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บทคัดย่อ 

การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการใชบ้ริการกดเงินโดยไม่ใชบ้ตัรผ่านเคร่ืองรับจ่ายเงินอตัโนมติัของพนักงาน
บริษทั ในเขตบางรัก มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการกดเงินโดยไม่ใช้บตัรผ่านเคร่ืองรับจ่ายเงิน
อตัโนมติัของพนกังานบริษทั ในเขตบางรัก ไดแ้ก่ จุดประสงคข์องการกดเงินโดยไม่ใชบ้ตัร (What) เหตุผลของการ
กดเงินโดยไม่ใชบ้ตัร (Why) สถานท่ีในการกดเงินโดยไม่ใชบ้ตัร (Where) ช่วงเวลาท่ีเลือกใชก้ารกดเงินโดยไม่ใช้
บตัร (When) ผูมี้อิทธิพลในการกดเงินโดยไม่ใช้บตัร (Whom) การเลือกใช้การกดเงินโดยไม่ใช้บตัร (How) โดย
จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ รายไดต่้อเดือน ระดบัการศึกษา ธนาคารท่ีใชบ้ริการเป็นประจ า 
ประชากรในงานวิจยัน้ีคือ พนกังานบริษทั ท่ีใชบ้ริการกดเงินโดยไม่ใชบ้ตัรผ่านเคร่ืองรับจ่ายเงินอตัโนมติั ในเขต
บางรัก กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม 
(Questionnaire)  ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิว เตอร์ (SPSS Version25) หา
ค่าความถ่ี(Frequencies) ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผูใ้ช้บริการท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
จ านวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 ส่วนใหญ่มีอาย ุ21 – 29 ปีจ านวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8 ส่วนใหญ่มีอาชีพ 
พนักงานบริษทัเอกชน/ รับจ้าง จ านวน 313 คน คิดเป็นร้อยละ 78.3 ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท 
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จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษา ปริญญาตรีหรือ เทียบเท่า จ านวน 312 คน คิดเป็น
ร้อยละ 78.0 ส่วนใหญ่เลือกธนาคารท่ีใชบ้ริการเป็นประจ าธนาคารกสิกรไทย จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 33.5  

2) พฤติกรรมการใช้บริการกดเงินโดยไม่ใช้บตัรผ่านเคร่ืองรับจ่ายเงินอตัโนมติัของพนักงานบริษทั ใน  
เขตบางรัก โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ดา้นท่ีอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด คือ เหตุผลของ
การกดเ งินโดยไม่ ใช้บัตร , จุดประสงค์ของการกดเ งินโดยไม่ ใช้บัตร , การเ ลือกใช้การกดเ งินโดย 
ไม่ใชบ้ตัร และสถานท่ีในการกดเงินโดยไม่ใชบ้ตัร ตามล าดบั และดา้นท่ีอยูใ่นระดบั มากคือ ช่วงเวลาท่ีเลือกใชก้าร
กดเงินโดยไม่ใชบ้ตัร และ ผูมี้อิทธิพลในการกดเงินโดยไม่ใชบ้ตัร ตามล าดบั 

ค าส าคญั :  พฤติกรรม,  เคร่ืองรับจ่ายเงินอตัโนมติั 

 

Abstract 

 The research of behavior of using a cash withdrawal service without using a card through an automated 
teller machine of the company's employees in Bangrak area. aims to study the behavior of office workers cardless 
withdrawal activity by ATM in Bangrak district; the objective of withdrawal (What), the reason of the activity 
(Why), the place of the activity (Where), the period of time (When), the influencer of the activity (Whom), the 
method of use (How). By dividing personal factors: gender, age, occupation, income per month, educational level, 
and regular bank. The target population of the research is office workers that are regularly cardless withdrawing 
by ATM in Bangrak district. The target number of sample survey is 400. The research instrument is questionnaire, 
and deliver into analyzing process by instant computer programs (SPSS Version25) to generate frequencies, 
percentages, mean, standard deviation (SD) data. 

The survey shows that 1) of the total of 400 sample; 240 samples are female is equal to 60%.  
The samples age is; 215 samples are in between 21-29 is equal to 53.8%. The samples occupation is; 313 samples 
are private company employees or employments is equal to 78.3%. The samples income per month is; 138 samples 
are 20,001-30,000 baht is equal to 34.5%. The samples educational level is; 312 samples are Bachelor’s degree or 
equivalent is equal to 78.0%. The samples regular bank is; 134 samples are Kasikorn Bank is equal to 33.5%. 2) 
Overall highest factors of cardless withdrawal behavior by ATM of office workers in Bangrak district can be 
considered into parts; the reason, the objective, the method, and the place respectively. Second factors of the activity 
are the period of times, and the influencer respectively. 

Keywords: Behavior, Automated Teller Machine (ATM) 
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บทน ำ 

ในยุคน้ีเทคโนโลยีพฒันาไปไวจนเปล่ียนแปลงอะไรหลายอย่างในการใชชี้วิตประจ าวนั มีการพฒันาไป
อยา่งรวดเร็ว เช่น โทรศพัทมื์อถือ ตอนน้ีกลายเป็นของส าคญัท่ีขาดไม่ไดอี้กต่อไป เพราะมือถือเคร่ืองเดียวก็สามารถ
ใชชี้วิตได ้เน่ืองจากสามารถรองรับต่อการใชง้านอินเทอร์เน็ต รองรับต่อการใชง้านโซเชียลเน็ตเวิร์ค รวมไปถึงการ
ใชง้านแอปพลิเคชนัต่าง ๆไม่วา่จะเป็นการท ารายการช าระสินคา้และบริการ เป็นยคุท่ีนิยมความสะดวกสบายง่ายต่อ
การใชบ้ริการ เม่ือกล่าวถึงการช าระและบริการ เร่ืองท่ีก าลงัมาแรงในตอนน้ีเก่ียวกบัการท าธุรกรรมทางการเงินให้ 
มีความสะดวกสบายมากขึ้น พฒันาตามยุคสมยั จะตอ้งท ายงัไงให้ใชง่้ายท ารายการโดยไม่ตอ้งไปธนาคาร หรือ ลด
ขั้นตอนท่ียุ่งยากในการไปธนาคาร ซ่ึงการถอนเงินแบบไม่ตอ้งใชบ้ตัรเอทีเอ็มจึงเป็นเร่ืองใหม่ส าหรับหลายๆคน  
แต่ไม่ใช่เร่ืองยากหากรู้ขั้นตอนและวิธีการใช้งานอย่างถูกตอ้ง การกดเงินไม่ใช้บตัร คือการใช้มือถือท ารายการ 
ถอนเงินท่ีเคร่ืองเอทีเอ็ม และรับเงินสดได้ทันที โดยไม่มีค่าธรรมเนียม ข้อดีของการกดเงินโดยไม่ใช้บัตร  
(1 )สะดวก สามารถท ารายการถอนเงินจากตูเ้อทีเอม็ไดต้ลอด 24 ชม. (2) ปลอดภยัจากการโจรกรรมขอ้มูลบตัร หรือ
บตัรหาย (3) ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการท าบตัรเอทีเอม็ หรือบตัรเดบิต (4) ค่าธรรมเนียมกดเงินฟรี   

อย่างไรก็ตามบริการกดเงินไม่ใช้บตัร ไม่ไดแ้ปลว่าจะเขา้มาแทนท่ีบตัรเดบิตเสมอไป เพราะลูกคา้ส่วนใหญ่ 
ยงัเคยชินกบัการใชบ้ตัรเดบิตถอนเงินสด รวมทั้งใชจ่้ายแทนเงินสดตามร้านคา้รับบตัรทั้งในและต่างประเทศ และ 
ช้อปออนไลน์ แต่เม่ือพฤติกรรมผูบ้ริโภคเปล่ียนไป การด าเนินชีวิตกนัรวดเร็วขึ้น เร่งรีบต่อเวลามากขึ้น ผูค้นรีบ
ออกจากบา้น จนบางคร้ังมีการหลงลืมส่ิงของท้ิงไว ้เช่น เงินสด บตัรเครดิต หรือแมก้ระทัง่กระเป๋า หรืออาจจะเป็น
การลืมกระเป๋าสตางค์ไวต้ามสถาน่ีต่าง ๆ เช่น ท่ีร้านอาหาร รวมถึงการถูกขโมย การหันมาใช้แอปฯท าธุรกรรม
ทางการเงินเดินไปกดเงินโดยไม่ใชบ้ตัรมีแค่มือถือเคร่ืองเดียวก็ท าได ้แมว้นัท่ีเราลืมน าบตัรเดบิต หรือบตัรเกิดช ารุด
ขึ้นมาจึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจมากขึ้น และยงัโอนเงินต่างธนาคารและพร้อมเพยไ์ดฟ้รี เป็นสัญญาณท่ีดีมีแนวโน้มท่ี
เราจะถือบตัรเดบิตเฉพาะท่ีจ าเป็นเพียงแค่ 1-2 ใบเท่านั้น เพื่อลดภาระค่าธรรมเนียมรายปีนอ้ยลงอีกดว้ย  

ดงันั้น ผูวิ้จยั จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการกดเงินโดยไม่ใชบ้ตัรผา่นเคร่ืองรับจ่ายเงิน
อตัโนมติัของพนกังานบริษทั ในเขตบางรัก เพื่อทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการใชบ้ริการกดเงินโดยไม่ใชบ้ตัร 
โดยเฉพาะพนกังานบริษทั ในเขตบางรัก เน่ืองจากในเขตบางรักเป็นแหล่งธุรกิจ มีบริษทัรวมกลุ่มเป็นจ านวนมาก 
และพนกังานส่วนใหญ่เป็นเด็กจบใหม่จนถึงวยักลางคนค่อนขา้งเยอะ เป็นกลุ่มท่ีทนัสมยัเปิดรับส่ิงใหม่ ๆ และชอบ
ส่ิงท่ีอ านวยความสะดวกท่ีสุด ท าให้การใชบ้ริการกดเงินโดยไม่ใชบ้ตัรเป็นทางเลือกของคนท างานท่ีตอ้งการความ
สะดวกและรวดเร็วของการกดเงิน และเพื่อน าขอ้มูลไปปรับใชใ้หส้อดคลอ้งและตรงกบัความตอ้งการกบัพฤติกรรม
ของผูใ้ชบ้ริการต่อไป 

 

วัตถุประสงค์กำรท ำวิจัย 
 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการกดเงินโดยไม่ใชบ้ตัรผา่นเคร่ืองรับจ่ายเงินอตัโนมติัของพนกังานบริษทั 
ในเขตบางรัก 
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ขอบเขตของกำรวิจัย 
 มุ่งศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการกดเงินโดยไม่ใชบ้ตัรผ่านเคร่ืองรับจ่ายเงินอตัโนมติัของ พนกังานบริษทั 
ในเขตบางรัก  มีขอบเขตในการวิจยั ดงัน้ี  

 

ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ   
1. ตวัแปรอิสระ  คือปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานบริษทั  ท่ีใชบ้ริการกดเงินโดยไม่ใชบ้ตัรผา่น 

เคร่ืองรับจ่ายเงินอัตโนมัติของพนักงานบริษัท ในเขตบางรัก ได้แก่ เพศ  อายุ อาชีพรายได้ต่อเดือน  
ระดบัการศึกษาธนาคารท่ีใชบ้ริการเป็นประจ า 

2. ตวัแปรตาม  คือ  พฤติกรรมการใชบ้ริการกดเงินโดยไม่ใชบ้ตัรผา่นเคร่ืองรับจ่ายเงินอตัโนมติัของ  
พนักงานบริษทั ในเขตบางรัก ไดแ้ก่ จุดประสงคข์องการกดเงินโดยไม่ใชบ้ตัร (What)  เหตุผลของการกดเงินโดย 

ไม่ใช้บัตร (Why) สถานท่ีในการกดเงินโดยไม่ใช้บัตร (Where) ช่วงเวลาท่ีเลือกใช้การกดเงินโดยไม่ใช้บตัร 

(When)  ผูมี้อิทธิพลในการกดเงินโดยไม่ใชบ้ตัร (Whom) การเลือกใชก้ารกดเงินโดยไม่ใชบ้ตัร (How) 
 

ขอบเขตด้ำนประชำกร 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ พนักงานบริษทั ท่ีใช้บริการกดเงินโดยไม่ใช้บตัรผ่านเคร่ืองรับจ่ายเงินอตัโนมติั  

ในเขตบางรัก  
 

ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ  

ช่วงเวลาการเก็บขอ้มูลและการวิเคราะห์ขอ้มูล ศึกษาตั้งแต่เดือน มีนาคม 2565 – เมษายน 2565 
 

ประโยชน์ท่ีได้รับจำกกำรวิจัย 

1. เพื่อใหท้ราบถึงพฤติกรรมการใชบ้ริการกดเงินโดยไม่ใชบ้ตัรผา่นเคร่ืองรับจ่ายเงินอตัโนมติัของพนกังานบริษทั 

ในเขตบางรัก 

2. เพื่อใหท้ราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการใชบ้ริการกดเงินโดยไม่ใชบ้ตัรผา่นเคร่ืองรับจ่ายเงินอตัโนมติั

ของพนกังานบริษทั ในเขตบางรัก  เพื่อน าขอ้มูลไปปรับใชใ้ห้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการ 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
ตวัแปรอิสระ                      ตวัแปรตาม  

 

       

 

 

 

 

 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมของผู้บริโภค  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ คณะ , 2543, หน้า 35 กล่าวถึง พฤติกรรมผู ้บริโภคว่า เป็นการวิจัย เก่ียวกับ
พฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภค เพื่อทราบถึงความตอ้งการและพฤติกรรมของผูบริโภค โดยการวิเคราะห์
พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Analyzing consumer behavior) จะใชค้ าถาม 6 Ws และ1 H ในการตั้งค าถาม 

6W1H กำรวิเครำะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 

6W1H คือ ทฤษฎีการศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค เพื่อน ามาวางกลยุทธ์ทางการตลาด ตามหา
กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ ใหย้อดขายเติบโตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงหลกัการวิเคราะห์ของทฤษฎีน้ีประกอบไปดว้ย 
6W คือ Who What Where Why When Whom และ 1H คือ How 

1. Who ใครคือลูกคา้กลุ่มเป้าหมายของคุณ เป็นการศึกษาถึงลกัษณะของกลุ่มเป้าหมายในเร่ืองต่างๆ เช่น เพศ 
อาย ุอาชีพ สถานท่ี เป็นตน้  

2. What เป็นการวิเคราะห์ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ วา่ตอ้งการอะไร ดูพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้  
สไตลก์ารใชชี้วิต การใชบ้ริการในกลุ่มเป้าหมายชอบ  

3. Why ท าไมผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือสินคา้และบริการ ตอ้งศึกษาผูบ้ริโภคหาเหตุผลวา่ท าไมผูบ้ริโภคจึงตอ้ง 

ตดัสินใจ ตอบสนองความตอ้งการ ตอบสนองตามปัจจยัพื้นฐาน  

4. Where ช่องทางในการซ้ือหรือใชบ้ริการ ช่องทางท่ีลูกคา้ใชใ้นการหาขอ้มูลก่อนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ 

และบริการ  

5. When ซ้ือสินคา้และบริการเม่ือไหร่ เราตอ้งค านึงวา่สินคา้ของเราอยูใ่นช่วงเวลาใด หรือขายไดต้ลอดทัว่ไป  

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. อาชีพ 

4. รายไดต้่อเดือน 

5. ระดบัการศึกษา 

6. ธนาคารท่ีใชบ้ริการ

เป็นประจ า 

พฤติกรรมการใชบ้ริการกดเงินโดยไม่ใชบ้ตัร ผา่นเคร่ืองรับ

จ่ายเงินอตัโนมติัของพนกังานบริษทั ในเขตบางรัก 

ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการ 6Ws 1H 

1. จุดประสงคข์องการกดเงินโดยไม่ใชบ้ตัร (What)  

2. เหตุผลของการกดเงินโดยไม่ใชบ้ตัร (Why)  

3. สถานท่ีในการกดเงินโดยไม่ใชบ้ตัร (Where) 

4. ช่วงเวลาท่ีเลือกใชก้ารกดเงินโดยไม่ใชบ้ตัร (When)  

5. ผูมี้อิทธิพลในการกดเงินโดยไม่ใชบ้ตัร (Whom) 

6. การเลือกใชก้ารกดเงินโดยไม่ใชบ้ตัร (How) 
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6. Whom ใครท่ีมีส่วนร่วมในการตดัสินใจของผูบ้ริโภคบา้ง คือ กลุ่มบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ เช่น  

พ่อแม่บอกใหซ้ื้อหรือใชบ้บริการ เพื่อนแนะน ามา  

7. How ลูกคา้มีเง่ือนไขอะไรท่ีท าใหต้ดัสินใจซ้ือ เป็นการวิเคราะห์ส่ิงท่ีท าใหลู้กคา้ยอมตกลงปลงใจซ้ือ 
สินคา้หรือบริการ ลูกคา้บางคนอาจจะซ้ือเฉพาะช่วงท่ีมีโปรโมชัน่ลดราคาหรือมีของแถม การมีบริการท่ีสะดวก

และตอบโจทยอ์ยา่งขั้นตอนเลือกซ้ือสินคา้และบริการ  
 

งำนวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

ภทัรา ด ารงไทย (2556) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการใชบ้ริการเคร่ืองบริการอตัโนมติัธนาคารกรุงเทพ 

อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ผลการวิจยัพบว่า 1) ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21 – 30ปี การศึกษาปริญญา

ตรี อาชีพธุรกิจส่วนตวั หรือคา้ขาย รายได1้0,001 - 20,000 บาท วตัถุประสงคข์องการใชบ้ริการ คือ ธุรกรรมดา้นฝากและ

ถอน 2) ส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการมากท่ีสุด คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ถดัมาคือ ดา้นกายภาพ 

ด้านบุคลากร ด้านการบริการ ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านราคาตามล าดับ 3) ระดับ

ความส าคญัของทศันคติต่อการเลือกใช้บริการมากท่ีสุด คือ ความเช่ือ ถดัมาคือ การปฏิบัติ และความรู้ ตามล าดับ  

4) ความสัมพนัธ์ของขอ้มูลทัว่ไปทุกดา้นยกเวน้เพศ มีความสัมพนัธ์กบัการใช้บริการเคร่ืองบริการอตัโนมติัของ

ธนาคารกรุงเทพ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 และ 5) สมการพยากรณ์คือ Ŷ = 2.362 – 0.860C1 + 0.657C2 – 0.318C5 – 

0.922D1 + 0.734D2 เม่ือ C1 แทนปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ C2 แทนปัจจยัดา้นราคา C5 แทนปัจจยัดา้นบริการ และ D1 

แทนความรู้D2 แทนความเช่ือ ซ่ึงอธิบายความถูกตอ้งร้อยละ 67.00 

ภาณุพนัธ์ พุฒพวง (2561) ศึกษาเร่ืองการยอมรับการใชบ้ริการกดเงินสดผ่านเคร่ืองรับจ่ายอตัโนมติัโดย  

ไม่ใชบ้ตัร ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัความสะดวกสบาย ปัจจยัการประหยดัเวลา ปัจจยัการประหยดัตน้ทุน ปัจจยัความ

ปลอดภยั และ ปัจจยัความไวว้างใจ ส่งผลให ้เกิดการยอมรับการใชบ้ริการกดเงินโดยไม่ใชบ้ตัรดงักล่าว นอกจากน้ี

ผลการวิจยัยงัพบว่าผูบ้ริโภค ยงัคงมีความกงัวลในความเส่ียงทางการเงิน และความเส่ียงทางดา้นประสิทธิภาพของ

บริการกดเงินสด โดยไม่ใชบ้ตัร ในขณะเดียวกนัการออกแบบแอปพลิเคชัน่ ปัจจยัความเส่ียงดา้นเวลา และปัจจยั

ความเส่ียงทางดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกไม่ส่งผลต่อการยอมรับการใชบ้ริการกดเงินสดผา่นเคร่ืองรับจ่ายอตัโนมติั

โดยไม่ใชบ้ตัร 

สราวลัย ์ตั้งปัทมชาต (2561) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการช าระเงินผ่าน Mobile Banking ของผูบ้ริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผู ้บริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีเป็นตัวอย่างได้รับอิทธิพลในการใช้  

Mobile banking จากตนเองมากท่ีสุด ส่วนใหญ่ใช้Mobile banking เพื่อซ้ือสินคา้และบริการให้ตนเอง และช าระ

สินคา้และบริการด้วย Mobile banking เร่ืองเส้ือผา้/รองเท้ามากท่ีสุด โดยช าระสินคา้และบริการด้วย Mobile banking  

ในราคา 501-1,000 บาทมากท่ีสุด มีเหตุผลในการใช้Mobile banking เพราะสะดวกรวดเร็วมากท่ีสุด ส่วนใหญ่

ใช้Mobile Banking ในช่วงเวลาเย็น /ค ่ ามากท่ีสุด โดยใช้ Mobile Banking เฉล่ีย 3-4คร้ังต่อเดือนมากท่ีสุด  
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ช าระสินค้าและบริการผ่าน Mobile Banking กับร้านค้าออนไลน์มากท่ีสุด โดยช าระสินค้าและบริการผ่าน Mobile 

Banking กับธนาคารกสิกรไทยมากท่ีสุด นอกจากน้ียงัพบว่า ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีปัจจยส่ัวนบุคคล

แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการช าระเงินผา่นโมบายแบงกก้ิ์งแตกต่างกนั 

ปณญุดา ขาวจิตร (2563) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการใชบ้ริการถอนเงินสดผา่นเคร่ืองรับจ่าย

อตัโนมติัโดยไม่ใชบ้ตัรกดเงิน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของประชาชนทัว่ไปท่ี

เป็นลูกคา้ธนาคารและสถาบนั การเงินในประเทศไทยท่ีให้บริการถอนเงินสดผ่านเคร่ืองรับจ่ายอตัโนมติัท่ีมีเพศ 

และอายุ ต่างกันการยอมรับการใช้บริการ ถอนเงินสดผ่านเคร่ืองรับจ่ายอตัโนมัติโดยไม่ใช้บตัรกดเงินต่างกัน 

ในขณะท่ีปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ดา้นระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่างกนัการยอมรับ

การใช้บริการถอนเงินสดผ่านเคร่ืองรับจ่ายอัตโนมัติโดยไม่ใช้บัตรกดเงินไม่ต่างกัน ส่วนปัจจัยการยอมรับ

เทคโนโลยีดา้นความคาดหวงัต่อการปฏิบติังาน ดา้นความคาดหวงัดา้นบริการ ของผูใ้ชง้าน ดา้นอิทธิพลจากสังคม 

ปัจจยัความเส่ียงดา้นความเส่ียงจากการโจรกรรมขอ้มูลต่างกนั มีผลต่อการยอมรับการ ใชบ้ริการถอนเงินสดผ่าน

เคร่ืองรับจ่ายอตัโนมติัโดยไม่ใชบ้ตัรกดเงิน 

สิริธร วิรัชพนัธ,ปราโมทย ์ลือนาม (2563) ศึกษาเร่ืองการเลือกบริการเทคโนโลยกีดเงินแบบไม่ใชบ้ตัรของ

ธนาคารพาณิชยไ์ทยท่ีเหมาะสมดว้ยกระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี ผลการวิจยัพบว่าการท าธุรกรรม

การเงินดว้ยเทคโนโลยีแบบไม่ใช้บตัรไดรั้บความสนใจจากสถาบนัการเงินของประเทศเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก

ในช่วงปีท่ีผา่นมา แต่การน าเทคโนโลยีน้ีมาใชโ้ดยผูบ้ริโภคกลบัมีปริมาณท่ีต ่ามาก กุญแจส าคญัดา้นหน่ึงท่ีสามารถ

น ามาใชป้รับปุรงการยอมรับการใชบ้ริการเทคโนโลยีกดเงินแบบไม่ใชบ้ตัรของธนาคารพาณิชยค์ือ การสร้างความ

พึงพอใจให้กบัลูกคา้ ดว้ยการส่งมอบประสบการณ์ท่ีดีและตรงกบัใจของผูใ้ชง้านท่ีสุด การศึกษาน้ีมี วตัถุประสงค์

เพื่อหาล าดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการเทคโนโลยีกดเงินแบบไม่ใชบ้ตัร และน าปัจจยัมาใช้

ระบุรูปแบบของการให้บริการท่ีดีท่ีสุดตามความคาดหวงัของผูบ้ริโภค โดยอาศยักระบวนการจดัล าดบัความส าคญั

เชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี 

เพียงขวญั ศรีอาวุธ (2564) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการใชจ่้ายแบบสังคมไร้เงินสดท่ีมีผลต่อ

ความพึงพอใจในมุมมองผูบ้ริโภค ของประชากรในกรุงเทพมหานคร  พบว่า การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์

1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจในมุมมองผูบ้ริโภค ในการใชจ่้ายแบบสังคมไร้เงินสดของประชากรใน

กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการใช้ชีวิต แบบสังคมไร้เงินสดของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยีทางการเงินของผูบ้ริโภค 3) เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นการ

รับรู้ของผูบ้ริโภคในการใช้จ่ายแบบสังคมไร้เงินสดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในมุมมองผูบ้ริโภค ของประชากรใน

กรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา่ ประชากรในกรุงเทพมหานครท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษาและรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจในมุมมองผูบ้ริโภคในการ  

ใชจ่้ายแบบสังคมไร้เงินสดของประชากรในกรุงเทพมหานครต่างกนั 
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วีธีด ำเนินกำรวิจัย 
เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชว้ิธีการเชิงส ารวจ (Survey Research) และใชว้ิธีการเก็บ

ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) 
 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงประชำกร 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ พนักงานบริษทั ท่ีใช้บริการกดเงินโดยไม่ใช้บตัรผ่านเคร่ืองรับจ่ายเงิน

อตัโนมติั ในเขตบางรัก 
 

กลุ่มตัวอย่ำง  

เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากร ผูว้ิจยัใชสู้ตรของ W.G.Cochran การสุ่มตวัอย่างเป็น ร้อยละ 50 หรือ 
0.5 จากประชากรทั้งหมด ระดบัความเช่ือมัน่อยู่ท่ีร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดอ้ยู่ท่ี 0.05  จาก
การแทนค่าขนาดกลุ่มตวัอย่างประชากรท่ีได ้จ านวน 384.16 หรือ 385 คน เพื่อให้ผลท่ีครอบคลุมป้องกนัการเสียหาย 
จะใชก้ลุ่มตวัอยา่งประชากรอยูท่ี่ 400 คน แต่ไม่นอ้ยกวา่ 385คน 
 ผูว้ิจยัใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างโดยไม่ใช้ไม่ใช้ความน่าจะเป็น ( Nonprobability sampling ) และเลือกใช้การเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental sampling) 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 ขอ้มูลเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได ้การศึกษา และธนาคารท่ีใช้บริการ ผูต้อบ
แบบสอบถามเลือกตอบค าตอบเดียว มีจ านวน 6 ขอ้  

ส่วนที่ 2 ปัจจยัดา้นพฤติกรรม เร่ืองพฤติกรรมการใชบ้ริการกดเงินโดยไม่ใชบ้ตัรผา่นเคร่ืองรับจ่ายเงินอตัโนมติั 
มี 6 พฤติกรรม ซ่ึงไดจ้ดัท าแบบสอบถาม 6 ดา้น จุดประสงค์ของการกดเงินโดยไม่ใช้บตัร (What)  เหตุผลของการกดเงินโดย 

ไม่ใชบ้ตัร (Why) สถานท่ีในการกดเงินโดยไม่ใชบ้ตัร (Where) ช่วงเวลาท่ีเลือกใชก้ารกดเงินโดยไม่ใชบ้ตัร (When)   

ผูม้ีอิทธิพลในการต ัดสินใจกดเงินโดยไม่ใช ้บ ัตร (Whom) การเลือกใช้การกดเงินโดยไม่ใช้บัตร (How)   

จ านวน 28 ขอ้ ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นการประเมินของลิเคิร์ท (Likert’s Rating Scale) โดยมีค่าคะแนน 5 ระดับ ดังน้ี  

มากท่ีสุด = 5, มาก = 4, ปานกลาง = 3, นอ้ย = 2,  นอ้ยท่ีสุด = 1 
 

กำรตรวจสอบคุณภำพของเคร่ืองมือ 
สร้างแบบสอบถาม พฤติกรรมการใชบ้ริการกดเงินโดยไม่ใชบ้ตัรผา่นเคร่ืองรับจ่ายเงินอตัโนมติัของพนักงาน

บริษทั ในเขตบางรัก และตรวจสอบเน้ือหาของแบบสอบถามว่าครอบคลุมวตัถุประสงคห์รือไม่ จากนั้นน าไปให้
ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 2 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงและความถูกตอ้งของเน้ือหา ตลอดจนไปถึงความชดัเจน 
และการใชภ้าษาท่ีเหมาะสมของขอ้ค าถามซ่ึงมีเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนในแต่ละขอ้ค าถาม ดงัน้ี วดัผลโดย
พิจารณาจากคะแนน IOC ดงัน้ี 
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1. ขอ้ค าถามท่ีมีคะแนน IOC ตั้งแต่ 0.50–1.00 มีค่าความเท่ียงตรงใชไ้ด ้

2. ขอ้ค าถามท่ีมีคะแนน IOC ต ่ากวา่ 0.50 ตอ้งปรับปรุงยงัใชไ้ม่ได ้

 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอน แจกแบบสอบถามให้แก่

กลุ่มตวัอยา่งท่ีก าหนดไว ้โดยใชว้ิธีการแจกแบบสอบถามผา่นทางออนไลน์ โดยใช ้Google Form อธิบายส่วนต่างๆ 
เพื่อใหผู้ต้อบเขา้ใจอยา่งอยา่งชดัเจน และ รวบรวมแบบสอบถามท่ีไดรั้บครบถว้นแลว้น าไปเตรียมการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ผู ้วิจัยท าการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์   
(SPSS Version 25.0) 
 

สถิติที่ใช้วิเครำะห์ข้อมูล 
1. ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับวิเคราะห์เพื่อบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล 
2. ค่าเฉล่ีย (Mean)   
3. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) ส าหรับวิเคราะห์พฤติกรรมการใชบ้ริการกดเงิน

โดยไม่ใชบ้ตัรผา่นเคร่ืองรับจ่ายเงินอตัโนมติัของพนกังานบริษทั ในเขตบางรัก 
 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ส่วนท่ี1 การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการใช้บริการกดเงินโดยไม่ใช้บตัรผ่านเคร่ืองรับจ่ายเงินอตัโนมติัของ

พนกังานบริษทั ในเขตบางรัก มีผูใ้ชบ้ริการ ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
จ านวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 เพศชาย จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 และ LGBTQ จ านวน 16 คน คิด
เป็นร้อยละ 4.0  ส่วนใหญ่มีอายุ 21 – 29 ปีจ านวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8 รองลงมาคือ 30 – 39 ปี จ านวน 143 
คน คิดเป็นร้อยละ 35.8 , 40 – 49 ปี จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8 และ 50ปีขึ้นไป จ านวน 11 คน คิด เป็นร้อยละ 
2.8 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน/ รับจา้ง จ านวน 313 คน คิดเป็นร้อยละ 78.3 รองลงมาคือ 
ธุรกิจส่วนตวั/ คา้ขาย จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0, ขา้ราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 29 คน คิดเป็น
ร้อยละ 7.2  และ ฟรีแลนซ์ จ านวน 22 คน คิด เป็นร้อยละ 5.5 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีรายไดต้่อเดือน 20,001 – 30,000 
บาท จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 รองลงมาคือ 15,000 – 20,000 บาท จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 32.3, 
30,001 – 40,000 บาท จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.2, 50,001 บาทขึ้นไป จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3,  
ต ่ากวา่ 15,000 บาท จ านวน 28 คน คิด เป็นร้อยละ 7.0 และ 40,001 – 50,000 บาท จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 
ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษา ปริญญาตรีหรือ เทียบเท่า จ านวน 312 คน คิดเป็นร้อยละ 78.0 รองลงมาคือ 
ปริญญาโท จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0, อนุปริญญา/ปวส. จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 และสูงกว่า
ปริญญาโท จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 ตามล าดบั ส่วนใหญ่เลือกธนาคารท่ีใช้บริการเป็นประจ าธนาคารกสิกรไทย 
จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 33.5 รองลงมาคือ ธนาคารกรุงเทพ จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.5, ธนาคาร
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ไทยพาณิชย์ จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.8, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.3, 
ธนาคารกรุงไทย จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.2, ธนาคารทหารไทยธนชาต จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 , 
ธนาคารยโูอบี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3  และธนาคารออมสิน จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 ตามล าดบั 

พฤติกรรมกำรใช้บริกำรกดเงินโดยไม่ใช้บัตรผ่ำนเคร่ืองรับจ่ำยเงินอัตโนมัติของพนักงำนบริษัท  
ในเขตบำงรัก 

ส่วนท่ี2 พฤติกรรมการใชบ้ริการกดเงินโดยไม่ใชบ้ตัรผ่านเคร่ืองรับจ่ายเงินอตัโนมติัของพนกังานบริษทั 
ในเขตบางรัก โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ดา้นท่ีอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด คือ เหตุผล
ของการกดเงินโดยไม่ใชบ้ตัร, จุดประสงคข์องการกดเงินโดยไม่ใชบ้ตัร, การเลือกใชก้ารกดเงินโดยไม่ใชบ้ตัร และ
สถานท่ีในการกดเงินโดยไม่ใช้บตัร ตามล าดบั และดา้นท่ีอยู่ในระดบั มากคือ ช่วงเวลาท่ีเลือกใช้การกดเงินโดย 
ไม่ใชบ้ตัร และ ผูมี้อิทธิพลในการกดเงินโดยไม่ใชบ้ตัร ตามล าดบั 

 

สรุปผลกำรวิจัย 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผูใ้ช้บริการท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง

จ านวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 ส่วนใหญ่มีอาย ุ21 – 29 ปีจ านวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8 ส่วนใหญ่มีอาชีพ 
พนักงานบริษทัเอกชน/ รับจา้ง จ านวน 313 คน คิดเป็นร้อยละ 78.3 ส่วนใหญ่มีรายไดต้่อเดือน 20,001 – 30,000 
บาท จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษา ปริญญาตรีหรือ เทียบเท่า จ านวน 312 คน คิด
เป็นร้อยละ 78.0 ส่วนใหญ่เลือกธนาคารท่ีใชบ้ริการเป็นประจ าธนาคารกสิกรไทย จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 33.5  

2) พฤติกรรมการใชบ้ริการกดเงินโดยไม่ใชบ้ตัรผา่นเคร่ืองรับจ่ายเงินอตัโนมติัของพนกังานบริษทั ในเขตบางรัก 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ดา้นท่ีอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด คือ เหตุผลของการกดเงิน
โดยไม่ใชบ้ตัร, จุดประสงคข์องการกดเงินโดยไม่ใชบ้ตัร, การเลือกใชก้ารกดเงินโดยไม่ใชบ้ตัร และสถานท่ีในการ
กดเงินโดยไม่ใชบ้ตัร ตามล าดบั และดา้นท่ีอยู่ในระดบั มากคือ ช่วงเวลาท่ีเลือกใชก้ารกดเงินโดยไม่ใชบ้ตัร และ  
ผูมี้อิทธิพลในการกดเงินโดยไม่ใชบ้ตัร ตามล าดบั 
 

 

อภิปรำยผล 
พฤติกรรมการใชบ้ริการกดเงินโดยไม่ใชบ้ตัรผา่นเคร่ืองรับจ่ายเงินอตัโนมติัของพนกังานบริษทั ในเขตบางรัก 

โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เรียงล าดบัจากดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ เหตุผลของการกดเงินโดยไม่ใชบ้ตัร จุดประสงคข์องการกดเงินโดยไม่ใชบ้ตัร การเลือกใชก้าร
กดเงินโดยไม่ใชบ้ตัร และสถานท่ีในการกดเงินโดยไม่ใชบ้ตัร ตามล าดบั และดา้นท่ีอยูใ่นระดบั มากคือ ช่วงเวลาท่ี
เลือกใชก้ารกดเงินโดยไม่ใชบ้ตัร และ ผูมี้อิทธิพลในการกดเงินโดยไม่ใชบ้ตัร โดยมีประเด็นอภิปรายเพิ่มเติม ดงัน้ี 

1. จุดประสงค์ของกำรกดเงินโดยไม่ใช้บัตร (What)  

โดยรวมอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด คือ  
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การใชบ้ริการกดเงินโดยไม่ใชบ้ตัรผ่านเคร่ืองรับจ่ายเงินอตัโนมติัเพราะเป็นทางเลือกท่ีดี การใชบ้ริการกดเงินโดย
ไม่ใช้บตัรผ่านเคร่ืองรับจ่ายเงินอตัโนมติัประหยดัค่าธรรมเนียมบตัรเอทีเอ็มรายปี การใช้บริการกดเงินโดยไม่ใช้
บัตรผ่านเคร่ืองรับจ่ายเงินอัตโนมัติสะดวกรวดเร็ว และเคยใช้บริการกดเงินโดยไม่ใช้บัตรผ่านเคร่ือง  
รับจ่ายเงินอัตโนมัติ ตามล าดับ ส่วนข้อท่ีมีความความคิดเห็นอยู่ในระดับ มากคือ การใช้บริการกดเงินโดยไม่ใช้บัตร 
ผ่านเคร่ืองรับจ่ายเงินอัตโนมัติปลอดภัยกว่าการใช้บัตรเอทีเอ็ม ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทรา ด ารงไทย (2556)  
ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการใช้บริการเคร่ืองบริการอตัโนมติัธนาคารกรุงเทพ อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี 
ผลการวิจยัพบวา่ 1) ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ21 – 30ปี การศึกษาปริญญาตรี อาชีพธุรกิจส่วนตวั หรือ
คา้ขาย รายได1้0,001 - 20,000 บาท วตัถุประสงคข์องการใชบ้ริการ คือ ธุรกรรมดา้นฝากและถอน 2) ส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการมากท่ีสุด คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ถดัมาคือ ดา้นกายภาพ ดา้นบุคลากร ดา้น
การบริการ ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นราคาตามล าดบั 3) ระดบัความส าคญัของ
ทศันคติต่อการเลือกใชบ้ริการมากท่ีสุด คือ ความเช่ือ ถดัมาคือ การปฏิบติั และความรู้ ตามล าดบั 4) ความสัมพนัธ์
ของขอ้มูลทัว่ไปทุกดา้นยกเวน้เพศ มีความสัมพนัธ์กบัการใชบ้ริการเคร่ืองบริการอตัโนมติัของธนาคารกรุงเทพ ท่ี
ระดบันยัส าคญั 0.05 และ 5) สมการพยากรณ์คือ Ŷ = 2.362 – 0.860C1 + 0.657C2 – 0.318C5 – 0.922D1 + 0.734D2 
เม่ือ C1 แทนปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ C2 แทนปัจจยัดา้นราคา C5 แทนปัจจยัดา้นบริการ และ D1 แทนความรู้D2 แทน
ความเช่ือ ซ่ึงอธิบายความถูกตอ้งร้อยละ 67.00 

2. เหตุผลของกำรกดเงินโดยไม่ใช้บัตร (Why) 

โดยรวมอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด คือ รู้สึก 
พอใจกบัการใชบ้ริการกดเงินโดยไม่ใชบ้ตัรผา่นเคร่ืองรับจ่ายเงินอตัโนมติัเพราะไม่มีค่าธรรมเนียมการท าธุรกรรม 
การใชบ้ริการกดเงินโดยไม่ใชบ้ตัรผา่นเคร่ืองรับจ่ายเงินอตัโนมติั เพราะเป็นเร่ืองท่ีง่ายแก่ท่าน การใชบ้ริการกดเงิน
โดยไม่ใชบ้ตัรผา่นเคร่ืองรับจ่ายเงินอตัโนมติัเพราะท าใหท่้านมีความคล่องตวัในการกดเงินสดมากขึ้น และการใช้
บริการกดเงินโดยไม่ใชบ้ตัรผา่นเคร่ืองรับจ่ายเงินอตัโนมติัท าใหท้่านไม่จ าเป็นตอ้งพกบตัรเอทีเอม็ ตามล าดบั ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภาณุพนัธ์ พุฒพวง (2561) ศึกษาเร่ืองการยอมรับการใชบ้ริการกดเงินสดผ่านเคร่ืองรับ
จ่ายอตัโนมติัโดยไม่ใชบ้ตัร ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัความสะดวกสบาย ปัจจยัการประหยดัเวลา ปัจจยัการประหยดั
ตน้ทุน ปัจจยัความปลอดภยั และ ปัจจยัความไวว้างใจ ส่งผลให ้เกิดการยอมรับการใชบ้ริการกดเงินโดยไม่ใชบ้ตัร
ดงักล่าว นอกจากน้ีผลการวิจยัยงัพบวา่ผูบ้ริโภค ยงัคงมีความกงัวลในความเส่ียงทางการเงิน และความเส่ียงทางดา้น
ประสิทธิภาพของบริการกดเงินสด โดยไม่ใชบ้ตัร ในขณะเดียวกนัการออกแบบแอปพลิเคชัน่ ปัจจยัความเส่ียงดา้น
เวลา และปัจจยัความเส่ียงทางดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกไม่ส่งผลต่อการยอมรับการใชบ้ริการกดเงินสดผา่น
เคร่ืองรับ จ่ายอตัโนมติัโดยไม่ใชบ้ตัร 

3. สถำนที่ในกำรกดเงินโดยไม่ใช้บัตร (Where)  

 โดยรวมอยู่ในระดบั มากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด คือ นิยม
ใชบ้ริการกดเงินโดยไม่ใชบ้ตัรผ่านเคร่ืองรับจ่ายเงินอตัโนมติัในจุดท่ีใกลท้่านมากท่ีสุด  และชอบใชบ้ริการกดเงิน
โดยไม่ใชบ้ตัรผ่านเคร่ืองรับจ่ายเงินอตัโนมติัเพราะตั้งอยู่ในจุดท่ีสะดวกและปลอดภยั ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบั มากคือ ใชบ้ริการกดเงินโดยไม่ใช้บตัรผ่านเคร่ืองรับจ่ายเงินอตัโนมติัตามห้างสรรพสินคา้ และใช้
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บริการกดเงินโดยไม่ใชบ้ตัรผ่านเคร่ืองรับจ่ายเงินอตัโนมติัท่ีธนาคาร  ตามล าดบั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
ปณญุดา ขาวจิตร (2563) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการใชบ้ริการถอนเงินสดผา่นเคร่ืองรับจ่ายอตัโนมติั
โดยไม่ใชบ้ตัรกดเงิน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของประชาชนทัว่ไปท่ีเป็นลูกคา้
ธนาคารและสถาบนั การเงินในประเทศไทยท่ีให้บริการถอนเงินสดผ่านเคร่ืองรับจ่ายอตัโนมติัท่ีมีเพศ และอายุ 
ต่างกนัการยอมรับการใชบ้ริการ ถอนเงินสดผา่นเคร่ืองรับจ่ายอตัโนมติัโดยไม่ใชบ้ตัรกดเงินต่างกนั ในขณะท่ีปัจจยั
ดา้นประชากรศาสตร์ดา้นระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่างกนัการยอมรับการใชบ้ริการ
ถอนเงินสดผ่านเคร่ืองรับจ่ายอตัโนมติัโดยไม่ใชบ้ตัรกดเงินไม่ต่างกนั ส่วนปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีดา้นความ
คาดหวงัต่อการปฏิบติังาน ดา้นความคาดหวงัดา้นบริการ ของผูใ้ชง้าน ดา้นอิทธิพลจากสังคม ปัจจยัความเส่ียงดา้น
ความเส่ียงจากการโจรกรรมขอ้มูลต่างกนั มีผลต่อการยอมรับการ ใชบ้ริการถอนเงินสดผ่านเคร่ืองรับจ่ายอตัโนมติั
โดยไม่ใชบ้ตัรกดเงิน 

4. ช่วงเวลำที่เลือกใช้กำรกดเงินโดยไม่ใช้บัตร (When) 

 โดยรวมอยู่ในระดบั มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบั มากท่ีสุด คือ ใช้
บริการกดเงินโดยไม่ใชบ้ตัรผา่นเคร่ืองรับจ่ายเงินอตัโนมติัเม่ือออกไปท าธุระขา้งนอก และใชบ้ริการกดเงินโดยไม่
ใช้บตัรผ่านเคร่ืองรับจ่ายเงินอตัโนมติั เม่ือท่านลืมน ากระเป๋าสตางค์ออกจากบ้าน ตามล าดับ ส่วนขอ้ท่ีมีความ
ความคิดเห็นอยู่ในระดบั มากคือ ใชบ้ริการกดเงินโดยไม่ใชบ้ตัรผา่นเคร่ืองรับจ่ายเงินอตัโนมติัในช่วงเวลากลางวนั
เป็นส่วนใหญ่ ใช้บริการกดเงินโดยไม่ใชบ้ตัรผ่านเคร่ืองรับจ่ายเงินอตัโนมติั เม่ือบตัรเอทีเอ็มของท่านช ารุด ศูนย์
หาย หรือ หมดอายุ และใชบ้ริการกดเงินโดยไม่ใชบ้ตัรผ่านเคร่ืองรับจ่ายเงินอตัโนมติั ในช่วงวนัจนัทร์ – ศุกร์เป็น
ส่วนใหญ่ ตามล าดบั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สราวลัย ์ตั้งปัทมชาต (2561) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการช าระ
เงินผ่าน Mobile Banking ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีเป็น
ตวัอยา่งไดรั้บอิทธิพลในการใชM้obile banking จากตนเองมากท่ีสุด ส่วนใหญ่ใชM้obile banking เพื่อซ้ือสินคา้และ
บริการใหต้นเอง และช าระสินคา้และบริการดว้ย Mobile banking เร่ืองเส้ือผา้/รองเทา้มากท่ีสุด โดยช าระสินคา้และ
บริการดว้ย Mobile banking ในราคา 501-1,000 บาทมากท่ีสุด มีเหตุผลในการใช้Mobile banking เพราะสะดวก
รวดเร็วมากท่ีสุด ส่วนใหญ่ใช้Mobile Banking ในช่วงเวลาเยน็ /ค ่ามากท่ีสุด โดยใช ้Mobile Banking เฉล่ีย 3-4คร้ัง
ต่อเดือนมากท่ีสุด ช าระสินคา้และบริการผ่าน Mobile Banking กบัร้านคา้ออนไลน์มากท่ีสุด โดยช าระสินคา้และ
บริการผ่าน Mobile Banking กบัธนาคารกสิกรไทยมากท่ีสุด นอกจากน้ียงัพบว่า ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครท่ี
มีปัจจยส่ัวนบุคคลแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการช าระเงินผา่นโมบายแบงกก้ิ์งแตกต่างกนั 

5. ผู้ มีอิทธิพลในกำรตัดสินใจกดเงินโดยไม่ใช้บัตร (Whom) 

 โดยรวมอยู่ในระดบั มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบั มาก คือ Social 
Network มีผลต่อการใชบ้ริการกดเงินโดยไม่ใชบ้ตัรผา่นเคร่ืองรับจ่ายเงินอตัโนมติั การประชาสัมพนัธ์ของธนาคาร
มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการกดเงินโดยไม่ใชบ้ตัรผา่นเคร่ืองรับจ่ายเงินอตัโนมติั ค าแนะน าของเจา้หนา้ท่ีธนาคารมีผล
ต่อการเลือกใชบ้ริการกดเงินโดยไม่ใชบ้ตัรผ่านเคร่ืองรับจ่ายเงินอตัโนมติั  การบอกต่อของเพื่อนร่วมงานมีส่วนใน
การตดัสินใจการใช้บริการกดเงินโดยไม่ใชบ้ตัรผ่านเคร่ืองรับจ่ายเงินอตัโนมติั  และบุคคลในครอบครัวมีส่วนใน
การตดัสินใจการใช้บริการกดเงินโดยไม่ใช้บตัรผ่านเคร่ืองรับจ่ายเงินอตัโนมติั  ตามล าดับ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ
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งานวิจยัของ เพียงขวญั ศรีอาวุธ (2564) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการใชจ่้ายแบบสังคมไร้เงินสดท่ีมีผล
ต่อความพึงพอใจในมุมมองผูบ้ริโภค ของประชากรในกรุงเทพมหานคร  พบวา่ การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจในมุมมองผูบ้ริโภค ในการใชจ่้ายแบบสังคมไร้เงินสดของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการใช้ชีวิต แบบสังคมไร้เงินสดของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยีทางการเงินของผูบ้ริโภค 3) เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นการ
รับรู้ของผูบ้ริโภคในการใช้จ่ายแบบสังคมไร้เงินสดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในมุมมองผูบ้ริโภค ของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา่ ประชากรในกรุงเทพมหานครท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษาและรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจในมุมมองผูบ้ริโภคในการ  
ใชจ่้ายแบบสังคมไร้เงินสดของประชากรในกรุงเทพมหานครต่างกนั 

6. กำรเลือกใช้กำรกดเงินโดยไม่ใช้บัตร (How) 
 โดยรวมอยู่ในระดบั มากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบั มากท่ีสุด คือ 
การใชบ้ริการกดเงินโดยไม่ใชบ้ตัรผา่นเคร่ืองรับจ่ายเงินอตัโนมติัเหมาะสมแลว้ ชอบใชบ้ริการกดเงินโดยไม่ใชบ้ตัร
ผา่นเคร่ืองรับจ่ายเงินอตัโนมติั มากกวา่การใชบ้ตัรเอทีเอ็ม การใชบ้ริการกดเงินโดยไม่ใชบ้ตัรผา่นเคร่ืองรับจ่ายเงิน
อตัโนมติัไม่เป็นปัญหา การใชบ้ริการกดเงินโดยไม่ใช้บตัรผ่านเคร่ืองรับจ่ายเงินอตัโนมติัประหยดัเวลาในการท า
รายการ และการใชบ้ริการกดเงินโดยไม่ใชบ้ตัรผ่านเคร่ืองรับจ่ายเงินอตัโนมติัจ าเป็นในชีวิตประจ าวนั ตามล าดบั ซ่ึงไม่
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สิริธร วิรัชพนัธ,ปราโมทย ์ลือนาม (2563) ศึกษาเร่ืองการเลือกบริการเทคโนโลยีกดเงินแบบไม่ใช้บตัร
ของธนาคารพาณิชยไ์ทยท่ีเหมาะสมดว้ยกระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี ผลการวิจยัพบวา่การท าธุรกรรมการเงินดว้ย
เทคโนโลยีแบบไม่ใชบ้ตัรไดรั้บความสนใจจากสถาบนัการเงินของประเทศเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมากในช่วงปีท่ีผ่านมา แต่การน า
เทคโนโลยีน้ีมาใช้โดยผูบ้ริโภคกลบัมีปริมาณท่ีต ่ามาก กุญแจส าคญัดา้นหน่ึงท่ีสามารถน ามาใช้ปรับปุรงการยอมรับการใช้
บริการเทคโนโลยีกดเงินแบบไม่ใชบ้ตัรของธนาคารพาณิชยค์ือ การสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ ดว้ยการส่งมอบประสบการณ์
ท่ีดีและตรงกบัใจของผูใ้ชง้านท่ีสุด การศึกษาน้ีมี วตัถุประสงค์เพื่อหาล าดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ
เทคโนโลยีกดเงินแบบไม่ใชบ้ตัร และน าปัจจยัมาใชร้ะบุรูปแบบของการให้บริการท่ีดีท่ีสุดตามความคาดหวงัของผูบ้ริโภค โดย
อาศยักระบวนการจดัล าดบัความส าคญัเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี 
 

ข้อเสนอแนะจำกผลกำรวิจัย 

จากผลการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการใช้บริการกดเงินโดยไม่ใช้บัตรผ่านเคร่ืองรับจ่ายเงินอัตโนมัติของ

พนกังานบริษทั ในเขตบางรัก สามารถสรุปขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั ดงัน้ี 

1. จุดประสงค์ของกำรกดเงินโดยไม่ใช้บัตร (What) 

ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ธนาคารควรจะเปิดใหท้ ารายการแบบต่างธนาคารไดเ้พื่อเป็นตวัช่วยในการตดัสินใจ

ใหค้นหนัมาเลือกใชบ้ริการมากขึ้น การเปิดบญัชีธนาคารใหม่ไม่ควรบงัคบัท าบตัรเอทีเอม็ เพื่อเป็นทางเลือกส าหรับ

คนไม่ตอ้งการใชบ้ตัรเอทีเอ็มและเสียค่าธรรมเนียมทุกปี ควรจดัท าโฆษณาวิธีการใชใ้ห้กระชบั เขา้ใจง่ายต่อการใช้งาน 

เพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการเขา้ใจง่าย และท ารายการไดร้วดเร็วท่ีสุด 
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2. เหตุผลของกำรกดเงินโดยไม่ใช้บัตร (Why)  

ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ควรเพิ่มตูเ้อทีเอ็มในต่างจงัหวดัมากขึ้น เพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการเขา้ถึงและอยากใชบ้ริการ

มากขึ้น ควรเพิ่มการโฆษณาผ่านโทรทศัน์ให้มากขึ้น เพื่อเขา้ถึงกลุ่มผูใ้ชบ้ริการวยักลางคนจนถึงผูสู้งอายุท่ีชอบดู

โทรทศัน์มากกวา่เล่นอินเตอร์เน็ต จดัท าระบบหนา้จอเคร่ืองเอทีเอ็มใหเ้ขา้ใจง่าย ไม่ซบัซอ้น และลดขั้นตอนการกดให้มากท่ีสุด 

3. สถำนที่ในกำรกดเงินโดยไม่ใช้บัตร (Where)  

ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ควรจะเพิ่มตูเ้อทีเอม็ในหลายๆ พื้นท่ี เช่นในแหล่งชุมชน ร้านอาหาร ติดตั้งตูเ้อทีเอ็ม

ในจุดท่ีไม่เปล่ียวจนเกินไป พร้อมเช็คกลอ้งวงจรปิดประจ าตูใ้ห้ใชไ้ดอ้ยู่เสมอ ไม่ควรมีตูเ้อทีเอ็มแค่หน้าธนาคาร

เพียงจุดเดียว จดัตั้งใหห้ลากหลายจุด ทัว่หา้ง หาง่ายสะดวกต่อการใชบ้ริการ 

4. ช่วงเวลำที่เลือกใช้กำรกดเงินโดยไม่ใช้บัตร (When)  

ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ควรตรวจเช็คระบบใหดี้อยูเ่สมอ เกิดเหตุตูเ้อทีเอม็ขดัขอ้งบ่อยคร้ังอาจท าใหผู้ใ้ชบ้ริการจะ

หนัไปใชจ่้ายแบบโอนเงินแทน เม่ือกดเงินตวัเลือกการใส่จ านวนเงินเอง ควรขึ้นเป็นตวัลือกแรกใหเ้ห็นชดั เพราะผูใ้ชบ้ริการ

บางท่านมองไม่เห็นหรือไม่ตอ้งการจ านวนเงินตามท่ีขึ้นมาให ้เน่ืองจากกลางคืนมืดและอนัตราย ควรเพิ่มไฟส่องสวา่งท่ี

ตูเ้อทีเอม็ใหม้าก ไม่ตั้งตูเ้อทีเอม็ในจุดอบัหรือลบัตาผูค้นจนเกินไป และควรใชไ้ดทุ้กเวลา 

5. ผู้ มีอิทธิพลในกำรตัดสินใจกดเงินโดยไม่ใช้บัตร (Whom)  

ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ โปรโมทการใชง้านลงในทุกช่องทาง หาดารานกัแสดงมาเป็นพรีเซ็นเตอร์เพื่อดึงดูกลุ่ม

ผูใ้ชบ้ริการวยัรุ่น ใหดู้น่าสนใจเพราะกลุ่มน้ีจะเล่นSocialกนัเป็นส่วนใหญ่ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรมีส่ือสารการตลาด 

เพื่อเขา้ถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคเช่นลูกคา้ไม่ชอบการเสียค่าธรรมเนียมรายปีบัตร ก็ควรจะท าการตลาดเก่ียวกับ

ค่าธรรมเนียมเป็นตน้ เจา้หน้าท่ีควรแบ่งเวลายืนหน้าธนาคารตรงตูเ้อทีเอ็ม คอยแนะน าลูกคา้ท่ีก าลงัจะกดเงินด้วย

บตัร ใหท้ดลองใชบ้ริการกดเงินโดยไม่ใชบ้ตัรแทน เพื่อใหลู้กคา้เห็นภาพชดัเจนวา่การกดวิธีน้ีง่ายยิง่ขึ้นอยา่งไร 

6. กำรเลือกใช้กำรกดเงินโดยไม่ใช้บัตร (How) 

ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ระบบควรมีความปลอดภยัและความแม่นย  าสูง ท าให้ผูใ้ชบ้ริการเช่ือมัน่ในการท่ีจะ

เลือกใชบ้ริการ ยกเลิกการท าบตัรเอทีเอม็ และ ควรขยายพื้นท่ีใหม้าก เพื่อท่ีจะสามารถใชง้านไดทุ้กท่ี ทุกเวลา และตลอด 

24 ชัว่โมง จะมีผูใ้ช้บริการมากยิ่งขึ้น ควรท าให้ระบบมีความง่ายในการใช้งาน เพื่อให้ผูใ้ช้บริการสามารถเรียนรู้

ขั้นตอนการใชง้านไดด้ว้ยตนเองแบบไม่ติดขดั 
 

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการเพิ่มเติมตวัแปรหรือปรับเปล่ียนตวัแปรต่าง ๆ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีจะน ามาวิจยันั้นกวา้งขึ้น 

2. ผลการวิจยัน้ีเป็นเพียงผลการวิจยัโดยรวม เน่ืองจากผูวิ้จยัไดศึ้กษาการใหบ้ริการโดยรวมไม่ไดร้ะบุธนาคาร  

ดงันั้น หากตอ้งการวิจยัในเชิงลึก ควรระบุแบบเฉพาะเจาะจงธนาคาร 

3. เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษา พฤติกรรมการใชบ้ริการกดเงินโดยไม่ใชบ้ตัรผา่นเคร่ืองรับจ่ายเงิน 
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อตัโนมติัของพนักงานบริษัท ในเขตบางรัก  ซ่ึงศึกษาเฉพาะพนักงานบริษัท ในเขตบางรักเท่านั้น ถ้าหากต้องการทราบถึง 

พฤติกรรมการใชบ้ริการกดเงินโดยไม่ใชบ้ตัรผา่นเคร่ืองรับจ่ายเงินอตัโนมติัของสายอาชีพอ่ืน เช่น ราชการ และเขตอ่ืน 

ดงันั้นควรจะมีการศึกษา เปรียบเทียบทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และในเขตอ่ืนๆ เพิ่มเติม  
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