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BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED, NORTH SATHORN ROAD 

BRANCH (A.I. CENTER)) อ.ที่ปรึกษาวทิยานพินธหลัก :  รศ. ลดาวัลย รามางกูร,  

107 หนา. 

 

             การศึกษาคร้ังนี้มวีตัถุประสงคเพือ่ศึกษาความสัมพันธของการปลอยสินเช่ือบัตรเครดิต

และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อศึกษาปญหาอุปสรรคในการหาสินเช่ือบัตรเครดิต

กรณีศึกษาการปลอยสินเช่ือบัตรเครดิตโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด(มหาชน) สาขาถนน

สาทรเหนือ (เอ.ไอ.เซ็นเตอร) โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามจํานวน 60 ชุด เพื่อศึกษา

ความสัมพันธของการใชบัตรเครดิตและพฤติกรรมที่สอดคลองกับหลกัเศรษฐกิจพอเพียงไดแก

ความพอเพยีง ความมีเหตุผล และความมีภูมิคุมกัน และสัมภาษณผูที่เกี่ยวของกบัการบริการบัตร

เครดิตถึงปญหาและอุปสรรคในการหาสินเช่ือบัตรเครดิต 

            จากนโยบายการบริหารประเทศของรัฐบาลทุกรัฐบาลพบวา นโยบายแตละรัฐบาลแทบไม

แตกตางจากนโยบายเรงดวนของแตละรัฐบาลที่ใหความสําคัญกับประชาชนท่ีตแกตางกนัแต

เปาหมายคือความสงบสุข ความม่ันคงในอาชีพและรายได และการพฒันาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนสวนใหญของประเทศใหมีความเปนอยูดีข้ึน เนนเร่ืองทุนนิยมเปนหลัก ควรมุงเนนการ

พัฒนาเศรษฐกิจตามแนวกระแสโลกาภิวัตนที่ไมมุงเนนวตัถุนิยมมากเกินไป ควบคูกบัการพัฒนา

ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่อยูบนหลักการแหงความพอประมาณ ความมี

เหตุผล การมภูีมิคุมกันที่ดี 

            กลุมตัวอยางดังกลาวไมมีความพอเพียงตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงจากมีสัดสวนของ

รายไดรวมกับเงินออมนอยกวารายจายและเงนิกู สงผลทําใหสถานะการเงินสวนบุคคลโดยเฉล่ีย

ของตัวอยางทีท่ําการศึกษาไมมีความพอเพียงตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีความรูตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉล่ียแลวรอยละ 78.88 มีภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงคิดเปนรอยละ 77.47  

สาขาวิชา  เศรษฐศาสตรการเมือง ลายมือชือ่นิสิต
ปการศึกษา   2551 ลายมือชือ่อ.ทีป่รึกษาวทิยานพินธหลัก 
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   The objectives of this study are to study the relationship between credit 

and  Sufficiency Economy Encouragement and to study problems and obstacles of 

credit making decision in the case of the Bank of Ayudhya Public Company 

Limited,North Sathorn Road Branch (A.I. Center) collected data form 60 

questionnaires about the harmonized of Sufficiency Economy and consumer 

behavior with financial statement and the information collected from dept interview in 

stakeholders. 

 The results concerning with the policy summarized in four present 

government has been shown that every government policy is not considerably 

different in terms of most criteria but differs from as in the emergency policy to 

encourage people in the recession which summarizes the targets of 

harmonization,security in carrier and income,life development together with the 

welfare in the middle path of Sufficiency Economy, however, the policy of all 

concerns only in Capitalism which is too much objectivity. 

The results form target group can be shown that it is not sufficient because of 

unbalance in the income combined with saving and expenditure with debt which 

leads to the failure in corporate finance or personal finance. In addition,it can be 

shown that the target group has knowledge and immunity to the sufficient economy 

about 78.88 percent and 77.47 percent respectively. 
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