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บทคดัย่อ 
 

  การวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ (1) เพื่อศกึษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตรข์องผูบ้รโิภคกลุ่มคน
วัยท างานในการท าธุรกรรมทางการเงินในพื้นที่อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  (2) เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการท าธุรกรรมทางการเงินของผู้บริโภคกลุ่มคนวัยท างานในพื้นที่อ าเภอเมืองตาก 
จงัหวดัตาก กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยั คอื คนวยัท างานอายุ 20-60 ปี ในพื้นที่อ าเภอเมอืงตาก 
จงัหวดัตาก จ านวน 400 คน เครื่องมอืทีใ่ช้ในการเก็บรวมรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใชใ้น
การวเิคราะหข์อ้มูล คอื การวเิคราะหค์่าความแปรปรวนทางเดยีว One – Way ANOVA โดยก าหนด
ระดบันัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 ผลการศกึษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มอีายุ 31 – 40 ปี สถานภาพโสด 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
15,001 – 25,000  บาท และจากการทดสอบสมมติฐานพบว่าเพศที่แตกต่างกนัของกลุ่มตวัอย่าง
ส่งผลต่อพฤตกิรรมการท าธุรกรรมทางการเงนิ ไม่แตกต่างกนั , อายุที่แตกต่างกนัของกลุ่มตวัอย่าง 
ส่งผลต่อพฤติกรรมการท าธุรกรรมทางการเงิน ในด้านช่องทางการท าธุรกรรมทางการเงิน  และ
ความถี่ในการท าธุรกรรมทางการเงนิเฉลี่ยแตกต่างกนั, สถานภาพที่แตกต่างกนัของกลุ่มตวัอย่าง
ส่งผลต่อพฤติกรรมการท าธุรกรรมทางการเงนิ ในด้านช่องทางการท าธุรกรรมทางการเงิน และ
รายการที่ท าธุรกรรมทางการเงนิมากที่สุดแตกต่างกนั ส่วนระดบัการศึกษา, อาชีพ และรายได้ที่
แตกต่างกนัของกลุ่มตวัอย่างส่งผลต่อพฤติกรรมการท าธุรกรรมทางการเงนิ ในด้านช่องทางการท า
ธุรกรรมทางการเงิน ความถี่ในการท าธุรกรรมทางการเงินเฉลี่ย และจ านวนเงินที่ใช้ในการท า
ธุรกรรมเฉลีย่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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Abstract 
 

  The objectives of this study were (1) to study the demographic factors of working age 
consumers in financial transaction in Muang Tak District, Tak Province. (2) to study the 
financial transaction behavior of working age consumers in Muang Tak District, Tak Province. 
The sample group was 400 working age consumers in Muang Tak District, Tak Province. 
The instrument used to collect data was a questionnaire. The statistic used to analyze the 
data was One-Way ANOVA analysis of variance with a statistical significance level of 0.05 ;  
 The results showed that most of the samples were female, aged 31-40 years, single 
status, bachelor's degree, there were civil servants and state enterprise employees and the 
average monthly income is in the range of 15,001 - 25,000 baht. The hypothesis testing,  
it was found that different genders of the samples did not affect different financial transaction 
behaviors. The different age of the sample affecting financial transaction behavior in terms 
of financial transaction channels and the different average financial transaction frequency. 
The different marital status of the sample affecting financial transaction behavior in terms of 
financial transaction channels and the most of financial transaction list. The difference in 
education level, occupation and income of the sample affected their financial transaction 
behavior in terms of the financial transaction channels, the average financial transaction 
frequency and the average financial transaction amount differed statistically at the 0.05 level. 
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บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 ธุรกรรมทางการเงินเป็นการท ากิจกรรมที่เกี่ยวกับการท านิติกรรม สัญญา หรือการ

ด าเนินการใดๆ ทางการเงนิกบัผูอ้ื่น ซึง่เป็นการกระท าทีม่ผีลทางกฎหมาย ธุรกรรมทางการเงินทีท่ า
กันอยู่เป็นประจ า เช่น การโอนเงิน การถอนเงิน การจ่ายบิล การจ่ายค่าสาธารณูปโภค การซื้อ
หน่วยลงทุน การเปิดบญัชธีนาคาร การกู้เงนิ โดยปัจจุบนัการท าธุรกรรมทางการเงนิได้เปลี่ยนไป
จากเดิม ทัง้นี้เกิดจากพฤติกรรมของผู้บริโภคได้เปลี่ยนแปลงไปตามสงัคมที่เราอยู่ในขณะนัน้ๆ 
กระบวนการ กิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง ลักษณะนิสยั วิถีชีวิต และการท า
กิจกรรมในชวีติประจ าวนัของบุคคลทัว่ไป การเลอืก การซื้อ การใช้ การประมวลผล ในแง่มุมของ
การจบัจ่ายใชส้อย โดยด าเนินชวีติประจ าวนัผ่านการใชส้นิคา้และบรกิารต่างๆ เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการเพื่อใหไ้ดร้บัความพงึพอใจ (กลุณัฐ ฉัตรด ารงคก์ุล, 2564) 

จากวิถีการด าเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปจงึท าให้รูปแบบการท าธุรกรรมทางการเงินของคนใน
สงัคมเปลี่ยนแปลงไปจากเดมิ โดยจากเดมิในการท าธุรกรรมทางการเงนิต้องไปติดต่อยงัธนาคาร 
แต่ปัจจุบนัด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยไีด้มทีางเลอืกโดยเพิม่ช่องทางอื่นในการท าธุรกรรม
ทางการเงินโดยที่เราไม่ต้องไปธนาคารก็สามารถท าธุรกรรมทางการเงินได้แบบง่ายดายผ่าน
อนิเตอรเ์น็ตไดทุ้กที ่ซึง่เป็นนวตักรรมทางการเงนิทีเ่ปลีย่นไปเพื่อใหเ้ขา้กบัการด าเนินชวีติของผู้คน
ในปัจจุบนั (สานิตย ์หนูนิล, 2562) 

 ปัจจุบนัเทคโนโลยมีบีทบาทต่อการด าเนินชวีติประจ าวนัและการธุรกิจมากขึน้ บทบาทของ
เทคโนโลยีไม่ได้จ ากัดอยู่ที่ระดบัของธุรกิจเท่านัน้แต่ได้แผ่ขยายเข้ามามีบทบาทต่อการด าเนิน
ชวีติประจ าวนัของบุคคลทัว่ไป นอกเหนือจากนี้ ความสะดวกสบายในการท าธุรกรรมต่างๆ ผ่าน
โทรศพัท์มอืถือ และเครื่องมอืต่างๆผ่าน ทางอินเตอร์เน็ต ได้รบัความนิยมและเชื่อถือจากผู้ใชง้าน
มากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งดูได้จากการเพิม่ขึน้ของจ านวนธุรกรรมทางการเงนิที่ผ่านระบบอนิเตอร์เน็ตหรอื
มอืถือโดยตรงมอียู่เป็นจ านวนมาก และ เพิม่ขึ้นอย่างไม่หยุดยัง้ ไม่ว่าจะเป็นรบัช าระค่าสนิคา้ หรอื
บรกิาร โดยโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคาร หลงัจากตกลงซื้อสนิค้าหรอืบรกิารการตดัค่าใช้จ่ายโดยตรง
จากบญัชบีตัรเดบติ บตัรเครดติ แมแ้ต่ การน าเงนิเขา้กระเป๋าเงนิอเิลก็ทรอนิกสก์่อนทีจ่ะท ารายการ
หกัช าระค่าสนิคา้หรอืบรกิารต่อไป ซึง่ ธุรกรรมทีเ่กดิขึน้ดงักล่าวลว้นแลว้แต่เกีย่วขอ้งกบับรกิารของ
ธนาคารพาณิชย ์ดงัจะเหน็ไดจ้ากการเกิดของมอืถอื ระบบปฏบิตักิาร Android หรอื IOS ต่างๆ ทีม่ี
การเชื่อมต่อจากเครอืข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อการติดต่อสื่อสารที่เพิม่ขึ้นอย่างรวดเรว็ ม ีประสทิธภิาพ 
เนื่องด้วยปัจจุบันได้รบัความนิยมในการใช้งาน Social networking บนโทรศัพท์มือถือประเภท 
Smartphone ต่างๆ รวมถงึการพฒันาใหร้องรบัการใหบ้รกิาร Mobile Internet เพื่อการใชบ้รกิารได้
หลากหลายรายการ จงึท าใหล้ดตน้ทุนการด าเนินงานต ่าลง (จกัรพงษ์ ลลีาธนาครี,ี 2559) 



ธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ หรือ Online Banking หรือ Internet Banking จึงเป็นอีก
ทางเลอืกในการท าธุรกรรมทางการเงนิในรูปแบบใหม่ ซึง่เป็นการท าธุรกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเงนิ
หรอืการธนาคารเช่นเดยีวกนัไม่ว่าจะเป็น การเบกิ การถอน การจ่ายบลิต่างๆ การซื้อหน่วยลงทุน 
การสอบถามยอดเงินคงเหลือ การขออนุมตัิเงินกู้ การเปิดบัญชีธนาคาร โดยมีข้อแตกต่างจาก
ธุรกรรมทางการเงนิแบบธรรมดาตรงที่มสีื่อกลางช่วยอ านวยความสะดวกในการท าธุรกรรมผ่าน
เครอืข่ายอินเตอร์เน็ต นอกจากนี้ยงัมชี่องทางเขา้ถึงบรกิารที่มากกว่าการไปธนาคารเช่น การท า
ธุรกรรมทางการเงนิออนไลน์ผ่านตู้ ATM โทรศพัท์มอืถือ บนแอพพลเิคชัน่ หรอืผ่านคอมพิวเตอร์
ผ่านเวบ็ไซต์ของธนาคาร (วรีวรรณ เงนิประเสรฐิ, 2563) 

 นอกจากการบริการของธนาคารได้มีทัง้ Mobile Banking กับ Internet Banking ทัง้สอง
แห่งมลีกัษณะคล้ายกนัมาก บรกิารธนาคารทางอินเทอร์เน็ตหรอืที่รู้จกักนัว่าธนาคารออนไลน์เป็น
หนึ่งในโหมด e-banking ที่สะดวกซึ่งท าให้เกดิการเปลี่ยนแปลงในการด าเนินงานของธนาคารและ
ให้บริการธนาคารเสมือนแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ในวิธีนี้ลูกค้าสามารถเข้าถึงรายละเอียดบัญชี
ธนาคารของพวกเขาไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ทีไ่หนด้วยความช่วยเหลอืของเวบ็ไซต์ของธนาคาร บรกิาร
ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตไม่เหมอืนกบัธนาคารบนมอืถือซึง่หมายถึงสิง่อ านวยความสะดวกไรส้าย
บนอินเทอร์เน็ตที่ธนาคารให้แก่ลูกค้าของพวกเขาในการใช้งานบัญชีธนาคารของพวกเขาผ่าน
อุปกรณ์มอืถอืเช่นสมารท์โฟนแทบ็เลต็และอื่นๆ หรอืแอพพลเิคชนัมอืถอื 

 ทัง้นี้จากรายงานขอ้มูลการใชบ้รกิารธุรกรรมทางธนาคารผ่านสื่อออนไลน์ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยพบว่ายอดการใช้บรกิารธุรกรรมทางธนาคารพาณิชย์ผ่านสื่อออนไลน์ไดเ้พิม่ขึน้อย่าง 
รวดเร็วและต่อเนื่อง นอกจากนี้ภาครฐัยงัใช้ช่องทางดจิิทลัในการจ่ายเงนิสวสัดกิารแก่ประชาชน
เพื่อให้สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเรว็และตรงจุดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 
เช่นการจ่ายเงนิโครงการเราไม่ทิ้งกนัเพื่อเยยีวยาผู้ได้รบัผลกระทบผ่านพร้อมเพย ์โครงการคนละ
ครึง่เพื่อกระตุน้เศรษฐกจิจากการใชจ้่ายของภาคประชาชนผ่านกระเป๋าเงนิอเิลก็ทรอนิกสข์องภาครฐั
ซึง่เป็นการเพิม่ความสะดวกในการใชจ้่ายของประชาชนและการรบัช าระเงนิของรา้นคา้ ซึง่เป็นส่วน
ส าคญัที่ส่งเสริมให้ประชาชนปรบัพฤติกรรมมาใช้การช าระเงินดจิิทลั เมื่อเทคโนโลยีได้เขา้มามี
บทบาทในโลกการเงนิ และจากการปรบัเปลีย่นพฤติกรรมทางการเงนิของคนไทยมาสู่โลกออนไลน์
เพิม่มากขึน้ ส่งผลใหรู้ปแบบในการท าธุรกรรมทางการเงนิเปลีย่นแปลงไป 

ดังนัน้ผู้วิจยัจึงสนใจว่าปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มคนวัยท างาน มี
พฤติกรรมในการท าธุรกรรมทางการเงนิเป็นอย่างไร เพื่อจะได้ทราบถงึความตอ้งการของผู้บรโิภค
และทศันคตทิีม่ตี่อการท าธุรกรรมทางการเงนิของผูบ้รโิภคในเขตอ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก  

 
 



วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของผู้บรโิภคกลุ่มคนวยัท างานในการท าธุรกรรม

ทางการเงนิในพืน้ทีอ่ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก 
2. เพื่อศกึษาพฤติกรรมการท าธุรกรรมทางการเงนิของผู้บรโิภคกลุ่มคนวยัท างานในพืน้ที่

อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก 

สมมติฐานการวิจยั 
  การศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการท าธุรกรรมทางการเงินของผู้บริโภคกลุ่มคนวยั

ท างานในพื้นที่อ าเภอเมือตาก จังหวัดตาก” ผู้วิจ ัยได้ตัง้สมมติฐานเพื่อเป็นแนวทางในการ
ศกึษาวจิยัไว ้ดงันี้ 

สมมติฐานที ่1 ปัจจยัดา้นเพศทีแ่ตกต่างกนัของกลุ่มคนวยัท างานในพืน้ทีอ่ าเภอเมอืงตาก 
จงัหวดัตาก ส่งผลต่อพฤตกิรรมการท าธุรกรรมทางการเงนิแตกต่างกนั 

สมมติฐานที ่2 ปัจจยัดา้นอายุทีแ่ตกต่างกนัของกลุ่มคนวยัท างานในพืน้ทีอ่ าเภอเมอืงตาก 
จงัหวดัตาก ส่งผลต่อพฤตกิรรมการท าธุรกรรมทางการเงนิแตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจยัด้านสถานภาพที่แตกต่างกันของกลุ่มคนวยัท างานในพื้นที่อ าเภอ
เมอืงตาก จงัหวดัตาก ส่งผลต่อพฤตกิรรมการท าธุรกรรมทางการเงนิแตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 4 ปัจจยัด้านระดบัการศึกษาที่แตกต่างกันของกลุ่มคนวยัท างานในพื้นที่
อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ส่งผลต่อพฤตกิรรมการท าธุรกรรมทางการเงนิแตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 5 ปัจจยัด้านอาชพีที่แตกต่างกนัของกลุ่มคนวยัท างานในพื้นที่อ าเภอเมอืง
ตาก จงัหวดัตาก ส่งผลต่อพฤตกิรรมการท าธุรกรรมทางการเงนิแตกต่างกนั 

สมมตฐิานที ่6 ปัจจยัดา้นรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนที่แตกต่างกนัของกลุ่มคนวยัท างานในพื้นที่
อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ส่งผลต่อพฤตกิรรมการท าธุรกรรมทางการเงนิแตกต่างกนั 

 
ขอบเขตของการวิจยั 

1. ขอบเขตดา้นพืน้ที ่
 พืน้ทีใ่นการจดัเกบ็ขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างคอื อ าเภอเมอืง จงัหวดัตาก 
 2. ขอบเขตดา้นเนื้อหา 
งานวจิยัในครัง้นี้เป็นการศกึษาเชงิปรมิาณ เพื่อศกึษาพฤติกรรมการท าธุรกรรมทางการ

เงนิของกลุ่มคนวยัท างานในพืน้ทีอ่ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก  
 3. ขอบเขตดา้นประชากร 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื คนวยัท างานอายุ 20-60 ปี ในพืน้ทีอ่ าเภอเมอืงตาก จงัหวดั
ตาก จ านวนทัง้หมด 45,569 คน (ส านักบรหิารการทะเบยีน, กรมการปกครอง, 2563) และในการ



ค านวณหาจ านวนกลุ่มตวัอย่างเพื่อเป็นตวัแทนของประชากรที่สนใจศกึษา ผู้วจิยัใช้วธิขีอง Taro 
Yamane ค านวณและไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างจ านว 400 คน 
 4. ขอบเขตดา้นตวัแปร 

   ผูว้จิยัไดก้ าหนดตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย 2 ตวัแปร ดงันี้ 
   2.1 ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) คอื ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่  
เพศ อายุ สถาณภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
   2.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คอื พฤตกิรรมการท าธุรกรรมทางการเงนิ
ของผูบ้รโิภคกลุ่มคนวยัท างานในพืน้ทีอ่ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก 

 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
1. ทฤษฎแีละแนวความคดิเกีย่วกบัทศันคต ิ

 ทศันะคตเิป็นความรูส้กึหรอือารมณ์และววิฒันาการดา้นความชอบหรอืไม่ชอบของคนเราที่
มมีานาน อกีทัง้การแสดงออกมคีวามโน้มเอยีงไปยงันิสยัหรอืความคดิบางอย่างไดท้ศนัคตจิะเป็นตวั
วางเราใหอ้ยู่ในกรอบความชอบหรอืไม่ชอบ ต่อนิสยัอย่างใดอย่างหนึ่งโดยการขบัเคลื่อนเขา้หาหรอื
หนีออกจากสิง่นัน้องคป์ระกอบของทศันคตปิระกอบด้วย 3 ประการคอื ความเขา้ใจ ความรูส้กึ และ
พฤตกิรรม (พชัรดิา ไถท้อง, 2559) หรอื หมายถงึ ความรูส้กึทีม่ตี่อสิง่ต่าง ๆ อนัเป็นผลเนื่องมาจาก
การเรยีนรูป้ระสบการณ์ และเป็นตวักระตุน้ใหบุ้คคลแสดงพฤตกิรรมหรอืแนวโน้มทีจ่ะตอบสนองต่อ
สิง่เรา้นัน้ ๆ ไปในทศิทางหนึ่งอาจเป็นไปในทางสนับสนุนหรอืคดัคา้นกไ็ด ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขบวนการ
อบรมใหเ้รยีนรูร้ะเบยีบวธิขีองสงัคมซึง่ทศันคตเิหล่านี้จะแสดงออกหรอืปรากฏใหเ้หน็เด่นชดัในกรณี
ที่สิง่เร้านัน้เป็นสิง่เร้าทางสงัคม (จกัรพงษ์ ลลีาธนาครีี, 2561) จากความหมายขา้งต้นท าใหส้รุปได้
ว่า ทศันคติ คอื ความรู้สกึ อารมณ์ และววิฒันาการด้านความชอบหรอืไม่ชอบ พงึพอใจหรอืไม่พงึ
พอใจต่อสิง่ใดสิง่หนึ่ง อนัเป็นผลมาจากการเรยีนรู้ ความเขา้ใจ ประสบการณ์ในอดตี และท าใหก้าร
แสดงออกของแต่ละบุคคลนัน้มคีวามแตกต่างกนัไปตามทศันคติของแต่ละคน และมคีวามสมัพนัธ์
ต่อกระบวนการซื้อของผูบ้รโิภค 
 ประเภทของทศันคต ิสามารถแบ่งได ้3 ประเภทดว้ยกนั คอื 
   1) ทศันคติทางเชงิบวก เป็นทศันคติ ที่ชกัน าใหบุ้คคลแสดงออก มคีวามรู้สกึ หรอื 
อารมณ์ จากสภาพจิตใจโต้ตอบ ในด้านดีต่อบุคคลอื่น หรือ เรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่ง รวมทัง้
หน่วยงาน องคก์ร สถาบนั และการด าเนิน กจิการของ องคก์าร อื่น ๆ เช่น กลุ่มชาวเกษตรกร ย่อม
ม ีทศันคติ ทางบวก หรอื มคีวามรู้สกึที่ดตี่อสหกรณ์การเกษตร และให้ความสนับสนุนร่วมมอืดว้ย 
การเขา้เป็นสมาชกิ และร่วมในกจิกรรมต่าง ๆ อยู่เสมอ เป็นตน้ 



   2) ทศันคติทางลบ หรอื ไม่ด ีคอื ทศันคติ ที่สร้างความรูส้กึเป็นไปในทางเสื่อมเสยี 
ไม่ไดร้บัความเชื่อถอื หรอื ไวว้างใจ อาจมคีวามเคลอืบแคลงระแวงสงสยั รวมทัง้เกลยีดชงัต่อบุคคล
ใดบุคคลหนึ่ง เรื่องราว หรอืปัญหาใดปัญหาหนึ่ง หรอืหน่วยงานองค์การ สถาบนั และการด าเนิน
กิจการขององค์การ และอื่น ๆ เช่น พนักงาน เจ้าหน้าที่บางคน อาจมี ทศันคติ เชิงลบต่อบรษิัท 
ก่อให้เกดิอคตขิึน้ ในจติใจของเขา จนพยายาม ประพฤติ และปฏบิตัิต่อตา้น กฎระเบยีบของบรษิทั 
อยู่เสมอ 
   3) ประเภทที่สาม ซึ่งเป็นประเภทสุดท้าย คือ ทัศนคติ ที่บุคคลไม่ แสดงความ
คดิเหน็ในเรื่องราวหรอืปัญหาใดปัญหาหนึ่ง หรอืต่อบุคคล หน่วยงาน สถาบนั องค์การ และอื่น ๆ 
โดยสิ้นเชงิ เช่น นักศกึษาบางคนอาจม ีทศันคติ นิ่งเฉยอย่าง ไม่มคีวามคดิเหน็ ต่อปัญหาโต้เถยีง 
เรื่องกฎระเบียบว่า ด้วยเครื่องแบบของนักศึกษาทศันคติ ทัง้ 3 ประเภทนี้ บุคคลอาจจะมีเพยีง
ประการเดยีวหรอืหลายประการกไ็ด ้ขึน้อยู่กบัความมัน่คงในความรูส้กึนึกคดิ ความเชื่อ หรอืค่านิยม
อื่น ๆ ทีม่ตี่อบุคคล สิง่ของ การกระท า หรอืสถานการณ์ 
 
2. ทฤษฎแีละแนวความคดิเกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 
  พฤติกรรมผู้บรโิภค หมายถึง พฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกในการแสวงหาส าหรบัการซื้อ
การใช ้การประเมนิผล ในผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ทีเ่ขาคาดหวงั จะท าใหค้วามตอ้งการของเขาได้รบั
ความพอใจ (ปฐมาภรณ์ จนัทรว์ภิาว,ี 2564) หรอื พฤตกิรรมผูบ้รโิภค หมายถงึ การศกึษาถงึหน่วย
การซื้อ และกระบวนการแลกเปลีย่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการไดม้า การบรโิภค และการก าจดัอนัเกีย่วขอ้ง
กับสินค้า บริการ ประสบการณ์และความคิด (พชัริดา ไถ้ทอง, 2559) นอกจากนี้แล้วพฤติกรรม
ผูบ้รโิภค ยงัหมายถงึ กระบวนการตดัสนิใจและลกัษณะกจิการของแต่ละบุคคล ในการจดัหา การซือ้ 
การใชป้ระโยชน์จากสนิคา้และบรกิารทีซ่ื้อมาเพื่อตอบสนองความตอ้งการดา้นพืน้ฐานและดา้นจติใจ
ดว้ยรายไดท้ีม่จี ากดัอย่างมปีระสทิธภิาพ คอืความพงึพอใจสงูสุด (จกัรพงษ์ ลลีาธนาครี,ี 2561) และ 
หมายถงึ การแสดงออกของแต่ละบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการใชส้นิคา้และบรกิารทางเศรษฐกิจ 
รวมทัง้กระบวนการในการตดัสนิใจที่มผีลต่อการแสดงออก (กลุณัฐ ฉัตรด ารงค์กุล, 2564) ซึ่งจาก
ความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึงกระบวนการค้นหา การคิดการ
ประเมนิผล ในสนิค้าและบรกิารซึ่งน าไปสู่การตดัสนิใจของผู้บริโภคในการตดัสนิใจซื้อสนิค้าหรือ
บรกิารเพื่อตอบสนองความพงึพอใจสงูสุดของแต่ละบุคคล  
  ปฐมาภรณ์ จนัทรว์ภิาว ี(2564) ไดก้ล่าวว่า แบบจ าลองพฤตกิรรมผูบ้รโิภค จะแสดงใหเ้หน็
ถึงเหตุจูงใจที่ท าใหเ้กดิการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ ์โดยมจีุดเริม่ต้นจากการเกดิสิง่กระตุน้ (Stimulis) 
ทีผ่่านเขา้มาในความรูส้กึนึกคดิของผูบ้รโิภค (Buyer’s Black Box) ทีเ่ปรยีบเสมอืนกล่องด าทีผู่ผ้ลติ
หรอืผูข้ายไม่สามารถคาดคะเนไดเ้มื่อผู้บรโิภครบัรูต้่อสิง่กระตุ้นและเกดิความตอ้งการแล้วจงึจะเกิด
การซื้อหรอืการตอบสนอง (Response) ขึ้น ดงันัน้ในการวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บรโิภค จงึเป็นเรื่อง



ของการศกึษาการตดัสนิใจของผู้บรโิภคว่าเกิดจากปัจจยัอทิธพิลอะไรเป็นตวัก าหนด หรอืที่เป็นตวั
สาเหตุที่ท าให้มกีารตดัสนิใจซื้อดงักล่าว ตามความหมายขา้งต้นนี้ พฤติกรรมในขณะท าการซื้อจงึ
เป็นเพียงขัน้ตอนสุดท้ายหรือปลายเหตุของกระบวนการตดัสนิใจซื้อ และในการตัดสนิใจซื้อของ
ผูบ้รโิภค 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
  การวจิยัในครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิปรมาณ (Quantitative Research) โดยกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้น
การวจิยัคอืคนวยัท างานอายุ 20-60 ปี ในพืน้ทีอ่ าเภอเมอืงตาก จงัหวดั จ านวน 400 คน เครือ่งมอืที่
ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลส าหรบัการวจิยัครัง้นี้ เป็นแบบสอบถามทีผู่ว้จิยัไดส้รา้งขึน้จากแนวคดิ 
ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง เนื้อหาของแบบสอบถามแบ่งเป็น  3  ส่วน ดงันี้ 

ส่วนที่ 1 ขอ้ค าถามเกี่ยวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 
เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน ซึ่งเป็นค าถามลกัษณะ นาม
บญัญตั ิ(Nominal- Scales) และกลุ่มตวัอย่างตอ้งเลอืกค าตอบเพยีงขอ้เดยีวเท่านัน้ 

ส่วนที่ 2 ขอ้ค าถามเกี่ยวกบัพฤติกรรมการท าธุรกรรมทางการเงนิของผู้บรโิภคกลุ่มคนวยั
ท างานในพื้นที่อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก โดยส่วนนี้ จะให้กลุ่มตวัอย่างเลอืกช่องทางในการท า
ธุรกรรมทางการเงนิโดยแยกเป็น 2 รูปแบบ คอื ในรูปแบบออฟไลน์ (ไปท าธุรกรรมทีส่ านักงานของ
ธนาคาร) และในรูปแบบออนไลน์ (Internet Banking หรือ Mobile Banking) โดยให้กลุ่มตวัอย่าง
แสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัพฤตกิรรมการท าธุรกรรมทางการเงนิของตนเอง เช่น ระบุธนาคาร หรอื
แอพพลเิคชัน่ที่เลอืกท าธุรกรรมทางการเงนิ จ านวนความถี่ในการใช้บรกิารในแต่ละเดอืน จ านวน
เงนิในการท าธุรกรรมเฉลี่ยต่อครัง้ และการเลอืกใชบ้รกิารทางการเงนิในการท าธุรกรรมทางการเงนิ
แต่ละประเภท โดยให้กลุ่มตัวอย่างเลือกการใช้บริการในการท าธุรกรรมทางการเงินจ านวน 5 
รายการ 

ส่วนที ่3 ปัญหาและขอ้เสนอแนะมลีกัษณะค าตอบเป็นแบบปลายเปิด 
  โดยการศกึษาการวจิยัครัง้นี้ เป็นการวจิยัเชงิส ารวจ (Survey Method) เพื่อศกึษาพฤตกิรรม
การท าธุรกรรมทางการเงนิของผู้บริโภคกลุ่มคนวยัท างานในพื้นที่อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก  
มกีารรวบรวมขอ้มูลโดยการส่งแบบสอบถามรูปแบบ Google Form  แลว้น าขอ้มูลมาวเิคราะหข์อ้มลู
ต่อไปด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถิติ โดยสถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ การหาค่าความถี่ 
รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และวเิคราะหค์่าความแปรปรวนทางเดยีว One – Way ANOVA โดยก าหนดระดบั
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 
 
 



ผลการวิจยั 
 

  จากการศกึษาปัจจยัส่วนบุคคลของบุคลากรพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี
อายุ 31 – 40 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพข้าราชการและพนักงาน
รฐัวสิาหกจิ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,001 – 25,000  บาท 
  จากการทดสอบสมมตฐิานพบว่าเพศทีแ่ตกต่างกนัของกลุ่มตวัอย่างส่งผลต่อพฤตกิรรมการ
ท าธุรกรรมทางการเงนิ ไม่แตกต่างกนั, อายุทีแ่ตกต่างกนัของกลุ่มตวัอย่าง ส่งผลต่อพฤตกิรรมการ
ท าธุรกรรมทางการเงนิ ในด้านช่องทางการท าธุรกรรมทางการเงนิ และความถี่ในการท าธุรกรรม
ทางการเงนิเฉลี่ยแตกต่างกนั, สถานภาพทีแ่ตกต่างกนัของกลุ่มตวัอย่างส่งผลต่อพฤติกรรมการท า
ธุรกรรมทางการเงนิ ในด้านช่องทางการท าธุรกรรมทางการเงนิ และรายการที่ท าธุรกรรมทางการ
เงินมากที่สุดแตกต่างกนั ส่วนระดบัการศึกษา, อาชีพ และรายได้ที่แตกต่างกนัของกลุ่มตวัอย่าง
ส่งผลต่อพฤติกรรมการท าธุรกรรมทางการเงนิ ในด้านช่องทางการท าธุรกรรมทางการเงนิ  ความถี่
ในการท าธุรกรรมทางการเงนิเฉลี่ย และจ านวนเงนิที่ใช้ในการท าธุรกรรมเฉลี่ยแตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
ตารางท่ี 1 สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 
H1 : เพศที่แตกต่างกัน ของกลุ่มคนวัยท างานในพื้นที่
อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ส่งผลต่อพฤติกรรมการท า
ธุรกรรมทางการเงนิ แตกต่างกนั 

ปฏเิสธสมมตฐิาน 
5 ดา้น 

H2 : อายุที่แตกต่างกัน ของกลุ่มคนวัยท างานในพื้นที่
อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ส่งผลต่อพฤติกรรมการท า
ธุรกรรมทางการเงนิ แตกต่างกนั 

ปฏเิสธสมมตฐิาน 3 ดา้น 
ยอมรบัสมมตฐิาน 2 ดา้น 

 
H3 : สถานภาพที่แตกต่างกัน ของกลุ่มคนวัยท างานใน
พืน้ทีอ่ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ส่งผลต่อพฤตกิรรมการ
ท าธุรกรรมทางการเงนิ แตกต่างกนั 

ปฏเิสธสมมตฐิาน 3 ดา้น 
ยอมรบัสมมตฐิาน 2 ดา้น 

 
H4 : ระดบัการศกึษาที่แตกต่างกนั ของกลุ่มคนวยัท างาน
ในพื้นที่อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ส่งผลต่อพฤติกรรม
การท าธุรกรรมทางการเงนิ แตกต่างกนั 

ปฏเิสธสมมตฐิาน 2 ดา้น 
ยอมรบัสมมตฐิาน 3 ดา้น 

 
 
 



ตารางท่ี 1  (ต่อ) 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 
H5 : อาชีพที่แตกต่างกัน ของกลุ่มคนวยัท างานในพื้นที่
อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก ส่งผลต่อพฤติกรรมการท า
ธุรกรรมทางการเงนิ แตกต่างกนั 

ปฏเิสธสมมตฐิาน 2 ดา้น 
ยอมรบัสมมตฐิาน 3 ดา้น 

 
H6 : รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน ของกลุ่มคนวัย
ท างานในพื้นที่อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ส่งผลต่อ
พฤตกิรรมการท าธุรกรรมทางการเงนิ แตกต่างกนั 

ปฏเิสธสมมตฐิาน 2 ดา้น 
ยอมรบัสมมตฐิาน 3 ดา้น 

 
 

อภิปรายผล 
 

สมมตฐิานที ่1 เพศทีแ่ตกต่างกนัของกลุ่มคนวยัท างานในพืน้ทีอ่ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก 
ส่งผลต่อพฤตกิรรมการท าธุรกรรมทางการเงนิ แตกต่างกนั 

จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อพฤติกรรมการท า
ธุรกรรมทางการเงิน ไม่แตกต่างกัน ทัง้ด้านช่องทางการท าธุรกรรมทางการเงิน, ธนาคารที่ท า
ธุรกรรมมากทีสุ่ด, ความถี่ในการท าธุรกรรมทางการเงนิ, จ านวนเงนิในการท าธุรกรรมทางการเงนิ 
และรายการในการใช้บรกิารท าธุรกรรมทางการเงนิ ทัง้นี้อาจเป็นเพราะว่าในปัจจุบนัพฤตกิรรมการ
ท าธุรกรรมทางการเงินทัง้เพศชายเพศหญิงไม่แตกต่างกันในทุกด้านซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของฌลิลฌิา รกัษาชล (2560) ทีไ่ดพ้บว่าพฤตกิรรมการท าธุรกรรมทางการเงนิทัง้เพศชายเพศหญิง
ไม่แตกต่างกนัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 สมมติฐานที่ 2 อายุที่แตกต่างกนั ของกลุ่มคนวยัท างานในพื้นที่อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดั
ตาก ส่งผลต่อพฤตกิรรมการท าธุรกรรมทางการเงนิ แตกต่างกนั 
 จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการท าธุรกรรม
ทางการเงินในด้านธนาคารที่ท าธุรกรรมมากที่สุด, จ านวนเงินที่ใช้ในการท าธุรกรรมเฉลี่ย และ
รายการที่ท าธุรกรรมทางการเงินมากที่สุดไม่แตกต่างกัน แต่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท าธุรกรรม
ทางการเงนิในด้านช่องทางการท าธุรกรรมทางการเงนิ และความถี่ในการท าธุรกรรมทางการเงิน
เฉลีย่ ทัง้นี้อาจเป็นเพราะว่าอายุของผู้ใชบ้รกิารมสี่วนท าใหเ้กดิความแตกต่างของพฤตกิรรมการใช้
ช่องทางการท าธุรกรรมทางการเงนิ และความถีใ่นการท าธุรกรรมทางการเงนิ เนื่องจากผูใ้ชบ้รกิารที่
มีอายุน้อยจะมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและสามารถเข้าถึงช่องทางการท าธุรกรรมที่
หลากหลาย เช่น การท าธุรกรรมทางการเงนิแบบออนไลน์ผ่านแอพลเิคชัน่ไดม้ากกว่าผูใ้ชบ้รกิารทีม่ี
อายุมาก และในความสะดวกสบายในการท าธุรกรรมทางการเงนิในช่องทางออนไลน์ก็ส่งผลให้ใน



การท าธุรกรรมทางการเงนิด้วย ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของกุลณัฐ ฉัตรด ารงค์กุล (2564) ที่ได้
พบว่าอายุของผู้ใช้บริการที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการท าธุรกรรมทางการเงินในด้าน
ช่องทางการท าธุรกรรมทางการเงนิและความถี่ในการท าธุรกรรมทางการเงินแตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 สมมติฐานที่ 3 สถานภาพที่แตกต่างกัน ของกลุ่มคนวยัท างานในพื้นที่อ าเภอเมืองตาก 
จงัหวดัตาก ส่งผลต่อพฤตกิรรมการท าธุรกรรมทางการเงนิ แตกต่างกนั 
 จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการท า
ธุรกรรมทางการเงนิในด้านธนาคารที่ท าธุรกรรมมากที่สุด, ความถี่ในการท าธุรกรรมทางการเงิน
เฉลี่ย และจ านวนเงินที่ใช้ในการท าธุรกรรมเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน  แต่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท า
ธุรกรรมทางการเงนิในดา้นช่องทางการท าธุรกรรมทางการเงนิ และรายการทีท่ าธุรกรรมทางการเงนิ
มากที่สุดแตกต่างกนั ทัง้นี้อาจเป็นเพราะว่าสถานภาพของกลุ่มตวัอย่างนัน้เกีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรม
การใช้บรกิารท าธุรกรรมทางการเงนิในด้านช่องทางการท าธุรกรรมทางการเงนิ  และรายการที่ท า
ธุรกรรมทางการเงนิ เนื่องจากผู้ใช้บรกิารที่มสีถานภาพโสดส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่มอีายุน้อยและ
สามารถใช้บรกิารท าธุรกรรมทางการเงนิได้หลายช่องทาง อีกทัง้รายการที่ท าธุรกรรมทางการเงนิ
ของคนกลุ่มนี้มคีวามแตกต่างจากกลุ่มคนทีม่สีถานภาพสมรสเนื่องจากกลุ่มคนทีม่คีรอบครวัแล้วจะ
มภีาระค่าใชจ้่ายทีม่ากขึน้ อาจจะมรีายการในการท าธุรกรรมทางการเงนิทีแ่ตกต่างออกไปจากกลุ่ม
คนทีม่สีถานภาพโสด ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของจิราภรณ์ หนูเนียม (2563) ทีไ่ดพ้บว่าสถานภาพ
ของผู้ใช้บรกิารที่แตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการท าธุรกรรมทางการเงนิในด้านช่องทางการท า
ธุรกรรมทางการเงนิ และรายการที่ท าธุรกรรมทางการเงินมากที่สุดแตกต่างกนั เนื่องจากความ
แตกต่างกนัทางด้านลกัษณะการด าเนินชวีติ หรอืกิจกรรมในการด าเนินชวีติที่แตกต่างกนัส่งผลถงึ
การเขา้ใชบ้รกิารในการเขา้ท าธุรกรรมทางการเงนิทีแ่ตกต่างกนั 
 สมมตฐิานที ่4 ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัของกลุ่มคนวยัท างานในพื้นทีอ่ าเภอเมอืงตาก 
จงัหวดัตาก ส่งผลต่อพฤตกิรรมการท าธุรกรรมทางการเงนิ แตกต่างกนั 
  จากผลการศกึษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างที่มีระดบัการศกึษาต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการท า
ธุรกรรมทางการเงนิในดา้นธนาคารทีท่ าธุรกรรมมากทีสุ่ด และรายการทีท่ าธุรกรรมทางการเงนิมาก
ทีสุ่ดไม่แตกต่างกนั แตส่่งผลต่อพฤตกิรรมการท าธุรกรรมทางการเงนิในดา้นช่องทางการท าธุรกรรม
ทางการเงนิ ความถี่ในการท าธุรกรรมทางการเงนิเฉลี่ยและจ านวนเงนิทีใ่ช้ในการท าธุรกรรมเฉลีย่
แตกต่างกนั ทัง้นี้อาจเป็นเพราะว่ากลุ่มคนที่มรีะดับการศกึษาสูงนัน้มีรูปแบบการด าเนินชีวิตและ
กิจกรรมในการด าเนินชวีติที่แตกต่างจากลุ่มคนที่มรีะดบัการศกึษาต ่ากว่า ท าให้พฤติกรรมการท า
ธุรกรรมทางการเงนิทัง้ด้านช่องทางการท าธุรกรรมทางการเงนิ ความถี่ในการท าธุรกรรมทางการ
เงนิ และจ านวนเงนิที่ใช้ในการท าธุรกรรมทางการเงินมคีวามแตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยั
ของปฐมาภรณ์ จนัทร์วภิาวี (2564) ที่ได้พบว่าระดบัการศกึษาส่งผลต่อพฤติกรรมการท าธุรกรรม



ทางการเงินในด้านช่องทางการท าธุรกรรมทางการเงิน และจ านวนเงินที่ใช้ในการท าธุรกรรม
ทางการเงิน โดยพบว่ากลุ่มคนที่มีระดบัการศึกษาสูงนัน้มักจะสามารถเข้าถึงช่องทางการท า
ธุรกรรมกทางการเงนิไดห้ลากหลายช่องทาง นอกจากนี้แล้วยงัพบว่ากลุ่มคนที่มรีะดบัการศกึษาสงู
นัน้มียอดเงินในการโอนในจ านวนเงินที่สูงกว่ากลุ่มคนที่มีระดับการศึกษาที่ต ่ากว่า เนื่องจาก
กิจกรรมในชวีติประจ าวนัและอทิธพิลของสงัคมส่งผลต่อพฤติกรรมการด าเนินชวีติของแต่ละบุคคล
แตกต่างกนั 
 สมมติฐานที่ 5 อาชพีที่แตกต่างกนั ของกลุ่มคนวยัท างานในพืน้ทีอ่ าเภอเมอืงตาก จงัหวดั
ตาก ส่งผลต่อพฤตกิรรมการท าธุรกรรมทางการเงนิ แตกต่างกนั 
 จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการท าธุรกรรม
ทางการเงนิในดา้นธนาคารที่ท าธุรกรรมมากทีสุ่ด และรายการทีท่ าธุรกรรมทางการเงนิมากที่สุดไม่
แตกต่างกัน แต่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท าธุรกรรมทางการเงินในด้านช่องทางการท าธุรกรรม
ทางการเงนิ ความถี่ในการท าธุรกรรมทางการเงนิเฉลี่ยและจ านวนเงนิทีใ่ช้ในการท าธุรกรรมเฉลีย่
แตกต่างกนั ทัง้นี้อาจเป็นเพราะว่าแต่ละบุคคลทีม่อีาชพีต่างกนัจะมกีจิกรรมและรูปแบบการด าเนิน
ชวีติทีแ่ตกต่างกนัซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของจิราภรณ์ หนูเนียม (2563) ทีไ่ดพ้บว่าผูใ้ชบ้รกิารที่มี
อาชพีต่างกนัส่งผลต่อพฤตกิรรมการท าธุรกรรมทางการเงนิต่างกนั 
 สมมตฐิานที ่6 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนั ของกลุ่มคนวยัท างานในพืน้ทีอ่ าเภอเมอืง
ตาก จงัหวดัตาก ส่งผลต่อพฤตกิรรมการท าธุรกรรมทางการเงนิ แตกต่างกนั 
 จากผลการศกึษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนตา่งกนัส่งผลต่อพฤตกิรรมการ
ท าธุรกรรมทางการเงนิในด้านธนาคารที่ท าธุรกรรมมากที่สุด และรายการทีท่ าธุรกรรมทางการเงนิ
มากที่สุดไม่แตกต่างกนั แต่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท าธุรกรรมทางการเงนิในด้านช่องทางการท า
ธุรกรรมทางการเงนิ ความถีใ่นการท าธุรกรรมทางการเงนิเฉลีย่และจ านวนเงนิทีใ่ชใ้นการท าธุรกรรม
เฉลี่ยแตกต่างกนั ทัง้นี้อาจเป็นเพราะว่ารายไดข้องแต่ละบุคคลนัน้เป็นตวัควบคุมพฤติกรรมการใช้
จ่ายในชีวิตประจ าวนัซึ่งส่งผลต่อช่องทางการท าธุรกรรมทางการเงนิ, ความถี่ในการท าธุรกรรม
ทางการเงนิเฉลีย่ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของกุลณัฐ ฉัตรด ารงคก์ุล (2564) ทีไ่ดพ้บว่าผูใ้ชบ้รกิารที่
มรีายไดต้่างกนัส่งผลต่อพฤตกิรรมการท าธุรกรรมทางการเงนิต่างกนั โดยกลุ่มคนทีม่รีายไดส้งูส่วน
ใหญ่จะมยีอดในการโอนหรอืช าระค่าสนิคา้หรอืบรกิารในจ านวนเงนิและมีความถี่ในการท าธุรกรรม
ทางการเงนิทีสู่งกว่าผู้ทีม่รีายไดต้ ่ากว่า นอกจากนี้แล้วยงัพบว่าผู้ที่มรีายไดสู้งส่วนใหญ่จะมกีารท า
ธุรกรรมทางการเงนิออนไลน์ผ่านแอพลเิคชัน่มากกว่ากลุ่มคนทีม่รีายไดต้ ่ากว่า 
 
 
 
 



ข้อเสนอแนะ 
 
1. ขอ้เสนอแนะจากการวจิยั 
  จากผลการศกึษาในครัง้นี้ ท าใหท้ราบถงึปัจจยัทีส่่งผลต่อการเลอืกใชบ้รกิารทางการเงนิของ
ผู้บรโิภค ในด้านการเลอืกใช้บรกิารของธนาคาร รวมถึงพฤติกรรมในการท าธุรกรรมทางการเงิน 
สามารถเป็นขอ้มูลเพื่อใหธ้นาคารสามารถน าผลการศกึษาในครัง้นี้ไปปรบัใช้ เพื่อเป็นแนวทาง ใน
การวางแผนเพื่อก าหนดนโยบายหรอืการด าเนินการพฒันาระบบงานใหม้ปีระสทิธภิาพ และตรงตาม
ความตอ้งการของลูกคา้ 
   1) จากการศกึษาพบว่าเพศของกลุ่มตวัอย่างไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท าธุรกรรม
ทางการเงนิในทุกดา้นนัน้ ท าใหท้ราบว่าในการปรบัปรุงการใหบ้รกิารของทางธนาคารในทุกดา้นนัน้
ควรมีการให้สิทธิเท่าเทียมกันในทุกเพศในทุกกิจกรรมของการท าธุรกรรมทางการเงินของ
ผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นการอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆสามารถให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ
เหมอืนกนัทัง้เพศชายและเพศหญงิ 
   2) จากการศึกษาพบว่าอายุ และสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างที่ต่างกันส่งผลต่อ
พฤตกิรรมการท าธุรกรรมทางการเงนิในดา้นช่องทางการท าธุรกรรมทางการเงนิ และความถีใ่นการ
ท าธุรกรรมทางการเงนิ ท าใหท้ราบว่าในการปรบัปรุงการใหบ้รกิารของทางธนาคารในด้านช่องทาง
การท าธุรกรรมทางการเงนินัน้ควรมกีารปรบัปรุงด้านการท าธุรกรรมออนไลน์ โดยปรบัปรุงแอพลิ
เคชัน่ให้มกีารใช้งานได้ง่ายขึ้นรองรบัการใช้งานของผู้ใช้บรกิารทุกวยั  ซึ่งหากผู้ใช้บรกิารสามารถ
เขา้ถงึช่องทางการท าธุรกรรมทางการเงนิไดง้่ายสะดวกสบาย รวดเรว็กจ็ะส่งผลให้ความถีใ่นการท า
ธุรกรรมทางการเงนิของผูใ้ชบ้รกิารมากขึน้ดว้ยเช่นกนั 
    3) จากการศกึษาพบว่าระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืนของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการท าธุรกรรมทางการเงินในด้านช่องทางการท าธุรกรรม
ทางการเงนิ ความถี่ในการท าธุรกรรมทางการเงนิเฉลี่ยและจ านวนเงนิทีใ่ช้ในการท าธุรกรรมเฉลีย่
แตกต่างกนั ท าใหท้ราบว่าหากจะมกีารส่งเสรมิทางการตลาดของทางธนาคารนัน้ควรค านึงถงึความ
แตกต่างของระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนของผูใ้ชบ้รกิาร เนื่องจากปัจจยัเหล่านี้
ส่งผลให้พฤติกรรมในการใช้บรกิารท าธุรกรรมทางการเงนิต่างกนั ดงัจะเหน็ได้จากผลการศกึษาที่
ส่วนใหญ่ระดบัการศกึษา และและรายได้เฉลี่ยต่อเดอืนที่สูงนัน้จะมกัจะมจี านวนเงนิและความถีใ่น
การท าธุรกรรมทางการเงนิทีส่งู และอาชพีของผูใ้ชบ้รกิารกม็กัจะมผีลต่อการเลอืกใช้ช่องทางในการ
ท าธุรกรรมทางการเงนิดว้ยเช่นกนั  
 
 
 



2. ขอ้เสนอแนะในงานวจิยัครัง้ต่อไป 
 1) เนื่องจากงานวิจยัครัง้นี้เลือกศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในพื้นที่อ าเภอเมืองตาก 
จงัหวดัตากเท่านัน้ โดยจะน าผลการวจิยันี้ไปใชก้บักลุ่มเป้าหมายในพืน้ทีอ่ื่นไมไ่ด ้เนื่องจากปัจจยัใน
ด้านการด าเนินชวีติที่ไม่เหมอืนกนั ดงันัน้เพื่อใหไ้ด้ขอ้มูลที่หลากหลายและครอบคลุมมากขึ้น ควร
เพิม่ประชากรกลุ่มตวัอย่างในพืน้ทีอ่ื่นๆ เพิม่เตมิ 
 2) การวิจยัครัง้นี้ศึกษาเฉพาะกลุ่มผู้ใช้บริการที่เป็นบุคคลธรรมดา ดงันัน้ควรศกึษากลุ่ม
ผู้ใช้บรกิารที่เป็นนิตบิุคคล เพื่อจะได้เป็นขอ้มูลเพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดผลติภณัฑ์ และแผน
ธุรกจิใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้แต่ละกลุ่ม 
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