่ยต่อเดือนเท่ากับ 5,001 -10,000 บาท
2. ระดับคุ ณภาพการให้บริ การบัตรเครดิ ตเคที ซี -ออมสิ นในภาพรวมอยู่ใ นระดับดี โดย
ระดับคุณภาพการให้บริ การบัตรเครดิต เคทีซี -ออมสิ น ด้านความปลอดภัยมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด รองลงมา
คือการติดต่อสื่ อสาร การเข้าถึงลูกค้า ความไว้วางใจ ความน่าเชื่ อถือ การตอบสนองลูกค้า การเข้าใจ
และรู ้จกั ลูกค้า และการสร้างบริ การให้เป็ นที่รู้จกั ตามลาดับ
กนกวรรณ ปั ญญธนพัฒน์ (2558) ได้ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บตั รเครดิ ต
ธนาคารพาณิ ชย์ไทยในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล บัตรเครดิ ต เป็ นบัตรที่ธนาคารพาณิ ชย์ (Bank)
หรื อบริ ษทั ประกอบธุ รกิ จบัตรเครดิ ตที่ มิใช่สถาบันการเงิ น (Non-Bank) ออกให้แก่ผบู ้ ริ โภคที่ เป็ น
สมาชิ ก ถื อเป็ นสัญลักษณ์ ของการใช้แทนเงิ นสดเพื่ อใช้ในการชาระสิ นค้า ปรี ยานารถ ลายคราม
(2558) ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้ บัตรเครดิต KTC ของผูบ้ ริ โภค
ในจังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.9 แสดงให้เห็นว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
โดยรวมต่ อ ส่ วนประสมการตลาด ในระดับความสาคัญมาก โดยมี ค่า เฉลี่ ยรวมเท่ ากับ 4.12 เมื่ อ
วิเคราะห์เป็ นราย ข้อพบว่า ข้อที่ มีค่าเฉลี่ยรวมมากที่ สุดเป็ นอันดับแรก ได้แก่ มีเงินสารองไว้ให้เบิ ก
ถอนยามฉุ กเฉิ น มี ค่ า เฉลี่ ย 4.67 รองลงมา อัต ราดอกเบี้ ย ค่ า ปรั บ และค่ า บริ ก ารอื่ น ๆ มี ค วาม
เหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 4.57 และมีอตั ราดอกเบี้ยในการผ่อนสิ นค้า มีค่าเฉลี่ย 4.45 ตามลาดับ ส่ วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อย ที่ สุดคื อ จานวนร้านค้าที่รับบัตรเครดิตมีให้เลือกใช้บริ การอย่างทัว่ ถึง มีค่าเฉลี่ยที่ 3.41
ตามลาดับ
ธาริ นี เหล็กกล้า (2559) ได้การศึ กษาเรื่ องพฤติกรรมการใช้บตั รสิ นเชื่ อเกษตรกรของลูกค้า
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาไชยา อาเภอไชยา จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี โดยมี
วัตถุประสงค์ในการศึ กษา ดังนี้ (1) เพื่อศึ กษาพฤติกรรมการใช้บตั รสิ นเชื่ อเกษตรกร (2) เพื่อศึ กษา
ปัจจัยส่ วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บตั รสิ นเชื่ อเกษตรกร (3) เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาด (7PS) ที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บตั รสิ นเชื่ อเกษตรกร พบว่า ระดับ
ปั ญหาและอุ ปสรรคในการใช้บริ การบัตรสิ นเชื่ อเกษตรกรในอาเภอไชยา จังหวัด สุ ร าษฎร์ ธานี
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โดยรวมอยูใ่ นระดับไม่เป็ นปั ญหาและเมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อ พบว่า ด้านวงเงินที่ได้รับ
อนุ มตั ิ ไ ม่ เ พี ยงพอ ติ ด 1 ใน 6ของระดับปั ญ หาและอุ ปสรรคในการใช้บริ การบัต รเครดิ ต สิ นเชื่ อ
เกษตรกร
กนกพร ตรึ กตรอง (2560) ศึ กษาเกี่ ยวกับปั จจัยที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บตั รเครดิ ตของ
ลูกค้าธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) สาขาสี่ แยกหัวถนน พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้
บัตรเครดิตของลูกค้าธนาคาร ไทยพาณิ ชย์ จากัด(มหาชน)สาขาสี่ แยกหัวถนน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก โดยด้านที่ กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บตั รเครดิ ตของ
ธนาคารมากกว่าด้านอื่น ๆ คือ ด้านสถานที่และสิ่ งอานวยความสะดวก โดยเฉพาะเรื่ องธนาคารมีจาน
วนช่องทางอื่นๆ ในการชาระหนี้ เช่น ทางไปรษณี ย ์ ทางเคาน์เตอร์ ธนาคาร ผ่านเอทีเอม ผ่าน Internet
Banking รองลงมาคือด้านราคา โดยเฉพาะเรื่ องการได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนี ยมบัตรเครดิ ตรายปี
ส่ วนเรื่ องที่ กลุ่มตัวอย่างเห็ นว่าเป็ นปั จจัยที่ ส่งผลต่ อการตัดสิ นใจใช้บตั รเครดิ ตของธนาคาร ไทย
พาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) สาขาสี่ แยกหัวถนน อยู่ในระดับน้อยที่ สุดคื อด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ
โดยเฉพาะเรื่ องการมีกล่องรับฟังความคิดเห็น หรื อข้อเสนอแนะจากลูกค้า
นิเวชน์ บัวดิษฐ์ (2561) ได้ศึกษาวิจยั ปัญหาหนี้ บตั รเครดิตของพนักงานองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น : กรณี ศึกษาเทศบาลเมืองปากน้ าจังหวัดสมุทรปราการ พบว่า การคิดอัตราค่าปรับ ในกรณี ที่
มิได้ชาระหนี้ครบ ตลอดจนมี วัตถุประสงค์รองคือ เพื่อทราบว่าการตัดสิ นใจก่อหนี้ บตั รเครดิตมีความ
สมเหตุสมผลหรื อไม่ เพียงใด และเพื่อค้นหาว่าอะไรคือเบื้องหลังหรื อเงื่อนไขสิ่ งเร้าสาคัญที่มีอิทธิ พล
ต่อการตัดสิ นใจก่อหนี้ดงั กล่าว นั้น ผลการศึกษาพบดังนี้ การค้นพบคาตอบสาหรับวัตถุประสงค์หลัก
คือ พนักงานองค์ปกครองท้องถิ่นที่เป็ นหนี้ บัตรเครดิตส่ วนใหญ่ไม่ทราบวิธีคิดอัตราค่าปรับในกรณี
ที่มิได้ชาระหนี้ครบตามกาหนด นอกจากนี้ยงั มีความเข้าใจผิดในกรณี ที่มิได้ชาระหนี้ ครบตามกาหนด
ว่า บริ ษทั บัตรเครดิ ตจะเริ่ ม คิดค่าปรับภายหลังจากระยะเวลาปลอดหนี้ แล้ว 45 วัน พนักงานองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นที่เป็ น หนี้บตั รเครดิตเกือบทั้งหมดเห็นว่า ข้อความอธิ บายการคิดค่าปรับในกรณี
ที่มิได้ ชาระหนี้ ครบตามกาหนด ที่ ปรากฏอยู่ตรงแผ่นด้านหลังของใบแจ้งหนี้ บตั รเครดิตของบริ ษทั
บัตรเครดิตหลายแห่งนั้น มีลกั ษณะการเขียนที่ยากแก่การทาความเข้าใจ และยอมรับว่า การที่ตน ขาด
ความรู ้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ ยวกับการคิ ดค่าปรับ ในกรณี ที่มิได้ชาระหนี้ ครบ ตามกาหนดนั้น เป็ น
ส่ วนหนึ่งที่ทาให้การตัดสิ นใจก่อหนี้ และจัดการหนี้ของตนมีประสิ ทธิ ผลต่า
วิธีดาเนินการวิจยั
เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) โดยจะใช้การวิจยั เชิ งสารวจ (Survery
Research) และวิธีการข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire)
ประชากรกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูถ้ ือบัตรเครดิต First Choice ในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งไม่
สามารถทราบจานวนประชากรที่ แน่ นอน จึ งได้ทาการกาหนดตัวอย่าง โดยคานวณสู ตรที่ ไม่ทราบ
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จานวนประชากรที่ แน่ นอนและกาหนดค่าความเชื่ อมัน่ 95% ความคลาดเคลื่อนในการประมาณไม่
เกิน 5% จากกลุ่มตัวอย่างในการศึ กษาครั้งนี้ ได้จานวน 400 คน ดังนั้น ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่าง
โดยไม่ใช้ความน่าจะเป็ น (Nonprobability Sampling) ซึ่ งเลือกการใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญ
(Accidental Sampling)
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1.
แจกแบบสอบถามให้ แ ก่ ป ระชาชนในกลุ่ ม ที่ ก าหนดไว้ โดยใช้ วิ ธี ก ารแจก
แบบสอบถามที่เป็ นกระดาษและผ่านทางออนไลน์โดยใช้ Google From
2.

ตอบข้อซักถามบางประการที่ผตู ้ อบแบบสอบถาม อาจจะต้องการคาอธิ บายเพิ่มเติม

3.
เก็บรวบรวมแบบสอบถามที่ ไ ด้ขอ้ มูลครบถ้วนแล้ว เพื่ อนาไปจัดทาและเตรี ย ม
สาหรับการวิเคราะห์
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจัย ทาการประมวลผลการวิเ คราะห์ข ้อ มูลด้วยเครื่ อ งคอมพิ วเตอร์ โดยใช้โ ปรแกรม
สาเร็ จรู ปทางคอมพิวเตอร์ ( SPSS Version 26.0 )
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์
1. ค่าร้อยละ ( Percentage )
2. ค่าเฉลี่ย X ใช้ในการแปลความหมายของข้อมูลต่างๆ
3. ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสาหรับข้อมูลระดับความพึงพอใจในการใช้บตั รเครดิต First
Choiceของผูถ้ ือบัตรในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนที่ 1 ด้านเพศ พบว่า โดยส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 301 คน
คิดเป็ นร้อยละ 75.3 และเพศชาย จานวน 99 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.8 ด้านอายุ ส่ วนใหญ่ มีอายุ 20-29
ปี จานวน 203 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 50.8 รองลงมาคื อ 30-39 ปี คิดเป็ นร้อยละ 34.3 , อายุ40-49 ปี คิ ด
เป็ นร้อยละ 9.8 และอายุ 50ปี ขึ้นไป จานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.3 ตามลาดับ ด้านสถานภาพสมรส
ส่ ว นใหญ่ มี ส ถานภาพโสด จานวน 305 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 76.3 รองลงมาคื อ สถานภาพสมรส
จานวน 64 คน คิดเป็ นร้อยละ 16 และสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ จานวน 31 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 7.8 ตามลาดับ ด้านอาชี พ ส่ วนใหญ่ มีอาชี พพนักงานเอกชน จานวน 211 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.8
รองลงมาคืออาชี พข้าราชการ จานวน 67 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.8, อาชี พธุ รกิจส่ วนตัว จานวน 49 คน
คิดเป็ นร้อยละ 12.3, อาชี พพนักงานรัฐวิสาหกิ จ จานวน 37 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.3, อาชี พนักเรี ยน/
นักศึ กษา จานวน 27 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 6.8, อื่นๆ จานวน 6 คิ ดเป็ นร้ อยละ 2 และอาชี พแม่บา้ น
จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ .8 ตามลาดับ ด้านระดับการศึกษา ส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี
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จานวน 299 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 74.8 รองลงมาคื อสู งกว่าปริ ญญาตรี จานวน 57 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ
14.3 และต่ า กว่าปริ ญญาตรี จานวน 44 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 11 ตามลาดับ ด้านรายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อน
ส่ ว นใหญ่ มี ร ะดับ รายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อน 15,001-23,000 บาท จานวน 140 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 35
รองลงมาคือ 23,001-31,000 บาท จานวน 100 คน คิดเป็ นร้อยละ 25, 31,001-39,000 บาท จานวน
69 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.3, 47,001 บาทขึ้นไป จานวน 44 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 11, 7,000-15,000
บาท จานวน 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 7 และ 39,001-47,000 บาท จานวน 19 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 4.8
ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนที่ 2 ความพึงพอใจในการใช้บตั รเครดิต First Choice ของผูถ้ ือ
บัตรในเขตกรุ งเทพมหานคร มีองค์ประกอบ 7 ด้าน โดยผูว้ ิจยั จะทาการวิเคราะห์ดว้ ยค่าเฉลี่ย ( ̅ )
และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD )พบว่า ความพึงพอใจในการใช้บตั รเครดิต First Choice ของผูถ้ ือ
บัตรในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก
( X = 3.80 ) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่าทุก ด้านที่อยูใ่ นระดับที่มาก ได้แก่ ด้านการชาระเงินและจุดชาระเงิน ด้านการซื้ อสิ นค้าเงินผ่อน
ด้านการเบิ กเงินสดล่วงหน้า ด้านค่าธรรมเนี ยม ด้านวงเงินบัตรเครดิต ด้านอัตราค่าปรับ และด้าน
อัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย (X = 3.96, X = 3.89, X = 3.78, X = 3.75, ( X) =
3.74, X = 3.74, X = 3.72 ) ตามลาดับ
สรุ ปผลการวิจยั
ปัจจัยส่ วนบุคคล
การศึ กษาเรื่ อง ความพึ งพอใจในการใช้บตั รเครดิ ต First Choice ของผูถ้ ื อบัตรในเขต
กรุ งเทพมหานคร มีผูถ้ ือบัตรที่ ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 400 คน พบว่าส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง จานวน 301 คน คิดเป็ นร้อยละ 75.3 และเพศชาย จานวน 99 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.8 ส่ วนใหญ่
ใหญ่ มีอายุ 20-29 ปี จานวน 203 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.8 รองลงมาคือ 30-39 ปี คิดเป็ นร้อยละ 34.3 ,
อายุ40-49 ปี คิดเป็ นร้อยละ 9.8 และอายุ 50ปี ขึ้นไป จานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.3 ตามลาดับ ส่ วน
ใหญ่มีสถานภาพโสดจานวน 305 คน คิดเป็ นร้อยละ 76.3 รองลงมาคือ สถานภาพสมรส จานวน 64
คน คิ ดเป็ นร้อยละ 16 และสถานภาพหม้าย/หย่าร้ าง/แยกกันอยู่ จานวน 31 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 7.8
ตามลาดับ ส่ วนใหญ่มีอาชี พพนักงานเอกชน จานวน 211 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.8 รองลงมาคืออาชี พ
ข้าราชการ จานวน 67 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 16.8, อาชี พธุ รกิ จส่ วนตัว จานวน 49 คน คิ ดเป็ นร้อยละ
12.3, อาชี พพนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 37 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.3, อาชี พนักเรี ยน/นักศึกษา จานวน
27 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.8, อื่นๆ จานวน 6 คิดเป็ นร้อยละ 2 และอาชี พแม่บา้ น จานวน 3 คน คิดเป็ น
ร้อยละ .8 ตามลาดับ ส่ วนใหญ่มีระดับการศึ กษาปริ ญญาตรี จานวน 299 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 74.8
รองลงมาคือสู งกว่าปริ ญญาตรี จานวน 57 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.3 และต่ ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 44
คน คิดเป็ นร้อยละ 11 ตามลาดับ ส่ วนใหญ่มีระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-23,000 บาท จานวน
140 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 35 รองลงมาคื อ 23,001-31,000 บาท จานวน 100 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 25,
31,001-39,000 บาท จานวน 69 คน คิดเป็ นร้ อยละ 17.3, 47,001 บาทขึ้นไป จานวน 44 คน คิดเป็ น
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ร้อยละ 11, 7,000-15,000 บาท จานวน 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 7 และ 39,001-47,000 บาท จานวน
19 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.8 ตามลาดับ
ความพึงพอใจในการใช้ บัตรเครดิต First Choice ของผู้ถอื บัตรในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่อยู่ในระดับมาก คือด้านด้าน
การช าระเงิ น และจุ ด ช าระเงิ น ด้า นการซื้ อ สิ น ค้า เงิ น ผ่ อ น ด้า นการเบิ ก เงิ น สดล่ ว งหน้า ด้า น
ค่ า ธรรมเนี ยม ด้านวงเงิ นบัต รเครดิ ต ด้านอัตราค่ า ปรั บ ด้า นอัตราดอกเบี้ ย และระยะเวลาปลอด
ดอกเบี้ย ตามลาดับ
อภิปรายผล
1. ด้ านด้ านวงเงินบัตรเครดิต
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีระดับความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากเช่ นกัน ซึ่ งได้แก่ วงเงิ นที่ ได้รับอนุ มตั ิ กบั รายได้โดยผูม้ ีรายได้ต่ ากว่า 30,000 บาท จะ
ได้รับวงเงินไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้ รายได้ต้ งั แต่ 30,0000 ถึง 50,000 บาท วงเงินไม่เกิน 3 เท่าและ
รายได้ต้ งั แต่ 50,000 บาทขึ้ นไป ให้ได้รับวงเงิ นไม่เกิ น 5 เท่า ความสะดวกในการขออนุ มตั ิ วงเงิ น
เพิ่ มเติ ม ความรวดเร็ วในการอนุ มตั ิ บตั รเครดิ ต วงเงิ นที่ ได้รั บอนุ มตั ิ กบั ค่ าใช้จ่าย ตามลาดับ ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวคิ ดของ ธาริ นี เหล็กกล้า (2559) ได้การศึ กษาเรื่ องพฤติ กรรมการใช้บตั รสิ นเชื่ อ
เกษตรกรของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาไชยา อาเภอไชยา จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี
2. ด้ านค่ าธรรมเนียม
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีระดับความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากเช่ นกัน ซึ่ ง ได้แ ก่ การไม่ เ รี ย กเก็บ ค่ า ธรรมเนี ย มแรกเข้า ความเหมาะสมของอัต รา
ค่าธรรมเนียมในการเบิกเงินสดล่วงหน้า ความเหมาะสมของจานวนเงินค่าธรรมเนี ยมรายปี ที่เรี ยกเก็บ
อัต ราค่ า ธรรมเนี ย มในการออกบัต รใหม่ ก รณี ห าย / ช ารุ ด และอัต รามู ล ค่ า เพิ่ ม ที่ คิ ด จากยอด
ค่าธรรมเนี ยมของการเบิ กถอนเงิ นสดล่วงหน้า ตามลาดับ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ ชุ ติมณฑน์
เช้าเจริ ญ (2558) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การ ธนาคารไทย
พาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
3. ด้ านอัตราดอกเบีย้ และระยะเวลาปลอดดอกเบีย้
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีระดับความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากเช่นกัน ซึ่ งได้แก่ อัตราดอกเบี้ ยในการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า อัตราดอกเบี้ ยในการ
ซื้ อสิ นค้าเงินผ่อน เงื่อนไขในการแบ่งชาระอัตราดอกเบี้ยพิเศษ อัตราดอกเบี้ยกรณี ชาระเงินค่าใช้จ่าย
บัตรเครดิตล่าช้า และความเหมาะสมของช่ วงระยะเวลาปลอดดอกเบี้ ย ตามลาดับ ซึ่ งสอดคล้องกับ
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แนวคิดนิ เวชน์ บัวดิษฐ์ (2561) ได้ศึกษาวิจยั ปั ญหาหนี้ บตั รเครดิตของพนักงานองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น : กรณี ศึกษาเทศบาลเมืองปากน้ าจังหวัดสมุทรปราการ
4. ด้ านอัตราค่ าปรับ
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีระดับความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากเช่นกัน ซึ่ งได้แก่ อัตราดอกเบี้ยจากการผิดนัดชาระหนี้ ในอัตราที่สูง อัตราค่าปรับกรณี
ชาระเงิ นค่าใช้จ่ายบัตรเครดิ ตล่าช้า และความซ้ าซ้อนของค่าใช้จ่ายกรณี ชาระเงิ นบัตรเครดิ ตล่าช้า
ตามลาดับ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ กนกพร ตรึ กตรอง (2560) ศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสิ นใจใช้บตั รเครดิตของลูกค้าธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) สาขาสี่ แยกหัวถนน
5. ด้ านการซื้อสิ นค้ าเงินผ่ อน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่มีระดับความพึงพอใจมาก
ที่ สุดคื อ ด้านจานวนร้ านค้าที่ ให้บริ การซื้ อเงิ นผ่อน ส่ วนข้อที่ มีความพึ งพอใจอยู่ในระดับมาก คื อ
ประเภทของสิ น ค้า ที่ ใ ห้ บ ริ การซื้ อ เงิ น ผ่ อ น การแบ่ ง งวดช าระที่ ใ ห้ บ ริ การซื้ อ เงิ น ผ่ อ น ความ
หลากหลายของโปรโมชัน่ เมื่อซื้ อสิ นค้าเงินผ่อน เครดิตเงินคืนเมื่อผ่อนชาระสิ นค้าหรื อบริ การ สิ ทธิ
พิเศษในการผ่อนชาระสิ นค้า และคะแนนสะสมจากการซื้ อเงิ นผ่อน ตามลาดับ ซึ่ งสอดคล้องกับ
แนวคิ ดของ กนกวรรณ ปั ญญธนพัฒน์ (2558) ได้ศึกษาปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บตั ร
เครดิตธนาคารพาณิ ชย์ไทยในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล
6. ด้ านการเบิกเงินสดล่ วงหน้ า
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีระดับความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากเช่นกัน ซึ่ งได้แก่ ความสะดวกรวดเร็ วในการเบิกเงิน ช่องทางในการเช็ควงเงินคงเหลือที่
สามารถเบิ กถอนได้ และจานวนเครื่ องเบิ กถอนเงิ นสดอัตโนมัติ ของบัตรเครดิ ต First Choice
ตามลาดับ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวความคิดของ ปรี ยานารถ ลายคราม (2558) ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้ บัตรเครดิต KTC ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี
7. ด้ านการชาระเงินและจุดชาระเงิน
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่มีระดับความพึงพอใจมาก
ที่สุดคือ ด้านจานวนจุดบริ การรับชาระและด้านช่องทางในการชาระหนี้บตั รเครดิตมีความหลากหลาย
ส่ วนข้อที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คือ ค่าใช้จ่ายในการชาระเงิน ตามลาดับ ซึ่ งสอดคล้องกับ
แนวคิ ดของ รัตนาภรณ์ บุญแต่ง (2557) ได้ศึกษา “ปั จจัยที่ มีผลต่อการเลือกถือบัตรเครดิ ตของ
ธนาคารพานิชย์ กรณี ศึกษา : ประชาชนในเขตอาเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
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ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจยั
ด้ านวงเงินบัตรเครดิต
สิ่ งที่ตอ้ งปรับปรุ งคือ วงเงินที่ได้รับอนุมตั ิกบั ค่าใช้จ่าย ควรมี เพื่อชาระเงินแทนเงินสด โดย
ธนาคารจะกาหนดวงเงิ นให้ตามความ สามารถในการชาระหนี้ ของเรา และ กาหนดรอบระยะเวลา
ชาระเงินให้ เช่น ตัดรอบบัญชีทุกวันที่ 10 และชาระเงิน ภายในวันที่ 22 เป็ นต้น
ด้ านค่ าธรรมเนียม
สิ่ งที่ ตอ้ งปรั บปรุ งคื อ อัตรามูลค่ าเพิ่ มที่ คิดจากยอดค่ าธรรมเนี ยมของการเบิ กถอนเงิ นสด
ล่วงหน้า ควรมีการระบุค่าธรรมเนี ยมให้ชดั เจนมากกว่าเดิม เพราะเมื่อชาระไม่เต็มจานวน หรื อตาม
กาหนดผูถ้ ือบัตรจะต้องเสี ยเงิน 3 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ ค่าดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียม
ด้ านอัตราดอกเบีย้ และระยะเวลาปลอดดอกเบีย้
สิ่ งที่ตอ้ งปรับปรุ งคือ ความเหมาะสมของช่วงระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย อาจจะมีการเพิ่มระยะ
ปลอดดอกเบี้ ยจาก 45 วัน เป็ น 60 วันเริ่ มนับตั้งแต่วนั สรุ ปรอบบัญชี จนถึงวันครบกาหนดชาระเงิ น
ของรอบบัญชี ถดั ไป ด้านอัตราดอกเบี้ยกรณี ชาระเงินค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตล่าช้า เพิ่มวันชาระจาก 2-3
วันทาการ เป็ น 4-5 วันทาการโดยที่ไม่โดนคิดดอกเบี้ยและค่าปรับล่าช้า
ด้ านอัตราค่ าปรับ
สิ่ งที่ตอ้ งปรับปรุ งคือ ความซ้ าซ้อนของค่าใช้จ่ายกรณี ชาระเงินบัตรเครดิตล่าช้า ในกรณี ผิด
ชาระหนี้ โดยปกติ แล้ว จะมี ค่ าติ ด ตามทวงหนี้ ซึ่ งจะแบ่ งเป็ น 200-500 บาทต่ อต่ อสัญญา อาจจะ
ปรับปรุ งโดยเรี ยกเก็บเป็ นราคาเดียวต่อสัญญา เพราะผูถ้ ือบัตรต้องเสี ยค่าปรับกรณี ล่าช้าด้วย ทั้งนี้ การ
ไม่เรี ยกเก็บค่าติดตามทวงหนี้อาจจะทาให้ผถู ้ ือบัตรทาการชาระหนี้ไวมากยิ่งขึ้น
ด้ านการซื้อสิ นค้ าเงินผ่ อน
สิ่ งที่ตอ้ งปรับปรุ งคือ เครดิตเงินคืนเมื่อผ่อนชาระสิ นค้าหรื อบริ การ โดยปกติแล้ว ช้อปดีมี
(เงิ น)คื น ผ่อน 0% พร้ อมรั บเครดิ ตเงิ นคื นเพิ่ ม 300 บาท* เมื่ อผ่อนชาระสิ นค้า หรื อบริ การตั้งแต่
30,000 บาทขึ้นไป* อาจะเปลี่ยนเกณฑ์ใหม่ให้ต่ากว่า 30,000 บาท เพื่อเป็ นการเพิ่มโอกาสให้กบั ผูถ้ ือ
บัตรได้รับเครดิต

ด้ านการเบิกเงินสด
สิ่ งที่ตอ้ งปรับปรุ งคือ จานวนเครื่ องเบิกถอนเงินสดอัตโนมัติ ของบัตรเครดิ ต First Choice
ควรจัดให้มีการเบิกถอนเงิ นสดผ่านทางแอปพลิเคชัน่ ของบัตรเครดิต ในกรณี ที่ผถู ้ ือบัตร ลืมนาบัตร
เครดิตมา
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ด้ านการชาระเงินและจุดชาระเงิน
สิ่ งที่ ตอ้ งปรับปรุ งคื อ ค่าใช้จ่ายในการชาระเงิ น ควรฟรี ค่าธรรมเนี ยมไม่ใช่ เฉพาะการจ่าย
ผ่านช่องทางการหักบัญชีอตั โนมัติ ควรครอบคลุมไปถึงชาระคืนที่เคาน์เตอร์ ธนาคาร/เคาน์เตอร์ ชาระ
เงินด้วย
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