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บทคดัย่อ 

 การวิจยัเร่ืองน้ีใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 400 คน มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 

ศึกษาความแตกต่างของลักษณะประชากรศาสตร์ ระดับความคิดเห็นและผลกระทบต่อส่วนประสมทาง

การตลาด   7Ps ระดับความคิดเห็นด้านทศันคติ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่าง

ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 25-30 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  เป็น

พนักงานบริษทัเอกชน มีรายไดต่้อเดือน 20,001-30,000  บาท ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีกลุ่มตวัอย่าง

ประชากรให้ความสําคญัโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นกระบวนการ ดา้น

รูปแบบการนาํเสนอ ตามลาํดบั   ให้ความสําคญัโดยรวมในระดบัปานกลางในดา้นการจดัจาํหน่ายและการ

บริการ  และให้ความสําคญัในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นส่งเสริมการตลาด  ดา้นบุคคล  และยงัพบว่าปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการทาํธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศพัท์มือถือ คือดา้น

ผลิตภณัฑ์ และดา้นกระบวนการ     ปัจจยัดา้นทศันคติท่ีส่งผลต่อการใช้บริการทาํธุรกรรมทางการเงินผ่าน

โทรศพัทมื์อถือโดยรวมพบว่ากลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัโดยรวมอยูใ่นระดบัมากทั้งในดา้นการรับรู้ความเส่ียง 

ดา้นความเช่ือถือได ้  และพบว่าทศันคติในดา้นความเช่ือถือได้ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการทาํธุรกรรม

ทางการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือ 

________________________________________________________________________________________ 

คาํสาํคญั  ส่วนประสมทางการตลาด และทศันคติ ต่อการใชบ้ริการทาํธุรกรรมทางการเงินผา่นมือถือ 
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ABSTRACT 

 This research uses a questionnaire to collect data from a sample of 400 people for the purpose of Study 

the differences in demographic characteristics The level of opinion and impact on marketing mix 7Ps, attitude 

level That affect the decision The study indicated that The majority of the sample population is female. Aged 

between 25-30 years old with a bachelor's degree or equivalent Is a private company employee Have monthly 

income 20,001-30,000 baht The marketing mix factor that the sample population gives the most importance is 

the product, price, process In terms of presentation style, respectively, gives an overall importance at a moderate 

level in terms of distribution and service. And giving importance to the high level, ie marketing promotion in 

person and also found that the marketing mix factors that affect the decision to use financial transactions via 

mobile phones Is the product And process The attitude factors that affect the use of financial transaction services 

via mobile phones as a whole, found that the sample group gave the overall importance at a high level in terms 

of risk perception. Reliability And found that the attitude of reliability can affect the decision to use financial 

transactions via mobile phones. 

________________________________________________________________________________________ 

Keyword : The influence of Marketing Mix, attitude towards using mobile financial transaction in 

Chachoengsao Province.  

 

บทนํา 

“ประเทศไทย 4.0”  หรือ  “เศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรม”  โดย วางเป้าหมายใหเ้กิดผลการพฒันา 

ภายใน  5 - 6 ปี  ยคุโลกาภิวตัน์ (globalization) หรือ  โลกไร้พรมแดน (borderless world)    ท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว     

ขอ้มูลข่าวสารสามารถแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว    และสามารถเช่ือมต่อกนัไดโ้ดยไม่มีขอ้จาํกดัเร่ืองของเวลา 

สถานท่ีและช่องทางการส่ือสารมากั้นกลาง     เน่ืองจากการเติบโตของเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตท่ีเขา้มามี

บทบาทในชีวิตประจาํวนัของมนุษย ์   และไดเ้ขา้มาเป็นปัจจยัในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคม

ปัจจุบนั    โดยปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงในคร้ังน้ีมากท่ีสุด คืออุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ในรูปแบบ

สมาร์ทโฟน   ซ่ึงอุปกรณ์ดังกล่าวได้กลายเป็นอวัยวะท่ีสามสิบสาม   ท่ีมีไว้สําหรับการติดต่อส่ือสาร    



เปรียบเสมือนคอมพิวเตอร์พกพาท่ีมีขนาดเลก็   ท่ีทาํใหผู้ใ้ชง้านมีความสะดวกและรวดเร็ว  พร้อมดว้ยคุณสมบติั

ท่ีช่วยตอบสนองความตอ้งการและรูปแบบการดาํเนินชีวิตของผูใ้ช้ในปัจจุบนัใช้ในการทาํงานหาขอ้มูลใน

อินเทอร์เน็ตไดเ้ทียบเท่ากบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊หรือพกพา  ซ่ึงถือไดว้า่มีแค่โทรศพัทมื์อสมาร์ทโฟนเคร่ือง

เดียวก็สามารถทาํกิจกรรมต่างๆ ได ้ และจากสถิติพบว่าจาํนวนผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตผา่นอุปกรณ์เคล่ือนท่ีทั้งสมาร์ท

โฟนและแทบ็เลต็ในปี  2558  ก็มีจาํนวนท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งกา้วกระโดดเช่นกนั  โดยมีผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตเพิ่มข้ึนเป็น 

33 – 34.6 ลา้นคน  จากปี 2556    มีผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ตเพียง18.3 ลา้นคนในปี 2556 ซ่ึงถือเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัและ

เป็นปัจจัยหลกัในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมผูบ้ริโภคอย่างเห็นได้ชัดเจน   ดังนั้ นธุรกิจท่ีตอ้งการเติบโต

จาํเป็นตอ้งพฒันาและปรับตวั   โดยนาํเทคโนโลยีมาประยกุตใ์ชใ้ห้สอดคลอ้งกบัธุรกิจและองคก์รเพื่อให้เกิด

ความพึงพอใจและสะดวกสูงสุดแก่ผูบ้ริโภค  (วรรณพร หวลมานพ,2558) 

กระแสโลกออนไลน์ได้สร้างการเปล่ียนแปลงด้านพฤติกรรมและทศันคติของผูบ้ริโภคในการทาํ

ธุรกรรมทางการเงิน นอกจากน้ีการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยใีนโลกการเงินไดส่้งผลใหเ้กิดรูปแบบการใหบ้ริการ

ทางการเงินต่างๆ ท่ีอาํนวยความสะดวก และตอบสนองต่อไลฟ์สไตลข์องผูบ้ริโภคยุคใหม่ โดยเฉพาะการทาํ

ธุรกรรมทางการเงินสมยัใหม่ท่ีสามารถทาํธุรกรรมการเงินไดทุ้กท่ี ทุกเวลา รวดเร็ว และสะดวกสบาย ผ่าน

อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ต่างๆ เช่น โทรศพัทมื์อถือ แทบ็เลต็ เป็นตน้ (สถาบนัการเงินในยคุดิจิตลั,ธนาคารออมสิน

,4/7/59) 

การทาํธุรกรรมทางการเงินในปัจจุบนั มีความสาํคญัต่อการดาํเนินชีวิตของคนส่วนใหญ่ท่ีตอ้งการทาํ

ธุรกรรมทางการเงินดว้ยความสะดวกและรวดเร็ว     ธนาคารพาณิชยต่์างๆจึงไดพ้ฒันาช่องทางการทาํธุรกรรม

ทางการเงินอย่างต่อเน่ือง        และผูใ้ช้บริการมีการปรับตัวในการทาํธุรกรรมทางการเงินมากข้ึน การ

เปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลยีไดเ้ขา้มามีบทบาทต่อการทาํธุรกรรมทางการเงินมากมาย การทาํธุรกรรมทางการ

เงินผา่นช่องทางอินเทอร์เน็ตหรือการทาํธุรกรรมผา่นโทรศพัทมื์อถือ(Mobile Banking) กเ็ช่นกนั  ท่ีสามารถท่ีจะ

โอนเงิน ชาํระค่าบริการต่างๆไดเ้ลย  ไม่ว่าจะอยู่ท่ีไหน  ทาํให้เกิดความสะดวกสบายต่อผูใ้ชบ้ริการ     แต่ยงัมี

ผูใ้ชบ้ริการบางส่วนยงัไม่เช่ือมัน่กบัช่องทางการใหบ้ริการดงักล่าวถึงแมจ้ะช่วยใหผู้ใ้ชบ้ริการสะดวกสบายข้ึนก็

ตาม (นาตยา  ศรีสวา่งสุข, 2558) 

ปัจจุบนัโทรศพัทมื์อถือเขา้มามีบทบาทต่อการดาํเนินชีวิตของผูค้นมากยิ่งข้ึน ซ่ึงนอกเหนือจากการใช ้

ติดต่อส่ือสารระหวา่งกนัแลว้ โทรศพัทมื์อถือยงัช่วยอาํนวยความสะดวกแก่ผูใ้ชบ้ริการในดา้นต่างๆ ไม่วา่จะเป็น 

ด้าน ความบันเทิง การทาํธุรกรรมต่างๆ การประกอบธุรกิจ   เป็นต้น  และในปัจจุบันบันบรรดาผูผ้ลิต



โทรศพัทมื์อถือ  และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ไดมี้การพฒันา Application  ข้ึนมาเพื่อสนองความตอ้งการของผูค้น   และอีก

หน่ึงรูปแบบท่ีมีการใชผ้่านโทรศพัทมื์อถือเป็นจาํนวนมากและนบัวนัยิ่งจะเขา้มาแทนท่ีการทาํธุรกรรมในรูป

แบบเดิม คือ การธุรกรรมทางการเงิน ผา่นทางโทรศพัทมื์อถือ หรือ Mobile Banking นัน่เอง 

จากเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ทาํให้ผูว้ิจยัเกิดคาํถามนาํวิจยัว่า        การบริการทางการเงินแบบใหม่ท่ี

สะดวกและรวดส่งผลต่อการใชบ้ริการทาํธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศพัทมื์อถือหรือไม่   ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะ

ทาํการศึกษาผลกระทบต่อการใชบ้ริการทาํธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือกบัส่วนประสมทางการตลาด

และทศันคติ ในเขตจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.  เพื่อศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ   อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือนของ

ประชากรในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

2.  เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด    ไดแ้ก่     ดา้นผลิตภณัฑ ์  ดา้นราคา ดา้น

การจัดจาํหน่ายและการบริการ   ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล   ด้านรูปแบบการนําเสนอ   ด้าน

กระบวนการ   ท่ีใชบ้ริการทาํธุร กรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือของประชากรในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

3.   เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อทศันคติในการใชบ้ริการทาํธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือ 

4.   เพื่อศึกษาระดบัการตดัสินใจใชบ้ริการทาํธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือของประชากรใน

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

5.   เพื่อศึกษาการตดัสินใจใชบ้ริการทาํธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศพัท์มือถือจาํแนกตามลกัษณะ

ประชากรศาสตร์ของประชากรในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 6.   เพื่อศึกษาผลกระทบของส่วนประสมทางการตลาดไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์   ดา้นราคา ดา้นการจดั

จาํหน่ายและการบริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นรูปแบบการนาํเสนอ ดา้นกระบวนการ ท่ีมีต่อ

การใชบ้ริการทาํธุรกรรมทางการเงินผา่นมือถือของประชากรในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 7.  เพื่อศึกษาผลกระทบของทศันคติท่ีส่งผลต่อการทาํธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศพัท์มือถือของ

ประชากรในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 

 

 



สมมุติฐานของการวจัิย 

ลกัษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีการใชบ้ริการทาํธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศพัท์มือถือต่างกนั 

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  และทศันคติท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการทาํธุรกรรมทางการเงิน

ผา่นโทรศพัทมื์อถือ 

 

ขอบเขตการวจัิย 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชาชนในจงัหวดัฉะเชิงเทรา จาํนวน 400 คน ระยะเวลาท่ีศึกษา  

มีนาคม  พ.ศ. 2562 –  มิถุนายน พ.ศ. 2562  ตวัแปรท่ีศึกษา ไดแ้ก่ ลกัษณะส่วนบุคคล  ปัจจยัดา้นส่วนประสม

ทางการตลาด 7Ps    ปัจจยัดา้นทศันคติ และ การตดัสินใจใชบ้ริการทาํธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือ 

 

กรอบแนวคดิงานวจัิย 

 ในการงานวิจยัคร้ังน้ีไดก้าํหนดตวัแปรอิสระ(independent variables) และตวัแปรตาม (Dependent 

variables) ดงัต่อไปน้ี 

1.  ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่   เพศ  อาย ุระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายไดต่้อเดือนของ

ประชากรในจงัหวดัฉะเชิงเทราท่ีส่งผลต่อการใชบ้ริการทาํธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือ 

2.  ส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่     ดา้นผลิตภณัฑ ์  ดา้นราคา ดา้นการจดัจาํหน่ายและการบริการ   

ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล   ดา้นรูปแบบการนาํเสนอ   และดา้นกระบวนการ   ท่ีส่งผลต่อการใช้

บริการทาํธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือ 

3.  ปัจจยัดา้นทศันคติ ไดแ้ก่     การรับรู้ความเส่ียง และความเช่ือถือได ้ท่ีส่งผลต่อการใชบ้ริการทาํ

ธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือ 

 

 

 



เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม(Questionnaire)  ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนจากหลกัการ แนวคิด 

และทฤษฎีท่ีศึกษาจากเอกสาร ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วนใหญ่ๆ ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1  แบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถามมีจาํนวน 5 ขอ้คาํถาม

ไดแ้ก่  เพศ  อายุ ระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายไดต่้อเดือน  เป็นแบบสอบถามท่ีมีลกัษณะตรวจสอบรายการ 

(Check – list) 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการทาํธุรกรรมการเงินผา่น

โทรศพัทมื์อถือในจงัหวดัฉะเชิงเทรา  โดยมีเน้ือหาแบ่งออกเป็น 7 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา ดา้นการ

จัดจําหน่ายและการบริการ  ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล  ด้านรูปแบบการนําเสนอ และด้าน

กระบวนการ 

ส่วนท่ี 3  แบบสอบถามขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัทศันคติท่ีมีผลต่อการทาํธุรกรรมการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือใน

จงัหวดัฉะเชิงเทรา  โดยมีเน้ือหา แบ่งออกเป็น 2 ปัจจยั ดงัน้ี  ดา้นนการรับรู้ความเส่ียง ดา้นความเช่ือถือได ้ 

ส่วนท่ี 4  แบบสอบถามระดบัการตดัสินใจการใชบ้ริการทาํธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือใน

จงัหวดัฉะเชิงเทรา   

 แบบสอบถามส่วนท่ี 2-4 สร้างข้ึนตามมาตรวดัแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ตามแบบของ 

Likert  

 

สถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 

หลงัจากรวบรวมแบบสอบถามท่ีไดรั้บการตอบรับครบถว้นแลว้  จะนาํมาประมวลผลผา่นวิธีการทางสถิติดว้ย

โปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ  ซ่ึงสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ส่วนดงัน้ี 

1. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

1.1 อธิบายขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ  การศึกษา อาชีพ 

รายได้ต่อเดือน  รวมถึงพฤติกรรมทัว่ไปเก่ียวกับการทาํธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศพัท์มือถือของกลุ่ม



ประชากร  โดยค่าร้อยละ (percentage) ใชว้ิเคราะห์ขนาดของขอ้มูล ดา้นประชากรศาสตร์ลกัษณะส่วนบุคคล

ของกลุ่มตวัอยา่ง 

1.2 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และทศันคติท่ีส่งผลต่อการทาํ

ธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศพัทมื์อถือของประชากรในจงัหวดัฉะเชิงเทรา  โดยใชส้ถิติค่าเฉล่ียและค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2.  การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

เป็นการศึกษาขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติในการทดสอบสมมติฐาน(Hypothesis 

Testing) โดยใชเ้คร่ืองมือ การวิเคราะห์ผลทางสถิติดงัน้ี 

2.1 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ ANOVA  เพื่อทดสอบความแตกต่างด้านลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเลือกทาํธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือ 

2.2 การวิเคราะห์ผลทางสถิติแบบFactor  Analysis เพื่อรวมกลุ่มตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัเขา้

ดว้ยกนั  โดยตวัแปรท่ีอยู่ในFactor เดียวกนัจะมีความสัมพนัธ์กนัมาก  ในดา้นตวัแปรท่ีอยู่คนละ Factor จะมี

ความสมัพนัธ์กนันอ้ยมากหรือไม่มีความสมัพนัธ์กนั 

2.3 การวิเคราะห์ผลทางสถิติแบบ Regression Analysis ในการทดสอบสมมุติฐาน  เพื่อศึกษา

ความสัมพนัธ์ของตวัแปรในปัจจยัต่างๆท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจทาํธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือของ

ประชากรในจงัหวดัฉะเชิงทรา 

 

สรุปอภปิรายและข้อเสนอแนะ 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่าง 25-30 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน/รับจา้ง มีรายไดต่้อเดือน 20,001-30,000 บาท  

กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด พบว่าอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้น

ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นกระบวนการ และดา้นรูปแบบการนาํเสนอ รองลงมาดา้นราคาอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นบุคคล  และดา้นการจดัจาํหน่ายและการบริการอยูใ่นระะดบัปานกลาง  



กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นทศันคติพบว่าอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นการรับรู้ความ

เส่ียง ดา้นความเช่ือถือได ้  

กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นทศันคติพบว่าอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่   หากสามารถ

เขา้ทาํธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือไดมี้ความตั้งใจจะใชง้านอยา่งแน่นอน มีแนวโนม้ท่ีจะใชบ้ริการ

ธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือในอนาคตอนัใกล ้  เลือกท่ีจะทาํธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือ

แทนการไปธนาคาร และ มีความตั้งใจท่ีจะใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือเม่ือมีโอกาส 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. การศึกษาคร้ังน้ีทาํการศึกษาเฉพาะผูใ้ช้บริการทาํธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศพัท์มือถือในเขต

จงัหวดัฉะเชิงเทราเท่านั้น จึงอาจทาํใหผ้ลการศึกษาไม่สามารถส่ือความหมายไดใ้นภาพรวมของกลุ่มผูใ้ชบ้ริการ

ทาํธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศพัทมื์อถือทัว่ประเทศ ดงันั้นจึงควรขยายขอบเขตการศึกษาไปยงักลุ่มตวัอย่าง

ในเขตพื้นท่ีอ่ืนๆ เพิ่มเติม เช่น กลุ่มผูใ้ช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือกรุงเทพมหานคร และพื้นท่ี

ต่างจงัหวดัอ่ืนๆ 

2. ควรทาํการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นรูปแบบการนาํเสนอ และ

ดา้นกระบวนการ  เน่ืองจากผลการวิจยัพบว่ามีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เพื่อให้ทราบถึงปัญหา

ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการใชบ้ริการ และสามารถนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปดาํเนินการแกไ้ขปรับปรุง และพฒันาบริการ

ธนาคารทางโทรศพัทมื์อถือไดอ้ยา่งเหมาะสม และตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการไดอ้ยา่งแทจ้ริง  

3. ควรทาํการศึกษาทศันคติในดา้นความเช่ือถือได ้ เน่ืองจากผลการวิจยัพบวา่มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่น

ระดบัมากและส่งผลต่อระดบัการตดัสินใจอยา่งมีนยัสาํคญัท่ี .05 เพื่อนาํไปปรับปรุงบริการใหลู้กคา้เกิดความพึง

พอใจและตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. ควรศึกษาความสมัพนัธ์ของประชากรศาสตร์ดา้นอายท่ีุส่งผลต่อการใชบ้ริการทาํธุรกรรมทางการเงิน

ผา่นโทรศพัทมื์อถือ 



  2.  ควรศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในดา้นผลิตภณัฑท่ี์ส่งผลต่อการใชบ้ริการทาํธุรกรรมทางการ

เงินผา่นโทรศพัทมื์อถือ  

 3.  ควรศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในดา้นกระบวนการท่ีส่งผลต่อการใชบ้ริการทาํธุรกรรมทางการ

เงินผา่นโทรศพัทมื์อถือ 

 4.  ควรศึกษาทศันคติในด้านความเช่ือถือได้ท่ีส่งผลต่อการใช้บริการทาํธุรกรรมทางการเงินผ่าน

โทรศพัทมื์อถือ 
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