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บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคและการใช้งานบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้าธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโนนหวาย อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สาขาโนนหวาย อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 2) เพื่อศึกษาการใช้งานบัตรอิเล็กทรอนิกส์
ของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโนนหวาย อาเภอหนองวัวซอ
จังหวัดอุดรธานี อุดรธานี กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ ลูกค้าทีม่ บี ญ
ั ชีเงินฝากและทาธุรกรรม
กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโนนหวาย อาเภอหนองวัวซอ จังหวัด
อุดรธานี จานวน 400 คน เครื่องมือ ที่ใช้ค ือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา สถิตเิ ชิงอนุมาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู
จากการศึกษาพบว่า 1) ด้านความคิดเห็นต่อพฤติกรรมผู้บริโภค ภาพรวมมีระดับความ
คิดเห็นต่อพฤติกรรมผูบ้ ริโภคอยูใ่ นระดับมาก และพบว่า ด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุด คือ HOW ลูกค้า
ตัดสินใจเลือกใช้งานบัตรอิเล็กทรอนิกส์อย่างไร ซึ่งส่วนใหญ่มคี วามเชื่อมันและไว้
่
วางใจใน ธ.
ก.ส. 2) ด้านการใช้งานบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ภาพรวมมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานบัตร
อิเล็กทรอนิกส์อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด และพบว่า ลูกค้าจะมีการเลือกใช้งานบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของ
ธ.ก.ส. ต่ อ ไป โดยลูก ค้าที่มปี จั จัยส่ ว นบุ ค คลแตกต่ างกันจะมีก ารใช้ง านบัต รอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์
แตกต่างกัน และพฤติกรรมผูบ้ ริโภคอย่างน้อย 1 ด้าน มีอทิ ธิพลต่อการใช้งานบัตรอิเล็กทรอนิกส์
ของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโนนหวาย อาเภอหนองวัวซอ
จังหวัดอุดรธานี

คาสาคัญ: บัตรอิเล็กทรอนิกส์ การใช้งานบัตรอิเล็กทรอนิกส์ พฤติกรรมผูบ้ ริโภค
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.
Keywords: Consumer behavior, Usage of electronic card, Electronic card

บทนา

ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ปจั จุบนั เป็ นไปไม่ได้เลยที่จะไม่มกี ารใช้เทคโนโลยีในชีวติ ประจาวัน ด้วยการเติบโตอย่าง
รวดเร็วของเทคโนโลยี ส่งผลให้การใช้ชวี ติ ประจาวันเป็ นเรื่องง่าย มีความสะดวก และรวดเร็ว
มากขึน้ เพียงแค่มโี ทรศัพท์มอื ถือเพียงเครื่องเดียว ก็สามารถดาเนินชีวติ ประจาวันได้ตามปกติ
ไม่ว่าจะเป็ นการสังอาหาร
่
การเรียกรถแท็กซี่ การทางาน การสังงานผ่
่
านโทรศัพท์มอื ถือ หรือ
แม้กระทังในการท
่
าธุรกรรมทางการเงินก็ถอื เป็ นเรื่องง่าย มีประชาชนจานวนไม่น้อยที่มกี ารใช้
งานโทรศัพท์มอื ถือในการทาธุรกรรมทางการเงิน แต่กย็ งั คงมีประชาชนอีกจานวนหนึ่งทีย่ งั คงมี
การใช้งานบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบเดิมอยู่ คือใช้ในการถอนเงินสดหรือโอนเงิน
อย่างไรก็ตามด้วยสถานการณ์ในปจั จุบนั ที่เปลี่ยนแปลงไปมีการใช้เทคโนโลยีเพิม่ มากขึ้น
ทัง้ การท าธุ ร กรรมทางการเงินบนโทรศัพ ท์ม ือ ถือ อีก ทัง้ มีการใช้ง านบัต รอิเ ล็กทรอนิก ส์ล ด
น้อยลงแล้ว แต่ยงั คงมีลูกค้าหรือประชาชนอีกจานวนหนึ่ง ทีย่ งั คงไม่ได้ใช้งานธุรกรรมบนมือถือ
ทีเ่ ป็ นเช่นนี้เพราะยังไม่มคี วามเข้าใจในเทคโนโลยี ไม่เข้าใจวิธกี ารสมัคร อาจจะด้วยความกลัว
ความไม่มนใจในเทคโนโลยี
ั่
รวมไปถึงมองว่าใช้งานยาก (ผยง ศรีวณิช, 2561) และยังไม่ได้ม ี
การใช้ง านบัต รอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ ซึ่ง ประชาชนเหล่ านี้ ย งั คงมีก ารทาธุ รกรรมที่เ คาน์ เ ตอร์ข อง
ธนาคารเป็ นหลัก ไม่ว่าจะเป็ นการถอนเงินฝาก การโอนเงิน ชาระค่าสินค้าหรือบริการ ซึ่งเป็ น
การทาธุรกรรมทีค่ ่อนข้างบ่อย มีการทาธุรกรรมเป็ นประจา ถึงแม้ว่าธุรกรรมข้างต้นจะสามารถ
ทาได้ดว้ ยตนเองเพียงแค่ใช้บตั รอิเล็กทรอนิกส์กต็ าม
จากปญั หาทีก่ ล่าวมาข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริโภคทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อการใช้งานบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา
โนนหวาย อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี เพื่อทีจ่ ะนาผลการศึกษาไปใช้เป็ นข้อมูลในการ
ให้บริการ ในการเพิม่ จานวนการใช้งานบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผบู้ ริหารใช้เป็ นแนวทางในการ
ดาเนินงานของสาขา อีก ทัง้ ส่งเสริมให้พนักงานมีค วามเข้าใจในพฤติกรรมของลูกค้าที่มาใช้
บริก ารมากยิง่ ขึ้น เป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของพนักงานและทาให้พนักงาน
สามารถนาเสนอผลิต ภัณ ฑ์บตั รอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ไ ด้ต รงตามกลุ่ มเป้าหมายและตรงตามความ
ต้องการใช้งานของลูกค้า เพื่อประโยชน์ในการใช้งานอย่างแท้จริง
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สาขาโนนหวาย อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
2. เพื่อศึก ษาการใช้บตั รอิเ ล็กทรอนิกส์ของลูกค้าธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาโนนหวาย อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

สมมติ ฐานของการวิ จยั
1. ลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโนนหวาย อาเภอหนองวัวซอ
จังหวัดอุดรธานี ทีม่ ปี จั จัยส่วนบุคคลแตกต่างกันจะมีการใช้งานบัตรอิเล็กทรอนิกส์แตกต่างกัน
2. พฤติกรรมผู้บริโภคมีอิทธิพลต่อการใช้งานบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้าธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโนนหวาย อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
ขอบเขตของการวิ จยั
การศึกษาครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดขอบเขตการวิจยั ดังนี้
ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย
1. ปจั จัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ระยะเวลาในการเป็ น
ลูกค้าของธนาคาร
2. พฤติกรรมผูบ้ ริโภค โดยใช้ 6W1H ได้แก่ Who What Where When Why Whom How
ตัวแปรตาม คือ การใช้งานบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาโนนหวาย อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
ด้านประชากร คือ ประชาชนที่เป็ นลูกค้าซึ่งมีบญ
ั ชีเงินฝากและทาธุรกรรมกับธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโนนหวาย อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี จานวน
400 คน
ระยะเวลาในการดาเนินงานวิจยั คือ เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ความหมายและแนวคิ ดเกี่ยวกับพฤติ กรรมผู้บริ โภค
Schiffman and Kanuk (อ้างถึงใน วิมลรัตน์ หิรญ
ั รัตน์, 2558) ได้ให้คาจากัดความไว้ว่า
พฤติกรรมผู้บริโภค คือ การกระทาของคนทีเ่ กี่ยวข้องกับการใช้สนิ ค้าหรือบริการ รวมถึงการมี
กระบวนการตัดสินใจอยูก่ ่อน และการมีส่วนร่วมในการกาหนดให้มกี ารกระทาดังกล่าว
ฉัตยาพร เสมอใจ (2550, หน้า 18) พฤติกรรมผูบ้ ริโภค คือกระบวนการหรือพฤติกรรมการ
ตัด สิน ใจ การซื้อ การใช้ แ ละการประเมิน ผลการใช้ส ิน ค้ า หรือ บริก ารของบุ ค คล ซึ่ง จะมี
ความสาคัญต่อการซือ้ สินค้าและบริการทัง้ ในปจั จุบนั และอนาคต
การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค เป็ นการศึกษาถึงปจั จัยต่าง ๆ ทีม่ ากระทบต่อพฤติกรรมการ
ซือ้ ของผูบ้ ริโภคภายใต้ทรัพยากรของตนเอง เช่น เวลา เงิน รวมถึงปจั จัยอื่น ๆ ทีม่ สี ่วนสาคัญ
ต่อ การตัดสินใจ โดยการตัดสินใจนัน้ จะต้องตอบให้ได้ว่า ใครคือผู้บริโภค ผู้บริโภคซื้อ อะไร
ทาไมจึงซื้อ ซื้อได้อย่างไร ซื้อที่ไหน ซื้อเมื่อไหร่และใครมีส่วนต่อการตัดสินใจซื้อ โดยคาถาม

เหล่านี้จะถูกตัง้ คาถามได้ดว้ ยคาถาม 7 ประการ ซึง่ ประกอบด้วย 6W และ 1H และคาตอบ 7Os
ดังนี้ (Kotler อ้างถึงใน ทิวาพร ตนภู, 2561)
1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market) ในลักษณะกลุ่มเป้าหมาย
ทางด้านประชากรศาสตร์ ภูมศิ าสตร์ จิตวิทยา หรือจิตวิเคราะห์พฤติกรรมศาสตร์เป็ นคาตอบ
เพื่อทราบถึงลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย (Occupants)
2. อะไรคือสิง่ ทีผ่ บู้ ริโภคซือ้ (What does the consumer buy) อะไรคือสิง่ ทีผ่ บู้ ริโภค
ต้องการซือ้ เป็นสิง่ ทีผ่ บู้ ริโภคต้องการจากสินค้าหรือบริการนัน้ ๆ คือ ต้องการองค์ประกอบหรือ
คุณสมบัตขิ องสินค้าและความแตกต่างที่อยู่เหนือกว่าคู่แข่ง เป็ นคาถามเพื่อทาให้ทราบถึงสิง่ ที่
ตลาดซือ้ (Objects)
3. เหตุใดผูบ้ ริโภคจึงซือ้ (Why does the consumer buy) เป็ นการวิเคราะห์แรงจูงใจ
หรือวัตถุประสงค์ในการซื้อของผู้บริโภค ว่าทาไมผู้บริโภคจึงซื้อของเรา ไม่ไปซื้อเจ้าอื่นหรือ
อย่างอื่น เพื่อสนองความต้องการหรือเพราะมีโปรชันล่อใจ
4. ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซือ้ (Who participates in the buying) บทบาทของ
กลุ่มต่าง ๆ ทีม่ อี ทิ ธิพลในการตัดสินใจซือ้ ประกอบด้วยผูร้ เิ ริม่ คือ คนทีร่ บั รูถ้ งึ ความจาเป็ นหรือ
ความต้องการริเริม่ ซื้อผลิตภัณฑ์ ผู้มอี ทิ ธิพล คือ คนที่มสี ่วนสาคัญต่อการตัดสินใจ ผู้ตดั สินใจ
คือ คนทีม่ สี ่วนในการตัดสินใจว่าจะซือ้ อะไร ทีไ่ หน ซื้ออย่างไร ผูซ้ อ้ื คือคนทีซ่ ้อื สินค้าจริง ผูใ้ ช้
คือ คนทีใ่ ช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการมีส่วนเกีย่ วข้องโดยตรงกับการบริโภค
5. เมื่อไหร่ทผ่ี บู้ ริโภคต้องการซือ้ (When does the consumer buy) เป็ นการวิเคราะห์
หาช่วงเวลาที่ผบู้ ริโภคสามารถซือ้ สินค้าได้ เช่น ซือ้ ได้เฉพาะต้นเดือน หรือปลายเดือน หรือทุก
วัน มีโอกาสพิเศษ หรือเทศกาลอะไรในการซือ้ เป็นคาถามเพื่อทราบโอกาสในการซือ้
6. ผูบ้ ริโภคซือ้ ทีไ่ หน (Where does the consumer buy) ช่องทางหรือแหล่งทีผ่ บู้ ริโภค
ไปทาการซือ้ สินค้า เป็นคาถามทีท่ ราบถึงช่องทางทีล่ กู ค้าจะไปยังสินค้านัน้ ๆ (Outlets)
7. ผู้บริโภคซือ้ อย่างไร (How does the consumer buy) ขัน้ ตอนการตัดสินใจซื้อ
ประกอบด้วย การรับรูป้ ญั หา การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซือ้ พฤติกรรม
หลังการซือ้ เป็นคาถามเพื่อทราบถึงขัน้ ตอนในการตัดสินใจซือ้ (Operations)
ความหมายและแนวคิ ดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสิ นใจและการตัดสิ นใจซื้อ
ฉัต ยาพร เสมอใจ (2550, หน้ า 46) ได้ใ ห้ค วามหมายของ การตัด สิน ใจ ไว้ว่ า เป็ น
กระบวนการของการเลือกทาสิง่ หนึ่งสิง่ ใดจากหลาย ๆ ทางเลือกทีม่ ี ผูบ้ ริโภคจะต้องตัดสินใจใน
ทางเลือกต่าง ๆ ของสินค้าหรือบริการอยูต่ ลอดโดยมีการเลือกสินค้าหรือบริการตามสถานการณ์
หรือข้อมูลของสินค้านัน้ ซึง่ การตัดสินใจเป็นกระบวนการสาคัญทีอ่ ยู่ภายในจิตใจผู้บริโภค
แนวคิดด้านกระบวนการตัดสินใจ ทฤษฎีน้ีสามารถนาไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เข้าใจพฤติกรรม
ของผูซ้ อ้ื คือ รูปแบบการตอบรับต่อสิง่ เร้า ซึง่ สิง่ เร้าภายนอก สภาวะแวดล้อมทางการตลาดจะ
เข้าไปสู่การตัดสินใจซือ้ ดังนี้ (Kotler อ้างถึงใน ทิวาพร ตนภู, 2561)
1. คุณลักษณะของผูซ้ อ้ื จะเกีย่ วข้องกับปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้

2. ขัน้ ตอนของกระบวนการในการตัดสินใจซือ้ สินค้าและบริการ
ความหมายและแนวคิ ดเกี่ยวกับการบริ การ
Zeitaml and Bitner (อ้างถึงใน ณพล ธนาวัชรากุล, 2553, หน้า12) ให้ความหมายของการ
บริการว่า คือการกระทา กระบวนการ และการดาเนินการ และยังอธิบายเกี่ยวกับการบริการว่า
เป็นสิง่ ทีไ่ ม่สามารถจับต้องได้ และแม้ว่าจะจับต้องไม่ได้แต่กส็ ามารถถูกใส่เข้าไปในกระบวนการ
หรือส่วนต่าง ๆ ทีอ่ งค์กรส่งมอบให้กบั ลูกค้าได้
Kotler (อ้างถึงใน ณพล ธนาวัชรากุล, 2553, หน้า12) กล่าวว่า การให้บริการ หมายถึง การ
กระทาหรือพฤติกรรมใด ๆ ที่บุคคลหนึ่งทาให้กบั อีกบุคคลหนึ่งโดยสิง่ นัน้ ไม่สามารถจับต้องได้
และบุคคลทีเ่ ป็ นผูร้ บั ไม่สามารถเป็ นเจ้าของสิง่ นัน้ ได้ กระบวนการในการให้บริการอาจควบคู่ไป
กับการจาหน่ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์หรือไม่กไ็ ด้
ความหมายและแนวคิ ดเกี่ยวกับการตัดสิ นใจใช้บริ การ
Barnard (อ้างถึงใน สุรคุณ คณุสตั ยานนท์, 2556, หน้า23) ให้ความหมายของการตัดสินใจ
ว่าเป็นเทคนิควิธ ี ทีล่ ดทางเลือกลงมาให้เหลือเพียงทางเดียว
การตัดสินใจ หมายถึง กระบวนทางเลือกทางใดทางหนึ่งจากหลาย ๆ ทางที่พจิ ารณาหรือ
ประเมินอย่างดีแล้วว่าเป็ นทางให้บรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้าหมาย
ทฤษฎีก ารตัด สิน ใจใช้ผ ลิต ภัณฑ์ห รือ บริก าร เป็ น การตัด สิน ใจใช้ผ ลิต ภัณ ฑ์หรือ บริก าร
หรือไม่ใช้ ขึน้ อยูก่ บั องค์ประกอบ 6 ประการ ได้แก่
1. ข้อมูลข่าวสารหรือข้อเท็จจริงทีเ่ กีย่ วกับผลิตภัณฑ์หรือบริการซึง่ เป็ นข้อมูล ข่าวสารที่
ผูร้ บั บริการสามารถรับรูไ้ ด้
2. เครือ่ งหมายการค้า เป็นสิง่ ทีท่ าให้ผรู้ บั บริการนึกถึงลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือ
บริการนัน้ ๆ ทัง้ ในด้าน การบรรจุหบี ห่อ การออกแบบ รูปร่าง สี ขนาด ความทนทานตลอดจน
คุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือการบริการ
3. เจตคติ เป็นความรูส้ กึ ชอบ ไม่ชอบทีม่ ตี ่อเครือ่ งหมายการค้า เป็นความรูส้ กึ ทัง้ ด้าน
บวกและด้านลบทีม่ ตี ่อผลิตภัณฑ์หรือบริการ
4. ความเชื่อมันในผลิ
่
ตภัณฑ์หรือบริการ คือการตัดสินใจและประเมินว่าผลิตภัณฑ์หรือ
บริการมีความตรงตามความต้องการหรือไม่
5. ความมุง่ มันในการใช้
่
เป็นการตัดสินใจทีจ่ ะใช้ซง่ึ เกิดจากการวางแผน ไม่ว่าจะเป็ น ใช้
สีไหน รุน่ ไหน แบบไหน เมือ่ ไหร่ และจะทาการซือ้ กับใคร เป็นต้น
6. การซือ้ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ซึง่ เป็ นขัน้ ตอนสุดท้ายทีผ่ รู้ บั บริการได้ทาการตัดสินใจ
มีการแสดงออกเป็นพฤติกรรมด้วยการซือ้ ผลิตภัณฑ์หรือบริการนัน้
วิ ธีดาเนิ นวิ จยั

กลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาครัง้ นี้คอื ลูกค้าที่มบี ญ
ั ชีเงินฝากและทาธุรกรรมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร สาขาโนนหวาย อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยคานวณตาม
แนวทางของ ทาโร่ ยามาเน (Taro Yamane, 1973) ทีร่ ะดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 95 ความคลาด
เคลื่อนร้อยละ 5 ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครื่องมือเป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) เนื้อหาของแบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่วน
คือ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 เป็ นส่วนที่
เกีย่ วกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภคของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโนน
หวาย อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยใช้ 6W1H ส่วนที่ 3 คือข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโนนหวาย
อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี คาถามเป็นแบบมาตราส่วนอันตรภาค (Interval scale) โดย
มีระดับความคิดเห็นตัง้ แต่มากทีส่ ุดจนถึงน้อยทีส่ ุด และส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อต้องการ
ทราบว่าลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโนนหวาย อาเภอหนองวัว
ซอ จังหวัดอุดรธานี มีความต้องการในเรือ่ งอะไรบ้าง อย่างไร
การวิ เคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ด้วยวิธกี ารหาค่าร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการอธิบาย
ข้อมูลทีไ่ ด้จากแบบสอบถามในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2
ใช้สถิตเิ ชิงอนุ มาน (Inferential Statistics) ได้แก่ ค่าสถิติ t-test และค่าสถิติ F-test (OneWay ANOVA) ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นการใช้
งานบัตรอิเล็กทรอนิกส์ต่อพฤติกรรมของลูกค้า เป็ นรายคู่ดว้ ยวิธ ี Tukey’s honestly significant
difference และทดสอบสมมติฐานทีร่ ะดับนัยสาคัญเท่ากับ 0.05
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อใช้วเิ คราะห์หาปจั จัยที่
เป็ นตัวพยากรณ์ในการทานายพฤติกรรมทีม่ อี ทิ ธิพลในการใช้งานบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้า
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโนนหวาย อาเภอหนองวัวซอ จังหวัด
อุดรธานี
ผลการวิ จยั
ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล

ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 227 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.80 และเพศชาย จานวน 173 คน
คิดเป็นร้อยละ 43.30 มีอายุอยูใ่ นช่วง 31 - 40 ปี และ 41 – 50 ปี โดยมีจานวน 121 คนเท่ากัน
ซึง่ คิดเป็นร้อยละ 30.30 ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จานวน 268
คน คิดเป็ นร้อยละ 67 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็ นหลัก จานวน 150 คน คิดเป็ นร้อยละ
37.50 มีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 9,001 - 18,000 บาท โดยมีจานวน 215 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 53.80 และมีระยะเวลาในการเป็ นลูกค้าของธนาคารอยู่ระหว่าง 1 ปีขน้ึ ไป - 5 ปี จานวน
163 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 40.80
พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค โดยใช้ 6W1H
ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมผูบ้ ริโภคของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร สาขาโนนหวาย อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ในภาพรวม พบว่า มี
ระดับความคิดเห็นต่ อ พฤติกรรมผู้บริโภคอยู่ใ นระดับมาก ( ̅=4.20, S.D.=0.32) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า
ด้าน WHO กลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือใคร ภาพรวมมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรม
ผูบ้ ริโภค อยูใ่ นระดับมาก (̅=3.92, S.D.=0.53)
ด้าน WHAT ลูกค้าต้องการอะไร ภาพรวมมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
อยูใ่ นระดับมาก (̅=4.50, S.D.=0.47)
ด้าน WHERE ลูก ค้าสมัค รใช้งานได้ท่ไี หนโดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
พฤติกรรมผูบ้ ริโภค อยูใ่ นระดับปานกลาง (̅=3.26, S.D.=0.67)
ด้าน WHEN เมือ่ ไหร่ทล่ี กู ค้าต้องการใช้งานบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ภาพรวมมีระดับความคิดเห็น
เกีย่ วกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภค อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด (̅=4.52, S.D.=0.56)
ด้าน WHY ทาไมลูกค้าจึงต้องมีบตั รอิเล็กทรอนิกส์ ภาพรวมมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
พฤติกรรมผูบ้ ริโภค อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด (̅=4.59, S.D.=0.38)
ด้าน WHOM ใครบ้างทีม่ ผี ลต่อการเลือกใช้งานบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ในภาพรวมมีระดับความ
คิดเห็นเกีย่ วกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภค อยูใ่ นระดับมาก (̅=3.97, S.D.=0.58)
ด้าน HOW ลูกค้าตัดสินใจเลือกใช้งานบัตรอิเล็กทรอนิกส์อย่างไร ภาพรวมมีระดับความ
คิดเห็นเกีย่ วกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภค อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด (̅=4.61, S.D.=0.39)
ศึ ก ษาระดับ ความคิ ด เห็น ต่ อ การใช้ ง านบัต รอิ เ ล็ก ทรอนิ กส์ข องลู ก ค้ า ธนาคารเพื่ อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโนนหวาย อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
จากผลการศึก ษาพบว่ า ในภาพรวมมีร ะดับ ความคิด เห็น เกี่ย วกับ การใช้ง านบัต ร
อิเล็กทรอนิกส์อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด (̅=4.52, S.D.=0.42) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าข้อทีม่ ี

ค่าเฉลีย่ สูงสูด คือ ข้อ 1. ท่านจะเลือกใช้งานบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของ ธ.ก.ส. ต่อไป รองลงมาคือ
ข้อ 2. ท่านคิดว่าบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของ ธ.ก.ส. มีบริการที่ตอบสนองความต้องการของท่าน
อย่างเพียงพอ และข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ ต่ าสุดคือ ข้อ 3. ท่านมีความเข้าใจในเบือ้ งต้นเกี่ยวกับการใช้
งานบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของ ธ.ก.ส.
ศึ กษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่ มีอิทธิ พลต่ อการใช้ งานบัตรอิ เล็กทรอนิ กส์ของลูกค้ าธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร สาขาโนนหวาย อาเภอหนองวัวซอ จัง หวัด
อุดรธานี
จากสมมติฐานที่ 1 ลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโนนหวาย
อ าเภอหนองวัว ซอ จัง หวัด อุ ด รธานี ที่ม ีป จั จัย ส่ ว นบุ ค คลแตกต่ า งกัน จะมีก ารใช้ ง านบัต ร
อิเล็กทรอนิกส์แตกต่างกัน พบว่า
ลูกค้าที่มเี พศแตกต่างกัน จะมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ การใช้งานบัตรอิเล็กทรอนิกส์
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 จึงยอมรับสมมติฐาน
ลูกค้าที่มอี ายุแตกต่างกัน จะมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ การใช้งานบัตรอิเล็กทรอนิกส์ไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน
ลูก ค้า ที่ม ีร ะดับ การศึก ษาแตกต่ า งกัน จะมีร ะดับ ความคิด เห็น เกี่ย วกับ การใช้ง านบัต ร
อิเล็กทรอนิกส์แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 จึงยอมรับสมมติฐาน
ลู ก ค้ า ที่ ม ี อ าชี พ หลั ก แตกต่ า งกั น จะมี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การใช้ ง านบั ต ร
อิเล็กทรอนิกส์ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน
ลูกค้าที่มรี ายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน จะมีระดับความคิดเห็นเกี่ ยวกับการใช้งานบัตร
อิเล็กทรอนิกส์ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน
ลูกค้าทีม่ รี ะยะเวลาในการเป็นลูกค้าของธนาคารแตกต่างกัน จะมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การใช้งานบัตรอิเล็กทรอนิกส์ไม่ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 จึงปฏิเสธ
สมมติฐาน
ศึกษาพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคที่มีอิทธิ พลต่อการใช้งานบัตรอิ เล็กทรอนิ กส์ของลูกค้าธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร สาขาโนนหวาย อาเภอหนองวัวซอ จัง หวัด
อุดรธานี
จากสมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมผูบ้ ริโภคมีอทิ ธิพลต่อการใช้งานบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของ
ลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโนนหวาย อาเภอหนองวัวซอ จังหวัด
อุดรธานี ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พฤติกรรมผูบ้ ริโภคอย่างน้อย 1 ด้าน มีอทิ ธิพลต่อ
การใช้งานบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา

โนนหวาย อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 จึงยอมรับ
สมมติฐาน
อภิ ปรายผล
จากการศึกษาวิจยั สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ได้ดงั ต่อไปนี้
สมมติฐานที่ 1 ลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโนนหวาย อาเภอ
หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ทีม่ ปี จั จัยส่วนบุคคลแตกต่างกันจะมีการใช้งานบัตรอิเล็กทรอนิกส์
แตกต่างกัน ผลการวิจยั พบว่า ลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโนน
หวาย อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ที่มปี จั จัยส่วนบุคคลด้านเพศ และระดับการศึกษา
ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานบัตรอิเล็กทรอนิกส์แตกต่างกัน ส่วนปจั จัยด้าน
อายุ อาชีพหลัก รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและระยะเวลาในการเป็ นลูกค้าของธนาคารที่แตกต่างกัน
มีร ะดับ ความคิด เห็น เกี่ย วกับ การใช้ง านบัต รอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ไ ม่แ ตกต่ า งกัน ซึ่ง เป็ น ไปตาม
สมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ และสอดคล้องกับแนวคิดของ Phillip Kotler ทีไ่ ด้อธิบายถึงการเกิดพฤติกรรม
ของผู้บริโภคโดยอาศัย S-R Theory ในรูปแบบจาลองพฤติกรรมผูบ้ ริโภค ซึง่ แสดงให้เห็นถึง
เหตุจูงใจในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของผู้ซ้อื ในด้านของ
ปจั จัยส่วนบุคคลทีผ่ ซู้ อ้ื หรือผูบ้ ริโภคจะมีการซือ้ สินค้าหรือบริการทีแ่ ตกต่างกันไปตลอดช่วงชีวติ
มีความสัมพันธ์กบั อายุ อาชีพ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ รวมถึงการมีรปู แบบการดาเนินชีวติ ที่
ต่างกันทาให้มผี ลต่อการเลือกซือ้ สินค้าและบริการ
ทัง้ นี้ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธันวรัฐ ธีระวิทย์ (2550) ทีศ่ กึ ษา เรื่อง ปจั จัยทีม่ ผี ล
ต่ อ การตัดสินใจใช้บริก ารธนาคารอิเ ล็กทรอนิ กส์ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
พบว่ า ระดับ การศึก ษาเป็ น ป จั จัย ที่ม ีผ ลต่ อ การใช้บ ริก ารธนาคารอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ข องลูก ค้า
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) และงานวิจยั ของ วิมลรัตน์ หิรญ
ั รัตน์ (2558) เรื่อง ปจั จัย
ที่มผี ลต่ อ การเลือ กใช้บ ัต รเดบิต ธนาคารออมสินส านัก พหลโยธิน พบว่ า เพศเป็ น ปจั จัยที่ม ี
ผลกระทบต่อการตัดสินใจใช้บตั รเดบิตของลูกค้าธนาคารออมสิน
สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมผูบ้ ริโภคมีอทิ ธิพลต่อการใช้งานบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้า
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโนนหวาย อาเภอหนองวัวซอ จังหวัด
อุดรธานี จากการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริโภค โดยใช้ 6W1H ในภาพรวม พบว่า มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก ในด้าน WHAT ลูกค้าต้องการอะไร ด้าน WHOM ใครบ้างที่มผี ลต่อการเลือกใช้
งานบัตรอิเล็กทรอนิกส์ และด้าน HOW ลูกค้าตัดสินใจเลือกใช้งานบัตรอิเล็กทรอนิกส์อย่างไร
มีอิท ธิพ ลต่ อ การใช้ง านบัต รอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ข องลูก ค้า ธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาโนนหวาย อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 ส่วนในด้านอื่น ๆ ไม่มอี ทิ ธิพลต่อการใช้งานบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้าธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโนนหวาย อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 ซึง่ เป็ นไปตามสมมติฐาน และสอดคล้องกับแนวคิดของ
Phillip Kotler ที่ได้อธิบายถึงกับทฤษฎีการตัดสินใจซื้อ โดยในกระบวนการตัดสินใจซื้อของ
ผูบ้ ริโภคจะประกอบไปด้วยกลุ่มคนทีเ่ ข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีบทบาทในการตัดสินใจซือ้ ซึง่
ได้แ ก่ ผู้รเิ ริม่ ผู้มอี ิทธิพ ล ผู้ต ัดสินใจซื้อ ผู้ซ้อื และผู้ใ ช้ แสดงให้เ ห็นถึงในการซื้อ สินค้าหรือ
บริการจะมีบุค คลที่เป็ นคนเสนอความคิดในการซื้อ ให้ค าแนะนา ข้อ เสนอ ตัดสินใจเป็ นครัง้
สุดท้าย ทาการซื้อและใช้สนิ ค้าหรือบริการนัน้ ๆ นอกจากนัน้ ยังมีขนั ้ ตอนของกระบวนการ
ตัดสินใจซื้ออีก 5 ขัน้ ตอน คือ การรับรูถ้ งึ ความต้องการหรือรับรูป้ ญั หา การแสวงหาข้อมูล การ
ประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ โดยอาจเกิดจากความ
ต้องการ หรือจาเป็ นในการใช้สนิ ค้าหรือบริการนัน้ ๆ เห็นโฆษณาหรืออยากได้ มีการหาข้อมูล
จากหลาย ๆ แหล่ง นาพิจารณาแล้วทาการซือ้
ทัง้ นี้ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ถาวรีย์ เข็มทอง (2562) ทีศ่ กึ ษาเรื่อง พฤติกรรมการ
เลือกซื้อสินค้าทางออนไลน์ ความไว้วางใจต่อสินค้า การรับรู้เนื้อหาการโฆษณาและกิจกรรม
ส่งเสริมการขายทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ ซ้าทางสื่อออนไลน์ สาหรับผลิตภัณฑ์ความงาม ของ
ประชาชนทีป่ ระกอบอาชีพในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า พฤติกรรมการเลือกซือ้
สินค้าทางออนไลน์ ความไว้วางใจต่อสินค้า การรับรูเ้ นื้อหาการโฆษณา และกิจกรรมส่งเสริมการ
ขายมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ ซ้าทางสื่อออนไลน์ อย่างมีนยั สาคัญทีร่ ะดับสถิติ 0.05
ข้อเสนอแนะ
1. ธนาคารควรเพิม่ การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บตั รอิเล็กทรอนิกส์ โดยเพิม่ ใน
หลากหลายช่องทาง ทัง้ สื่อออนไลน์ต่าง ๆ เฟซบุ๊ก ติก๊ ตอก ไลน์ วิทยุ หรือสปอร์ตโฆษณาใน
ห้าง เป็นต้น
2. ควรเพิม่ การประชาสัมพันธ์สาหรับบุคคลทีไ่ ด้รบั เงินอุดหนุ นจากรัฐบาลทุกเดือน เช่น ผู้ ท่ี
ได้รบั เงินเบีย้ ยังชีพ เบีย้ คนพิการ เงินอุดหนุนเพื่อการเลีย้ งดูเด็กแรกเกิด ให้เห็นถึงข้อดีของการ
ใช้งานบัตรอิเล็กทรอนิกส์
3. ควรจัดให้มโี ปรโมชันส่
่ งเสริมการขายอย่างสม่าเสมอเพื่อเป็ นการกระตุ้นและเพิม่ จานวน
ของผูใ้ ช้บริการให้มากยิง่ ขึน้
เอกสารอ้างอิ ง
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