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ทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมไปถึงสภาวะการแข่งขนัทางธุรกิจท่ีรุนแรงมากข้ึนส่งผล
ให้รูปแบบการดําเนินชีวิตและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงตามไปด้วยประกอบกับ
ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์และระบบการส่ือสารของประเทศมีการพฒันา 
ไปอย่างต่อเน่ืองและเข้ามามีบทบาทสําคัญกับการดําเนินชีวิตทุกๆด้านของคนในทุกสังคม 
ดว้ยเหตุน้ีจึงทาํให้การติดต่อคา้ขายหรือการทาํธุรกิจร่วมกนัของบุคคลในสังคมเป็นไปไดอ้ยา่งง่าย
สะดวกสบายและรวดเร็วมากข้ึนสถาบนัการเงินเร่ิมมีบทบาทสาํคญัต่อการพฒันาระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศอีกทั้ งการแข่งขนัระหว่างสถาบนัการเงินก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากข้ึนตามไปด้วย
สถาบนัการเงินหลายแห่งพยายามท่ีจะแขง็ขนักนัในเร่ืองของการบริการเพื่อสร้างความแตกต่างของ
ธุรกิจใหเ้หนือกวา่คู่แข่งขนัธุรกิจจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งปรับปรุงรูปแบบการใหบ้ริการใหเ้กิดความ
สะดวก และมีความทนัสมยั  โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการบริการท่ีถูกตอ้งและรวดเร็ว ทั้งน้ีเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้ไดรั้บความพึงพอใจในการใชบ้ริการมากท่ีสุดการพฒันา
ระบบการชําระเงินถือเป็นอีกด้านหน่ึงท่ีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วเช่นกัน ในอดีตส่ือกลาง 
ท่ีใชใ้นการแลกเปล่ียนสินคา้และบริการเกิดข้ึนในลกัษณะของการแลกวตัถุต่อวตัถุซ่ึงในขณะนั้นยงั
ไม่มีส่ือกลางในการแลกเปล่ียนท่ีชัดเจนทาํให้การแลกเปล่ียนสินคา้เกิดข้ึนได้อย่างไม่สมบูรณ์  
ด้วยเหตุน้ี เองระบบการชําระเ งินจึงมีการพัฒนาข้ึนเพื่อลดปัญหาของความไม่เท่าเทียม 
และอรรถประโยชน์ท่ีแตกต่างกนัของสินคา้และบริการนั้นๆ โดยการนาํเงินตรา ไดแ้ก่ ธนบตัร 
และเหรียญกษาปณ์มาใชเ้ป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียนแทน 

 
จากการท่ีเทคโนโลยีทางการเงินมีการพฒันา รวมทั้งมีการสร้างนวตักรรมทางการเงิน 

ท่ีหลากหลายเพิ่มข้ึน จึงเกิดส่ิงท่ีสามารถทดแทนเงินสดไดน้ั้นก็คือ บตัรพลาสติก ซ่ึงมีทั้งหมด   
3 ประเภท ได้แก่ บัตรเครดิต บัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิต ปัจจุบันบัตรพลาสติกได้กลายเป็น
เคร่ืองมืออาํนวยความสะดวกให้กบัผูบ้ริโภคในการจบัจ่ายใชส้อย โดยเฉพาะบตัรเครดิตท่ีไดรั้บ
ความนิยมจากผูบ้ริโภคอย่างรวดเร็ว แต่เน่ืองจากบัตรเครดิตมีข้อจํากัดในการครอบครอง 
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ดว้ยเง่ือนไขคุณสมบติัของผูถื้อบตัร จึงทาํใหก้ารขยายฐานลูกคา้ของบตัรเครดิตทาํไดย้ากข้ึน อีกทั้ง
ผูถื้อบตัรเครดิตบางส่วนยงัมีกาํลงัการชาํระหน้ีคืนท่ีลดลง รวมถึงบางรายมียอดหน้ีคา้งชาํระท่ีสูงข้ึน 
ส่งผลใหเ้กิดความเส่ียงจากการใหบ้ริการบตัรเครดิตมากข้ึน ดว้ยเหตุน้ีเองจึงทาํใหธุ้รกิจบตัรเครดิต
มีแนวโน้มท่ีจะหดตวัลงในอนาคตหากพิจารณาโดยละเอียดแลว้จะพบว่าจาํนวนบตัรพลาสติก 
ในประเทศไทยมีปริมาณการใชง้านจาํแนกแต่ละประเภทไดด้งัตารางท่ี 1 

 
ตารางที ่1  จาํนวนบตัรพลาสติกในประเทศไทย พ.ศ. 2553-2557 
 

ปี 
พ.ศ. 

จํานวนบัตร 
เครดิต 

อตัราการ
ขยายตัว 

จํานวนบัตร 
เอทเีอม็ 

อตัราการ
ขยายตัว 

จํานวนบัตร  
เดบิต 

อตัราการ
ขยายตัว 

 พนัใบ (ร้อยละ) พนัใบ (ร้อยละ) พนัใบ (ร้อยละ) 

2553 14,187,815 - 18,562,689 - 33,367,315 - 

2554 15,328,291 8.04 16,201,587 -12.72 37,363,365 11.98 

2555 16,870,025 10.05 15,171,998 -6.35 40,678,603 8.87 

2556 18,548,754 9.95 14,699,210 -3.11 42,343,959 4.09 

2557 20,303,751 9.46 14,215,370 -3.29 44,823,517 5.85 

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย (2558) 
 

จากตารางท่ี 1 เม่ือพิจารณาจากรายงานตวัเลขการให้บริการบตัรพลาสติกในประเทศไทย
จะเห็นไดว้่า ปริมาณบตัรเครดิต ในปี พ.ศ. 2553  จนถึง ปี พ.ศ. 2557 มีปริมาณการใชบ้ริการบตัร
เครดิตเพิ่มข้ึนในอตัราส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั ในส่วนของบตัรเอทีเอม็ปี พ.ศ. 2553  จนถึง ปี พ.ศ. 2557 
พบว่ามีปริมาณการใช้บริการบตัรเอทีเอ็มลดลงอย่างต่อเน่ืองและเห็นไดช้ัดส่วนปริมาณการใช ้
บตัรเดบิต ในปี พ.ศ. 2553  จนถึง ปี พ.ศ. 2557 พบว่ามีปริมาณการใชบ้ริการบตัรเดบิตเพิ่มข้ึนอยา่ง
มากจะสังเกตไดว้่า ในปี พ.ศ. 2557 พบว่ามีปริมาณบตัรเดบิตทั้งส้ิน 44,823,517 ใบโดยเพ่ิมข้ึนจาก 
ปี พ.ศ. 2556 เป็นจาํนวนถึง 2,479,558 บตัร แต่หากพิจารณาใหล้ะเอียดจะทราบวา่อตัราการขยายตวั
ของการใชบ้ตัรเดบิตในประเทศไทยนั้นมีแนวโนม้การขยายตวัท่ีเพิม่ข้ึนเพียงร้อยละ1.76 

 
บตัรเดบิตถือเป็นเคร่ืองมืออย่างหน่ึงท่ีอาํนวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อบตัรเป็นบตัรท่ีมี

คุณสมบติัผสมผสานกนัระหว่างบตัรเอทีเอม็และบตัรเครดิต หากแต่มีความพิเศษกว่าบตัรเอทีเอ็ม
ทัว่ไป โดยสามารถเบิกถอนเงินสดไดใ้นปริมาณท่ีมากกว่า อีกทั้งยงัสามารถใชช้าํระค่าสินคา้และ
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บริการในร้านคา้ต่างๆไดเ้ช่นเดียวกบับตัรเครดิต จะแตกต่างกนัตรงท่ีบตัรเดบิตนั้นจะเป็นการถอน
เงินออกจากบญัชีเงินฝากของลูกคา้เจา้ของบตัรในการซ้ือสินคา้และบริการก็จะทาํการหกัจากบญัชี
เงินฝากทนัทีเช่นกนั จะใชไ้ดม้ากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บัจาํนวนเงินในบญัชีของเจา้ของบตัรเท่านั้น 
โดยเคร่ืองรับบตัรจะทาํการตรวจสอบยอดเงินในบญัชีของเจา้ของบตัรก่อน หากมีจาํนวนเงิน
เพียงพอเคร่ืองจะแจง้กลบัมายงัร้านคา้ทนัทีว่าสามารถใชบ้ตัรเดบิตในการชาํระค่าสินคา้และบริการ
ท่ีร้านคา้นั้นๆ ได้ อาจกล่าวได้ว่า ผูถื้อบตัรเดบิตจะเป็นผูก้าํหนดวงเงินการใช้บตัรด้วยตนเอง  
ผูถื้อบตัรจึงตอ้งตระหนกัอยูเ่สมอว่า ตนมีเงินอยู่ในบญัชีเท่าใด ในกรณีน้ีการใชจ่้ายเกินตวัอาจไม่
เกิดข้ึนเพราะผูถื้อบตัรจะตอ้งวางแผนการใช้จ่ายผ่านบตัรเดบิตอยู่เสมอ บตัรเดบิตจึงเป็นการ 
ซ้ือตอนน้ี จ่ายตอนน้ีซ่ึงแตกต่างจากบตัรเครดิตท่ีซ้ือก่อน จ่ายทีหลงั ขอ้ดีของบตัรเดบิตคือ สามารถ
ทาํบตัรได้ง่าย ไม่ตอ้งรอผลอนุมติัอีกทั้ งยงัไม่มีความเส่ียงท่ีจะเกิดหน้ีคา้งชาํระอีกด้วย ดังนั้น
ธนาคารผูอ้อกบตัรจึงแทบไม่มีความเส่ียงหรือสูญเสียท่ีเกิดจากการใหบ้ริการเลย 

 
จากคุณสมบัติของบัตรเดบิตท่ีมีรูปแบบการใช้งานท่ีครอบคลุมมากกว่าบัตรเอทีเอ็ม 

ทาํให้ธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงินส่วนใหญ่พยายามปรับปรุงรูปแบบการให้บริการโดยลด
ปริมาณการออกบตัรเอทีเอม็  และเพิ่มปริมาณการออกบตัรเดบิตแทน เพื่อทาํใหป้ระชาชนหนัมาใช้
บริการ การชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ทดแทนการใช้เงินสดเพ่ือประหยดัตน้ทุนในการจดัการ 
เงินสดของประเทศ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2555) 

 
ธนาคารออมสินถือเป็นสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐมีฐานะเป็นนิติบุคคล ท่ีอยู่ภายใต้

การกาํกบัดูแลของกระทรวงการคลงั โดยมีวิสยัทศัน์ท่ีเป็นสถาบนัการเงินเพื่อการออม และเป็นผูน้าํ
ในการสนบัสนุนเศรษฐกิจฐานราก และลูกคา้รายยอ่ยดว้ยการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ และ
ธรรมาภิบาล ปัจจุบนัธนาคารออมสินมีอายุครบ 101 ปี เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2557 มีจาํนวน 
สาขาทั้ งหมด  1,121 สาขาทั่วประเทศ  (ธนาคารออมสิน ,  2557) ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา 
ธนาคารออมสินได้ปรับปรุงระบบการดําเนินงาน การสร้างภาพลักษณ์และปรับรูปแบบการ
ให้บริการให้มีความทนัสมยัเพื่อรองรับการให้บริการท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ี
ครอบคลุมทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ และทุกช่วงวยั ในฐานะท่ีธนาคารออมสินเป็นองคก์รหน่ึงท่ีอยูภ่ายใต้
โลกแห่งธุรกิจการเงิน จึงมีการปรับตวัและพฒันาขีดความสามารถ เพื่อตอบสนองการดาํเนินชีวิต
ของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยมีการนาํเทคโนโลยีสมยัใหม่มาใชใ้นการบริการต่างๆ เพื่อให้
ลูกคา้ของธนาคารได้รับความสะดวกสบาย และประโยชน์สูงสุดจากการบริการของธนาคาร      
ดว้ยเหตุน้ีเองธนาคารจึงเปิดใหบ้ริการบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ของธนาคารออมสินข้ึน 
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จากรายงานการทาํธุรกรรมผ่านบตัรเดบิตของธนาคารแห่งประเทศไทย จะเห็นได้ว่า 
ในปี พ.ศ. 2553 มีปริมาณการใชบ้ตัรเดบิตเพื่อชาํระสินคา้และบริการเท่ากบั 13,802 พนัรายการ 
แต่อย่างไรก็ตามในปี พ.ศ. 2557 มีปริมาณการใชบ้ตัรเดบิตเพื่อชาํระสินคา้และบริการเพิ่มสูงข้ึน
เท่ากบั 43,375 พนัรายการ หรือ มีอตัราการขยายตวัร้อยละ 18.04  หากพิจารณาปริมาณการใชบ้ตัร
เดบิตเพื่อถอนเงินสด ในปี พ.ศ. 2553 มีเท่ากับ 828,607 พนัรายการ ในปี พ.ศ. 2557 จะเห็นว่า
ปริมาณการใชบ้ตัรเดบิตเพื่อถอนเงินสดเพ่ิมสูงข้ึนเท่ากบั 1,206,079 พนัรายการ หรือ มีอตัราการ
ขยายตวัร้อยละ 6.57 โดยเปรียบเทียบระหว่างในปี 2557 ปริมาณการใชบ้ตัรเดบิตเพื่อถอนเงินสดมี
มากถึง 1,206,079 พนัรายการ ส่วนปริมาณการใชบ้ตัรเดบิตเพื่อชาํระสินคา้และบริการ มีจาํนวน
เพียง 43,375 พนัรายการ เท่านั้น แสดงว่าประชาชนยงันิยมใชบ้ตัรเดบิตเพื่อถอนเงินสดในการใช้
จ่ายเพื่อซ้ือสินคา้และบริการเป็นหลกั  แมน้วา่จะมีนวตักรรมในการชาํระเงินแบบอิเลก็ทรอนิกส์เขา้
มา ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผูบ้ริโภคยงัขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบับตัรเดบิต รวมทั้งคุณสมบติั 
บางประการท่ีมีไม่เท่าบตัรเครดิต จึงทาํใหบ้ตัรเดบิตไม่ไดรั้บความนิยมเท่าท่ีควรดงัตารางท่ี 2 

 
ตารางที ่2  ปริมาณการทาํธุรกรรมของบตัรเดบิตในประเทศไทย พ.ศ. 2553-2557 
 
ปี 

พ.ศ. 
ปริมาณการใช้บตัรเดบติ อตัราการ

ขยายตวั 
ปริมาณการใช้บตัรเดบติ อตัราการขยายตวั 

 เพือ่ชําระสินค้า 
และบริการ 

เพือ่ชําระสินค้า
และบริการ 

เพือ่ถอนเงนิสด เพือ่ถอนเงนิสด 

(พนัรายการต่อปี) (ร้อยละ) (พนัรายการต่อปี) (ร้อยละ) 

2553 13,802 -     828,607 - 

2554 25,057 82.00     920,029 11.00 

2555 30,748 23.00  1,026,909 12.00 

2556 36,747 20.00  1,131,704 10.00 

2557 43,375 18.04  1,206,079   6.57 

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย (2558) 
 

การใชบ้ตัรเดบิตเป็นส่ิงท่ีค่อนขา้งทนัสมยัและถือว่ายงัเป็นบริการใหม่สําหรับตลาดใน
ประเทศไทย การขยายตัวของบัตรเดบิตน่าจะเพ่ิมขีดความสามารถได้อีกมากมาย เน่ืองจาก 
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บตัรเดบิตเป็นส่ิงท่ีสร้างความสะดวกสบาย ปลอดภยั ได้ดีกว่าการพกพาเงินสดในมุมมองของ
ธนาคารผูใ้ห้บริการบตัรเดบิตเป็นอีกผลิตภณัฑ์หน่ึงท่ีสามารถช่วยลดเวลาในการให้บริการผ่าน 
หน้าเคาน์เตอร์ของธนาคารได้เป็นอย่างดี ซ่ึงเป็นการลดตน้ทุนในการดาํเนินงานของธนาคาร 
ไดอี้กหนทางหน่ึง รวมถึงลดความเส่ียงจากการปล่อยสินเช่ือท่ีอาจส่งผลใหเ้กิดหน้ีเสียในอนาคตได ้
และท่ีสําคญัยงัเป็นอีกช่องทางหน่ึงของการเพิ่มรายไดใ้ห้แก่ธนาคารอีกดว้ยธนาคารออมสินจึง
พยายามท่ีจะวางกลยุทธ์ต่างๆ ทั้งในเร่ืองของโปรโมชัน่ เง่ือนไขสิทธิพิเศษต่างๆและรูปแบบการ 
ใช้บริการบตัรเดบิตเพื่อให้ประชาชนหันมาเลือกใช้บตัรเดบิตของธนาคารออมสินในการชาํระ
สินคา้และบริการมากกว่าการใช้เงินสดด้วยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้และเป็นแนวทางในการวาง
แผนการดาํเนินงานในด้านการขยายฐานลูกคา้บตัรเดบิตของธนาคารออมสินเพื่อให้สามารถ 
บรรลุเป้าหมายท่ีธนาคารกาํหนดไดจึ้งทาํใหผู้ศึ้กษาจาํเป็นตอ้งศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ตัร
เดบิตธนาคารออมสิน   เพื่อทราบถึงพฤติกรรมการใช้บริการบัตรเดบิตของบุคคลทั่วไป 
ท่ีมีต่อบตัรเดบิตธนาคารออมสิน และสามารถนาํขอ้มูลในการศึกษาไปวางแผนนโยบาย ปรับปรุง 
และการพฒันาคุณภาพของธุรกิจบตัรเดบิตท่ีทาํใหเ้กิดการตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค
มากข้ึนต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 

1. เพื่อศึกษาโครงสร้างตลาดของธุรกิจบตัรเดบิตในภาพรวม 
 
2. เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการบตัรเดบิตธนาคารออมสิน 
 
3. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจใชบ้ตัรเดบิตธนาคารออมสิน 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 

 1. เพื่อให้ทราบถึงโครงสร้างตลาดกลยุทธ์ทางการตลาดการขยายตวั และแนวโน้มของ
ธุรกิจบตัรเดบิต 
 
 2. เพื่อเป็นแนวทางสาํหรับผูบ้ริหารและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งของธนาคาร สามารถนาํผล
การศึกษาไปประยุกตใ์ชพ้ฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ของธนาคาร ให้ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อขยายฐานลูกคา้และเพิ่มปริมาณบตัรเดบิตใหก้บัธนาคารมากยิง่ข้ึน 
 
 3. เพื่อนาํผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการวางแผนนโยบายดา้นการตลาดของธนาคาร 
ใหส้ามารถแข่งขนักบัสถาบนัการเงินอ่ืนได ้
 

ขอบเขตการศึกษา 
 

 การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการบตัรเดบิตธนาคารออมสิน มีขอบเขตการศึกษา ดงัน้ี 
 
 1. ศึกษาเฉพาะสถาบนัการเงินผูอ้อกบตัรเดบิตท่ีเป็นธนาคารพาณิชยไ์ทยและธนาคาร
พาณิชยต่์างประเทศในไทยเท่านั้น โดยมีระยะเวลาศึกษาตั้งแต่ พ.ศ. 2553 - 2557 
 
 2. ศึกษาปัจจัยและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการตัดสินใจเลือกใช้บริการบัตรเดบิต
ธนาคารออมสิน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจาํนวน 400 ราย 
เน่ืองจากมีระยะเวลาในการศึกษาท่ีจาํกัด ผูศึ้กษาจึงทาํการศึกษาเฉพาะลูกคา้ธนาคารออมสิน  
สาํนักพหลโยธิน ท่ีเขา้มาใชบ้ริการในทุกประเภทของธนาคารท่ีมีอายุตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป ทั้งผูท่ี้ 
ถือบตัรเดบิตของธนาคารออมสินและผูท่ี้ถือบตัรเดบิตของสถาบนัการเงินอ่ืนโดยพิจารณาในดา้น
ประชากรศาสตร์ ทศันคติและพฤติกรรม 
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นิยามศัพท์ 
 
 บัตรเดบิต หมายถึง บตัรพลาสติกท่ีมีคุณสมบติัการใช้สอยในธุรกรรมทางการเงินได ้
เช่นเดียวกบั บตัรเอทีเอ็มทัว่ไป และสามารถใชช้าํระค่าสินคา้และบริการผ่านบตัรไดเ้ช่นเดียวกบั
บตัรเครดิต แต่ผูถื้อบตัรเดบิตจะตอ้งมีเงินในบญัชีเงินฝากกับธนาคารผูอ้อกกบตัรในจาํนวนท่ี
เพียงพอต่อการใชจ่้าย 
 

บัตรเครดิต หมายถึง บตัรซ่ึงสถาบนัการเงินหรือธุรกิจออกให้แก่ผูบ้ริโภคท่ีเป็นสมาชิก 
เพื่อใชช้าํระสินคา้ และบริการจากร้านคา้หรือธุรกิจท่ีรับบตัรนั้นแทนการชาํระดว้ยเงินสด 

 
ผู้ถือบัตร หมายถึง ผูซ่ึ้งได้รับประโยชน์จากการใช้บตัรเดบิต หรือบตัรเครดิต โดยอาจ

ไดรั้บสิทธิพิเศษหรือรายการส่งเสริมการขายท่ีผูอ้อกบตัรจดัข้ึนเพื่อสมาชิก 
 
ผู้ออกบัตร หมายถึง ธนาคารพาณิชยไ์ทย สาขาธนาคารพาณิชยจ์ากต่างประเทศ และ 

ผูป้ระกอบธุรกิจท่ีไม่ใช่สถาบนัทางการเงิน ดาํเนินธุรกิจบตัรเดบิตหรือบตัรเครดิต โดยการออก
บตัรใหผู้ถื้อบตัรสามารถใชป้ระโยชน์ในการทาํธุรกรรมทางการเงินต่างๆ 

 
พฤติกรรมผู้บริโภคหมายถึงพฤติกรรมของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือและการใชสิ้นคา้ 

และบริการโดยผ่านกระบวนการแลกเปล่ียนท่ีบุคคลตอ้งมีการตัดสินใจทั้ งก่อนและหลังการ 
กระทาํดงักล่าวโดยบุคคลถือว่าเป็นผูบ้ริโภคในท่ีน้ีคือบุคคลผูซ่ึ้งจะไดม้าและใชไ้ปในสินคา้และ
บริการท่ีไดเ้สนอขายโดยสถาบนัทางการตลาด 
 

บัตรหลกัหมายถึงบตัรซ่ึงผูถื้อบตัรเป็นเจา้ของบญัชีและถา้เป็นผูถื้อบตัรหลกัซ่ึงออกโดย 
ธนาคารพาณิชยต์อ้งมีคุณสมบติัตามท่ีธนาคารพาณิชยก์าํหนดทั้งน้ีตอ้งมีอายไุม่ตํ่ากวา่ 20 ปี 
 

ร้านค้ารับบัตร หมายถึง ร้านคา้ท่ียินยอมให้ผูถื้อบตัรเดบิต หรือบตัรเครดิต ชาํระค่าสินคา้ 
และบริการดว้ยบตัรแทนการชาํระดว้ยเงินสด 
 

ลักษณะทางประชากรและสังคม หมายถึง เพศ อายุ รายได้ การศึกษา อาชีพของผูถื้อ 
บตัรเดบิต 



บทที ่2 
 

การตรวจเอกสาร 
 

แนวคดิทฤษฎทีีใ่ช้ในการศึกษา 
 

แนวคิดทฤษฎีท่ีใช้ในการศึกษาถึงปัจจัย ท่ี มีผลต่อการเลือกใช้บริการบัตรเดบิต 
 มีแนวคิดทางทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 4 แนวคิด ดงัน้ี 

 
1. ทฤษฎีโครงสร้างตลาด (Market Structure) 
 
2. ทฤษฎีอุปสงค ์(Demand Theory) 
 
3. ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Theory of Consumer Behavior) 
 
4. ทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดสาํหรับธุรกิจบริการ (7Ps) 
 

1. ทฤษฎโีครงสร้างตลาด (Market Structure) 
 
 การศึกษาโครงสร้างตลาดเป็นส่ิงสําคญัเพื่อการวิเคราะห์ให้เขา้ใจถึงลกัษณะและสภาพ
โดยทัว่ไปของอุตสาหกรรม โดยพิจารณาถึงระดบัการแข่งขนัในอุตสาหกรรมนั้น ๆ ว่ามีระดบั 
การแข่งขันกันมากน้อยเพียงใด โดยท่ีโครงสร้างตลาดจะมีความสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกันกับ
พฤติกรรมและผลการดาํเนินงานของอุตสาหกรรมดว้ย โดยความสัมพนัธ์นั้นเป็นความสัมพนัธ์ท่ีมี
ผลกระทบซ่ึงกนัและกนั กล่าวคือ โครงสร้างตลาด (Market Structure) เป็นตวักาํหนดพฤติกรรม
ของตลาด (Conduct) ซ่ึงจะมีผลต่อการดาํเนินงานของตลาด (Performance) การเขา้ใจถึงโครงสร้าง
ตลาดทาํให้รู้ถึงลกัษณะทัว่ไปของอุตสาหกรรม และทาํให้รู้ถึงพฤติกรรมการเปล่ียนแปลงของ
ผูผ้ลิต ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อปัจจยัต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกอุตสาหกรรม 
 
 โครงสร้างตลาด (Market Structure) หมายถึง ลกัษณะการกระจายของการผลิตและจาํนวน
ของหน่วยผลิตในตลาด เช่น ส่วนแบ่งของการตลาดของแต่ละหน่วยการผลิต ลกัษณะการกระจุกตวั
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ของหน่วยผลิตใหญ่ หรือลักษณะการกีดกันการเข้าสู่ตลาดของผูผ้ลิตรายใหม่ และลักษณะ 
ความแตกต่างของสินคา้และบริการในตลาด เป็นตน้ ซ่ึงโครงสร้างตลาดเป็นส่ิงสําคญัต่อผูผ้ลิต 
เน่ืองจากโครงสร้างตลาดลกัษณะหน่ึงจะส่งผลให้พฤติกรรมของผูผ้ลิตในตลาดแตกต่างไปจาก
พฤติกรรมภายใต้โครงสร้างตลาดอีกลักษณะหน่ึง ดังนั้ นโครงสร้างตลาดจึงเป็นตัวกําหนด
พฤติกรรมและผลการดาํเนินงานของหน่วยธุรกิจ ในขณะเดียวกนัพฤติกรรมและผลการดาํเนินงาน
ของธุรกิจจะมีผลยอ้นกลบัไปกาํหนดโครงสร้างของตลาดอีกคร้ังหน่ึง 
 
 ภราดร ปรีดาศกัด์ิ (2547: 208 - 210) แบ่งโครงสร้างตลาดออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 
  

1) ตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ (Perfect Competition) 
 
ลกัษณะทัว่ไปของตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ประกอบด้วยผูซ้ื้อและผูข้ายมากราย ปริมาณ 

การซ้ือขายของผูข้ายรายใดรายหน่ึงมีขนาดเล็กไม่กระทบกระเทือนต่อราคาตลาด หรือไม่ทาํให้
อุปทาน (Supply) หรืออุปสงค ์(Demand) เปล่ียนแปลง ผูซ้ื้อและผูข้ายแต่ละรายจะตอ้งยอมรับราคา
ตลาด (Price Taker) สินคา้ในตลาดมีลกัษณะเหมือนกนัทุกประการ (Homogeneous Product) ปัจจยั
การผลิตสามารถเคล่ือนยา้ยไปยงัท่ีต่างๆ ไดส้ะดวก รวมทั้งการท่ีผูผ้ลิตสามารถเขา้สู่ตลาดหรืออก
จากตลาดไดง่้ายไม่มีอุปสรรคขวางกั้น (No Barrier to Entry) อีกทั้งผูซ้ื้อและผูข้ายมีขอ้มูลข่าวสาร
สมบูรณ์ (Perfect Information) โดยตลาดท่ีมีลกัษณะดงักล่าว ไดแ้ก่ ตลาดสินคา้เกษตร เป็นตน้ 

 
2) ตลาดผกูขาด (Monopoly) 
 
ตลาดผูกขาดเป็นตลาดท่ีมีผูผ้ลิตหรือผูข้ายครอบครองตลาดเพียงรายเดียว สินคา้มกัจะ 

มีคุณสมบติัไม่เหมือนใคร ไม่มีสินคา้และบริการท่ีจะสามารถทดแทนไดอ้ย่างใกลเ้คียงกบัสินคา้
และบริการท่ีผูผ้ลิตทาํเสนอขายอยูใ่นตลาด ผูผ้ลิตสามารถกีดกนัไม่ใหผู้อ่ื้นเขา้มาในตลาด เพื่อผลิต
สินคา้และบริการแข่งขนัได ้(Barrier to Entry) ดงันั้น ผูผ้ลิตหรือผูข้ายจึงมีอิทธิพลท่ีจะกาํหนดราคา
และปริมาณขายของสินคา้และบริการตามระดบัผลผลิตท่ีทาํใหเ้ขาไดรั้บกาํไรสูงสุด 
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3) ตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด (Monopolistic Competition) 
 
ตลาดก่ึงแข่งขนักึงผูกขาดเป็นตลาดท่ีมีลกัษณะหลายประการเหมือนกับตลาดแข่งขนั

สมบูรณ์ เช่น จาํนวนผูข้ายมีจาํนวนมากรายแต่นอ้ยกว่าตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ สินคา้ท่ีมีอยูใ่นตลาด 
มีความแตกต่างกันบา้งแต่สามารถใช้ทดแทนกันได้ ไม่มีความข้ึนอยู่ต่อกันของผูข้ายในตลาด  
การเขา้สู่ตลาดค่อนขา้งง่ายและมีตน้ทุนค่อนขา้งตํ่าเน่ืองจากการท่ีมีจาํนวนของผูผ้ลิตจาํนวนมาก 
ผูผ้ลิตหรือผูป้ระกอบการในตลาดชนิดน้ีตอ้งทาํผลิตภณัฑข์องตนเองใหแ้ตกต่างจากผลิตภณัฑข์อง
คู่แข่ง (Differentiated Product) ดว้ยความจงรักภกัดี (Brand Royalty) ต่อสินคา้ เพื่อให้ผูบ้ริโภค 
มีความตอ้งการท่ีจะบริโภคสินคา้ของตนมากกวา่ของคู่แข่งขนั หน่วยผลิต (Firm) แต่ละหน่วยจะถูก
กระทบกระเทือนจากการกระทาํของคู่แข่งนอ้ย ผูผ้ลิตหรือผูข้ายในตลาดประเภทน้ีอาจผกูขาดได้
บา้ง หมายความว่า ผูผ้ลิตหรือผูข้ายสามารถกาํหนดราคาหรือปริมาณสินคา้ขาย ตามความตอ้งการ
ของตนได้พอควรเม่ือเห็นว่าผูบ้ริโภคนิยมสินคา้และบริการของตน แต่ถา้กาํหนดราคาขายสูง
เกินไปอาจทาํใหผู้บ้ริโภคหนัไปบริโภคสินคา้และบริการอ่ืนแทนได ้

 
4) ตลาดผูข้ายนอ้ยราย (Oligopoly) 
 
ตลาดผูข้ายน้อยรายเป็นตลาดท่ีผูผ้ลิตแต่ละรายตอ้งเผชิญกับภาวะการแข่งขนัระหว่าง

กนัเองสูง ผูผ้ลิตรายใดเปล่ียนแปลงปริมาณการผลิตหรือราคาขายจะกระทบกระเทือนผูผ้ลิตราย 
ท่ีเหลือ ผูผ้ลิตรายท่ีเหลือจึงตอ้งตดัสินใจดาํเนินมาตรการบางอย่างเพ่ือตอบโตห้รือป้องกนัการ
สูญเสียส่วนแบ่งของการตลาดของตน อุตสาหกรรมในตลาดผูข้ายนอ้ยราย แบ่งตามสินคา้ท่ีผลิตได้
ดงัน้ี 

 
 (1) Pure Oligopoly เป็นอุตสาหกรรมท่ีผูผ้ลิตมีการผลิตและจาํหน่ายสินคา้ท่ีมีลกัษณะ
เหมือนกนัทุกประการ (Homogeneous Product) ผูซ้ื้อไม่มีส่ิงจูงใจใหช้อบสินคา้ของผูผ้ลิตรายหน่ึง
มากกว่าผู ้ผ ลิตรายอ่ืนๆ  ยกเว้นเ ร่ืองราคา  ดังนั้ น  ถ้าสินค้า เหมือนกันทุกประการเช่นน้ี  
ผูผ้ลิตแต่ละรายจะตอ้งตั้งราคาเดียวกนั มิฉะนั้นแลว้ผูท่ี้ขายราคาสูงกว่าจะขายสินคา้ไดใ้นปริมาณท่ี
ลดลงเน่ืองจากสินคา้เหมือนกนัทุกประการทาํใหผู้ซ้ื้อหนัไปซ้ือสินคา้ของผูผ้ลิตรายอ่ืนท่ีมีราคาถูก
กวา่แทน เรียกวา่เป็นสินคา้ทดแทนกนัอยา่งสมบูรณ์ 
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 (2) Differentiated Oligopoly เป็นอุตสาหกรรมท่ีผูผ้ลิตมีการผลิตและการจดัจาํหน่ายสินคา้
ท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนั (DifferentiatedProducts) สินคา้ท่ีทดแทนกนัไดโ้ดนค่าความยืดหยุ่นไขว้
ระหวา่งสินคา้ของผูผ้ลิตรายต่างๆ (Cross Elasticity of Demand) มีค่าสูง สินคา้ของแต่ละบริษทัจะมี
ลกัษณะเด่นของตวัเองซ่ึงแตกต่างจากบริษทัอ่ืน  
 
 จากลกัษณะโครงสร้างตลาดทั้ง 4 ประเภทท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ไดแ้ก่ ตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 
ตลาดผูกขาด  ตลาดก่ึงแข่งขันก่ึงผูกขาด  และตลาดผู ้ขายน้อยราย  สามารถสรุปลักษณะ 
ท่ีสาํคญัต่างๆ ไดด้งัตารางท่ี 3 
 
ตารางที ่3  การแบ่งแยกลกัษณะโครงสร้างตลาด 
 

 

ประเภทตลาด 
จาํนวน
ผูข้าย 

ลกัษณะของสินคา้ท่ีขายหรือ
ความสามารถในการใชท้ดแทน
กนั 

ความข้ึนอยู ่
ต่อกนัของ
ผูข้ายในตลาด 

ความยากง่าย
ของการเขา้สู่
ตลาด 

1. แข่งขนัสมบูรณ์ มาก สินคา้เหมือนกนั สามารถใช้
ทดแทนไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

ไม่มี ง่ายมาก 

     

2. ก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด มาก สินคา้เหมือนกนั แต่สามารถใช้
ทดแทนกนัไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

ไม่มี ค่อนขา้งง่าย 

     

3. ผูข้ายนอ้ยราย 
 

    

   3.1 สินคา้เหมือนกนั นอ้ย สินคา้เหมือนกนัทุกประการ มี ค่อนขา้งยาก 
 

   3.2 สินคา้ต่างกนั นอ้ย สินคา้แตกต่างกนั มี ค่อนขา้งยาก 

     

4. ผกูขาด รายเดียว ไม่มีสินคา้อ่ืนทดแทนได ้ ไม่มี ยากมาก 

ท่ีมา: วิไลวรรณ  วรรณนิธิกลุ (2532:383)    
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จากแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการแบ่งโครงสร้างตลาดในส่วนของปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการ
เลือกใชบ้ตัรเดบิต  สามารถนาํมาประยกุตใ์ชก้บัการศึกษาในคร้ังน้ี โดยการนาํตวัแปรปัจจยัการแบ่ง
โครงสร้างตลาด ไดแ้ก่ จาํนวนผูผ้ลิตบตัรเดบิต ลกัษณะของสินคา้ของบตัรเดบิต การกีดกนัการเขา้
สู่ตลาดของบตัรเดบิต  และปฏิกิริยาของผูข้ายบตัรเดบิต เพื่อหาว่าปัจจยัดงักล่าวส่งผลกระทบ
โครงสร้างธุรกิจบตัรเดบิตอยา่งไร 
 
2. ทฤษฎอุีปสงค์ (Demand theory)  
 

อุปสงค ์(Demand) หมายถึง ปริมาณความตอ้งการซ้ือสินคา้และบริการชนิดใดชนิดหน่ึงใน
ช่วงเวลาหน่ึง ณ ระดับราคาต่างๆกันของสินค้าและบริการชนิดนั้ น โดยท่ีมีความสามารถท่ี 
จะจ่ายเงินซ้ือ (ability to pay) และมีความเตม็ใจซ้ือ (willingness to pay) ดว้ยปริมาณความตอ้งการ
ซ้ือ ณ แต่ละระดบัราคาตลาดของสินคา้และบริการน้ีเรียกว่า “จาํนวนอุปสงค”์ (quantity demanded) 
กรณีท่ีเป็นปริมาณความตอ้งการซ้ือขายข้ึน เรียกว่า “อุปสงคท่ี์มีประสิทธิผล” (effective demand)
กรณีท่ีเป็นปริมาณความตอ้งการซ้ือแต่ขาดคุณลกัษณะของความสามารถท่ีจะซ้ือ หรือความเตม็ใจ
ซ้ืออยา่งใดอยา่งหน่ึง เราเรียกวา่  Potential demand ซ่ึงหมายถึง อุปสงคท่ี์จะไม่ก่อใหเ้กิดการซ้ือขาย 
 
 วลยัภรณ์ อตัตะนนท์ (2555: 3-1,3-2) จะเห็นได้ว่า จาํนวนอุปสงค์ดังท่ีกล่าวมาน้ี 
จะมีคุณสมบติั 3 ประการคือ  
 
 1. เป็นปริมาณความตอ้งการซ้ือท่ีพึงปรารถนา ณ ระดบัราคาท่ีกาํหนดให้ภายใตเ้ง่ือนไข
ของรายได ้ราคาสินคา้อ่ืนๆ หรือรสนิยมของผูซ้ื้อนั้น ซ่ึงจะต่างจากปริมาณท่ีซ้ือขายจริง เช่น นาย 
ก. ปรารถนาจะซ้ือทุเรียน 10 ผล แต่ผูข้ายมีทุเรียนอยูเ่พียง 7 ผล ฉะนั้นปริมาณท่ีจะซ้ือจริงจะเป็น 7 
ผล แต่จาํนวนอุปสงคต่์อทุเรียนของ นาย ก. จะเท่ากบั 10 ผล 
 
 2. เป็นปริมาณความตอ้งการท่ีเป็นได ้คือ จะตอ้งสามารถซ้ือไดด้ว้ย มิใช่เป็นความฝันอนั
เล่ือนลอย เช่น นาย ก. ปรารถนาจะซ้ือรถยนต์ 1 คนั แต่มีเงินไม่พอท่ีจะซ้ือรถยนต์ได้ ฉะนั้น  
ความตอ้งการรถยนตข์อง นาย ก. น้ีจะไม่ถือเป็นจาํนวนอุปสงค ์
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3. เป็นปริมาณความตอ้งการท่ีมีลกัษณะเป็นตวัแปรผนัหมุนเวียน (Flow variable) คือ เป็น
ปริมาณความตอ้งการต่อระยะเวลาหน่ึงๆ เช่น ปริมาณความตอ้งการซ้ือสินคา้ X ของ นาย ก. เป็น 
10 หน่วยต่อสปัดาห์  

 
 อุปสงคท่ี์กล่าวมาขา้งตน้น้ีจดัเป็นอุปสงคต่์อราคา (price demand) นอกจากน้ียงัมีอุปสงค์
อีก 2 ชนิด ไดแ้ก่ อุปสงคต่์อรายได ้(income demand) และอุปสงคไ์ขว ้(cross demand)  
 
 อุปสงค์ต่อรายไดห้มายถึง ปริมาณความตอ้งการซ้ือสินคา้และบริการชนิดใดชนิดหน่ึง  
ณ ระดบัรายไดต่้างๆกนัของผูบ้ริโภค 
 

อุปสงค์ไขว้หรืออุปสงค์ต่อราคาสินค้าอ่ืนหมายถึง ปริมาณความต้องการซ้ือสินค้า 
ชนิดใดชนิดหน่ึง ณ ระดบัราคาต่างๆของสินคา้ชนิดอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.1 ตัวกาํหนดอุปสงค์  
 
ตวักาํหนดอุปสงค ์(Demand determinants) หมายถึง ปัจจยัต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อจาํนวนสินคา้

และบริการท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการจะซ้ือ กล่าวคือ ถา้ปัจจยัต่างๆเหล่าน้ีเปล่ียนแปลงไปจะมีผลทาํให้
จาํนวนอุปสงคต่์อสินคา้และบริการของผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงไป ตวักาํหนดอุปสงคท่ี์สาํคญั ไดแ้ก่  

 
 2.1.1 ระดบัราคาสินคา้และบริการราคาสินคา้ชนิดใดชนิดหน่ึงจะเป็นตวักาํหนด

ปริมาณความตอ้งการซ้ือสินคา้ชนิดนั้น กล่าวคือ ปริมาณซ้ือสินคา้ชนิดหน่ึงจะแปรผนัในทิศทาง
ตรงกนัขา้มกบัราคาสินคา้ชนิดนั้น เช่น ถา้ราคาเงาะลดลง ปริมาณซ้ือเงาะจะเพ่ิมข้ึน 

 
 2.1.2 ระดบัรายไดข้องผูบ้ริโภค เม่ือระดบัรายไดข้องผูบ้ริโภคเปล่ียนจะมีผลทาํให้

ปริมาณ ความตอ้งการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคเปล่ียนไปดว้ย ในกรณีของสินคา้ปกติ (normal goods) 
ปริมาณซ้ือสินคา้จะแปรผนัในทิศทางเดียวกบัระดบัรายได ้เช่น ถา้รายไดเ้พิ่มข้ึนปริมาณซ้ือสินคา้
จะเพิ่มข้ึน แต่ในกรณีของสินคา้ดอ้ยคุณภาพ (inferior goods) ปริมาณซ้ือสินคา้จะแปรผนัในทิศทาง
ตรงกนัขา้มกบัรายได ้เช่น ถา้รายไดเ้พิ่มข้ึนปริมาณซ้ือสินคา้น้ีจะลดลง 
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 2.1.3 รสนิยมของผูบ้ริโภค ถา้รสนิยมของผูบ้ริโภคเปล่ียนก็ย่อมมีผลทาํให้จาํนวน 
อุปสงคต่์อสินคา้และบริการของผูบ้ริโภคเปล่ียนไปดว้ยซ่ึงการเปล่ียนแปลงรสนิยมของบริโภคน้ี
อาจจะเป็นผลเน่ืองมาจากการเลียนแบบ การโฆษณาหรือความตอ้งการพื้นฐานในการดาํรงชีพ เช่น 
แต่เดิมคนไทยนิยมใส่เส้ือคอปิดและนุ่งผา้ม่วง แต่ปัจจุปันนิยมใส่เส้ือเช้ิตและกางเกง ฉะนั้น จาํนวน
อุปสงคต่์อเส้ือคอปิดและผา้ม่วงในปัจจุบนัยอ่มลดลง 

 
 2.1.4 ระดบัราคาสินคา้และบริการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งจาํนวนอุปสงคข์องสินคา้และ

บริการชนิดใดชนิดหน่ึงอาจจะเปล่ียนแปลงหรือตอบสนองต่อราคาสินคา้และบริการชนิดอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงในท่ีน้ีจะแยกพิจารณาออกเป็น 2 กรณี ดงัน้ี 
 

1) สินคา้ท่ีใชร่้วมกนัหรือใชป้ระกอบกบั (Complementary goods) หมายถึง 
สินคา้ท่ีใช่ร่วมกันกับสินคา้อีกชนิดหน่ึงเสมอ เช่น ขนมปังกับเนย รถยนต์กับนํ้ ามนั กาแฟกับ
นํ้ าตาล เป็นตน้ กล่าวคือ จาํนวนอุปสงคข์องสินคา้ชนิดหน่ึงจะแปรผนัในทิศทางตรงกนัขา้มกบั
ราคาสินคา้อ่ืนท่ีใชป้ระกอบกบัสินคา้นั้น เช่น ถา้ราคานํ้ ามนัเพิ่มข้ึน จาํนวนอุปสงคข์องรถยนตจ์ะมี
แนวโน้มลดลง หรือถา้ราคากาแฟลดลงจาํนวนอุปสงคต่์อนํ้ าตาลย่อมเพิ่มข้ึน เน่ืองจากเม่ือราคา
ลดลงจาํนวนอุปสงค์ต่อกาแฟย่อมเพ่ิมข้ึนและจาํนวนอุปสงค์ต่อนํ้ าตาลย่อมเพิ่มข้ึน เพราะเป็น
สินคา้ท่ีใชร่้วมกบักาแฟ 

  
2) สินคา้ท่ีใชท้ดแทนกนั (Substitute goods) หมายถึง สินคา้ชนิดหน่ึงท่ี

สามารถใชท้ดแทนสินคา้ชนิดอ่ืนได ้เช่น เน้ือไก่กบัเน้ือหมู กาแฟกบัชา เป็นตน้ กล่าวคือ จาํนวน
อุปสงคข์องสินคา้ชนิดหน่ึงยอ่มแปรผนัในทิศทางเดียวกบัราคาสินคา้อ่ืนท่ีใชท้ดแทนสินคา้นั้น เช่น 
ถา้ราคาเน้ือหมูแพงข้ึน จาํนวนอุปสงคข์องเน้ือไก่ก็ย่อมจะเพ่ิมข้ึน ทั้งน้ี เพราะผูบ้ริโภคหันมาซ้ือ
เน้ือไก่แทนเน้ือหมู หรือในทางตรงกนัขา้มถา้ราคาเน้ือหมูลดลง จาํนวนอุปสงคข์องเน้ือไก่ก็จะ
ลดลงดว้ย เน่ืองจาก ผูบ้ริโภคหนัไปซ้ือเน้ือหมูเพิ่มข้ึนทดแทนเน้ือไก่ 
 
 2.1.5 จาํนวนและส่วนประกอบของประชากร จาํนวนอุปสงค์ต่อสินคา้และบริการ
ย่อมเปล่ียนเปล่ียนแปลงไปตามจาํนวนประชากร กล่าวคือ ถา้จาํนวนประชากรเพ่ิมข้ึน จาํนวน 
อุปสงคต่์อสินคา้และบริการกย็อ่มจะเพิ่มข้ึนดว้ย แต่ทั้งน้ีตอ้งหมายความว่าอาํนาจซ้ือของประชากร
จะตอ้งเพิ่มข้ึนดว้ย และนอกจากน้ีถา้ส่วนประกอบของประชากรเปล่ียนแปลงก็ย่อมมีผลกระต่อ
จาํนวนอุปสงคข์องสินคา้และบริการ เช่น ถา้สาวนประกอบของประชากรท่ีเป็นเด็กเพิ่มข้ึน จาํนวน
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อุปสงคต่์อสินคา้ และบริการสาํหรับเด็กยอ่มจะเพ่ิมข้ึน แต่ส่วนประกอบของคนท่ีเป็นคนชราลดลง
จาํนวนอุปสงคต่์อสินคา้และบริการสาํหรับคนชรากย็อ่มจะลดลงดว้ย 
 

2.1.6 การกระจายรายไดใ้นระบบเศรษฐกิจ การกระจายรายไดแ้ตกต่างกนัยอ่มมีผลทาํ
ให้จ ํานวนอุปสงค์ต่อสินค้าและบริการย่อมแตกต่างกันด้วย  เช่น จํานวนอุปสงค์ต่อสินค้า 
และบริการในระบบเศรษฐกิจท่ีมีการกระจายรายไดท่ี้เท่าเทียมกนัยอ่มมีรูปแบบต่างจากของระบบ
เศรษฐกิจท่ีมีการกระจายรายได้ท่ีเหล่ือมลํ้ าเพราะโดยปกติจาํนวนอุปสงค์ต่อสินคา้และบริการ 
ของผูท่ี้มีรายไดสู้งยอ่มแตกต่างจากผูท่ี้มีรายไดต้ ํ่า 

 
2.1.7 ฤดูกาล จาํนวนอุปสงคต่์อสินคา้และบริการใดๆ ยอ่มเปล่ียนแปลงไปตามฤดูกาล

ได ้เช่น ในฤดูฝนจาํนวนอุปสงคต่์อร่มและเส้ือกนัฝนย่อมเพิ่มข้ึน ในฤดูหนาวจาํนวนอุปสงคต่์อ
นํ้ า แข็ง ย่อมจะลดลง เ ม่ือ เ ที ยบกับฤ ดู ร้อน  หรือจํานวนอุปสงค์ ต่ อ สินค้าและบ ริการ 
ของเกษตรกรในช่วงหลงัฤดูการเก็บเก่ียวย่อมมีมากกว่าในช่วงตน้ฤดูเก็บเก่ียว เน่ืองจากหลงัจาก
การเกบ็เก่ียวเกษตรกรจะมีรายไดเ้พิ่มข้ึนและสามารถใชจ่้ายไดม้ากข้ึน 

 
 นอกจากปัจจยัดงักล่าวน้ีแลว้ยงัมีปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีผลกระทบต่อจาํนวนอุปสงค์ของสินคา้ 
และบริการ เช่น ระดับการศึกษาตลอดจนความรู้ความเข้าใจของผูบ้ริโภค การโฆษณาและ 
การเลียนแบบ เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามในการศึกษาวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างจาํนวนอุปสงค์
สินคา้และบริการชนิดหน่ึงกบัตวักาํหนดอุปสงคต์วัใดหน่ึงนั้นมกัจะสมสติให้ตวักาํหนดอุปสงค์
อ่ืนๆคงท่ี ทั้งน้ีเพื่อง่าย และสะดวกแก่การหาความสมัพนัธ์ดงักล่าว 
 

จากแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับอุปสงค์ในส่วนของปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บัตรเดบิต  
สามารถนาํมาประยุกต์ใชก้บัการศึกษาในคร้ังน้ี โดยการนาํตวัแปรปัจจยัในการกาํหนดอุปสงค์
ไดแ้ก่ ระดบัรายไดข้องผูใ้ชบ้ตัรเดบิต  ราคาสินคา้และบริการของบตัรเดบิต เพื่อหาว่าปัจจยัดงักล่าว
ส่งผลต่อการเลือกใชบ้ตัรเดบิตในทิศทางใด 

 
 
 
 
 



16 
 

3. ทฤษฎพีฤตกิรรมผู้บริโภค (Theory of Consumer Behavior) 
 
  Schiffman and Kanuk (1994) ไดใ้หค้าํจาํกดัความของพฤติกรรมผูบ้ริโภคไวว้่า พฤติกรรม
ซ่ึงผูบ้ริโภคทาํการคน้หาการซ้ือการใช้การประเมินผลการใช้สอยผลิตภณัฑ์และการบริการซ่ึง 
คาดวา่จะสนองความตอ้งการของเขา 
  
  Kollat and Blackwell (1968) ไดใ้หค้าํจาํกดัความของพฤติกรรมผูบ้ริโภคไวว้่าการกระทาํ
ของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดรั้บและการใชสิ้นคา้และบริการรวมไปถึงกระบวนการตดัสินใจท่ีมี
อยูก่่อนและมีส่วนในการกาํหนดใหมี้การกระทาํดงักล่าว  
 
  Engel Kollat and Blackwell (1968) ไดใ้หค้วามหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภคว่าหมายถึง
การกระทาํของบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาให้ไดม้าและการใชซ่ึ้งสินคา้
และบริการทั้งน้ีหมายรวมถึงกระบวนการตดัสินใจซ่ึงมีมาอยูก่่อนแลว้   
 
  กุลภากร ทรัพยส์าคร (2547, 7) การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การคน้หา
เก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภคเพื่อทราบถึงลกัษณะความตอ้งการพฤติกรรม 
การซ้ือและความตอ้งการใชป้ระโยชน์ของผูบ้ริโภค เพื่อใชใ้นการกาํหนดกลยทุธ์การตลาด 
 
โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค 
 
 โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีทาํให้เกิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
โดยมีจุดเร่ิมตน้จากการท่ีเกิดส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ท่ีทาํใหเ้กิดความตอ้งการส่ิงกระตุน้ผา่นเขา้มา
ในความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ(Buyer’s Black Box)เป็นส่ิงท่ีผูผ้ลิต หรือผูข้ายไม่สามารถคาดคะเนได้
ดงัภาพท่ี 1 
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ส่ิงกระตุน้ภายนอก     การตอบสนองของผูซ้ื้อ 
(Stimulus = S)     (Response = R) 
ส่ิงกระตุน้ทางการตลาด ส่ิงกระตุน้อ่ืนๆ  กล่องดาํหรือความรู้สึก  - การเลือกผลิตภณัฑ ์
(Marketing Stimuli) (Other Stimuli)  นึกคิดของผูซ้ื้อ  - การเลือกตรา 
- ผลิตภณัฑ ์ - เศรษฐกิจ  (Buyer’s Black Box)  - การเลือกผูข้าย 
- ราคา - เทคโนโลย ี    - เวลาในการซ้ือ 
- การจดัจาํหน่าย - การเมือง     - ปริมาณการซ้ือ 
- การส่งเสริมการตลาด 
- บุคลากร 
- กระบวนการใหบ้ริการ 
- การสร้างและนาํเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ  

- วฒันธรรม ฯลฯ 
 
 
 
       

         
         
ลกัษณะของผูซ้ื้อ (Buyer's Characteristics)  ขั้นตอนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ (Buyer 's Decision Process) 
- ปัจจยัดา้นวฒันธรรม (Cultural)  - การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition) 
- ปัจจยัดา้นสงัคม (Social)  - การคน้หาขอ้มูล (Information Search) 
- ปัจจยัส่วนบุคคล (Personal)  - การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) 
- ปัจจยัดา้นจิตวทิยา (Psychological)  - การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) 
    - พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (Post purchase Behavior) 

 
ภาพที ่1  แสดงรูปแบบพฤติกรรมการซ้ือและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค 
ท่ีมา: Kotler (1997) 
 

จากภาพท่ี 1 แสดงใหเ้ห็นวา่จุดเร่ิมตน้ของโมเดลน้ีอยูท่ี่ส่ิงกระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการก่อน
แลว้ทาํใหเ้กิดการตอบสนองดงันั้นโมเดลน้ีจึงอาจเรียกว่า S-R Theory โดยมีรายละเอียดของทฤษฎี
ดงัน้ี 

 
1. ส่ิงกระตุน้ (Stimulus) อาจเกิดข้ึนเองจากภายในร่างกาย และส่ิงกระตุน้จากภายนอก ซ่ึง

นักการตลาดตอ้งสนใจ และจดัส่ิงแวดลอ้มภายนอกเพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการส่ิงกระตุน้
ภายนอก ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ   
 

1.1 ส่ิงกระตุน้ทางการตลาด (Marketing Stimulus) เป็นส่ิงกระตุน้ท่ีนกัการตลาด
สามารถควบคุมและจดัใหมี้ข้ึน เป็นส่ิงกระตุน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนผสมทางการตลาด (4 P’s) 
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1.2 ส่ิงกระตุน้อ่ืน ๆ (Other Stimulus) เป็นส่ิงกระตุน้ความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีอยู่
ภายนอก บริษัทควบคุมไม่ได้ เช่น เศรษฐกิจ เทคโนโลยี วฒันธรรม กฎหมาย และการเมือง  
เป็นตน้ 

 
2. กล่องดาํหรือความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ (Buyer’s black Box) ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อท่ี

เปรียบเสมือนกล่องดาํ (Black box) ซ่ึงผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถทราบไดจึ้งตอ้งพยายามคน้หา
ความรู้สึกนึกคิดของผู ้ซ้ือความรู้สึกนึกคิดของผู ้ซ้ือได้รับอิทธิพลจากลักษณะของผู ้ซ้ือ 
และกระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ 

 
2.1 ลกัษณะของผูซ้ื้อ (Buyer Characteristic) ซ่ึงมีอิทธิพลจากปัจจยัต่างๆ เช่น ปัจจยั

ดา้นวฒันธรรม สงัคม ส่วนบุคคล และดา้นจิตวิทยา เป็นตน้ 
 
2.2 กระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ (Buyer Decision Process) ประกอบดว้ยขั้นตอน

การรับรู้ ความตอ้งการ (ปัญหา) การคน้หาขอ้มูล การประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และ
พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 

 
2.3 การตอบสนองของผูซ้ื้อ (Buyer’s Response) หรือการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงผูบ้ริโภคมี

การตดัสินใจในประเดน็ต่างๆ ซ่ึงประกอบดว้ยการเลือกผลิตภณัฑ ์เลือกสินคา้ เลือกผูข้ายเลือกเวลา
ในการซ้ือ และเลือกปริมาณการซ้ือ 

 
3. ปัจจยัสาํคญัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค  
 
การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคจะช่วยใหท้ราบถึงลกัษณะความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภคทางดา้นต่างๆ และเพื่อจดัส่ิงกระตุน้ทางการตลาดให้เหมาะสม การศึกษาถึงลกัษณะ
ของผูซ้ื้อท่ีเป็นเป้าหมายจะมีประโยชน์ เพราะทาํให้ทราบถึงความตอ้งการและลกัษณะของลูกคา้ 
เพื่อท่ีจะจัดส่วนประสมทางการตลาดต่างๆ กระตุ้นและตอบสนองความต้องการของผูซ้ื้อท่ี 
เป็นเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของของผู ้บริโภค
ประกอบดว้ย 
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3.1 ปัจจยัส่วนบุคคล (Personal Factors) การตดัสินใจของผูซ้ื้อไดรั้บอิทธิพลจาก
ลกัษณะส่วนบุคคลของคนทางดา้นต่างๆไดแ้ก่อายขุั้นตอนวฏัจกัรชีวิตครอบครัวอาชีพโอกาสทาง
เศรษฐกิจการศึกษารูปแบบการดาํรงชีวิตบุคลิกภาพและแนวความคิดส่วนบุคคลดงัน้ี 

 
3.1.1 อายุ(Age) อายุท่ีแตกต่างกนัจะมีความตอ้งการผลิตภณัฑ์ต่างกนัการ

แบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคตามอายปุระกอบดว้ยตํ่ากว่า 6 ปี, 6-11 ปี, 12-19 ปี, 20-34 ปี, 35-49 ปี, 50-64 ปี
และ 65 ปีข้ึนไปเช่นกลุ่มวยัรุ่นชอบทดลองส่ิงแปลกใหม่และชอบสินคา้ประเภทแฟชั่น 
และรายการพกัผอ่นหยอ่นใจ 

 
3.1.2 วงจรชีวิตครอบครัว (Family Life Cycle Stage) เป็นขั้นตอนการดาํรงชีวิต

ของบุคคลในลกัษณะของการมีครอบครัวการดาํรงชีวิตในแต่ละขั้นตอนเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อความ
ตอ้งการทศันคติและค่านิยมของบุคคลทาํใหเ้กิดความตอ้งการในผลิตภณัฑแ์ละพฤติกรรมการซ้ือท่ี
แตกต่างกันวฎัจักรชีวิตครอบครัวประกอบด้วยขั้นตอนแต่ละขั้นตอนจะมีลกัษณะการบริโภค
แตกต่างกนัท่ีแตกต่างกนัเช่นขา้ราชการจะซ้ือชุดทาํงานและสินคา้จาํเป็นประธานกรรมการบริษทั
และภรรยาจะซ้ือเส้ือผา้ราคาสูงหรือตัว๋เคร่ืองบินซ่ึงนกัการตลาดจะศึกษาว่าผลิตภณัฑข์องบริษทัมี
บุคคลในอาชีพไหนสนใจเพื่อท่ีจะจดักิจกรรมทางการตลาดใหส้นองความตอ้งการใหเ้หมาะสม 

 
3.1.3 อาชีพ (Occupation) ของแต่ละบุคคลจะนาํไปสู่ความตอ้งการสินคา้ 

และบริการท่ีแตกต่างกนัเช่น กลุ่มขา้ราชการจะตอ้งการรถยนตข์องประเทศญ่ีปุ่นท่ีประหยดันํ้ ามนั
และราคาพอสมควร ในขณะท่ีนักธุรกิจจะตอ้งการรถยนตจ์ากประเทศแถบยุโรปท่ีดูหรูหราราคา
แพงเป็นตน้ ดงันั้น นกัการตลาดจะตอ้งศึกษาว่าผลิตภณัฑข์องบริษทัเป็นท่ีตอ้งการของกลุ่มอาชีพ
ใดเพื่อท่ีจะนาํมาจดักิจกรรมทางการตลาดให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้เป้าหมาย
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 
3.1.4 โอกาสทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstances) หรือรายได ้ (Income) 

โอกาสทางเศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบต่อสินคา้และบริการท่ีเขาตดัสินใจซ้ือโอกาสเหล่าน้ี
ประกอบดว้ยรายไดก้ารออมทรัพยอ์าํนาจการซ้ือและทศันคติเก่ียวกบัการจ่ายเงินนกัการตลาดตอ้ง
สนใจในแนวโน้มของรายไดส่้วนบุคคลการออมและอตัราดอกเบ้ียถา้ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าคนมี
รายไดต้ ํ่ากิจการตอ้งปรับปรุงดา้นผลิตภณัฑ์การจดัจาํหน่ายการตั้งราคาลดการผลิตและสินคา้คง
คลงัและวิธีการต่างๆ เพื่อป้องกนัการขาดแคลนเงินหมุนเวียน 
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3.1.5 การศึกษา (Education) ผูท่ี้มีการศึกษาสูงมีแนวโนม้จะบริโภคผลิตภณัฑมี์
คุณภาพดีมากกวา่ผูท่ี้มีการศึกษาตํ่า 

 
3.1.6 ค่านิยมหรือคุณค่า (Value) และรูปแบบการดาํรงชีวิต (Lifestyle) ค่านิยม

หรือคุณค่า (Value) หมายถึงความนิยมในส่ิงของหรือบุคคลหรือความคิดในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
หมายถึงอตัราส่วนของผลประโยชน์ท่ีรับรู้ต่อราคาสินคา้ส่วนรูปแบบการดาํเนินชีวิต (Lifestyle) 
หมายถึงรูปแบบของการดาํรงชีวิตในโลกมนุษยโ์ดยแสดงออกในรูป (1) กิจกรรม (2) ความสนใจ 
(3) ความคิดเห็น 

 
3.2 ปัจจยัทางดา้นจิตวิทยา (PsychologicalFactors) ปัจจยัภายในท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภค 

ซ่ึงก่อใหเ้กิดพฤติกรรมการซ้ือนั้น ประกอบดว้ย  
 

3.2.1 การจูงใจ (Motivation) หมายถึงพลงัส่ิงกระตุน้ภายในตวัแต่ละบุคคล  
ซ่ึงกระตุน้ใหป้ฏิบติั  

 
3.2.2 บุคลิกภาพ และแนวความคิดของตนเอง (Personality and Self -concept) 

หมายถึงลกัษณะดา้นจิตวิทยาภายในของบุคคล ซ่ึงช่วยกาํหนดและสะทอ้นถึงวิธีการ ซ่ึงบุคคลหน่ึง
ตอบสนองส่ิงแวดลอ้ม 

 
3.2.3 การรับรู้ (Perception) หมายถึงกระบวนการซ่ึงแต่ละบุคคลไดรั้บความรู้ 

และประสบการณ์โดยการซ้ือ หรือการบริโภค 
 
3.2.4 การเรียน (Learning) หมายถึงกระบวนการซ่ึงแต่ละบุคคลไดรั้บความรู้และ

ประสบการณ์ โดยการซ้ือหรือการบริโภค 
 

3.2.5 ความเช่ือและทศันคติ (Belief and Attitudes) หมายถึงความโนม้เอียงท่ี
เรียนรู้ เพื่อใหมี้พฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะท่ีพึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจ ท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

 
3.3 ปัจจยัภายนอก (External Factors) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในชีวิตประจาํวนัและมี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ เป็นตวักาํหนดและควบคุมพฤติกรรมของมนุษย ์



21 
 

3.3.1 กลุ่มอา้งอิง (Reference Groups) หมายถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลซ่ึงใชเ้ป็น
แหล่งอา้งอิงสําหรับบุคคลใดบุคคลหน่ึง ในการกาํหนดค่านิยม ทศันคติ และพฤติกรรมอย่างใด
อยา่งหน่ึง หรือพฤติกรรมทัว่ไป 

 
3.3.2 ครอบครัว (Family) หมายถึงบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ซ่ึงเก่ียวขอ้ง 

กนัทางสายเลือด การแต่งงาน หรือการยอมรับใหอ้ยูอ่าศยัดว้ยกนั 
 
3.3.3 ชั้นทางสังคม (Social Class) หมายถึงการแบ่งกลุ่มภายในสังคมซ่ึงภายใน

กลุ่มประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีค่านิยม ความสนใจและพฤติกรรมอยา่งเดียวกนั 
 
3.3.4 วฒันธรรม  (Culture) หมายถึงผลรวมของการเ รียนรู้ความเชื่อถือ

ค่านิยมและขนบธรรมเนียมประเพณี ซ่ึงกาํหนดพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในสงัคมใดสงัคมหน่ึง 
 
3.3.5 วฒันธรรมยอ่ย (Subculture) หมายถึงกลุ่มวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัซ่ึงเป็น

ส่วนท่ีปรากฏชดัเจนในสงัคมขนาดใหญ่และสลบัซบัซอ้น 
  

จากแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค ในส่วนของปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ตัรเดบิต 
สามารถนาํมาประยกุตใ์ชก้บัการศึกษาในคร้ังน้ี โดยการนาํตวัแปรปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
สาขาท่ีจบการศึกษาขั้นสูงสุด รายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน อาชีพ ซ่ึงมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของ
บุคคลมาใชใ้นแบบจาํลอง เพื่อหาวา่ปัจจยัดงักล่าวส่งผลต่อการเลือกใชบ้ตัรเดบิตในทิศทางใด 
 
4. ทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนประสมการตลาดสําหรับธุรกจิบริการ (7Ps) 
 

ส่วนประสมทางการตลาด (The Services Marketing Mix) จดัเป็นส่วนหน่ึงของกลยทุธ์ทาง
การตลาด (Marketing Strategies) สาํหรับตลาดบริการนั้นนอกเหนือจากส่วนประสมทางการตลาด
สาํหรับสินคา้ทัว่ไปท่ีประกอบดว้ย 4’Ps ไดแ้ก่ผลิตภณัฑแ์ละการบริการ (Product) ราคา (Price) 
ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) แต่สาํหรับส่วนประสมทาง
การตลาดบริการยงัมีส่วนประกอบท่ีเพิ่มข้ึนมาอีก 3 ส่วนคือบุคลากร (People) ประเภทของการ
ให้บริการ (Process) และการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and 
Presentation) ซ่ึงในแต่ละปัจจยัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี (ธีรกิติ  นวรัตน ณ อยธุยา, 2544) 
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1. ผลิตภณัฑแ์ละการบริการ (Product) หมายถึงส่ิงท่ีนาํเสนอแก่ตลาดเพ่ือให้เกิดความ
สนใจความตอ้งการเป็นกรรมสิทธ์ิการใชก้ารบริโภคหรือสามารถตอบสนองความตอ้งการให้เกิด
ความพึงพอใจโดยองคป์ระกอบของผลิตภณัฑเ์ฉพาะในธุรกิจบริการมีดงัน้ี 
 

1.1 ผลิตภณัฑห์ลกัหรือผลิตภณัฑท์ัว่ไป (The Core or Generic Product) ประกอบดว้ย
บริการพื้นฐาน (The Basic Service Product) ซ่ึงนกัการตลาดสร้างข้ึนและนาํเสนอใหก้บัลูกคา้ซ่ึง
โดยทัว่ไปบริการพื้นฐานเหล่าน้ีจะสามารถสนองความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของลูกคา้ได ้

 
1.2 ผลิตภณัฑท่ี์คาดหวงั (The Expected Product) ประกอบดว้ยบริการพื้นฐานแลว้ยงั

รวมไปถึงเง่ือนไขในการซ้ือท่ีตํ่าท่ีสุดซ่ึงลูกคา้โดยทัว่ไปคิดวา่มีความจาํเป็นสาํหรับเขาและคาดหวงั
วา่จะตอ้งไดรั้บเม่ือซ้ือบริการ 

 
1.3 ผลิตภณัฑเ์สริม (The Augmented Product) คือส่ิงท่ีทาํใหบ้ริการของผูใ้หบ้ริการ

รายหน่ึงมีความแตกต่างจากบริการของผูใ้ห้บริการรายอ่ืนๆเป็นการเพ่ิมคุณค่าใหก้บัการบริการใน
รูปแบบของคุณภาพในการบริการท่ีเหนือกวา่ 

 
1.4 ผลิตภณัฑท่ี์เป็นไปได ้ (The Potential Product) คือคุณประโยชน์หรือคุณค่าเพิ่ม

ทั้งหมดท่ีนกัการตลาดบริการสามารถท่ีจะเพิ่มเติมเขา้ไปไดใ้นอนาคตเพ่ือใหก้ารใหบ้ริการท่ีเป็นอยู่
สามารถสนองความพอใจของลูกคา้ไดอ้ยา่งดีเลิศในลกัษณะท่ีเกินความคาดหวงัของลูกคา้ (Exceed 
Expectation) และเหนือกวา่คู่แข่งขนั 
 

ความสาํคญัของตลาดบริการท่ีสาํคญัอีกประการหน่ึงคือการเผชิญหนา้กบัปัญหาความลึก
และความกวา้งของสายบริการท่ีเก่ียวโยงไปถึงการตดัสินใจสําหรับบริการท่ีจะเพ่ิมเขา้มาดงันั้น
ผลิตภณัฑ์บริการจึงมีการพฒันาอยู่ตลอดเวลาเพ่ือให้เกิดบริการท่ีอยู่ในระดบัสูงกว่าบริการหลกั
สามารถสร้างบริการท่ีแตกต่างจากคู่แข่งขนัได้และเป็นการสร้างคุณค่าในสายตาผูบ้ริโภคซ่ึง 
การพฒันาสินคา้บริการนั้นจาํเป็นตอ้งดาํเนินการเป็นขั้นๆประกอบดว้ยการสํารวจโดยทัว่ๆไป 
การกลัน่กรองให้เหลือแต่ขอ้มูลท่ีสําคญัและเป็นประโยชน์การวิเคราะห์ทางธุรกิจการพฒันา
รูปแบบการทดสอบและการนาํบริการออกสู่ตลาดแต่การพฒันาคุณภาพบริการจะมากหรือน้อย
ข้ึนอยูก่บัชนิดและประเภทของบริการว่าจะเนน้บริการหรือคุณภาพมากกว่ากนัและประการสาํคญั
สินคา้และบริการมกัตอ้งประสบกบัวงจรชีวิตผลิตภณัฑ ์ (Product Life Cycle) สภาพแวดลอ้ม 
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ท่ีเก่ียวขอ้งเปล่ียนไปย่อมส่งผลต่อความเส่ือมความนิยมดังนั้ นนักการตลาดตอ้งหมัน่ทบทวน 
ความเหมาะสมระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกบัส่ิงแวดลอ้มเหล่านั้นอยูต่ลอดเวลาเรียกว่าเป็น
การปรับกลยทุธ์ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 

 
2. ราคา (Price) คือคุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงินจดัเป็นตน้ทุนของลูกคา้ผูบ้ริโภค 

จะเปรียบเทียบระหวา่งคุณค่าผลิตภณัฑก์บัราคาผลิตภณัฑ ์
 

3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place)คือทาํเลท่ีตั้งการจดัสถานท่ีใหบ้ริการและโครงสร้างของ
ช่องทางซ่ึงประกอบดว้ยสถาบนัการตลาดและกิจกรรมใชเ้พื่อเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑแ์ละบริการจาก
องคก์รไปยงัตลาดส่วนประสมทางการตลาดดา้นสถานท่ีตั้งและช่องทางการจดัจาํหน่ายกล่าวคือ 
 

Location หมายถึงสถานท่ีหรือคนท่ีมีพร้อมเพ่ือจะให้บริการและ Channel ซ่ึงหมายถึง 
ข่ายหรือสายใยท่ีจะส่งบริการไปถึงผูใ้ชบ้ริการคนสุดทา้ยหรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรมอย่างไรก็ตาม
บางคร้ังทั้งสองคาํอาจใชค้วามหมายแทนกนันอกจากน้ี Location ยงัถูกใชใ้นความหมายรวมกบั 
การจดัจาํหน่าย (Place หรือ Distribution) ท่ีหมายถึงโครงสร้างของช่องทางซ่ึงประกอบดว้ยสถาบนั
และกิจกรรมใชเ้พื่อเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑแ์ละบริการจากองคก์รไปยงัตลาดสถาบนัท่ีนาํผลิตภณัฑ์
ออกสู่ตลาดเป้าหมายก็คือสถาบนัการตลาดส่วนกิจกรรมท่ีช่วยในการกระจายสินคา้ประกอบดว้ย
การขนส่งการคลงัสินคา้และการรักษาสินคา้คงคลงัดงันั้นสถานท่ีใหบ้ริการในส่วนแรกคือการเลือก
ทาํเลท่ีตั้ง (Location) และการจดัสถานท่ีใหบ้ริการการเลือกทาํเลท่ีตั้งของธุรกิจมีความสาํคญัมาก
เพราะผูบ้ริโภคตอ้งไปรับบริการจากผูใ้หบ้ริการในสถานท่ีผูใ้หบ้ริการจดัไวเ้พราะทาํเลท่ีตั้งท่ีเลือก
เป็นตวักาํหนดกลุ่มของผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาใชบ้ริการดงันั้นสถานท่ีให้บริการตอ้งสามารถครอบคลุม
พื้ น ท่ี ในการให้บ ริก ารก ลุ่ม ลูกค้า เ ป้ าหมายได้ม าก ท่ี สุดและคํา นึ ง ถึ งทํา เ ล ท่ีตั้ ง ของ 
คู่แข่งขนัดว้ยโดยความสาํคญัของทาํเลท่ีตั้งและการจดัสถานท่ีให้บริการจะมีความสาํคญัมากนอ้ย
แตกต่างกนัไปตามลกัษณะเฉพาะของธุรกิจบริการแต่ละประเภทแบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะคือ 

 
1) เม่ือลูกคา้ตอ้งเดินทางไปรับบริการณสถานท่ีท่ีผูใ้ห้บริการจดัเตรียมไวเ้ช่น

โรงพยาบาลโรงแรมภตัตาคารธนาคารในกรณีน้ีการเลือกทาํเลท่ีตั้งและการจดัสถานท่ีให้บริการมี
ความสาํคญัมาก 
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2) ในกรณีท่ีผูใ้ห้บริการสามารถเดินทางไปให้บริการแก่ลูกคา้ไดใ้นกรณีน้ีการ
เลือกทาํเลท่ีตั้งและการจดัสถานท่ีใหบ้ริการมีความสาํคญันอ้ยลง 

 
3) การใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์เขา้ช่วยในการใหบ้ริการ (The Service Provider and 

Customer Transact Business at Arm's Length Location) ในกรณีน้ีทาํเลท่ีตั้งไม่ค่อยเก่ียวขอ้ง
โดยตรงกลยุทธ์ในการจดัจาํหน่าย ก็คือพยายามนําเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ต่างๆเพื่อให้ลูกคา้ใช้
บริการไดโ้ดยสะดวก 

 
ในส่วนของช่องทางการจดัจาํหน่าย (Channels) คือการกาํหนดช่องทางการจดัจาํหน่าย 

ตอ้งคาํนึงถึงองคป์ระกอบ 3 ส่วนไดแ้ก่ลกัษณะของการบริการความจาํเป็นในการใชค้นกลาง 
ในการจัดจาํหน่ายและลูกคา้เป็นเป้าหมายของธุรกิจนั้นซ่ึงช่องทางการจัดจาํหน่ายของธุรกิจ
โดยทัว่ไปมี 4 ช่องทาง ไดแ้ก่ 

 
1) การใหบ้ริการโดยตรงผูใ้หบ้ริการใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการโดยตรงไม่ผา่นคนกลาง 
 
2) ผา่นตวัแทนโดยการผา่นคนกลางซ่ึงเป็นตวัแทนเช่นบริษทัตวัแทนโฆษณา 
 
3) ผา่นตวัแทนของทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายผูใ้หบ้ริการและผูใ้ชบ้ริการต่างมีคนกลาง

ของตวัเองและคนกลางของทั้งสองฝ่ายตกลงกนั 
 
4) การเขา้ร่วมระบบการขายสินคา้หรือการบริการโดยการซ้ือสิทธ์จากบริษทัแม่

และสัญญาการให้บริการโดยผูใ้ช้บริการติดต่อผ่านทางธุรกิจบริการท่ีได้รับสิทธิและมีสัญญา
ใหบ้ริการจากบริษทัแม่ 

 
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) คือการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหว่างผูข้าย 

กบัผูซ้ื้อสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือการติดต่อส่ือสารอาจใชพ้นกังานขายทาํการขายและการ
ติดต่อส่ือสารโดยไม่ใช้คนหรือประสมประสานกันตามความเหมาะสมเคร่ืองมือส่งเสริม 
ท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 
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4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นการติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้โดยไม่ใชบุ้คคล 
(Impersonal Communication) มีบทบาทคือทาํให้ผูบ้ริโภครู้จกัสินคา้และบริการ (Awareness)  
และช่วยทาํให้ผูบ้ริโภคมองเห็นความแตกต่างระหว่างบริการของกิจการกบับริการของคู่แข่งขนั
ดงันั้นการโฆษณาจึงตอ้งกระทาํอย่างสมํ่าเสมอและกิจกรรมของการโฆษณาจะตอ้งสอดคลอ้ง
ประสานกบัส่วนประกอบอ่ืนของการส่งเสริมการตลาดเพ่ือความสาํเร็จของการตลาดบริการ 

 
4.2 การขายโดยใชพ้นกังานขาย (Personal Selling) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมี

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ห้บริการกับลูกค้าซ่ึงมีส่วนในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน
กระบวนการขายประกอบไปดว้ยขั้นตอนท่ีสาํคญัคือ 

 
1) การระบุถึงผูท่ี้คาดวา่จะเป็นผูมุ่้งหวงั (Target Prospect Identification) 
 
2) การวางแผนเยีย่มลูกคา้ (Sales Call Planning) 
 
3) การเตรียมการการเสนอขาย (Preparation of Presentation) 
 
4) การขจดัขอ้โตแ้ยง้ (Handling Objections) 
 
5) สรุปการขาย (Closing Sales) 

 
การส่งเสริมการขายโดยใชพ้นกังานขายตอ้งมุ่งเนน้เก่ียวกบัการติดต่อท่ีใชบุ้คคล (Personal 

Contact Function) การส่งเสริมความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ให้แน่นแฟ้นยิ่งข้ึน (Relationship 
Enhancement) และการสร้างโอกาสในการขายบริการอ่ืน (Cross Selling) 

 
4.3 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึงกิจกรรมการส่งเสริม 

ท่ีนอกเหนือจากการโฆษณาการขายโดยใชพ้นักงานขายและการให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์ 
ซ่ึงสามารถกระตุน้ความสนใจทดลองใชห้รือการซ้ือโดยลูกคา้ขั้นสุดทา้ยหรือบุคคลอ่ืนในช่องทาง
การส่งเสริมการขายมี 3 รูปแบบ คือ 

 
 



26 
 

1) การกระตุน้ผูบ้ริโภคเรียกวา่การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่ผูบ้ริโภค (Consumer Promotion) 
 
2) การกระตุน้คนกลางเรียกวา่การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่คนกลาง (Trade Promotion) 
 
3) การกระตุน้พนกังานขายเรียกว่าการส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่พนกังานขาย (Sales 

Force Promotion) 
 

4.4 การใชข่้าวสารและการประชาสัมพนัธ์ (Publicity and Public Relation) การใหข่้าว
เป็นการเสนอความคิดเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการท่ีไม่ตอ้งมีการจ่ายเงินส่วนการประชาสัมพนัธ์
หมายถึงแผนงานและความพยายามท่ีจะกระทาํอย่างต่อเน่ืองเพ่ือสร้างและรักษาภาพลกัษณ์และ
ความเขา้ใจอนัดีระหว่างองค์การและสาธารณชนโดยเคร่ืองมือท่ีสําคญัของการประชาสัมพนัธ์ 
มีดงัน้ี 

 
1) ส่ิงพมิพต่์างๆ (Publications) 
 
2) การสร้างกิจกรรมพิเศษ (Event) 
 
3) การใชส้ญัลกัษณ์หรือตราขององคก์าร (Symbol/logos) 
 
4) การจดันิทรรศการ (Exhibitions) 

 
4.5 การเผยแพร่แบบปากต่อปาก (Word of Mouth Communication) เป็นแหล่งอา้งอิง

ท่ีมีความสําคญัโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับธุรกิจบริการซ่ึงขอ้มูลท่ีไดรั้บการเผยแพร่ออกไปดว้ย
วิธีการน้ีเป็นไปไดท้ั้งในแง่บวกและลบ 

 
4.6 การตลาดทางตรง (Direct Marketing) ไดเ้ขา้มามีบทบาทในวิถีชีวิตของผูบ้ริโภค

มากข้ึนเน่ืองจากการพฒันาเทคโนโลยีทางดา้นคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม (Computer and 
Telecommunication) โดยเฉพาะการเกิดข้ึนของส่ืออิเลก็ทรอนิคต่างๆเพื่อตอบสนองต่อวิถีชีวิตท่ี
เปล่ียนแปลงไปของผูบ้ริโภคยุคใหม่ท่ีมีเวลาน้อยลงเคร่ืองมือท่ีสําคญัของการตลาดทางตรง
ประกอบดว้ย 
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1) การโฆษณาทางไปรษณีย ์(Direct Mail) 
 
2) การสัง่ซ้ือสินคา้ทางไปรษณีย ์(Mail Order) 
 
3) การโฆษณาท่ีกระตุน้ใหมี้การตอบสนองทนัที (Direct Responses Advertising) 
 
4) การขายตรง (Direct Selling) 
 
5) การตลาดทางโทรศพัท ์(Telemarketing) 
 
6) การตลาดโดยใชส่ื้ออิเลก็ทรอนิกส์ (Digital Marketing) 

 
อย่างไรก็ตามลกัษณะการขายบริการเป็นการขายตรงกิจการบางอย่างไม่มีพนักงานขาย

ดังนั้ นการเลือกใช้เคร่ืองมือส่งเสริมการตลาดสําหรับธุรกิจบริการจําเป็นต้องพิจารณาจาก 
ตวัแปรอ่ืนๆท่ีมีผลต่อส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดประกอบไปด้วยชนิดของการบริการ
ขอ้จาํกดัท่ีมีอยูใ่นขณะนั้นการแข่งขนัสภาพทางภูมิศาสตร์การยอมรับของลูกคา้และการบริหารงาน 

 
5. บุคลากร(People) หรือพนกังาน (Employees)คุณภาพในการให้บริการตอ้งอาศยัการ

คดัเลือกการฝึกอบรมการจูงใจเพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือ
คู่แข่งพนักงานตอ้งมีความสามารถมีทศันคติท่ีดีสามารถตอบสนองต่อลูกคา้ได้มีความคิดริเร่ิม 
มีความสามารถในการแกปั้ญหาและสามารถสร้างค่านิยมใหก้บัองคก์ร 
 

6. กระบวนการใหบ้ริการ (Process)หมายถึงขั้นตอนระเบียบหรือวิธีการทาํงานซ่ึงเก่ียวขอ้ง
กบัการสร้างและการนาํเสนอบริการให้กบัลูกคา้โดยทัว่ไปกระบวนการในการให้บริการมกัจะ
เก่ียวขอ้งกบั 2 ประเด็นหลกัคือความซบัซอ้นของกระบวนการ (Complexity) และความแตกต่างใน
กระบวนการ (Divergence) ซ่ึงนกัการตลาดสามารถเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงกระบวนการในการ
ใหบ้ริการในประเด็นท่ีเก่ียวกบัความซบัซอ้นและความแตกต่างในกระบวนการดงักล่าวขา้งตน้เพื่อ
เสริมความแขง็แกร่งให้กบัตาํแหน่งทางการตลาดในปัจจุบนัของกิจการหรือเพื่อสร้างตาํแหน่งทาง
การตลาดข้ึนมาใหม่นกัการตลาดจะตอ้งพิจารณาทางเลือกในการเปล่ียนแปลงกระบวนการ ดงัน้ี 
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1) ลดความแตกต่างในกระบวนการ (Reduced Divergence) 
 
2) เพิ่มความแตกต่างในกระบวนการ (Increased Divergence) 
 
3) ลดความซบัซอ้นในกระบวนการ (Reduced Complexity) 

 
4) เพิ่มความซบัซอ้นในกระบวนการ (Increased Complexity) 

 
โดยฝ่ายการตลาดตอ้งร่วมมือกนัอย่างใกลชิ้ดกบัเจา้หน้าท่ีให้บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ทาํงานตามกระบวนการผลิตบริการจึงจะทาํใหบ้ริการมีคุณภาพดี 
 

7. การสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) ไดแ้ก่
สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีให้บริการการออกแบบตกแต่งและแบ่งส่วนหรือแผนกของพื้นท่ีใน
อาคารและลกัษณะทางกายภาพอ่ืนๆท่ีสามารถดึงดูดใจลูกคา้และทาํใหม้องเห็นภาพลกัษณ์ของการ
บริการไดอ้ยา่งชดัเจนดว้ย 
 

จากแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับส่วนประสมการตลาดสําหรับธุรกิจบริการในส่วนของ 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ตัรเดบิต  สามารถนาํมาประยกุตใ์ชก้บัการศึกษาในคร้ังน้ี โดยการนาํ
ตวัแปรปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ คาํแนะนําท่ีชัดเจนของบัตรเดบิต ขั้นตอนการ
ให้บริการสมคัรบตัรเดบิต ขั้นตอนการให้บริการใชบ้ตัรเดบิต ความสะอาดของสถานท่ีให้บริการ
ของบัตร เดบิต  การจัดป้ายแสดงจุดให้บ ริการของบัตร เดบิต  เพื่ อหาว่ า ปัจจัยดังกล่าว 
ส่งผลต่อการเลือกใชบ้ตัรเดบิตในทิศทางใด 
 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 

 นางสาววรรัตน์  สุรียพรรณ (2549) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้
บริการสินเช่ือของลูกคา้ ธนาคารออมสินสาขาท่าชนะ  จงัหวดัสุราษฎร์ธานีโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือของลูกคา้ ธนาคารออม
สินสาขาท่าชนะ จังหวดัสุราษฎร์ธานี โดยสุ่มตัวอย่างจากลูกค้าสินเช่ือของธนาคารออมสิน  
สาขาท่าชนะผูว้ิจยัไดก้าํหนดประชากรจาํนวน 320 คน เป็นลูกคา้ท่ีไดรั้บอนุมติัวงเงินกูแ้ลว้ยงัคงมี
ภาระหน้ีกับธนาคาร เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นชุดแบบสอบถาม โดยใช้วิธีสุ่มตวัอย่างแบบ
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บงัเอิญแลว้วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงใชส้ถิติ t-test,  
F-test และทดสอบความแตกต่างรายคู่ โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe) การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยนาํขอ้มูล
ท่ีเก็บรวบรวมไปตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์แลว้ใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS for Windows 
เพื่อทาํการวิเคราะห์ค่าทางสถิติต่างๆ 
 

จากงานวิจยัพบว่า การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขาท่า
ชนะ ปัจจยัท่ีผลมากท่ีสุดคือพนกังาน รองลงมาคือส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ กระบวนการใหบ้ริการ
การส่งเสริมการตลาด ผลิตภณัฑ ์ราคา และสถานท่ีตามลาํดบั โดยทุกปัจจยัมีผลต่อการตดัสินใจใช้
บริการสินเช่ือของธนาคารออมสิน สาขาท่าชนะในระดบัดีมาก  ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลดา้น อายุ
อาชีพ สถานภาพ ระดบัการศึกษา และรายไดมี้ผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือของธนาคาร
ออมสินสาขาท่าชนะ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมุติฐาน
สําหรับปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ  มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเ ช่ือไม่แตกต่างกัน 
ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมุติฐาน 

 
ผลท่ีไดส้ามารถนาํไปประยกุตใ์ชก้บัการศึกษาในคร้ังน้ีโดยนาํปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ใช้บริการบัตรเดบิตธนาคารออมสินของลูกค้า  ได้แก่คําแนะนํา ท่ีชัดเจนของบัตรเดบิต 
ธนาคารออมสิน ขั้นตอนการให้บริการสมคัรบตัรเดบิตธนาคารออมสิน ขั้นตอนการให้บริการ 
บตัรเดบิตธนาคารออมสิน สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีให้บริการของบตัรเดบิตธนาคารออมสิน  
การจัดป้ายแสดงจุดให้บริการของบัตรเดบิตธนาคารออมสิน เพื่อหาว่าปัจจัยต่างๆ ส่งผลต่อ 
การตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเดบิตธนาคารออมสิน ในทิศทางใด 

 
นางสาวอภิรมย์  สุขกสี (2549)ได้ทาํการศึกษาเร่ือง การประเมินผลสินเช่ือธนาคาร

ประชาชนของธนาคารออมสิน : ศึกษากรณีความสาํเร็จตามกรอบวตัถุประสงคข์องโครงการ โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลของสมาชิกในโครงการธนาคาร
ประชาชนกบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความสาํเร็จของโครงการธนาคารประชาชน ไดแ้ก่ อาชีพ รายได ้
ระดับการศึกษา วตัถุประสงค์ในการขอสินเช่ือ วงเงินสินเช่ือ และภาระหน้ีสินวิธีการศึกษา 
กระทาํโดย ผูว้ิจยัไดก้าํหนดประชากรท่ีเป็นสมาชิกท่ีไดรั้บอนุมติัจากธนาคารออมสิน สาขาบางนา 
ตวัช้ีวดัความสาํเร็จของโครงการเป็นการประเมินผลความสาํเร็จตามเกณฑป์ระสิทธิผลเคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการวิจยั ผูว้ิจยัทาํการเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม ท่ีสร้างข้ึนจากงานวิจยัต่างๆ บทความ
ทางวิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง ระเบียบคาํสั่ง และรายงานผลการดาํเนินการของธนาคารออมสิน นาํมาทาํ
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การวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชส้ถิติ เพื่อหาค่าของขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลเป็นค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

 
จากงานวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นสมาชิกโครงการธนาคารประชาชนเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง

ว่าโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน สาขาบางนา มีความสําเร็จตามกรอบ
วตัถุประสงคท์ั้ง 4 ขอ้ เป็นแหล่งเงินทุนใหก้บัสมาชิกท่ีเป็นผูป้ระกอบการรายยอ่ยดา้นส่งเสริมและ
พฒันาอาชีพให้สมาชิก ดา้นส่งเสริมให้เกิดการออมทรัพยอ์ย่างเป็นระบบ ส่งเสริมให้ประชาชนมี
อาชีพ มีรายได้ และมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนการศึกษาคร้ังน้ีมุ่งประเมินผลความสําเร็จของ
โครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน สาขาบางนา และศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของปัจจยัส่วนบุคคล ของสมาชิกในโครงการธนาคารประชาชน 

 
ผลท่ีไดส้ามารถนาํไปประยกุตใ์ชก้บัการศึกษาในคร้ังน้ีโดยนาํปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ใชบ้ริการบตัรเดบิตธนาคารออมสิน เพื่อนาํไปพฒันาและปรับปรุงการใหบ้ริการบตัรเดบิตธนาคาร
ออมสิน ให้เกิดผลสําเร็จโดยทัว่ถึงต่อไปรวมทั้งควรมีการติดตาม และประเมินผลความสําเร็จ 
ของใหบ้ริการบตัรเดบิตธนาคารออมสิน อยา่งต่อเน่ือง 
 

นางสาวณชัชา  อุดมภาสกร (2555)ไดท้าํการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้
บริการด้านต่างประเทศของผูใ้ช้บริการ ธนาคารพาณิชย์ไทยในเขตกรุงเทพมหานครโดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการต่างประเทศของผูใ้ชบ้ริการธนาคารพาณิชยไ์ทยและ
ความตอ้งการของการใช้บริการต่างประเทศ ของผูใ้ช้บริการธนาคารพาณิชยไ์ทยวิธีการศึกษา
กระทาํโดยผูว้ิจยัได้กาํหนดประชากรและการสุ่มตวัอย่าง จากลูกคา้ท่ีมาใช้บริการในธนาคาร
พาณิชย์ ในเขตกรุงเทพมหานครเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นชุดแบบสอบถาม และการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล ท่ีได้จากแบบสอบถามนํามาวิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าทางสถิติ และทดสอบ
สมมติฐานโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 

  
จากการรวบรวมข้อมูลของธนาคารต่างๆในการให้บริการต่างประเทศแบ่งเป็น  

การให้บริการแลกเปล่ียนเงินตรา/เช็คเดินทาง บริการตราสารทางการเงินสกุลเงินต่างประเทศ
บริการโอนเงิน-รับเงินจากต่างประเทศ บริการออมเงินกบับญัชีเงินฝากสกุลเงินตราต่างประเทศ
ผูว้ิจัยได้นําข้อมูลจากแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการด้าน
ต่างประเทศของผูใ้ชบ้ริการธนาคารพาณิชยไ์ทยในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 405 ชุด ลงใน
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คอมพิวเตอร์และประมวลผลและไดผ้ลการวิเคราะห์ ดงัน้ี (1) ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูใ้ช้บริการ
ธนาคารพาณิชยไ์ทยในเขตกรุงเทพมหานคร (2) พฤติกรรมการใช้บริการธนาคารพาณิชยไ์ทย 
ในเขตกรุงเทพมหานคร(3) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการเลือกใชบ้ริการดา้นต่างประเทศของผูใ้ชบ้ริการ
ธนาคารพาณิชยไ์ทยในเขตกรุงเทพมหานครจากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีการใชบ้ริการ
แลกเปล่ียนเงินตรา/เช็คเดินทาง มากท่ีสุด รองลงมาเป็นการใช้บริการโอนเงิน-รับเงินจาก
ต่างประเทศ จาํนวนเงินอยูใ่นช่วง 20,000 – 40,000 บาท โดยเป็นเงินสกลุ U$D มากท่ีสุด 
  
 ผลท่ีไดส้ามารถนาํไปประยกุตใ์ชก้บัการศึกษาในคร้ังน้ีโดยนาํปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ใชบ้ริการบตัรเดบิตธนาคารออมสิน ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการควรมีความสะดวก 
รวดเร็ว โดยลดหรือปรับปรุงกระบวนการท่ียุ่งยากให้ง่ายต่อการให้บริการดา้นบุคลากรพนกังาน
ตอ้งเตม็ใจใหบ้ริการแก่ลูกคา้ และสามารถแกไ้ขปัญหาดา้นต่างๆใหก้บัลูกคา้ได ้
 

กรอบแนวคดิ 
 

จากแนวคิดทฤษฎีและการตรวจสอบเอกสารจึงนาํมาจดัทาํกรอบแนวคิดในการศึกษา ดงัน้ี 
  
 1. การวิเคราะห์โครงสร้างตลาดและภาพรวมของธุรกิจบตัรเดบิต จะเป็นการนาํโครงสร้าง
ตลาด (Market Structure) มาใชใ้นการวิเคราะห์ว่า ธุรกิจบตัรเดบิตว่ามีโครงสร้างตลาดเป็นไปใน
ลกัษณะใด 
 

2. การวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้บัตรเดบิตธนาคารออมสิน ใช้ทฤษฎีอุปสงค ์
(Demand Theory) และทฤษฎีการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Theory of Consumer Behavior) 
มาใชใ้นการพิจารณาร่วมกนั 

 

 3. การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบตัรเดบิตธนาคารออมสิน โดย
กาํหนดปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาดสาํหรับธุรกิจบริการ 7Ps (Marketing Mix’s Components) 
ของ Philip  Kotler (1997) มาใชใ้นการวิเคราะห์ว่า มีปัจจยัใดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ
บตัรเดบิตธนาคารออมสิน 
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ภาพที ่2  กรอบแนวคิดในการวิจยั 
ท่ีมา: จากผูว้จิยั 

กรอบแนวคดิการวจัิย 
 
ในการวิจยัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเดบิตธนาคารออมสิน ไดมี้การกาํหนดตวั

แปรอิสระและตวัแปรตาม เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการดาํเนินงานวิจยัและเป็นแนวทางในการคน้หา
คาํตอบแนวคิดในการวิจยั ไดด้งัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3.ปัจจัยทีม่อีทิธิพลต่อการเลอืกใช้บริการบตัรเดบติ

ธนาคารออมสิน 

-  ดา้นผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ ความสะดวกต่อการซ้ือ   
สินคา้ 

-  ดา้นราคา ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมบตัรเดบิต 
-  ดา้นการจดัจาํหน่าย ไดแ้ก่ จาํนวนจุดท่ีตั้งตู้
เอทีเอม็ 

-  ดา้นการส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ โปรโมชัน่
บตัรเดบิต 

-  ดา้นบุคลากรหรือพนกังาน ไดแ้ก่ คาํแนะนาํท่ี
ชดัเจนของพนกังานต่อการใชบ้ตัรเดบิต 

-  ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ไดแ้ก่ ขั้นตอนการ
สมคัรบตัร 

-  ดา้นการสร้างและนาํเสนอทางกายภาพ ไดแ้ก่ 
ความสะอาดของสถานท่ี  

2.พฤติกรรมการเลอืกใช้บตัรเดบติธนาคาร 
ออมสิน 
- ความคิดเห็นต่อการรับรู้บตัรเดบิต 

   - ทศันคติต่อการถือครองบตัรเดบิต 
   - ความตอ้งการใชบ้ริการบตัรเดบิต 

ลกัษณะส่วนบุคคล 
-  เพศ 
-  อาย ุ
-  สถานภาพการสมรส 
-  ระดบัการศึกษา 
-  อาชีพ 
-  รายไดต่้อเดือน 

1. โครงสร้างตลาด 

- จาํนวนผูผ้ลิต 

- ลกัษณะสินคา้ 

- การกีดกนัการเขา้สู่ตลาด 

- ปฏิกิริยาต่อกนัของผูข้ายในตลาด 

การตัดสินใจเลอืกใช้บตัร 

เดบติธนาคารออมสิน 

สถาบนัการเงนิ 

ผู้ออกบตัรเดบติ 
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 จากกรอบแนวคิดของการวิจยัขา้งตน้ สามารถสรุปได้ว่าปัจจยัส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเลือกใช้บริการบัตรเดบิตธนาคารออมสิน และการให้ระดับ
ความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดในเลือกใชบ้ริการบตัรเดบิตธนาคารออมสิน จาํแนกตาม
ปัจจยัส่วนบุคคล มีความแตกต่างกนั ซ่ึงผลท่ีไดส้ามารถนาํไปใชว้างกลยุทธ์และปรับปรุงคุณภาพ
ของบตัรเดบิตธนาคารออมสิน ใหต้รงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด  
 

สมมติฐานในการศึกษา 
 

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและผลงานการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งผูศึ้กษาจึงไดก้าํหนดสมมติฐาน
ท่ีใช้ในการศึกษาปัจจัย ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการบัตรเดบิตธนาคารออมสิน  
มีความสมัพนัธ์กบัปัจจยัส่วนบุคคลโดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 
1. เพศมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเดบิตเน่ืองมาจากสินคา้และบริการมีส่วนลด

ต่างๆ ตามห้างสรรพสินคา้ ซ่ึงจะเป็นแรงจูงใจในการกระตุน้สําหรับการซ้ือสินคา้และบริการ 
ของเพศหญิง รวมทั้งอาจเป็นห่วงความปลอดภยัในทรัพยสิ์นของตนเอง เวลาพกพาเงินสดจาํนวน
มาก ซ่ึงอาจจะเส่ียงต่อการถูกโจรกรรมดังนั้น จึงคาดว่าเพศหญิง ความน่าจะเป็นท่ีจะเลือกใช ้
บตัรเดบิตแทนการเลือกใชเ้งินสดจะมากข้ึน 

 
2. อายุมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการบัตรเดบิตในด้านของปัจจัยด้านส่วนประสม

การตลาดแตกต่างกนั รวมถึงมีความตอ้งการในผลิตภณัฑ์ท่ีแตกต่างกนัออกไป โดยกลุ่มคนท่ีมี 
อายมุากกวา่ จะคาํนึงถึงความเหมาะสม คุณค่าของผลิตภณัฑ ์และปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย
ท่ีแตกต่างกนั โดยกลุ่มคนท่ีมีอายุน้อย จะให้ความสําคญักบัส่ือโฆษณา และการส่งเสริมการขาย
ต่างๆมากกวา่กลุ่มคนท่ีมีอายมุาก 

 
3. สถานภาพการสมรสมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเดบิตกลุ่มคนท่ีมีครอบครัวแลว้ 

มกัจะให้ความสําคญัในเร่ืองราคามากกว่าคนท่ีเป็นโสดและจะให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นช่อง
ทางการจดัจาํหน่ายท่ีแตกต่างกันรวมทั้ งจะให้ความสําคญักับปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด 
ท่ีแตกต่างกันซ่ึงในการศึกษาถึงวงจรชีวิตครอบครัวแล้ว จะพบว่ากลุ่มคนท่ีมีครอบครัวแล้ว 
จะมีพฤติกรรมทางดา้นน้ีแตกต่างกนั 
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4. ระดบัการศึกษามีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเดบิตเน่ืองจากระดบัการศึกษาท่ี
แตกต่างกัน  โดยผู ้ท่ี มีการศึกษาสูงมีแนวโน้มท่ีจะบริโภคผลิตภัณฑ์มี คุณภาพดีมากกว่า  
ผูมี้การศึกษาตํ่า ผูท่ี้มีระดบัการศึกษาขั้นสูงสุดจะมีการเรียนรู้และยอมรับนวตักรรมทางการเงิน
ต่างๆ มากกว่าผูท่ี้มีการศึกษาตํ่าดงันั้นจึงคาดว่าผูเ้ลือกใชมี้ระดบัการศึกษาเรียนรู้และการยอมรับ
นวตักรรมทางการเงินต่างๆจะมากข้ึนและให้ความสนใจเร่ืองช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีแตกต่างกนั
ทั้งทางดา้นการโฆษณาและการส่งเสริมการขายอ่ืนๆ 
 

5. รายไดมี้อิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเดบิตโดยให้ความสาํคญักบัปัจจยัดา้นส่วน
ประสมการตลาดท่ีแตกต่างกนัเน่ืองจากรายไดข้องบุคคลจะส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑข์อง
แต่ละบุคคลท่ีแตกต่างกันออกไปและจะให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านราคาท่ีแตกต่างกัน 
โดยเช่ือว่ากลุ่มผูท่ี้มีรายไดน้้อยย่อมให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นราคามากกว่ากลุ่มผูท่ี้มีรายไดสู้ง
เน่ืองจากผูท่ี้มีรายไดน้อ้ยยอ่มมีกาํลงัซ้ือท่ีนอ้ยกว่าและจะให้ความสาํคญักบัปัจจยัดา้นช่องทางการ
จัดจาํหน่ายท่ีแตกต่างกันกลุ่มผูท่ี้มีรายได้สูงกับรายได้ต ํ่าจะให้ความสําคัญกับเร่ืองช่องการ 
จดัจาํหน่ายท่ีแตกต่างกนัรวมทั้งจะใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีแตกต่างเช่น
การส่งเสริมการตลาดโดยการจดัมอบโชคแก่ลูกคา้ในโอกาสพิเศษต่างๆ 
 

6. อาชีพมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเดบิตโดยบุคคลท่ีประกอบอาชีพท่ีแตกต่างกนั
นั้นจะให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาดท่ีแตกต่างกนัเน่ืองจากอาชีพของแต่ละ
บุคคลจะนําไปสู่ความจาํเป็น และความตอ้งการผลิตภณัฑ์ท่ีแตกต่างกัน และจะให้ความสําคญั 
กับปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
ท่ีแตกต่างกนัโดยคาดว่า ผูเ้ลือกใชบ้ริการบตัรเดบิตท่ีมีระดบัอาชีพ ไดแ้ก่ พนกังานบริษทัเอกชน 
รัฐวิสาหกิจ ขา้ราชการ เป็นตน้ พบวา่มากกวา่ระดบัอาชีพคนใชแ้รงงานและว่างงานทั้งน้ีเน่ืองจากมี
รายไดท่ี้สูงกวา่และความตอ้งการเพื่อการบริโภคต่างๆ จึงมากกวา่ 
 
 
 
 
 

 
 



บทที ่3 
 

วธีิการศึกษา 
 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเดบิตธนาคารออมสิน มีการกาํหนดวิธีการ
และอุปกรณ์ประชากรและกลุ่มตวัอย่างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาการเก็บรวบรวมขอ้มูลและการ
วิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัต่างๆท่ีเป็นตวักาํหนดการตดัสินใจเลือกใช้บริการบตัรเดบิตของธนาคาร 
ออมสิน 

 
1. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการรวบรวมขอ้มูลทางสถิติแนวความคิดทฤษฎีจาก

วารสารและงานวิจยัต่างๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน รายงานประจาํปีและขอ้มูลทางเศรษฐกิจของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต เวบ็ไซตต่์างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการใชแ้บบสอบถาม 
(Questionnaire) ท่ีมีเน้ือหาสอดคลอ้งกบัประเด็นท่ีตอ้งการศึกษาโดยใชต้วัแปรต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึง
ได้มาจากแนวคิดและทฤษฎีมาสร้างแบบสอบถามเพ่ือวดัความคิดเห็นและปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ริการบตัรเดบิตธนาคารออมสิน  

 
2.1 ประชากรท่ีใชศึ้กษาคือ ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการทุกประเภทของธนาคารออมสินสาํนกั

พหลโยธินท่ีมีอายุตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไปทั้งผูท่ี้ถือบตัรเดบิตของธนาคารออมสิน และผูท่ี้ถือ 
บตัรเดบิตของสถาบนัการเงินอ่ืน จาํนวน 400 ตวัอยา่ง 

 
2.2 การเลือกกลุ่มตวัอยา่งเม่ือไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่งแลว้จะทาํการกาํหนดเลือกกลุ่ม

ตวัอยา่งโดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งโดยไม่คาํนึงถึงความน่าจะเป็น (Non-probability sampling) แบบ
โควตา้และเลือกกลุ่มตวัอยา่งจาก 2 กลุ่มใหญ่คือกลุ่มเงินฝากและกลุ่มสินเช่ือเน่ืองจากเป็นกลุ่ม
ธุรกิจหลกัของธนาคารและมีผูม้าใชบ้ริการมากท่ีสุดมีการเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยทาํการแจกดงัน้ี 
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กลุ่มท่ี 1 กลุ่มธุรกิจดา้นเงินฝากโดยผูต้อบแบบสอบถามคือลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการดา้นเงินฝาก
ท่ีมีอายตุั้งแต่ 15 ปีข้ึนไปจาํนวน 200 ชุด 

 
กลุ่มท่ี 2 กลุ่มธุรกิจดา้นสินเช่ือโดยผูต้อบแบบสอบถามจะเป็นลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการดา้น

สินเช่ือท่ีมีอายตุั้งแต่ 15 ปีข้ึนไปจาํนวน 200 ชุด 
 
โดยให้ผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูก้รอกขอ้มูลดว้ยตนเองและจะทาํการเก็บขอ้มูลเพียงคร้ัง

เดียวแลว้นาํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานและหาขอ้สรุปจากการศึกษาโดยใชว้ิธี
การศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Research) และวิธีการศึกษาเชิงวิเคราะห์ (Analytical Research) 
ศึกษาถึงปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัดา้นองคก์รท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัรเดบิตธนาคารออมสิน
และความสมัพนัธ์ของตวัแปรอิสระมีผลต่อความคิดเห็นของลูกคา้ธนาคารออมสินสาํนกัพหลโยธิน
โดยประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใชศึ้กษาในคร้ังน้ีกาํหนดระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ความ 
คาดเคล่ือนเท่ากบัร้อยละ 5 และสัดส่วนในประชากร (¶) = 0.5 ซ่ึงสามารถคาํนวณขนาดของ
ประชากร(Population) หมายถึงกลุ่มสมาชิกทั้งหมดท่ีตอ้งการศึกษา ใช้สัญลกัษณ์ “N” แทน 
จาํนวนประชากรคือผูใ้ช้บริการธุรกรรมทางการเงิน ของธนาคารออมสินสํานักพหลโยธิน  
จาํนวน 200,000 คน 

 
กลุ่มตัวอย่าง (Sample) หมายถึงกลุ่มสมาชิกท่ีถูกเลือกมาจากประชากรด้วยวิธีการใด 

วิธีการหน่ึงเพื่อเป็นตวัแทนในการศึกษาและเก็บขอ้มูลตอบแบบสอบถาม สัญลกัษณ์ “n”แทน
สมาชิกของกลุ่ม จึงใชสู้ตรดงัต่อไปน้ี (Yamane, 1973:725) 

 

  n =  
 

โดยท่ี n  =  ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 
 

N  =  จาํนวนรวมทั้งหมดของประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา 
 
e =  ค่าความผดิพลาดท่ียอมรับไดโ้ดยกาํหนดท่ี5% 
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แทนค่าออกมาไดด้งัน้ี 
 

  n  =  

  
   = 399.21 หรือประมาณ 400 คน 
 

จากการแทนค่าสูตรดังกล่าวจะได้กลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า400คนฉะนั้นในการศึกษา 
ในคร้ังน้ีจะเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน400 คน มาตรวจสอบและลงรหสัในแบบสอบถามทุก
ขอ้เพื่อใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือใช้แบบสอบถามท่ีมีเน้ือหาสอดคล้องกับ

ประเด็นท่ีตอ้งการศึกษาโดยใช้ตวัแปรต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงได้มาจากแนวคิดและทฤษฎีมาสร้าง
แบบสอบถามโดยแบ่งเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 

 
ส่วนท่ี 1 เป็นขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมาใชบ้ริการ 

ของธนาคารออมสินสํานักพหลโยธิน เช่นเพศอายุสถานภาพการสมรสระดับการศึกษาอาชีพ 
และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนโดยใหผู้ต้อบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงขอ้เดียว 
 

ส่วนท่ี 2 เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการบตัรเดบิตธนาคาร 
ออมสินสาํนกัพหลโยธิน เช่น จาํนวนบตัรเดบิตท่ีถือ ระยะเวลาในการถือบตัร เหตุผลท่ีเลือกใชบ้ตัร
เดบิต อิทธิพลในการสมคัรบตัรเดบิตการใชบ้ตัรเดบิตถอนเงินสดเพื่อชาํระสินคา้และบริการ การใช้
บตัรเดบิตชาํระแทนเงินสดเพื่อชาํระสินคา้และบริการ เป็นตน้ 

 
ส่วนท่ี 3 เป็นขอ้มูลสอบถามถึงปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัรเดบิต

ธนาคารออมสินสํานักพหลโยธินโดยการวิเคราะห์ขอ้มูลจะกระทาํโดยวิเคราะห์แบบจาํลอง
การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ตัรเดบิต 
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วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ะนาํมาวิเคราะห์เพื่อตอบวตัถุประสงคข์องการศึกษาโดยระเบียบวิธี 
ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์แต่ละวตัถุประสงคข์องการศึกษามีรายละเอียดดงัน้ี 

 
1. ศึกษาโครงสร้างตลาดของธุรกจิบัตรเดบิตในภาพรวม 

 
 การวิเคราะห์โครงสร้างตลาดและภาพรวมของธุรกิจบตัรเดบิตเป็นการนําเอาการแบ่ง
โครงสร้างตลาด (Market Structure)มาใชใ้นการวิเคราะห์ว่า ธุรกิจบตัรเดบิตมีโครงสร้างตลาด
เป็นไปในลกัษณะใดขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาวตัถุประสงคข์องการศึกษาขอ้น้ีเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ 
(Secondary Data) เป็นการรวบรวมขอ้มูล จากแนวคิดท่ีประมวลจากการตรวจเอกสารงานวิจยั
เก่ียวกบัโครงสร้างตลาดของธุรกิจบตัรเดบิตพิจารณาจากปริมาณการทาํธุรกรรมของบตัรเดบิต 
ในประเทศไทย พ.ศ. 2553-2557โดยการนาํทฤษฎีโครงสร้างตลาดมาเป็นเคร่ืองมือในการพิจารณา
ด้านจาํนวนผูป้ระกอบการความเหมือนหรือแตกต่างกันของผลิตภัณฑ์การรับรู้ขอ้มูลเก่ียวกับ
ผลิตภณัฑแ์ละราคาความยากง่ายในการเขา้ออกจากธุรกิจบตัรเดบิตและจะทาํการวิเคราะห์โดยใช ้
เคร่ืองช้ี(indicator) ท่ีวดัระดบัการผกูขาดเพ่ือแสดงให้ทราบว่าธุรกิจบตัรเดบิตมีโครงสร้างตลาด
จดัเป็นตลาดประเภทใดดงัน้ี 
 
 1.1 อตัราส่วนการกระจุกตวั (Concentration ratio) 
 
 โดยใชข้อ้มูลส่วนแบ่งตลาดแต่ละปีซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีใชจ้าํนวนบตัรเดบิตเป็นตวัแปร
ในการคาํนวณโดยมีสูตรท่ีใชใ้นการคาํนวณดงัน้ี (นราทิพย,์ 2544: 297) 
 

CR =∑ Si 
 
โดยท่ี  CR = อตัราส่วนการกระจุกตวัของnหน่วยธุรกิจซ่ึงในท่ีน้ีจะใชว้ดัท่ีจาํนวน 8 ธนาคาร 
 
 Si = ส่วนแบ่งตลาดโดยเปรียบเทียบ (ซ่ึงในท่ีน้ีใชจ้าํนวนบตัร) ของแต่ละธนาคาร 
 

     = 
ปริมาณบตัรของแต่ละธนาคาร

ปริมาณบตัรทั้งหมดของตลาด
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 โดยการวิเคราะห์อตัราการกระจุกตวัท่ีไดแ้บ่งเกณฑก์ารวดัออกไดเ้ป็น 3 ช่วงคือ 
 
 ถา้ CR มีค่ามากกวา่หรือเท่ากบัร้อยละ 67 หมายถึงมีการผกูขาดในธุรกิจบตัรเดบิตในระดบัสูง 
 
 ถา้ CR มีค่าระหวา่งร้อยละ 66 กบัร้อยละ 33 หมายถึงมีการผกูขาดปริมาณบตัรเดบิตในระดบักลาง 
 
 ถา้ CR มีค่านอ้ยกวา่หรือเท่ากบัร้อยละ 34 หมายถึงมีการแข่งขนัในธุรกิจบตัรเดบิตในระดบัสูง 
 
 รวมทั้งพิจารณาทางดา้นความสมดุล(Balance) โดยถา้ธุรกิจบตัรเดบิตมีอตัราการกระจุกตวั
ของผูป้ระกอบการรายใหญ่เพี่ยงไม่ก่ีรายแต่ผูป้ระกอบการแต่ละรายมีส่วนแบ่งตลาดท่ีใกลเ้คียงกนั
กจ็ดัไดว้า่ธุรกิจมีแนวโนม้การแข่งขนัท่ีค่อนขา้งรุนแรง 
 
 การวดัอตัราการกระจุกตวัเป็นเพียงการวดัโดยใชข้อ้มูลของธนาคารใหญ่ๆท่ีมีส่วนแบ่ง
ตลาดในระดับสูง เ ท่านั้ นไม่ได้พิจารณาธนาคารทั้ งหมดดังนั้ น จึงต้องทําการวิ เคราะห์ 
การกระจุกตวัโดยรวมของตลาดทั้งหมดโดยใชด้ชันีเฮอร์ฟินดาห์ล (นราทิพย,์ 2544: 298) 
 
 1.2 ดชันีเฮอร์ฟินดาห์ล (Herfindahl index) 
 
   H =  ∑ Si  
 
โดยท่ี H = ดชันีเฮอร์ฟินดาห์ล 
 
 Si = ส่วนแบ่งตลาดโดยเปรียบเทียบ (ซ่ึงในท่ีน้ีใชจ้าํนวนบตัร) ของแต่ละธนาคาร 
 

     = 
ปริมาณบตัรของแต่ละธนาคาร

ปริมาณบตัรทั้งหมดของตลาด
 

 
 การวดัดชันีเฮอร์ฟินดาห์ลจะเป็นการวดัการกระจุกตวัแบบรวมธนาคารทั้งหมดท่ีมีออก
บตัรเดบิต โดยอยูใ่นตลาดค่าท่ีไดอ้ยูร่ะหว่าง 1 และ 1/n นัน่คือ 1 ≤ H ≤ 1/n ซ่ึงกรณีน้ีมีธนาคาร
ทั้งหมด12 ธนาคารดงันั้นค่าของ H ท่ีจะอยูร่ะหว่าง 1 ≤ H ≤ 1/12ซ่ึงถา้ค่า H = 1 จะหมายถึงตลาด
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เป็นแบบผกูขาดมีหน่วยธุรกิจเพียงหน่วยเดียวในตลาดขณะท่ีถา้ค่า H = 1/12 แสดงว่าหน่วยธุรกิจ
ทุกๆรายในตลาดมีขนาดเท่าๆกนัหรือใกลเ้คียงตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 
 
2. พฤติกรรมการใช้บัตรเดบิตธนาคารออมสิน 

 
ขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาเป็นขอ้มูลปฐมภูมิซ่ึงรวบรวมโดยใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์ 

กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 400 ชุดจากผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสินสํานักพหลโยธินเพื่อให้ทราบถึง
ทศันคติและพฤติกรรมการเลือกใชบ้ตัรเดบิตธนาคารออมสิน โดยจาํแนกเน้ือหาเป็น ความคิดเห็น
และทศันคติของลูกคา้ ทาํให้มองเห็นรูปแบบความสัมพนัธ์ของแต่ละประเด็นได้อย่างชัดเจน  
ในการวิ เคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษาข้อน้ีจะใช้สถิติ เ ชิงพรรณนา   
(Descriptive Statistics) ตารางแจกแจงความถ่ีและค่าอตัราส่วนร้อยละ (Percentage) ใชอ้ธิบาย
ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งและการทดสอบ Chi – Square ใชใ้นการทดสอบความสัมพนัธ์ของตวั
แปรสองตวัวา่มีความเป็นอิสระจากกนัหรือไม่ 
 
3. ปัจจัยทีมี่ผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคารออมสิน 
 

โดยการรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิจากการเก็บแบบสอบถามจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริโภค 
จาํนวน 400 ชุด เช่นเดียวกบัขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชบ้ตัรเดบิตธนาคารออม
สิน ซ่ึงจะพิจารณาปัจจัยตามแนวคิดทฤษฎีส่วนประสมการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ ในการ
วิเคราะห์ขอ้มูลนั้นวิเคราะห์โดยใชว้ิธีทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ีตารางแจกแจงความถ่ีและ
ค่าอตัราส่วนร้อยละ (Percentage) ใชอ้ธิบายขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งการทดสอบ Chi – Square 
ใชใ้นการทดสอบความสมัพนัธ์ของตวัแปรสองตวัวา่มีความเป็นอิสระจากกนัหรือไม่ 
 



บทที ่4 

 
    ผลการศึกษา 
 
การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บตัรเดบิต ธนาคารออมสินสํานักพหลโยธิน  

เป็นการศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นลูกคา้ของธนาคารออมสินท่ีมีอายุตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป จาํนวน 
400 ราย จากผูใ้ชบ้ริการบริเวณสาขาสาํนกัพหลโยธิน จงัหวดักรุงเทพมหานคร ในการศึกษาคร้ังน้ี
แบ่งผลการศึกษาออกเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี 

 
ส่วนท่ี 1 โครงสร้างตลาดธุรกิจบตัรเดบิต 

 
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 

 
ส่วนท่ี 3 พฤติกรรมการใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการบตัรเดบิตธนาคารออมสิน  

 
ส่วนท่ี 4 ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัรเดบิตธนาคารออมสิน 

 
ส่วนท่ี 5 การทดสอบสมมติฐาน 

 
ส่วนที ่1 โครงสร้างตลาดธุรกจิบัตรเดบิต 
 

ในการวิเคราะห์โครงสร้างตลาดของธุรกิจบตัรเดบิต ไดท้าํการศึกษาถึงจาํนวนสถาบนั
การเงินท่ีออกบตัรเดบิตความเหมือนหรือแตกต่างกนัของผลิตภณัฑค์วามยากง่ายในการเขา้ออกจาก
ธุรกิจบตัรเดบิตปฏิกิริยาต่อกนัของผูข้ายในตลาดรวมทั้งพิจารณาถึงส่วนแบ่งตลาดและอตัราการ
กระจุกตวัของธุรกิจบตัรเดบิตไดด้งัน้ี คือ 
 
 1.1 จาํนวนสถาบนัท่ีออกบตัรเดบิต 
 
 ขอ้มูลในท่ีน้ีมีเฉพาะธนาคารพาณิชย ์ท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย และไม่รวมสถาบนั
การเงินเฉพาะกิจ ท่ีเปิดใหบ้ริการในประเทศไทยทั้งหมด มีจาํนวน 12 สถาบนัการเงินไดแ้ก่  
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1. ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 
 
2. ธนาคารออมสิน 
 
3. ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 
 
4. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 
 
5. ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
 
6. ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 
 
7. ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
 
8. ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
 
9. ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 

 
 10. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 
 
 11. ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 
 
 12. ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 
 

1.2 ความเหมือนหรือแตกต่างกนัของผลิตภณัฑอ์ตัราค่าธรรมเนียม 
 

บตัรเดบิต (องักฤษ: debit card) เป็นบตัรพลาสติกซ่ึงอาํนวยให้ผูถื้อสามารถเขา้ถึงบญัชี
ธนาคารของตน ณ สถาบันการเงินได้โดยทางอิเล็กทรอนิกส์ บัตรส่วนใหญ่ใช้ชําระสินค้า 
และบริการแทนเงินสดได ้โดยใชว้ิธีการส่งขอ้ความไปยงัธนาคารแม่ให้ถอนเงินจากบญัชีของผูถื้อ 
แลว้โอนเขา้สู่บญัชีของผูรั้บเงิน และบางบตัรใชว้ิธีสะสมมูลค่า เพราะฉะนั้น บตัรเดบิตจึงต่างจาก
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บตัรเครดิตตรงท่ีลาํดับแรกผูถื้อบตัรเดบิตตอ้งมีเงินอยู่ในบญัชีแลว้ ลาํดับต่อมาผูถื้อบตัรเดบิต 
ค่อยชาํระเงินจริงภายหลงับตัรเดบิตถือเป็นเคร่ืองมืออยา่งหน่ึงท่ีอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อบตัร
เป็นบตัรท่ีมีคุณสมบติัผสมผสานกนัระหว่างบตัรเอทีเอม็และบตัรเครดิต หากแต่มีความพิเศษกว่า
บตัรเอทีเอม็ทัว่ไป โดยสามารถเบิกถอนเงินสดไดใ้นปริมาณท่ีมากกว่า อีกทั้งยงัสามารถใชช้าํระค่า
สินคา้และบริการในร้านคา้ต่างๆไดเ้ช่นเดียวกบับตัรเครดิต จะแตกต่างกนัตรงท่ีบตัรเดบิตนั้นจะ
เป็นการถอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากของลูกค้าเจ้าของบัตรในการซ้ือสินค้าและบริการ 
ก็จะทาํการหักจากบญัชีเงินฝากทนัทีเช่นกนั จะใชไ้ดม้ากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บัจาํนวนเงินในบญัชี
ของเจา้ของบตัรเท่านั้น โดยเคร่ืองรับบตัรจะทาํการตรวจสอบยอดเงินในบญัชีของเจา้ของบตัรก่อน 
หากมีจาํนวนเงินเพียงพอเคร่ืองจะแจง้กลบัมายงัร้านคา้ทนัทีว่าสามารถใชบ้ตัรเดบิตในการชาํระค่า
สินคา้และบริการท่ีร้านคา้นั้นๆได ้ อาจกล่าวไดว้่า ผูถื้อบตัรเดบิตจะเป็นผูก้าํหนดวงเงินการใชบ้ตัร
ดว้ยตนเอง ผูถื้อบตัรจึงตอ้งตระหนักอยู่เสมอว่า ตนมีเงินอยู่ในบญัชีเท่าใด ในกรณีน้ีการใชจ่้าย 
เกินตวัอาจไม่เกิดข้ึนเพราะผูถื้อบตัรจะตอ้งวางแผนการใชจ่้ายผา่นบตัรเดบิตอยูเ่สมอ บตัรเดบิตจึง
เป็นการซ้ือตอนน้ี จ่ายตอนน้ีซ่ึงแตกต่างจากบตัรเครดิตท่ีซ้ือก่อน จ่ายทีหลงั ขอ้ดีของบตัรเดบิตคือ 
สามารถทาํบตัรไดง่้าย ไม่ตอ้งรอผลอนุมติัอีกทั้งยงัไม่มีความเส่ียงท่ีจะเกิดหน้ีคา้งชาํระอีกดว้ย 
ดงันั้นธนาคารผูอ้อกบตัรจึงแทบไม่มีความเส่ียงหรือสูญเสียท่ีเกิดจากการใหบ้ริการเลย 

 
นอกจากน้ี  ยังมีบัตรเดบิตยังมี รุปแบบให้ผุ ้บ ริโภคได้เ ลือกใช้อย่างหลากหลาย 

 ทั้งบตัรเดบิตแบบธรรมดา และบตัรเดบิต ท่ีแถมประกนัคุม้ครองอุบติัเหตุส่วนบุคคลมาใหด้ว้ย  
ผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิต ธนาคารออมสิน 
 
1. บตัรออมสิน วีซ่า เดบิต (GSB VISA DEBIT) 
 

 
สามารถรูดซ้ือสินคา้ ถอนเงิน โอนเงิน ชาํระค่าสินคา้บริการ และใชฝ้ากเงินสดเขา้บญัชีผูถื้อบตัรได ้
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อตัราค่าธรรมเนียม 
 

ค่าธรรมเนียม จาํนวนเงิน (บาท) 
 

แรกเขา้ 100 
 

รายปี ปีละ 200 
 
สิทธิประโยชน์หลกั 
 

1) ใชช้าํระค่าสินคา้หรือบริการสูงสุด 100,000 บาทต่อวนัไดท้ั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ท่ีมีเคร่ืองหมาย      แสดงอยูห่นา้ร้านคา้หรือสถานบริการกวา่ 29 ลา้นแห่งทัว่โลก 
 
2) ใชถ้อนเงินสดไดจ้ากเคร่ือง ATM ธนาคารออมสิน หรือเคร่ือง ATM ท่ีมีเคร่ืองหมาย

ทุกเคร่ืองทัว่โลกสูงสุด 200,000 บาทต่อวนั 
 

3) ใชส้อบถามยอดเงินคงเหลือในบญัชีท่ีเคร่ือง ATM ท่ีมีเคร่ืองหมาย   
 
4) ใชฝ้ากเงินสดเขา้บญัชีของผูถื้อบตัรไดท่ี้เคร่ืองฝากเงินของธนาคารออมสิน สูงสุด 100 

ฉบบั/คร้ัง ไม่จาํกดัจาํนวนคร้ังในการฝาก ตลอด 24 ชม. 
 
5) ใชโ้อนเงินระหวา่งบญัชีเผือ่เรียกหรือบญัชีกระแสรายวนัร่วมกบับตัรของผูถื้อบตัร 
 
6) ใชโ้อนเงินจากบญัชีเผื่อเรียกหรือบญัชีกระแสรายวนัท่ีใชง้านร่วมกบับตัรไปยงับญัชี

ธนาคารอ่ืนไดท่ี้เคร่ีอง ATM ธนาคารออมสิน หรือเคร่ือง ATM ธนาคารผูรั้บโอน 
 
7) ชาํระค่าสินคา้หรือบริการผา่นเคร่ือง ATM ธนาคารออมสิน ไดไ้ม่จาํกดัจาํนวนคร้ัง 
 
8) เติมเงินโทรศพัทมื์อถือ ผา่นเคร่ือง ATM ธนาคารออมสิน 
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9) ฝากเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตผา่นเคร่ือง ATM ธนาคารออมสิน 
 
10) ซ้ือสลากออมสินพิเศษผา่นเคร่ือง ATM ธนาคารออมสิน 
 
11) สามารถเปล่ียนรหัสท่ีเคร่ือง ATM ของธนาคารออมสิน ไดไ้ม่จาํกดัจาํนวนคร้ัง 
 

เง่ือนไขการใชบ้ตัร 
 

1. ถอนเงินผ่านเคร่ือง ATM อย่างตํ่าคร้ังละ 100 บาท ไม่เกินวนัละ 10 คร้ัง วงเงินถอน 
สูงสุดไม่เกินวนัละ 200,000 บาท  

 
 2. ชาํระค่าสินคา้ท่ีร้านคา้ท่ีรับบตัร VISA ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน วนัละ 100,000บาท  

 
3. ทาํรายการถอนหรือสอบถามผา่นเคร่ือง ATM ต่างธนาคารภายในเดือนเดียวกนั 5 คร้ัง

แรกไม่คิดค่าธรรมเนียม ตั้งแต่คร้ังท่ี 6 คิดค่าธรรมเนียมรายการละ 10 บาท 
 
คุณสมบติัผูใ้ชบ้ตัร 
 

1. มีบญัชีเผือ่เรียกในช่ือของตนเอง 
 
2. เป็นบุคคลธรรมดาอายไุม่ตํ่ากวา่ 15 ปี บริบูรณ์ 
 

เอกสารการสมคัรสมาชิกบตัร 
 

1. สมุดบญัชีเงินฝากเผือ่เรียก ซ่ึงไม่เป็นบญัชีร่วมหรือบญัชีเงินฝากเพ่ือผูเ้ยาว ์
 
2. บตัรประจาํตวัประชาชน พร้อมสาํเนา 
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เง่ือนไขการถอน 
 

1. ธนาคารออกบตัรไดเ้พียงบญัชีละหน่ึงบตัรเท่านั้น หากถือบตัร ATM หรือบตัรออมสิน 
วีซ่าเดบิตอยูก่่อนแลว้ ผูถื้อบตัรจะตอ้งยกเลิกบตัรเดิมก่อน 
 
 2. บตัรออมสิน เดบิต สมาร์ทแคร์ (GSB DEBIT SMART CARE) 
 
 
 
 

 
ใหค้วามคุม้ครองประกนัอุบติัเหตุสาํหรับผูถื้อบตัรออมสิน เดบิต สมาร์ทแคร์ สูงสุด 100,000 บาท 
 
อตัราค่าธรรมเนียม 
 

ค่าธรรมเนียม จาํนวนเงิน (บาท) 
 

แรกเขา้ 100 
 

รายปี ปีละ 599 
 

สิทธิประโยชน์หลกั 
 

1) ให้ความคุม้ครองประกนัอุบติัเหตุสาํหรับผูถื้อบตัรออมสิน เดบิต สมาร์ทแคร์สูงสุด 
100,000 บาท 

 
2) ใหสิ้ทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากอุบติัเหตุ สูงสุด 5,000 บาทต่อคร้ัง ตลอด 24 ชัว่โมง ทัว่โลก 
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3) พิเศษกว่าดว้ยเงินชดเชยรายไดร้ายวนั เม่ือนอนพกัรักษาตวัเป็นผูป่้วยใน (IPD) ใน
สถานพยาบาล วนัละ 500 บาท สูงสุด 7 วนัต่อปี 

 
4) ใชช้าํระค่าสินคา้หรือบริการสูงสุด 100,000 บาทต่อวนัไดท้ั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ท่ีมีเคร่ืองหมาย   
 
5) ใหว้งเงินสูงสุดต่อวนั 200,000 บาท สาํหรับการถอนเงิน โอนเงินภายในบตัร 
 
6) ให้วงเงินสูงสุดต่อวนั 100,000 บาท สําหรับโอนเงินภายในธนาคารออมสิน 

ชําระค่าสินค้าและบริการท่ี เค ร่ืองATM ธนาคารออมสินและเคร่ือง  ATM ท่ี มี

เคร่ืองหมาย      ทุกเคร่ืองทัว่โลก 
 

7) ใชส้อบถามยอดเงินคงเหลือในบญัชีท่ีเคร่ือง ATMท่ีมีเคร่ืองหมาย    
 
8) ใชฝ้ากเงินสดเขา้บญัชีของผูถื้อบตัรไดท่ี้เคร่ืองฝากเงินของธนาคารออมสิน สูงสุด 100 

ฉบบั/คร้ัง ไม่จาํกดัจาํนวนคร้ังในการฝาก ตลอด 24 ชม. 
 
9) ใชโ้อนเงินระหวา่งบญัชีเผือ่เรียกหรือบญัชีกระแสรายวนัใชร่้วมกบับตัรของผูถื้อบตัร 
 
10) ใชโ้อนเงินจากบญัชีเผื่อเรียกหรือบญัชีกระแสรายวนัท่ีใชง้านร่วมกบับตัรไปยงับญัชี

ธนาคารอ่ืนไดท่ี้เคร่ีอง ATM ธนาคารออมสิน หรือเคร่ือง ATM ธนาคารผูรั้บโอน 
 
11) เติมเงินโทรศพัทมื์อถือ ผา่นเคร่ือง ATM ธนาคารออมสิน 
 
12) ฝากเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตผา่นเคร่ือง ATM ธนาคารออมสิน 
 
13) ซ้ือสลากออมสินพิเศษผา่นเคร่ือง ATM ธนาคารออมสิน 
 
14) สามารถเปล่ียนรหสัท่ีเคร่ือง ATM ของธนาคารออมสิน ไดไ้ม่จาํกดัจาํนวนคร้ัง 
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3. บตัรออมสิน วีซ่า เดบิต สมาร์ทไลฟ์ (GSB VISA DEBIT SMART LIFE) 
 

 
ให้ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุสําหรับผู ้ถือบัตรออมสิน วีซ่า เดบิต สมาร์ทไลฟ์ สูงสุด  
500,000 บาท 
 
อตัราค่าธรรมเนียม 
 

ค่าธรรมเนียม จาํนวนเงิน (บาท) 
 

แรกเขา้ 100 
 

รายปี ปีละ 999 
 
สิทธิประโยชน์หลกั 
 

1) ใหค้วามคุม้ครองประกนัอุบติัเหตุสาํหรับผูถื้อบตัรออมสิน วีซ่า เดบิต สมาร์ทไลฟ์สูงสุด 
500,000 บาท 

 
2) ใหสิ้ทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากอุบติัเหตุ สูงสุด 20,000 บาทต่อคร้ัง ตลอด 24 ชัว่โมง ทัว่โลก 
 

 3) ใชช้าํระค่าสินคา้หรือบริการสูงสุด 200,000 บาทต่อวนัไดท้ั้งในประเทศและต่างประเทศ
ท่ีมีเคร่ืองหมาย     แสดงอยูห่นา้ร้านคา้หรือสถานบริการกวา่ 29 ลา้นแห่งทัว่โลก 
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4) ใหว้งเงินสูงสุดต่อวนั 200,000 บาท สาํหรับการถอนเงิน โอนเงินภายในบตัรโอนเงิน
ภายในธนาคารออมสิน ชาํระค่าสินคา้และบริการ ท่ีเคร่ือง ATM ธนาคารออมสินและเคร่ือง ATM 

ท่ีมีเคร่ืองหมาย      ทุกเคร่ืองทัว่โลก 
 

5) ใชส้อบถามยอดเงินคงเหลือในบญัชีท่ีเคร่ือง ATM ท่ีมีเคร่ืองหมาย     
 
6) ใชฝ้ากเงินสดเขา้บญัชีของผูถื้อบตัรไดท่ี้เคร่ืองฝากเงินของธนาคารออมสิน สูงสุด 100 

ฉบบั/คร้ัง ไม่จาํกดัจาํนวนคร้ังในการฝาก ตลอด 24 ชม. 
 
7) ใชโ้อนเงินระหวา่งบญัชีเผือ่เรียกหรือบญัชีกระแสรายวนัท่ีใชร่้วมกบับตัรของผูถื้อบตัร 
 
8) ใชโ้อนเงินจากบญัชีเผื่อเรียกหรือบญัชีกระแสรายวนัท่ีใชง้านร่วมกบับตัรไปยงับญัชี

ธนาคารอ่ืนไดท่ี้เคร่ีอง ATM ธนาคารออมสิน หรือเคร่ือง ATM ธนาคารผูรั้บโอน 
 
9) เติมเงินโทรศพัทมื์อถือ ผา่นเคร่ือง ATM ธนาคารออมสิน 
 
10) ฝากเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตผา่นเคร่ือง ATM ธนาคารออมสิน 
 
11) ซ้ือสลากออมสินพิเศษผา่นเคร่ือง ATM ธนาคารออมสิน 
 
12) สามารถเปล่ียนรหสัท่ีเคร่ือง ATM ของธนาคารออมสิน ไดไ้ม่จาํกดัจาํนวนคร้ัง 

 
ปัจจยัในการผลิตบตัร 
 

ในการผลิตบตัรเดบิตแต่ละประเภทปัจจยัท่ีสถาบนัผูอ้อกบตัรตอ้งพิจารณาถึงเพื่อใหบ้ตัร 
เดบิตท่ีออกมาประสบความสาํเร็จดงัน้ี 
 
 1. รายไดข้องกลุ่มเป้าหมายท่ีจะใชบ้ตัรเดบิตโดยจะตอ้งประเมินกลุ่มเป้าหมายอยา่งชดัเจน
วา่มีจาํนวนมากนอ้ยเพียงใด 
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2. การบริหารงานและกลยทุธ์ทางการตลาดของบริษทัหรือสถาบนัการเงินผูอ้อกบตัรเดบิต
นั้นเช่นการรวมสิทธิประโยชน์ของบตัรเดบิตและบตัรเอทีเอ็มไวใ้นบตัรเดียวกนัหรือการประกนั
ความเสียหายของสินคา้ท่ีผูถื้อบตัรซ้ือโดยใชบ้ตัรเดบิต เป็นตน้ 

 
3. การประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนมีความเขา้ใจประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการถือบตัรเดบิต

จากคุณสมบติัหน้าท่ีสิทธิประโยชน์ของบตัรเดบิตซ่ึงจะมาด้วยรายได้ท่ีเพิ่มข้ึนโดยจะมีรายได ้
 2 ทาง คือ 

 
1) รายไดจ้ากค่าธรรมเนียมการใชบ้ตัรจากร้านคา้ 
 
2) รายไดจ้ากค่าธรรมเนียมแรกเขา้ และค่าธรรมเนียมรายปี 
 

ดงันั้นธนาคารพยายามท่ีจะวางกลยุทธ์ต่างๆทั้งในเร่ืองของรูปแบบการใชบ้ตัรเง่ือนไข 
และสิทธิพิ เศษต่างๆรวมทั้ งการแข่งขันในด้านการให้บริการเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งตลาด 
ให้ได้มากท่ีสุดและสาเหตุท่ีมีประเภทของบัตรมากก็เพื่อให้บัตรแต่ละชนิดมีสิทธิประโยชน์ 
ตรงกบัความตอ้งการของผูถื้อบตัรมากท่ีสุดซ่ึงการแยกประเภทของบตัรออกเป็นหลายๆ แบบนั้น 
ถือเป็นกลยุทธ์หน่ึงท่ีใช้ดึงลูกคา้เช่นกันส่วนการเลือกใช้บัตรชนิดใดข้ึนอยู่กับเหตุผลในการ
พิจารณาตัดสินใจของผูบ้ริโภคท่ีจะต้องพิจารณาทั้ งข้อดีข้อเสียและข้อจํากัดของบัตรเดบิต 
ท่ีต้องการหรือพิจารณาจากคําแนะนําจากแหล่งข้อมูลท่ีเ ช่ือถือให้ดีเสียก่อนหากผู ้ใช้บัตร 
ไม่พิจารณาให้รอบคอบอาจทาํให้ไดรั้บผลประโยชน์จากการใชบ้ตัรเดบิตไม่เต็มท่ีนอกจากนั้นยงั
ขยายร้านคา้รับบริการบตัรเดบิตมากข้ึนการกระตุน้ให้มีการใชจ่้ายผ่านบตัรเดบิตธนาคารออมสิน 
ได้มุ่งเน้นการปรับทศันคติของผูใ้ช้บริการบัตรเดบิตธนาคารออมสินรวมทั้ งธนาคารออมสิน 
ได้ปรับปรุงระบบงานคอมพิวเตอร์ของธนาคารให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากข้ึนการ
เปล่ียนแปลงภาพลกัษณ์ให้เป็นท่ียอมรับทางสังคมและเพื่อขยายฐานลูกคา้ของธนาคารออมสินให้
เพิ่มมากข้ึน 

 
การออกแบบบตัรเดบิตเป็นการสร้างจุดเด่นใหก้บัการบริการของธนาคาร และเป็นกลยทุธ์

หน่ึงของการแข่งขนัของสถาบนัการเงินบตัรเดบิตยงัมีโอกาสเติบโตทั้งในแง่จาํนวนและปริมาณ
การใชจ่้าย ทั้งน้ีจึงทาํให้ทุกธนาคารพยายามสร้างจุดเด่นให้เกิดความแตกต่างจากคู่แข่ง ทั้งน้ีเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้ไดรั้บความพึงพอใจในการใชบ้ริการมากท่ีสุดโดยนาํมา 
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ซ่ึงปริมาณยอดขายของบัตรเดบิตท่ีจะเพิ่มข้ึน บัตรเดบิตมีการพัฒนารูปแบบ ลักษณะ และ 
ประโยชน์ของการใชง้าน โดยสามารถแบ่งกลุ่มของผูบิ้รโภคเป็นกลุ่มยอ่ยมากข้ึน ตั้งแต่กลุ่มวยัรุ่น
ท่ีเป็นกลุ่มนักศึกษา กลุ่มวยัเร่ิมทาํงาน กลุ่มพนักงานออฟฟิค และสามารถตอบสนองคตวาม
ตอ้งการของกลุ่มต่างๆไดอ้ยา่งหลาดหลาย ซ่ึงเป็นปัจจยัทางการตลาดท่ีสาํคญัของธุรกิจบตัรเดบิต
ในเวลาน้ี อาทิเช่น จุดเด่นบตัรเดบิตของธนาคารกรุงไทย คือ KTB Teen Card ตอบโจทยไ์ลฟ์สไตล์
ของกลุ่มลูกคา้ท่ีช่ืนชอบ การเล่นอินเทอร์เน็ต เกมออนไลน์ และฟังเพลงโดยธนาคารสนับสนุน 
ดา้นการเล่นเกมออนไลน์อยา่งสร้างสรรคแ์ละมีประโยชน์ (White Game) ซ่ึงมีแนวคิดสนบัสนุน
ดา้น “ดนตรี กีฬา สาระ”  จุดเด่นบตัรเดบิตของธนาคารกสิกรไทย คือ K-My Debit Cardเป็นบตัร 
เดบิตท่ีออกแบบเองไดว้ยัรุ่น วยัทาํงาน เทรนด้ีใส่รูปท่ีใช่ ลวดลายทีโดนใจบ่งบอกความเป็นตวัตน
ของผูบ้ริโภคไดอ้ย่างเต็มท่ีให้อิสระในการดีไซน์บตัรดว้ยตวัของผูบ้ริโภคเอง จุดเด่นบตัรเดบิต 
ของธนาคารกรุงศรีอยธุยา คือ Man-U Debit Card บตัรแห่งความภาคภูมิใจท่ีเป็นไดท้ั้งบตัรแฟน
แมนยูฯตวัจริงจุดเด่นบตัรเดบิตของธนาคารทหารไทย คือ TMB No Limit  เป็นบตัรเดบิต 
ท่ีผูถื้อบตัรสามารถถอนเงินจากทุกเคร่ืองเอทีเอม็ ท่ีมีสัญลกัษณ์ ATM Pool จากธนาคารพาณิชย์
ทั่วไปได้ฟรีไม่ว่าจะกดถอนเงินสดจากตู้เอทีเอ็มธนาคารอ่ืนในกรุงเทพฯจุดเด่นบัตรเดบิต 
ของธนาคารไทยพาณิชย ์คือ SCB Debit Plus Card เป็นบตัรเดบิตแบบพิเศษ ท่ีใหค่้ารักษาพยาบาล 
และวงเงินคุม้ครองจากอุบติัเหตุและจุดเด่นบตัรเดบิตของธนาคารออมสิน คือ บตัรออมสิน วีซ่า  
เดบิต สมาร์ทไลฟ์สมาร์ทแคร์บัตรเน้นสิทธิประโยชน์ท่ีมากกว่าบตัรเดบิตอ่ืน โดยเพิ่มวงเงิน
คุม้ครองชีวิตและค่ารักษาพยาบาลจากอุบติัเหตุใหแ้ก่ผูถื้อบตัร เป็นตน้ 

 
อตัราค่าธรรมเนียมเปรียบเทียบบตัรเดบิตของแต่ละสถาบนัการเงิน ดงัตารางท่ี4 พบว่า 

ธนาคารท่ีให้บริการบตัรเดบิตส่วนใหญ่จะมีการกาํหนดค่าธรรมเนียมในการเป็นสมาชิกบตัร 
ในอตัราท่ีใกลเ้คียงกนั และไม่มีความแตกต่างกนัมากนกั 
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ตารางที ่4  อตัราค่าธรรมเนียมเปรียบเทียบบตัรเดบิตของแต่ละสถาบนัการเงิน 
 

      

สถาบนัการเงนิ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า   ค่าธรรมเนียมรายปี   

1. ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 100 บาท 200 บาท/ปี   

2. ธนาคารออมสิน บตัรออมสิน วซี่า เดบิต 100 บาท  200 บาท / ปี   

  บตัรออมสิน วซี่าเดบิตสมาร์ทไลฟ์ 100 บาท  999 บาท/ ปี   

  บตัรออมสิน เดบิต สมาร์ทแคร์ 100 บาท  599บาท/ปี   

3. ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 100 บาท/ครั้ง 200 บาท/ปี   

4. ธนาคารกรุงศรีอยธุยาจาํกดั (มหาชน) 100 บาท/บตัร 200 บาท/ปี   

5. ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 100 บาท/บตัร 200 บาท/ปี   

6. ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) บตัรเบสิค 350 บาท  บตัรเบสิค250 บาท/ปี    

  บตัรซูพีเรียร์โนลิมิต ฟรี บตัรโนลิมิต500 บาท บตัรซูพีเรียร์โนลิมิต ฟรี  บตัรโนลิมิต 200 บาท/ปี 

  บตัรโนลิมิตเน็กซ์ 400 บาท  บตัรโนลิมิตเน็กซ์ 200 บาท/ปี  

  บตัรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา290 บาท บตัรเฉลิมพระเกียรติ80 พรรษา 150 บาท/ปี   

  บตัรยนูิเวอร์ซลัช๊อปปิ้ง 300 บาท บตัรยนูิเวอร์ซลัช๊อปปิ้ง 200 บาท/ปี    
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ตารางที ่4  (ต่อ) 
 

สถาบนัการเงนิ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า   ค่าธรรมเนียมรายปี   

7. ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 100 บาท/ครั้ง 250 บาท/ปี   

8. ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 100 บาท/ครั้ง รายปี 200 บาท/ปี รายเดือน 20 บาท/เดือน   

  100 บาท/ครั้ง รายสองปี 300 บาท รายสามปี 400 บาท   

  100 บาท/ครั้ง รายปีผกูกบับญัชีฟรีเวอ่ร์ 250 บาท/ปี   

  100 บาท/ครั้ง รายปีบตัรเดบิตชวัร์ 549 บาท/ปี 

9. ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 100 บาท/ บตัร 200-1,599 บาท/ปี/ บตัร 

10. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ จาํกดั (มหาชน) 200 บาท/ปี 200 บาท/ปี   

11. ธนาคารไอซีบีซีจาํกดั (มหาชน) ไม่คิดค่าบริการ บตัรคลาสสิค 200 บาท/ใบ บตัรทอง 100 บาท/ใบ 

12. ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 100 บาท/ครั้ง 200 บาท/ครั้ง 

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย(2558) 
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สินคา้ประเภทบตัรเดบิตจะมีลกัษณะท่ีดูเหมือนจะเป็นสินคา้ท่ีเหมือนกนั (Homogeneous 
Goods)  แต่ผู ้ให้บริการแต่ละราย  ต่างพยายามท่ีจะทําให้ สินค้าของตนมีความแตกต่าง 
(Differentiated Goods) โดยการจัดให้มีบริการ การจัดรายการส่งเสริมการขายของแต่ละ 
สถาบันการเงิน  เ ช่น  สามารถรู้ทุกรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตด้วยบริการรับข้อมูลทาง
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี โดยจะมีการแจง้รายละเอียดการใชจ่้ายผ่านบตัรเดบิตถึงโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของ 
ผูถื้อบตัรทนัที สามารถตรวจสอบการใชจ่้ายผา่นบตัรไดท้างจดหมายอิเลคทรอนิกส์ สามารถใชจ่้าย
ซ้ือสินคา้และบริการบนโลกออนไลน์ หรือร้านคา้ e-commerce ต่างๆ การได้รับความคุม้ครอง
อุบติัเหตุจากการถือบตัร ใชเ้ป็นบตัรโดยสารสําหรับรถไฟฟ้าบีทีเอสและบีอาร์ทีไดใ้นบตัรเดียว 
การไดรั้บสิทธิประโยชน์และเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ อาทิ ซ้ือบตัรชมภาพยนตร์แบบ ซ้ือ 1 แถม 1 
การไดรั้บส่วนลดจากร้านคา้ท่ีร่วมรายการ เป็นตน้ 
 

ส่วนท่ี 1.3 ความยากง่ายในการเขา้ออกจากธุรกิจบตัรเดบิต 
 

เน่ืองจากปัจจุบนัธุรกิจบตัรเดบิตมีการแข่งขนักนัสูงมาก ทั้งน้ีอาจเกิดจากการรายได้ท่ี
แน่นอนจากค่าธรรมเนียมแรกเขา้และรายปี ดงันั้นเม่ือพิจารณาถึงธุรกิจการให้บริการจะเห็นไดว้่า 
มีการกีดกนัการเขา้สู่ตลาดอยู่บา้ง ซ่ึงส่ิงท่ีเป็นอุปสรรคของการเขา้สู่อุตสาหกรรมการให้บริการ 
บตัรเดบิต มีปัจจัยด้วยกัน 3 ขอ้ ได้แก่ ปัจจัยท่ีหน่ึงเป็นปัจจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับเร่ืองเทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยั การท่ีผูแ้ข่งขนัรายใหม่จะเขา้สู่อุตสาหกรรมการให้บริการบตัรเดบิตไดจ้ะตอ้งมีความ
พร้อมทั้งเร่ืองของเงินทุนซ่ีงตอ้งใช้เงินลงทุนท่ีสูงมาก เพื่อท่ีจะตอ้งนาํมาใชจ่้ายการลงทุน เพื่อ
เตรียมความพร้อมทางดา้นเทคโนโลยแีละเพิ่มขีดความสามารถในการใหบ้ริการลูกคา้ เพื่อใหลู้กคา้
ได้รับความสะดวกรวดเร็ว ทาํให้สถาบนัการเงินหลายๆ แห่งต่างก็นําเอาเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั 
มาใช้ ทั้ งน้ียงัสามารถเป็นการลดต้นทุนในการธุรกรรมได้อีกด้วย ปัจจัยท่ีสองเป็นเร่ืองของ
กฎระเบียบขอ้บงัคบัของทางราชการ แมว้่าธุรกิจบตัรเดบิตจะไม่มีกฎระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเขม้งวด
เหมือนกบัธุรกิจการให้บริการบตัรเครดิตก็ตาม แต่ธุรกิจการให้บริการบตัรเดบิตโดยเฉพาะกลุ่ม
ธนาคารพาณิชยก์จ็ะตอ้งอยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยเช่นเดียวกนั ฉะนั้น 
การเขา้สู่ธุรกิจบตัรเดบิตจึงไม่ใช่เร่ืองง่าย ปัจจยัท่ีสามเป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองของฐานลูกคา้ซ่ึง
ถือเป็นปัจจยัท่ีสาํคญั เน่ืองจากบตัรเดบิตท่ีออกโดยธนาคารพาณิชยท่ี์เป็นผูน้าํทางการตลาด หรือ
ธนาคารพาณิชยท่ี์ดาํเนินธุรกิจบตัรเดบิตมานานแลว้และมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับจะมีลูกคา้และ
ร้านคา้ท่ีรับบตัรมากกวา่ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีเพิ่งดาํเนินธุรกิจบตัรเดบิต 
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ส่วนท่ี 1.4 ปฏิกิริยาต่อกนัของผูข้ายในตลาด 
 

 ในปัจจุบนับตัรเดบิตมีโครงข่าย (Network) สองกลุ่มใหญ่ท่ีเป็นท่ียอมรับ เช่นเดียวกับ
ธุรกิจบตัรเครดิตในดา้นการให้บริการท่ีสะดวกและรวดเร็ว (Benefit of Network) เน่ืองจาก
ผูใ้ช้บริการบัตรเดบิตสามารถใช้บริการบัตรกับร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้าต่างๆ ทั่วโลก
เช่นเดียวกบับตัรเครดิต ไดแ้ก่ วีซ่า (VISA) และมาสเตอร์ (Master) ซ่ึงมีจาํนวนผูใ้ชบ้ริการบตัรมาก
ท่ีสุด ถือไดว้า่เป็นผูน้าํทางการตลาด  
 

1.4.1  พฤติกรรมการแข่งขนัดา้นราคา (Price Competition Behavior) จาก
การศึกษารวบรวมข้อมูล  พบว่าธนาคารท่ีให้บริการบัตรเดบิต  ส่วนใหญ่จะมีการกําหนด
ค่าธรรมเนียมในการเป็นสมาชิกบตัรแรกเขา้ในอตัราท่ีใกลเ้คียงกนั และค่าธรรมเนียมรายปีไม่มี
ความแตกต่างกนัมากนกั จึงมีความเห็นว่าในธุรกิจบตัรเดบิตไม่มีพฤติกรรมการแข่งขนัดา้นราคา
เกิดข้ึน 
 

1.4.2  พฤติกรรมการแข่งขนัท่ีไม่ใชร้าคา (Non-Price Competition Behavior)
พฤติกรรมการแข่งขนัท่ีไม่ใชร้าคา (Non-Price Competition Behavior) ของหน่วยผลิตท่ีอยูใ่นตลาด
ผูข้ายน้อยราย กล่าวคือ หน่วยผลิตหรือผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึง อาจ
ดาํเนินนโยบายแข่งขนัซ่ึงกนัและกนัโดยไม่ตอ้งอาศยัการลดราคาหรือเพิ่มราคา ดงันั้น พฤติกรรมท่ี
ไม่ใช้ราคาจึงเป็นตัวแปรท่ีสําคัญตัวหน่ึงเม่ือพิจารณาจากส่วนประสมทางการตลาดบริการ
(Marketing Mix)ซ่ึงเป็นพฤติกรรมท่ีสนองความพึงพอใจของลูกคา้ ประกอบดว้ย 7Ps อนัไดแ้ก่ 
ผลิตภณัฑแ์ละการบริการ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) และการส่งเสริม
การตลาด (Promotion) บุคลากร (People) ประเภทของการใหบ้ริการ (Process) การสร้างและ
นาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) 
 
  ส่วนท่ี 1.5 ส่วนแบ่งตลาดของบตัรเดบิต 
  

ส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจบัตร เดบิต  ซ่ึ งพิจารณาจากจํานวนบัตรเดบิตทั้ งหมด 
ดงัตารางท่ี 5 พบว่าในช่วงปี พ.ศ.2553 - 2557 สถาบนัการเงินท่ีมีส่วนแบ่งตลาดท่ีเป็นผูน้าํโดย
ตลอดคือ ธนาคารไทยพาณิชย  ์ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารออมสินในปี 
พ.ศ.2553 นั้นมีส่วนแบ่งตลาดของปริมาณรวมกนัเป็นร้อยละ 60.96 จนกระทัง่ในปี พ.ศ.2557 ส่วน
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แบ่งตลาดของปริมาณบตัรเดบิตทั้ง 4 ธนาคารยงัคงมีอยู่ถึงร้อยละ67.86 โดยธนาคารกสิกรไทยมี
การเปล่ียนแปลงปริมาณบตัรเดบิตท่ีสูงข้ึนอย่างมาก จากจาํนวนบตัรเดบิต 4.9 ลา้นใบคิดเป็นร้อย
ละ 14.71 ในปี พ.ศ.2553 มาเป็นจาํนวนบตัรเดบิต 8.5 ลา้นใบคิดเป็นร้อยละ18.97 ในปีพ.ศ.2557 
ตามลาํดบั และมีแนวโนม้ว่าธนาคารกสิกรไทยยงัคงสามารถรักษาส่วนแบ่งตลาดในระดบัสูงท่ีสุด
ในตลาดต่อไปอีก 

 
ตารางที ่5  ส่วนแบ่งตลาดของบตัรเดบิต พ.ศ. 2553 – 2557 
 

         หน่วย: ลา้นใบ 
สถาบนั
การเงนิ 

ปี พ.ศ. 

(ธนาคาร) 2553 ร้อยละ 2554 ร้อยละ 2555 ร้อยละ 2556 ร้อยละ 2557 ร้อยละ 

กรุงเทพ 5.5 16.46 6.0 16.04 6.6 16.22 7.0 16.75 8.0 16.00 

ออมสิน 3.2 9.58 3.6 9.63 4.0 9.75 5.1 13.35 6.2 13.12 

กรุงไทย 2.5 7.48 3.4 9.09 3.7 9.09 4.2 9.92 4.6 9.20 

กรุงศรี
อยธุยา 

1.0 2.99 1.5 4.01 1.9 4.67 2.5 5.98 3.2 6.25 

กสิกรไทย 5.8 17.40 6.5 17.38 7.0 17.00 8.1 19.20 9.0 19.53 

ทหารไทย 2.5 7.48 2.7 7.22 2.8 6.80 3.0 7.09 3.8 7.13 

ไทยพาณิชย ์ 4.9 14.67 5.1 13.64 5.8 14.21 7.1 15.65 8.1 17.55 

ธนชาต 0.7 2.10 0.8 2.14 1.0 2.96 1.3 3.06 1.8 3.02 

อ่ืนๆ 7.3 21.84 7.8 20.85 7.9 19.30 4.0 9.00 4.2 8.20 

รวม 33.4 100.00 37.4 100.00 40.7 100.00 42.3 100.00 44.7 100.00 

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย(2558) และจากการคาํนวณ 
 

เม่ือนาํขอ้มูลต่างๆจากตารางท่ี 5 มาคาํนวณโดยวิธีอตัราส่วนการกระจุกตวั (Concentration 
Ratio, CR) และวิธีHerfindahl Index (ดชันีเฮอร์ฟินดาห์ล) สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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วิธีหาค่าดชันี Concentration Ratio (CR) ใชข้อ้มูลรายปีจากรายงานประจาํปีของแต่ละ
ธนาคารพาณิชยไ์ทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553- 2557 ประกอบดว้ย ธนาคารพาณิชยไ์ทย 8 แห่ง คือ 
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีอยธุยาธนาคารกสิกรไทย ธนาคาร
ทหารไทย ธนาคารไทยพาณิชย ์และธนาคารธนชาตเพ่ือคาํนวณการกระจุกตวัของอุตสาหกรรม
ธุรกิจบตัรเดบิต 
 
ตารางที ่6  แสดงผลการวดัระดบัการกระจุกตวัของธุรกิจบตัรเดบิต 
 

ปี (พ.ศ.) 2553 2554 2555 2556 2557 

ค่า CR8 (ร้อยละ) 84.08 83.10 83.99 88.18 91.50 

ดชันีเฮอร์ฟินดาห์ล (H) 0.09 0.10 0.11 0.12 0.12 

ท่ีมา: จากการคาํนวณ 
 

จากตารางท่ี 6 พบว่าการคาํนวณค่าการกระจุกตวัปริมาณบตัรเดบิตของธนาคารพาณิชย์
ไทยโดยวิธี Concentration Ratio ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 – 2557 พบว่าในปี พ.ศ.2553 มีค่าร้อยละ 84.08 
ในปี พ.ศ.2554 มีค่าร้อยละ 83.10 ในปี พ.ศ.2555 มีค่าร้อยละ 83.99 ในปี พ.ศ.2556 มีค่าร้อยละ 
88.18 และในปี พ.ศ.2557มีค่าร้อยละ 91.50นบัว่ามีค่าการกระจุกตวัท่ีสูงโดยเฉพาะธนาคารขนาด
ใหญ่อยา่งเช่นธนาคารกรุงเทพธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชยแ์ละธนาคารออมสินเน่ืองจาก
การแข่งขนัทางดา้นการตลาดเพื่อหายอดจาํนวนบตัรเดบิตใหเ้พิ่มข้ึนของธนาคาร 
 

เม่ือคาํนวณค่าจากวิธี Hirschman – Herfindahl Index จะพบว่าในปี พ.ศ.2553 มีค่าเท่ากบั 
0.09ในปี พ.ศ.2554 มีค่าเท่ากบั 0.10 ในปี พ.ศ.2555 มีค่าเท่ากบั 0.11 ในปี พ.ศ.2556 มีค่าเท่ากบั 
0.12 และในปี พ.ศ.2557มีค่า 0.12 ซ่ึงค่าท่ีไดจ้ากการคาํนวณดงักล่าวถือว่ามีการแข่งขนัมาก 
จึงแสดงไดว้่าโครงสร้างตลาดในดา้นปริมาณบตัรเดบิตของธนาคารพาณิชยไ์ทยมีการกระจุกตวั
ของปริมาณบตัรเดบิตท่ีสูงแต่ภายในกลุ่มดงักล่าวไดมี้การแข่งขนักนัอยา่งมากเพ่ือการรักษาระดบั
ส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจบตัรเดบิตของแต่ละธนาคาร 

 
จากการวิเคราะห์โครงสร้างตลาดของธุรกิจบตัรเดบิต ในประเทศไทย โดยใช้แนวคิด

ทฤษฎีโครงสร้างตลาดมาเป็นเคร่ืองมือ ประกอบกบัการวิเคราะห์โดยใชร้ะดบัการกระจุกตวัของ
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ธุรกิจบตัรเดบิต สามารถสรุปไดว้่า โครงสร้างตลาดของธุรกิจบตัรเดบิต มีลกัษณะตลาดใกลเ้คียง
กบัตลาดผูข้ายนอ้ยราย(Oligopoly) กล่าวคือ มีจาํนวนผูผ้ลิตเพียงไม่ก่ีราย โดยท่ีปริมาณบตัรเดบิต
ของแต่ละสถาบนัการเงินมีสดัส่วนค่อนขา้งสูงเม่ือเทียบกบัปริมาณบตัรเดบิตทั้งหมดในตลาดโดยมี
ผูน้ําตลาด ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชยธ์นาคารกรุงเทพธนาคารกสิกรไทยและธนาคารออมสิน  
อีกทั้งบตัรเดบิตท่ีแต่ละสถาบนัการเงินออกให้นั้นอาจมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนับา้งในมุมมองของ
ผูบ้ริโภค แต่สามารถใชท้ดแทนกนัได(้Differentiated Oligopoly) ผูเ้ขา้สู่ตลาดรายใหม่อาจถูก 
กีดกนัหรือมีอุปสรรคต่อการเขา้สู่ตลาด โดยการแข่งขนัของธุรกิจบตัรเดบิตจะเป็นการแข่งขนั 
ท่ีไม่ใชร้าคา โดยใชก้ารแข่งขนัดา้นกิจกรรมทางการตลาดแทน ซ่ึงเน้นในเร่ืองของการส่งเสริม 
การขาย เช่น การโฆษณา การออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีสวยงามรวมถึงการเสนอบริการต่างๆ  
แทนท่ีจะแข่งขนักนัในดา้นราคา 

 
ส่วนที ่2 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
 

จากก ลุ่มตัวอย่ า ง ซ่ึง เ ป็น ลูกค้าของธนาคารออมสินสํานักพหลโยธิน  จังหวัด
กรุงเทพมหานคร มีขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ 
และรายได้ต่อเดือน ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างจาํนวนทั้ งส้ิน 400 ราย  
ดงัแสดงในตารางท่ี 7 ผลการวิเคราะห์พบวา่ 

 
ส่วนท่ี 2.1 เพศ  
 
ลกัษณะของขอ้มูลส่วนบุคคลกลุ่มตวัอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยมีเพศหญิง

จาํนวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 59.90 และเพศชาย จาํนวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 40.10 
 
ส่วนท่ี 2.2 อาย ุ
 
อายขุองกลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอายรุะหว่าง 15 – 29 ปี จาํนวน 211คน คิดเป็น

ร้อยละ 53.25 รองลงมา คือ อยูช่่วงอายรุะหว่าง 30 – 39 ปี จาํนวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 30.50 
และท่ีมีอายสุ่วนนอ้ยท่ีสุดอยูใ่นช่วงอายรุะหว่าง 40 - 49 ปีจาํนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.75 และ
อยูช่่วงอายรุะหวา่ง 50 ปีข้ึนไป จาํนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 ตามลาํดบั 
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ส่วนท่ี 2.3 สถานภาพการสมรส 
 
สถานภาพการสมรสของกลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จาํนวน 266 คน คิดเป็น

ร้อยละ 65.80 รองลงมา คือ สถานภาพสมรส จาํนวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 33.20 และส่วนนอ้ย
ท่ีสุด คือ สถานภาพหยา่ร้างจาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 

 
ส่วนท่ี 2.4 ระดบัการศึกษา 
 
ระดบัการศึกษากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ อยู่ในระดบัปริญญาตรี จาํนวน 23 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 57.40 รองลงมา คือ การศึกษาระดบัสูงกว่าปริญญาตรีจาํนวน 152 คนคิดเป็นร้อยละ 38.60 
และส่วนนอ้ยท่ีสุดอยูใ่นระดบัตํ่ากวา่ปริญญาตรี จาํนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 

 
ส่วนท่ี 2.5 อาชีพ 
 
อาชีพของกลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ จาํนวน 254 คน 

คิดเป็นร้อยละ 63.80 รองลงมาคือเป็นพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 83 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 20.80  และประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย จาํนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.60 มีงาน
อิสระ/รับจา้ง จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.60 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษา จาํนวน 12 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 3.00 เป็นแม่บา้น จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.20 ตามลาํดบั 

 
ส่วนท่ี 2.6 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของกลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียตํ่ากว่า 20,000 บาท จาํนวน 

195 คนคิดเป็นร้อยละ 48.70 รองลงมาคือรายไดเ้ฉล่ีย 20,001 – 30,000 บาทจาํนวน 11คน คิดเป็น
ร้อยละ 27.80 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 50,000 บาท จาํนวน 62 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 15.50 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 50,001 บาทข้ึนไป จาํนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 
ตามลาํดบั 
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ตารางที ่7  ลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

ลกัษณะของข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน (คน) ร้อยละ 

เพศ         

ชาย     158 40.10 
หญิง     242 59.90 

  รวม   400 100.00 

อายุ       
15-29 ปี     211 53.25 
30-39 ปี     122 30.50 
40-49 ปี       35  7.75 
50 ปีข้ึนไป       32  7.50 

  รวม   400 100.00 

สถานภาพการสมรส       
โสด     266 65.80 
สมรส     130 33.20 
หยา่ร้าง         4  1.00 

  รวม   400 100.00 

ระดับการศึกษา       

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี       16 4.00  
ปริญญาตรี     232 57.40  
สูงกวา่ปริญญาตรี     152 38.60  

  รวม   400 100.00 
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ตารางที ่7  (ต่อ) 
 

ลกัษณะข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน (คน) ร้อยละ 

อาชีพ           

ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 254 63.80   
พนกังานบริษทัเอกชน     83 20.80   
ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย     31 7.60   
นกัเรียน/นกัศึกษา     12 3.00   
งานอิสระ/รับจา้ง     15 3.60   
แม่บา้น        5 1.20   

  รวม   400 100.00   
รายได้ต่อเดือน         

ตํ่ากวา่ 20,000 บาท     195 48.70   
 20,001-30,000 บาท   111 27.80   
30,001-50,000 บาท     62 15.50   
50,001 บาทข้ึนไป     32 8.00   

  รวม   400 100.00   
ท่ีมา: จากการสาํรวจ 

 
จากขอ้มูลสรุปไดว้า่ ลกัษณะของขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

มีอายใุนช่วงระหว่าง 15-29 ปี มีสถานภาพเป็นโสด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพ
ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากวา่ 20,000 บาท 
 
ส่วนที ่3 พฤติกรรมการใช้บริการของผู้ใช้บริการบัตรเดบิตธนาคารออมสิน 
 

การศึกษาในส่วนน้ีจะศึกษาถึงพฤติกรรม และทศันคติของกลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบับตัรเดบิต
ธนาคารออมสินจากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 ราย ใหผ้ลการศึกษาดงัน้ี 
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ส่วนท่ี 3.1 จาํนวนบตัรเดบิตและสถาบนัการเงินของผูถื้อครองบตัรเดบิต  
 

สาํหรับขอ้มูลจาํนวนบตัรเดบิตและสถาบนัการเงินของผูถื้อครองบตัรเดบิต ดงัตารางท่ี 8
พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ถือครองบตัรเดบิตเพียง 1 ใบ จาํนวน 189 คน หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 47.25  รองลงมาถือครองบตัรเดบิต 2 ใบ จาํนวน 92 คนคิดเป็นร้อยละ 23.00 ถือครองบตัร
เดบิตมากกว่า 3 ใบ จาํนวน 72คนคิดเป็นร้อยละ 18.00  และถือครองบตัรเดบิต 3 ใบ นอ้ยท่ีสุด 
จาํนวน 47 คนคิดเป็นร้อยละ 11.75 ตามลาํดบั 

 
บตัรเดบิตท่ีไดรั้บความนิยม ไดแ้ก่ บตัรเดบิตท่ีออกโดยธนาคารออมสินจาํนวน 240 คน 

คิดเป็นร้อยละ 36.20 รองลงมาเป็นธนาคารไทยพาณิชยจ์าํนวน 92 คนคิดเป็นร้อยละ 13.87ธนาคาร
กสิกรไทยจาํนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 12.67 ธนาคารกรุงไทย จาํนวน 76 คนคิดเป็น 
ร้อยละ 11.46 ธนาคารกรุงเทพจาํนวน 68 คนคิดเป็นร้อยละ 10.25 ธนาคารกรุงศรีอยธุยาจาํนวน 60 
คนคิดเป็นร้อยละ 9.05 ธนาคารทหารไทยจาํนวน 28 คนคิดเป็นร้อยละ 4.22 ธนาคารธนชาติ 
จาํนวน 8 คนคิดป็นร้อยละ 1.23 ธนาคารยูโอบี จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 0.75 ธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์และธนาคารไอซีบีซีมีจาํนวนน้อยท่ีสุด จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.15 
ตามลาํดบั 
  

จากขอ้มูลสามารถสรุปได้ว่ากลุ่มตวัอย่างของผูต้อบแบบสอบถามมีการเลือกถือครอง 
บตัรเดบิตธนาคารออมสิน มากท่ีสุดอนัดบัแรกเน่ืองจากเป็นลูกคา้มาใช้บริการและทาํธุรกรรม 
ท่ีธนาคารออมสิน สํานักพหลโยธิน ซ่ึงเป็นจุดท่ีผูศึ้กษาไดท้าํการสํารวจแบบสอบถามดงักล่าว  
ส่วนการถือครองบัตรเดบิตลาํดับสองและสาม คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกสิกรไทย 
ซ่ึงจะมีอตัราร้อยละท่ีใกลเ้คียงกนั 
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ตารางที ่8  จาํนวนบตัรเดบิตและสถาบนัการเงินผูอ้อกบตัรเดบิตของกลุ่มตวัอยา่งถือครอง 
 

  จํานวนบัตรเดบิต จํานวน (คน) ร้อยละ 

  จาํนวนบตัรเดบิตท่ีถือครอง     

  1 ใบ 189 47.25 

  2 ใบ 92 23.00 

  3 ใบ 47 11.75 

  มากกวา่ 3 ใบ 72 18.00 

  รวม 400 100.00 

  สถาบันการเงินผู้ออกบัตร จํานวน (คน) ร้อยละ 

  ธนาคารออมสิน 240 36.20 

  ธนาคารกรุงไทย 76 11.46 

  ธนาคารไทยพาณิชย ์ 92 13.87 

  ธนาคารกสิกรไทย 84 12.67 

  ธนาคารทหารไทย  28 4.22 

  ธนาคารกรุงศรีอยธุยา  60 9.05 

  ธนาคารกรุงเทพ 68 10.25 

  ธนาคารธนชาติ 8 1.23 

  ธนาคารยโูอบี 5 0.75 

  ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์ตเตอร์ 1 0.15 

  ธนาคารไอซีบีซี 1 0.15 

รวม 663 100.00 

ท่ีมา: กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบไดม้ากกวา่ 1 คาํตอบ 
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ส่วนท่ี 3.2 เหตุผลในการเลือกถือครองบตัรเดบิตของทุกสถาบนัการเงิน 
 
 ผลการวิเคราะห์กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 รายเก่ียวกบัการมีบตัรเดบิตทุกประเภทและทุก
ธนาคารโดยไม่จาํกดัตามตารางท่ี  9 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีเหตุผลในการเลือกถือครอง
บตัรเดบิต มีความจาํเป็นตอ้งใช้ จาํนวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.45 จากการบริการส่งเสริม 
การขาย จาํนวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00 มีความน่าเช่ือถือถูกต้องจาํนวน 63 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 15.75 การให้บริการของพนักงานจาํนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.75 และบตัรมีสีสัน 
สวยงาม จํานวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.05 เน่ืองจากกลุ่มตัวอย่างเป็นคนทํางานซ่ึงสถาน
ประกอบการเกือบทุกแห่งจะให้พนักงานถือบตัรพนักงานและเป็นบตัรเดบิตเพื่อเป็นบญัชีท่ีโอน
เงินเดือนใหก้บัพนกังาน ซ่ึงเป็นเหตุจาํเป็นในการถือครองบตัรเดบิตนัน่เอง 
 
ตารางที ่9  เหตุผลในการเลือกถือครองบตัรเดบิตทุกประเภท 
 
เหตุผลในการเลอืกถือครองบัตรเดบิต จํานวน (คน) ร้อยละ 
บตัรมีสีสนั สวยงาม 
การใหบ้ริการของพนกังาน 
การบริการส่งเสริมการขาย 
มีความจาํเป็นตอ้งใช ้
ความน่าเช่ือถือ ถูกตอ้ง 

20 
43 

124 
150 
63 

5.05 
10.75 
31.00 
37.45 
15.75 

รวม 400 100.00 

ท่ีมา: จากการสาํรวจ 
 

สําหรับข้อมูลสถานท่ีท่ีกลุ่มตัวอย่างใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต ดังตารางท่ี 10 พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่ใชจ่้ายผ่านบตัรเดบิตท่ีห้างสรรพสินคา้จาํนวน 178 คนคิดเป็นร้อยละ 34.17 
รองลงมาเป็นร้านอาหาร จาํนวน 88 คนคิดเป็นร้อยละ16.89 ป๊ัมนํ้ ามนั/ศูนยร์ถยนตจ์าํนวน 82 คน
คิดเป็นร้อยละ 15.73 ร้านคา้ทัว่ไปจาํนวน 74 คนคิดเป็นร้อยละ 14.20 โรงแรม/แหล่งท่องเท่ียว
จาํนวน 62 คนคิดเป็นร้อยละ 11.90 โรงพยาบาลจาํนวน 26 คนคิดเป็นร้อยละ 5.00 และสถานี
ขนส่ง/สนามบินน้อยท่ีสุดจาํนวน 11 คนคิดเป็นร้อยละ 2.11 ตามลาํดบัทั้งน้ีเป็นเพราะว่า
ห้างสรรพสินคา้มีสินคา้ มีการบริการท่ีหลากหลายและมีร้านคา้มากมาย ตลอดจนสถานบริการ
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ต่างๆในห้างสรรพสินคา้ส่วนใหญ่ยอมรับการทาํธุรกรรมผ่านบตัรเดบิตเพื่อชาํระค่าสินคา้และ
บริการแทนเงินสด 

 
ตารางที ่10  สถานท่ีท่ีกลุ่มตวัอยา่งใชจ่้ายผา่นบตัรเดบิต 
 

    สถานที ่ทีใ่ช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต   จํานวน (คน) ร้อยละ 

  ร้านคา้ทัว่ไป     74 14.20 
  ร้านอาหาร     88 16.89 

  ป๊ัมนํ้ามนั/ศูนยร์ถยนต ์     82 15.73 
  โรงพยาบาล     26 5.00 

  หา้งสรรพสินคา้     178 34.17 
  โรงแรม/แหล่งท่องเท่ียว     62 11.90 

  สถานีขนส่ง/สนามบิน     11 2.11 

      
รวม 521 100.00 

ท่ีมา: จากการสาํรวจ 
  

การใช้บริการและการรับรู้บตัรเดบิตธนาคารออมสิน ของกลุ่มตวัอย่าง ดังตารางท่ี 11 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่รู้จกับตัรเดบิตธนาคารออมสินเพราะปัจจุปันใชอ้ยู่ จาํนวน 210 คน 
คิดเป็นร้อยละ 52.40 รองลงมา คือ รู้จกัเพราะส่ือโฆษณาต่างๆ จาํนวน 83 คนคิดเป็นร้อยละ 20.75 
รู้จกับตัรเดบิตธนาคารออมสินเพราะธนาคารแนะนาํจาํนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.00 รู้จกับตัร
เดบิตธนาคารออมสินเพราะมีคนรู้จกัแนะนาํจาํนวน 20 คนคิดเป็นร้อยละ 5.10 และกลุ่มตวัอยา่ง 
ท่ีไม่รู้จกับตัรเดบิตธนาคารออมสิน จาํนวน 19 คนคิดเป็นร้อยละ4.75กลุ่มท่ีรู้จกับตัรเดบิตธนาคาร
ออมสิน  และปัจจุบันมีการใช้บริการอยู่โดยได้รับการแนะนําจากพนักงานตอนท่ีลูกค้า 
เขา้มาติดต่อหรือมาทาํธุรกรรมท่ีธนาคารออมสินนัน่เอง 
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ตารางที ่11  การใชบ้ริการและการรับรู้บตัรเดบิตธนาคารออมสิน 
 

    การรับรู้บัตรเดบิตธนาคารออมสิน จํานวน (คน) ร้อยละ 

  รู้จกัเพราะปัจจุปันใชอ้ยู ่     210 52.40 

  รู้จกัเพราะธนาคารแนะนาํ     68 17.00 

  รู้จกัเพราะมีคนรู้จกัแนะนาํ     20 5.10 

  รู้จกัเพราะส่ือโฆษณาต่างๆ     83 20.75 

  ไม่รู้จกั     19 4.75 

     รวม   400 100.00 
ท่ีมา: จากการสาํรวจ 
  

พฤติกรรมการใช้บตัรเดบิตธนาคารออมสิน ของกลุ่มตวัอย่าง ดงัตารางท่ี 12 พบว่า  
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ เคยใชบ้ตัรเดบิตธนาคารออมสิน จาํนวน 342 คนคิดเป็นร้อยละ 85.50  
และในส่วนของกลุ่มตวัอยา่ง ท่ีไม่เคยใชบ้ตัรเดบิตธนาคารออมสิน เน่ืองมาจาก เพราะมีบตัรเดบิต
ประจาํอยูแ่ลว้จาํนวน 44 คนคิดเป็นร้อยละ 11.00 รองลงมา คือ ไม่เคยใชเ้พราะโปรโมชัน่ไม่เป็น 
ท่ียอมรับของร้านคา้จาํนวน 11 คนคิดเป็นร้อยละ 2.75 ไม่เคยใชเ้พราะค่าธรรมเนียมสูง 
จาํนวน 2 คนคิดเป็นร้อยละ 0.50 และไม่เคยใชบ้ตัรเดบิตธนาคารออมสินเพราะผลิตภณัฑ ์ 
ไม่น่าสนใจจาํนวน 1 คนคิดเป็นร้อยละ 0.25 ตามลาํดบั จะเห็นไดว้่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีมีบตัรเดบิต
ธนาคารออมสินอยู่แลว้จะนาํบตัรเดบิตออกมาใชง้าน ส่วนคนท่ีไม่เคยใชเ้ป็นเพราะมีบตัรเดบิต 
ของธนาคารอ่ืนๆประจาํอยูแ่ลว้จึงไม่ใชบ้ตัรเดบิตธนาคารออมสิน 
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ตารางที ่12  พฤติกรรมการใชบ้ตัรเดบิตธนาคารออมสิน 
 
    พฤติกรรมใช้บัตรเดบิตธนาคารออมสิน จํานวน (คน) ร้อยละ 
  เคยใช ้       342 85.50 
  ไม่เคยใชเ้พราะมีบตัรเดบิตประจาํอยูแ่ลว้   44 11.00 
  ไม่เคยใชเ้พราะโปรโมชัน่ไม่เป็นท่ียอมรับของร้านคา้ 11 2.75 
  ไม่เคยใชเ้พราะผลิตภณัฑ ์ไม่น่าสนใจ   1 0.25 
  ไม่เคยใชเ้พราะค่าธรรมเนียมสูง   2 0.50 
    รวม    400 100.00 
ท่ีมา: จากการสาํรวจ 
 
 จากกลุ่มตัวอย่างทั้ งหมด  400 ราย  ส่วนใหญ่พบว่าในปัจจุบันมีการใช้บัตรเดบิต 
ธนาคารออมสิน จาํนวน 347 คนคิดเป็นร้อยละ 86.75 และกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ใช ้บตัรเดบิตธนาคาร
ออมสิน จาํนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.25 ตามลาํดบั ดงัตารางท่ี 13 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นว่า
การใชบ้ตัรเดบิตเป็นวิธีบริหารเงินท่ีดีและสามารถใชแ้ทนเงินสดสาํหรับชีวิตประจาํวนัไดส่้วนท่ีไม่
ใช้บตัรเดบิตธนาคารออมสิน มีแนวโน้มท่ีจะสมคัรบตัรเดบิตธนาคารออมสิน และวางแผนท่ี 
จะใชบ้ตัรเดบิตแทนการใชเ้งินสด 
 
ตารางที ่13  จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชแ้ละไม่ใชบ้ริการบตัรเดบิตธนาคารออมสิน 
 

    การใช้บัตรเดบิตธนาคารออมสิน   จํานวน (คน) ร้อยละ 

  ใช ้       347 86.75 

  ไม่ใช ้     53 13.25 

       รวม 400 100.00 
ท่ีมา: จากการสาํรวจ 
 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บัตรเดบิตธนาคารออมสินดังตารางท่ี 14 กลุ่มตัวอย่าง 
ส่วนใหญ่ เลือกใชเ้พื่อใชแ้ทนเงินสดจาํนวน 116 คนคิดเป็นร้อยละ 33.24 รองลงมา คือ เพื่อความ
สะดวก สบายจาํนวน 88 คนคิดเป็นร้อยละ 25.50 ใชแ้ทนบตัร ATM จาํนวน 70 คนคิดเป็น 
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ร้อยละ 20.34 เพื่อสิทธิประโยชน์จากบตัร จาํนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 19.20 และนอ้ยท่ีสุด เพื่อ
ความทนัสมยัจาํนวน 6 คนคิดเป็นร้อยละ 1.72 สามารถสรุปได้ว่ากลุ่มตวัอย่างของผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีเลือกใชบ้ตัรเดบิตธนาคารออมสินเพื่อใชแ้ทนเงินสดมีจาํนวนมากท่ีสุด รองลงมา 
คือใชเ้พื่อความสะดวก สบาย และใชแ้ทนบตัร ATM ตามลาํดบัเน่ืองจากการใชบ้ตัรเดบิตถือเป็น
การตดัยอดเงินจากบญัชีในทนัทีจึงทาํใหห้ลายคนไม่กลา้ท่ีจะใชบ้ตัรเดบิตเพื่อซ้ือสินคา้และบริการ
เพราะเงินในบญัชีส่วนใหญ่เป็นรายไดจ้ากเงินเดือน ซ่ึงตอ้งสาํรองเงินไวใ้ชจ่้ายค่าอุปโภค บริโภค 
และอ่ืน ๆ 

 
ตารางที ่14  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ตัรเดบิตธนาคารออมสิน 
 

    ปัจจัยทีมี่ผลต่อการเลอืกใช้บัตรเดบิตธนาคารออมสิน จํานวน (คน) ร้อยละ 

  เพื่อใชแ้ทนเงินสด     116 33.24 

  ใชแ้ทนบตัร ATM     70 20.34 

  เพื่อความทนัสมยั     6 1.72 

  เพื่อสิทธิประโยชน์จากบตัร     67 19.20 

  เพื่อความสะดวกสบาย     88 25.50 

      รวม 347 100.00 
ท่ีมา: จากการสาํรวจ 

 
สาํหรับส่ือกลางหลกัในการชาํระสินคา้และบริการของกลุ่มตวัอยา่ง ดงัตารางท่ี 15พบว่า 

มีการชาํระสินคา้และบริการในแบบเงินสดเป็นหลกั จาํนวน 283 คน คิดเป็นร้อยละ 82.49  
การใชบ้ตัรเดบิตธนาคารออมสินจาํนวน 64 คนคิดเป็นร้อยละ 17.51 สรุปไดว้่ากลุ่มตวัอย่าง 
ของผูต้อบแบบสอบถามมีการชาํระสินคา้และบริการในปัจจุปันดว้ยเงินสด มากกว่าใชบ้ตัรเดบิต
ธนาคารออมสิน เน่ืองจากมีความเคยชินกบัการใชเ้งินสดมากกวา่ 
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ตารางที ่15  ส่ือกลางหลกัในการชาํระสินคา้และบริการ 
 

    ส่ือกลางหลกัในการชําระสินค้าและบริการ จํานวน (คน) ร้อยละ 

  บตัรเดบิตธนาคารออมสินมากกวา่ เงินสด 64 17.51 

  เงินสด มากกวา่บตัรเดบิตธนาคารออมสิน 283 82.49 

      รวม 347 100.00 
ท่ีมา: จากการสาํรวจ 
  
 จากผูถื้อครองบตัรเดบิตธนาคารออมสิน 347 คน มีปริมาณการใชจ่้ายสินคา้และบริการดว้ย
บตัรเดบิตและปริมาณการใชจ่้ายดว้ยเงินสด ดงัตารางท่ี 16 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีการใชจ่้ายดว้ย
บตัรเดบิตตํ่ากว่า 5,000 บาท จาํนวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 33.24 รองลงมา คือ อยูใ่นช่วงระหว่าง 
5,001-15,000 บาท จาํนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 20.34 อยูใ่นช่วงระหว่าง 15,001-30,000 บาท 
จํานวน  22 คน  คิดเป็นร้อยละ  1.72 และไม่มีกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้จ่ายสินค้าและบริการด้วย 
บตัรเดบิตธนาคารออมสินท่ีวงเงิน 30,001 บาทข้ึนไป เน่ืองจากรายไดไ้ม่เพียงพอ 

 
ในส่วนของผูมี้พฤติกรรมการใช้จ่ายสินคา้และบริการด้วยเงินสด ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง

ระหวา่ง 5,001-15,000 บาท จาํนวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 55.65 อยูใ่นช่วงระหว่าง 15,001-30,000 
บาท จาํนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 22.61 อยูใ่นช่วงระหว่างตํ่ากว่า 5,000 บาท จาํนวน 60 คน  
คิดเป็นร้อยละ 17.39 และนอ้ยท่ีสุดอยูใ่นช่วงระหว่าง 30,001 บาทข้ึนไป จาํนวน 15 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 4.35 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นช่วงท่ีกาํลงัเร่ิมตน้ทาํงานทาํให้ไม่มีรายไดม้ากพอในการใช้
บตัรเดบิตธนาคารออมสินในปริมาณสูงๆ 
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ตารางที ่16  ปริมาณการใชจ่้ายดว้ยบตัรเดบิตธนาคารออมสิน และปริมาณการใชจ่้ายดว้ยเงินสด 
 

    ปริมาณการใช้จ่ายด้วยบตัรเดบิตธนาคารออมสิน จํานวน (คน) ร้อยละ 

  ตํ่ากวา่ 5,000 บาท     241 33.24 

  5,001-15,000 บาท     84 20.34 

  15,001-30,000 บาท     22 1.72 

  30,001 บาทข้ึนไป     0 0.00 

    รวม     347 100.00 

    ปริมาณการใช้จ่ายด้วยเงนิสด   จํานวน (คน) ร้อยละ 

  ตํ่ากวา่ 5,000 บาท     60 17.39 

  5,001-15,000 บาท     192 55.65 

  15,001-30,000 บาท     80 22.61 

  30,001 บาทข้ึนไป     15 4.35 

    รวม     347 100.00 
ท่ีมา: จากการสาํรวจ 
 

กลุ่มตัวอย่างของผูใ้ช้บริการบัตรเดบิตธนาคารออมสิน ท่ีซ้ือสินคา้และบริการมูลค่า 
ขั้นตํ่าสุดท่ีจ่ายดว้ยบตัรเดบิตธนาคารออมสิน ดงัตารางท่ี 17 พบว่า กลุ่มตวัอย่างใชจ่้ายมูลค่าขั้น
ตํ่าสุดอยู่ท่ีต ํ่ากว่า 3,000 บาท จาํนวน 259 คนคิดเป็นร้อยละ 77.78 มูลค่าขั้นตํ่า 
อยูท่ี่ 3,001 - 5,000 บาท จาํนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.41 และมูลค่าขั้นตํ่าอยูท่ี่ 5,001 - 10,000 
บาท จาํนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 7.81 และไม่มีกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชจ่้ายสินคา้และบริการดว้ยบตัรเด
บิตธนาคารออมสิน มูลค่าขั้นตํ่าสุด ท่ีวงเงิน 10,001 บาทข้ึนไปสามารถสรุปไดว้่ากลุ่มตวัอยา่งของ
ผูต้อบแบบสอบถามมีใชจ่้ายมูลค่าขั้นตํ่าสุดอยูท่ี่ ตํ่ากว่า 3,000 บาท มากท่ีสุด รองลงมา มูลค่าขั้นตํ่า
อยูท่ี่ 3,001 - 5,000 บาท และมูลค่าขั้นตํ่าอยูท่ี่ 5,001 - 10,000 บาทตามลาํดบั เน่ืองจากผูใ้ชบ้ริการ
ไม่มัน่ใจเร่ืองความปลอดภยั เพราะการใชบ้ตัรเดบิตจะหักจากบญัชีเงินฝากทนัทีเม่ือรูดซ้ือสินคา้
และบริการ จึงมีปริมาณท่ีจ่ายดว้ยบตัรเดบิตธนาคารออมสินท่ีไม่สูงมากนกั 
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ตารางที ่17  มูลค่าขั้นตํ่าสุดท่ีจ่ายดว้ยบตัรเดบิตธนาคารออมสิน 
 

    มูลค่าขั้นตํ่าสุดทีจ่่ายด้วยบตัรเดบิตธนาคารออมสิน จํานวน (คน) ร้อยละ 

  ตํ่ากวา่ 3,000 บาท     259 77.78 

  3,001 - 5,000 บาท     57 14.41 

  5,001 - 10,000 บาท     31 7.81 

  10,001 บาทข้ึนไป     - 0.00 

     รวม   347 100.00 
ท่ีมา: จากการสาํรวจ 
 

จากการวิเคราะห์ความถ่ีของการใชบ้ตัรเดบิตธนาคารออมสินเพื่อชาํระค่าสินคา้และบริการ
แทนเงินสด พร้อมทั้งความถ่ีของการเบิกเงินสด (Cash Advance) จากตู ้ATM จาํนวนคร้ังต่อเดือน 
ดังตารางท่ี 18 จากกลุ่มตวัอย่างพบว่าความถ่ีในการใช้บริการบัตรเดบิตธนาคารออมสิน 
จะใชบ้ริการประมาณ 1คร้ัง จาํนวน 120คน คิดเป็นร้อยละ 36.04 มีการใชบ้ริการบตัรเดบิต 2 คร้ัง 
จาํนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 24.62 มีการใชบ้ริการบตัรเดบิต 3 คร้ัง จาํนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ
20.42 และมีการใชบ้ริการบตัรเดบิตมากกว่า 3 คร้ังต่อเดือน จาํนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ18.92 
โดยมีปริมาณความถ่ีของการเบิกเงินจากตู ้ATM จาํนวนคร้ังต่อเดือน ส่วนใหญ่อยูท่ี่ มากกว่า 3 คร้ัง
จาํนวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 73.31 รองลงมา คือ ปริมาณ 2 คร้ังต่อเดือน จาํนวน 64 คน คิดเป็น
ร้อยละ 18.77 ปริมาณ 3 คร้ังต่อเดือน จาํนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 4.40 และนอ้ยท่ีสุด ปริมาณ 1
คร้ังต่อเดือน จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.52 ตามลาํดบัการใชบ้ตัรเดบิตส่วนใหญ่ เป็นการใช้
เพื่อการเบิกถอนเงินสดจากตูเ้อทีเอม็ส่วนใชบ้ตัรเดบิตเพื่อโอนเงินและชาํระค่าสินคา้และบริการ ยงั
มีอตัราส่วนท่ีตํ่ามากสามารถสรุปไดว้่ากลุ่มตวัอย่างของผูต้อบแบบสอบถามมีความถ่ีในการใช้
บริการบตัรเดบิตธนาคารออมสิน1คร้ังต่อเดือนมากท่ีสุด รองลงมา ปริมาณ 2 คร้ังต่อเดือน และ 
ปริมาณ 3 คร้ังต่อเดือนตามลาํดบั ในส่วนของปริมาณความถ่ีของการเบิกเงินจากตู ้ATM ต่อเดือน 
จาํนวนมากกว่า 3 คร้ังต่อเดือนมากท่ีสุด รองลงมาปริมาณ 2 คร้ังต่อเดือน และปริมาณ 3 คร้ังต่อ
เดือนตามลาํดบัจากแบบสอบถามพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าบตัรเดบิตมีประโยชน์
มากกวา่เอทีเอม็ เน่ืองจากบตัรเดบิตสามรถนาํไปชาํระสินคา้และบริการไดโ้ดยท่ีไม่ตอ้งใชเ้งินสด 
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ตารางที ่18  ความถ่ีของการใช้บัตรเดบิตธนาคารออมสินและความถ่ีของการเบิกเ งินสด 
(CashAdvance) จากตู ้ATM ต่อเดือน 

 

    ความถ่ีในการใช้บัตรเดบติธนาคารออมสิน จํานวน(คน) ร้อยละ 

  1 คร้ัง     120 36.04 

  2 คร้ัง     91 24.62 

  3 คร้ัง     70 20.42 

  มากกวา่ 3 คร้ัง     66 18.92 

    รวม    347 100.00 

    ความถ่ีในการถอนเงินจากตู้ ATM   จํานวน(คน) ร้อยละ 

  1 คร้ัง     12 3.52 

  2 คร้ัง     64 18.77 

  3 คร้ัง     21 4.40 

  มากกวา่ 3 คร้ัง     250 73.31 

    รวม    347 100.00 
ท่ีมา: จากการสาํรวจ 
 
ส่วนที ่4 ปัจจัยทางการตลาดทีมี่ผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคารออมสิน 
 
 จากการศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเดบิตธนาคารออมสินผู ้
ศึกษาไดส้รุปขอ้มูลความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ความสะดวกในการซ้ือสินคา้และบริการโดย
ไม่ต้องเบิกเ งินสดไม่ก่อให้ เ กิดภาระหน้ีสิน  สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ค่าธรรมเนียม 
ท่ีเหมาะสมสามารถเบิกถอนเงินสดจากตูเ้อทีเอ็มไดมี้ร้านรับบตัรจาํนวนมากมีส่วนลดเม่ือชาํระดว้ย
บตัรพนักงานให้คาํแนะนําต่อการใช้บตัรเดบิตได้ชัดเจนขั้นตอนการสมัครบตัรเดบิตไม่ยุ่งยาก
ซบัซอ้นสามารถตั้งวงเงินการใชจ่้ายผา่นบตัรไดเ้องเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งกบัการทาํธุรกรรมบตัรเดบิต
ความปลอดภยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัเม่ือบตัรสูญหาย จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 คน ไดด้งัน้ี 
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ขอ้มูลความคิดเห็นต่อความสะดวกในการซ้ือสินคา้และบริการโดยไม่ตอ้งเบิกเงินสด 
กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นวา่ความสะดวกดงักล่าวมีผลกระทบมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 10.75  ซ่ึงกลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่ เห็นว่ามีผลกระทบมาก คิดเป็นร้อยละ 47.50 มีผลกระทบปานกลาง คิดเป็น 
ร้อยละ 20.00 มีผลกระทบนอ้ย คิดเป็นร้อยละ 8.25 และมีผลกระทบนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 13.50 
ดงัตารางท่ี 19 

 
ตารางที ่19  ขอ้มูลความคิดเห็นต่อความสะดวกในการซ้ือสินคา้และบริการโดยไม่ตอ้งเบิกเงินสด 
 

ความสะดวกในการซ้ือสินค้าและบริการโดยไม่ต้องเบิกเงินสด จํานวน(คน) ร้อยละ 

  มากท่ีสุด     43 10.75 
  มาก     190 47.50 
  ปานกลาง     80 20.00 
  นอ้ย     33 8.25 
  นอ้ยท่ีสุด     54 13.50 

      รวม 400 100.00 
ท่ีมา: จากการสาํรวจ 
 

ขอ้มูลความคิดเห็นต่อการไม่ก่อให้เกิดภาระหน้ีสินกลุ่มตวัอย่างเห็นว่าการไม่ก่อให้เกิด
ภาระหน้ีสินดงักล่าวมีผลกระทบมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 14.00 ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นว่า
การไม่ก่อให้เกิดภาระหน้ีสินมีผลกระทบมาก คิดเป็นร้อยละ 40.25 มีผลกระทบปานกลางคิดเป็น
ร้อยละ 29.75 มีผลกระทบนอ้ย คิดเป็นร้อยละ 11.00 และมีความคิดเห็นว่ามีผลกระทบนอ้ยท่ีสุด 
 คิดเป็นร้อยละ 5.00 ดงัตารางท่ี 20 
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ตารางที ่20  ขอ้มูลความคิดเห็นต่อการไม่ก่อใหเ้กิดภาระหน้ีสิน 
 

ไม่ก่อให้เกดิภาระหนีสิ้น   จํานวน (คน) ร้อยละ 

  มากท่ีสุด     56 14.00 
  มาก     161 40.25 
  ปานกลาง     119 29.75 
  นอ้ย     44 11.00 
  นอ้ยท่ีสุด     20 5.00 

      รวม 400 100.00 
ท่ีมา: จากการสาํรวจ 
 

ขอ้มูลความคิดเห็นต่อการสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้กลุ่มตวัอย่างมีความเห็นว่าการ
สามารถควบคุมค่าใชจ่้ายไดมี้ผลกระทบมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 10.75 ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่
เห็นว่าการท่ีสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายไดมี้ผลกระทบมาก คิดเป็นร้อยละ 46.75 มีผลกระทบ 
ปานกลางคิดเป็นร้อยละ 20.50 มีผลกระทบนอ้ย คิดเป็นร้อยละ 8.00 และมีผลกระทบนอ้ยท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 14.00 ดงัตารางท่ี 21 

 
ตารางที ่21  ขอ้มูลความคิดเห็นต่อการสามารถควบคุมค่าใชจ่้ายได ้
 

สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ จํานวน (คน) ร้อยละ 

  มากท่ีสุด     43 10.75 

  มาก     187 46.75 

  ปานกลาง     82 20.50 

  นอ้ย     32 8.00 

  นอ้ยท่ีสุด     56 14.00 

      รวม 400  100.00 
ท่ีมา: จากการสาํรวจ 
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ข้อมูลความคิดเห็นต่อค่าธรรมเนียมท่ีเหมาะสมกลุ่มตัวอย่างเห็นว่ามีค่าธรรมเนียม 
ท่ีเหมาะสมดังกล่าวมีผลกระทบมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 5.00 มีผลกระทบมาก คิดเป็น 
ร้อยละ 23.00 ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ มีความเห็นว่าค่าธรรมเนียมท่ีเหมาะสมดังกล่าว  
มีผลกระทบปานกลางคิดเป็นร้อยละ 44.25 มีผลกระทบนอ้ย คิดเป็นร้อยละ 15.75 มีผลกระทบนอ้ย
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 12.00 ดงัตารางท่ี 22 

 
ตารางที ่22  ขอ้มูลความคิดเห็นต่อค่าธรรมเนียมท่ีเหมาะสม 
 

ค่าธรรมเนียมทีเ่หมาะสม   จํานวน (คน) ร้อยละ 

  มากท่ีสุด     20 5.00 
  มาก     92 23.00 
  ปานกลาง     177 44.25 
  นอ้ย     63 15.75 
  นอ้ยท่ีสุด     48 12.00 

      รวม 400 100.00 
ท่ีมา: จากการสาํรวจ 

 
ขอ้มูลความคิดเห็นต่อความสามารถในการเบิกถอนเงินสดจากตูเ้อทีเอม็ได ้กลุ่มตวัอยา่งมี

ความเห็นว่าความสามารถเบิกถอนเงินสดดงักล่าวมีผลกระทบมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 16.25 ซ่ึง
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ เห็นว่าความสามารถเบิกถอนเงินสดดังกล่าวมีผลกระทบมาก คิดเป็น 
ร้อยละ 48.00 มีผลกระทบปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 23.75 มีผลกระทบนอ้ย คิดเป็นร้อยละ 5.00 
และมีผลกระทบนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 7.00 ดงัตารางท่ี 23 
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ตารางที ่23  ขอ้มูลความคิดเห็นต่อความสามารถในการเบิกถอนเงินสดจากตูเ้อทีเอม็ได ้
 

สามารถเบิกถอนเงินสดจากตู้เอทเีอม็ได้ จํานวน (คน) ร้อยละ 

  มากท่ีสุด     65 16.25 

  มาก     192 48.00 

  ปานกลาง     95 23.75 

  นอ้ย     20 5.00 

  นอ้ยท่ีสุด     28 7.00 

      รวม 400 100.00 
ท่ีมา: จากการสาํรวจ 
 

ข้อมูลความคิดเห็นต่อจํานวนร้านท่ีรับบัตรจาํนวนมาก มีส่วนลดเม่ือชําระด้วยบัตร 
กลุ่มตวัอย่างมีความเห็นว่ามีผลกระทบมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 5.00 มีผลกระทบมาก คิดเป็น 
ร้อยละ 25.75 จาํนวนร้านรับบตัรมีผลกระทบปานกลางคิดเป็นร้อยละ 47.50 มีผลกระทบน้อย 
คิดเป็นร้อยละ 12.75 และมีผลกระทบนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 9.00 ดงัตารางท่ี 24 
 
ตารางที ่24  ขอ้มูลความคิดเห็นต่อจาํนวนร้านรับบตัรจาํนวนมาก มีส่วนลดเม่ือชาํระดว้ยบตัร 
 

มีร้านรับบัตรจํานวนมากมีส่วนลดเมื่อชําระด้วยบัตร จํานวน (คน) ร้อยละ 

  มากท่ีสุด     20 5.00 

  มาก     103 25.75 

  ปานกลาง     190 47.50 

  นอ้ย     51 12.75 

  นอ้ยท่ีสุด     36 9.00 

      รวม 400 100.00 
ท่ีมา: จากการสาํรวจ 
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ข้อมูลความคิดเห็นต่อขั้นตอนการสมัครบัตรเดบิตไม่ยุ่งยากซับซ้อนกลุ่มตัวอย่างมี
ความเห็นว่ามีผลกระทบมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 4.75 มีผลกระทบมาก คิดเป็นร้อยละ 36.00  
ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นว่าขั้นตอนการสมคัรบตัรเดบิตมีผลกระทบปานกลาง  
คิดเป็นร้อยละ 43.25 มีผลกระทบน้อย คิดเป็นร้อยละ 9.00 มีผลกระทบน้อยท่ีสุด คิดเป็น 
ร้อยละ 7.00 ดงัตารางท่ี 25 
 
ตารางที ่25  ขอ้มูลความคิดเห็นต่อขั้นตอนการสมคัรบตัรเดบิตไม่ยุง่ยากซบัซอ้น 
 

ขั้นตอนการสมัครบัตรเดบติไม่ยุ่งยากซับซ้อน จํานวน(คน) ร้อยละ 

  มากท่ีสุด     19 4.75 
  มาก     144 36.00 
  ปานกลาง     173 43.25 
  นอ้ย     36 9.00 
  นอ้ยท่ีสุด     28 7.00 

      รวม 400 100.00 
ท่ีมา: จากการสาํรวจ 
 

ขอ้มูลความคิดเห็นต่อความสามารถตั้ งวงเงินการใช้จ่ายผ่านบตัรได้เอง กลุ่มตัวอย่าง 
มีความเห็นว่าความสามารถในการตั้งวงเงินดงักล่าวมีผลกระทบมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 2.75 
ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นความสามารถในการตั้งวงเงินการใชจ่้ายผ่านบตัรไดเ้อง 
มีผลกระทบมาก คิดเป็นร้อยละ 88.25 มีผลกระทบปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 7.00 มีผลกระทบนอ้ย 
คิดเป็นร้อยละ 1.00 และมีผลกระทบนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 1.00 ดงัตารางท่ี 26 
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ตารางที ่26  ขอ้มูลความคิดเห็นต่อความสามารถตั้งวงเงินการใชจ่้ายผา่นบตัรไดเ้อง 
 

สามารถตั้งวงเงินการใช้จ่ายผ่านบัตรได้เอง จํานวน(คน) ร้อยละ 

  มากท่ีสุด     11 2.75 

  มาก     353 88.25 

  ปานกลาง     28 7.00 

  นอ้ย     4 1.00 

  นอ้ยท่ีสุด     4 1.00 

      รวม 400 100.00 
ท่ีมา: จากการสาํรวจ 

 
ขอ้มูลความคิดเห็นต่อเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งกับการทาํธุรกรรมบตัรเดบิตกลุ่มตวัอย่าง 

มีความเห็นว่าเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวมีผลกระทบมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 5.00 มีผล 
กระทบมาก คิดเป็นร้อยละ 28.75 ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ เห็นว่าเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํ
ธุรกรรมบัตรเดบิตมีผลกระทบปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ  49.50 มีผลกระทบน้อย  คิดเป็น 
ร้อยละ 14.75 และมีผลกระทบนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 2.00 ดงัตารางท่ี 27 
 
ตารางที ่27  ขอ้มูลความคิดเห็นต่อเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งกบัการทาํธุรกรรมบตัรเดบิต 
 

เทคโนโลยทีีเ่กีย่วข้องกบัการทาํธุรกรรมบัตรเดบิต จํานวน(คน) ร้อยละ 

  มากท่ีสุด     20 5.00 
  มาก     115 28.75 
  ปานกลาง     198 49.50 
  นอ้ย     59 14.75 
  นอ้ยท่ีสุด     8 2.00 

      รวม 400 100.00 
ท่ีมา: จากการสาํรวจ 
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ข้อมูลความคิดเห็นต่อความปลอดภัยท่ี เ ก่ียวข้องกับการป้องกันเ ม่ือบัตรสูญหาย 
กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าความปลอดภัยท่ีเก่ียวข้องดังกล่าวมีผลกระทบมากท่ีสุด คิดเป็น 
ร้อยละ 1.00 มีผลกระทบมาก คิดเป็นร้อยละ 26.75 ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นว่า 
ความปลอดภัยท่ีเ ก่ียวข้องกับการป้องกันเม่ือบัตรสูญหายมีผลกระทบปานกลาง  คิดเป็น 
ร้อยละ 51.25 มีผลกระทบนอ้ย คิดเป็นร้อยละ16.00 และมีผลกระทบนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 5.00 
ดงัตารางท่ี 28 
 
ตารางที ่28  ขอ้มูลความคิดเห็นต่อความปลอดภยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัเม่ือบตัรสูญหาย 
 

ความปลอดภยัทีเ่กีย่วข้องกบัการป้องกนัเม่ือบัตรสูญหาย จํานวน(คน) ร้อยละ 

  มากท่ีสุด     4 1.00 
  มาก     107 26.75 
  ปานกลาง     205 51.25 
  นอ้ย     64 16.00 
  นอ้ยท่ีสุด     20 5.00 

      รวม 400 100.00 
ท่ีมา: จากการสาํรวจ 
 
ส่วนที ่5 การทดสอบสมมติฐาน 
 
 การวิเคราะห์ในส่วนน้ีเป็นการทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงนําข้อมูลมาจากกลุ่มตัวอย่าง 
ของธนาคารออมสินสาํนกัพหลโยธิน จาํนวน 400 ราย ใชค่้าสถิติไคร์สแควร์ เป็นเคร่ืองมือในการ 
ทดสอบ ณ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป เพื่อทาํการวิเคราะห์ดงัน้ี 
 
สมมติฐานท่ี  1 ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเ ลือกใช้บัตรเดบิต 
ธนาคารออมสิน ดงัน้ี 
 
 สมมติฐานท่ี 1.1 การรับรู้บตัรเดบิตธนาคารออมสิน มีความสมัพนัธ์กบัปัจจยัส่วนบุคคล 
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 สมมติฐานท่ี 1.2 การถือครองบตัรเดบิตธนาคารออมสิน มีความสมัพนัธ์กบัปัจจยัส่วนบุคคล 
 
 สมมติฐานท่ี 1.3 ความตอ้งการใชบ้ริการบตัรเดบิตธนาคารออมสิน มีความสัมพนัธ์กบั
ปัจจยัส่วนบุคคล 
 
สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัทางดา้นการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบตัรเดบิตธนาคารออมสิน 
มีความสมัพนัธ์กบัปัจจยัส่วนบุคคล 
 
สมมติฐานที่  1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่ มีความสัมพันธ์กับความคิด เ ห็นเกี่ยวกับบัตรเดบิต             
ธนาคารออมสิน 
 

จากการทดสอบสมมติฐาน โดยใชส้ถิติไคร์สแควร์ สรุปความคิดเห็นและทศันคติเก่ียวกบั
บตัรเดบิตธนาคารออมสินการรับรู้บตัรเดบิตธนาคารออมสินมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนบุคคล
กลุ่มตัวอย่าง รู้จักเพราะปัจจุปันใช้อยู่ และรู้จักทางส่ือโฆษณาต่างๆจากการสํารวจพบว่า  
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงจาํนวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 95.04 มีอายใุนช่วงระหว่าง  
15-29 ปีจาํนวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 98.10 มีสถานภาพเป็นโสด จาํนวน 254 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 95.49 ระดบัการศึกษาปริญญาตรีจาํนวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 92.67 ประกอบอาชีพ
ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจจาํนวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 96.46 มีรายไดต่้อเดือนตํ่ากว่า 20,000 บาท
จาํนวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 91.79  

 
การรับรู้บตัรเดบิตธนาคารออมสินไม่มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน แต่มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพ 
การสมรส และอาชีพ อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 ดงัตารางท่ี 29 
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ตารางที ่29  การรับรู้บตัรเดบิตธนาคารออมสิน มีความสมัพนัธ์กบัปัจจยัส่วนบุคคล 
           

n = 400 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ความคดิเห็นและทศันคตเิกีย่วกบับตัรเดบิตธนาคารออมสิน 

การรับรู้บตัรเดบติ 
 

Sign. 

    รู้จกั ไม่รู้จกั รวม     

เพศ             

ชาย   150 8 158     

  ร้อยละ 94.94  5.06  100.00  5.613 0.131 

หญิง   230  12  242      

  ร้อยละ 95.04 4.96 100.00      

อาย ุ             

15-29 ปี   207 4 211     

  ร้อยละ 98.10  1.90  100.00      

30-39 ปี   106 16 122     

  ร้อยละ 86.88  13.12  100.00  16.848 0.170 

40-49 ปี   34 1 35     

  ร้อยละ 97.14  2.86  100.00      

50 ปีข้ึนไป   31 1 32     

  ร้อยละ 96.88  3.12  100.00      
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ตารางที ่29  (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ความคดิเห็นและทศันคตเิกีย่วกบับตัรเดบิตธนาคารออมสิน 

การรับรู้บตัรเดบติ 
 

Sign. 

    รู้จกั ไม่รู้จกั รวม     

สถานภาพการสมรส           

โสด   254 12 266     

  ร้อยละ 95.49  4.51  100.00      

สมรส   121 9 130 18.786 0.004 

  ร้อยละ 93.08  6.92  100.00      

หยา่ร้าง   3 1 4     

  ร้อยละ 75.00  25.00  100.00      

ระดบัการศึกษา             

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี   16 - 16     

  ร้อยละ 100.00  - 100.00      

ปริญญาตรี   215 17 232     

  ร้อยละ 92.67  7.33  100.00  10.705 0.219 

สูงกวา่ปริญญาตรี 147 5 152     

  ร้อยละ 96.71  3.29  100.00      
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ตารางที ่29  (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ความคดิเห็นและทศันคตเิกีย่วกบับตัรเดบิตธนาคารออมสิน 

การรับรู้บตัรเดบติ 
 

Sign. 

    รู้จกั ไม่รู้จกั รวม     

อาชีพ             

ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 245 9 254   

  ร้อยละ 96.46  3.54  100.00      

พนกังานบริษทัเอกชน 78 5 83     

  ร้อยละ 93.98  6.02  100.00      

ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 23 8 31     

  ร้อยละ 74.19  25.81  100.00  46.303 0.000 

นกัเรียน/นกัศึกษา 12 - 12     

  ร้อยละ 100.00  - 100.00      

งานอิสระ/รับจา้ง 15 - 15     

  ร้อยละ 100.00  - 100.00      

แม่บา้น   5 - 5     

  ร้อยละ 100.00  - 100.00      

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน             

ตํ่ากวา่ 20,000 บาท 179 16 195   

  ร้อยละ 91.79 8.21 100.00      

20,001-30,000 บาท 111 - 111     

  ร้อยละ 100 - 100.00  12.900 0.376 

30,001-50,000 บาท 61 1 62     

  ร้อยละ 99.39 1.61 100.00      

50,001 บาทข้ึนไป 27 5 32     

  ร้อยละ 84.37 15.63 100.00      
ท่ีมา: จากการสาํรวจ 
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ทัศนคติเก่ียวกับการถือครองบัตรเดบิตธนาคารออมสิน  มีความสัมพันธ์กับปัจจัย 
ส่วนบุคคลด้านการใช้บริการบัตรเดบิตธนาคารออมสินกลุ่มตัวอย่างเคยใช้บริการบัตรเดบิต 
ธนาคารออมสินและเหตุผลท่ีไม่เคยใชบ้ริการบตัรเดบิตธนาคารออมสินเพราะมีบตัรเดบิตท่ีใช้
ประจาํอยูแ่ลว้จากการสาํรวจพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน 211 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 85.44 มีอายใุนช่วงระหว่าง 15-29 ปีจาํนวน 182 คนคิดเป็นร้อยละ 76.26 มีสถานภาพ 
เป็นโสด จาํนวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 86.09 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 189 คน คิดเป็น
ร้อยละ 81.47 ประกอบอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจจาํนวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 88.19 มีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากวา่ 20,000 บาทจาํนวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 

 
ส่วนการใช้บริการบัตรเดบิตธนาคารออมสินไม่มีความสัมพนัธ์กับปัจจัยส่วนบุคคล 

ดา้นเพศ อาย ุและสถานภาพการสมรส แต่มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษา 
อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 ดงัตารางท่ี 30 

 
 



85 

 

ตารางที ่30  การถือครองบตัรเดบิตธนาคารออมสิน มีความสมัพนัธ์กบัปัจจยัส่วนบุคคล 
 

         n = 400 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

ทศันคติเกีย่วกบับัตรเดบิตธนาคารออมสิน 

การใช้บริการบัตรเดบิต       

เคยใช ้ ไม่เคยใช ้ รวม 
 

Sign. 

เพศ             
ชาย   135 23 158     
  ร้อยละ 85.44  14.56  100.00  2.851  0.583  

หญิง   211 31 242     

  ร้อยละ 87.19  12.81  100.00      

อาย ุ             

15-29 ปี   182 29 211     

  ร้อยละ 76.26  13.74  100.00      

30-39 ปี   103 19 122     

  ร้อยละ 84.43  15.57  100.00  4.592  0.051  

40-49 ปี   29 6 35     

  ร้อยละ 82.86  17.14  100.00      

50 ปีข้ึนไป   30 2 32     

  ร้อยละ 93.75  6.25  100.00      

สถานภาพการสมรส             

โสด   229 37 266     

  ร้อยละ 86.09  13.91  100.00      

สมรส   112 18 130 1.987  0.289  

  ร้อยละ 86.15  13.85  100.00      

หยา่ร้าง   3 1 4     

  ร้อยละ 75.00  25.00  100.00      
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ตารางที ่30  (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

ทศันคติเกีย่วกบับัตรเดบิตธนาคารออมสิน 

การใช้บริการบัตรเดบิต       

เคยใช ้ ไม่เคยใช ้ รวม 
 

Sign. 

ระดบัการศึกษา             

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี   13 3 16     

  ร้อยละ 81.25  18.75  100.00      

ปริญญาตรี   189 43 232 8.585  0.000  

  ร้อยละ 81.47  18.53  100.00      

สูงกวา่ปริญญาตรี   135 17 152     

  ร้อยละ 88.82  11.18  100.00      

อาชีพ             

ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ   224 30 254     

  ร้อยละ 88.19  11.81  100.00      

พนกังานบริษทัเอกชน   79 4 83     

  ร้อยละ 95.18  4.82  100.00      

ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย   17 14 31     

  ร้อยละ 54.84  45.16  100.00  24.926  0.000  

นกัเรียน/นกัศึกษา   4 8 12     

  ร้อยละ 33.33  66.67  100.00      

งานอิสระ/รับจา้ง   11 4 15     

  ร้อยละ 73.33  26.67  100.00      

แม่บา้น   2 3 5     

  ร้อยละ 40.00  60.00  100.00      
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ตารางที ่30  (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

ทศันคติเกีย่วกบับัตรเดบิตธนาคารออมสิน 

การใช้บริการบัตรเดบิต       

เคยใช ้ ไม่เคยใช ้ รวม 
 

Sign. 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน             

ตํ่ากวา่ 20,000 บาท   156 39 195     

  ร้อยละ 80.00  20.00  100.00      

20,001-30,000 บาท   99 12 111     

  ร้อยละ 89.19  10.81  100.00  8.635  0.000  

30,001-50,000 บาท   55 7 62     

  ร้อยละ 88.71  11.29  100.00      

50,001 บาทข้ึนไป   27 5 32     

  ร้อยละ 84.38  15.62  100.00      

ท่ีมา: จากการสาํรวจ 
 

ทศันคติเก่ียวกับความตอ้งการใช้บริการบตัรเดบิตธนาคารออมสิน มีความสัมพนัธ์กับ
ปัจจยัส่วนบุคคลกลุ่มตวัอยา่งใชบ้ริการบตัรเดบิตธนาคารออมสินเพื่อใชแ้ทนเงินสดจากการสาํรวจ
พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 27.62 มีอายุในช่วง
ระหว่าง 15-29 ปี จาํนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 42.39 มีสถานภาพเป็นโสด จาํนวน 74 คน คิดเป็น
ร้อยละ 32.46 ระดบัการศึกษาปริญญาตรีจาํนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 28.65 ประกอบอาชีพ
ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจจาํนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 30.84 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า  
20,000 บาท จาํนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 30.67 

 
ส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ตัรเดบิตธนาคารออมสินมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วน

บุคคลด้านเพศ อายุ สถานภาพการสมรสระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน  
อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05ดงัตารางท่ี 31 
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ตารางที ่31  ความตอ้งการใชบ้ริการบตัรเดบิตธนาคารออมสิน มีความสมัพนัธ์กบัปัจจยัส่วนบุคคล 
                 

n = 400 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเลอืกใช้บตัรเดบติธนาคารออมสิน       

แทนเงินสด แทนบตัรเอทีเอม็ เพื่อความทนัสมยั สิทธิประโยชนจ์ากบตัร ความสะดวก สบาย รวม Sign. 
เพศ                   
ชาย   56 30 - 14 40 140     
  ร้อยละ 40.00 21.43 - 10.00  28.57  100.00  33.376 0.000 
หญิง   58 52 6 48 46 210     
  ร้อยละ 27.62 24.76  2.86 22.86 21.90 100.00      
อาย ุ                   
15-29 ปี   78 29 2 26 49 184     
  ร้อยละ 42.39  15.76  1.09  14.13  26.63  100.00      
30-39 ปี   10 35 4 37 16 102     
  ร้อยละ 9.80  34.31  3.92  36.27  15.69  100.00  89.515 0.000 
40-49 ปี   9 8 - - 17 34     
  ร้อยละ 26.47  23.53  - - 50.00  100.00      
50 ปีขึ้นไป   19 - - 4 7 30     
  ร้อยละ 63.33  - - 13.33  23.34  100.00      
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ตารางที ่31  (ต่อ) 
  

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเลอืกใช้บตัรเดบติธนาคารออมสิน       

แทนเงินสด แทนบตัรเอทีเอม็ เพื่อความทนัสมยั สิทธิประโยชนจ์ากบตัร ความสะดวก สบาย รวม Sign. 

สถานภาพการสมรส                   
โสด   74 57 2 39 56 228     
  ร้อยละ 32.46  25.00  0.88  17.11  24.56  100.00      
สมรส   39 15 4 28 33 119 16.755 0.033 
  ร้อยละ 32.77  12.61  3.36  23.53  27.73  100.00      
หยา่ร้าง   3 - - - - 3     
  ร้อยละ 100.00  - - - - 100.00      
ระดบัการศึกษา                   
ตํ่ากวา่ปริญญาตรี   8 4 - 4 - 16     
  ร้อยละ 50.00  25.00  - 25.00  - 100.00      
ปริญญาตรี   55 54 1 34 48 192 26.625 0.001 
  ร้อยละ 28.65  28.14  0.52  17.71  28.87  100.00      
สูงกวา่ปริญญาตรี   53 14 5 29 41 142     
  ร้อยละ 37.32  9.86  3.52  20.42  28.87  100.00      
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ตารางที ่31  (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเลอืกใช้บตัรเดบติธนาคารออมสิน       

แทนเงินสด แทนบตัรเอทีเอม็ เพื่อความทนัสมยั สิทธิประโยชนจ์ากบตัร ความสะดวก สบาย รวม 
 

Sign. 

ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ   70 41 6 49 61 227     
  ร้อยละ 47.14  14.29  - 10.00  28.57  100.00      
พนกังานบริษทัเอกชน   36 8 - 12 24 80     
  ร้อยละ 47.14  14.29  - 10.00  28.57  100.00      
ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย   5 8 - 5 4 22     
  ร้อยละ 47.14  14.29  - 10.00  28.57  100.00  69.944 0.000 
นกัเรียน/นกัศึกษา   1 - - 1 - 2     
  ร้อยละ 47.14  14.29  - 10.00  28.57  100.00      
งานอิสระ/รับจา้ง   4 11 - - - 15     
  ร้อยละ 47.14  14.29  - 10.00  28.57  100.00      
แม่บา้น   - 4 - - - 4     
  ร้อยละ 47.14  14.29  - 10.00  28.57  100.00      
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ตารางที ่31  (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเลอืกใช้บตัรเดบติธนาคารออมสิน       

แทนเงินสด แทนบตัรเอทีเอม็ เพื่อความทนัสมยั สิทธิประโยชนจ์ากบตัร ความสะดวก สบาย รวม 
 

 Sign. 

รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน                  
ตํ่ากวา่ 20,000 บาท   50 41 1 31 40 163     
  ร้อยละ 30.67  25.15  0.61  19.02  24.54  100.00      
20,001-30,000 บาท   37 23 5 16 20 101     
  ร้อยละ 36.63  22.77  4.95  15.84  19.80  100.00  45.405 0.000 
30,001-50,000 บาท   16 8 - 20 13 57     
  ร้อยละ 28.07  14.04  - 35.09  22.81  100.00      
50,001 บาทขึ้นไป   13 - - - 16 29     

  ร้อยละ 44.83  - - - 55.17  100.00      
ที่มา: จากการสาํรวจ 
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ตารางที ่32  สรุปผลการทดสอบความสัมพนัธ์ไคร์สแควร์ของปัจจยัส่วนบุคคลกบัความคิดเห็น
เก่ียวกบัการรับรู้บตัรบตัรเดบิตธนาคารออมสิน 

  

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ความคดิเห็นและทศันคติเกีย่วกบับัตรเดบติธนาคารออมสิน 

การรับรู้บัตรเดบิต 
 

การใช้บริการ   

    
 

Sign.   
 

Sign.   

เพศ   5.613 0.131  2.851 0.583   

อาย ุ   16.484 0.170  4.592 0.051   

สถานภาพการสมรส 18.786 0.004  1.978 0.289   

ระดบัการศึกษา 10.705 0.219  8.585 0.000**   

อาชีพ   46.303 0.000**  24.926 0.000**   

รายไดต่้อเดือน 12.900 0.376  8.635 0.001   

หมายเหตุ: *  = มีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90.00 
    ** = มีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99.00 
ท่ีมา: จากการสาํรวจ 
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ตารางที ่33  สรุปปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ตัรเดบิตธนาคารออมสิน 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ความคดิเห็นและทศันคติเกีย่วกบับัตรเดบติธนาคารออมสิน 

การตัดสินใจใช้บัตรเดบติ 
 

ปัจจัยทีมี่ผลต่อการเลอืกใช้   

    
 

Sign.   
 

Sign.   

เพศ   0.889 0.641  33.376 0.000**   

อาย ุ   15.491 0.017  89.515 0.000**   

สถานภาพการสมรส 3.308 0.508  16.755 0.053   

ระดบัการศึกษา 9.564 0.048  26.625 0.001   

อาชีพ   53.211 0.000  62.944 0.000**   

รายไดต่้อเดือน 13.270 0.039  45.405 0.000**   

หมายเหตุ: *  = มีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90.00 
      ** = มีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99.00 
ท่ีมา: จากการสาํรวจ 
 
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยทางด้านการตลาด ที่มีความสําคัญต่อการใช้บัตรเดบิต และปัจจัยที่ถือครอง
บัตรเดบิตธนาคารออมสิน มีความสัมพนัธ์กบัปัจจัยส่วนบุคคล 
 
 ปัจจัยทางด้านการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการบตัรเดบิต
ธนาคารออมสินโดยมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนบุคคลในส่วนของความสะดวกในการซ้ือสินคา้
และบริการโดยไม่ตอ้งเบิกเงินสดจากการสํารวจพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่คือกลุ่มตวัอย่าง 
เพศหญิงจาํนวน 106 คนคิดเป็นร้อยละ 43.80 มีอายใุนช่วงระหว่าง 15-29 ปี จาํนวน 102 คน 
คิดเป็นร้อยละ 48.34 มีสถานภาพเป็นโสด จาํนวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 46.99 ระดบัการศึกษา
ปริญญาตรีจาํนวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 49.14 ประกอบอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจจาํนวน  
133 คน คิดเป็นร้อยละ 52.16 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 20,000 บาทจาํนวน 95 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 48.72 มีความเห็นด้วยในระดับมาก การทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มตวัอย่าง 
ไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศสถานภาพการสมรสระดับการศึกษาแต่มี
ความสัมพนัธ์กับปัจจัยส่วนบุคคลด้าน อายุ อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนอย่างมีนัยสําคัญ 
ท่ีระดบั 0.05 ดงัตารางท่ี 34 
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ตารางที ่34  ผลการทดสอบสมมติฐานดา้นผลิตภณัฑ ์สมัพนัธ์กบัปัจจยัส่วนบุคคลในส่วนของ 
       ความสะดวกในการซ้ือสินคา้และบริการโดยไม่ตอ้งเบิกเงินสด 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ความสะดวกในการซ้ือสินค้าโดยไม่ต้องเบกิเงนิสด       

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด รวม 
 

Sign. 
เพศ                 
ชาย 8 84 38 9 19 158     

ร้อยละ 5.06  53.16  24.05  5.70  12.03  100.00  5.518 0.238 
หญิง 35 106 42 24 35 242     

ร้อยละ 14.46  43.80  17.36  9.92  14.46  100.00      
อาย ุ                 
15-29 ปี 23 102 45 17 24 211     

ร้อยละ 10.90  48.34  21.33  8.06  11.37  100.00      
30-39 ปี 20 44 27 12 19 122     

ร้อยละ 16.39  36.07  22.13  9.84  15.57  100.00  21.206 0.047 
40-49 ปี - 20 5 4 6 35     

ร้อยละ - 57.14  14.29  11.43  17.14  100.00      
50 ปีข้ึนไป - 24 3 - 5 32     

ร้อยละ - 75.00  9.38  - 15.62  100.00      
สถานภาพการ
สมรส 

            
    

โสด 28 125 56 29 28 266     
ร้อยละ 10.53  46.99  21.05  10.90  10.53  100.00      

สมรส 15 61 24 4 26 130 8.128 0.421 
ร้อยละ 11.54  46.92  18.46  3.08  20.00  100.00      

หยา่ร้าง - 4 - - - 4     
ร้อยละ - 100.00  - - - 100.00      
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ตารางที ่34  (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ความสะดวกในการซ้ือสินค้าโดยไม่ต้องเบกิเงนิสด       

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด รวม 
 

 
 

Sign. 

ระดบัการศึกษา               
ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 4 8 4 - - 16     

ร้อยละ 25.00  50.00  25.00      100.00      
ปริญญาตรี 12 114 52 20 34 232 10.265 0.247 

ร้อยละ 5.17  49.14  22.41  8.61  14.67  100.00      
สูงกวา่ปริญญาตรี 20 13 24 68 27 152     

ร้อยละ 13.16  8.55  15.79  44.74  17.76  100.00      
อาชีพ                 
ขา้ราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

27 133 46 17 32 255 
    

ร้อยละ 10.58  52.16  18.04  6.67  12.55  100.00      
พนกังาน
บริษทัเอกชน 

12 39 20 - 12 83 
    

ร้อยละ 14.46  46.98  24.10  - 14.46  100.00      
ธุรกิจส่วนตวั/
คา้ขาย 

- 8 8 12 3 31 
50.344 0.000 

ร้อยละ - 25.81  25.81  38.70  9.68  100.00      
นกัเรียน/นกัศึกษา - 2 6 4 - 12     

ร้อยละ - 16.67  50.00  33.33  - 100.00      
อ่ืนๆ(งานอิสระ) 4 8 - - 7 19     

ร้อยละ 21.05  42.11  - - 36.84  100.00      
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ตารางที ่34  (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ความสะดวกในการซ้ือสินค้าโดยไม่ต้องเบกิเงนิสด 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด รวม 
 

 

Sign. 

รายไดต่้อเดือน                 

ตํ่ากวา่ 20,000 บาท 15 95 25 21 39 195     

ร้อยละ 7.69  48.72  12.82  10.77  20.00  100.00      

20,001-30,000 
บาท 

16 56 27 8 4 111 
    

ร้อยละ 14.24  50.45  24.32  7.24  3.75  100.00  52.433 0.000 

30,001-50,000 
บาท 

12 11 28 4 7 62 
    

ร้อยละ 19.35  17.75  45.16  6.45  11.29  100.00      

50,001 บาทข้ึนไป - 28 - - 4 32     

ร้อยละ - 87.50  - - 12.50  100.00      

หมายเหตุ: n = 400  
ท่ีมา: จากการสาํรวจ 
 

ปัจจัยทางด้านการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการบตัรเดบิต
ธนาคารออมสินในส่วนของการไม่ก่อให้เกิดภาระหน้ีสินจากการสํารวจพบว่ากลุ่มตัวอย่าง 
ส่วนใหญ่คือกลุ่มตวัอยา่งเพศหญิง จาํนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 39.30 มีอายุในช่วงระหว่าง  
15-29 ปี จาํนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 34.12 มีสถานภาพเป็นโสด จาํนวน 106 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 39.84 ระดบัการศึกษาปริญญาตรีจาํนวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 43.53 ประกอบอาชีพ
ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจจาํนวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 38.82 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ตํ่ากว่า 20,000 บาท จาํนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 42.56 มีความเห็นดว้ยในระดบัมาก จากการ
ทดสอบสมมติฐานพบวา่กลุ่มตวัอยา่งไม่มีความสมัพนัธ์กบัปัจจยัส่วนบุคคลดา้น อายสุถานภาพการ
สมรสระดบัการศึกษาและอาชีพแต่มีความสมัพนัธ์กบัปัจจยัส่วนบุคคลดา้น เพศ และรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 ดงัตารางท่ี 35 
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ตารางที ่35  ผลการทดสอบสมมติฐานดา้นผลิตภณัฑ ์สัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนบุคคลในส่วนของการ
ไม่ก่อใหเ้กิดภาระหน้ีสิน 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ไม่ก่อให้เกดิภาระหนีสิ้น       

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด รวม 
 

Sign. 

เพศ                 

ชาย 28 66 24 28 12 158     

ร้อยละ 17.72  41.77  15.20  17.72  7.59  100.00  9.014 0.061 

หญิง 28 95 95 16 8 242     

ร้อยละ 11.60  39.30  39.30  6.92  2.88  100.00      

อาย ุ                 

15-29 ปี 24 72 71 28 16 211     

ร้อยละ 11.37  34.12  33.64  13.29  7.58  100.00      

30-39 ปี 16 59 35 8 4 122     

ร้อยละ 13.11  48.36  28.69  6.56  3.28  100.00  11.066 0.523 

40-49 ปี 5 23 3 4 - 35     

ร้อยละ 14.29  65.71  8.57  11.43  - 100.00      

50 ปีข้ึนไป 11 7 10 4 - 32     

ร้อยละ 34.37  21.88  31.25  12.50  - 100.00      

สถานภาพการ
สมรส 

            
    

โสด 32 106 72 40 16 266     

ร้อยละ 12.03  39.84  27.07  15.04  6.02  100.00      

สมรส 24 52 46 4 4 130 6.183 0.627 

ร้อยละ 18.46  40.28  35.10  3.08  3.08  100.00      

หยา่ร้าง - 3 1 - - 4     

ร้อยละ - 75.00  25.00  - - 100.00      
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ตารางที ่35  (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

ไม่ก่อให้เกดิภาระหนีสิ้น     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด รวม 
 

 

Sign. 

ระดบัการศึกษา                 
ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 8 4 4 - - 16      

ร้อยละ 50.00  25.00  25.00      100.00      
ปริญญาตรี 24 101 75 24 8 232 6.895 0.548 

ร้อยละ 10.34  43.53  32.34  10.34  3.45  100.00      
สูงกวา่ปริญญาตรี 24 56 40 20 12 152     

ร้อยละ 15.79  36.84  26.32  13.16  7.99  100.00      
อาชีพ                 
ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 28 99 84 36 8 255      

ร้อยละ 10.98  38.82  32.94  14.12  3.14  100.00      
พนกังานบริษทัเอกชน 16 35 12 8 12 83     

ร้อยละ 19.28  42.17  14.46  9.64  14.45  100.00      
ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 5 18 7 1 - 31 19.317 0.501 

ร้อยละ 16.13  58.06  22.58  3.23  - 100.00      
นกัเรียน/นกัศึกษา - 3 9 - - 12     

ร้อยละ - 25.00  75.00  - - 100.00      
อ่ืนๆ(งานอิสระ) 8 4 7 - - 19     

ร้อยละ 43.11  22.05  34.84  - - 100.00      

 
 
 
 
 
  



99 

 

ตารางที ่35  (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

ไม่ก่อให้เกดิภาระหนีสิ้น       

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด รวม 
 

 
 

Sign. 

รายไดต่้อเดือน                 

ตํ่ากวา่ 20,000 บาท 24 68 83 12 8 195      

ร้อยละ 12.31  34.87  42.56  6.15  4.11  100.00      

20,001-30,000 บาท 12 43 16 31 9 111     

ร้อยละ 10.81  38.74  14.41  27.93  8.11  100.00  25.792 0.011 

30,001-50,000 บาท 20 30 8 - 4 62     

ร้อยละ 32.26  48.39  12.90  - 6.45  100.00      

50,001 บาทข้ึนไป - 20 12 - - 32     

ร้อยละ - 62.50  37.50  - - 100.00      

หมายเหตุ: n = 400  
ท่ีมา: จากการสาํรวจ 
 

ปัจจัยทางด้านการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการบตัรเดบิต
ธนาคารออมสิน โดยมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนบุคคลในส่วนของสามารถควบคุมค่าใชจ่้ายได ้
ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการบัตรเดบิตธนาคารออมสินจากการสํารวจพบว่ากลุ่มตวัอย่าง 
ส่วนใหญ่คือกลุ่มตวัอย่างเพศหญิงจาํนวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 47.93 มีอายุในช่วงระหว่าง  
15-29 ปีจาํนวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 45.97 มีสถานภาพเป็นโสด จาํนวน 120 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 45.11 ระดบัการศึกษาปริญญาตรีจาํนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 49.57 ประกอบอาชีพ
ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ จาํนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 47.06 มีรายไดต่้อเดือนตํ่ากว่า 20,000 บาท
จาํนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 38.97 มีความเห็นดว้ยในระดบัมาก 

 
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่ากลุ่มตวัอย่างไม่มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนบุคคลดา้น 

เพศ อาชีพแต่มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนบุคคลดา้น อายุ สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา 
และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 ดงัตารางท่ี 36 
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ตารางที ่36  ผลการทดสอบสมมติฐานด้านผลิตภัณฑ์ สัมพนัธ์กับปัจจยัส่วนบุคคลในส่วนของ
สามารถควบคุมค่าใชจ่้ายได ้
           

n = 400 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้       

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด รวม 
 

Sign. 

เพศ                 

ชาย 27 71 28 4 28 158     

ร้อยละ 17.09  44.94  17.72  2.53  17.72  100.00  6.244 0.182 

หญิง 16 116 54 29 27 242     

ร้อยละ 6.61  47.93  22.31  11.98  11.16  100.00      

อาย ุ                 

15-29 ปี 27 97 40 15 32 211     

ร้อยละ 12.80  45.97  18.96  7.13  15.14  100.00      

30-39 ปี - 64 38 4 16 122     

ร้อยละ - 52.46  31.15  3.25  13.14  100.00  34.541 0.001 

40-49 ปี 9 19 3 - 4 35     

ร้อยละ 25.71  54.29  8.57  - 11.43  100.00      

50 ปีข้ึนไป 7 7 1 13 4 32     

ร้อยละ 21.88  21.88  3.12  40.62  12.50  100.00      
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ตารางที ่36  (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้       

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด รวม 
 

Sign. 

สถานภาพการ
สมรส 

            
    

โสด 27 120 59 16 44 266     

ร้อยละ 10.15  45.11  22.18  6.02  16.54  100.00      

สมรส 16 63 23 16 12 130 3.347 0.090 

ร้อยละ 12.31  48.46  17.69  12.31  9.23  100.00      

หยา่ร้าง - 4 - - - 4     

ร้อยละ - 100.00  - - - 100.00      

ระดบัการศึกษา
สูงสุด 

            
    

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี - 8 - 3 5 16     

ร้อยละ - 50.00    18.75  31.25  100.00      

ปริญญาตรี 31 115 42 20 24 232 6.113 0.002 

ร้อยละ 13.36  49.57  18.10  8.63  10.34  100.00      

สูงกวา่ปริญญาตรี 12 64 40 8 28 152     

ร้อยละ 7.99  42.10  26.32  5.16  18.43  100.00      
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ตารางที ่36  (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้       

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด รวม 
 
 

 

Sign. 

ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 12 120 51 28 44 255     

ร้อยละ 4.71  47.06  20.00  10.98  17.25  100.00      

พนกังานบริษทัเอกชน 19 36 20 - 8 83     

ร้อยละ 22.89  43.37  24.10  - 9.64  100.00      

ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 10 14 7 - - 31 19.194 0.509 

ร้อยละ 32.26  45.16  22.58  - - 100.00      

นกัเรียน/นกัศึกษา 5 6 2 - - 12     

ร้อยละ 33.33  50.00  16.67  - - 100.00      

อ่ืนๆ(งานอิสระ) - 9 3 5 1 19     

ร้อยละ - 47.37  21.05  26.32  5.26  100.00      

รายไดต่้อเดือน             
 
 

  

ตํ่ากวา่ 20,000 บาท 20 76 51 28 20 195     

ร้อยละ 10.26  38.97  26.15  14.36  10.26  100.00      

20,001-30,000 บาท 6 58 19 4 24 111     

ร้อยละ 5.41  52.25  17.12  3.60  21.62  100.00  19.857 0.070 

30,001-50,000 บาท 19 31 7 - 5 62     

ร้อยละ 30.65  50.00  11.29  - 8.06  100.00      

50,001 บาทข้ึนไป - 21 3 2 6 32     

ร้อยละ - 65.62  9.38  6.25  18.75  100.00      

ท่ีมา: จากการสาํรวจ 
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 ปัจจยัทางดา้นการตลาดในดา้นราคา ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบตัรเดบิตธนาคาร
ออมสิน โดยมีความสัมพนัธ์กับปัจจัยส่วนบุคคลซ่ึงรายละเอียดดังน้ีปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ ์
ในส่วนของค่าธรรมเนียมท่ีเหมาะสมท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบตัรเดบิตธนาคารออมสิน 
จากการสํารวจพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่คือกลุ่มตวัอย่างเพศหญิงจาํนวน 114 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 47.11 มีอายใุนช่วงระหว่าง 15-29 ปี จาํนวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 48.34 มีสถานภาพ 
เป็นโสด จาํนวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 39.84 ระดบัการศึกษาปริญญาตรีจาํนวน 113 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 48.71  ประกอบอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ จาํนวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 40.39 มีรายได้
เฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 20,000 บาท จาํนวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 52.82 มีความเห็นดว้ยในระดบั 
ปานกลาง ไม่มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนบุคคลดา้น เพศ สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา 
และอาชีพแต่ มีความสัมพันธ์กับปัจจัย ส่วนบุคคลด้าน  อายุ  และรายได้เฉ ล่ีย ต่อ เ ดือน 
อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 ดงัตารางท่ี 37 
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ตารางที ่37  ผลการทดสอบสมมติฐานด้านราคาสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนบุคคลในส่วนของ
ค่าธรรมเนียมท่ีเหมาะสม 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ค่าธรรมเนียมทีเ่หมาะสม           

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด รวม 
 

Sign. 

เพศ                 

ชาย 12 36 63 19 28 158     

ร้อยละ 7.59  22.78  39.87  12.03  17.73  100.00  3.996 0.407 

หญิง 8 56 114 44 20 242     

ร้อยละ 3.31  23.14  47.11  18.18  8.26  100.00      

อาย ุ                 

15-29 ปี 5 56 102 16 32 211     

ร้อยละ 2.38  26.54  48.34  7.58  15.16  100.00      

30-39 ปี 3 29 42 40 8 122     

ร้อยละ 2.45  23.77  34.43  32.79  6.56  100.00  21.145 0.048 

40-49 ปี 9 3 12 7 4 35     

ร้อยละ 25.71  8.57  34.29  20.00  11.43  100.00      

50 ปีข้ึนไป 3 4 21 - 4 32     

ร้อยละ 9.38  12.50  65.62  - 12.50  100.00      

สถานภาพการสมรส                 

โสด 16 64 106 40 40 266     

ร้อยละ 6.02  24.06  39.84  15.04  15.04  100.00      

สมรส 2 27 70 22 9 130 18.805 0.584 

ร้อยละ 1.54  20.77  53.85  16.92  6.92  100.00      

หยา่ร้าง - 3 1 - - 4     

ร้อยละ - 75.00  25.00  - - 100.00      
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ตารางที ่37  (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ค่าธรรมเนียมทีเ่หมาะสม       

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด รวม 
 

Sign. 

ระดบัการศึกษา
สูงสุด 

            
    

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี - - 12 4 - 16     

ร้อยละ - - 75.00  25.00  - 100.00      

ปริญญาตรี 12 52 113 27 28 232 21.363 0.650 

ร้อยละ 5.17  22.41  48.71  11.64  12.07  100.00      

สูงกวา่ปริญญาตรี 8 40 52 32 20 152     

ร้อยละ 5.26  26.32  34.21  21.05  13.16  100.00      

อาชีพ                 

ขา้ราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

16 64 103 36 36 255 
    

ร้อยละ 6.27  25.10  40.39  14.12  14.12  100.00      

พนกังาน
บริษทัเอกชน 

- 24 31 16 12 83 
    

ร้อยละ - 28.92  37.35  19.28  14.45  100.00      

ธุรกิจส่วนตวั/
คา้ขาย 

- - 24 7 - 31 
24.518 0.221 

ร้อยละ - - 77.42  22.58  - 100.00      

นกัเรียน/นกัศึกษา - - 3 5 4 12     

ร้อยละ - - 25.00  41.67  33.33  100.00      

อ่ืนๆ(งานอิสระ) - - 14 5 - 19     

ร้อยละ - - 73.68  26.32  - 100.00      
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ตารางที ่37  (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

ค่าธรรมเนียมทีเ่หมาะสม       

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด รวม 
 

 
 

Sign. 

รายไดต่้อเดือน                 

ตํ่ากวา่ 20,000 บาท 4 56 103 8 24 195     

ร้อยละ 2.05  28.72  52.82  4.10  12.31  100.00      

20,001-30,000 
บาท 

5 11 47 23 25 111 
    

ร้อยละ 4.50  9.91  42.34  20.72  22.53  100.00  39.132 0.000 

30,001-50,000 
บาท 

- 16 27 19 - 62 
    

ร้อยละ - 25.81  43.55  30.64  - 100.00      

50,001 บาทข้ึนไป 12 8 - 12 - 32     

ร้อยละ 37.50  25.00  - 37.50  - 100.00      

หมายเหตุ: n = 400  
ท่ีมา: จากการสาํรวจ 
 
 ปัจจยัทางดา้นการตลาดในดา้นการจดัจาํหน่ายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบตัรเดบิต
ธนาคารออมสิน โดยมีความสมัพนัธ์กบัปัจจยัส่วนบุคคลกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่คือกลุ่มตวัอยา่งเพศ
หญิงจาํนวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 52.89 มีอายุในช่วงระหว่าง 15-29 ปีจาํนวน 105คน 
คิดเป็นร้อยละ 49.76 มีสถานภาพเป็นโสด จาํนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 45.11 ระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี จาํนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 44.83 ประกอบอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ  
จาํนวน  124 คน คิดเป็นร้อยละ 48.62 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากว่า 20,000 บาท จาํนวน 84 คน 
คิดเป็นร้อยละ 43.08 มีความเห็นดว้ยในระดบัปานกลางจากการทดสอบพบว่ากลุ่มตวัอยา่งไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนบุคคลดา้น อาย ุสถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพและรายได้
เฉล่ียต่อเดือนแต่มีความสัมพนัธ์กับปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
ดงัตารางท่ี 38 
 

 



107 

 

ตารางที ่38  ผลการทดสอบสมมติฐานดา้นการจดัจาํหน่าย สมัพนัธ์กบัปัจจยัส่วนบุคคลในส่วนของ
สามารถเบิกถอนเงินสดจากตูเ้อทีเอม็ได ้

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
สามารถเบกิถอนเงนิสดจากตู้เอทเีอม็ได้ 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด รวม 
 

Sign. 

เพศ                 

ชาย 46 64 28 - 20 158     

ร้อยละ 29.11  40.51  17.72  - 12.66  100.00  13.867 0.008 

หญิง 19 128 67 20 8 242     

ร้อยละ 7.85  52.89  27.69  8.26  3.31  100.00      

อาย ุ                 

15-29 ปี 39 105 43 8 16 211     

ร้อยละ 18.48  49.76  20.38  3.79  7.59  100.00      

30-39 ปี 7 64 35 13 3 122     

ร้อยละ 5.74  52.45  28.69  10.66  2.46  100.00  17.534 0.131 

40-49 ปี 12 19 4 1 - 35     

ร้อยละ 34.29  51.42  11.43  2.86  - 100.00      

50 ปีข้ึนไป 7 5 13 - 6 32     

ร้อยละ 21.87  15.63  43.75  - 18.75  100.00      

สถานภาพการ
สมรส 

            
    

โสด 46 120 76 13 11 266     

ร้อยละ 17.29  45.11  28.57  4.89  4.14  100.00      

สมรส 19 71 16 9 15 130 8.585 0.378 

ร้อยละ 14.61  54.62  12.31  6.92  11.54  100.00      

หยา่ร้าง - 1 3 - - 4     

ร้อยละ - 25.00  75.00  - - 100.00      
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ตารางที ่38  (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
สามารถเบกิถอนเงนิสดจากตู้เอทเีอม็ได้       

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด รวม 
 

Sign. 

ระดบัการศึกษา
สูงสุด 

            
    

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี - 7 1 6 2 16     

ร้อยละ - 43.75  6.25  37.50  12.50  100.00      

ปริญญาตรี 45 104 59 4 20 232 10.677 0.221 

ร้อยละ 19.40  44.83  25.43  1.72  8.62  100.00      

สูงกวา่ปริญญาตรี 19 79 36 13 5 152     

ร้อยละ 12.51  51.97  23.68  8.55  3.29  100.00      

อาชีพ                 

ขา้ราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

31 124 68 17 15 255 
    

ร้อยละ 12.16  48.62  26.67  6.67  5.88  100.00      

พนกังาน
บริษทัเอกชน 

23 40 8 - 12 83 
    

ร้อยละ 27.71  48.19  9.64  - 14.46  100.00      

ธุรกิจส่วนตวั/
คา้ขาย 

7 12 12 - - 31 
18.031 0.585 

ร้อยละ 22.58  38.71  38.71  - - 100.00      

นกัเรียน/นกัศึกษา 5 7 - - - 12     

ร้อยละ 41.65  58.35  - - - 100.00      

อ่ืนๆ(งานอิสระ) - 8 7 4 - 19     

ร้อยละ - 42.11  36.84  33.33  - 100.00      
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ตารางที ่38  (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

สามารถเบกิถอนเงนิสดจากตู้เอทเีอม็ได้       

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด รวม 
 

 
 

Sign. 

รายไดต่้อเดือน                 

ตํ่ากวา่ 20,000 บาท 28 84 51 8 24 195     

ร้อยละ 14.36  43.08  26.15  4.10  12.31  100.00      

20,001-30,000 
บาท 

15 60 28 6 2 111 
    

ร้อยละ 13.51  54.05  25.23  5.41  1.80  100.00  16.994 0.150 

30,001-50,000 
บาท 

22 32 8 - - 62 
    

ร้อยละ 35.48  51.62  12.90  - - 100.00      

50,001 บาทข้ึนไป - 16 10 6 - 32     

ร้อยละ - 50.00  31.25  18.75  - 100.00      

หมายเหตุ: n = 400  
ท่ีมา: จากการสาํรวจ 
 

ปัจจยัทางด้านการตลาดในด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการ 
บัตรเดบิตธนาคารออมสิน โดยมีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนบุคคลกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 
คือกลุ่มตวัอยา่งเพศหญิงจาํนวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 52.89 มีอายใุนช่วงระหว่าง 15-29  ปี
จาํนวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 49.76 มีสถานภาพเป็นโสด จาํนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 45.11  
ระดบัการศึกษาปริญญาตรีจาํนวน 104  คน คิดเป็นร้อยละ 44.83 ประกอบอาชีพขา้ราชการ/
รัฐวิสาหกิจจาํนวน 124  คน คิดเป็นร้อยละ 48.62 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 20,000 บาท จาํนวน 
84 คน คิดเป็นร้อยละ 43.08 มีความเห็นดว้ยในระดบัปานกลางจากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้
สถิติไคร์สแควร์ พบว่ากลุ่มตวัอยา่งไม่มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนบุคคลดา้น เพศ อาย ุสถานภาพ
การสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบตัรเดบิต
ธนาคารออมสิน ดงัตารางท่ี 39 
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ตารางที ่39  ผลการทดสอบสมมติฐานดา้นการส่งเสริมการตลาดสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนบุคคลใน
ส่วนของมีร้านรับบตัรจาํนวนมาก มีส่วนลดเม่ือชาํระดว้ยบตัรเดบิต 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
มีร้านรับบัตรจํานวนมากมีส่วนลดเม่ือชําระด้วยบตัร 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด รวม 
 

Sign. 

เพศ                 

ชาย 16 47 56 19 20 158     

ร้อยละ 10.13  29.75  35.44  12.02  12.66  100.00  7.242 0.124 

หญิง 4 56 134 32 16 242     

ร้อยละ 1.65  23.14  55.37  13.22  6.62  100.00      

อาย ุ                 

15-29 ปี 18 67 80 32 14 211     

ร้อยละ 8.53  31.75  37.91  15.17  6.64  100.00      

30-39 ปี 3 21 70 12 16 122     

ร้อยละ 2.46  17.21  57.38  9.84  13.11  100.00  9.123 0.692 

40-49 ปี - 5 23 3 4 35     

ร้อยละ - 14.29  65.71  8.57  11.43  100.00      

50 ปีข้ึนไป - 11 17 4 - 32     

ร้อยละ - 34.38  53.12  12.50  - 100.00      

สถานภาพการ
สมรส 

            
    

โสด 20 63 107 44 32 266     

ร้อยละ 7.52  23.68  40.23  16.54  12.03  100.00      

สมรส - 37 82 7 4 130 13.390 0.099 

ร้อยละ - 28.46  63.08  5.38  3.08  100.00      

หยา่ร้าง - 3 1 - - 4     

ร้อยละ - 75.00  25.00  - - 100.00      
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ตารางที ่39  (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
มีร้านรับบัตรจํานวนมากมีส่วนลดเม่ือชําระด้วยบตัร    

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด รวม 
 

Sign. 

ระดบัการศึกษา                 

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี - - 16 - - 16     

ร้อยละ - - 100.00  - - 100.00      

ปริญญาตรี 12 55 106 47 12 232 12.999 0.112 

ร้อยละ 5.17  23.71  56.47  2.63  15.79  100.00      

สูงกวา่ปริญญาตรี 8 48 68 4 24 152     

ร้อยละ 5.26  31.58  44.74  2.63  15.79  100.00      

อาชีพ                 

ขา้ราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

12 56 131 28 28 255 
    

ร้อยละ 4.71  21.96  51.37  10.98  10.98  100.00      

พนกังาน
บริษทัเอกชน 

10 35 23 6 9 83 
    

ร้อยละ 12.05  42.17  27.71  7.23  10.84  100.00      

ธุรกิจส่วนตวั/
คา้ขาย 

- 4 12 15 - 31 
16.582 0.680 

ร้อยละ - 12.96  38.70  48.34  - 100.00      

นกัเรียน/นกัศึกษา - 3 9 - - 12     

ร้อยละ - 25.00  75.00  - - 100.00      

อ่ืนๆ(งานอิสระ) - 4 15 - - 19     

ร้อยละ - 21.05  78.95  - - 100.00      
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ตารางที ่39  (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

มีร้านรับบัตรจํานวนมากมีส่วนลดเม่ือชําระด้วยบตัร  

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด รวม 
 

 

Sign. 

รายไดต่้อเดือน 
      

  

ตํ่ากวา่ 20,000 
บาท 

10 58 83 36 8 195 
  

ร้อยละ 5.13 29.74 42.56 18.46 4.11 100.00   

20,001-30,000 
บาท 

5 19 55 12 20 111 
  

ร้อยละ 4.50 17.12 49.55 10.81 18.02 100.00 16.388 0.174 

30,001-50,000 
บาท 

7 16 36 3 - 62 
  

ร้อยละ 11.29 25.81 58.06 4.84 - 100.00   

50,001 บาทข้ึน
ไป 

- 8 14 - 10 32 
  

ร้อยละ - 25.00 43.75 - 31.25 100.00   

หมายเหตุ: n = 400  
ท่ีมา: จากการสาํรวจ 
 

ปัจจัยทางด้านการตลาดในด้านบุคลากรท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการบัตรเดบิต 
ธนาคารออมสิน มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนบุคคลบุคคลกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่คือกลุ่มตวัอย่าง
เพศหญิงจาํนวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 44.20 มีอายรุะหว่าง 15-29 ปีจาํนวน 77 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 36.49 มีสถานภาพโสด จาํนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 35.34 มีการศึกษาปริญญาตรี 
จาํนวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 40.09 ประกอบอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจจาํนวน  96 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.65 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากว่า 20,000 บาท จาํนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 44.62  
มีความเห็นด้วยในระดับมากจากการทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มตวัอย่างไม่มีความสัมพนัธ์ 
กบัปัจจยัส่วนบุคคลดา้น เพศอาย ุสถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแต่
มีความสมัพนัธ์กบัปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพอยา่งมีนยัสาํคญัท่ี 0.05 ดงัตารางท่ี 40 
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ตารางที ่40  ผลการทดสอบสมมติฐานดา้นบุคลากรหรือพนกังานสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนบุคคลใน
ส่วนของพนกังานใหค้าํแนะนาํต่อการใชบ้ตัรเดบิตไดช้ดัเจน 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
พนักงานให้คาํแนะนําต่อการใช้บตัรเดบติได้ชัดเจน 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด รวม 
 

Sign. 

เพศ                 

ชาย 12 74 36 4 32 158     

ร้อยละ 7.59  46.84  22.78  2.54  20.25  100.00  7.174 0.127 

หญิง 12 71 107 22 30 242     

ร้อยละ 4.96  29.34  44.20  9.10  12.40  100.00      

อาย ุ                 

15-29 ปี 7 77 75 12 40 211     

ร้อยละ 3.32  36.49  35.55  5.69  18.95  100.00      

30-39 ปี 8 35 54 9 16 122     

ร้อยละ 6.56  28.69  44.26  7.38  13.11  100.00  13.778 0.315 

40-49 ปี 8 20 - 3 4 35     

ร้อยละ 22.86 57.14  - 8.57  11.43  100.00      

50 ปีข้ึนไป - 14 13 1 4 32     

ร้อยละ - 43.75  40.63  3.12  12.5 100.00      

สถานภาพการ
สมรส 

            
    

โสด 16 94 84 20 52 266     

ร้อยละ 6.02  35.34  31.58  7.52  19.55  100.00      

สมรส 8 48 58 4 12 130 5.303 0.725 

ร้อยละ 6.15 36.92  44.62  3.08  9.23  100.00      

หยา่ร้าง - 3 1 - - 4     

ร้อยละ - 75.00  25.00  - - 100.00      
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ตารางที ่40  (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
พนักงานให้คาํแนะนําต่อการใช้บตัรเดบติได้ชัดเจน       

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด รวม 
 

Sign. 

ระดบัการศึกษา                 

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 4 - 12 - - 16     

ร้อยละ 25.00   75.00      100.00      

ปริญญาตรี 15 93 83 5 36 232 9.048 0.338 

ร้อยละ 6.47  40.09  35.78  2.16  15.50  100.00      

สูงกวา่ปริญญาตรี 8 52 48 16 28 152     

ร้อยละ 5.26  34.21  31.58  10.53  18.42  100.00      

อาชีพ                 

ขา้ราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

16 79 96 20 44 255 
    

ร้อยละ 6.27  30.98  37.65  7.84  17.26  100.00      

พนกังาน
บริษทัเอกชน 

- 42 20 - 21 83 
    

ร้อยละ - 50.60  24.10  - 25.30  100.00  32.150 0.042 

ธุรกิจส่วนตวั/
คา้ขาย 

- 15 12 4 - 31 
  

ร้อยละ - 48.39  38.71  12.90  - 100.00      

นกัเรียน/นกัศึกษา 6 3 3 - - 12     

ร้อยละ 50 25.00  25.00  - - 100.00      

อ่ืนๆ(งานอิสระ) 4 4 11 - - 19     

ร้อยละ 21.05 21.05  57.90  - - 100.00      
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ตารางที ่40  (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

พนักงานให้คาํแนะนําต่อการใช้บตัรเดบติได้ชัดเจน       

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด รวม 
 

 
 

Sign. 

รายไดต่้อเดือน                 

ตํ่ากวา่ 20,000 บาท 21 55 87 8 24 195     

ร้อยละ 10.77  28.21  44.62  4.10  12.30  100.00      

20,001-30,000 
บาท 

5 34 28 13 31 111 
    

ร้อยละ 4.50  30.63  25.23  11.71  27.93  100.00  17.922 0.118 

30,001-50,000 
บาท 

- 34 25 3 - 62 
    

ร้อยละ - 54.84  40.32  4.84  - 100.00      

50,001 บาทข้ึนไป - 19 5 - 8 32     

ร้อยละ - 59.38  15.62  - 25.00  100.00      

หมายเหตุ: n = 400  
ท่ีมา: จากการสาํรวจ 
 
 ปัจจยัทางดา้นการตลาดในดา้นกระบวนการให้บริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ 
บตัรเดบิตธนาคารออมสิน โดยมีความสัมพนัธ์กับปัจจัยส่วนบุคคลกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่คือ 
กลุ่มตวัอยา่งเพศหญิงจาํนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 45.45 มีอายรุะหว่าง 15-29 ปี จาํนวน 81 คน 
คิดเป็นร้อยละ 38.39  มีสถานภาพโสด จาํนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 46.24 มีการศึกษาปริญญาตรี
จาํนวน 105  คน คิดเป็นร้อยละ 45.26 ประกอบอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจจาํนวน 111 คน 
คิดเป็นร้อยละ 44.53 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 20,000 บาท จาํนวน 83 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 42.56 มีความเห็นดว้ยในระดบัปานกลางจากการทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มตวัอย่าง 
ไม่มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา และอาชีพ 
แต่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนอย่างมีนัยสําคัญ 
ท่ีระดบั 0.05 ดงัตารางท่ี 41 
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ตารางที ่41  ผลการทดสอบสมมติฐานดา้นกระบวนการให้บริการสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนบุคคลใน
ส่วนของขั้นตอนการสมคัรบตัรเดบิตไม่ยุง่ยากซบัซอ้น 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ขั้นตอนการสมัครบตัรเดบติไม่ยุ่งยากซับซ้อน 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด รวม 
 

Sign. 

เพศ                 

ชาย 19 56 63 9 11 158     

ร้อยละ 13.03  35.44  38.87  5.70  6.96  100.00  9.236 0.055 

หญิง - 88 110 29 15 242     

ร้อยละ - 36.36  45.45  11.98  6.21  100.00      

อาย ุ                 

15-29 ปี 7 81 75 32 16 211     

ร้อยละ 3.32  38.39  35.55  15.17  7.57  100.00      

30-39 ปี - 36 78 - 8 122     

ร้อยละ - 29.51  63.93  - 6.56  100.00  22.076 0.037 

40-49 ปี 5 19 11 - - 35     

ร้อยละ 14.28 54.29  31.43  - - 100.00      

50 ปีข้ึนไป 7 6 9 6 4 32     

ร้อยละ 21.89 18.75  28.13  18.73  12.5 100.00      

สถานภาพการ
สมรส 

            
    

โสด 7 96 123 28 12 266     

ร้อยละ 2.63  36.09  46.24  10.53  4.51  100.00      

สมรส 12 45 50 7 16 130 6.379 0.605 

ร้อยละ 9.23 34.62  38.46  5.38  12.31  100.00      

หยา่ร้าง - 3 - 1 - 4     

ร้อยละ - 75.00  - 25 - 100.00      
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ตารางที ่41  (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ขั้นตอนการสมัครบตัรเดบติไม่ยุ่งยากซับซ้อน       

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด รวม 
 

Sign. 

ระดบัการศึกษา                 

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี - 3 5 - 8 16     

ร้อยละ - 18.75 31.25  - 50 100.00      

ปริญญาตรี 7 80 105 25 15 232 13.899 0.084 

ร้อยละ 3.02  34.48  45.26  10.78  6.46  100.00      

สูงกวา่ปริญญาตรี 12 60 64 12 4 152     

ร้อยละ 7.89  39.47  42.11  7.90  2.63  100.00      

อาชีพ                 

ขา้ราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

5 95 111 27 17 255 
    

ร้อยละ 1.96  37.25  44.53  10.59  6.67  100.00      

พนกังาน
บริษทัเอกชน 

11 24 36 5 7 83 
    

ร้อยละ 13.25  28.92  43.37  6.02  8.43  100.00      

ธุรกิจส่วนตวั/
คา้ขาย 

3 17 7 4 - 31 
18.167 0.576 

ร้อยละ 9.68 54.84  22.58  12.90  - 100.00      

นกัเรียน/นกัศึกษา - 9 3 - - 12     

ร้อยละ - 75.00  25.00  - - 100.00      

อ่ืนๆ(งานอิสระ) - - 15 - 4 19     

ร้อยละ - - 78.95  - 21.05 100.00      
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ตารางที ่41  (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ขั้นตอนการสมัครบตัรเดบติไม่ยุ่งยากซับซ้อน       

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด รวม 
 
 

 

Sign. 

รายไดต่้อเดือน                 

ตํ่ากวา่ 20,000 บาท 5 76 83 15 16 195     

ร้อยละ 2.56  38.97  42.56  7.69  8.21  100.00      
20,001-30,000 
บาท 

- 24 55 21 11 111 
    

ร้อยละ - 21.62  49.55  18.92  9.91  100.00  27.632 0.006 
30,001-50,000 
บาท 

15 24 23 - - 62 
    

ร้อยละ 24.19  38.71  37.10  - - 100.00      

50,001 บาทข้ึนไป - 20 12 - - 32     

ร้อยละ - 62.50  37.50  - - 100.00      

หมายเหตุ: n = 400  
ท่ีมา: จากการสาํรวจ 
 
 ปัจจยัทางดา้นการตลาดในดา้นกระบวนการใหบ้ริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบตัร
เดบิตธนาคารออมสิน  โดยมีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนบุคคลกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คือ 
กลุ่มตวัอยา่งเพศหญิงจาํนวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 89.67 มีอายรุะหว่าง 15-29 ปี จาํนวน 184 คน 
คิดเป็นร้อยละ 87.20  มีสถานภาพโสด จาํนวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 85.71 มีการศึกษาปริญญาตรี
จาํนวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 87.93 ประกอบอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ จาํนวน 214 คน 
คิดเป็นร้อยละ 83.92 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากว่า 20,000 บาทจาํนวน165 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 84.62 มีความเห็นดว้ยในระดบัมาก จากการทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มตวัอย่างไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนบุคคลดา้น เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษาอาชีพ และ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบตัรเดบิตธนาคารออมสิน ดงัตารางท่ี 42 
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ตารางที ่42  ผลการทดสอบสมมติฐานดา้นกระบวนการให้บริการสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนบุคคลใน
ส่วนของสามารถตั้งวงเงินการใชจ่้ายผา่นบตัรไดเ้อง 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
สามารถตั้งวงเงนิการใช้จ่ายผ่านบตัรได้เอง 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด รวม 
 

Sign. 

เพศ                 

ชาย 2 136 20 - - 158   

ร้อยละ 1.27 86.08 12.66 - - 100.00 5.069 0.280 

หญิง 9 217 9 3 4 242   

ร้อยละ 3.72 89.67 3.72 1.24 1.65 100.00   

อาย ุ                 

15-29 ปี 3 184 16 5 3 211     

ร้อยละ 1.42  87.20  7.58  2.37  1.42  100.00      

30-39 ปี 7 107 8 - - 122     

ร้อยละ 5.74  85.71  6.56  - - 100.00  5.046 0.956 

40-49 ปี - 30 5 - - 35     

ร้อยละ - 85.71  14.29  - - 100.00      

50 ปีข้ึนไป 1 31 - - - 32     

ร้อยละ 3.13 96.87  - - - 100.00      

สถานภาพการ
สมรส 

            
    

โสด 6 228 24 6 2 266     

ร้อยละ 2.26  85.71  9.02  2.26  0.75  100.00      

สมรส 5 118 7 - - 130 4.320 0.827 

ร้อยละ 3.85 90.77  5.38  - - 100.00      

หยา่ร้าง - 4 - - - 4     

ร้อยละ - 100.00  - - - 100.00      
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ตารางที ่42  (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
สามารถตั้งวงเงนิการใช้จ่ายผ่านบตัรได้เอง       

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด รวม 
 

Sign. 

ระดบัการศึกษา                 

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี - 16 - - - 16     

ร้อยละ - 100 - -   100.00      

ปริญญาตรี 8 204 15 - 5 232 3.451 0.903 

ร้อยละ 3.45  87.93  6.47  - 2.15  100.00      

สูงกวา่ปริญญาตรี 3 133 13 3 - 152     

ร้อยละ 1.97  87.50  8.55  1.98  - 100.00      

อาชีพ                 

ขา้ราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

5 214 26 6 4 255 
    

ร้อยละ 1.96  83.92  10.20  2.35  1.57  100.00      

พนกังาน
บริษทัเอกชน 

6 77 - - - 83 
    

ร้อยละ 7.23  92.77  - - - 100.00      

ธุรกิจส่วนตวั/
คา้ขาย 

1 30 - - - 31 
9.172 0.981 

ร้อยละ 3.23 96.77  - - - 100.00      

นกัเรียน/นกัศึกษา - 12 - - - 12     

ร้อยละ - 100.00  - - - 100.00      

อ่ืนๆ(งานอิสระ) - 19 - - - 19     

ร้อยละ - 100.00  - - - 100.00      
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ตารางที ่42  (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

สามารถตั้งวงเงนิการใช้จ่ายผ่านบตัรได้เอง       

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด รวม 
 
  

 

Sign. 

รายไดต่้อเดือน                 

ตํ่ากวา่ 20,000 บาท 2 165 18 5 5 195     

ร้อยละ 1.02  84.62  9.23  2.56  2.56  100.00      

20,001-30,000 
บาท 

6 97 8 - - 111 
    

ร้อยละ 5.41  87.39  7.20  - - 100.00  7.340 0.834 

30,001-50,000 
บาท 

2 60 - - - 62 
    

ร้อยละ 3.23  96.77  - - - 100.00      

50,001 บาทข้ึนไป 1 31 - - - 32     

ร้อยละ 3.13 96.87  - - - 100.00      

หมายเหตุ: n = 400  
ท่ีมา: จากการสาํรวจ 
 
 ปัจจยัทางดา้นการตลาดในดา้นการสร้างและนาํเสนอทางกายภาพท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้
บริการบตัรเดบิตธนาคารออมสิน โดยมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนบุคคลกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่คือ
กลุ่มตวัอยา่งเพศหญิงจาํนวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 55.37  มีอายรุะหว่าง 15-29 ปี จาํนวน  87  คน
คิดเป็นร้อยละ 41.23  มีสถานภาพโสด จาํนวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 53.76 มีการศึกษาปริญญาตรี
จาํนวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 50.86 ประกอบอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ จาํนวน 139 คน  
คิดเป็นร้อยละ 54.51 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 20,000 บาท จาํนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 44.62 
 มีความเห็นดว้ยในระดบัปานกลางจากการทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มตวัอยา่งไม่มีความสัมพนัธ์
กบัปัจจยัส่วนบุคคลดา้น เพศอาย ุสถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา และอาชีพแต่มีความสัมพนัธ์
กบัปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 ดงัตารางท่ี43 
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ตารางที ่43  ผลการทดสอบสมมติฐานดา้นการสร้างและนาํเสนอทางกายภาพสัมพนัธ์กบัปัจจยั 
ส่วนบุคคลในส่วนของเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งกบัการทาํธุรกรรมของบตัรเดบิต 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
เทคโนโลยทีีเ่กีย่วข้องกบัการทาํธุรกรรมของบตัรเดบติ 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด รวม 
 

Sign. 

เพศ                 

ชาย 16 51 64 19 8 158     

ร้อยละ 10.13  32.28  4.51  12.03  5.06  100.00  8.745 0.068 

หญิง 4 64 134 40 - 242     

ร้อยละ 1.65  26.45  55.37  16.53  - 100.00      

อาย ุ                 

15-29 ปี 9 79 87 31 5 211     

ร้อยละ 4.27  37.44  41.23  14.69  2.37  100.00      

30-39 ปี - 17 85 17 3 122     

ร้อยละ - 13.93  69.67  13.93  2.46  100.00  18.575 0.099 

40-49 ปี 9 11 8 7 - 35     

ร้อยละ 25.71 31.43  22.86  20.00  - 100.00      

50 ปีข้ึนไป 3 8 17 4 - 32     

ร้อยละ 9.38 25.00  53.12  12.50  - 100.00      

สถานภาพการ
สมรส 

            
    

โสด 15 72 143 30 6 266     

ร้อยละ 5.64  27.07  53.76  11.28  2.25  100.00      

สมรส 4 45 51 26 4 130 3.532 0.897 

ร้อยละ 3.08 34.62  39.23  20.00  3.08  100.00      

หยา่ร้าง - - 3 1 - 4     

ร้อยละ - - 75.00  25 - 100.00      
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ตารางที ่43  (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
เทคโนโลยทีีเ่กีย่วข้องกบัการทาํธุรกรรมของบตัรเดบติ  

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด รวม 
 

Sign. 

ระดบัการศึกษา                 

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี - 5 11 - - 16     

ร้อยละ - 31.25 68.75  - - 100.00      

ปริญญาตรี 9 54 118 43 8 232 5.933 0.655 

ร้อยละ 3.88  23.28  50.86  18.53  3.45  100.00      

สูงกวา่ปริญญาตรี 12 56 68 16 - 152     

ร้อยละ 7.89  36.84  44.74  10.53  - 100.00      

อาชีพ                 

ขา้ราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

16 68 139 32 - 255 
    

ร้อยละ 6.27  26.67  54.51  12.55  - 100.00      

พนกังาน
บริษทัเอกชน 

3 32 24 17 7 83 
    

ร้อยละ 3.61  38.55  28.92  20.48  8.43  100.00      

ธุรกิจส่วนตวั/
คา้ขาย 

- 4 16 11 - 31 
25.342 0.189 

ร้อยละ - 12.90  51.16  35.48  - 100.00      

นกัเรียน/นกัศึกษา - 6 6 - - 12     

ร้อยละ - 50.00  50.00  - - 100.00      

อ่ืนๆ(งานอิสระ) - - 19 - - 19     

ร้อยละ - - 100.00  - - 100.00      
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ตารางที ่43  (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

เทคโนโลยทีีเ่กีย่วข้องกบัการทาํธุรกรรมของบตัรเดบติ  

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด รวม 
 
  
 

Sign. 

รายไดต่้อเดือน                 

ตํ่ากวา่ 20,000 บาท 4 76 87 20 8 195     

ร้อยละ 2.05  38.97  44.62  10.26  4.10  100.00      

20,001-30,000 
บาท 

- 15 64 32 - 111 
    

ร้อยละ - 13.51  57.66  51.61  - 100.00  35.412 0.000 

30,001-50,000 
บาท 

4 23 32 3 - 62 
    

ร้อยละ 6.45  37.10  51.61  4.84  - 100.00      

50,001 บาทข้ึนไป 10 - 18 4 - 32     

ร้อยละ 31.25 - 56.25  12.5 - 100.00      

หมายเหตุ: n = 400  
ท่ีมา: จากการสาํรวจ 
 
 ปัจจยัทางดา้นการตลาดในดา้นการสร้างและนาํเสนอทางกายภาพท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ 
ใชบ้ริการบตัรเดบิตธนาคารออมสิน โดยมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนบุคคลกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่
คือกลุ่มตวัอย่างเพศหญิงจาํนวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 60.33 มีอายุระหว่าง 15-29 ปี  
จาํนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 44.55  มีสถานภาพโสด จาํนวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 48.87  
มีการศึกษาปริญญาตรีจาํนวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 50.43 ประกอบอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ
จาํนวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 56.08  มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากว่า 20,000 บาทจาํนวน 87 คน  
คิดเป็นร้อยละ 44.62 มีความเห็นดว้ยในระดบัปานกลางจากการทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่ม
ตวัอยา่งไม่มีความสมัพนัธ์กบัปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาย ุสถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ
และรายได้เฉล่ียต่อเดือนแต่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ อย่างมีนัยสําคัญ 
ท่ีระดบั 0.05 ดงัตารางท่ี 44 
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ตารางที ่44  ผลการทดสอบสมมติฐานดา้นการสร้างและนาํเสนอทางกายภาพสัมพนัธ์กบัปัจจยั 

ส่วนบุคคลในส่วนของความปลอดภยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัเม่ือบตัรเดบิตสูญหาย 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ความปลอดภยัทีเ่กีย่วข้องกบัการป้องกนัเมื่อสูญหาย 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด รวม 
 

Sign. 

เพศ                 

ชาย 4 51 59 24 20 158     

ร้อยละ 2.53  32.28  37.34  15.19  12.66  100.00  12.213 0.016 

หญิง - 56 146 40 - 242     

ร้อยละ - 23.14  60.33  16.53  - 100.00      

อาย ุ                 

15-29 ปี 5 56 94 44 12 211     

ร้อยละ 2.37  26.54  44.55  20.85  5.69  100.00      

30-39 ปี - 25 81 12 4 122     

ร้อยละ - 20.49  6.39  9.84  3.28  100.00  11.209 0.511 

40-49 ปี - 16 11 5 3 35     

ร้อยละ - 45.74  31.43  14.23  5.87  100.00      

50 ปีข้ึนไป - 10 18 2 2 32     

ร้อยละ - 31.25  56.25  6.25  6.25 100.00      

สถานภาพการ
สมรส 

            
    

โสด 6 66 130 48 16 266     

ร้อยละ 2.25  24.81  48.87  18.05  6.02  100.00      

สมรส - 39 72 15 4 130 2.429 0.965 

ร้อยละ - 30.00  55.38  11.54  3.08  100.00      

หยา่ร้าง - - 3 1 - 4     

ร้อยละ - - 75.00  25.00 - 100.00      
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ตารางที ่44  (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ความปลอดภยัทีเ่กีย่วข้องกบัการป้องกนัเมื่อสูญหาย       

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด รวม 
 

Sign. 

ระดบัการศึกษา                 

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี - 5 7 4 - 16     

ร้อยละ - 31.25 43.75  25 - 100.00      

ปริญญาตรี 4 59 117 44 8 232 3.286 0.915 

ร้อยละ 1.72  25.43  50.43  18.97  3.45  100.00      

สูงกวา่ปริญญาตรี - 44 80 15 13 152     

ร้อยละ - 28.95  52.63  9.87  8.55  100.00      

อาชีพ                 

ขา้ราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

3 61 143 36 12 255 
    

ร้อยละ 1.17  23.92  56.08  14.12  4.71  100.00      

พนกังาน
บริษทัเอกชน 

- 25 30 21 7 83 
    

ร้อยละ - 30.12  36.14  25.30  8.43  100.00      

ธุรกิจส่วนตวั/
คา้ขาย 

- 7 19 5 - 31 
19.841 0.468 

ร้อยละ - 22.58  61.59  15.83  - 100.00      

นกัเรียน/นกัศึกษา - 12 - - - 12     

ร้อยละ - 100.00  - - - 100.00      

อ่ืนๆ(งานอิสระ) - 4 11 4 - 19     

ร้อยละ - 21.05  57.89  21.05 - 100.00      
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ตารางที ่44  (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

ความปลอดภยัทีเ่กีย่วข้องกบัการป้องกนัเมื่สูญหาย       

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด รวม 
 

  
 

Sign. 

รายไดต่้อเดือน                 

ตํ่ากวา่ 20,000 บาท 6 62 87 35 5 195     

ร้อยละ 3.08  32.21  44.62  17.55  2.54  100.00      

20,001-30,000 บาท - 8 71 21 11 111     

ร้อยละ   7.21  63.96  18.92  9.91  100.00  12.279 0.424 

30,001-50,000 บาท - 27 31 4 - 62     

ร้อยละ - 43.55  50.00  6.45    100.00      

50,001 บาทข้ึนไป - 13 14 5 - 32     

ร้อยละ - 40.63  43.75  15.62 - 100.00      

หมายเหตุ: n = 400  
ท่ีมา: จากการสาํรวจ 
 

จากการทดสอบความสัมพนัธ์ไคร์สแควร์ของปัจจยัส่วนบุคคลกับปัจจยัทางการตลาด 
ดงัตารางท่ี 31 - 44 สามารถสรุปไดว้่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้น เพศ อายุ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
มีความสัมพนัธ์กับรูปแบบการตดัสินใจเลือกใช้บัตรเดบิตธนาคารออมสินณ ระดับนัยสําคญั 
ทางสถิติ 0.05 หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างเพศอายุ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกัน  
มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเดบิตธนาคารออมสิน 
  

จากการทดสอบสมมติฐานเพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมการเลือกใช้บตัรเดบิตธนาคารออมสินสามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานได ้
คือ สถานภาพการสมรสอาชีพมีอิทธิพลกบัผูใ้ชบ้ริการในดา้นการรับรู้บตัรเดบิตธนาคารออมสิน
ระดบัการศึกษาอาชีพรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีผลต่อการถือครองบตัรเดบิตธนาคารออมสินของการใช้
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บริการ เพศ อายุ ระดับการศึกษาอาชีพรายได้เฉล่ียต่อเดือน มีผลต่อความตอ้งการใช้บตัรเดบิต
ธนาคารออมสินสามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานไดด้งัตารางท่ี 45 
ตารางที ่45  สรุปผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัความคิดเห็นท่ีมีต่อบตัร 

เดบิตธนาคารออมสิน  
 

ความคดิเห็นต่อบัตร 
เดบิตธนาคารออมสิน 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ อาย ุ
สถานภาพ 
การสมรส 

ระดบั
การศึกษา 

อาชีพ 
รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน 
การรับรู้บตัรเดบิต 
ธนาคารออมสิน        

การถือครองบตัรเดบิต
ธนาคารออมสิน      

ความตอ้งการใชบ้ตัร 
เดบิตธนาคารออมสิน 

    

หมายเหตุ: เคร่ืองหมาย  หมายถึง มีความสัมพนัธ์ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ0.05จึงยอมรับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 เวน้ว่างหมายถึงไม่มีความสัมพนัธ์ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ0.05จึงปฏิเสธสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้

ท่ีมา: จากการสาํรวจ 
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ตารางที ่46  สรุปผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัปัจจยัทางดา้นการตลาด  
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบตัรเดบิตธนาคารออมสิน 

 

ปัจจัยทางการตลาด 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ อาย ุ
สถานภาพการ

สมรส 
ระดบั

การศึกษา 
อาชีพ รายไดต่้อเดือน 

ดา้นผลิตภณัฑ ์    

ดา้นราคา      

ดา้นการจดัจาํหน่าย      

ดา้นการส่งเสริมการตลาด      

ดา้นบุคลากร      

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ    

ดา้นการสร้างและ 
นาํเสนอทางกายภาพ 

     

หมายเหตุ: เคร่ืองหมาย  หมายถึง มีความสมัพนัธ์ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับ 
      สมมติฐานท่ีตั้งไว ้

       เวน้ว่างหมายถึงไม่มีความสัมพนัธ์ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ0.05จึงปฏิเสธสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้

ท่ีมา: จากการสาํรวจ 
 

จากตารางท่ี 46 พบว่าความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัปัจจยัทางดา้นการตลาด  
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบตัรเดบิตธนาคารออมสินสามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ได้คือ อายุ ระดับการศึกษาอาชีพมีผลกับปัจจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์อายุ รายได้เฉล่ีย 
ต่อเดือนมีผลกับปัจจัยทางทางการตลาดด้านราคาเพศมีผลกับปัจจยัทางทางการตลาดด้านการ 
จดัจาํหน่ายปัจจยัส่วนบุคคลไม่มีผลกบัปัจจยัทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดอาชีพมีผล 
กบัปัจจยัทางการตลาดดา้นบุคลากรเพศมีผลกบัปัจจยัทางทางการตลาดดา้นกระบวนการให้บริการ 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีผลกบัปัจจยัทางทางการตลาดดา้นการสร้างและนาํเสนอทางกายภาพ 



บทที ่5 
 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 

สรุปผลการศึกษา 
 

งานวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัรเดบิตธนาคารออมสิน 
มีวตัถุประสงค ์เพื่อให้ทราบถึงโครงสร้างตลาดในธุรกิจบตัรเดบิตของสถาบนัการเงินเพื่อศึกษาถึง
พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการบตัรเดบิตธนาคารออมสิน และเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ตัรเดบิตธนาคารออมสิน 

 
ผูศึ้กษาไดใ้ชก้ลุ่มตวัอยา่งคือลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ ธนาคารออมสิน สาํนกัพหลโยธิน จงัหวดั

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 ราย โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่าง นาํมาประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สถิติท่ีใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และใชส้ถิติวิเคราะห์
ไค ร์สแคว ร์ (Chi-Square) วิ เ ค ร า ะ ห์ก า รทดสอบสมม ติฐ าน ท่ี ร ะดับคว าม เ ช่ื อมั่น 0.05 
ซ่ึงผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 

 
ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง 

 

 ลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยมี
เพศหญิงจาํนวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 59.90 อายุอยู่ในช่วงระหว่าง 15-29 ปี จาํนวน 211 คน 
คิดเป็นร้อยละ 53.25 สถานภาพการสมรสมีสถานภาพโสด จาํนวน 266 คน คิดเป็นร้อยละ 65.80 
การศึกษาในระดบัปริญญาตรี จาํนวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 57.40 ประกอบอาชีพขา้ราชการ/
รัฐวิสาหกิจ จาํนวน 254 คน คิดเป็นร้อยละ 63.80 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 20,000 บาท
จาํนวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 48.70 ตามลาํดบั 
 
 สําหรับข้อมูลจํานวนบัตรเดบิตและสถาบันการเงินของผูถื้อครองบัตรเดบิต พบว่า  
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ถือครองบตัรเดบิตเพียง 1 ใบ จาํนวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 47.25 
สืบเน่ืองจากเป็นวยัทาํงาน โดยสถานประกอบการเกือบทุกแห่งจะใหพ้นกังานถือบตัรพนกังานและ
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เป็นบตัรเดบิตเพื่อเป็นบญัชีท่ีโอนเงินเดือนให้กบัพนกังานโดยบตัรเดบิตท่ีไดรั้บความนิยม ไดแ้ก่ 
บตัรเดบิตท่ีออกโดยธนาคารออมสิน จาํนวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 36.20 เหตุผลในการ 
เลือกถือครองบตัรเดบิต คือมีความจาํเป็นตอ้งใช ้จาํนวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.45 สถานท่ี 
ใชจ่้ายผา่นบตัรเดบิตไดแ้ก่ หา้งสรรพสินคา้จาํนวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 34.17 ตามลาํดบั 
 
 การใชบ้ริการและการรับรู้บตัรเดบิตธนาคารออมสินกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ รู้จกับตัรเดบิต
ธนาคารออมสินเพราะปัจจุปันใชอ้ยูจ่าํนวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 52.40 ส่วนพฤติกรรมการใช ้
บตัรเดบิตธนาคารออมสินเคยใชบ้ตัรเดบิตธนาคารออมสิน จาํนวน 342 คน คิดเป็นร้อยละ 85.50 
ท่ีไม่เคยใชบ้ตัรเดบิตธนาคารออมสินนั้น เน่ืองมาจากว่ามีบตัรเดบิตประจาํอยู่แลว้จาํนวน 44 คน 
คิดเป็นร้อยละ 11.00 ในปัจจุบนัมีการใชบ้ตัรเดบิตธนาคารออมสิน จาํนวน 347 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 86.75 และกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ใช้บัตรเดบิตธนาคารออมสิน จาํนวน 53 คน  
คิดเป็นร้อยละ 13.25 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ตัรเดบิตธนาคารออมสินเพื่อใชแ้ทนเงินสด 
จาํนวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 33.24 มีการชาํระสินคา้และบริการในปัจจุบนัแบบเงินสดเป็นหลกั 
จาํนวน 283 คน คิดเป็นร้อยละ 82.49 จากผูถื้อครองบตัรเดบิตธนาคารออมสิน 347 คน มีปริมาณ
การใช้จ่ายสินคา้และบริการด้วยบัตรเดบิตมีการใช้จ่ายด้วยบัตรเดบิตตํ่ากว่า 5,000 บาท 
จาํนวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 33.24 ซ้ือสินคา้และบริการมูลค่าขั้นตํ่าสุดอยูท่ี่ต ํ่ากว่า 3,000 บาท 
จาํนวน 259 คน คิดเป็นร้อยละ 77.78 ความถ่ีของการใช้บตัรเดบิตธนาคารออมสินเพื่อชาํระ 
ค่าสินคา้และบริการแทนเงินสดจะใชบ้ริการประมาณ 1 คร้ัง จาํนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 36.04
ตามลาํดบั 
 
1. สรุปผลการศึกษาโครงสร้างตลาดของธุรกจิบัตรเดบิต 
 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัโครงสร้างตลาดของธุรกิจบตัรเดบิตพบว่าโครงสร้างตลาด 
ของธุรกิจบตัรเดบิตมีลกัษณะเป็นตลาดผูข้ายนอ้ยราย (Oligopoly) โดยเม่ือพิจารณาจาก 
 
 1) จาํนวนผูผ้ลิตและการวดัการกระจุกตวัทางอุตสาหกรรมปริมาณบตัรเดบิตของธนาคาร
พาณิชยไ์ทย 12 แห่ง เม่ือพิจารณาค่า CR8 โดยปีพ.ศ.2553มีค่าร้อยละ 84.08 ในปีพ.ศ. 2554 มีค่า 
ร้อยละ 83.10 ในปี พ.ศ.2555 มีค่าร้อยละ 83.99 ในปี พ.ศ.2556 มีค่าร้อยละ 88.18 และในปี 
พ.ศ.2557 มีค่าร้อยละ 91.50 แสดงให้เห็นว่าว่าธุรกิจบตัรเดบิตนั้นมีการกระจุกตวัระดบัสูง 
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โดยธนาคารพาณิชย์ไทยทั้ ง 8 แห่ง สามารถครองส่วนแบ่งการตลาดได้รวมกันมากกว่า 
ร้อยละ 67 สรุปไดว้า่โครงสร้างตลาดของธุรกิจบตัรเดบิตมีการกระจุกตวัสูง 
 
 เม่ือพิจารณาค่าดชันี H ในการวดัการกระจุกตวัปริมาณบตัรเดบิตของสถาบนัการเงิน 
ทั้ง 12 ธนาคารพบว่าในปี พ.ศ.2553 มีค่าเท่ากบั 0.09 ในปี พ.ศ.2554 มีค่าเท่ากบั 0.10 ในปี 
พ.ศ. 2555 มีค่าเท่ากบั 0.11 ในปี พ.ศ.2556 มีค่าเท่ากบั 0.12 และในปี พ.ศ. 2557 มีค่าเท่ากบั 0.12 
ตามลาํดบั แสดงให้เห็นว่าธุรกิจบตัรเดบิตมีแนวโน้มการแข่งขนักนัมากข้ึนและอยู่ในตลาดผูข้าย
นอ้ยราย 
 

2) ความเหมือนหรือแตกต่างกนัของผลิตภณัฑโ์ดยพิจารณาจากอตัราค่าธรรมเนียมบตัร 
เดบิตของแต่ละสถาบนัการเงิน พบว่าธนาคารท่ีให้บริการบตัรเดบิตส่วนใหญ่จะมีการกาํหนด
ค่าธรรมเนียมในการเป็นสมาชิกบตัรในอตัราท่ีใกลเ้คียงกนั และไม่มีความแตกต่างกนัมากนกั 

 
 3) ความยากง่ายในการเขา้ออกจากธุรกิจบตัรเดบิตอุปสรรคของการเขา้สู่อุตสาหกรรมการ
ให้บริการบัตรเดบิต มีปัจจัยด้วยกัน 3 ข้อ ได้แก่ ปัจจัยท่ีหน่ึงเป็นปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับเร่ือง
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั จะตอ้งมีความพร้อมทั้งเร่ืองของเงินทุนซ่ีงตอ้งใช้เงินลงทุนท่ีสูงมาก เพื่อ 
ท่ีจะตอ้งนาํมาใชจ่้ายการลงทุนเพื่อเตรียมความพร้อมทางดา้นเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการให้บริการลูกคา้เพื่อให้ลูกคา้ไดรั้บความสะดวกรวดเร็วปัจจยัท่ีสองเป็นเร่ืองของกฎระเบียบ
ขอ้บงัคบัของทางราชการธุรกิจการให้บริการบตัรเดบิตโดยเฉพาะกลุ่มสถาบนัการเงินก็จะตอ้ง 
อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยเช่นเดียวกัน ปัจจัยท่ีสามเป็นปัจจัย 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองของฐานลูกคา้ซ่ึงถือเป็นปัจจยัท่ีสําคญั เน่ืองจากบตัรเดบิตท่ีออกโดยธนาคาร
พาณิชย์ท่ีเป็นผูน้ําทางการตลาด หรือธนาคารพาณิชย์ท่ีดําเนินธุรกิจบัตรเดบิตมานานแล้ว 
และมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับจะมีลูกคา้และร้านคา้ท่ีรับบตัรมากกว่าธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 
ท่ีเพิ่งดาํเนินธุรกิจบตัรเดบิต 
 
 4) ปฏิกิริยาต่อกนัของผูข้ายในตลาดธุรกิจบตัรเดบิต แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ พฤติกรรม
การแข่งขนัในดา้นราคา และพฤติกรรมการแข่งขนัท่ีไม่ใช้ราคา ธนาคารท่ีให้บริการบตัรเดบิต 
ส่วนใหญ่จะมีการกาํหนดค่าธรรมเนียมในการเป็นสมาชิกบตัรแรกเขา้ในอตัราท่ีใกลเ้คียงกนั และ
ค่าธรรมเนียมรายปีไม่มีความแตกต่างกนัมากนกั จึงมีความเห็นวา่ในธุรกิจบตัรเดบิตไม่มีพฤติกรรม
การแข่งขนัดา้นราคาเกิดข้ึน ในส่วนพฤติกรรมท่ีไม่ใชร้าคานั้น เม่ือพิจารณาจากการแข่งขนัซ่ึงกนั
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และกนัโดยไม่ตอ้งอาศยัการลดราคาหรือเพิ่มราคา ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (Marketing 
Mix) นั้น จึงเป็นตวัแปรท่ีสาํคญัในตลาดผูข้ายนอ้ยราย ซ่ึงเป็นพฤติกรรมท่ีสนองความพึงพอใจของ
ลูกคา้ ประกอบดว้ย 7Ps อนัไดแ้ก่ ผลิตภณัฑแ์ละการบริการ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดั
จาํหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) บุคลากร (People) ประเภทของการ
ให้บริการ (Process) การสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and 
Presentation) 
 
 จากหลกัเกณฑ์ท่ีกล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่าโครงสร้างตลาดของธุรกิจบตัรเดบิต 
จดัอยูใ่นกลุ่มของตลาดผูข้ายนอ้ยรายแบบ Differentiated Oligopoly คือมีสินคา้ท่ีมีลกัษณะแตกต่าง
กันแต่เป็นสินคา้ทดแทนกันได้โดยความแตกต่างนั้ นอาจเกิดจากการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 
และความน่าเช่ือถือของแต่ละสถาบนัการเงิน 
 
2. สรุปผลการศึกษาพฤติกรรมการเลอืกใช้บริการบัตรเดบิตธนาคารออมสิน 
 
 ความคิดเห็น และทศันคติเก่ียวกับบตัรเดบิตธนาคารออมสินพบว่า การรับรู้บตัรเดบิต
ธนาคารออมสินไม่มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อายุ ระดบัการศึกษา และรายได้
เฉล่ียต่อเดือน แต่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพการสมรส และอาชีพ  
อย่างมีนัยสําคญั กล่าวคือกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 15-29 ปี ระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 20,000 บาท มีการรับรู้บตัรเดบิตธนาคารออมสินรู้จกั
เพราะปัจจุปันใชอ้ยู ่และรู้จกัทางส่ือโฆษณาต่างๆ 
 
 ส่วนการใช้บริการบัตรเดบิตธนาคารออมสินไม่มีความสัมพนัธ์กับปัจจัยส่วนบุคคล 
ดา้นเพศ อาย ุและสถานภาพการสมรส แต่มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษา 
อาชีพ และรายไดต่้อเดือน อย่างมีนัยสําคญักล่าวคือ กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัปริญญาตรี ประกอบ
อาชีพ ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจรายได้ต่อเดือน ตํ่ากว่า 20,000 บาท เคยใช้บริการบตัรเดบิต  
ธนาคารออมสินและเหตุผลท่ีไม่เคยใชบ้ริการบตัรเดบิตธนาคารออมสินเพราะมีบตัรเดบิตท่ีใช ้
ประจาํอยูแ่ลว้ 
 

จากการทดสอบสมมติฐานเพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมการเลือกใชบ้ตัรเดบิตธนาคารออมสิน สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานได ้คือ 
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สถานภาพการสมรส อาชีพมีอิทธิพลกับผูใ้ช้บริการในด้านการรับรู้บตัรเดบิตธนาคารออมสิน 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือนมีผลต่อการถือครองบัตรเดบิตธนาคารออมสิน 
ของผูใ้ช้บริการ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือนมีผลต่อความตอ้งการใช ้
บตัรเดบิตธนาคารออมสิน 

 
3. สรุปผลการศึกษาปัจจัยทีมี่ผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคารออมสิน 
 
 การทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางการตลาดกบัปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลกระทบต่อ
การตัดสินใจใช้บัตรเดบิตธนาคารออมสิน  พบว่า   เพศ  อายุ  และรายได้เฉ ล่ียต่อเ ดือน  
มีความสัมพนัธ์กับรูปแบบการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเดบิตธนาคารออมสิน อย่างมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 กล่าวคือ 

  

 ปัจจยัทางดา้นผลิตภณัฑ์ มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนบุคคลดา้น อายุ ระดบัการศึกษา  
และอาชีพอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  

 ปัจจยัทางดา้นราคา มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนบุคคลดา้น อาย ุและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 ปัจจัยทางด้านการจัดจําหน่าย  มีความสัมพัน ธ์กับ ปัจจัย ส่วนบุคคลด้าน  เพศ  
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 ปัจจยัทางดา้นการส่งเสริมการตลาด กลุ่มตวัอย่างไม่มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนบุคคล
ดา้น เพศ อาย ุสถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

 ปัจจยัทางดา้นบุคลากร มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพ อยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 ปัจจยัทางดา้นกระบวนการให้บริการ มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุ และ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 ปัจจัยทางด้านการสร้างและนําเสนอทางกายภาพมีความสัมพนัธ์กับปัจจัยส่วนบุคคล 
ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศ ท่ีแตกต่างกนั มีช่วงอาย ุท่ีแตกต่างกนั และระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
ท่ีแตกต่างกนันั้นมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบตัรเดบิตธนาคารออมสิน 
 

จากการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัปัจจยัทางดา้น
การตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบตัรเดบิตธนาคารออมสินสามารถสรุปผลการทดสอบ
สมมติฐานได้ คือ  อายุ ระดับการศึกษาอาชีพมีผลกับปัจจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ ์
อายุ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีผลกบัปัจจยัทางทางการตลาดดา้นราคาเพศ มีผลกบัปัจจยัทางทางการ
ตลาดดา้นการจดัจาํหน่ายปัจจยัส่วนบุคคลไม่มีผลกบัปัจจยัทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด 
อาชีพมีผลกบัปัจจยัทางการตลาดดา้นบุคลากรเพศมีผลกบัปัจจยัทางทางการตลาดดา้นกระบวนการ
ให้บริการรายได้เฉล่ียต่อเดือนมีผลกับปัจจัยทางทางการตลาดด้านการสร้างและนําเสนอทาง
กายภาพ 

 
อภิปรายผล 
 

1. โครงสร้างตลาดของธุรกิจบตัรเดบิต ในประเทศไทย โดยใชแ้นวคิดทฤษฎีโครงสร้าง
ตลาดมาเป็นเคร่ืองมือ ประกอบกบัการวิเคราะห์โดยใชร้ะดบัการกระจุกตวัของธุรกิจบตัรเดบิต 
สามารถสรุปไดว้่า โครงสร้างตลาดของธุรกิจธุรกิจบตัรเดบิต มีลกัษณะตลาดใกลเ้คียงกบัตลาด
ผูข้ายนอ้ยราย (Oligopoly) กล่าวคือ มีจาํนวนผูผ้ลิตเพียงไม่ก่ีราย โดยท่ีปริมาณบตัรเดบิตของแต่ละ
สถาบนัการเงินมีสดัส่วนค่อนขา้งสูงเม่ือเทียบกบัปริมาณบตัรเดบิตทั้งหมดในตลาดโดยมีผูน้าํตลาด 
ไดแ้ก่ ธนาคารไทยพาณิชยธ์นาคารกรุงเทพธนาคารกสิกรไทยและธนาคารออมสิน อีกทั้งบตัรเดบิต
ท่ีแต่ละสถาบันการเงินออกให้นั้ นอาจมีลักษณะท่ีแตกต่างกันบ้างในมุมมองของผู ้บริโภค  
แต่สามารถใชท้ดแทนกนัได ้(Differentiated Oligopoly) ผูเ้ขา้สู่ตลาดรายใหม่อาจถูกกีดกนัหรือมี
อุปสรรคต่อการเขา้สู่ตลาด โดยการแข่งขนัของธุรกิจบตัรเดบิตจะเป็นการแข่งขนัท่ีไม่ใชร้าคา  

 
2. พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการบตัรเดบิตธนาคารออมสินของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการธนาคาร

ออมสินสาํนกัพหลโยธิน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุในระหว่าง 15-29 ปี มีสถานภาพเป็นโสด  
มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และมีรายไดเ้ฉล่ีย 
ต่อเดือนตํ่ากวา่ 20,000 บาท 
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3. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัรเดบิตธนาคารออมสินลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการธนาคาร
ออมสินสํานักพหลโยธินเพศอายุ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มีผลกระทบต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ตัรเดบิตธนาคารออมสิน 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
ข้อเสนอแนะจากการศึกษาในคร้ังนี ้
 
 จากผลการศึกษาเพื่อใชเ้ป็นแนวทางใหธ้นาคารออมสินนาํไปพิจารณาปรับปรุงและพฒันา  
กลยทุธ์ใหส้อดคลอ้งกบัความคิดเห็นและทศันคติของผูใ้ชบ้ริการใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
 

1. จากการศึกษาพบว่าส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจบตัรเดบิตจากจาํนวนบตัรพลาสติกทั้งหมด 
การใชบ้ตัรเดบิตธนาคารออมสินส่วนใหญ่ ยงัคงเป็นการใช้เพื่อการเบิกถอนเงินสด ในลกัษณะ
เช่นเดียวกบับตัรเอทีเอ็ม โดยการใชบ้ตัรเพ่ือโอนเงินและชาํระค่าสินคา้และบริการ ยงัมีสัดส่วนท่ี 
ตํ่ ามาก  ซ่ึ งธนาคารสามารถท่ีจะขยายตลาดกลุ่มลูกค้าให้มาก ข้ึนได้โดยธนาคารควร 
มีวิธีการท่ีจะกระตุน้หรือ มีมาตรการเชิญชวนใหพ้นกังานเร่งระดมการหาลูกคา้เพิ่มการแนะนาํบตัร
เดบิตสิทธิประโยชน์ให้กบัลูกคา้ท่ีคุณสมบติัเพียงพอไดรั้บรู้พร้อมกบัชกัชวนลูกคา้ท่ีสนใจมาใช้
บริการเน่ืองจากพนักงานมีความใกล้ชิดและคุ้นเคยกับลูกค้าเป็นอย่างดีรู้ประวัติของลูกค้า 
ในขั้ นพื้นฐานการแนะนําบัตรเดบิตธนาคารออมสิน  จึงทําได้ง่ายข้ึน  เพื่อรักษาตําแหน่ง 
ส่วนแบ่งตลาดในระดบัสูงของตลาดธุรกิจบตัรเดบิตต่อไปอีก 
 
 2. ธนาคารควรมีการประชาสัมพนัธ์ธุรกิจประเภทบตัรเดบิตผา่นส่ือโฆษณาต่างๆให้มาก
ยิ่งข้ึนเน่ืองจากมีลูกคา้ของธนาคารออมสินเป็นจาํนวนมากท่ียงัไม่ไดรั้บรู้เก่ียวกบับตัรเดบิต และ 
ไม่เช่ือถือไม่มั่นใจในคุณสมบัติของบัตรเดบิตว่าใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างเพื่อเป็นการสร้าง 
ความเช่ือมัน่ใหก้บัลูกคา้ต่อไปนอกจากน้ี ควรขยายฐานลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มนกัเรียน/นกัศึกษา ซ่ึงน่าจะ
เป็นการสร้างยอดเป้าบัตรเดบิตให้มีจาํนวนมากข้ึน เน่ืองจากกลุ่มเหล่าน้ีมีคุณสมบัติครบใน 
การสมคัรบตัรเดบิตได้ เพราะการมีบตัรเดบิตจะเป็นการอาํนวยความสะดวก มีความปลอดภยั 
มากกว่า การถือเงินสดแลว้ ยงัเป็นการสร้างกระแสนิยมแบบใหม่ และเป็นการแสดงถึงความ
ทนัสมยัอีกดว้ย 
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 3. ธนาคารควรส่งเสริมให้ร้านคา้ชั้นนาํต่างๆมีการรับบริการชาํระสินคา้และบริการผ่าน
บตัรเดบิตโดยมีส่วนลดจากการชําระเงินด้วยบัตรเดบิตการลุ้นรับของรางวลั การสะสมแต้ม 
เพื่อนาํมาแลกของรางวลัให้เพิ่มมากข้ึนอย่างต่อเน่ืองและควรศึกษากลยุทธ์การตลาดของธนาคาร
พาณิชย์ อ่ืนๆ เ พ่ือนําผลการ ศึกษามาป รับป รุงและพัฒนากลยุท ธ์การตลาดด้านของ 
บัตรเดบิตให้มีความสามารถในเแข่งขันมากข้ึนและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า 
ในการใชบ้ตัรเดบิต 
 
ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
 
 1. ในการศึกษาคร้ังต่อไปผูว้ิจยัควรศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีกระทบต่อการตดัสินใจ
เลือกใช้บริการบตัรเดบิตธนาคารออมสิน กบัธนาคารพาณิชยอ่ื์นๆเพ่ือให้ผลการศึกษาสามารถ
สะทอ้นความเป็นจริงในดา้นของการแข่งขนัและการวางนโยบายของแต่ละธนาคารไดม้ากข้ึน 
 

 2. ในการศึกษาคร้ังต่อไปผูว้ิจยัควรศึกษาปัจจยัท่ีมีกระทบต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
บัตรเดบิตธนาคารออมสินในภาพรวมให้ครอบคลุม  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  หรือ  ใน
ระดบัประเทศ เพื่อให้ผลการศึกษาสามารถสะทอ้นความเป็นจริงทั้งในกรุงเทพมหานครหรือใน
ประเทศไทยไดม้ากท่ีสุด 

 

  3. ดา้นธนาคารพาณิชยจ์ากผลการศึกษาพบว่าระดบัความคิดเห็นของการตดัสินใจเลือกใช้
บริการบัตรเดบิตธนาคารออมสินลูกค้าให้ความใส่ใจในด้านผลิตภัณฑ์และการบริการราคา  
การสร้างและการนําเสนอทางกายภาพและกระบวนการให้บริการในระดับมากดงันั้นธนาคาร
สามารถนําจุดน้ีมาเป็นกลยุทธ์หลักในการเขา้ถึงลูกคา้และพฒันาด้านการตลาดให้สอดคลอ้ง 
กบัความตอ้งการของลูกคา้ผูใ้ช้บริการมากข้ึนเพื่อจูงใจและดึงดูดลูกคา้โดยจะส่งผลให้ธนาคาร
สามารถเพ่ิมส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจบตัรเดบิตมากกวา่ธนาคารพาณิชยอ่ื์นได ้
 
 4. ผูว้ิจยัควรศึกษาถึงปัญหาและสาเหตุท่ีมีผลต่อการตดัสินใจไม่ใชบ้ริการบตัรเดบิต
ธนาคารออมสินเพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดม้าประยกุตใ์ชก้บัธุรกิจบตัรเดบิตขององคก์รตวัเองต่อไป 
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แบบสอบถาม 
 

โครงการวจัิยเร่ือง ปัจจัยทีมี่ผลกระทบต่อการเลอืกใช้บัตรเดบิตธนาคารออมสิน 
 

 แบบสอบถามน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการ
เลือกใช้บัตรเดบิต ธนาคารออมสิน เพื่อใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ตามหลักสูตร
เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากแต่ละท่านถือเป็นความลบั 
และการนาํเสนอขอ้มูลจะนาํเสนอในภาพรวมเท่านั้นและเพ่ือเป็นประโยชน์แก่ธนาคารในการใช้
เป็นแนวทางปรับปรุงการใหบ้ริการใหดี้ยิง่ข้ึน 

 
 จึงใคร่ขอความกรุณาจากท่านในการตอบคาํถามตามเง่ือนไขของแบบสอบถามให้ครบ 
ทุกข้อ คาํตอบของท่านมีคุณค่าในการศึกษาค้นควา้อิสระอย่างมาก และขอขอบคุณทุกท่าน 
ท่ีกรุณาใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งสูง 
 
ส่วนที ่1 :  ข้อมูลส่วนบุคคล 

คาํช้ีแจง : โปรดทาํเคร่ืองหมาย (✓) ลงใน (  ) หรือ เติมขอ้ความในช่องวา่งใหต้รงกบัความจริง
มากท่ีสุด  
 

1. เพศ 
(  ) ชาย     
(  ) หญิง 

2. อาย ุ
 (  ) 15-29 ปี    

(  ) 30-39 ปี  
(  ) 40-49 ปี  
(  ) 50ปีข้ึนไป 
 

3. สถานภาพการสมรส 
(  ) โสด     
(  ) สมรส   
(  ) หยา่ร้าง 
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4. ระดบัการศึกษาสูงสุด  
 (  ) ตํ่ากวา่ปริญญาตรี   

(  ) ปริญญาตรี  
(  ) สูงกวา่ปริญญาตรี 
 

5. อาชีพ 
 (  ) พนกังานบริษทัเอกชน 

(  ) ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ   
(  ) ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 
(  ) นกัเรียน/นกัศึกษา   
(  ) งานอิสระ/รับจา้ง  
(  ) แม่บา้น 
 

6. รายไดต่้อเดือน  
(  ) ตํ่ากวา่ 20,000 บาท  (  ) 20,001-30,000 บาท   
(  ) 30,001-50,000 บาท  (  ) 50,001 บาทข้ึนไป 

 

ส่วนที ่2 :  พฤติกรรมการใช้บัตรเดบิต (สําหรับผู้ทีถื่อบัตรอยู่ในปัจจุบัน) 

 
7. จาํนวนบตัรเดบิตท่ีท่านถือครองอยูใ่นปัจจุบนั 

(  ) 1 ใบ   (  ) 2 ใบ   (  ) 3ใบ  (  ) มากกวา่ 3 ใบ 
 

8. บตัรเดบิตของสถาบนัการเงินท่ีท่านถืออยูเ่ป็นประจาํ (เลือกคาํตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
(  ) ธนาคารออมสิน   
(  ) ธนาคารกรุงไทย  
(  ) ธนาคารไทยพาณิชย ์ 
(  ) ธนาคารกสิกร   
(  ) ธนาคารทหารไทย  
(  ) ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
(  ) ธนาคารกรุงเทพ              
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9. เหตุผลท่ีท่านเลือกถือครองบตัรเดบิตสถาบนัการเงินนั้น 
(  ) บตัรมีสีสันสวยงาม    
(  ) การใหบ้ริการของพนกังาน  
(  ) การบริการส่งเสริมการขาย 
(  ) มีความจาํเป็นตอ้งใช ้  
(  ) มีความน่าเช่ือถือ ถูกตอ้ง 

 
10. สถานท่ี ท่ีท่านใชบ้ตัรเดบิต 

(  ) ร้านคา้ทัว่ไป    
(  ) ร้านอาหาร    
(  ) ป๊ัมนํ้ามนั/ศูนยร์ถยนต ์ 
(  ) โรงพยาบาล     
(  ) หา้งสรรพสินคา้   
(  ) โรงแรม/แหล่งท่องเท่ียว 

 (  ) สถานีขนส่ง/สนามบิน 
 
11. ท่านรู้จกับตัรเดบิตธนาคารออมสินหรือไม่ 

(  ) รู้จกั เพราะปัจจุปันใชอ้ยู ่   
(  ) รู้จกั เพราะธนาคารแนะนาํ  
(  ) รู้จกั เพราะมีคนรู้จกัแนะนาํ 
(  ) รู้จกั เพราะส่ือโฆษณาต่างๆ   
(  ) ไม่รู้จกั 

  
12.ท่านเคยใชบ้ตัรเดบิตธนาคารออมสินหรือไม่ 

( ) เคย 
( ) ไม่เคย เพราะมีบตัรเดบิตประจาํอยูแ่ลว้ 
( ) ไม่เคย เพราะโปรโมชัน่ ไม่เป็นท่ียอมรับของร้านคา้ 
( ) ไม่เคย เพราะผลิตภณัฑ ์ไม่น่าสนใจ 
( ) ไม่เคย เพราะค่าธรรมเนียม 
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13. ปัจจุบนัท่านใชบ้ตัรเดบิตธนาคารออมสินหรือไม่ (ถา้ไม่ใชข้า้มไปตอบในส่วนท่ี3) 

( ) ใช ้   ( ) ไม่ใช ้
 
14. ปัจจยัใดบา้งท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ตัรเดบิตธนาคารออมสิน 

(  ) เพื่อใชแ้ทนเงินสด 
(  ) เพื่อใชแ้ทนบตัรเอทีเอม็ 
(  ) เพื่อความทนัสมยั 
(  ) ไดรั้บสิทธิประโยชน์จากบตัร 
(  ) เพื่อความสะดวก สบาย 

 
15. โดยเฉล่ียต่อเดือนท่านใชจ่้ายดว้ยบตัรเดบิตธนาคารออมสิน หรือ เงินสด มากกวา่กนั 

(  ) บตัรเดบิตธนาคารออมสิน มากกวา่ เงินสด 
(  ) เงินสด มากกวา่ บตัรเดบิตธนาคารออมสิน 

 
16. ท่านใชจ่้ายดว้ยบตัรเดบิตธนาคารออมสินโดยเฉล่ียต่อเดือน 

(  ) ตํ่ากวา่ 5,000 บาท 
(  ) 5,001-15,000 บาท 
(  ) 15,001-30,000บาท 
(  ) 30,001บาทข้ึนไป 
 

17. ท่านใชจ่้ายดว้ยเงินสดโดยเฉล่ียต่อเดือน 
(  ) ตํ่ากวา่ 5,000 บาท 
(  ) 5,001-15,000 บาท 
(  ) 15,001-30,000บาท 
(  ) 30,001บาทข้ึนไป 
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18. เม่ือท่านซ้ือสินคา้มูลค่าขั้นตํ่าสุดเท่าใดท่ีท่านตดัสินใจชาํระดว้ยบตัรเดบิตธนาคารออมสิน 
แทนเงินสด 

(  ) ตํ่ากวา่ 3,000 บาท 
(  ) 3,001-5,000 บาท 
(  ) 5,001-10,000 บาท 
(  ) 10,001 บาทข้ึนไป 

 
19. ความถ่ีของการใชบ้ตัรเดบิตธนาคารออมสินเพื่อชาํระค่าสินคา้และบริการแทนเงินสด 

จาํนวนคร้ังต่อเดือน 
(  ) 1 คร้ัง 
(  ) 2 คร้ัง 
(  ) 3 คร้ัง 
(  ) มากกวา่ 3 คร้ัง 

 
20. ความถ่ีของการเบิกเงินสด (Cash Advance) จากตู ้ATM จาํนวนคร้ังต่อเดือน 

(  ) 1 คร้ัง 
(  ) 2 คร้ัง 
(  ) 3 คร้ัง 
(  ) มากกวา่ 3 คร้ัง 
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ส่วนที ่3 : ปัจจัยทีมี่ความสําคญัต่อการใช้บัตรเดบิต และปัจจัยทีถื่อครองบัตรเดบติธนาคารออมสิน 
โปรดระบุระดบัความสาํคญั 
 

ปัจจยั 
ระดบัความสาํคญั 

นอ้ย
ท่ีสุด 

นอ้ย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ท่ีสุด 

21. ความสะดวกในการซ้ือสินคา้และบริการ
โดยไม่ตอ้งเบิกเงินสด           

22. สามารถควบคุมค่าใชจ่้ายได ้           

23. ไม่ก่อใหเ้กิดภาระหน้ีสิน           

24. ขั้นตอนการสมคัรบตัรเดบิตไม่ยุง่ยาก           

25. สามารถเบิกถอนเงินสดจากตูเ้อทีเอม็ได ้           
26. เทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งกบัการทาํธุรกรรม
ของบตัรเดบิต           
27. ความปลอดภยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนั
เม่ือสูญหาย           

28. สามารถตั้งวงเงินการใชจ่้ายผา่นบตัร           

29. ค่าธรรมเนียมท่ีเหมาะสม           

30. มีร้านรับบตัรจาํนวนมาก มีส่วนลด           
31. พนกังานใหค้าํแนะนาํต่อการใชบ้ตัร 
เดบิตไดช้ดัเจน      

 
ขอขอบคุณพระคุณทุกท่านท่ีกรุณาใหค้วามร่วมมือตอบแบบสอบถามน้ีเป็นอยา่งสูงค่ะ 
 
นางสาววิมลรัตน์  หิรัญรัตน ์(ผูจ้ดัทาํ) 
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