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บทคัดย่อ 

         การวิจยัมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ตัร ATM ธนาคารทหารไทยธนชาต ของ

ข้าราชการกรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ได้แก่             

ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพฤติกรรมการ

ตดัสินใจซ้ือ ดา้นแรงจูงใจ ดา้นทศันคติ และดา้นค่านิยม  

         กลุ่มตวัอยา่ง คือ ขา้ราชการกรมการพลงังานทหาร ศูนยก์ารอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศและพลงังาน

ทหาร กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามจ านวน 195 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 

แบบสอบถาม ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ หาค่ าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉล่ีย (�̅�) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

         ผลการวิจยัพบวา่ ขา้ราชการกรมการพลงังานทหาร ศูนยก์ารอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศและพลงังาน

ทหาร ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 50.77  ส่วนใหญ่มีอายุ 31 - 40 ปี จ านวน 78 คน 

คิดเป็นร้อยละ 40.00 ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 56.92 ส่วนใหญ่มีการศึกษา

ระดบัปริญญาตรี จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 53.85 ส่วนใหญ่มีชั้นยศ ร.ต. - ร.อ. จ านวน 68 คน คิดเป็น

ร้อยละ 34.87 ส่วนใหญ่มีรายไดต้่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 43.59
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          ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บตัร ATM ธนาคารทหารไทยธนชาต ของขา้ราชการกรมการพลงังาน

ทหาร ศูนยก์ารอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศและพลงังานทหาร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาราย

ดา้น พบวา่ ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นทศันคติ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นแรงจูงใจ    

ดา้นราคา ดา้นพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ ดา้นค่านิยมและดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ค าส าคัญ: ปัจจยัท่ีมีผล , บตัร ATM 

ABSTRACT 

         The research of Factors affecting decision manking on selecting ATM Card of officials in Defence 

Energy Department, Defence Industry And Energy Centre. The objective is to study Factors affecting 

decision manking in chossing ATM Card of officials in Defence Energy Department, Defence Industry And 

Energy Centre. The factors of research include Product, Price, Place, Promotion, Purchase decision 

behavior, Motivation, Attitude, and Values. 

          The population of this research is officials in Defence Energy Department, Defence Industry And 

Energy Centre. The samples used in this research amount of 195 peoples. The questionnaire was instrument 

of this research. Data was analyzed by using SPSS for Social Science Research. The statistics were 

percentage, minimum, maximum, mean and standard deviation. 

          The results found that officials in Defence Energy Department, Defence Industry And Energy Centre 

all respondents 195 peoples. Most are male 99 peoples representing 50.77%. Most aged 31-40 years old 78 

peoples representing 40.00%. Most are status Single 111 peoples representing 56.92%. Most are Bachelor's 

degree 105 peoples representing 53.58%. Most are Rank  2Lt.- Capt./ Subl.t.- Lt./ Plt.Off.- Flt.L.t. 68 

peoples representing 26.15%. Most are average income per month 15,001 – 25,000 baht 85 peoples 

representing 43.59%. 

          Factors affecting decision manking on selecting  ATM Card of officials in Defence Energy 

Department, Defence Industry And Energy Centre overall is at a high level. Considering each side, Side is 

high level of Product, Attitude, Place, Motivation, Price, Purchase decision behavior, Values and Promotion. 

Keywords : Factors affecting ; ATM Card 

บทน า 

         ในปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงพฒันาตลอดเวลา โดยเฉพาะในภาคเศรษฐกิจท่ีเป็นระบบทุนนิยม การ

ด าเนินชีวิตในปัจจุบนันั้นมิใช่เพียงแค่ใชปั้จจยั 4 เพียงอยา่งเดียว แต่มีอีกหน่ึงส่ิงท่ีเป็นปัจจยัในการด ารงชีวิต
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ในปัจจุบนัคือเงิน สถาบนัการเงินย่อมมีบทบาทและความส าคัญต่อการจดัการเงินให้เพียงพอกับความ

ตอ้งการของหน่วยธุรกิจและประชาชนในฐานะเป็นตวักลางระหวา่งผูฝ้ากเงินกบัผูกู้เ้งิน  

          ในปัจจุบนัมีการท าธุระกรรมทางการเงินหลายรูปแบบ แต่ท่ีส าคญัคือ การถอน ฝาก โอนเงินระหว่าง 

บญัชี ประชาชนจึงตอ้งมีบญัชีเงินฝากธนาคารเพื่อตอบสนองความตอ้งการในดา้นต่างๆ และมีการใช้บตัร 

ATM ท่ีธนาคารออกให้กบัผูเ้ปิดบญัชีเงินฝาก เพื่อใชส้ าหรับบริการผ่านตูบ้ริการอตัโนมติั (ตู ้ATM) ในการ

ถอน ฝาก โอนเงินระหวา่งบญัชีเพื่อในชีวิตประจ าวนั  

          ธนาคารทหารไทยธนชาต เป็นธนาคารขนาดใหญ่มีความน่าเช่ือถือ การเปล่ียนแปลงของสถานะการ

โลกในปัจจุบนัท่ีพฤติกรรมของผูบ้ริโภคไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารท่ีสะดวกสบาย

ท าให้เกิดการเปรียบเทียบได้ง่ายดังนั้นการเลือกใช้บตัร ATM นั้นตอ้งมีปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บตัร 

ATM เปรียบเทียบกนัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ตัรของแต่ละบุคคล 

           ผูว้ิจยัเห็นถึงความส าคญัจึงไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บตัร ATM ของขา้ราชการดงักล่าว 

เน่ืองจากมีปัจจยัหลายๆด้านท่ีต่อมีอิทธิพลต่อเลือกใช้บตัร ATM งานวิจยัเร่ืองดังกล่าวจะสามารถท าให้

เขา้ใจปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ตัร ATM ธนาคารทหารไทยธนชาต ซ่ึงธนาคารทหารไทยธนชาตสามารถ

น าขอ้มูลงานวิจยัดงักล่าวไปปรับปรุงบตัร ATM ในดา้นต่างๆ 

วัตถุประสงค์ 

          เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บตัร ATM ธนาคารทหารไทยธนชาต ของขา้ราชการกรมการ

พลงังานทหาร ศูนยก์ารอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศและพลงังานทหาร 

ขอบเขตการวิจัย 

          การวิจัยคร้ังน้ี เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บัตร ATM ธนาคารทหารไทยธนชาต ของ

ขา้ราชการกรมการพลงังานทหาร ศูนยก์ารอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศและพลงังานทหาร ผูว้ิจยัไดก้ าหนด

ขอบเขตการวิจยั ดงัน้ี 

          ขอบเขตด้านเน้ือหา 

           การวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ตัร ATM ธนาคารทหารไทยธนชาต ของขา้ราชการกรมการ
พลงังานทหาร ศูนยก์ารอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศและพลงังานทหาร 
           ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยส่วนบุคคลของขา้ราชการกรมการพลงังานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรม
ป้องกนัประเทศและพลงังานทหาร ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ การศึกษา ชั้นยศ และรายไดต่้อเดือน 
           ตวัแปรตาม ประกอบด้วยด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริม

การตลาด ดา้นพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ ดา้นแรงจูงใจ ดา้นทศันคติ และดา้นค่านิยม 
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          ขอบเขตด้านประชากร 

           ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ขา้ราชการกรมการพลงังานทหาร ศูนยก์ารอุตสาหกรรมป้องกนั

ประเทศและพลงังานทหาร ซ่ึงมีประชากรทั้งหมด 374 คน (ท่ีมา : กรมการพลงังานทหาร, 2564) ขนาดกลุ่ม

ตวัอย่างคิดจากสูตรการค านวณกลุ่มตวัอย่างของ Yamane (1973) เพื่อก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ใน

งานวิจยัโดยก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดท่ี้ 0.05 หรือคิดเป็นค่าความคาดเคล่ือนท่ี 5% โดยค่า

ความเช่ือมัน่จะอยู่ท่ีระดับ 95% ได้จ านวน 193.28 คน ทั้งน้ีผูวิ้จยัใช้ขนาดกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ี 

จ านวน 195 คน  

          ขอบเขตด้านระยะเวลา 

          ศึกษางานวิจยั ช่วงระหวา่งมีนาคม พ.ศ.2565 ถึง เมษายน พ.ศ.2565 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 

          1.ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บตัร ATM ธนาคารทหารไทยธนชาต ของขา้ราชการกรมการ

พลงังานทหาร ศูนยก์ารอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศและพลงังานทหาร 

          2.ธนาคารทหารไทยธนชาตสามารถน าผลการวิจัยไปพัฒนาในด้านต่างๆของบัตร ATM เพื่อ

ตอบสนองกลุ่มลูกคา้ขา้ราชการทหารไดใ้นอนาคต 

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย 
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

        แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัประชากรศาสตร์ 

        Kotler (2000) ได้ท าการศึกษาเก่ียวกับคุณสมบัติส่วนบุคคลจะพบว่า ในการด าเนินการทางด้าน

การตลาดนั้น จะมีปัจจยัต่างๆ ท่ีส าคญั คือ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ 

ขนาดของครอบครัว และลกัษณะท่ีพกัอาศยั 

        แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 

        ประพาพร คงเขียว (2562) กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดเป็นปัจจัยภายในของธุรกิจท่ีใช้เป็น

เคร่ืองมือทางการตลาด ซ่ึงธุรกิจสามารถปรับเปล่ียนวิธีการและเลือกใช้กลยุทธ์ให้เหมาะสมกบักลุ่มลูกคา้

เป้าหมายและสถานการณ์ทางการตลาดท่ีเกิดขึ้น ประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์ (Product), ราคา (Price),  ช่อง

ทางการจดัจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

        แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัการตัดสินใจซ้ือ 

        Engel Kollat and Blackwell (1968) ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าของ

บุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาให้ไดม้าและการใช้ซ่ึงสินคา้และบริการ ทั้งน้ีหมาย

รวมถึง กระบวนการตดัสินใจซ่ึงมีมาอยูก่่อนแลว้ 

        แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัด้านแรงจูงใจ 

        ชูชยั สมิทธิไกร (2556) แรงจูงใจของผูบ้ริโภคจดัเป็นหน่ึงในปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ (Perception) 

ของผูบ้ริโภค กล่าวคือ ผูบ้ริโภคจะรับรู้ส่ิงต่าง ๆ ตามแรงผลกัดนัหรือความตอ้งการของตน ยิ่งระดบัของ

แรงจูงใจมีมากเท่าใด ผูบ้ริโภคก็จะสนใจต่อส่ิงเร้าท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการหรือสอดคลอ้งกบั

แรงจูงใจมากขึ้นเท่านั้น 

        แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัด้านทัศนคติ 

        Schiffiman and Kanuk (1994) ไดใ้ห้ความหมายของทศันคติ (Attitude) ว่าหมายถึงความโนม้เอียงโดย

การเรียนรู้เพื่อให้มีพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะท่ีพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรือ

หมายถึงการแสดงความรู้สึกภายในท่ีสะทอ้นวา่บุคคลมีความโนม้เอียง พอใจหรือไม่พอใจต่อบางส่ิง  

        แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัด้านค่านิยม 

        กรมสามญัศึกษา (2529) ค่านิยมเป็นเกณฑห์รือมาตรฐานท่ีบุคคลน าไปใชเ้พื่อประเมินเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง

ในสถานการณ์ต่างๆกนั ค่านิยมท าให้มีบทบาทในการเป็นมาตรฐานท่ีบุคคลสามารถน าไปใช้ความเช่ือท่ีเรา

มีต่อส่ิงต่างๆในชีวิตประจ าวนัและเป็นมาตรฐานของความประพฤติในบทบาท 

        ข้อมูลเกีย่วกบับัตร ATM ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

        ธนาคารทหารไทยธนชาต เป็นธนาคารพาณิชย ์มีบริการทางการเงิน คือ 
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        1. ลูกคา้บุคคล ไดแ้ก่ บตัรเครดิต สินเช่ือ ผลิตภณัฑบ์ญัชีและบตัร ATM ประกนั ลงทุน ดิจิทลัแบงกก้ิ์ง 

        2. ลูกคา้SME ได้แก่ สินเช่ือเพื่อธุรกิจ บญัชีและธุรกรรมภายในประเทศ บญัชีและธุรกรรมระหว่าง

ประเทศ บตัรเครดิต สินเช่ือ ผลิตภณัฑบ์ญัชีและบตัร ATM ประกนั ลงทุน ดิจิทลัแบงกก้ิ์ง 

        3. บญัชีเงินเดือนและบตัร ATM ไดแ้ก่ ส าหรับพนกังานบริษทั ส าหรับขา้ราชการทหาร  

        ในปัจจุบนัมีผลิตภณัฑบ์ญัชีและบตัร ATM 2 ประเภทคือ 

        1.บญัชีเพื่อใช้ ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ บญัชี ทีทีบี ออลล์ฟรีบญัชี ,ทีทีบี เบสิก,บญัชีเงินฝากพื้นฐาน

,บตัรเดบิต ทีทีบี ไลท,์บญัชี ทีทีบี กระแสรายวนัและบญัชี ทีทีบี กระแสรายวนัเอกสิทธ์ิ 

         2.บัญชีเพื่อออม ประกอบด้วย บัญชี ทีทีบี โนฟิกซ์ ,บัญชี ทีทีบี ดรีม เซฟว่ิง,บัญชี ทีทีบี เซฟว่ิง 

แคร์,บญัชี ทีทีบี มีเซฟ,บญัชี ทีทีบี เงินฝากประจ าทัว่ไป,บญัชี ทีทีบี อพัแอนด์อพั,บญัชี ทีทีบี ดอกเบ้ียด่วน 

และบญัชี ทีทีบี เอก็ซ์คลูซีฟ 

        งานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

        สุกัญญา ปาละมะ (2555) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัหลกัในการตดัสินใจเลือกถือครองบตัรเดบิต KTB Shop 

Smart ธนาคารกรุงไทย สาขาพะเยา  ผลการศึกษา ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลในการตดัสินใจมาก

ท่ีสุด คือ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 4.29) อนัดบัสองคือ ดา้นบุคลากร (ค่าเฉล่ีย 4.24) อนัดบัสาม

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลในการตดัสินใจมาก คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์(ค่าเฉล่ีย 4.17)  

        นิรุทธ์ กอบชัยกรรม (2555) ศึกษาเร่ือง ทศันคติ พฤติกรรม และความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการบตัร      

เดบิต K-MAXของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า 

โดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก ผูใ้ชบ้ริการบตัรเดบิต K-MAX ของธนาคารกสิกรไทยส่วนใหญ่มีความถ่ีในการ

ใช้บริการโดยเฉล่ีย โดยเฉล่ีย 17 คร้ัง ต่อ 3 เดือน มีจ านวนเงินท่ีท ารายการ โดยเฉล่ียต่อ 3 เดือนประมาณ 

206,316.25 บาท มีระยะเวลาการถือครองบัตรเดบิต K-MAX โดยเฉล่ียประมาณ 1.13 ปี ถ้าบัตรเดบิต            

K-MAX หมดอายุผูใ้ช้บริการมีความประสงค์จะใช้บริการต่อ ไม่มีความประสงค์ท่ีจะเปล่ียนประเภทบตัร

อย่างแน่นอน การใช้บริการอยู่ในช่วงเวลาท่ีไม่แน่นอน และไม่มีการใช้บริการบัตร เดบิตท่ีมีประกัน

อุบติัเหตุจากธนาคารอ่ืนผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจต่อการใชบ้ตัรเดบิต K-MAX โดยรวมอยู่ในระดบัพอใจ

มาก และเห็นวา่มีความคุม้ค่าในการใชบ้ตัรเดบิต K-MAX 

        วิภาสิริ สถิรเจริญกุล (2557) ศึกษาเร่ือง ภาพลกัษณ์บตัรเดบิตท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณภาพบริการและ

ความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑ์บตัรเดบิตธนาคารยูโอบีจ ากดั (มหาชน)   ผลการวิจยัพบว่า ภาพลกัษณ์บตัรเด

บิตมีอิทธิพลทางบวกต่อการรับรู้คุณภาพบริการและความจงรักภักดีต่อผลิตภัณฑ์ นอกจากน้ียงัพบว่า        

การรับรู้คุณภาพบริการเป็นตวัแปรกลางระหว่างภาพลกัษณ์บตัรเดบิตและความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑ์      

โดยผลการทดสอบแสดงใหเ้ห็นวา่การรับรู้คุณภาพบริการเป็นตวัแปรกลางแบบ Partial Mediator  
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        สุขวิทย ์พิมพแ์กว้ (2557) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บตัรเอทีเอ็ม สมาร์ทการ์ด ธนาคาร

กรุงเทพ: กรณีศึกษา บตัรบีเฟิสต ์สมาร์ท ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่การรับรู้

ความง่ายในการใชง้าน มีระดบัการส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้งานบตัรสมาร์ทการ์ดสูงสุด รองลงมาคือ

อิทธิพลของผูแ้นะน า ส่วนการรับรู้ประโยชน์มีระดบัการส่งผลต่อความตั้งใจในการใชง้านบตัรสมาร์ทการ์ด  

นอ้ยสุด ซ่ึงแสดงวา่เม่ือผูบ้ริโภคมีการรับรู้รับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน  

        วิมลรัตน์ หิรัญรัตน์ (2558) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บตัรเดบิตธนาคารออมสินส านัก

พหลโยธิน ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้บตัรเดบิตธนาคารออมสินนั้น มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนบุคคล

ดา้นสถานภาพการสมรสและอาชีพ ซ่ึงการใชบ้ริการบตัรเดบิตธนาคารออมสินมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วน

บุคคลดา้นระดบัการศึกษา อาชีพรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และปัจจยัทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วน

บุคคล ดา้นเพศ อาย ุและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

        ฐิติลกัษณ์ สมบุญ (2558) ศึกษาเร่ือง การเลือกใช้บริการบตัรออมสินวีซ่าเดบิต สมาร์ทไลฟ์ ธนาคาร

ออมสินภาค 3 กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า  ระดบัการตดัสินใจของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

อยู่ในระดบันอ้ย 6 ดา้น คือ ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการสร้างและน าเสนอ

ลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ ดา้นราคา ดา้นบุคลากร และดา้นผลิตภณัฑอ์ยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

       ชนานันท์ พนัธ์สมจิตร (2559) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บตัรเดบิตธนาคารกรุงเทพ 

จ ากัด (มหาชน)ในการซ้ือสินค้าและบริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล            

ผลการวิจยัพบวา่ มีทั้งส้ิน 5 ปัจจยั โดยเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ยดงัน้ี ปัจจยัดา้นกระบวนการในการท างาน 

ปัจจยัดา้นบุคลากร สถานท่ีให้บริการ และลักษณะบตัรเดบิต ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์และความเพียงพอของ

สาขาท่ีสมคัรบตัรเดบิต ปัจจยัดา้นร้านคา้ท่ีรองรับการใช้บตัรเดบิต และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด    

ในส่วนของ ปัจจัยด้านราคาไม่ มีผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเดบิต รวมทั้ ง มี ปัจจัยลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ดา้นอาย ุอาชีพ และรายไดท่ี้แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัรเดบิต  

        ชาญณรงค์ พชัรพงศ์สกุล (2560) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการบัตรกดเงินสด 

(People Card) ของลูกคา้ธนาคารออมสินสาขาปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบตัรกดเงินสดโดยรวมและรายดา้นมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก พฤติกรรมการใช้

บริการบตัรกดเงินสด พบวา่ ลูกคา้ส่วนใหญ่ใชบ้ริการเพราะมีความจ าเป็นตอ้งใช ้  

วิธีการด าเนินการวิจัย 

       เป็นการวิจัยโดยใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Approach) โดยใช้วิธีเก็บข้อมูลด้วย

แบบสอบถาม (Questionnaire) 
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       ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

       ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ขา้ราชการกรมการพลงังานทหาร ศูนยก์ารอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศ

และพลงังานทหาร จ านวน 374 คน (ท่ีมา : กรมการพลงังานทหาร, 2564) 

       กลุ่มตวัอย่าง ผูว้ิจยัใช้ขา้ราชการกรมการพลงังานทหาร ศูนยก์ารอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและ

พลังงานทหารท าการค านวณหากลุ่มตัวอย่างจากการใช้สูตร การค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของ                      

ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ท่ีระดับความ เช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 และยอมรับว่าค่าความคาดเคล่ือนไดไ้ม่

มากกว่าร้อยละ 5 ขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ียอมรับได้ต้องไม่ต ่ากว่า 193.28 คน จึงจะเก็บกลุ่มตัวอย่างใน

การศึกษาคร้ังน้ีอยู่ท่ีจ  านวน 195 คน จากประชากรทั้งหมด 374 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ 

(Accidental Sampling) 

        เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

        เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาขอ้มูลในงานวิจยัน้ี คือ แบบสอบถามแบบประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 

        ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา 

ชั้นยศ และรายไดต่้อเดือน  

        ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามวดัระดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บตัร ATM ธนาคาร

ทหารไทยธนชาต ของขา้ราชการกรมการพลงังานทหาร ศูนยก์ารอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศและพลงังาน

ทหาร โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด=5,มาก=4,ปานกลาง=3,นอ้ย=2,นอ้ยท่ีสุด=1 

        การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

        สร้างแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บตัร ATM ธนาคารทหารไทยธนชาต ของ

ขา้ราชการกรมการพลงังานทหาร ศูนยก์ารอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศและพลงังานทหาร และตรวจสอบ

เน้ือหาว่าครอบคลุมวตัถุประสงคห์รือไม่ จากนั้นน าไปใหผู้เ้ช่ียวชาญพิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงและ

ความถูกตอ้งของเน้ือหา ตลอดจนความชดัเจนและการใชภ้าษาท่ีเหมาะสม ซ่ึงมีเกณฑก์ารตรวจในแต่ละขอ้                          

        วดัผลโดยพิจารณาจากคะแนน IOC ดงัน้ี 

        1.ขอ้ค าถามท่ีมีคะแนน IOC ตั้งแต่ 0.05-1.00 มีความเท่ียงตรงใชไ้ด ้

        2.ขอ้ค าถามท่ีมีคะแนน IOC ต ่ากวา่ 0.05 ตอ้งปรับปรุง ยงัใชไ้ม่ได ้      

        การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

        ผูว้ิจัยจะด าเนินการโดยใช้ Google Form ในการแจกแบบสอบถามผ่านทางช่องทางออนไลน์กับ

ขา้ราชการกรมการพลงังานทหาร และท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถามน ามาตรวจสอบความถูกตอ้ง 

เพื่อน าไปวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติต่อไป 
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        การวิเคราะห์ข้อมูล 

        ผูว้ิจัยท าการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอร์ 

        สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

        1. ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับวิเคราะห์เพื่อบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล 

        2. ค่าเฉล่ีย (x ̄) 

        3. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ส าหรับวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บตัร ATM ธนาคาร

ทหารไทยธนชาต ของขา้ราชการกรมการพลงังานทหาร ศูนยก์ารอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศและพลงังาน

ทหาร 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

        ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล มีผูท่ี้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

จ านวน 195 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 50.77 และเพศหญิง จ านวน 96 คน คิด

เป็นร้อยละ 49.23 ส่วนใหญ่ มีอาย ุ31 – 40 ปี จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 รองมาคือ อายไุม่เกิน 30 ปี 

จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 25.64,อายุ 41 – 50 ปี จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 21.03 และอายุ 51 – 60 ปี 

จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 ตามล าดับ ส่วนใหญ่สถานภาพโสด จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 

56.92 รองลงมาคือ สถานภาพสมรส จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 35.92 และสถานภาพหมา้ย/แยกกนัอยู่ /

หย่าร้าง จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 7.18 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 105 

คน คิดเป็นร้อยละ 53.85  รองลงมาคือการศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 23.59  

และการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย,ปวช. จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 11.28 ซ่ึงเท่ากนักบัจ านวน

การศึกษาระดบัอนุปริญญา,ปวส. จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 11.28 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีชั้นยศ ร.ต. - 

ร.อ. จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 34.87 รองลงมาคือชั้น ส.ต. - ส.อ.,จ.ต. - จ.อ. จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อย

ละ 26.15, ชั้นยศ จ.ส.ต. - จ.ส.อ.,พ.จ.ต. - พ.จ.อ.,พ.อ.ต. - พ.อ.อ. จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 18.97 ซ่ึง

เท่ากบัจ านวนชั้นยศ พ.ต. - พ.อ.,น.ต. - น.อ. จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 18.97 และชั้นยศ สูงกว่า พ.อ.

,น.อ. มีจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.03 ตามล าดับ  ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท 

จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 43.59 รองลงมาคือ รายไดต้่อเดือน ไม่เกิน 15,000 บาท จ านวน 37 คน คิดเป็น

ร้อยละ 18.97 ซ่ึงจ านวนเท่ากบั รายไดต้่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 18.97 , 

รายได้ต่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 10.77 และรายได้ต่อเดือน มากกว่า 

45,000 บาท จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69 ตามล าดบั                                                                                                    
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        ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ตัร ATM ธนาคารทหาร

ไทยธนชาต ของขา้ราชการกรมการพลงังานทหาร ศูนยก์ารอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศและพลงังานทหาร 

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นท่ีอยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นทศันคติ 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นแรงจูงใจ ดา้นราคา ดา้นพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ ดา้นค่านิยมและดา้น

การส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั 

สรุปผลการวิจัย 

       ปัจจัยส่วนบุคคล 

       การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ตัร ATM ธนาคารทหารไทยธนชาต ของขา้ราชการกรมการ

พลงังานทหาร ศูนยก์ารอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศและพลงังานทหาร ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 99 

คน คิดเป็นร้อยละ 50.77  ส่วนใหญ่มีอายุ 31 - 40 ปี จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 ส่วนใหญ่มี

สถานภาพโสด จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 56.92 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 105 คน 

คิดเป็นร้อยละ 53.85 ส่วนใหญ่มีชั้นยศ ร.ต. - ร.อ. จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 34.87 ส่วนใหญ่มีรายไดต้่อ

เดือน 15,001 – 25,000 บาท จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 43.59 

        ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บัตร ATM ธนาคารทหารไทยธนชาต ของข้าราชการกรมการพลงังานทหาร 

ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศและพลงังานทหาร  

        โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นท่ีอยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น

ทศันคติ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นแรงจูงใจ ดา้นราคา ดา้นพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ ดา้นค่านิยม

และดา้นการส่งเสริมการตลาด 

อภิปรายผล 

       การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บตัร ATM ธนาคารทหารไทยธนชาต ของขา้ราชการ

กรมการพลงังานทหาร ศูนยก์ารอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศและพลงังานทหารโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมากเรียงล าดบัจากดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์

ด้านทศันคติ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านแรงจูงใจ ด้านราคา ด้านพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ ด้าน

ค่านิยมและดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยมีประเด็นอภิปรายเพิ่มเติม ดงัน้ี 

       1. ด้านผลติภัณฑ์  

       โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด คือ ใชตู้ ้ATM 

ไดทุ้กธนาคารทัว่ประเทศฟรีค่าธรรมเนียม บตัร ATM ฝาก ถอน โอนเงิน หรือจ่ายบิล ท าธุรกรรมได้ง่าย 

ตามล าดับ ส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นในระดับมาก คือ  บตัร ATM ใช้จ่ายสินค้าและบริการแทนเงินสดได้   

บัตร ATM สามารถถอนเงินสดได้ทั้ งในและต่างประเทศ สิทธิด้านสินเช่ือของข้าราชการจากบัญชีรับ
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เงินเดือนข้าราชการ และสิทธิประโยชน์ท่ีรับจากบัตร ATM (ประกันภัย,ความคุ ้มครอง)ตามล าดับ ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุกญัญา ปาละมะ (2555) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัหลกัในการตดัสินใจเลือกถือครองบตัร

เดบิต KTB Shop Smart ธนาคารกรุงไทย สาขาพะเยา ผลการศึกษา ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลในการ

ตดัสินใจมากท่ีสุด คือ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 4.29) อนัดบัสองคือ ดา้นบุคลากร (ค่าเฉล่ีย 

4.24) อนัดบัสามปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลในการตดัสินใจมาก คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์(ค่าเฉล่ีย 4.17) 

       2. ด้านราคา  

       โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นในระดบัมาก คือ ค่าธรรมเนียม

การฝาก ถอน โอนเงิน ค่าบริการเปิดบัตร ATM แรกเข้า มีราคาค่าบัตร ATM ให้เลือกหลายระดับ 

ค่าธรรมเนียมบัตรทดแทนเม่ือสูญหาย และค่าธรรมเนียมบัตร ATM รายปี ตามล าดับ ซ่ึงสอดคล้องกับ

งานวิจยัของ  สุกญัญา ปาละมะ (2555) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัหลกัในการตดัสินใจเลือกถือครองบตัรเดบิต KTB 

Shop Smart ธนาคารกรุงไทย สาขาพะเยา ผลการศึกษา ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลในการตดัสินใจ

มากท่ีสุด คือ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 4.29) อนัดบัสองคือ ดา้นบุคลากร (ค่าเฉล่ีย 4.24) อนัดบั

สามปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลในการตดัสินใจมาก คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์(ค่าเฉล่ีย 4.17) 

         3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

        โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นในระดบัมาก คือ ปริมาณตู ้ATM 

ธนาคารอ่ืนท่ีมีให้บริการโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ปริมาณช่องทางติดต่อกับธนาคาร ปริมาณร้านค้าท่ี

สามารถใช้บัตรจ่ายได้ ปริมาณสาขาของธนาคารทหารไทยธนชาต และปริมาณตู้ ATM ท่ีมีให้บริการ 

ตามล าดบั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ฐิติลกัษณ์ สมบุญ (2558) ศึกษาเร่ือง การเลือกใชบ้ริการบตัรออม

สินวีซ่าเดบิต สมาร์ทไลฟ์ ธนาคารออมสินภาค 3 กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า  ระดบัการตดัสินใจ

ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดอยู่ในระดบันอ้ย 6 ดา้น คือ ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นช่องทางการจดั

จ าหน่าย ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ ดา้นราคา ดา้นบุคลากร และดา้น

ผลิตภณัฑอ์ยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

        4. ด้านการส่งเสริมการตลาด  

        โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นในระดบัมาก คือ การส่งเสริม

การตลาด การโฆษณาตามส่ือต่างๆ การมอบสิทธิประโยชน์ต่อขา้ราชการ มีส่วนลดราคาร่วมกบัผลิตภณัฑ์

ทางการเงินต่างๆของธนาคาร มีของสมนาคุณท่ีเหมาะสม และการมอบวงเงินประกันภัยท่ีเหมาะสม 

ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุกญัญา ปาละมะ (2555) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัหลกัในการตดัสินใจ

เลือกถือครองบตัรเดบิต KTB Shop Smart ธนาคารกรุงไทย สาขาพะเยา  ผลการศึกษา ปัจจยัส่วนประสม

การตลาดท่ีมีผลในการตดัสินใจมากท่ีสุด คือ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (ค่ าเฉล่ีย 4.29) อนัดับสองคือ  
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ด้านบุคลากร (ค่าเฉล่ีย 4.24) อันดับสามปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลในการตัดสินใจมาก คือ             

ดา้นผลิตภณัฑ ์(ค่าเฉล่ีย 4.17) 

        5. ด้านพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ  

        โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นในระดบัมาก คือ มีความตอ้งการ

ใช้บัตร ATM มีความพึงพอใจในบัตร ATM ธนาคารทหารไทยธนชาต มีความตั้งใจท่ีเลือกบัตร ATM 

ธนาคารทหารไทยธนชาต ไดเ้ปรียบเทียบบตัร ATM ธนาคารทหารไทยธนชาตกบับตัร ATM ธนาคารอ่ืน

ก่อนการตดัสินใจและไดรั้บรู้ขอ้มูลบตัร ATM ธนาคารทหารไทยธนชาตก่อนการตดัสินใจ ตามล าดบั ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัทฤษฏีของแอง Engel Kollat and Blackwell (1968)ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

หมายถึง การกระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาให้ไดม้าและการใชซ่ึ้งสินคา้

และบริการ ทั้งน้ีหมายรวมถึง กระบวนการตดัสินใจซ่ึงมีมาอยูก่่อนแลว้ 

        6. ด้านแรงจูงใจ  

        โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด คือ เลือกใช้

บตัร ATM ธนาคารทหารไทยธนชาตเพื่อรับเงิบเงินเดือน และขอ้ท่ีมีความคิดเห็นในระดบัมาก คือ เลือกใช้

บตัร ATM ธนาคารทหารไทยธนชาตเพื่อใช้ตู ้ATM ได้ทุกธนาคารทัว่ประเทศฟรีค่าธรรมเนียม ใช้บตัร 

ATM เพื่อการฝาก ถอน โอนเงิน เลือกใชบ้ตัร ATM ธนาคารทหารไทยธนชาตเพราะใชบ้ริการง่าย เขา้ใจง่าย

ไม่ซับซ้อน ใชบ้ตัร ATM เพื่อช าระสินคา้และบริการ ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง 

คือ ใช้บตัร ATM เพื่อสิทธิประกนัภยั/ความคุม้ครอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ชูชยั สมิทธิไกร (2556) 

แรงจูงใจของผูบ้ริโภคจัดเป็นหน่ึงในปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ (Perception) ของผูบ้ริโภค กล่าวคือ 

ผูบ้ริโภคจะรับรู้ส่ิงต่าง ๆ ตามแรงผลกัดันหรือความตอ้งการของตน ยิ่งระดับของแรงจูงใจมีมากเท่าใด 

ผูบ้ริโภคก็จะสนใจต่อส่ิงเร้าท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการหรือสอดคลอ้งกบัแรงจูงใจมากขึ้นเท่านั้น 

        7. ด้านทัศนคติ  

        โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นในระดับมาก คือ คิดว่าบตัร 

ATM ธนาคารทหารไทยธนชาตมีขั้นตอนการใช้ไม่ซับซ้อน คิดว่าบตัร ATM ธนาคารทหารไทยธนชาตมี

ความปลอดภยัและน่าเช่ือถือ คิดวา่บตัร ATM ธนาคารทหารไทยธนชาตมีความเหมาะสมส าหรับท่าน คิดว่า

บริการของธนาคารทหารไทยธนชาตสามารถตอบสนองความตอ้งการ และคิดว่าบตัร ATM ธนาคารทหาร

ไทยธนชาตมีสิทธิประโยชน์มากกว่าธนาคารอ่ืนๆ ตามล าดบั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ นิรุทธ์ กอบ

ชยักรรม (2555) ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า โดยรวมอยู่ใน ระดบัดีมาก  ผูใ้ช้บริการบตัรเดบิต K-MAX 

ของธนาคารกสิกรไทยส่วนใหญ่มีความถ่ีในการใชบ้ริการโดยเฉล่ีย โดยเฉล่ีย 17 คร้ัง ต่อ 3 เดือน มีจ านวน

เงินท่ีท ารายการ โดยเฉล่ียต่อ 3 เดือนประมาณ 206,316.25 บาท มีระยะเวลาการถือครองบตัรเดบิต K-MAX 
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โดยเฉล่ียประมาณ 1.13 ปี ถา้บตัรเดบิต  K-MAX หมดอายุผูใ้ชบ้ริการมีความประสงคจ์ะใชบ้ริการต่อ ไม่มี

ความประสงคท่ี์จะเปล่ียนประเภทบตัรอย่างแน่นอน การใชบ้ริการอยู่ในช่วงเวลาท่ีไม่แน่นอน และไม่มีการ

ใชบ้ริการบตัรเดบิตท่ีมีประกนัอุบติัเหตุจากธนาคารอ่ืนผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจต่อการใช้บตัรเดบิต K-

MAX โดยรวมอยูใ่นระดบัพอใจมาก และเห็นวา่มีความคุม้ค่าในการใชบ้ตัรเดบิต K-MAX 

        8. ด้านค่านิยม 

        โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นในระดบัมาก คือ เลือกใช้บตัร 

ATM ธนาคารทหารไทยธนชาตเพราะเหมาะสมกับการใช้งานกับข้าราชการ เลือกใช้บัตร ATM ตาม

ขา้ราชการในกรมการพลงังานทหาร เลือกใช้บตัร ATM ธนาคารทหารไทยธนชาต เพราะไดรั้บค าแนะน า

จากผูท่ี้เคยใชม้าก่อน เลือกใชบ้ตัร ATM ธนาคารทหารไทยธนชาต ตามส่ือโฆษณาต่างๆ และเลือกใชบ้ตัร 

ATM ธนาคารทหารไทยธนชาต เพราะไดรั้บค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นการเงิน ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัแนวคิดของ กรมสามญัศึกษา (2529) ค่านิยมเป็นเกณฑห์รือมาตรฐานท่ีบุคคลน าไปใชเ้พื่อประเมินเร่ือง

ใดเร่ืองหน่ึงในสถานการณ์ต่างๆกนั ค่านิยมท าให้มีบทบาทในการเป็นมาตรฐานท่ีบุคคลสามารถน าไปใช้

ความเช่ือท่ีเรามีต่อส่ิงต่างๆในชีวิตประจ าวนัและเป็นมาตรฐานของความประพฤติในบทบาท 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

        จากผลการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ตัร ATM ธนาคารทหารไทยธนชาต ของขา้ราชการ

กรมการพลงังานทหาร ศูนยก์ารอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศและพลงังานทหาร สามารถสรุปขอ้เสนอแนะ

จากผลการวิจยัดงัน้ี 

         1.ด้านผลติภัณฑ์  

         ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ธนาคารควรโฆษณาอธิบายคุณลกัษณะ ประโยชน์ และสร้างการรับรู้ให้กบั

ลูกคา้ ปรับปรุงผลิตภณัฑใ์นดา้นการอ านวยความสะดวกในการใชง้าน และประชาสัมพนัธ์ถึงการใชบ้ตัรใน

การใชจ่้ายไดแ้ทนเงินสดได ้

         2.ด้านราคา  

         ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ธนาคารควรลดค่าธรรมเนียมในการใชบ้ตัรในต่างประเทศลง มีราคาบตัรแรก

เข้าท่ีลดลงเพื่อเป็นการจูงใจ และท าโฆษณาถึงระดับราคาบตัร ATM ท่ีแตกต่างกันในแต่ละระดับและ

คุณประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

         3.ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย    

         ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ธนาคารควรเพิ่มปริมาณตู ้ATM ธนาคารอ่ืนท่ีสามารถใชบ้ริการ เพิ่มช่องทาง 

ออนไลน์และสายด่วนท่ีสามารถติดต่อกบัพนกังานไดโ้ดยตรง และสร้างพนัธมิตรกบัร้านคา้ใหส้ามารถใช้

บตัรจ่ายเงินได ้                                                                                                                                  
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         4.ด้านการส่งเสริมการตลาด  

         ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ธนาคารควรประชาสัมพนัธ์บตัร ATM มอบสิทธิประโยชน์ท่ีมากกวา่แก่ลูกคา้ท่ี

เป็นขา้ราชการ และมอบส่วนลดเม่ือลูกคา้ตอ้งการลงทุนทางการเงินกบัธนาคาร 

         5.ด้านพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ  

          ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ธนาคารควรน าเสนอบตัร ATM ให้ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ ปรับปรุง

บริการหลงัการขายและมอบความพึงพอใจแก่ลูกคา้ทั้งบริการและผลิตภณัฑ ์

          6.ด้านแรงจูงใจ  

          ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ธนาคารควรมอบสิทธิด้านสินเช่ือกับขา้ราชการท่ีใช้บญัชีบตัรของธนาคาร 

ธนาคารควรเพิ่มพาร์ทเนอร์เพื่อสนบัสนุนลูกคา้ และท าส่ือโฆษณาวา่บตัร ATM ดีกวา่ธนาคารอ่ืนยงัไง 

          7.ด้านทัศนคติ  

          ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ธนาคารควรตดัฟังก์ชั่นท่ีไม่ไดใ้ช้งานออกเพื่อลดความสับสนในการใช้งาน 

พฒันาระบบความปลอดภัยในการใช้งานให้มากขึ้น และสร้างการรับรู้ว่าบัตรสามารถตอบสองความ

ตอ้งการดา้นใดของใครไดบ้า้ง 

          8.ด้านค่านิยม  

          ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ธนาคารควรตั้งตู ้ATM ในทุกหน่วยงานทหารเพื่ออ านวยความสะดวก จดัสัมนา

อบรมใหค้วามรู้ดา้นการเงินและใหข้องรางวลัแก่ผูท่ี้แนะน าเพื่อนหรือคนรู้จกัมาใชง้าน 

ข้อเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังต่อไป 

         1. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมหรือศึกษาตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อปัจจยัการเลือกใชบ้ตัร ATM ในการศึกษา

วิจยัเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีครบถว้น และครอบคลุมมากยิง่ขึ้น 

         2. การวิจยัคร้ังน้ี เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ตัร ATM ธนาคารทหารไทยธนชาตมีขอบเขตพื้นท่ี

การศึกษาวิจยัเพียงขา้ราชการกรมการพลงังานทหาร ศูนยก์ารอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศและพลงังาน

ทหารเพียงหน่วยงานเดียว แต่ไม่สามารถถือไดว้า่เป็นตวัแทนขา้ราชการ ท่ีเลือกใชบ้ตัร ATM ธนาคารทหาร

ไทยธนชาตทุกหน่วยงานได ้การศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาวิจยัใหค้รอบคลุมขา้ราชการทุกหน่วยงาน เพื่อให้

ไดร้ะดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ตัร ATM ธนาคารทหารไทยธนชาตของขา้ราชการเป็น

อยา่งไร ซ่ึงจะสามารถน าไปพฒันาต่อยอดบตัร ATM ในอนาคตไดต้่อไป 

เอกสารอ้างองิ 

กรมสามญัศึกษา. (2529), แนวปฏิบติัตามโครงการเสริมสร้างวินัยนักเรียนทัว่ประเทศกรุงเทพมหานคร: 

 กองพสัดุและอุปกรณ์ทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
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