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บทคัดย่อ 
 การค้นคว้าอิสระคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาการเลือกใช้บริการเคร่ืองฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ 
ADM Recycle ธนาคารออมสิน ของประชาชน กรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาการเลือกใช้บริการเครื่อง
ฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ ADM Recycle ธนาคารออมสิน ของประชาชน กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล (3) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการเครื่องฝาก -ถอนเงิน
อัตโนมัติ ADM Recycle ธนาคารออมสิน ของประชาชน กรุงเทพมหานคร 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ได้แก่ 
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบ โดยใช้ 
สถิติ t-test และสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) หากพบความแตกต่างระหว่างตัวแปร  
จะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของ LSD และใช้สถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)  
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนในกรุงเทพมหานครที่มีเพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ย 
ต่อเดือนต่างกัน ท าให้การเลือกใช้บริการเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ ADM Recycle ธนาคารออมสิน 
ไม่ต่างกัน และประชาชนในกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ท าให้การเลือกใช้บริการเครื่อง 
ฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ ADM Recycle ธนาคารออมสินต่างกัน ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  ด้านราคา ด้านผลิตััณ์์ มีผลต่อการเลือกใช้บริการเครื่องฝาก-ถอนเงิน
อัตโนมัติ ADM Recycle ธนาคารออมสิน ของประชาชน กรุงเทพมหานคร 
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ABSTRACT 
 The objectives of this study were (1 )  To study The Selection of ADM Recycle 
Automatic Deposit-Withdraw Machine for Government Savings Bank of the people in 
Bangkok (2) To study the Selection of ADM Recycle Automatic Deposit-Withdraw Machine 
for Government Savings Bank of the people in Bangkok classified by personal factors (3) to 
study the marketing mix factors affecting the Selection of ADM Recycle Automatic Deposit-
Withdraw Machine for Government Savings Bank of the people in Bangkok 
 The sample used for this research was 400 people living in Bangkok, The questionnaire  
was used to be a tool for collecting the data. The data collected were analyzed by using 
the frequency, percentage, mean and standard deviation. The hypotheses were tested by 
Independent Sample (t-test), One-Way ANOVA, (F-test), in case of its had statistically 
significant different testing a pair of variables by Least Square Difference methods (LSD) 
and Multiple Regression Analysis. 
 The results of the hypothesis testing revealed that people in Bangkok with 
different gender, age, occupation, average monthly income made the selection of ADM 
Recycle Automatic Deposit-Withdraw Machine for Government Savings Bank no different. 
People in Bangkok with different educational levels make the selection of ADM Recycle 
Automatic Deposit-Withdraw  Machine for Government Savings Bank is different. For the 
marketing mix factor Distribution, Price, Products, Affect the selection of ADM Recycle 
Automatic Deposit-Withdraw Machine for Government Savings Bank of the people in 
Bangkok. 
 
บทน า 
 เนื่องจากปัญหาของการท าธุรกรรมทางการเงินในปัจจุบันมีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของ
ประชาชนส่วนใหญ่ที่ต้องการท าธุรกรรมทางการเงินด้วยความถูกต้อง ปลอดััย และสะดวก รวดเร็ว ท าให้
ธนาคารออมสินได้มีการพัฒนาช่องทางการท าธุรกรรมทางการเงินอย่างต่อเนื่องและส่งผลให้ผู้ใช้บริการ 
มีการปรับตัวในการท าธุรกรรมทางการเงินมากขึ้น โดยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็นตัวตัดสินใจและ 
เป็นสิ่งที่บ่งชี้ให้ธนาคารออมสินปรับปรุงคุณัาพของการให้บริการ เพราะธุรกิจทางการเงินในปัจจุบันมีการ
แข่งขันที่มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น 
 การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทต่อการท าธุรกรรมทางการเงินก่อให้เกิด
ช่องทางในการให้บริการทางการเงินมากมาย เช่น การท าธุรกรรมทางการเงินผ่านสาขา การท าธุรกรรม
ทางการเงินผ่านเครื่องอัตโนมัติ การท าธุรกรรมผ่านช่องทาง Internet Banking (MyMo) การท าธุรกรรม
ทางการเงินผ่านตัวแทนธนาคารหรือไม่ว่าจะเป็นการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านร้านสะดวกซื้อเซเว่น 
อิเลฟเว่นก็ตาม ซึ่งช่องทางเหล่านี้ท าให้เกิดความสะดวกสบายต่อผู้ใช้บริการแต่ก็ยังมีผู้ใช้บริการบางส่วน  
ยังไม่เชื่อมั่นกับช่องทางการให้บริการในรูปแบบใหม่ ๆ จึงท าให้ผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการช่องทางเดิม ๆ 
ถึงแม้ว่าช่องทางอื่นนั้นจะช่วยให้ผู้ใช้บริการสะดวกสบายมากข้ึนก็ตาม 
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 ธนาคารออมสิน จึงได้มีการพัฒนาศักยัาพในการแข่งขันทางด้านการบริการทางการเงินยุคใหม่ 
โดยการน าเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ ADM Recycle มาให้บริการลูกค้าทั้งจุดให้บริการหน้าสาขาและตาม
สถานที่ต่างๆ และธนาคารยังมีการให้บริการ MyMo MyCard โดยลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการผ่านระบบ 
Internet Banking (MyMo) ท ารายการเบิกถอนเงินสดโดยไม่ใช้บัตร ATM สามารถท าธุรกรรมทางด้าน
การเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นการฝาก ถอน โอน จ่าย และช าระค่าสินค้าและบริการช่วยให้
ลูกค้าเกิดความสะดวกสบาย ประหยัดเวลา ซึ่งถือได้ว่าเป็นช่องทางการให้บริการธุรกรรมทางการเงินอีก
ช่องทางหนึ่ง เพื่อรองรับปริมาณและความต้องการในการท าธุรกรรมทางด้านการเงิน อีกทั้งยังเป็นการลด
ต้นทุนการท ารายการที่หน้าเคาน์เตอร์ของธนาคารและยังสร้างัาพพจน์ที่ดีให้กับธนาคารอีกด้วย 
 ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการเลือกใช้บริการเครื่องฝาก -ถอน
เงินอัตโนมัติ ADM Recycle ธนาคารออมสิน ของประชาชน กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เพื่อจะน าผลการ
ศึกษาวิจัยที่ได้มาเป็นข้อมูลให้กับทางองค์กรน าไปต่อยอดการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ระบบการให้บริการ 
ท าธุรกรรมทางการเงินให้เหมาะสมและเป็นแนวทางให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงน าไปวางแผนปรับปรุง 
เพิ่มจ านวนสถานที่ติดตั้งให้คลอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ใช้บริการธนาคาร  
ออมสินต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการเลือกใช้บริการเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ ADM Recycle ธนาคารออมสิน  
ของประชาชน กรุงเทพมหานคร 
  2. เพื่อศึกษาการเลือกใช้บริการเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ ADM Recycle ธนาคารออมสิน  
ของประชาชน กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 3. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการเครื่องฝาก -ถอนเงิน
อัตโนมัติ ADM Recycle ธนาคารออมสิน ของประชาชน กรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตของการวิจัย  
 1. ขอบเขตของประชากร ในการศึกษาวิจัยการเลือกใช้บริการเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ ADM 
Recycle ธนาคารออมสิน ของประชาชน กรุงเทพมหานคร ในครั้งนี้ได้ท าการเลือกกลุ่มผู้ใช้บริการเครื่อง
ฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ ADM Recycle ธนาคารออมสิน ประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร  

2. ขอบเขตของกลุ่มตัวอย่าง ขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้ใช้วิธีการหาจ านวนกลุ่มตัวอย่างโดยการเปิด
ตารางหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane (1973) เพื่อก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
โดยท าการเลือกจากตารางแบบไม่ทราบจ านวนที่แน่นอนหรือ ∞ (Infinity) จากค่าความคลาดเคลื่อน 5%  
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน  

3. ขอบเขตของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับการเลือกใช้บริการเครื่องฝาก -
ถอนเงินอัตโนมัติ ADM Recycle ธนาคารออมสิน ของประชาชน กรุงเทพมหานคร 

4. ขอบเขตด้านเนื้อหาและประเด็นในการศึกษาผู้วิจัยท าการศึกษาแนวคิดและทฤษฏีต่างๆ รวมถึง
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการเครื่องฝาก -ถอนเงินอัตโนมัติ  
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ADM Recycle ธนาคารออมสิน ของประชาชน กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านความสะดวก ด้านปลอดััย  
ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านประสิทธิัาพ  

5. ขอบเขตระยะเวลาการด าเนินการศึกษาวิจัยเร่ิมตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2563        
 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
 1.  ตัวแปรอิสระ (Independent variables) ประกอบด้วย 2 ตัวแปร ดังนี้ 
      1.1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา  อาชีพ  และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
      1.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตััณ์์  ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย  ด้านส่งเสริมทางการตลาด 
 2.  ตัวแปรตาม (Dependent variables) ได้แก่ การเลือกใช้บริการเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ 
ADM Recycle ธนาคารออมสิน ของประชาชน กรุงเทพมหานคร 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เพื่อให้ทราบถึงการเลือกใช้บริการเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ ADM Recycle ธนาคารออมสิน 
ของประชาชน กรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการเครื่องฝาก-ถอนเงิน
อัตโนมัติ ADM Recycle ธนาคารออมสิน ของประชาชน กรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อน าผลการวิจัยที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ระบบการให้บริการท าธุรกรรม
ทางการเงินผ่านเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ ADM Recycle ธนาคารออมสิน เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด
ให้แก่ผู้ใช้บริการ 
  
บททวนวรรณกรรม 
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้แยกการเลือกใช้บริการเครื่องฝาก-ถอน
เงินอัตโนมัติ ADM Recycle ธนาคารออมสิน แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังต่อไปนี้ 
 1. ด้านความสะดวกสบาย (Convenience) ตามแนวคิดของ Parasuraman และคณะ(1985) 
(อ้างอิงใน หนึ่งนุช ธีระรุจินนท์ และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ , 2560) กล่าวถึง การเข้าถึงบริการของความ
สะดวกสบายแก่ผู้รับบริการในการติดต่อรวมทั้งระยะเวลา สถานที่ ซึ่งสอดคล้องกับคุณัาพการให้บริการ
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ธนาคารออมสินในการเข้าถึงบริการได้ทันทีตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการและ
ความสะดวกของท าเลที่ตั้งในการเข้ารับบริการ (Steve and Cook , 1995) ด้านความรวดเร็ว (Speed) 
ตามแนวคิดของ Parasuraman และคณะ (1985) (อ้างอิงในหนึ่งนุช ธีระรุจินนท์ และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์, 
2560) กล่าวถึง การตอบสนองเกี่ยวกับความพยายามความพร้อมของพนักงานในการให้บริการที่มุ่งเน้น  
การบริการตามระยะเวลาที่เหมาะสมเป็นการให้บริการอย่างทันท่วงทีในการรับส่งข้อมูลอย่างรวดเร็ว 
(Steve and Cook,1995) สอดคล้องกับคุณัาพการให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ธนาคารออมสิน  
ทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการของระบบเครือข่ายธนาคารออมสิน  
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 2. ด้านความปลอดััย (Security) หนึ่งนุช ธีระรุจินนท์ และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์  (2560)  
กล่าวถึง ความปลอดััยที่ปราศจากอันตราย อันเกิดจากความเสี่ยงความสงสัยเกี่ยวกับความปลอดััย  
ทางกายัาพ ด้านความมั่นใจทางการเงิน การเก็บรักษาความลับข้อมูลของผู้รับบริการได้ตลอดเวลาตาม
เทคโนโลยี สอดคล้องกับคุณัาพการให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ธนาคารออมสิน โดยเป็นสิ่งส าคัญ 
ในการให้บริการรวมถึงความเชื่อมั่นไว้วางใจในการให้บริการจากผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ดังนั้น การรักษา
ความปลอดััยความลับของข้อมูลผู้รับบริการนั้น ธนาคารออมสินมีระบบความปลอดััยที่สามารถตรวจสอบ
จากบริการแจ้งเตือน SMS ในการท ารายการทางการเงินได้ แต่ความเสี่ยงข้อมูลมีการพัฒนาเพิ่มข้ึนเทียบเท่า
กับการป้องกันความปลอดััยจากความเสี่ยงอันเกิดจากการแฮกซ์ข้อมูลโดยผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ
สามารถป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นได้ จากการเปลี่ยนรหัสประจ าตัวรหัสผ่านประจ าตั วอย่าง
สม่ าเสมอ เพื่อคาดเดาได้ยาก 
 3. ด้านความเชื่อถือ (Reliability) Morgan & Hunt (1994) (อ้างอิงใน ธนััทร จอมแก้ว, 2558)  
ได้กล่าวว่า ความมั่นใจในความน่าเชื่อถือและความซื่อสัตย์ของอีกฝ่ายเป็นความไว้วางใจที่แต่ละฝ่ายมีให้กัน
แสดงออกให้รู้สึกเชื่อมั่นต่อความคาดหวังที่ถูกสร้างขึ้นต่ออีกฝ่ายว่าสามารถวางใจหรือเชื่อถือได้ ซึ่งนิยาม
ข้างต้นมีจุดมุ่งเน้นที่คล้ายคลึงกัน คือ การสร้างความมั่นใจ น าเสนอเกี่ยวกับความเชื่อถือว่าความเชื่อมั่น  
คือ องค์ประกอบของความเชื่อถือซึ่งเป็นผลมาจากความเชื่อที่มีต่อองค์การว่าองค์การนั้ นเป็นองค์การ 
ที่น่าเชื่อถือ ซื่อสัตย์หรือมีจริยธรรม ซึ่งความเชื่อถือเป็นสิ่งที่ต้องค านึงถึงในการสร้างความสัมพันธ์ในระยะ
ยาว ช่วยให้องค์การมุ่งเน้นถึงสิ่งที่จะได้รับตอบแทนในอนาคตระยะยาวมากกว่าการสิ่งที่จะได้รับตอบแทน
ระยะสั้น ถึงกระนั้นความสัมพันธ์ที่ผูกมัดทั้งสองฝ่ายจะต้องเข้าไปเก่ียวข้องกับทรัพยากรความรู้และประเด็น
ต่าง ๆ จะปรากฏจากความสัมพันธ์นั้น ๆ คือ การกระท าของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะให้ผลลัพธ์ต่ออีกฝ่าย   
 4. ด้านประสิทธิัาพ (Efficiency) ัรณี มหานนท์ (2529) (อ้างถึงใน วิไลพร ตั้งนิตยวงศ์ , 2558)  
กล่าวว่า หมายถึง อัตราส่วนของผลผลิต (Outputs) ต่อตัวป้อน (Inputs) เกณ์์การวัดประสิทธิัาพ 
รวมถึงผลตอบแทนจากการลงทุนหรือทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยค่าสูญเสียและสูญเปล่า การใช้ทรัพยากร
ต่ ากว่าขีดความสามารถค่าใช้จ่ายต่อคนต่อนักศึกษาหรือต่อลูกค้า 1 คน อัตราการใช้สอย เป็นต้น เกณ์์การ
วัดประสิทธิัาพจะต้องเป็นอัตราส่วน เช่น อัตราส่วนของผลประโยชน์ต่อค่าใช้จ่ายต่อผลผลิตหรือ  
ต่อระยะเวลาการวัดประสิทธิัาพตามหลักการจึงต้องเปรียบเทียบปัจจัยที่เป็นตัวป้อนในการผลิตทั้งหมดต่อ
ผลผลิตที่ได้รับทั้งหมดในรูปของระบบโดยมีกระบวนการผลติขององค์การซึ่งเป็นหน่วยกลางในการแปรปัจจยั 
ให้เป็นผลผลิต ดังนั้น จึงต้องพยายามบรรลุให้ถึงเป้าหมายด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดนั้น  
ให้น้อยที่สุด  

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้แยกปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด แบ่ง
ออกเป็น 4 ด้าน ดังต่อไปนี้ 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552) (อ้างถึงในสุรีย์พร เหมืองหลิ่ง, 2558) ได้สรุปความหมายของ
ส่วนประสมทางการตลาด  เป็นตัวแปรที่สามารถควบคุมได้ที่องค์กรน ามาใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองต่อ  
ความพึงพอใจของผู้บริโัคประกอบด้วยแนวคิด 4 ด้าน ได้แก่ 
 1. ด้านผลิตััณ์์ (Product) คือ สินค้าหรือบริการต่างๆ ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโัค ซึ่งมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ แต่มีอรรถประโยชน์และคุณค่าในสายตาของลูกค้า 
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Mobile Banking Application ถือเป็นผลิตััณ์์ที่มีความส าคัญต่อธุรกิจธนาคารที่ต้องมีความทันสมัย  
มีฟังก์ชั่นการใช้งานครบถ้วน มีความน่าเชื่อถือ ก่อให้เกิดประโยชน์และคุณค่าในสายตาของผู้ใช้บริการ 
 2. ด้านราคา (Price) คือ จ านวนเงินที่ต้องจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือผลิตััณ์์นั้น  ๆ โดยมี
ผู้บริโัคจะเป็นผู้ประเมินว่าราคานั้นสมเหตุสมผลหรือไม่โดย Mobile Banking Application ผู้ใช้บริการ 
จะจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการใช้บริการถือเป็นส่วนหนึ่งของรายได้รับในธุรกิจธนาคาร 
 3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) การส่งมอบผลิตััณ์์และบริการผ่านช่องทาง 
ที่สะดวกสบาย รวดเร็ว และง่ายต่อการใช้งาน จะมีผลต่อการรับรู้คุณค่าในผลิตััณ์์ของผู้บริโัค ซึ่งการใช้
บริการทางการเงินผ่าน Mobile Banking Application ผู้ใช้บริการสามารถท าธุรกรรมได้ทุกที่ ทุกเวลา 
โดยการใช้งานผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
 4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเครื่องมือในการสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
เพื่อจูงใจ เพื่อเตือนความทรงจ า มีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเชื่อ และพฤติกรรมการซื้อขอผู้บริโัค  
โดยเครื่องมือในการส่งเสริมการตลาดมีหลากหลาย เช่น การโฆษณา การขายโดยใช้พนักงานขาย  
การส่งเสริมการขาย การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์  และการตลาดทางตรง โดยธุรกิจธนาคารมีการใช้
เครื่องมือที่หลากหลายในการแข่งขันเพื่อดึงดูดให้ลูกค้ามาใช้บริการธนาคารเพิ่มมากข้ึน 
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้องปัจจัยส่วนบุคคล มีดังต่อไปนี้ 
 อดุลย์ จาตุรงคกุล (2545) (อ้างถึงใน ััทรา มหามงคล, 2554) ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ 
อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ เป็นลักษณะที่ส าคัญทางสถิติที่วัดได้ของประชากร สามารถช่วยในการ
ก าหนดตลาดกลุ่มเป้าหมายข้อมูลส่วนบุคคลจะมีประสิทธิัาพต่อการก าหนดตลาดเป้าหมายในการใช้วัดผล
มากกว่าตัวแปรอ่ืน ตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคลที่ส าคัญ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2554, หน้า ก) (อ้างถึงใน 
ชนมน แซ่ว่อง, 2561)  ได้แก่ 
   1. เพศ (Sex) เป็นตัวแปรส าคัญเช่นกัน โดยสตรีจะเป็นเป้าหมายและเป็นผู้บริโัคที่มีอ านาจใน
การซื้อสูง ไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเัทใดก็ตาม เช่น สินค้าส าหรับผู้ชายหรือเด็ก มักจะเห็นได้ว่าผู้ที่ตัดสินใจ
ซื้อมักเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย เพศชายและเพศหญิงมีความแตกต่างกัน และพฤติกรรมเกี่ยวกับ  
การสื่อสารก็แตกต่างกันด้วย  

2. อายุ (Age) กลุ่มผู้บริโัคที่มีอายุแตกต่างกัน จะมีความต้องการในการตอบสนองของผลิตััณ์์
หรือบริการที่แตกต่างกัน โดยสามารถใช้อายุเป็นตัวแบ่งส่วนตลาดได้ และยังส่งผลให้ผู้บริโัคมีพฤติกรรม 
ที่แตกต่างกันไป เนื่องจากความจ าเป็น เช่น เม่ืออายุมากต้องใช้ยา หรือวิตามินมากกว่าคนวัยเด็ก เป็นต้น 
 3. การศึกษา (Education) การศึกษาเป็นตัวแปรที่ส าคัญต่อประสิทธิัาพของการสื่อสารของ 
ผู้รับสาร โดยเชื่อว่าการศึกษานั้นท าให้มีพฤติกรรมแตกต่างกันออกไป โดยผู้ที่มีการศึกษาสูงจะมีความสนใจ
ในเร่ืองที่มีเหตุผลสนับสนุน ทั้งนี้เพื่อน ามาประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้า  
 4. อาชีพ (Occupation) จะบ่งบอกถึงลักษณะเฉพาะของการบริโัคอาชีพที่แตกต่างกันจะส่งผล
ต่อแนวคิด อุดมการณ์ ค่านิยม ความต้องการในสินค้าและบริการที่แตกต่างกันตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคลเป็น
เกณ์์การแบ่งกลุ่มผู้บริโัคที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากความต้องการและความพึงพอใจของ
ผลิตััณ์์หรือบริการของผู้บริโัคมักจะมีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนบุคคลสูง อีกทั้งปัจจัยเหล่านี้สามารถใช้
เป็นเกณ์์ในการแบ่งส่วนการตลาดได้ง่าย 
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 5. รายได้ (Income) รายได้เป็นสิ่งส าคัญ เพราะแบบแผนการใช้จ่ายขึ้นอยู่กับรายได้ที่คนได้รับ 
และรายได้เป็นตัวก าหนดอ านาจซื้อของผู้บริโัค เป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดผลิตััณ์์ที่แตกต่างกันในสาย
ผลิตััณ์์เดียวกัน 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ชนมน แซ่ว่อง (2561) ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการเครื่อง ATM ธนาคารออมสินในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีสถานัาพโสด มีระดับการศึกษาสูงกว่า  
ปริญญาตรี มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-25,000 บาท ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการเครื่อง ATM ธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
อยู่ในระดับมาก  ด้านพบว่าด้านผลิตััณ์์ มีบริการที่หลากหลายครบถ้วน ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ เช่น บริการถอนเงินด่วน โอนเงินและสอบถามยอด พฤติกรรมการใช้บริการเครื่ อง ATM 
ธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้บริโัคในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีความถี่ในการใช้บริการ
ทางการเงินผ่านเครื่อง ATM ธนาคารออมสิน 5-10 ครั้งต่อเดือนใช้บริการทางการเงินผ่านเครื่อง ATM 
ธนาคารออมสินเพื่อการถอนเงิน ส่วนมากใช้บริการทางการเงินผ่านเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)  
เพื่อการเบิก-ถอนเงินสด ช่วงเวลาในการใช้บริการทางการเงินผ่านเครื่อง ATM ธนาคารออมสิน คือ  
ช่วงเวลา 12.01-17.00 น. จ านวนเงินในการท ารายการแต่ละคร้ัง คือ 1,001-10,000 บาท 
 ดุษฎี ศรีสว่างสุข (2557) วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้งานเครื่องท าธุรกรรม
ทางการเงินอัตโนมัติ : กรณีศึกษาเครื่องฝาก-ถอนอัตโนมัติ การวิจัยศึกษาปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์
พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุ 26-33 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรีโดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
อาชีพพนักงานเอกชน รายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางัาพรวมระดับ
ปานกลางด้านผลิตััณ์์และบริการ การรับรู้ความง่ายในการใช้งานมีระดับความส าคัญในระดับมาก  
ต่อพฤติกรรมความตั้งใจในการใช้งานและการใช้งานปัจจุบันนั้นมีความส าคัญในระดับมาก และมีอิทธิพลเชิง
บวกไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง ซึ่งเป็นการวิจัยโดยไม่มีการจัดกระท าหรือ
ควบคุมตัวแปรใด ๆ ซึ่งเป็นการศึกษาตามสัาพแวดล้อมที่เป็นอยู่จริงโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เป็นการ
เก็บข้อมูลเพียงครั้งเดียว โดยใช้เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์และใช้วิธีการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 กลุ่มประชากรในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ประชากรที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครที่เลือกใช้บริการ
เครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ ADM Recycle ธนาคารออมสิน ซึ่งผู้วิจัยไม่สามารถที่จะทราบจ านวน
ประชากรที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยจึงสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากร
ที่แน่นอนนั้น ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจึงได้ใช้วิธีการหาจ านวนกลุ่มตัวอย่างโดยการเปิดตารางหาขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane (1973) เพื่อก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย โดยท าการเลือก
จากตารางแบบไม่ทราบจ านวนที่แน่นอนหรือ ∞ (Infinity) จากค่าความคลาดเคลื่อน 5% ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% โดยผลจากการเปิดตารางของ Taro Yamane (1973) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน 
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูลในการด าเนินการวิจัย โดยผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า ทบทวนทฤษฎี
แนวคิดต่าง ๆ และผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  เพื่อใช้สร้างเป็นกรอบแนวคิดและตัวแปรที่เกี่ยวข้องในคร้ังนี้และ
น าไปสู่ขั้นตอนในการสร้างนิยามศัพท์เฉพาะ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการสร้างแบบสอบถามจากกลุ่ม
ตัวอย่าง ซึ่งในการวิจัยในครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงส ารวจที่ใช้แบบสอบถามทั้งแบบปลายปิดและปลายเปิด โดยแบ่ง
ออกเป็น  4 ส่วน ดังต่อไปนี้  
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งจะประกอบไปด้วยด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ซึ่งจะเป็นค าถามแบบปลายปิดแบบตรวจสอบรายการ ก าหนดให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามเลือกตอบเพียงค าตอบเดียว  
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ซึ่งจะประกอบไปด้วยค าถามทั้งหมด 4 
ด้าน คือ ด้านผลิตััณ์์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมทางการตลาด ซึ่งจะประกอบ  
ไปด้วยข้อค าถามทั้งหมด 16 ข้อ เป็นค าถามแบบประเมินค่าความส าคัญ 5 ระดับ  
 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกใช้บริการเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ ADM Recycle ธนาคาร
ออมสิน ของประชาชน กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะประกอบไปด้วยค าถามทั้งหมด 4 ด้าน คือ ด้านความสะดวก 
รวดเร็ว ด้านความปลอดััย ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านประสิทธิัาพ ซึ่งจะประกอบไปด้วยข้อค าถามทั้งหมด 
15 ข้อ เป็นค าถามแบบประเมินค่าความส าคัญ 5 ระดับ  
 ส่วนที่ 4 เป็นข้อค าถามแบบปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยด้านใดบ้าง ที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ ADM Recycle ธนาคารออมสิน  
ซึ่งจะมีข้อค าถามทั้งหมด 1 ข้อ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติเชิงพรรณนา ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
     1.1 ใช้ค่าร้อยละ และค่าความถี่กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุ่ม ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน
เพศ อายุ ระดับการศึกษา  อาชีพ  และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
     1.2 ใช้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าเฉลี่ยในการอธิบายคุณลักษณะกับตวัแปรที่มีระดับการวัด
เชิงปริมาณ ได้แก่ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการเลือกใช้บริการเคร่ืองฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ ADM 
Recycle ธนาคารออมสิน ของประชาชนกรุงเทพมหานคร 
 2. สถิติอนุมาน ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
     2.1 เพื่อศึกษาการเลือกใช้บริการเคร่ืองฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ ADM Recycle ธนาคารออมสิน 
ของประชาชน กรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตาม เพศ โดยใช้สถิติการทดสอบแบบ t-test 
     2.2 เพื่อศึกษาการเลือกใช้บริการเคร่ืองฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ ADM Recycle ธนาคารออมสิน 
ของประชาชน กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา  อาชีพ  และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความแปรปรานทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่าง 
จะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยการใช้วิธีของ LSD 
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     2.3 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการเครื่องฝาก -ถอนเงิน
อัตโนมัติ ADM Recycle ธนาคารออมสิน ของประชาชน กรุงเทพมหานคร จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
สถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 
  
ผลการวิจัย  
 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย เรื่อง การเลือกใช้บริการเครื่องฝาก -ถอนเงินอัตโนมัติ 
ADM Recycle ธนาคารออมสิน ของประชาชน กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังต่อไปนี้  
 1. ผลการวิเคราะห์การเลือกใช้บริการเครื่องฝาก -ถอนเงินอัตโนมัติ ADM Recycle ธนาคาร 
ออมสิน ของประชาชน กรุงเทพมหานคร โดยัาพรวม มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน โดยเรียงล าดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากสุด คือ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านประสิทธิัาพ  
ด้านความปลอดััย ด้านความสะดวก รวดเร็ว 
 2. ผลการเปรียบเทียบการเลือกใช้บริการเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ ADM Recycle ธนาคาร
ออมสิน ของประชาชน กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา  
อาชีพ  และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน สามารถสรุปการวิจัย ได้ดังนี้ 
      2.1 ประชาชนในกรุงเทพมหานครที่มีเพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ท าให้การ
เลือกใช้บริการเคร่ืองฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ ADM Recycle ธนาคารออมสินไม่ต่างกัน 
      2.2 ประชาชนในกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ท าให้การเลือกใช้บริการเครื่อง
ฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ ADM Recycle ธนาคารออมสินต่างกัน 
 3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการเคร่ืองฝาก-ถอนเงิน
อัตโนมัติ ADM Recycle ธนาคารออมสิน ของประชาชน กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้  
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องการจัดจ าหน่าย ด้านราคา ด้านลิตััณ์์ มีผลต่อ  
การเลือกใช้บริการเครื่องฝาก -ถอนเงิน อัตโนมัติ  ADM Recycle ธนาคารออมสิน ของประชาชน 
กรุงเทพมหานคร 
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัย การเลือกใช้บริการเครื่องฝาก -ถอนเงินอัตโนมัติ ADM Recycle ธนาคารออมสิน  
ของประชาชน กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้  
 1. ผลการศึกษาการเลือกใช้บริการเคร่ืองฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ ADM  Recycle ธนาคารออมสิน 
ของประชาชน กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก อภิปรายผลได้ดังนี้  
      1.1  ด้านความสะดวก รวดเร็ว มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เป็นไป ได้ว่า  
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร การเลือกใช้บริการเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ ADM Recycle ธนาคาร 
ออมสิน เนื่องจากสามารถการใช้บริการได้สะดวก รวดเร็ว ไม่จ าเป็นต้องไปท าธุรกรรมผ่านสาขาขั้นตอนการ
ท ารายการง่าย ไม่ซับซ้อน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ หนึ่งนุช ธีระรุจินนท์ และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ 
(2560) ได้ท าการศึกษาเรื่อง คุณัาพการให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ธนาคารกรุงไทย สาขาเอ็มไพร์  
ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร พบว่า ความสะดวกสบายในการให้บริการธุรกรรอิเล็กทรอนิกส์ การให้บริการนั้น 
ต้องไม่จ ากัดสถานที่หรือเวลาท ารายการ สามารถท ารายการได้ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วประเทศ เพื่ออ านวย
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ความสะดวกสบายในการจัดการทางการเงินให้แก่ลูกค้าเสมือนท ารายการผ่านสาขาธนาคารด้วยตนเอง  
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อัิณัฐ เลิศพิชิตกุล (2558) ได้ท าการศึกษาเรื่อง บรรพบทของความ
น่าเชื่อถือของร้านค้าออนไลน์และผู้บริโัคไทย พบว่า ปัจจัยด้านความสะดวกในการใช้งาน อยู่ในระดับมาก 
คือ ผู้ใช้บริการสามารถเรียนรู้วิธีการใช้ Application หรือเว็บไซด์ร้านค้าออนไลน์มีระบบที่ท าให้ง่ายและ
สะดวกในการซื้อสินค้า 
       1.2  ด้านความปลอดััย มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เป็นไปได้ว่า ประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร การเลือกใช้บริการเคร่ืองฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ ADM Recycle ธนาคารออมสิน เนื่องจาก
การท าธุรกรรมที่ปลอดััยและเชื่อถือได้ สถานที่ติดตั้ง/พื้นที่ให้บริการเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ มีความ
ปลอดััยในการใช้บริการ และมีบริการ SMS แจ้งเตือนหลังท าธุรกรรมการเงินส าเร็จ สอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ หนึ่งนุช ธีระรุจินนท์ และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ (2560)  ได้ท าการศึกษาเรื่อง คุณัาพ 
การให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ธนาคารกรุงไทย สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร พบว่า  
ความปลอดััยทางการเงินเป็นการรักษาความลับข้อมูลลูกค้าจากการสมัครครั้งแรกเมื่อแสดงตนเพิ่มสิทธิ์
การใช้งานและรหัสผ่านพิเศษ (OTP) รหัสเทเลแบงก์ เพื่อใช้ในการยืนยันการท ารายการและใช้ในการ
ตรวจสอบความเป็นเจ้าของบัญชี และมีการรักษาความปลอดััยต่างๆ ตามมาตรฐานสากล ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ อัิณัฐ เลิศพิชิตกุล (2558) ได้ท าการศึกษาเรื่อง บรรพบทของความน่าเชื่อถือของร้านค้า
ออนไลน์และผู้บริโัคไทย พบว่า ปัจจัยด้านความปลอดััย อยู่ในระดับมาก คือ ร้านค้าออนไลน์มีความ
ปลอดััยในการป้องกันการรั่วไหลด้านข้อมูลการซื้อสินค้า และมีความปลอดััยในการป้องกันการรั่วไหล
ด้านข้อมูลทางการเงินของผู้ใช้บริการเมื่อผู้ใช้บริการช าระเงินผ่านทางออนไลน์อินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง 
       1.3  ด้านความน่าเชื่อถือ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เป็นไปได้ว่า ประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร การเลือกใช้บริการเครื่องฝาก -ถอนเงินอัตโนมัติ ADM Recycle ธนาคารออมสิน  
เนื่องจากมีความน่าเชื่อถือการท าธุรกรรมถูกต้องและแม่นย า สัาพโครงสร้างัายนอกของเครื่องฝาก- 
ถอนเงินอัตโนมัติความน่าเชื่อถือต่อการใช้งาน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ธนััทร จอมแก้ว (2558)  
ได้ท าการศึกษาเรื่อง อิทธิพลของการรับรู้ถึงประโยชน์ความน่าเชื่อถือและการจัดการความรู้ต่อความ 
พึงพอใจของผู้ ใช้บริการกูเกิล (Google) ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ความน่าเชื่อถือหรือเชื่อมั่นของ 
ผู้ที่ไว้วางใจต่อผู้ที่ได้รับความไว้วางใจท าให้ผู้ที่ได้รับความเชื่อถือของข้อมูลที่สืบค้นไว้วางใจได้กระท า 
ทุกวิถีทางในการปกป้องผลประโยชน์ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อัิณัฐ เลิศพิชิต กุล (2558)  
ได้ท าการศึกษาเร่ือง บรรพบทของความน่าเชื่อถือของร้านค้าออนไลน์และผู้บริโัคไทย  พบว่า ปัจจัยด้าน
ความน่าเชื่อถือออนไลน์ อยู่ในระดับมาก คือ ร้านค้าออนไลน์มีจ านวนมากและมีระดับความน่าเชื่อถือ  
เนื่องจากปัจจุบันประชาชนนิยมซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์มากขึ้น เพราะมีสินค้าให้เลือกหลากหลายมีรีวิว
แนะน าการใช้บริการเพื่อความน่าเชื่อถือต่อความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโัคในประเทศไทย 
       1.4  ด้านประสิทธิัาพ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เป็นไปได้ว่า ประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร การเลือกใช้บริการเคร่ืองฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ ADM Recycle ธนาคารออมสิน เนื่องจาก
เครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติมีความพร้อมให้บริการเสมอหน้าจอแสดงผลที่ชัดเจน ท าให้มั่นใจในการท า
ธุรกรรมที่ถูกต้อง แม่นย า สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วิไลพร ตั้งนิตยวงศ์ (2558) ได้ท าการศึกษาเรื่อง 
การวัดประสิทธิัาพของการใช้ระบบชิปการ์ดเพื่อป้องกันปัญหาการโจรกรรมข้อมูลจากบัตรเอทีเอ็ม : 
กรณีศึกษา ธนาคาร A พบว่า การวัดประสิทธิัาพด้านกระบวนการบริหาร (Process) เก่ียวกับการน าระบบ
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ชิปการ์ดเข้ามาใช้บนบัตรเอทีเอ็มประสิทธิัาพจะช่วยท าให้ท างานได้อย่างรวดเร็ว หากเกิดปัญหาขึ้นก็
สามารถแก้ไขได้อย่างทันทวงที ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ นันทพร อารมณ์ชื่น (2558) ได้ท าการศึกษา
เร่ือง  ประสิทธิัาพการให้บริการและัาพลักษณ์องค์กรที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสถานพยาบาลเอกชน
ของพนักงาน บริษัท MOCAP ในการใช้สิทธิประกันสังคม พบว่า ด้านประสิทธิัาพการให้บริการ อยู่ใน
ระดับมาก คือ ประสิทธิัาพการให้บริการและัาพลักษณ์องค์กรถือได้ว่าเป็นสิ่งส าคัญต่อการเลือกใช้บริการ
สถานพยาบาล  
 2. ผลการศึกษาการเลือกใช้บริการเคร่ืองฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ ADM  Recycle ธนาคารออมสิน  
ของประชาชน กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา  
อาชีพ  และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน อภิปรายผลได้ดังนี้ 
  2.1  ประชาชนในกรุงเทพมหานครที่มีเพศต่างกัน ท าให้การเลือกใช้บริการเครื่องฝาก-
ถอนเงินอัตโนมัติ ADM Recycle ธนาคารออมสินไม่ต่างกัน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า เพศหญิงเลือกใช้บริการ
เครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ ADM Recycle ธนาคารออมสินมากกว่าเพศชาย สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ชนมน แซ่ว่อง (2561) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการเครื่อง ATM ธนาคาร
ออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ใช้บริการเคร่ือง ATM ธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี
เพศต่างกัน ท าให้การเลือกใช้เครื่อง ATM ธนาคารออมสินไม่ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ััทรา 
มหามงคล (2554) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารทาง
โทรศัพท์มือถือของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ใช้บริการเลือกใช้บริการ
ธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของธนาคารกสิกรไทยที่มีเพศต่างกัน ท าให้การตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคาร 
ทางโทรศัพท์มือถือของธนาคารกสิกรไทยของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครไม่ต่างกัน 
  2.2  ประชาชนในกรุงเทพมหานครที่มีอายุต่างกัน ท าให้การเลือกใช้บริการเครื่องฝาก-
ถอนเงินอัตโนมัติ ADM Recycle ธนาคารออมสินไม่ต่างกัน  ซึ่งผลการวิจัยพบว่า อายุในช่วงมากกว่า 50 ปี 
ท าให้การเลือกใช้บริการเคร่ืองฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ ADM Recycle ธนาคารออมสินมากกว่าช่วงอายุอ่ืนๆ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนมน แซ่ว่อง (2561) ได้ท าการศึกษาเรื่อง  ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้
บริการเครื่อง ATM ธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ใช้บริการเครื่อง ATM ธนาคารออมสิน 
ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุต่างกัน ท าให้การเลือกใช้เครื่อง ATM ธนาคารออมสินไม่ต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ััทรา มหามงคล (2554) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ผู้ใช้บริการเลือกใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของธนาคารกสิกรไทยที่มีอายุต่างกัน ท าให้การ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของธนาคารกสิกรไทยของผู้ ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานครไม่ต่างกัน 
  2.3  ประชาชนในกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ท าให้การเลือกใช้บริการ
เครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ ADM Recycle ธนาคารออมสินต่างกัน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ผู้ที่มีระดับ
การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี มีการเลือกใช้บริการเครื่องฝาก -ถอนเงินอัตโนมัติ ADM Recycle ธนาคาร 
ออมสินมากกว่า สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนมน แซ่ว่อง (2561) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการใช้บริการเครื่อง ATM ธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ใช้บริการเครื่อง ATM 
ธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ท าให้การเลือกใช้เครื่อง ATM ธนาคาร
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ออมสินต่างกัน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ััทรา มหามงคล (2554) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  
ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ใช้บริการเลือกใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของธนาคารกสิกรไทยที่มี
ระดับการศึกษาที่ต่างกัน ท าให้การตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของธนาคารกสิกรไทย
ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครต่างกัน 
  2.4  ประชาชนในกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพต่างกัน ท าให้การเลือกใช้บริการเครื่องฝาก-
ถอนเงินอัตโนมัติ ADM Recycle ธนาคารออมสินไม่ต่างกัน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า อาชีพอ่ืน ๆ มีการเลือกใช้
บริการเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ ADM Recycle ธนาคารออมสินมากกว่า สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนมน แซ่ว่อง (2561) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้
บริการเครื่อง ATM ธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ใช้บริการเครื่อง ATM ธนาคารออมสิน 
ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพต่างกัน ท าให้การเลือกใช้เครื่อง ATM ธนาคารออมสินไม่ต่างกัน สอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ ััทรา มหามงคล (2554) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ผู้ใช้บริการเลือกใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของธนาคารกสิกรไทยที่มีอาชีพที่ต่างกัน ท าให้การ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของธนาคารกสิกรไทยของผู้ ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานครไม่ต่างกัน  
  2.5  ประชาชนในกรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ท าให้การเลือกใช้
บริการเคร่ืองฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ ADM Recycle ธนาคารออมสินไม่ต่างกัน  ซึ่งผลการวิจัยพบว่า รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท มีการเลือกใช้บริการเครื่องฝาก -ถอนเงินอัตโนมัติ ADM 
Recycle ธนาคารออมสินมากกว่า สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ชนมน แซ่ว่อง (2561) ได้ท าการศึกษาเร่ือง 
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการเครื่อง ATM ธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ผู้ใช้บริการเครื่อง ATM ธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ท าให้การ
เลือกใช้เครื่อง ATM ธนาคารออมสินไม่ต่างกัน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ััทรา มหามงคล (2554)  
ได้ท าการศึกษาเรื่อง  ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ใช้บริการเลือกใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ
ของธนาคารกสิกรไทยที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ท าให้การตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารทาง
โทรศัพท์มือถือของธนาคารกสิกรไทยของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครไม่ต่างกัน 
 3.   ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการเครื่องฝาก-ถอนเงิน
อัตโนมัติ ADM Recycle ธนาคารออมสิน ของประชาชน กรุงเทพมหานคร  อภิปรายผลได้ดังนี้ 
  3.1  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตััณ์์ มีผลต่อการเลือกใช้บริการเครื่อง
ฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ ADM Recycle ธนาคารออมสิน เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผลิตััณ์์  
มีบริการที่หลากหลายตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการมีความสะดวก รวดเร็วต่อการใช้งาน สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ชนมน แซ่ว่อง (2561) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการเครื่อง 
ATM ธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านผลิตััณ์์ ผู้บริโัคในเขตกรุงเทพมหานครให้
ความส าคัญอยู่ในระดับมาก เนื่องจากมีบริการที่หลากหลายครบถ้วน ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ เช่น บริการถอนเงินด่วน โอนเงินและสอบถามยอด สอดคล้องกับงานวิจัยของสุรีย์พร เหมืองหลิ่ง 
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(2558) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความเชื่อมั่นในการใช้บริการทางการเงินผ่าน Mobile  
Banking Application ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณ์ล พบว่า ปัจจัยด้านผลิตััณ์์  
มีผลในทางบวกต่อความเชื่อมั่นในการใช้บริการทางการเงินผ่าน Mobile Banking Application ของ
ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณ์ลมากที่สุด เนื่องจากความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการจะท าให้
ผู้ใช้บริการเกิดความรู้สึกปลอดััยทางการเงิน รวมถึงการมี Application ท างานได้ง่าย และถูกต้อง 
สามารถใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ  
  3.2  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา  มีผลต่อการเลือกใช้บริการเครื่องฝาก -
ถอนเงินอัตโนมัติ ADM Recycle ธนาคารออมสิน แต่เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านราคา  มีอัตรา
ค่าธรรมเนียมในการฝาก ถอน โอนเงิน และช าระสินค้าและบริการมีความเหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ  ชนมน แซ่ว่อง (2561) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการเครื่อง ATM 
ธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านราคา ผู้บริโัคในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ความส าคัญอยู่
ในระดับมาก  เนื่องจากผู้บริโัคให้ความส าคัญกับค่าธรรมเนียมในการโอนเงินัายในธนาคารมีความ
เหมาะสมมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าอาจมีการใช้การบริการรับ-โอนเงินระหว่างธนาคารหรือัายใน
ธนาคารเป็นประจ า สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรีย์พร เหมืองหลิ่ง (2558) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผล
ต่อความเชื่อมั่นในการใช้บริการทางการเงินผ่าน Mobile  Banking Application ของผู้ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณ์ล พบว่า ด้านราคา มีผลต่อความเชื่อมั่นในการใช้บริการทางการเงินผ่าน 
Mobile Banking Application ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณ์ล เนื่องจากมีการ
เปรียบเทียบค่าธรรมเนียมในการท าธุรกรรมต่อครั้งของผู้ใช้บริการ  
  3.3  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  มีผลต่อการเลือกใช้
บริการเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ ADM Recycle ธนาคารออมสิน แต่เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย  มีสถานที่ให้บริการครอบคลุมใกล้แหน่งชุมชน หาง่ายมีอยู่ทั่วไป มีความสะอาด 
และมีแสงสว่างพอเพียง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนมน แซ่ว่อง (2561) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผล
ต่อพฤติกรรมการใช้บริการเครื่อง ATM ธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย  ผู้บริโัคในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ความส าคัญอยู่ในระดับมาก โดยเนื่องจากผู้บริโัคให้
ความส าคัญกับเครื่อง ATM ธนาคารออมสิน มีขั้นตอนการใช้บริการง่ายและไม่ยุ่งยากมากที่สุด สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ  สุรีย์พร เหมืองหลิ่ง (2558) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความเชื่อมั่นในการใช้
บริการทางการเงินผ่าน Mobile Banking Application ของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณ์ล พบว่า  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  มีผลในทางบวกต่อความเชื่อมั่นในการใช้บริการทางการเงิน
ผ่าน Mobile Banking Application ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณ์ล เนื่องจาก
ฟังก์ชั่นการใช้งานสามารถตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้บริการได้ รวมถึงการมีร้านค้า
จ านวนมากที่รองรับการท ารายการผ่าน Mobile  Banking Application และมีช่องทางในการแจ้งปัญหาได้
อย่างรวดเร็ว น าไปสู่ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อการท าธุรกรรมทางการเงิน 
  3.4  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านส่งเสริมทางการตลาด  ไม่มีผลต่อการเลือกใช้
บริการเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ ADM Recycle ธนาคารออมสิน แต่เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
ส่งเสริมทางการตลาด  ธนาคารออมสินมีเว็บไซต์ท าให้ทราบข้อมูลเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติจากการ
โฆษณาจากสื่อต่างๆ และมีการประชาสัมพันธ์และการเชิญชวนให้ใช้บริการเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ
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ธนาคารออมสินอยู่เสมอ สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ชนมน แซ่ว่อง (2561) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ มี
ผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการเครื่อง ATM ธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านการส่งเสริม
การตลาด ผู้บริโัคในเขตกรุงเทพมหานครให้ความส าคัญอยู่ในระดับมาก โดยพบว่า ผู้บริโัคให้ความส าคัญ
กับการใช้บริการและเมื่อมีโอกาสจะแนะน าคนอ่ืนๆ ให้เข้าใช้บริการเครื่อง ATM ธนาคารออมสินเมื่อมี
โอกาสมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรีย์พร เหมืองหลิ่ง (2558) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อ
ความเชื่อมั่นในการใช้บริการทางการเงินผ่าน Mobile Banking Application ของผู้ ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณ์ล พบว่า ด้านส่งเสริมทางการตลาด  เป็นปัจจัยความเชื่อมั่นในการใช้บริการ
ทางการเงินผ่าน Mobile Banking Application เนื่องจากว่าการประชาสัมพันธ์ผ่านสือ่ต่างๆ เก่ียวกับระบบ
การรักษาความปลอดััยของบริการอย่างต่อเนือ่ง ท าให้ผู้ใช้บริการเปิดใจรับข้อมูลน าไปสู่ความเชื่อในการใช้บริการ  
 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย 
 1. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตััณ์์ ประชาชนในกรุงเทพมหานครให้ความส าคัญกับ
เครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติมีคุณัาพได้มาตรฐานมากที่สุด ดังนั้น ผู้บริหารธนาคารออมสินควรพิจารณา
ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ ADM Recycle ธนาคารออมสินให้มีบริการที่หลากหลาย
ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นการฝากเงินไม่จ ากัดจ านวนธนบัตร 
 2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา ประชาชนในกรุงเทพมหานครให้ความส าคัญกับอัตรา
ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินัายในธนาคารมีความเหมาะสมมากที่สุด ดังนั้น ผู้บริหารธนาคารออมสินควร
พิจารณาปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมในการโอนเงินัายในธนาคารไม่ว่าจะเป็นในเขตหรือนอกเขตให้มีความ
เหมาะสม  
 3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องการจัดจ าหน่าย ประชาชนในกรุงเทพมหานครให้
ความส าคัญกับสถานที่ติดตั้งเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ  มีความสะอาดและมีแสงสว่างพอเพียงมากที่สุด 
ดังนั้น ผู้บริหารธนาคารออมสินควรพิจารณาปรับปรุงและเพิ่มสถานที่ติดตั้ง มีแสงสว่างพอเพียงใกล้แหล่ง
ชุมชนเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานยิ่งขึ้น  
   
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1.  ควรศึกษาเกี่ยวกับการเลือกใช้บริการเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ ADM Recycle ธนาคาร 
ออมสิน ของประชาชน กรุงเทพมหานคร เพื่อจัดท าข้อเสนอแนะกับหน่วยงานหรือผู้บริหารเกี่ยวกับการเพิ่ม
จ านวนตู้ให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทุกพื้นที่ในกรุงเทพมหานครเขตปริมณ์ลและพื้นที่ต่างจังหวัด 
 2.  ควรมีการศึกษาตัวแปรปัจจัยด้านอ่ืน ๆ เพิ่ม ที่จะส่งผลต่อการเลือกใช้บริการเครื่องฝาก-ถอน
เงินอัตโนมัติ ADM Recycle ธนาคารออมสิน  เช่น ปัจจัยกระบวนการตัดสินใจ ปัจจัยด้านแรงจูงใจ  
 3.  การเลือกใช้เทคนิคในการวิจัย อาจจะน าข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติด้วยวิธีการอ่ืน เพื่อให้ได้ผล
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นและเลือกใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
จากเดิมเป็นการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก เพื่อให้ได้ผลที่มีความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น 
 4.  การศึกษาครั้งนี้ท าการศึกษาเฉพาะประชาชนในกรุงเทพมหานครเท่านั้น จึงอาจท าให้ผล
การศึกษาไม่สามารถสื่อความหมายได้ในัาพรวมของกลุ่มผู้ใช้บริการธนาคารออมสินทั้งหมด ดังนั้นจึงควร
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ขยายขอบเขตการศึกษาไปยังกลุ่มตัวอย่างในเขตพื้นที่อ่ืนๆ เพิ่มเติม เช่น กลุ่มผู้ใช้บริการธนาคารออมสินใน
เขตปริมณ์ล และพื้นที่ต่างจังหวัด 
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