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บทคดัยอ่ 

 
การศกึษาเรื่องพฤตกิรรมผู้บรโิภคและการใช้งานบตัรอเิลก็ทรอนิกส์ของลูกคา้ธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโนนหวาย อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอุดรธานี มี
วตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศกึษาพฤตกิรรมของลูกคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
สาขาโนนหวาย อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอุดรธานี 2) เพื่อศกึษาการใชง้านบตัรอเิลก็ทรอนิกส์
ของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโนนหวาย อ าเภอหนองววัซอ 
จงัหวดัอุดรธานี อุดรธานี กลุ่มตวัอย่างในการศกึษา คอื ลูกคา้ทีม่บีญัชเีงนิฝากและท าธุรกรรม
กบัธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโนนหวาย อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดั
อุดรธานี จ านวน 400 คน เครื่องมอืที่ใช้คือ แบบสอบถาม วเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา สถติเิชงิอนุมาน และการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณู 

จากการศึกษาพบว่า 1) ด้านความคดิเห็นต่อพฤติกรรมผู้บรโิภค ภาพรวมมรีะดบัความ
คดิเหน็ต่อพฤตกิรรมผูบ้รโิภคอยูใ่นระดบัมาก และพบว่า ดา้นทีม่คี่าเฉลีย่สูงสุด คอื HOW ลูกคา้
ตดัสนิใจเลอืกใช้งานบตัรอเิลก็ทรอนิกส์อย่างไร ซึ่งส่วนใหญ่มคีวามเชื่อมัน่และไว้วางใจใน ธ.
ก.ส. 2) ดา้นการใชง้านบตัรอเิลก็ทรอนิกส ์ภาพรวมมรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัการใชง้านบตัร
อเิลก็ทรอนิกสอ์ยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด และพบว่า ลูกคา้จะมกีารเลอืกใชง้านบตัรอเิลก็ทรอนิกสข์อง 
ธ.ก.ส. ต่อไป โดยลูกค้าที่มปีจัจยัส่วนบุคคลแตกต่างกันจะมกีารใช้งานบัตรอิเล็กทรอนิกส์
แตกต่างกนั และพฤตกิรรมผูบ้รโิภคอยา่งน้อย 1 ดา้น มอีทิธพิลต่อการใชง้านบตัรอเิลก็ทรอนิกส์
ของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโนนหวาย อ าเภอหนองววัซอ 
จงัหวดัอุดรธานี  

 



ค าส าคญั: บตัรอเิลก็ทรอนิกส ์การใชง้านบตัรอเิลก็ทรอนิกส ์พฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

 
ABSTRACT 

 
The Study of consumer behavior and usage of electronic card of customers for the 

Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC), Non Wai branch, Nong Wua 
So district, Udon Thani province. The objectives of this independent study were 1) To 
examine the behavior of customers for the Bank for Agriculture and Agricultural 
Cooperatives (BAAC), Non Wai branch, Nong Wua So district, Udon Thani province. 2) 
To examine the usage of electronic card of customers for the Bank for Agriculture and 
Agricultural Cooperatives (BAAC), Non Wai branch, Nong Wua So district, Udon Thani 
province. A sample group was the customer have deposit account and have a 
transaction with the bank amount 400 people. The instrument used were questionnaires. 
The data were analyzed included descriptive statistics, inferential statistics and multiple 
regression analysis. 

According to the study, 1) In terms of opinions on consumer behavior as a whole, 
there was a high level of opinions on consumer behavior and the aspect with the 
highest average is HOW, how do customers decide to use electronic cards? Most of 
them have confidence and trust in the BAAC 2) regarding the use of electronic cards. 
Overall, there was the highest level of opinion about the use of electronic cards. And 
found that customers will continue to choose to use electronic cards of BAAC. 
Customers with different personal factors will use electronic cards differently. And at 
least one aspect of consumer behavior influenced the use of electronic cards of the 
Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC), Non Wai Branch, Nong Wua 
So District, Udon Thani Province. 
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บทน า 



 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ปจัจุบนัเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่มกีารใช้เทคโนโลยใีนชวีติประจ าวนั ด้วยการเตบิโตอย่าง
รวดเรว็ของเทคโนโลย ีส่งผลใหก้ารใช้ชวีติประจ าวนัเป็นเรื่องง่าย มคีวามสะดวก และรวดเรว็
มากขึน้เพยีงแค่มโีทรศพัท์มอืถอืเพยีงเครื่องเดยีว ก็สามารถด าเนินชวีติประจ าวนัได้ตามปกติ 
ไม่ว่าจะเป็นการสัง่อาหาร การเรยีกรถแทก็ซี่ การท างาน การสัง่งานผ่านโทรศพัท์มอืถอื หรอื
แมก้ระทัง่ในการท าธุรกรรมทางการเงนิก็ถอืเป็นเรื่องง่าย มปีระชาชนจ านวนไม่น้อยที่มกีารใช้
งานโทรศพัทม์อืถอืในการท าธุรกรรมทางการเงนิ แต่กย็งัคงมปีระชาชนอกีจ านวนหนึ่งทีย่งัคงมี
การใชง้านบตัรอเิลก็ทรอนิกสใ์นรปูแบบเดมิอยู ่คอืใชใ้นการถอนเงนิสดหรอืโอนเงนิ  

อย่างไรก็ตามด้วยสถานการณ์ในปจัจุบนัที่เปลี่ยนแปลงไปมกีารใช้เทคโนโลยเีพิม่มากขึ้น 
ทัง้การท าธุรกรรมทางการเงนิบนโทรศัพท์มือถือ อีกทัง้มีการใช้งานบตัรอิเล็กทรอนิกส์ลด
น้อยลงแลว้ แต่ยงัคงมลีูกคา้หรอืประชาชนอกีจ านวนหนึ่ง ทีย่งัคงไม่ไดใ้ชง้านธุรกรรมบนมอืถอื 
ทีเ่ป็นเช่นนี้เพราะยงัไม่มคีวามเขา้ใจในเทคโนโลย ีไม่เขา้ใจวธิกีารสมคัร อาจจะด้วยความกลวั 
ความไม่มัน่ใจในเทคโนโลย ีรวมไปถงึมองว่าใช้งานยาก (ผยง ศรวีณิช, 2561) และยงัไม่ได้มี
การใช้งานบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประชาชนเหล่านี้ยงัคงมกีารท าธุรกรรมที่เคาน์เตอร์ของ
ธนาคารเป็นหลกั ไม่ว่าจะเป็นการถอนเงนิฝาก การโอนเงนิ ช าระค่าสนิค้าหรอืบรกิาร ซึ่งเป็น
การท าธุรกรรมทีค่่อนขา้งบ่อย มกีารท าธุรกรรมเป็นประจ า ถงึแมว้่าธุรกรรมขา้งต้นจะสามารถ
ท าไดด้ว้ยตนเองเพยีงแค่ใชบ้ตัรอเิลก็ทรอนิกสก์ต็าม 

จากปญัหาทีก่ล่าวมาขา้งต้น ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีม่อีทิธพิล
ต่อการใชง้านบตัรอเิลก็ทรอนิกสข์องลูกคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา
โนนหวาย อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอุดรธานี เพื่อทีจ่ะน าผลการศกึษาไปใชเ้ป็นขอ้มลูในการ
ใหบ้รกิาร ในการเพิม่จ านวนการใชง้านบตัรอเิลก็ทรอนิกส ์เพื่อใหผู้บ้รหิารใชเ้ป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานของสาขา อีกทัง้ส่งเสรมิให้พนักงานมคีวามเข้าใจในพฤติกรรมของลูกค้าที่มาใช้
บรกิารมากยิง่ขึ้น เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานและท าให้พนักงาน
สามารถน าเสนอผลิตภณัฑ์บตัรอิเล็กทรอนิกส์ได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายและตรงตามความ
ตอ้งการใชง้านของลกูคา้ เพื่อประโยชน์ในการใชง้านอยา่งแทจ้รงิ 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมผู้บรโิภคของลูกคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

สาขาโนนหวาย อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอุดรธานี 
2. เพื่อศึกษาการใช้บตัรอิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร สาขาโนนหวาย อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอุดรธานี 



สมมติฐานของการวิจยั 
1. ลูกคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโนนหวาย อ าเภอหนองววัซอ 

จงัหวดัอุดรธานี ทีม่ปีจัจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัจะมกีารใชง้านบตัรอเิลก็ทรอนิกสแ์ตกต่างกนั 
2. พฤตกิรรมผู้บรโิภคมอีิทธพิลต่อการใช้งานบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ของลูกค้าธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโนนหวาย อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอุดรธานี 

ขอบเขตของการวิจยั 
การศกึษาครัง้นี้ ผูว้จิยัไดก้ าหนดขอบเขตการวจิยั ดงันี้ 
ตวัแปรอสิระ ประกอบดว้ย  
1. ปจัจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้ ระยะเวลาในการเป็น

ลกูคา้ของธนาคาร  
2. พฤตกิรรมผูบ้รโิภค โดยใช ้6W1H ไดแ้ก่ Who What Where When Why Whom How  
ตวัแปรตาม คอื การใชง้านบตัรอเิลก็ทรอนิกสข์องลูกคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร สาขาโนนหวาย อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอุดรธานี 
ดา้นประชากร คอื ประชาชนที่เป็นลูกคา้ซึ่งมบีญัชเีงนิฝากและท าธุรกรรมกบัธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโนนหวาย อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอุดรธานี จ านวน 
400 คน 

ระยะเวลาในการด าเนินงานวจิยัคอื เดอืนพฤษภาคม ถงึ เดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

ความหมายและแนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 
Schiffman and Kanuk (อ้างถงึใน วมิลรตัน์ หริญัรตัน์, 2558) ไดใ้หค้ าจ ากดัความไวว้่า 

พฤตกิรรมผู้บรโิภค คอื การกระท าของคนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการใชส้นิค้าหรอืบรกิาร รวมถงึการมี
กระบวนการตดัสนิใจอยูก่่อน และการมสี่วนรว่มในการก าหนดใหม้กีารกระท าดงักล่าว 

ฉัตยาพร เสมอใจ (2550, หน้า 18) พฤตกิรรมผูบ้รโิภค คอืกระบวนการหรอืพฤตกิรรมการ
ตัดสินใจ การซื้อ การใช้และการประเมินผลการใช้สินค้าหรือบริการของบุคคล ซึ่งจะมี
ความส าคญัต่อการซือ้สนิคา้และบรกิารทัง้ในปจัจบุนัและอนาคต  

การศกึษาพฤตกิรรมผู้บรโิภค เป็นการศกึษาถงึปจัจยัต่าง ๆ ทีม่ากระทบต่อพฤตกิรรมการ
ซือ้ ของผูบ้รโิภคภายใต้ทรพัยากรของตนเอง เช่น เวลา เงนิ รวมถงึปจัจยัอื่น ๆ ทีม่สี่วนส าคญั
ต่อการตัดสินใจ โดยการตดัสนิใจนัน้จะต้องตอบให้ได้ว่า ใครคือผู้บรโิภค ผู้บรโิภคซื้ออะไร 
ท าไมจงึซื้อ ซื้อได้อย่างไร ซื้อที่ไหน ซื้อเมื่อไหร่และใครมสี่วนต่อการตดัสนิใจซื้อ โดยค าถาม



เหล่านี้จะถูกตัง้ค าถามไดด้ว้ยค าถาม 7 ประการ ซึง่ประกอบดว้ย 6W และ 1H และค าตอบ 7Os 
ดงันี้ (Kotler อา้งถงึใน ทวิาพร ตนภ,ู 2561) 

1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market) ในลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย
ทางด้านประชากรศาสตร ์ภูมศิาสตร ์จติวทิยา หรอืจติวเิคราะห์พฤตกิรรมศาสตรเ์ป็นค าตอบ
เพื่อทราบถงึลกัษณะของกลุ่มเป้าหมาย (Occupants) 

2. อะไรคอืสิง่ทีผู่บ้รโิภคซือ้ (What does the consumer buy) อะไรคอืสิง่ทีผู่บ้รโิภค
ตอ้งการซือ้ เป็นสิง่ทีผู่บ้รโิภคตอ้งการจากสนิคา้หรอืบรกิารนัน้ ๆ คอื ต้องการองคป์ระกอบหรอื
คุณสมบตัขิองสนิคา้และความแตกต่างที่อยู่เหนือกว่าคู่แข่ง เป็นค าถามเพื่อท าให้ทราบถงึสิง่ที่
ตลาดซือ้ (Objects)  

3. เหตุใดผูบ้รโิภคจงึซือ้ (Why does the consumer buy) เป็นการวเิคราะหแ์รงจงูใจ 
หรอืวตัถุประสงค์ในการซื้อของผู้บรโิภค ว่าท าไมผู้บรโิภคจงึซื้อของเรา ไม่ไปซื้อเจ้าอื่นหรอื
อยา่งอื่น เพื่อสนองความตอ้งการหรอืเพราะมโีปรชนัล่อใจ   

4. ใครมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจซือ้ (Who participates in the buying) บทบาทของ
กลุ่มต่าง ๆ ทีม่อีทิธพิลในการตดัสนิใจซือ้ ประกอบดว้ยผูร้เิริม่ คอื คนทีร่บัรูถ้งึความจ าเป็นหรอื
ความต้องการรเิริม่ซื้อผลติภณัฑ ์ผู้มอีทิธพิล คอื คนที่มสี่วนส าคญัต่อการตดัสนิใจ ผู้ตดัสนิใจ 
คอื คนทีม่สี่วนในการตดัสนิใจว่าจะซือ้อะไร ทีไ่หน ซื้ออย่างไร ผูซ้ือ้ คอืคนทีซ่ื้อสนิค้าจรงิ ผูใ้ช ้
คอื คนทีใ่ชผ้ลติภณัฑห์รอืบรกิารมสี่วนเกีย่วขอ้งโดยตรงกบัการบรโิภค  

5. เมื่อไหร่ทีผู่บ้รโิภคต้องการซือ้ (When does the consumer buy) เป็นการวเิคราะห์
หาช่วงเวลาที่ผูบ้รโิภคสามารถซือ้สนิคา้ได ้เช่น ซือ้ได้เฉพาะต้นเดอืน หรอืปลายเดอืน หรอืทุก
วนั มโีอกาสพเิศษ หรอืเทศกาลอะไรในการซือ้ เป็นค าถามเพื่อทราบโอกาสในการซือ้  

6. ผูบ้รโิภคซือ้ทีไ่หน (Where does the consumer buy) ช่องทางหรอืแหล่งทีผู่บ้รโิภค
ไปท าการซือ้สนิคา้ เป็นค าถามทีท่ราบถงึช่องทางทีล่กูคา้จะไปยงัสนิคา้นัน้ ๆ (Outlets)  

7. ผู้บรโิภคซือ้อย่างไร (How does the consumer buy) ขัน้ตอนการตดัสนิใจซื้อ 
ประกอบดว้ย การรบัรูป้ญัหา การคน้หาขอ้มลู การประเมนิทางเลอืก การตดัสนิใจซือ้ พฤตกิรรม
หลงัการซือ้ เป็นค าถามเพื่อทราบถงึขัน้ตอนในการตดัสนิใจซือ้ (Operations)  

ความหมายและแนวคิดเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจและการตดัสินใจซ้ือ 
ฉัตยาพร เสมอใจ (2550, หน้า 46) ได้ให้ความหมายของ การตัดสินใจ ไว้ว่า เป็น

กระบวนการของการเลอืกท าสิง่หนึ่งสิง่ใดจากหลาย ๆ ทางเลอืกทีม่ ีผูบ้รโิภคจะต้องตดัสนิใจใน
ทางเลอืกต่าง ๆ ของสนิคา้หรอืบรกิารอยูต่ลอดโดยมกีารเลอืกสนิคา้หรอืบรกิารตามสถานการณ์
หรอืขอ้มลูของสนิคา้นัน้ ซึง่การตดัสนิใจเป็นกระบวนการส าคญัทีอ่ยู่ภายในจติใจผู้บรโิภค 

แนวคดิดา้นกระบวนการตดัสนิใจ ทฤษฎนีี้สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพื่อใหเ้ขา้ใจพฤตกิรรม
ของผูซ้ือ้ คอื รปูแบบการตอบรบัต่อสิง่เรา้ ซึง่สิง่เรา้ภายนอก สภาวะแวดลอ้มทางการตลาดจะ
เขา้ไปสู่การตดัสนิใจซือ้ ดงันี้ (Kotler อา้งถงึใน ทวิาพร ตนภ,ู 2561) 

1. คุณลกัษณะของผูซ้ือ้จะเกีย่วขอ้งกบัปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้ 



2. ขัน้ตอนของกระบวนการในการตดัสนิใจซือ้สนิคา้และบรกิาร  

ความหมายและแนวคิดเก่ียวกบัการบริการ 
Zeitaml and Bitner (อ้างถงึใน ณพล ธนาวชัรากุล, 2553, หน้า12) ใหค้วามหมายของการ

บรกิารว่า คอืการกระท า กระบวนการ และการด าเนินการ และยงัอธบิายเกี่ยวกบัการบรกิารว่า
เป็นสิง่ทีไ่มส่ามารถจบัตอ้งได ้และแมว้่าจะจบัตอ้งไม่ได้แต่กส็ามารถถูกใส่เขา้ไปในกระบวนการ
หรอืส่วนต่าง ๆ ทีอ่งคก์รส่งมอบใหก้บัลกูคา้ได้ 

Kotler (อ้างถงึใน ณพล ธนาวชัรากุล, 2553, หน้า12) กล่าวว่า การใหบ้รกิาร หมายถงึ การ
กระท าหรอืพฤตกิรรมใด ๆ ที่บุคคลหนึ่งท าใหก้บัอกีบุคคลหนึ่งโดยสิง่นัน้ไม่สามารถจบัต้องได้
และบุคคลทีเ่ป็นผูร้บัไม่สามารถเป็นเจา้ของสิง่นัน้ได ้กระบวนการในการใหบ้รกิารอาจควบคู่ไป
กบัการจ าหน่ายสนิคา้หรอืผลติภณัฑห์รอืไมก่ไ็ด้ 

ความหมายและแนวคิดเก่ียวกบัการตดัสินใจใช้บริการ 
Barnard (อ้างถงึใน สุรคุณ คณุสตัยานนท,์ 2556, หน้า23) ใหค้วามหมายของการตดัสนิใจ

ว่าเป็นเทคนิควธิ ีทีล่ดทางเลอืกลงมาใหเ้หลอืเพยีงทางเดยีว 
การตดัสนิใจ หมายถงึ กระบวนทางเลอืกทางใดทางหนึ่งจากหลาย ๆ ทางที่พจิารณาหรอื

ประเมนิอยา่งดแีลว้ว่าเป็นทางใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์และเป้าหมาย 
ทฤษฎีการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์หรือบรกิาร เป็นการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

หรอืไมใ่ช ้ขึน้อยูก่บัองคป์ระกอบ 6 ประการ ไดแ้ก่  
1. ขอ้มลูขา่วสารหรอืขอ้เทจ็จรงิทีเ่กีย่วกบัผลติภณัฑ์หรอืบรกิารซึง่เป็นขอ้มลู ขา่วสารที่

ผูร้บับรกิารสามารถรบัรูไ้ด้ 
 2. เครือ่งหมายการคา้ เป็นสิง่ทีท่ าใหผู้ร้บับรกิารนึกถงึลกัษณะของผลติภณัฑห์รอื
บรกิารนัน้ ๆ ทัง้ในดา้น การบรรจหุบีห่อ การออกแบบ รปูรา่ง ส ีขนาด ความทนทานตลอดจน
คุณภาพของผลติภณัฑห์รอืการบรกิาร 

3. เจตคต ิเป็นความรูส้กึชอบ ไมช่อบทีม่ต่ีอเครือ่งหมายการคา้ เป็นความรูส้กึทัง้ดา้น
บวกและดา้นลบทีม่ต่ีอผลติภณัฑห์รอืบรกิาร 

4. ความเชื่อมัน่ในผลติภณัฑห์รอืบรกิาร คอืการตดัสนิใจและประเมนิว่าผลติภณัฑห์รอื
บรกิารมคีวามตรงตามความตอ้งการหรอืไม่ 

5. ความมุง่มัน่ในการใช ้เป็นการตดัสนิใจทีจ่ะใชซ้ึง่เกดิจากการวางแผน ไม่ว่าจะเป็น ใช้
สไีหน รุน่ไหน แบบไหน เมือ่ไหร ่และจะท าการซือ้กบัใคร เป็นตน้ 

6. การซือ้ผลติภณัฑห์รอืบรกิาร ซึง่เป็นขัน้ตอนสุดทา้ยทีผู่ร้บับรกิารไดท้ าการตดัสนิใจ 
มกีารแสดงออกเป็นพฤตกิรรมดว้ยการซือ้ผลติภณัฑห์รอืบรกิารนัน้ 

 
วิธีด าเนินวิจยั 



 
กลุ่มตวัอย่าง 

ในการศกึษาครัง้นี้คอื ลูกคา้ที่มบีญัชเีงนิฝากและท าธุรกรรมกบัธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร สาขาโนนหวาย อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอุดรธานี โดยค านวณตาม
แนวทางของ ทาโร ่ยามาเน (Taro Yamane, 1973) ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 ความคลาด
เคลื่อนรอ้ยละ 5 ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
เครื่องมอืเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เนื้อหาของแบบสอบถามประกอบดว้ย 4 ส่วน 

คอื ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 เป็นส่วนที่
เกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคของลูกคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโนน
หวาย อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอุดรธานี โดยใช ้6W1H ส่วนที ่3 คอืขอ้มลูเกี่ยวกบัการใชง้าน
บตัรอิเลก็ทรอนิกส์ของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโนนหวาย 
อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอุดรธานี ค าถามเป็นแบบมาตราส่วนอนัตรภาค (Interval scale)  โดย
มรีะดบัความคดิเหน็ตัง้แต่มากทีสุ่ดจนถงึน้อยทีสุ่ด และส่วนที ่4 ขอ้เสนอแนะอื่น ๆ เพื่อต้องการ
ทราบว่าลูกคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโนนหวาย  อ าเภอหนองววั
ซอ จงัหวดัอุดรธานี มคีวามตอ้งการในเรือ่งอะไรบา้ง อยา่งไร 

การวิเคราะหข้์อมลู 
วเิคราะหข์อ้มลูโดยใช้สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ด้วยวธิกีารหาค่ารอ้ยละ 

(Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการอธบิาย
ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบสอบถามในส่วนที ่1 และส่วนที ่2 

ใชส้ถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ ค่าสถติ ิt-test และค่าสถติ ิF-test (One-
Way ANOVA) ในการวเิคราะหข์อ้มลู เปรยีบเทยีบความแตกต่างของระดบัความคดิเหน็การใช้
งานบตัรอเิลก็ทรอนิกสต่์อพฤตกิรรมของลูกคา้ เป็นรายคู่ดว้ยวธิี Tukey’s honestly significant 
difference และทดสอบสมมตฐิานทีร่ะดบันยัส าคญัเท่ากบั 0.05 

วเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อใชว้เิคราะหห์าปจัจยัที่
เป็นตวัพยากรณ์ในการท านายพฤตกิรรมทีม่อีทิธพิลในการใช้งานบตัรอเิลก็ทรอนิกสข์องลูกค้า
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโนนหวาย อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดั
อุดรธานี 

ผลการวิจยั 
 

ข้อมลูปัจจยัส่วนบคุคล 



ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 227 คน คดิเป็นรอ้ยละ 56.80 และเพศชาย จ านวน 173 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 43.30 มอีายอุยูใ่นช่วง  31 - 40 ปี และ 41 – 50 ปี โดยมจี านวน 121 คนเท่ากนั
ซึง่ คดิเป็นรอ้ยละ 30.30 ส่วนใหญ่จบการศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาหรอืเทยีบเท่า จ านวน 268 
คน คดิเป็นร้อยละ 67 ประกอบอาชพีเกษตรกรรมเป็นหลกั จ านวน 150 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
37.50 มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนอยู่ระหว่าง 9,001 - 18,000 บาท โดยมจี านวน 215 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 53.80 และมรีะยะเวลาในการเป็นลูกคา้ของธนาคารอยู่ระหว่าง 1 ปีขึน้ไป - 5 ปี จ านวน 
163 คน โดยคดิเป็นรอ้ยละ 40.80 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค โดยใช้ 6W1H 
ผลการศกึษาระดบัความคดิเหน็ต่อพฤตกิรรมผูบ้รโิภคของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร สาขาโนนหวาย อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอุดรธานี ในภาพรวม พบว่า มี

ระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมผู้บรโิภคอยู่ในระดบัมาก ( ̅=4.20, S.D.=0.32) และเมื่อ
พจิารณาเป็นรายดา้นแลว้ พบว่า  

ด้าน WHO กลุ่มลูกค้าเป้าหมายคอืใคร ภาพรวมมรีะดบัความคดิเห็นเกี่ยวกบัพฤตกิรรม

ผูบ้รโิภค อยูใ่นระดบัมาก ( ̅=3.92, S.D.=0.53) 
ดา้น WHAT ลูกคา้ต้องการอะไร ภาพรวมมรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

อยูใ่นระดบัมาก ( ̅=4.50, S.D.=0.47) 
ด้าน WHERE ลูกค้าสมคัรใช้งานได้ที่ไหนโดยภาพรวมมรีะดบัความคิดเห็นเกี่ยวกับ

พฤตกิรรมผูบ้รโิภค อยูใ่นระดบัปานกลาง ( ̅=3.26, S.D.=0.67) 
ดา้น WHEN เมือ่ไหรท่ีล่กูคา้ตอ้งการใชง้านบตัรอเิลก็ทรอนิกส ์ภาพรวมมรีะดบัความคดิเหน็

เกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด ( ̅=4.52, S.D.=0.56) 
ดา้น WHY ท าไมลูกค้าจงึต้องมบีตัรอเิลก็ทรอนิกส ์ภาพรวมมรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบั

พฤตกิรรมผูบ้รโิภค อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด ( ̅=4.59, S.D.=0.38) 
ดา้น WHOM ใครบา้งทีม่ผีลต่อการเลอืกใชง้านบตัรอเิลก็ทรอนิกส์ ในภาพรวมมรีะดบัความ

คดิเหน็เกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค อยูใ่นระดบัมาก ( ̅=3.97, S.D.=0.58) 
ดา้น HOW ลูกค้าตดัสนิใจเลอืกใชง้านบตัรอเิลก็ทรอนิกส์อย่างไร ภาพรวมมรีะดบัความ

คดิเหน็เกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด ( ̅=4.61, S.D.=0.39) 

ศึกษาระดับความคิดเห็นต่อการใช้งานบตัรอิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้าธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโนนหวาย อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี 
จากผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานบัตร

อเิลก็ทรอนิกสอ์ยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด ( ̅=4.52, S.D.=0.42) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าขอ้ทีม่ ี



ค่าเฉลีย่สูงสูด คอื ขอ้ 1. ท่านจะเลอืกใชง้านบตัรอเิลก็ทรอนิกสข์อง ธ.ก.ส. ต่อไป รองลงมาคอื 
ขอ้ 2. ท่านคดิว่าบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ของ ธ.ก.ส. มบีรกิารที่ตอบสนองความต้องการของท่าน
อย่างเพยีงพอ และขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่ต ่าสุดคอื ขอ้ 3. ท่านมคีวามเขา้ใจในเบือ้งต้นเกี่ยวกบัการใช้
งานบตัรอเิลก็ทรอนิกสข์อง ธ.ก.ส.  

ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้งานบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ของลูกค้าธนาคาร

เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโนนหวาย  อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดั

อดุรธานี 

จากสมมตฐิานที่ 1 ลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโนนหวาย 
อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ที่มีปจัจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันจะมีการใช้งานบัตร
อเิลก็ทรอนิกสแ์ตกต่างกนั พบว่า  

ลูกค้าที่มเีพศแตกต่างกนั จะมรีะดบัความคดิเห็นเกี่ยวกบัการใช้งานบตัรอเิล็กทรอนิกส์
แตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จงึยอมรบัสมมตฐิาน 

ลูกค้าที่มอีายุแตกต่างกนั จะมรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัการใช้งานบตัรอเิลก็ทรอนิกส์ไม่
แตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จงึปฏเิสธสมมตฐิาน 

ลูกค้าที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน จะมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานบัตร
อเิลก็ทรอนิกสแ์ตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จงึยอมรบัสมมตฐิาน 

ลูกค้าที่มีอาชีพหลักแตกต่างกัน จะมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ การใช้งานบัตร
อเิลก็ทรอนิกสไ์มแ่ตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จงึปฏเิสธสมมตฐิาน 

ลูกค้าที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนั จะมรีะดบัความคดิเห็นเกี่ยวกบัการใช้งานบตัร
อเิลก็ทรอนิกสไ์มแ่ตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จงึปฏเิสธสมมตฐิาน 

ลกูคา้ทีม่รีะยะเวลาในการเป็นลกูคา้ของธนาคารแตกต่างกนั จะมรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบั
การใชง้านบตัรอเิลก็ทรอนิกส์ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 จงึปฏเิสธ
สมมตฐิาน 

ศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้งานบตัรอิเลก็ทรอนิกสข์องลูกค้าธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโนนหวาย  อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดั

อดุรธานี 

จากสมมตฐิานที ่2 พฤตกิรรมผูบ้รโิภคมอีทิธพิลต่อการใช้งานบตัรอเิลก็ทรอนิกส์ของ
ลกูคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโนนหวาย อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดั
อุดรธานี ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า พฤตกิรรมผูบ้รโิภคอย่างน้อย 1 ดา้น มอีทิธพิลต่อ
การใช้งานบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา



โนนหวาย อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอุดรธานี อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จงึยอมรบั
สมมตฐิาน 

อภิปรายผล 
 

จากการศกึษาวจิยัสามารถอภปิรายผลตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัไดด้งัต่อไปนี้ 
สมมตฐิานที ่1 ลูกคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโนนหวาย อ าเภอ

หนองววัซอ จงัหวดัอุดรธานี ทีม่ปีจัจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัจะมกีารใชง้านบตัรอเิลก็ทรอนิกส์
แตกต่างกนั ผลการวจิยัพบว่า ลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโนน
หวาย อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอุดรธานี ที่มปีจัจยัส่วนบุคคลด้านเพศ และระดบัการศกึษา 
ต่างกนั มรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัการใช้งานบตัรอเิลก็ทรอนิกส์แตกต่างกนั ส่วนปจัจยัด้าน
อายุ อาชพีหลกั รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนและระยะเวลาในการเป็นลูกคา้ของธนาคารที่แตกต่างกนั 
มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานบัตรอิเล็กทรอนิกส์ไม่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตาม
สมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้และสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Phillip Kotler ทีไ่ดอ้ธบิายถงึการเกดิพฤตกิรรม
ของผู้บรโิภคโดยอาศยั S-R Theory ในรปูแบบจ าลองพฤตกิรรมผูบ้รโิภค ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึ
เหตุจูงใจในการตดัสนิใจซื้อสนิค้าหรอืผลติภณัฑ ์ที่เกี่ยวขอ้งกบัลกัษณะของผู้ซื้อ ในด้านของ
ปจัจยัส่วนบุคคลทีผู่ซ้ ือ้หรอืผูบ้รโิภคจะมกีารซือ้สนิคา้หรอืบรกิารทีแ่ตกต่างกนัไปตลอดช่วงชวีติ 
มคีวามสมัพนัธก์บัอายุ อาชพี สถานการณ์ทางเศรษฐกจิ รวมถงึการมรีปูแบบการด าเนินชวีติที่
ต่างกนัท าใหม้ผีลต่อการเลอืกซือ้สนิคา้และบรกิาร 

ทัง้นี้ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ ธนัวรฐั ธรีะวทิย ์(2550) ทีศ่กึษา เรื่อง ปจัจยัทีม่ผีล
ต่อการตัดสินใจใช้บรกิารธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
พบว่า ระดับการศึกษาเป็นปจัจยัที่มีผลต่อการใช้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้า
ธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากดั (มหาชน) และงานวจิยัของ วมิลรตัน์ หริญัรตัน์ (2558) เรื่อง ปจัจยั
ที่มผีลต่อการเลือกใช้บัตรเดบิตธนาคารออมสินส านักพหลโยธิน พบว่า เพศเป็นปจัจยัที่มี
ผลกระทบต่อการตดัสนิใจใชบ้ตัรเดบติของลกูคา้ธนาคารออมสนิ  

 สมมตฐิานที ่2 พฤตกิรรมผูบ้รโิภคมอีทิธพิลต่อการใชง้านบตัรอเิลก็ทรอนิกสข์องลูกคา้
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโนนหวาย อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดั
อุดรธานี จากการศกึษาพฤตกิรรมผูบ้รโิภค โดยใช ้6W1H ในภาพรวม พบว่า มคีวามคดิเหน็อยู่
ในระดบัมาก ในดา้น WHAT ลูกค้าต้องการอะไร ดา้น WHOM ใครบา้งที่มผีลต่อการเลอืกใช้
งานบตัรอเิลก็ทรอนิกส ์ และดา้น  HOW ลูกคา้ตดัสนิใจเลอืกใชง้านบตัรอเิลก็ทรอนิกสอ์ย่างไร 
มีอิทธิพลต่อการใช้งานบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาโนนหวาย อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอุดรธานี อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่



ระดบั 0.05 ส่วนในด้านอื่น ๆ ไม่มอีทิธพิลต่อการใช้งานบตัรอเิลก็ทรอนิกส์ของลูกค้าธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโนนหวาย อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอุดรธานี 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 ซึง่เป็นไปตามสมมติฐาน และสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ 
Phillip Kotler ที่ได้อธบิายถงึกบัทฤษฎกีารตดัสนิใจซื้อ โดยในกระบวนการตดัสนิใจซื้อของ
ผูบ้รโิภคจะประกอบไปดว้ยกลุ่มคนทีเ่ขา้มามสี่วนเกี่ยวขอ้งหรอืมบีทบาทในการตดัสนิใจซือ้ ซึง่
ได้แก่ ผู้รเิริม่ ผู้มอีิทธิพล ผู้ตัดสินใจซื้อ ผู้ซื้อ และผู้ใช้ แสดงให้เห็นถึงในการซื้อสินค้าหรอื
บรกิารจะมบีุคคลที่เป็นคนเสนอความคดิในการซื้อ ให้ค าแนะน า ข้อเสนอ ตดัสนิใจเป็นครัง้
สุดท้าย ท าการซื้อและใช้สนิค้าหรอืบรกิารนัน้ ๆ  นอกจากนัน้ยงัมขี ัน้ตอนของกระบวนการ
ตดัสนิใจซื้ออกี 5 ขัน้ตอน คอื การรบัรูถ้งึความต้องการหรอืรบัรูป้ญัหา การแสวงหาขอ้มลู การ
ประเมนิทางเลอืก การตดัสนิใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลงัการซื้อ  โดยอาจเกิดจากความ
ต้องการ หรอืจ าเป็นในการใชส้นิค้าหรอืบรกิารนัน้ ๆ เหน็โฆษณาหรอือยากได ้มกีารหาขอ้มูล
จากหลาย ๆ แหล่ง น าพจิารณาแลว้ท าการซือ้ 

ทัง้นี้ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ ถาวรยี ์เขม็ทอง (2562) ทีศ่กึษาเรื่อง พฤตกิรรมการ
เลอืกซื้อสนิค้าทางออนไลน์ ความไว้วางใจต่อสนิค้า การรบัรู้เนื้อหาการโฆษณาและกจิกรรม
ส่งเสรมิการขายทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้ซ ้าทางสื่อออนไลน์ ส าหรบัผลติภณัฑค์วามงาม ของ
ประชาชนทีป่ระกอบอาชพีในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล พบว่า พฤตกิรรมการเลอืกซือ้
สนิคา้ทางออนไลน์ ความไวว้างใจต่อสนิคา้ การรบัรูเ้นื้อหาการโฆษณา และกจิกรรมส่งเสรมิการ
ขายมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้ซ ้าทางสื่อออนไลน์ อยา่งมนียัส าคญัทีร่ะดบัสถติ ิ0.05 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
1. ธนาคารควรเพิม่การประชาสมัพนัธ์เกี่ยวกบัผลติภณัฑ์บตัรอิเล็กทรอนิกส์ โดยเพิม่ใน

หลากหลายช่องทาง ทัง้สื่อออนไลน์ต่าง ๆ เฟซบุ๊ก ติก๊ตอก ไลน์ วทิยุ หรอืสปอรต์โฆษณาใน
หา้ง เป็นตน้ 

2. ควรเพิม่การประชาสมัพนัธส์ าหรบับุคคลทีไ่ดร้บัเงนิอุดหนุนจากรฐับาลทุกเดอืน เช่น ผู้ที่
ไดร้บัเงนิเบีย้ยงัชพี เบีย้คนพกิาร เงนิอุดหนุนเพื่อการเลีย้งดูเดก็แรกเกดิ ใหเ้หน็ถงึขอ้ดขีองการ
ใชง้านบตัรอเิลก็ทรอนิกส ์

3. ควรจดัให้มโีปรโมชัน่ส่งเสรมิการขายอย่างสม ่าเสมอเพื่อเป็นการกระตุ้นและเพิม่จ านวน
ของผูใ้ชบ้รกิารใหม้ากยิง่ขึน้ 
 

เอกสารอ้างอิง 
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