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การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ของผูบ้ ริโภคกลุ่มคน
วัย ท างานในการท าธุ ร กรรมทางการเงิน ในพื้น ที่อ าเภอเมือ งตาก จัง หวัด ตาก (2) เพื่อ ศึก ษา
พฤติก รรมการทาธุร กรรมทางการเงินของผู้บ ริโ ภคกลุ่ มคนวัยทางานในพื้น ที่อาเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ คนวัยทางานอายุ 20-60 ปี ในพื้นที่อาเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก จานวน 400 คน เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม สถิติท่ใี ช้ใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว One – Way ANOVA โดยกาหนด
ระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 31 – 40 ปี สถานภาพโสด
ระดับ การศึก ษาปริญญาตรี มีอ าชีพ ข้า ราชการและพนั กงานรัฐ วิสาหกิจ รายได้เ ฉลี่ยต่อเดือน
15,001 – 25,000 บาท และจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศที่แตกต่างกันของกลุ่ มตัวอย่าง
ส่งผลต่อพฤติกรรมการทาธุรกรรมทางการเงิน ไม่แตกต่างกัน , อายุท่แี ตกต่างกันของกลุ่มตัวอย่าง
ส่งผลต่อพฤติกรรมการทาธุรกรรมทางการเงิน ในด้านช่องทางการทาธุรกรรมทางการเงิน และ
ความถี่ในการทาธุรกรรมทางการเงินเฉลี่ย แตกต่างกัน, สถานภาพที่แตกต่างกันของกลุ่ม ตัวอย่าง
ส่งผลต่อพฤติกรรมการทาธุรกรรมทางการเงิน ในด้านช่องทางการทาธุรกรรมทางการเงิน และ
รายการที่ทาธุรกรรมทางการเงินมากที่สุดแตกต่างกัน ส่วนระดับการศึกษา, อาชีพ และรายได้ท่ี
แตกต่างกันของกลุ่ม ตัวอย่างส่งผลต่อพฤติกรรมการทาธุรกรรมทางการเงิน ในด้านช่องทางการทา
ธุรกรรมทางการเงิน ความถี่ในการทาธุรกรรมทางการเงิน เฉลี่ย และจานวนเงินที่ใช้ในการท า
ธุรกรรมเฉลีย่ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
คาสาคัญ : พฤติกรรมการทาธุรกรรมทางการเงิน, กลุ่มคนวัยทางาน

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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บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ธุ ร กรรมทางการเงิน เป็ น การท ากิจ กรรมที่เ กี่ย วกับ การท านิ ติก รรม สัญ ญา หรือ การ
ดาเนินการใดๆ ทางการเงินกับผูอ้ ่นื ซึง่ เป็ นการกระทาทีม่ ผี ลทางกฎหมาย ธุรกรรมทางการเงินทีท่ า
กันอยู่เป็ นประจา เช่น การโอนเงิน การถอนเงิน การจ่ายบิล การจ่ายค่าสาธารณู ปโภค การซื้อ
หน่ วยลงทุน การเปิ ดบัญชีธนาคาร การกู้เงิน โดยปั จจุบนั การทาธุรกรรมทางการเงินได้เปลี่ยนไป
จากเดิม ทัง้ นี้เกิดจากพฤติกรรมของผู้บริโภคได้เปลี่ยนแปลงไปตามสังคมที่เราอยู่ในข ณะนัน้ ๆ
กระบวนการ กิจ กรรมต่า งๆ ที่บุ ค คลเข้าไปมีส่ว นเกี่ยวข้อ ง ลัก ษณะนิ สยั วิถีชีวิต และการทา
กิจกรรมในชีวติ ประจาวันของบุคคลทัวไป
่ การเลือก การซื้อ การใช้ การประมวลผล ในแง่มุมของ
การจับจ่ายใช้สอย โดยดาเนินชีวติ ประจาวันผ่านการใช้สนิ ค้าและบริการต่างๆ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการเพื่อให้ได้รบั ความพึงพอใจ (กุลณัฐ ฉัตรดารงค์กุล, 2564)
จากวิถีการดาเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปจึงทาให้รูปแบบการทาธุรกรรมทางการเงินของคนใน
สังคมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยจากเดิมในการทาธุรกรรมทางการเงินต้องไปติดต่อยังธนาคาร
แต่ปัจจุบนั ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้มที างเลือกโดยเพิม่ ช่องทางอื่นในการทาธุรกรรม
ทางการเงินโดยที่เราไม่ต้อ งไปธนาคารก็สามารถท าธุ รกรรมทางการเงินได้แ บบง่ ายดายผ่าน
อินเตอร์เน็ตได้ทุกที่ ซึง่ เป็ นนวัตกรรมทางการเงินทีเ่ ปลีย่ นไปเพื่อให้เข้ากับการดาเนินชีวติ ของผู้คน
ในปั จจุบนั (สานิตย์ หนูนิล, 2562)
ปั จจุบนั เทคโนโลยีมบี ทบาทต่อการดาเนินชีวติ ประจาวันและการธุรกิจมากขึน้ บทบาทของ
เทคโนโลยีไม่ได้จากัดอยู่ท่รี ะดับของธุรกิจเท่านัน้ แต่ได้แผ่ขยายเข้ามามีบทบาทต่อการดาเนิน
ชีวติ ประจาวันของบุคคลทัวไป
่ นอกเหนือจากนี้ ความสะดวกสบายในการทาธุรกรรมต่างๆ ผ่าน
โทรศัพท์มอื ถือ และเครื่องมือต่างๆผ่าน ทางอินเตอร์เน็ต ได้รบั ความนิยมและเชื่อถือจากผู้ใช้งาน
มากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งดูได้จากการเพิม่ ขึน้ ของจานวนธุรกรรมทางการเงินที่ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตหรือ
มือถือโดยตรงมีอยู่เป็ นจานวนมาก และ เพิม่ ขึ้นอย่างไม่หยุดยัง้ ไม่ว่าจะเป็ นรับชาระค่าสินค้า หรือ
บริการ โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หลังจากตกลงซื้อสิน ค้าหรือบริการการตัดค่าใช้จ่ายโดยตรง
จากบัญชีบตั รเดบิต บัตรเครดิต แม้แต่ การนาเงินเข้ากระเป๋ าเงินอิเล็กทรอนิกส์ก่อนทีจ่ ะทารายการ
หักชาระค่าสินค้าหรือบริการต่อไป ซึง่ ธุรกรรมทีเ่ กิดขึน้ ดังกล่าวล้วนแล้วแต่เกีย่ วข้องกับบริการของ
ธนาคารพาณิชย์ ดังจะเห็นได้จากการเกิดของมือถือ ระบบปฏิบตั กิ าร Android หรือ IOS ต่างๆ ทีม่ ี
การเชื่อมต่อจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อการติดต่อสื่อสารที่เพิม่ ขึ้นอย่างรวดเร็ว มี ประสิทธิภาพ
เนื่องด้วยปั จจุบันได้รบั ความนิยมในการใช้ง าน Social networking บนโทรศัพท์มือถือประเภท
Smartphone ต่างๆ รวมถึงการพัฒนาให้รองรับการให้บริการ Mobile Internet เพื่อการใช้บริการได้
หลากหลายรายการ จึงทาให้ลดต้นทุนการดาเนินงานต่าลง (จักรพงษ์ ลีลาธนาคีร,ี 2559)

ธุ ร กรรมทางการเงิน ออนไลน์ หรือ Online Banking หรือ Internet Banking จึง เป็ น อีก
ทางเลือกในการทาธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบใหม่ ซึง่ เป็ นการทาธุรกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการเงิน
หรือการธนาคารเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็ น การเบิก การถอน การจ่ายบิลต่างๆ การซื้อหน่ วยลงทุน
การสอบถามยอดเงินคงเหลือ การขออนุ มตั ิเงินกู้ การเปิ ดบัญชีธนาคาร โดยมีข้ อแตกต่างจาก
ธุรกรรมทางการเงินแบบธรรมดาตรงที่มสี ่อื กลางช่วยอานวยความสะดวกในการทาธุรกรรมผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต นอกจากนี้ยงั มีช่องทางเข้าถึงบริการที่มากกว่าการไปธนาคารเช่น การทา
ธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ผ่านตู้ ATM โทรศัพท์มอื ถือ บนแอพพลิเคชัน่ หรือผ่านคอมพิวเตอร์
ผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร (วีรวรรณ เงินประเสริฐ, 2563)
นอกจากการบริการของธนาคารได้มีทงั ้ Mobile Banking กับ Internet Banking ทัง้ สอง
แห่งมีลกั ษณะคล้ายกันมาก บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตหรือที่รู้จกั กันว่าธนาคารออนไลน์เป็ น
หนึ่งในโหมด e-banking ที่สะดวกซึ่งทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการดาเนินงานของธนาคารและ
ให้บริการธนาคารเสมือนแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ในวิธีน้ีลูกค้าสามารถเข้าถึงรายละเอีย ดบัญ ชี
ธนาคารของพวกเขาไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ทไ่ี หนด้วยความช่วยเหลือของเว็บไซต์ของธนาคาร บริการ
ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตไม่เหมือนกับธนาคารบนมือถือซึง่ หมายถึงสิง่ อานวยความสะดวกไร้สาย
บนอิน เทอร์เน็ต ที่ธ นาคารให้แ ก่ลู กค้าของพวกเขาในการใช้ง านบัญชี ธนาคารของพวกเขาผ่าน
อุปกรณ์มอื ถือเช่นสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตและอื่นๆ หรือแอพพลิเคชันมือถือ
ทัง้ นี้จากรายงานข้อมูลการใช้บริการธุรกรรมทางธนาคารผ่านสื่อออนไลน์ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยพบว่ายอดการใช้บริการธุรกรรมทางธนาคารพาณิชย์ผ่านสื่อออนไลน์ได้เพิม่ ขึน้ อย่าง
รวดเร็วและต่อเนื่อง นอกจากนี้ภ าครัฐยังใช้ช่องทางดิจิทลั ในการจ่ายเงินสวัสดิการแก่ประชาชน
เพื่อให้สามารถดาเนินการได้อย่างรวดเร็วและตรงจุดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19
เช่นการจ่ายเงินโครงการเราไม่ท้งิ กันเพื่อเยียวยาผู้ได้รบั ผลกระทบผ่านพร้อมเพย์ โครงการคนละ
ครึง่ เพื่อกระตุน้ เศรษฐกิจจากการใช้จ่ายของภาคประชาชนผ่านกระเป๋ าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ
ซึง่ เป็ นการเพิม่ ความสะดวกในการใช้จ่ายของประชาชนและการรับชาระเงินของร้านค้า ซึง่ เป็ นส่วน
สาคัญที่ส่งเสริมให้ประชาชนปรับพฤติกรรมมาใช้การชาระเงินดิจิทลั เมื่อเทคโนโลยีได้เข้ามามี
บทบาทในโลกการเงิน และจากการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมทางการเงินของคนไทยมาสู่โลกออนไลน์
เพิม่ มากขึน้ ส่งผลให้รูปแบบในการทาธุรกรรมทางการเงินเปลีย่ นแปลงไป
ดัง นั น้ ผู้วิจยั จึงสนใจว่ าปั จจุบันพฤติกรรมของผู้บ ริโภคโดยเฉพาะกลุ่ มคนวัยท างาน มี
พฤติกรรมในการทาธุรกรรมทางการเงินเป็ นอย่างไร เพื่อจะได้ ทราบถึงความต้องการของผู้บริโภค
และทัศนคติทม่ี ตี ่อการทาธุรกรรมทางการเงินของผูบ้ ริโภคในเขตอาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
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ท างานในพื้น ที่อ าเภอเมือ ตาก จัง หวัด ตาก” ผู้วิจ ัย ได้ตัง้ สมมติฐ านเพื่อ เป็ น แนวทางในการ
ศึกษาวิจยั ไว้ ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยด้านเพศทีแ่ ตกต่างกันของกลุ่มคนวัยทางานในพืน้ ทีอ่ าเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก ส่งผลต่อพฤติกรรมการทาธุรกรรมทางการเงิน แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยด้านอายุทแ่ี ตกต่างกันของกลุ่มคนวัยทางานในพืน้ ทีอ่ าเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก ส่งผลต่อพฤติกรรมการทาธุรกรรมทางการเงิน แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 3 ปั จจัยด้านสถานภาพที่แตกต่างกันของกลุ่มคนวัยทางานในพื้นที่อาเภอ
เมืองตาก จังหวัดตาก ส่งผลต่อพฤติกรรมการทาธุรกรรมทางการเงินแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 4 ปั จจัยด้านระดับการศึกษาที่แตกต่ างกันของกลุ่มคนวัยทางานในพื้น ที่
อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ส่งผลต่อพฤติกรรมการทาธุรกรรมทางการเงิน แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 5 ปั จจัยด้านอาชีพที่แตกต่างกันของกลุ่มคนวัยทางานในพื้นที่อาเภอเมือง
ตาก จังหวัดตาก ส่งผลต่อพฤติกรรมการทาธุรกรรมทางการเงินแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 6 ปั จจัยด้านรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนที่แตกต่างกันของกลุ่มคนวัยทางานในพื้นที่
อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ส่งผลต่อพฤติกรรมการทาธุรกรรมทางการเงิน แตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิ จยั
1. ขอบเขตด้านพืน้ ที่
พืน้ ทีใ่ นการจัดเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างคือ อาเภอเมือง จังหวัดตาก
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
งานวิจยั ในครัง้ นี้เป็ นการศึกษาเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทาธุรกรรมทางการ
เงินของกลุ่มคนวัยทางานในพืน้ ทีอ่ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
3. ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษา คือ คนวัยทางานอายุ 20-60 ปี ในพืน้ ทีอ่ าเภอเมืองตาก จังหวัด
ตาก จานวนทัง้ หมด 45,569 คน (สานักบริหารการทะเบียน, กรมการปกครอง, 2563) และในการ

คานวณหาจานวนกลุ่มตัวอย่างเพื่อเป็ นตัวแทนของประชากรที่สนใจศึกษา ผู้วจิ ยั ใช้วธิ ขี อง Taro
Yamane คานวณและได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจานว 400 คน
4. ขอบเขตด้านตัวแปร
ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดตัวแปรทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 2 ตัวแปร ดังนี้
2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือ ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่
เพศ อายุ สถาณภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ พฤติกรรมการทาธุรกรรมทางการเงิน
ของผูบ้ ริโภคกลุ่มคนวัยทางานในพืน้ ทีอ่ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
แนวคิ ด ทฤษฎีและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
1. ทฤษฎีและแนวความคิดเกีย่ วกับทัศนคติ
ทัศนะคติเป็ นความรูส้ กึ หรืออารมณ์และวิวฒ
ั นาการด้านความชอบหรือไม่ชอบของคนเราที่
มีมานาน อีกทัง้ การแสดงออกมีความโน้มเอียงไปยังนิสยั หรือความคิดบางอย่างได้ทศันคติจะเป็ นตัว
วางเราให้อยู่ในกรอบความชอบหรือไม่ชอบ ต่อนิสยั อย่างใดอย่างหนึ่งโดยการขับเคลื่อนเข้าหาหรือ
หนีออกจากสิง่ นัน้ องค์ประกอบของทัศนคติประกอบด้วย 3 ประการคือ ความเข้าใจ ความรูส้ กึ และ
พฤติกรรม (พัชริดา ไถ้ทอง, 2559) หรือ หมายถึง ความรูส้ กึ ทีม่ ตี ่อสิง่ ต่าง ๆ อันเป็ นผลเนื่องมาจาก
การเรียนรูป้ ระสบการณ์ และเป็ นตัวกระตุน้ ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมหรือแนวโน้มทีจ่ ะตอบสนองต่อ
สิง่ เร้านัน้ ๆ ไปในทิศทางหนึ่งอาจเป็ นไปในทางสนับสนุนหรือคัดค้านก็ได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ขบวนการ
อบรมให้เรียนรูร้ ะเบียบวิธขี องสังคมซึง่ ทัศนคติเหล่านี้จะแสดงออกหรือปรากฏให้เห็นเด่นชัดในกรณี
ที่สงิ่ เร้านัน้ เป็ นสิง่ เร้าทางสังคม (จักรพงษ์ ลีลาธนาคีรี, 2561) จากความหมายข้างต้นทาให้สรุปได้
ว่า ทัศนคติ คือ ความรู้สกึ อารมณ์ และวิวฒ
ั นาการด้านความชอบหรือไม่ชอบ พึงพอใจหรือไม่พงึ
พอใจต่อสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง อันเป็ นผลมาจากการเรียนรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ในอดีต และทาให้การ
แสดงออกของแต่ละบุคคลนัน้ มีความแตกต่างกันไปตามทัศนคติของแต่ละคน และมีความสัมพันธ์
ต่อกระบวนการซื้อของผูบ้ ริโภค
ประเภทของทัศนคติ สามารถแบ่งได้ 3 ประเภทด้วยกัน คือ
1) ทัศนคติทางเชิงบวก เป็ นทัศนคติ ที่ชกั นาให้บุคคลแสดงออก มีความรู้สกึ หรือ
อารมณ์ จากสภาพจิต ใจโต้ต อบ ในด้า นดีต่ อ บุ ค คลอื่น หรือ เรื่อ งราวใดเรื่อ งราวหนึ่ ง รวมทัง้
หน่วยงาน องค์กร สถาบัน และการดาเนิน กิจการของ องค์การ อื่น ๆ เช่น กลุ่มชาวเกษตรกร ย่อม
มี ทัศนคติ ทางบวก หรือ มีความรู้สกึ ที่ดตี ่อสหกรณ์การเกษตร และให้ความสนับสนุนร่วมมือด้วย
การเข้าเป็ นสมาชิก และร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ อยู่เสมอ เป็ นต้น

2) ทัศนคติทางลบ หรือ ไม่ดี คือ ทัศนคติ ที่สร้างความรูส้ กึ เป็ นไปในทางเสื่อมเสีย
ไม่ได้รบั ความเชื่อถือ หรือ ไว้วางใจ อาจมีความเคลือบแคลงระแวงสงสัย รวมทัง้ เกลียดชังต่อบุคคล
ใดบุคคลหนึ่ง เรื่องราว หรือปั ญหาใดปั ญหาหนึ่ง หรือหน่ วยงานองค์การ สถาบัน และการดาเนิน
กิจการขององค์การ และอื่น ๆ เช่น พนักงาน เจ้าหน้าที่บางคน อาจมี ทัศนคติ เชิงลบต่อบริษัท
ก่อให้เกิดอคติขน้ึ ในจิตใจของเขา จนพยายาม ประพฤติ และปฏิบตั ิต่อต้าน กฎระเบียบของบริษทั
อยู่เสมอ
3) ประเภทที่ส าม ซึ่ง เป็ น ประเภทสุด ท้า ย คือ ทัศ นคติ ที่บุ ค คลไม่ แ สดงความ
คิดเห็นในเรื่องราวหรือปั ญหาใดปั ญหาหนึ่ง หรือต่อบุคคล หน่ วยงาน สถาบัน องค์การ และอื่น ๆ
โดยสิ้นเชิง เช่น นักศึกษาบางคนอาจมี ทัศนคติ นิ่งเฉยอย่าง ไม่มคี วามคิดเห็น ต่อปั ญหาโต้เถียง
เรื่องกฎระเบียบว่า ด้วยเครื่องแบบของนักศึกษาทัศนคติ ทัง้ 3 ประเภทนี้ บุ ค คลอาจจะมีเพียง
ประการเดียวหรือหลายประการก็ได้ ขึน้ อยู่กบั ความมันคงในความรู
่
ส้ กึ นึกคิด ความเชื่อ หรือค่านิยม
อื่น ๆ ทีม่ ตี ่อบุคคล สิง่ ของ การกระทา หรือสถานการณ์
2. ทฤษฎีและแนวความคิดเกีย่ วกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกในการแสวงหาสาหรับการซื้อ
การใช้ การประเมินผล ในผลิตภัณฑ์และบริการ ทีเ่ ขาคาดหวัง จะทาให้ความต้องการของเขาได้รบั
ความพอใจ (ปฐมาภรณ์ จันทร์วภิ าวี, 2564) หรือ พฤติกรรมผูบ้ ริโภค หมายถึง การศึกษาถึงหน่วย
การซื้อ และกระบวนการแลกเปลีย่ นทีเ่ กีย่ วข้องกับการได้มา การบริโภค และการกาจัดอันเกีย่ วข้อง
กับสินค้า บริการ ประสบการณ์และความคิด (พัชริดา ไถ้ทอง, 2559) นอกจากนี้แล้ว พฤติกรรม
ผูบ้ ริโภค ยังหมายถึง กระบวนการตัดสินใจและลักษณะกิจการของแต่ละบุคคล ในการจัดหา การซือ้
การใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการทีซ่ ้ือมาเพื่อตอบสนองความต้องการด้านพืน้ ฐานและด้านจิตใจ
ด้วยรายได้ทม่ี จี ากัดอย่างมีประสิทธิภาพ คือความพึงพอใจสูงสุด (จักรพงษ์ ลีลาธนาคีร,ี 2561) และ
หมายถึง การแสดงออกของแต่ละบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับการใช้สนิ ค้าและบริการทางเศรษฐกิจ
รวมทัง้ กระบวนการในการตัดสิน ใจที่มผี ลต่อการแสดงออก (กลุณัฐ ฉัตรดารงค์กุล, 2564) ซึ่งจาก
ความหมายข้า งต้ น สรุ ป ได้ว่ า พฤติ ก รรมผู้ บ ริโ ภค หมายถึ ง กระบวนการค้ น หา การคิด การ
ประเมินผล ในสินค้าและบริการซึ่งนาไปสู่การตัดสินใจของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือ
บริการเพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของแต่ละบุคคล
ปฐมาภรณ์ จันทร์วภิ าวี (2564) ได้กล่าวว่า แบบจาลองพฤติกรรมผูบ้ ริโภค จะแสดงให้เห็น
ถึงเหตุจูงใจที่ทาให้เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณ ฑ์ โดยมีจุดเริม่ ต้นจากการเกิดสิง่ กระตุน้ (Stimulis)
ทีผ่ ่านเข้ามาในความรูส้ กึ นึกคิดของผูบ้ ริโภค (Buyer’s Black Box) ทีเ่ ปรียบเสมือนกล่องดาทีผ่ ผู้ ลิต
หรือผูข้ ายไม่สามารถคาดคะเนได้เมื่อผู้บริโภครับรูต้ ่อสิง่ กระตุ้นและเกิดความต้องการแล้วจึงจะเกิด
การซื้อหรือการตอบสนอง (Response) ขึ้น ดังนัน้ ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค จึงเป็ นเรื่อง

ของการศึกษาการตัดสินใจของผู้บริโภคว่าเกิดจากปั จจัยอิทธิพลอะไรเป็ นตัวกาหนด หรือที่เป็ นตัว
สาเหตุท่ที าให้มกี ารตัดสินใจซื้อดังกล่าว ตามความหมายข้างต้นนี้ พฤติกรรมในขณะทาการซื้อจึง
เป็ นเพียงขัน้ ตอนสุดท้ายหรือปลายเหตุของกระบวนการตัดสินใจซื้อ และในการตัดสินใจซื้อของ
ผูบ้ ริโภค
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การวิจยั ในครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงปรมาณ (Quantitative Research) โดยกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ใน
การวิจยั คือคนวัยทางานอายุ 20-60 ปี ในพืน้ ทีอ่ าเภอเมืองตาก จังหวัด จานวน 400 คน เครือ่ งมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นแบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั ได้สร้างขึน้ จากแนวคิด
ทฤษฎี และผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง เนื้อหาของแบบสอบถามแบ่งเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อคาถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ซึ่งเป็ นคาถามลักษณะ นาม
บัญญัติ (Nominal- Scales) และกลุ่มตัวอย่างต้องเลือกคาตอบเพียงข้อเดียวเท่านัน้
ส่วนที่ 2 ข้อคาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการทาธุรกรรมทางการเงินของผู้บริโภคกลุ่มคนวัย
ทางานในพื้นที่อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยส่วนนี้ จะให้ กลุ่มตัวอย่างเลือกช่องทางในการทา
ธุรกรรมทางการเงินโดยแยกเป็ น 2 รูปแบบ คือ ในรูปแบบออฟไลน์ (ไปทาธุรกรรมทีส่ านักงานของ
ธนาคาร) และในรูปแบบออนไลน์ (Internet Banking หรือ Mobile Banking) โดยให้กลุ่มตัวอย่าง
แสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับพฤติกรรมการทาธุรกรรมทางการเงินของตนเอง เช่น ระบุธนาคาร หรือ
แอพพลิเคชันที
่ ่เลือกทาธุรกรรมทางการเงิน จานวนความถี่ในการใช้บริการในแต่ละเดือน จานวน
เงินในการทาธุรกรรมเฉลี่ยต่อครัง้ และการเลือกใช้บริการทางการเงินในการทาธุรกรรมทางการเงิน
แต่ ล ะประเภท โดยให้กลุ่ มตัวอย่างเลือ กการใช้บ ริก ารในการท าธุร กรรมทางการเงิน จานวน 5
รายการ
ส่วนที่ 3 ปั ญหาและข้อเสนอแนะมีลกั ษณะคาตอบเป็ นแบบปลายเปิ ด
โดยการศึกษาการวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Method) เพื่อศึกษาพฤติกรรม
การทาธุรกรรมทางการเงินของผู้บริโภคกลุ่มคนวัยทางานในพื้นที่อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
มีการรวบรวมข้อมูลโดยการส่งแบบสอบถามรูปแบบ Google Form แล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์ขอ้ มูล
ต่อไปด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ โดยสถิติท่ใี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ การหาค่าความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว One – Way ANOVA โดยกาหนดระดับ
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05

ผลการวิ จยั
จากการศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลของบุคลากรพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มี
อายุ 31 – 40 ปี สถานภาพโสด ระดับ การศึก ษาปริญ ญาตรี มีอ าชีพ ข้า ราชการและพนั ก งาน
รัฐวิสาหกิจ รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท
จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าเพศทีแ่ ตกต่างกันของกลุ่มตัวอย่างส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ทาธุรกรรมทางการเงิน ไม่แตกต่างกัน, อายุทแ่ี ตกต่างกันของกลุ่มตัวอย่าง ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ทาธุรกรรมทางการเงิน ในด้านช่องทางการทาธุรกรรมทางการเงิน และความถี่ในการทาธุรกรรม
ทางการเงินเฉลี่ยแตกต่างกัน, สถานภาพทีแ่ ตกต่างกันของกลุ่มตัวอย่างส่งผลต่อพฤติกรรมการทา
ธุรกรรมทางการเงิน ในด้านช่องทางการทาธุรกรรมทางการเงิน และรายการที่ทาธุรกรรมทางการ
เงินมากที่สุดแตกต่างกัน ส่วนระดับการศึกษา, อาชีพ และรายได้ท่แี ตกต่างกันของกลุ่ม ตัวอย่าง
ส่งผลต่อพฤติกรรมการทาธุรกรรมทางการเงิน ในด้านช่องทางการทาธุรกรรมทางการเงิน ความถี่
ในการทาธุรกรรมทางการเงินเฉลี่ย และจานวนเงินที่ใช้ในการทาธุรกรรมเฉลี่ย แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ตารางที่ 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติ ฐาน
H1 : เพศที่แ ตกต่ า งกัน ของกลุ่ ม คนวัย ท างานในพื้น ที่
อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ส่งผลต่อพฤติกรรมการทา
ธุรกรรมทางการเงิน แตกต่างกัน
H2 : อายุ ท่ีแ ตกต่ า งกัน ของกลุ่ ม คนวัย ท างานในพื้น ที่
อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ส่งผลต่อพฤติกรรมการทา
ธุรกรรมทางการเงิน แตกต่างกัน
H3 : สถานภาพที่แ ตกต่ างกัน ของกลุ่ มคนวัย ทางานใน
พืน้ ทีอ่ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ทาธุรกรรมทางการเงิน แตกต่างกัน
H4 : ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ของกลุ่มคนวัยทางาน
ในพื้นที่อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ส่งผลต่อพฤติกรรม
การทาธุรกรรมทางการเงิน แตกต่างกัน

ผลการทดสอบสมมติ ฐาน
ปฏิเสธสมมติฐาน
5 ด้าน
ปฏิเสธสมมติฐาน 3 ด้าน
ยอมรับสมมติฐาน 2 ด้าน
ปฏิเสธสมมติฐาน 3 ด้าน
ยอมรับสมมติฐาน 2 ด้าน
ปฏิเสธสมมติฐาน 2 ด้าน
ยอมรับสมมติฐาน 3 ด้าน

ตารางที่ 1 (ต่อ)
สมมติ ฐาน
H5 : อาชีพที่แตกต่างกัน ของกลุ่มคนวัยทางานในพื้นที่
อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ส่งผลต่อพฤติกรรมการทา
ธุรกรรมทางการเงิน แตกต่างกัน
H6 : รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่ างกัน ของกลุ่มคนวัย
ท างานในพื้น ที่อ าเภอเมือ งตาก จัง หวัด ตาก ส่ ง ผลต่ อ
พฤติกรรมการทาธุรกรรมทางการเงิน แตกต่างกัน

ผลการทดสอบสมมติ ฐาน
ปฏิเสธสมมติฐาน 2 ด้าน
ยอมรับสมมติฐาน 3 ด้าน
ปฏิเสธสมมติฐาน 2 ด้าน
ยอมรับสมมติฐาน 3 ด้าน

อภิ ปรายผล
สมมติฐานที่ 1 เพศทีแ่ ตกต่างกันของกลุ่มคนวัยทางานในพืน้ ทีอ่ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
ส่งผลต่อพฤติกรรมการทาธุรกรรมทางการเงิน แตกต่างกัน
จากผลการศึกษาพบว่ ากลุ่ มตัว อย่างที่มีเ พศที่แ ตกต่า งกัน ส่ ง ผลต่ อ พฤติกรรมการทา
ธุรกรรมทางการเงิน ไม่แตกต่างกัน ทัง้ ด้านช่องทางการทาธุรกรรมทางการเงิน , ธนาคารที่ทา
ธุรกรรมมากทีส่ ุด, ความถี่ในการทาธุรกรรมทางการเงิน , จานวนเงินในการทาธุรกรรมทางการเงิน
และรายการในการใช้บริการทาธุรกรรมทางการเงิน ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะว่าในปั จจุบนั พฤติกรรมการ
ทาธุรกรรมทางการเงินทัง้ เพศชายเพศหญิงไม่แ ตกต่า งกันในทุกด้านซึ่งสอดคล้อ งกับงานวิจ ัย
ของฌิลลิฌา รักษาชล (2560) ทีไ่ ด้พบว่าพฤติกรรมการทาธุรกรรมทางการเงินทัง้ เพศชายเพศหญิง
ไม่แตกต่างกันทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
สมมติฐานที่ 2 อายุท่แี ตกต่างกัน ของกลุ่มคนวัยทางานในพื้นที่อาเภอเมืองตาก จังหวัด
ตาก ส่งผลต่อพฤติกรรมการทาธุรกรรมทางการเงิน แตกต่างกัน
จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกัน ส่งผลต่อพฤติกรรมการทาธุ ร กรรม
ทางการเงิน ในด้านธนาคารที่ทาธุรกรรมมากที่สุด , จานวนเงินที่ใช้ในการทาธุรกรรมเฉลี่ย และ
รายการที่ทาธุรกรรมทางการเงินมากที่สุดไม่แตกต่างกัน แต่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทาธุรกรรม
ทางการเงินในด้านช่องทางการทาธุรกรรมทางการเงิน และความถี่ในการทาธุรกรรมทางการเงิน
เฉลีย่ ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะว่าอายุของผู้ใช้บริการมีส่วนทาให้เกิดความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้
ช่องทางการทาธุรกรรมทางการเงิน และความถีใ่ นการทาธุรกรรมทางการเงิน เนื่องจากผูใ้ ช้บริการที่
มีอายุน้อยจะมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและสามารถเข้า ถึง ช่องทางการทาธุ รกรรมที่
หลากหลาย เช่น การทาธุรกรรมทางการเงินแบบออนไลน์ผ่านแอพลิเคชันได้
่ มากกว่าผูใ้ ช้บริการทีม่ ี
อายุมาก และในความสะดวกสบายในการทาธุรกรรมทางการเงินในช่องทางออนไลน์ก็ส่งผลให้ ใน

การทาธุร กรรมทางการเงินด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของกุลณัฐ ฉัตรดารงค์กุล (2564) ที่ได้
พบว่ า อายุของผู้ใช้บ ริการที่แ ตกต่ างกัน ส่ งผลต่ อพฤติกรรมการทาธุร กรรมทางการเงิน ในด้าน
ช่องทางการทาธุรกรรมทางการเงินและความถี่ในการทาธุรกรรมทางการเงิน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
สมมติฐานที่ 3 สถานภาพที่แตกต่างกัน ของกลุ่มคนวัยทางานในพื้นที่อาเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก ส่งผลต่อพฤติกรรมการทาธุรกรรมทางการเงิน แตกต่างกัน
จากผลการศึก ษาพบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่มีส ถานภาพต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ พฤติกรรมการทา
ธุรกรรมทางการเงิน ในด้านธนาคารที่ทาธุรกรรมมากที่สุด , ความถี่ในการทาธุรกรรมทางการเงิน
เฉลี่ย และจานวนเงินที่ใช้ในการทาธุรกรรมเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน แต่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท า
ธุรกรรมทางการเงินในด้านช่องทางการทาธุรกรรมทางการเงิน และรายการทีท่ าธุรกรรมทางการเงิน
มากที่สุดแตกต่างกัน ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะว่าสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างนัน้ เกีย่ วข้องกับพฤติกรรม
การใช้บริการทาธุรกรรมทางการเงินในด้านช่องทางการทาธุรกรรมทางการเงิน และรายการที่ทา
ธุรกรรมทางการเงิน เนื่องจากผู้ใช้บริการที่มสี ถานภาพโสดส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มคนที่มอี ายุน้อยและ
สามารถใช้บริการทาธุรกรรมทางการเงิน ได้หลายช่องทาง อีกทัง้ รายการที่ทาธุรกรรมทางการเงิน
ของคนกลุ่มนี้มคี วามแตกต่างจากกลุ่มคนทีม่ สี ถานภาพสมรสเนื่องจากกลุ่มคนทีม่ คี รอบครัวแล้วจะ
มีภาระค่าใช้จ่ายทีม่ ากขึน้ อาจจะมีรายการในการทาธุรกรรมทางการเงินทีแ่ ตกต่างออกไปจากกลุ่ม
คนทีม่ สี ถานภาพโสด ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของจิราภรณ์ หนูเนียม (2563) ทีไ่ ด้พบว่าสถานภาพ
ของผู้ใช้บริการที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการทาธุรกรรมทางการเงินในด้านช่องทางการทา
ธุรกรรมทางการเงิน และรายการที่ทาธุรกรรมทางการเงินมากที่สุดแตกต่างกัน เนื่องจากความ
แตกต่างกันทางด้านลักษณะการดาเนินชีวติ หรือกิจกรรมในการดาเนินชีวติ ที่แตกต่างกันส่งผลถึง
การเข้าใช้บริการในการเข้าทาธุรกรรมทางการเงินทีแ่ ตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 4 ระดับการศึกษาทีแ่ ตกต่างกันของกลุ่มคนวัยทางานในพื้นทีอ่ าเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก ส่งผลต่อพฤติกรรมการทาธุรกรรมทางการเงิน แตกต่างกัน
จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการทา
ธุรกรรมทางการเงินในด้านธนาคารทีท่ าธุรกรรมมากทีส่ ุด และรายการทีท่ าธุรกรรมทางการเงินมาก
ทีส่ ุดไม่แตกต่างกัน แต่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทาธุรกรรมทางการเงินในด้านช่องทางการทาธุรกรรม
ทางการเงิน ความถี่ในการทาธุรกรรมทางการเงินเฉลี่ยและจานวนเงินทีใ่ ช้ในการทาธุรกรรมเฉลีย่
แตกต่างกัน ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะว่ากลุ่มคนที่มรี ะดับการศึกษาสูงนัน้ มีรูปแบบการดาเนินชีวิต และ
กิจกรรมในการดาเนินชีวติ ที่แตกต่างจากลุ่มคนที่มรี ะดับการศึกษาต่ากว่า ทาให้พฤติกรรมการทา
ธุรกรรมทางการเงินทัง้ ด้านช่องทางการทาธุรกรรมทางการเงิน ความถี่ในการทาธุรกรรมทางการ
เงิน และจานวนเงินที่ใช้ในการทาธุรกรรมทางการเงินมีความแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของปฐมาภรณ์ จันทร์วภิ าวี (2564) ที่ได้พบว่าระดับการศึกษาส่งผลต่อพฤติกรรมการทาธุรกรรม

ทางการเงิน ในด้านช่ องทางการท าธุร กรรมทางการเงิน และจ านวนเงินที่ใช้ในการทาธุรกรรม
ทางการเงิน โดยพบว่ า กลุ่ ม คนที่มีร ะดับ การศึกษาสูง นั น้ มั กจะสามารถเข้าถึง ช่ อ งทางการทา
ธุรกรรมกทางการเงินได้หลากหลายช่องทาง นอกจากนี้แล้วยังพบว่า กลุ่มคนที่มรี ะดับการศึกษาสูง
นั น้ มีย อดเงิน ในการโอนในจ านวนเงินที่สูง กว่ า กลุ่ ม คนที่มีระดับ การศึกษาที่ต่ ากว่ า เนื่ อ งจาก
กิจกรรมในชีวติ ประจาวันและอิทธิพลของสังคมส่งผลต่อพฤติกรรมการดาเนินชีวติ ของแต่ละบุคคล
แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 5 อาชีพที่แตกต่างกัน ของกลุ่มคนวัยทางานในพืน้ ทีอ่ าเภอเมืองตาก จังหวัด
ตาก ส่งผลต่อพฤติกรรมการทาธุรกรรมทางการเงิน แตกต่างกัน
จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการทาธุรกรรม
ทางการเงินในด้านธนาคารที่ทาธุรกรรมมากทีส่ ุด และรายการทีท่ าธุรกรรมทางการเงินมากที่สุดไม่
แตกต่ า งกัน แต่ ส่ ง ผลต่ อพฤติกรรมการท าธุร กรรมทางการเงิน ในด้านช่ องทางการท าธุรกรรม
ทางการเงิน ความถี่ในการทาธุรกรรมทางการเงินเฉลี่ยและจานวนเงินทีใ่ ช้ในการทาธุรกรรมเฉลีย่
แตกต่างกัน ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะว่าแต่ละบุคคลทีม่ อี าชีพต่างกันจะมีกจิ กรรมและรูปแบบการดาเนิน
ชีวติ ทีแ่ ตกต่างกันซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของจิราภรณ์ หนูเนียม (2563) ทีไ่ ด้พบว่าผูใ้ ช้บริการที่มี
อาชีพต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการทาธุรกรรมทางการเงินต่างกัน
สมมติฐานที่ 6 รายได้เฉลีย่ ต่อเดือนทีแ่ ตกต่างกัน ของกลุ่มคนวัยทางานในพืน้ ทีอ่ าเภอเมือง
ตาก จังหวัดตาก ส่งผลต่อพฤติกรรมการทาธุรกรรมทางการเงิน แตกต่างกัน
จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ายได้เฉลีย่ ต่อเดือนต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ทาธุรกรรมทางการเงินในด้านธนาคารที่ทาธุรกรรมมากที่สุด และรายการทีท่ าธุรกรรมทางการเงิน
มากที่สุดไม่แตกต่างกัน แต่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทาธุรกรรมทางการเงิน ในด้านช่องทางการทา
ธุรกรรมทางการเงิน ความถีใ่ นการทาธุรกรรมทางการเงินเฉลีย่ และจานวนเงินทีใ่ ช้ในการทาธุรกรรม
เฉลี่ยแตกต่างกัน ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะว่ารายได้ของแต่ละบุคคลนัน้ เป็ นตัวควบคุมพฤติกรรมการใช้
จ่ายในชีวิตประจาวันซึ่งส่งผลต่อ ช่องทางการทาธุรกรรมทางการเงิน , ความถี่ในการทาธุรกรรม
ทางการเงินเฉลีย่ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของกุลณัฐ ฉัตรดารงค์กุล (2564) ทีไ่ ด้พบว่าผูใ้ ช้บริการที่
มีรายได้ต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการทาธุรกรรมทางการเงิน ต่างกัน โดยกลุ่มคนทีม่ รี ายได้สงู ส่วน
ใหญ่จะมียอดในการโอนหรือชาระค่าสินค้าหรือบริการในจานวนเงินและมี ความถี่ในการทาธุรกรรม
ทางการเงินทีส่ ูงกว่าผู้ทม่ี รี ายได้ต่ากว่า นอกจากนี้แล้วยังพบว่าผู้ท่มี รี ายได้สูงส่วนใหญ่จะมีการทา
ธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ผ่านแอพลิเคชันมากกว่
่
ากลุ่มคนทีม่ รี ายได้ต่ากว่า

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจากการวิจยั
จากผลการศึกษาในครัง้ นี้ ทาให้ทราบถึงปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการเลือกใช้บริการทางการเงินของ
ผู้บริโภค ในด้านการเลือกใช้บริการของธนาคาร รวมถึงพฤติกรรมในการทาธุรกรรมทางการเงิน
สามารถเป็ นข้อมูลเพื่อให้ธนาคารสามารถนาผลการศึกษาในครัง้ นี้ไปปรับใช้ เพื่อเป็ นแนวทาง ใน
การวางแผนเพื่อกาหนดนโยบายหรือการดาเนินการพัฒนาระบบงานให้มปี ระสิทธิภาพ และตรงตาม
ความต้องการของลูกค้า
1) จากการศึกษาพบว่าเพศของกลุ่มตัวอย่างไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทาธุรกรรม
ทางการเงินในทุกด้านนัน้ ทาให้ทราบว่าในการปรับปรุงการให้บริการของทางธนาคารในทุกด้านนัน้
ควรมีก ารให้สิท ธิเ ท่ า เทีย มกั น ในทุ ก เพศในทุ ก กิจ กรรมของการท าธุ ร กรรมทางการเงิน ของ
ผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็ นการอานวยความสะดวกในด้านต่างๆสามารถให้บ ริการแก่ ผู้ใ ช้บ ริก าร
เหมือนกันทัง้ เพศชายและเพศหญิง
2) จากการศึกษาพบว่า อายุ และสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างที่ต่างกันส่งผลต่อ
พฤติกรรมการทาธุรกรรมทางการเงินในด้านช่องทางการทาธุรกรรมทางการเงิน และความถีใ่ นการ
ทาธุรกรรมทางการเงิน ทาให้ทราบว่าในการปรับปรุงการให้บริการของทางธนาคารในด้านช่องทาง
การทาธุรกรรมทางการเงินนัน้ ควรมีการปรับปรุงด้านการทาธุรกรรมออนไลน์ โดยปรับปรุงแอพลิ
เคชันให้
่ มกี ารใช้งานได้ง่ายขึ้นรองรับการใช้งานของผู้ใช้บริการทุกวัย ซึ่งหากผู้ใช้บริการสามารถ
เข้าถึงช่องทางการทาธุรกรรมทางการเงินได้ง่ายสะดวกสบาย รวดเร็วก็จะส่งผลให้ความถีใ่ นการทา
ธุรกรรมทางการเงินของผูใ้ ช้บริการมากขึน้ ด้วยเช่นกัน
3) จากการศึกษาพบว่าระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการทาธุรกรรมทางการเงิน ในด้านช่องทางการทาธุรกรรม
ทางการเงิน ความถี่ในการทาธุรกรรมทางการเงินเฉลี่ยและจานวนเงินทีใ่ ช้ในการทาธุรกรรมเฉลีย่
แตกต่างกัน ทาให้ทราบว่าหากจะมีการส่งเสริมทางการตลาดของทางธนาคารนัน้ ควรคานึงถึงความ
แตกต่างของระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนของผูใ้ ช้บริการ เนื่องจากปั จจัยเหล่านี้
ส่งผลให้พฤติกรรมในการใช้บริการทาธุรกรรมทางการเงินต่างกัน ดังจะเห็นได้จากผลการศึกษาที่
ส่วนใหญ่ระดับการศึกษา และและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่สูงนัน้ จะมักจะมีจานวนเงินและความถีใ่ น
การทาธุรกรรมทางการเงินทีส่ งู และอาชีพของผูใ้ ช้บริการก็มกั จะมีผลต่อการเลือกใช้ช่องทางในการ
ทาธุรกรรมทางการเงินด้วยเช่นกัน

2. ข้อเสนอแนะในงานวิจยั ครัง้ ต่อไป
1) เนื่องจากงานวิจยั ครัง้ นี้เลือกศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในพื้นที่อาเภอเมืองตาก
จังหวัดตากเท่านัน้ โดยจะนาผลการวิจยั นี้ไปใช้กบั กลุ่มเป้ าหมายในพืน้ ทีอ่ ่นื ไม่ได้ เนื่องจากปั จจัยใน
ด้านการดาเนินชีวติ ที่ไม่เหมือนกัน ดังนัน้ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่หลากหลายและครอบคลุมมากขึ้น ควร
เพิม่ ประชากรกลุ่มตัวอย่างในพืน้ ทีอ่ ่นื ๆ เพิม่ เติม
2) การวิจยั ครัง้ นี้ศึกษาเฉพาะกลุ่มผู้ใช้บริการที่เป็ นบุคคลธรรมดา ดังนัน้ ควรศึกษากลุ่ม
ผู้ใช้บริการที่เป็ นนิตบิ ุคคล เพื่อจะได้เป็ นข้อมูลเพื่อเป็ นแนวทางในการกาหนดผลิตภัณฑ์ และแผน
ธุรกิจให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม
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