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บทคัดย่อ 

 การวิจยัมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความพึงพอใจในการใชบ้ตัรเครดิต First Choice ของผูถื้อ
บตัรในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ดา้นวงเงินบตัรเครดิต ดา้นค่าธรรมเนียม ดา้นอตัราดอกเบ้ียและ
ระยะเวลาปลอดดอกเบ้ีย ดา้นอตัราค่าปรับ ดา้นการซ้ือสินคา้เงินผ่อน ดา้นการเบิกเงินสดล่วงหนา้ 
ดา้นการช าระเงินและจุดช าระเงิน  โดยจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
อาชีพ ระดบัการศึกษา ระดบัรายได้เฉล่ียต่อเดือน ประชากรในงานวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูถื้อบตัร First 
Choice ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทาง
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คอมพิวเตอร์ ( SPSS Version 26.0 ) หาค่าความถ่ี ( Frequencies ) ค่าร้อยละ ( Percentage ) ค่าเฉล่ีย ( 
 ̅ )  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( SD ) 

 ผลการวิจยัพบวา่  1.)  ผูถื้อบตัรท่ีตอบแบสอบถามทั้งหมดจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง จ านวน 301 คน คิดเป็นร้อยละ 75.3 มีอาย ุ  20-29 ปี จ านวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 50.8 มี
สถานภาพโสด จ านวน 305 คน คิดเป็นร้อยละ 76.3 อาชีพพนกังานเอกชน จ านวน 211 คน คิดเป็น
ร้อยละ 52.8 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 299 คน คิดเป็นร้อยละ 74.8 มีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 15,001-23,000 บาท จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 35 

 2.)  ความพึงพอใจในการใชบ้ตัรเครดิต First Choice ของผูถื้อบตัรในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นการช าระเงินและจุด
ช าระเงิน ดา้นการซ้ือสินคา้เงินผอ่น ดา้นการเบิกเงินสดล่วงหนา้ และดา้นวงเงินบตัรเครดิต ตามล าดบั 

ค าส าคัญ : ความพึงพอใจ; บตัรเครดิต 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 interest-
free 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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บทน า 

 ในปัจจุบนัได้มีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วและรุนแรงไม่ว่าจะเป็นด้านทางสังคม  
เศรษฐกิจ และการเมือง ซ่ึงมีผลมาจากการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ  การปรับเปล่ียน
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ มีผลท าให้โลกนั้นตอ้งพ่ึงพาอาศยักนัมีความเช่ือมโยงกนัมากข้ึนส่งผลให้
สงัคมยคุโลกาภิวตันน้ี์เป็นสงัคมท่ีรับขอ้มูลข่าวสารไดง่้ายข้ึนและสามารถส่ือสารไดอ้ย่างรวดเร็ว ซ่ึง
ในปัจจุบนับตัรเครดิตถือเป็นความสะดวกสบายอย่างหน่ึง เพราะผูใ้ชไ้ม่จ าเป็นตอ้งถือเงินสดจ านวน
มากๆ ในการซ้ือสินคา้หรือบริการ เพียงแค่ถือบตัรหน่ึงใบก็สามารถช าระค่าซ้ือสินคา้และค่าบริการ
ได ้หรืออีกอยา่งท่ีเรียกวา่ สงัคมไร้เงินสด เพราะปัจจุบนัเงินสดถกูลดความส าคญัลงเน่ืองจากไดมี้การ
น าเทคโนโลยีมาใชใ้นการท าธุรกรรมต่างๆ ดงันั้นธนาคารพาณิชยท์ั้งในและต่างประเทศ จึงนิยมใช้
ช่องทางการส่งเสริมการตลาดท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึนเพ่ือเป็นตวัเลือกในการท าบตัรเครดิตใหก้บัคน
ไทย อาทิเช่น การผ่อนสินคา้ 0%   ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเขา้และรายปี   หรือเบิกถอนเงินสดสูงสุด 
100% เป็นตน้ ส่งผลท าใหใ้นคนไทยนิยมใชบ้ตัรเครดิตกนัมากข้ึน 

 จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจในเร่ือง “ความพึงพอใจในการใช้บตัร
เครดิต First Choice ของผูถื้อบตัรในเขตกรุงเทพมหานคร” จึงมีประโยชน์และมีความส าคญัเพราะจะ
ท าให้เกิดความเข้าใจในผูถื้อบัตรเครดิตด้านการช าระเงินและด้านการซ้ือสินค้าซ่ึงน่าจะเป็น
ประโยชนใ์นการพฒันาธุรกิจบตัรเครดิตใหไ้ปในทิศทางท่ีดีข้ึนสามารถตอบสนองความพึงพอใจของ
ลกูคา้ไดม้ากท่ีสุด 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการใช้บัตรเครดิต First Choice ของผู ้ถือบัตรในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตการวจิยั 

ในการศึกษาวิจยัเร่ือง ความพึงพอพอใจในการใชบ้ตัรเครดิต First Choice ของผูถื้อบตัรใน
เขตกรุงเทพมหานคร ดงัน้ี 

 

 ขอบเขตเน้ือหา 

 ตวัแปรอสิระ  คือ  

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส อาชีพ การศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
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 ตวัแปรตาม คือ 

1. ความพึงพอใจในการใชบ้ตัรเครดิต First Choice  ของผูถื้อบตัรในเขตกรุงเทพมหานคร 
ไดแ้ก่ วงเงินในบตัรเครดิต ค่าธรรมเนียม การซ้ือสินคา้เงินผ่อน การเบิกเงินสดล่วงหนา้ อตัราค่าปรับ 
การช าระเงิน อตัราดอกเบ้ียและระยะเวลาปลอดจากดอกเบ้ีย 

ขอบเขตด้านประชากร 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูถื้อบตัรเครดิต First Choice ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตด้านระยะเวลา 

 การวิจยัคร้ังน้ี  ตั้งแต่เดือนตุลาคม  - พฤศจิกายน 2563 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวจิยั 

 1.  ท าให้ทราบถึงความพึงพอใจในการใชบ้ตัรเครดิต First Choice ของผูถื้อบตัรในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 2.  เป็นแนวทางให้กบัผูอ้อกบตัรสามารถน าไปใชใ้นการวางแผน ปรับปรุงและพฒันาการ
ใหบ้ริการท่ีตอบสนองต่อความพึงพอใจของผูถื้อบตัร First Choice ในแต่ละกลุ่ม 
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กรอบแนวคิดในการวจิยั 

ตวัแปรอิสระ           ตวัแปรตาม 

         

ปัจจยัส่วนบุคคล                                                              ความพงึพอใจในการใช้บัตรเครดติ                                                           
FirstChoiceในเขตกรุงเทพมหานคร 

1. เพศ                 1.  วงเงินในบตัรเครดิต 
2. อาย ุ                2.  ค่าธรรมเนียม 
3. สถานภาพสมรส               3.  การซ้ือสินคา้เงินผอ่น 
4. อาชีพ                4.  การเบิกเงินสดล่วงหนา้ 
5. การศึกษา                5.  อตัราค่าปรับ 
6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน                6.  การช าระเงิน 

7.อตัราดอกเบ้ียและระยะเวลา  
ปลอดจากดอกเบ้ีย                                                                         

 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัความพงึพอใจ 

ดิเรก(2528) กล่าววา่ ความพึงพอใจ หมายถึง ทศันคติทางบวกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกหรือทศันคติท่ีดีต่องานท่ีท าของบุคคลท่ีมีต่องานในทางบวก ท าใหบุ้คคลเกิด
ความกระตือรือร้น มีความสุข ความมุ่งมัน่ท่ีจะท างาน และส่ิงเหล่าน้ีจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการท างาน 

ทฤษฎีแรงจงูใจของมาสโลว์  ( Maslow's Theory Motivation ) 

อบัราฮมั มาสโลว ์(Abraham Maslow) ไดคิ้ดคน้ทฤษฎีแรงจูงใจ - The Theory of Human 
Motivation ข้ึนมา ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตของมนุษย ์บนความคิดท่ีว่า การตอบสนอง
ต่อแรงจูงใจจะเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมเบ้ืองหลงัของมนุษย ์โดยบอกถึง ล าดบัขั้นความตอ้งการของ
มนุษย ์ท่ีมีแนวโนม้ความตอ้งการอนัใหม่ท่ีสูงข้ึน เม่ือความตอ้งการพ้ืนฐานไดรั้บการตอบสนองแลว้ 
แบ่งออกเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 
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1. ความตอ้งการทางกายภาพ / Physiological Need เป็นความตอ้งการพ้ืนฐานท่ีมนุษย์
ตอ้งการอยา่งแรก เพ่ือใหด้ ารงชีวิตไดอ้ยา่งปกติ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่ี อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค ท่ีพกั
อาศยั 

2. ความตอ้งการดา้นปลอดภยั / Safety Needหลงัจากท่ีเรามีปัจจยัส่ีครบแลว้ ขั้นต่อมา
คนเราจะตอ้งการเร่ืองความปลอดภยั เพ่ือใหชี้วิตมีความัน่คงมากข้ึน 

3. ความตอ้งการทางสังคม / Social Needขั้นตอนมา เม่ือมีความมัน่คงในชีวิตแลว้ 
คนเรากต็อ้งการความรัก ความเป็นเจา้ของและการยอมรับจากคนรอบขา้ง 

4. ความตอ้งการการยกยอ่ง ช่ือเสียง เกียรติยศ / Esteem Need กล่าวไดว้า่เม่ือผ่านขั้นท่ี 
3 มาแลว้ คนเรากต็อ้งการขยายการยอมรับใหใ้หญ่ข้ึน ไม่ใช่แค่ยอมรับในกลุ่มของตนเองเท่านั้น 

5. ความตอ้งการสูงสุด ท่ีจะมาเติมเต็มความสมบูรณ์แบบในชีวิต / Self-Actualization 
Needเป็นขั้นสุดทา้ย โดยความตอ้งการถึงส่ิงท่ีจะมาเติมเต็มความสมบูรณ์ และคุณค่าท่ีแทจ้ริงของ
คนๆนั้น 

ข้อมลูเกีย่วกบับัตรเครดติ First Choice 

 กรุงศรีเฟิร์สชอ้ยส์  ภายใตก้ารด าเนินงานของ บริษทั อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จ ากดั 
เป็นผูน้ าในธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคล สินเช่ือผ่อนช าระ และบัตรเครดิต ผลิตภัณฑ์ท่ีให้บริการใน
ปัจจุบนั ไดแ้ก่ บตัรกรุงศรีเฟิร์สชอ้ยส์,  บตัรกรุงศรีเฟิร์สชอ้ยส์ แคร์,  บตัรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สชอ้ยส์ วี
ซ่า แพลทินมั,  บตัรเซ็นทรัล เดอะวนั เฟิร์สชอ้ยส์,  บตัรโฮมโปรเฟิร์สชอ้ยส์  และบตัรเมกาโฮมเฟิร์ส
ชอ้ยส์ ปัจจุบนัมีฐานลกูคา้กวา่ 2.4 ลา้นราย มีพนัธมิตรทางการคา้มากกวา่ 25,000 ร้านคา้ทัว่ประเทศ 

งานวิจยัที่เกีย่วข้อง 

 รัตนาภรณ์  บุญแต่ง (2557)  ไดศึ้กษา “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกถือบตัรเครดิตของธนาคาร
พานิชย ์กรณีศึกษา : ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัสมุทรปราการ” พบว่า  ผลการตดัสินใจเลือก
ถือบตัรเครดิตส่วนใหญ่ถือบตัรเครดิต ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เหตุผลเพราะขนาดบตัรกะทดัรัด 
ออกแบบสวยงามและมีใหเ้ลือกหลายประเภท  

ปรียานารถ ลายคราม (2558) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช ้
บตัรเครดิต KTC ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานีผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.9 แสดงใหเ้ห็นว่าผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมต่อ ส่วนประสมการตลาด ในระดับความส าคญัมาก โดยมี
ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.12 เม่ือวิเคราะห์เป็นราย ขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียรวมมากท่ีสุดเป็นอนัดบัแรก 
ไดแ้ก่ มีเงินส ารองไวใ้ห้เบิกถอนยามฉุกเฉิน มี ค่าเฉล่ีย 4.67 รองลงมา อตัราดอกเบ้ีย ค่าปรับ และ
ค่าบริการอ่ืน ๆ มีความเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย 4.57 และมีอตัราดอกเบ้ียในการผ่อนสินคา้ มีค่าเฉล่ีย 4.45 
ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ย ท่ีสุดคือ จ านวนร้านคา้ท่ีรับบตัรเครดิตมีใหเ้ลือกใชบ้ริการอย่าง
ทัว่ถึง มีค่าเฉล่ียท่ี 3.41ตามล าดบั 
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ชุติมณฑน์ เชา้เจริญ (2558) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการ ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) พบว่า ปัจจยัดา้นราคาและการอ านวยความสะดวกใน
ดา้นท่ีจอดรถ ส่งผลต่อความ พึงพอใจในการใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) เป็น
อนัดบัท่ี 3 ประกอบดว้ย อตัราค่า ค่าธรรมเนียมบตัรเครดิตแรกเขา้และรายปี ค่าธรรมเนียมการทาง
ธุรกรรมทางการเงิน ความเหมาะสมของ อตัราดอกเบ้ีย ความคุม้ค่าระหวา่งราคาผลิตภณัฑแ์ละบริการ
ของธนาคารกบับริการท่ีลูกคา้ไดรั้บ การแจง้ รายละเอียดราคาค่าใชบ้ริการท่ีเหมาะสม รวมทั้งการท่ี
ธนาคารมีท่ีจอดรถท่ีเพียงพอส าหรับผู ้มาใช้บริการ ด้วย สินีนาฏ คุรุกิจวาณิชย์  (2558)  ได้
ท าการศึกษา “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตเคทีซีออมสิน” พบวา่ 

1. ลกูคา้ท่ีใชบ้ริการบตัรเครดิต เคทีซี -ออมสิน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20-30 ปี ระดบั
การศึกษาปริญญาตรี มีสถานภาพโสด ประกอบอาชีพขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ มีรายได ้เฉล่ีย
ต่อเดือนประมาณ 15,000 - 30,000 บาท มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 4 - 6 คน และมี ค่าใช้จ่าย
ส่วนตวัเฉล่ียต่อเดือนเท่ากบั 5,001 -10,000 บาท  

2. ระดบัคุณภาพการให้บริการบตัรเครดิตเคทีซี -ออมสินในภาพรวมอยู่ในระดบัดี โดย 
ระดบัคุณภาพการใหบ้ริการบตัรเครดิต เคทีซี -ออมสิน ดา้นความปลอดภยัมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา 
คือการติดต่อส่ือสาร การเขา้ถึงลูกคา้ ความไวว้างใจ ความน่าเช่ือถือ การตอบสนองลูกคา้ การเขา้ใจ 
และรู้จกัลกูคา้ และการสร้างบริการใหเ้ป็นท่ีรู้จกั ตามล าดบั 

กนกวรรณ  ปัญญธนพฒัน์ (2558) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิต
ธนาคารพาณิชยไ์ทยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล บตัรเครดิต เป็นบตัรท่ีธนาคารพาณิชย ์(Bank) 
หรือบริษทัประกอบธุรกิจบตัรเครดิตท่ีมิใช่สถาบนัการเงิน (Non-Bank) ออกให้แก่ผูบ้ริโภคท่ีเป็น
สมาชิก ถือเป็นสัญลกัษณ์ของการใช้แทนเงินสดเพ่ือใช้ในการช าระสินคา้  ปรียานารถ ลายคราม 
(2558) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช ้บตัรเครดิต KTC ของผูบ้ริโภค
ในจงัหวดัปทุมธานีผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.9 แสดงใหเ้ห็นว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
โดยรวมต่อ ส่วนประสมการตลาด ในระดบัความส าคัญมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.12 เม่ือ
วิเคราะห์เป็นราย ขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียรวมมากท่ีสุดเป็นอนัดบัแรก ไดแ้ก่ มีเงินส ารองไวใ้หเ้บิก
ถอนยามฉุกเฉิน มี ค่าเฉล่ีย 4.67 รองลงมา อัตราดอกเบ้ีย ค่าปรับ และค่าบริการอ่ืน ๆ มีความ
เหมาะสม มีค่าเฉล่ีย 4.57 และมีอตัราดอกเบ้ียในการผ่อนสินคา้ มีค่าเฉล่ีย 4.45 ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียนอ้ย ท่ีสุดคือ จ านวนร้านคา้ท่ีรับบตัรเครดิตมีใหเ้ลือกใชบ้ริการอย่างทัว่ถึง มีค่าเฉล่ียท่ี 3.41
ตามล าดบั 

ธารินี เหลก็กลา้ (2559) ไดก้ารศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการใชบ้ตัรสินเช่ือเกษตรกรของลูกคา้
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาไชยา อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดยมี
วตัถุประสงค์ในการศึกษา ดงัน้ี (1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ตัรสินเช่ือเกษตรกร (2) เพ่ือศึกษา
ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ตัรสินเช่ือเกษตรกร (3) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด (7PS) ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ตัรสินเช่ือเกษตรกร พบว่า ระดบั
ปัญหาและอุปสรรคในการใช้บริการบัตรสินเช่ือเกษตรกรในอ าเภอไชยา จังหวดัสุราษฎร์ธานี 
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โดยรวมอยู่ในระดบัไม่เป็นปัญหาและเม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละขอ้ พบว่า ดา้นวงเงินท่ีไดรั้บ
อนุมติัไม่เพียงพอ ติด 1 ใน 6ของระดับปัญหาและอุปสรรคในการใช้บริการบัตรเครดิตสินเช่ือ
เกษตรกร 

กนกพร ตรึกตรอง (2560) ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บตัรเครดิตของ
ลกูคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) สาขาส่ีแยกหวัถนน พบวา่ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใช้
บตัรเครดิตของลกูคา้ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จากดั(มหาชน)สาขาส่ีแยกหวัถนน โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ีย
อยู่ในระดบัมาก โดยดา้นท่ีกลุ่มตวัอย่างเห็นว่าเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิตของ
ธนาคารมากกวา่ดา้นอ่ืน ๆ คือ ดา้นสถานท่ีและส่ิงอานวยความสะดวก โดยเฉพาะเร่ืองธนาคารมีจาน
วนช่องทางอ่ืนๆ ในการช าระหน้ี เช่น ทางไปรษณีย ์ทางเคาน์เตอร์ธนาคาร ผ่านเอทีเอม ผ่าน Internet 
Banking รองลงมาคือดา้นราคา โดยเฉพาะเร่ืองการไดรั้บการยกเวน้ค่าธรรมเนียมบตัรเครดิตรายปี 
ส่วนเร่ืองท่ีกลุ่มตวัอย่างเห็นว่าเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บตัรเครดิตของธนาคาร ไทย
พาณิชย ์จากดั (มหาชน) สาขาส่ีแยกหัวถนน อยู่ในระดบันอ้ยท่ีสุดคือดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ
โดยเฉพาะเร่ืองการมีกล่องรับฟังความคิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะจากลกูคา้ 

นิเวชน ์บวัดิษฐ ์(2561) ไดศึ้กษาวิจยัปัญหาหน้ีบตัรเครดิตของพนกังานองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองปากน ้าจงัหวดัสมุทรปราการ พบว่า การคิดอตัราค่าปรับ ในกรณีท่ี
มิไดช้ าระหน้ีครบ ตลอดจนมี วตัถุประสงคร์องคือ เพ่ือทราบวา่การตดัสินใจก่อหน้ีบตัรเครดิตมีความ
สมเหตุสมผลหรือไม่ เพียงใด และเพ่ือคน้หาวา่อะไรคือเบ้ืองหลงัหรือเง่ือนไขส่ิงเร้าส าคญัท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจก่อหน้ีดงักล่าว นั้น ผลการศึกษาพบดงัน้ี การคน้พบค าตอบส าหรับวตัถุประสงคห์ลกั 
คือ พนกังานองคป์กครองทอ้งถ่ินท่ีเป็นหน้ี บตัรเครดิตส่วนใหญ่ไม่ทราบวิธีคิดอตัราค่าปรับในกรณี
ท่ีมิไดช้ าระหน้ีครบตามก าหนด นอกจากน้ียงัมีความเขา้ใจผิดในกรณีท่ีมิไดช้ าระหน้ีครบตามก าหนด
ว่า บริษทับตัรเครดิตจะเร่ิม คิดค่าปรับภายหลงัจากระยะเวลาปลอดหน้ีแลว้ 45 วนั พนกังานองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเป็น หน้ีบตัรเครดิตเกือบทั้งหมดเห็นวา่ ขอ้ความอธิบายการคิดค่าปรับในกรณี
ท่ีมิได ้ช าระหน้ีครบตามก าหนด ท่ีปรากฏอยู่ตรงแผ่นดา้นหลงัของใบแจง้หน้ีบตัรเครดิตของบริษทั 
บตัรเครดิตหลายแห่งนั้น มีลกัษณะการเขียนท่ียากแก่การท าความเขา้ใจ และยอมรับว่า การท่ีตน ขาด
ความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการคิดค่าปรับ ในกรณีท่ีมิไดช้ าระหน้ีครบ ตามก าหนดนั้น เป็น
ส่วนหน่ึงท่ีท าใหก้ารตดัสินใจก่อหน้ีและจดัการหน้ีของตนมีประสิทธิผลต ่า 

วิธีด าเนินการวิจยั 

 เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) โดยจะใชก้ารวิจยัเชิงส ารวจ (Survery 
Research) และวิธีการขอ้มลูดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) 

ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ผูถื้อบตัรเครดิต First Choice ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่
สามารถทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน จึงไดท้ าการก าหนดตวัอย่าง โดยค านวณสูตรท่ีไม่ทราบ
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จ านวนประชากรท่ีแน่นอนและก าหนดค่าความเช่ือมัน่ 95% ความคลาดเคล่ือนในการประมาณไม่
เกิน 5%  จากกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี ไดจ้ านวน 400 คน ดงันั้น ผูวิ้จยัใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่าง
โดยไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling)  ซ่ึงเลือกการใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ 
(Accidental Sampling) 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 1. แจกแบบสอบถามให้แก่ประชาชนในกลุ่มท่ีก าหนดไว้ โดยใช้วิธีการแจก
แบบสอบถามท่ีเป็นกระดาษและผา่นทางออนไลนโ์ดยใช ้ Google From 

2. ตอบขอ้ซกัถามบางประการท่ีผูต้อบแบบสอบถาม อาจจะตอ้งการค าอธิบายเพ่ิมเติม 

3. เก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีไดข้อ้มูลครบถว้นแลว้ เพ่ือน าไปจดัท าและเตรียม
ส าหรับการวิเคราะห์  

การวิเคราะห์ข้อมลู 

 ผูว้ิจัยท าการประมวลผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์     ( SPSS Version 26.0 ) 

สถติิที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

1. ค่าร้อยละ ( Percentage ) 
2. ค่าเฉล่ีย    X   ใชใ้นการแปลความหมายของขอ้มลูต่างๆ 
3. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานส าหรับขอ้มูลระดบัความพึงพอใจในการใชบ้ตัรเครดิต First 

Choiceของผูถื้อบตัรในเขตกรุงเทพมหานคร   

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนท่ี 1 ดา้นเพศ พบว่า โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 301 คน 
คิดเป็นร้อยละ 75.3 และเพศชาย จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 24.8  ดา้นอายุ ส่วนใหญ่ มีอายุ  20-29 
ปี จ านวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 50.8 รองลงมาคือ 30-39 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.3 , อายุ40-49 ปี คิด
เป็นร้อยละ 9.8 และอาย ุ50ปีข้ึนไป จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3 ตามล าดบั ดา้นสถานภาพสมรส 
ส่วนใหญ่ มีสถานภาพโสด จ านวน 305 คน คิดเป็นร้อยละ 76.3 รองลงมาคือ สถานภาพสมรส 
จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ  16 และสถานภาพหมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่จ  านวน 31 คน คิดเป็นร้อย
ละ 7.8 ตามล าดบั ดา้นอาชีพ ส่วนใหญ่ มีอาชีพพนกังานเอกชน จ านวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 52.8 
รองลงมาคืออาชีพขา้ราชการ จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.8, อาชีพธุรกิจส่วนตวั จ านวน 49 คน 
คิดเป็นร้อยละ 12.3, อาชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.3, อาชีพนกัเรียน/
นกัศึกษา จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8, อ่ืนๆ จ านวน 6 คิดเป็นร้อยละ 2 และอาชีพแม่บา้น 
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ .8 ตามล าดบั ดา้นระดบัการศึกษา ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี 
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จ านวน 299 คน คิดเป็นร้อยละ 74.8 รองลงมาคือสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 
14.3 และต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11 ตามล าดบั ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
ส่วนใหญ่มีระดับรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001-23,000 บาท จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 35 
รองลงมาคือ 23,001-31,000 บาท จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25,      31,001-39,000 บาท จ านวน 
69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.3,  47,001 บาทข้ึนไป  จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11,  7,000-15,000   
บาท  จ านวน  28 คน คิดเป็นร้อยละ 7 และ  39 ,001-47,000 บาท จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 
ตามล าดบั  

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจในการใชบ้ตัรเครดิต First Choice ของผูถื้อ
บตัรในเขตกรุงเทพมหานคร มีองค์ประกอบ  7 ดา้น โดยผูวิ้จยัจะท าการวิเคราะห์ดว้ยค่าเฉล่ีย ( ̅) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( SD )พบว่า ความพึงพอใจในการใชบ้ตัรเครดิต First Choice ของผูถื้อ
บตัรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก         ( X   = 3.80 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบวา่ทุก ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัท่ีมาก ไดแ้ก่ ดา้นการช าระเงินและจุดช าระเงิน ดา้นการซ้ือสินคา้เงินผ่อน  
ดา้นการเบิกเงินสดล่วงหนา้  ดา้นค่าธรรมเนียม  ดา้นวงเงินบตัรเครดิต  ดา้นอตัราค่าปรับ และดา้น
อตัราดอกเบ้ียและระยะเวลาปลอดดอกเบ้ีย (X   =  3.96, X   =  3.89,  X   =  3.78, X   =  3.75, ( X)   =  
3.74, X   =  3.74,  X   =  3.72 ) ตามล าดบั 

สรุปผลการวจิยั 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

 การศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการใชบ้ตัรเครดิต First Choice  ของผูถื้อบตัรในเขต
กรุงเทพมหานคร มีผูถื้อบตัรท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 400 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง จ านวน 301 คน คิดเป็นร้อยละ 75.3 และเพศชาย จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 24.8 ส่วนใหญ่ 
ใหญ่ มีอาย ุ 20-29 ปี จ านวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 50.8 รองลงมาคือ 30-39 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.3 , 
อาย4ุ0-49 ปี คิดเป็นร้อยละ 9.8 และอาย ุ50ปีข้ึนไป จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3 ตามล าดบั ส่วน
ใหญ่มีสถานภาพโสดจ านวน 305 คน คิดเป็นร้อยละ 76.3 รองลงมาคือ สถานภาพสมรส จ านวน 64 
คน คิดเป็นร้อยละ  16 และสถานภาพหมา้ย/หย่าร้าง/แยกกนัอยู่ จ  านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8 
ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานเอกชน จ านวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 52.8 รองลงมาคืออาชีพ
ขา้ราชการ จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.8 , อาชีพธุรกิจส่วนตวั จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 
12.3, อาชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.3, อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา จ านวน 
27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8, อ่ืนๆ จ านวน 6 คิดเป็นร้อยละ 2 และอาชีพแม่บา้น จ านวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ .8 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 299 คน คิดเป็นร้อยละ 74.8 
รองลงมาคือสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3 และต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 44 
คน คิดเป็นร้อยละ 11 ตามล าดบั  ส่วนใหญ่มีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-23,000 บาท จ านวน 
140 คน คิดเป็นร้อยละ 35 รองลงมาคือ 23 ,001-31,000 บาท จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25 ,      
31,001-39,000 บาท จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.3,  47,001 บาทข้ึนไป  จ านวน 44 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 11,  7,000-15,000   บาท  จ านวน  28 คน คิดเป็นร้อยละ 7 และ  39 ,001-47,000 บาท จ านวน 
19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 ตามล าดบั 

ความพงึพอใจในการใช้บัตรเครดติ First Choice  ของผู้ถอืบัตรในเขตกรุงเทพมหานคร 

 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีอยู่ในระดบัมาก คือดา้นดา้น
การช าระเงินและจุดช าระเงิน ด้านการซ้ือสินค้าเงินผ่อน ด้านการเบิกเงินสดล่วงหน้า ด้าน
ค่าธรรมเนียม  ด้านวงเงินบัตรเครดิต ด้านอตัราค่าปรับ ด้านอตัราดอกเบ้ียและระยะเวลาปลอด
ดอกเบ้ีย ตามล าดบั  

อภิปรายผล 

1. ด้านด้านวงเงนิบัตรเครดติ 

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ทุกขอ้มีระดบัความพึงพอใจอยู่
ในระดบัมากเช่นกนั ซ่ึงไดแ้ก่ วงเงินท่ีไดรั้บอนุมติักบัรายไดโ้ดยผูมี้รายไดต้ ่ากว่า 30,000 บาท จะ
ไดรั้บวงเงินไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได ้ รายไดต้ั้งแต่ 30,0000 ถึง 50,000 บาท  วงเงินไม่เกิน 3 เท่าและ
รายไดต้ั้งแต่ 50,000 บาทข้ึนไป ให้ไดรั้บวงเงินไม่เกิน 5 เท่า ความสะดวกในการขออนุมติัวงเงิน
เพ่ิมเติม ความรวดเร็วในการอนุมติับตัรเครดิต วงเงินท่ีไดรั้บอนุมติักบัค่าใช้จ่าย ตามล าดบั ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ธารินี เหล็กกลา้ (2559) ไดก้ารศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการใชบ้ตัรสินเช่ือ
เกษตรกรของลูกคา้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาไชยา อ าเภอไชยา จงัหวดัสุ
ราษฎร์ธานี 

2. ด้านค่าธรรมเนียม 

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ทุกขอ้มีระดบัความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากเช่นกัน ซ่ึงได้แก่ การไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้า ความเหมาะสมของอตัรา
ค่าธรรมเนียมในการเบิกเงินสดล่วงหนา้ ความเหมาะสมของจ านวนเงินค่าธรรมเนียมรายปีท่ีเรียกเก็บ 
อัตราค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่กรณีหาย / ช ารุด และอัตรามูลค่าเพ่ิมท่ีคิดจากยอด
ค่าธรรมเนียมของการเบิกถอนเงินสดล่วงหนา้ ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  ชุติมณฑน ์
เชา้เจริญ (2558) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ ธนาคารไทย
พาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

3. ด้านอตัราดอกเบีย้และระยะเวลาปลอดดอกเบีย้ 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ทุกขอ้มีระดบัความพึงพอใจ

อยู่ในระดบัมากเช่นกนั ซ่ึงไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียในการเบิกถอนเงินสดล่วงหนา้ อตัราดอกเบ้ียในการ
ซ้ือสินคา้เงินผ่อน เง่ือนไขในการแบ่งช าระอตัราดอกเบ้ียพิเศษ อตัราดอกเบ้ียกรณีช าระเงินค่าใชจ่้าย
บตัรเครดิตล่าชา้ และความเหมาะสมของช่วงระยะเวลาปลอดดอกเบ้ีย ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
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แนวคิดนิเวชน์ บวัดิษฐ์ (2561) ไดศึ้กษาวิจยัปัญหาหน้ีบตัรเครดิตของพนกังานองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองปากน ้าจงัหวดัสมุทรปราการ  

4. ด้านอตัราค่าปรับ 

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ทุกขอ้มีระดบัความพึงพอใจอยู่
ในระดบัมากเช่นกนั ซ่ึงไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียจากการผิดนดัช าระหน้ีในอตัราท่ีสูง อตัราค่าปรับกรณี
ช าระเงินค่าใชจ่้ายบตัรเครดิตล่าชา้ และความซ ้ าซ้อนของค่าใชจ่้ายกรณีช าระเงินบตัรเครดิตล่าช้า 
ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ กนกพร ตรึกตรอง (2560) ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิตของลกูคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) สาขาส่ีแยกหวัถนน 

5. ด้านการซ้ือสินค้าเงนิผ่อน 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจมาก

ท่ีสุดคือ ดา้นจ านวนร้านคา้ท่ีให้บริการซ้ือเงินผ่อน ส่วนขอ้ท่ีมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก คือ 
ประเภทของสินค้าท่ีให้บริการซ้ือเงินผ่อน  การแบ่งงวดช าระท่ีให้บริการซ้ือเงินผ่อน ความ
หลากหลายของโปรโมชัน่เม่ือซ้ือสินคา้เงินผ่อน เครดิตเงินคืนเม่ือผ่อนช าระสินคา้หรือบริการ สิทธิ
พิเศษในการผ่อนช าระสินคา้ และคะแนนสะสมจากการซ้ือเงินผ่อน ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ กนกวรรณ  ปัญญธนพฒัน์ (2558) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัร
เครดิตธนาคารพาณิชยไ์ทยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

6. ด้านการเบิกเงนิสดล่วงหน้า 

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ทุกขอ้มีระดบัความพึงพอใจอยู่
ในระดบัมากเช่นกนั ซ่ึงไดแ้ก่ ความสะดวกรวดเร็วในการเบิกเงิน ช่องทางในการเช็ควงเงินคงเหลือท่ี
สามารถเบิกถอนได้ และจ านวนเคร่ืองเบิกถอนเงินสดอตัโนมติั ของบัตรเครดิต First Choice 
ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ ปรียานารถ ลายคราม (2558) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ือง 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช ้บตัรเครดิต KTC ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี 

7. ด้านการช าระเงนิและจุดช าระเงนิ 

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีระดบัความพึงพอใจมาก
ท่ีสุดคือ ดา้นจ านวนจุดบริการรับช าระและดา้นช่องทางในการช าระหน้ีบตัรเครดิตมีความหลากหลาย 
ส่วนขอ้ท่ีมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก คือ ค่าใชจ่้ายในการช าระเงิน ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ  รัตนาภรณ์  บุญแต่ง (2557)  ไดศึ้กษา “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกถือบตัรเครดิตของ
ธนาคารพานิชย ์กรณีศึกษา : ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัสมุทรปราการ 
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ข้อเสนอแนะจากผลการวจิยั 

ด้านวงเงนิบัตรเครดติ  

ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงคือ วงเงินท่ีไดรั้บอนุมติักบัค่าใชจ่้าย ควรมี เพ่ือช าระเงินแทนเงินสด โดย 
ธนาคารจะก าหนดวงเงินให้ตามความ สามารถในการช าระหน้ีของเรา และ ก าหนดรอบระยะเวลา
ช าระเงินให ้เช่น ตดัรอบบญัชีทุกวนัท่ี 10 และช าระเงิน ภายในวนัท่ี 22 เป็นตน้  

ด้านค่าธรรมเนียม  

ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงคือ อตัรามูลค่าเพ่ิมท่ีคิดจากยอดค่าธรรมเนียมของการเบิกถอนเงินสด
ล่วงหนา้ ควรมีการระบุค่าธรรมเนียมใหช้ดัเจนมากกว่าเดิม เพราะเม่ือช าระไม่เต็มจ านวน หรือตาม
ก าหนดผูถื้อบตัรจะตอ้งเสียเงิน 3 ประเภทดว้ยกนั ไดแ้ก่ ค่าดอกเบ้ีย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียม  

ด้านอตัราดอกเบีย้และระยะเวลาปลอดดอกเบีย้   

ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงคือ ความเหมาะสมของช่วงระยะเวลาปลอดดอกเบ้ีย อาจจะมีการเพ่ิมระยะ
ปลอดดอกเบ้ียจาก 45 วนั เป็น 60 วนัเร่ิมนบัตั้งแต่วนัสรุปรอบบญัชี จนถึงวนัครบก าหนดช าระเงิน
ของรอบบญัชีถดัไป ดา้นอตัราดอกเบ้ียกรณีช าระเงินค่าใชจ่้ายบตัรเครดิตล่าชา้ เพ่ิมวนัช าระจาก 2-3 
วนัท าการ เป็น 4-5 วนัท าการโดยท่ีไม่โดนคิดดอกเบ้ียและค่าปรับล่าชา้ 

ด้านอตัราค่าปรับ  

ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงคือ ความซ ้ าซอ้นของค่าใชจ่้ายกรณีช าระเงินบตัรเครดิตล่าชา้ ในกรณีผิด
ช าระหน้ี โดยปกติแลว้จะมีค่าติดตามทวงหน้ี ซ่ึงจะแบ่งเป็น 200-500 บาทต่อต่อสัญญา อาจจะ
ปรับปรุงโดยเรียกเกบ็เป็นราคาเดียวต่อสญัญา เพราะผูถื้อบตัรตอ้งเสียค่าปรับกรณีล่าชา้ดว้ย ทั้งน้ีการ
ไม่เรียกเกบ็ค่าติดตามทวงหน้ีอาจจะท าใหผู้ถื้อบตัรท าการช าระหน้ีไวมากยิ่งข้ึน 

ด้านการซ้ือสินค้าเงนิผ่อน 

ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงคือ เครดิตเงินคืนเม่ือผอ่นช าระสินคา้หรือบริการ โดยปกติแลว้     ชอ้ปดีมี
(เงิน)คืน ผ่อน 0% พร้อมรับเครดิตเงินคืนเพ่ิม 300 บาท* เม่ือผ่อนช าระสินคา้หรือบริการตั้งแต่ 
30,000 บาทข้ึนไป* อาจะเปล่ียนเกณฑใ์หม่ใหต้ ่ากว่า 30,000 บาท เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสใหก้บัผูถื้อ
บตัรไดรั้บเครดิต 

 

 ด้านการเบิกเงนิสด 

 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงคือ จ านวนเคร่ืองเบิกถอนเงินสดอตัโนมติั ของบตัรเครดิต First Choice  
ควรจดัใหมี้การเบิกถอนเงินสดผ่านทางแอปพลิเคชัน่ของบตัรเครดิต ในกรณีท่ีผูถื้อบตัร ลืมน าบตัร
เครดิตมา 
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ด้านการช าระเงนิและจุดช าระเงนิ 

ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงคือ ค่าใชจ่้ายในการช าระเงิน  ควรฟรีค่าธรรมเนียมไม่ใช่เฉพาะการจ่าย
ผา่นช่องทางการหกับญัชีอตัโนมติั ควรครอบคลุมไปถึงช าระคืนท่ีเคาน์เตอร์ธนาคาร/เคาน์เตอร์ช าระ
เงินดว้ย 
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