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บทคดัย่อ 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลย ีและส่วนประสมทาง

การตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ Scb Easy Application ของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยศึกษา ดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ ดา้นส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) 

และดา้นการยอมรับเทคโนโลย ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชท้าํการวจิยั จาํนวนทั้งส้ิน 422 คน เกบ็รวมรวม

ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลคือ  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และ การวเิคราะห์การถดถอยพหุ 

 ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 31-40 ปีการศึกษา

ระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน/ลูกจา้ง และมีระดบัรายไดม้ากกวา่ 40,000 บาท ผล

จากการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศและระดบัการศึกษา ต่างกนั มี

การตดัสินใจใชบ้ริการ Scb Easy Application ต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ส่วน

ประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริม

การตลาด ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และการยอมรับเทคโนโลย ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ Scb 

Easy Application อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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Abstract 

The purposes of this reserch  to study about The Influence of Technology Acceptance and 

Marketing Mix on the Decision is Use Scb Easy Application of Population in Bangkok. This 

study demographic characteristics technology acceptance and Marketing Mixs(7Ps) The sample 

we used in total is 422 people, and collected data by queries. The statistics used to analyze are 

percentage, mean, standard deviation and multiple linear regression.  

The study indicates that most of the samples are female, aged 31-40. Moreover, most of 

them graduated with a bachelor’s degree. Their occupation is company employees with the 

income more than 40,000 Baht. According to the finding, some are more interested in Scb Easy 

Application than others. To conclude, the marketing mix: product and service, place, promotion, 

physical and acceptance of the technology affect people’s decision to use Scb Easy Application at 

the level of 0.05                          
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บทนํา 

“...กระแสโลกออนไลนไ์ดส้ร้างการเปล่ียนแปลงดา้นพฤติกรรมและทศันคติของผูบ้ริโภค

ในการทาํธุรกรรมทางการเงิน นอกจากเปล่ียนแปลงเทคโนโลยใีนโลกการเงินไดส่้งผลใหเ้กิด

รูปแบบการใหบ้ริการทางการเงินต่างๆ ท่ีอาํนวยความสะดวกและตอบสนองต่อไลฟ์สไตลข์อง

ผูบ้ริโภคยคุใหม่ โดยเฉพาะการทาํธุรกรรมทางการเงินสมยัใหม่ท่ีสามารถทาํธุรกรรมการเงินไดทุ้ก

ท่ีทุกเวลา รวดเร็ว และสะดวกสบาย ผา่นอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ต่างๆ เช่น โทรศพัทมื์อถือ แทบ็เลต็ 

เป็นตน้ โดยผูบ้ริโภคมีแนวโนม้ท่ีจะใชบ้ริการดิจิตอลแบงก้ิง...” (นายปิยพงศ ์ตั้งจินตนาการ หน่วย

วเิคราะห์เศรษฐกิจภาคการผลิต ฝ่ายวจิยัธุรกิจเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก) 

Mobile Banking คือตวัช่วยสาํคญัแห่งยคุดิจิทลั ท่ีเขา้มาอาํนวยความสะดวกใหก้ารทาํ

ธุรกรรมทางการเงิน เกิดข้ึนไดทุ้กท่ีทุกเวลา และนาํมาซ่ึงความเปล่ียนแปลงทางสังคม พฤติกรรม

ผูบ้ริโภค และเศรษฐกิจโลกจากผลสาํรวจธุรกรรมการชาํระเงินผา่นบริการ Mobile Banking ของ

ธนาคารแห่งประเทศไทย พบวา่ ในเดือนมิถุนายน 2561 ประเทศไทยมีจาํนวนบญัชีลูกคา้ท่ีใช้

บริการ Mobile Banking กวา่ 37 ลา้นบญัชี เพิ่มข้ึนจากช่วงเวลาเดียวกนัในปีท่ีแลว้กวา่ 11 ลา้นบญัชี 

สะทอ้นใหเ้ห็นความนิยมของคนไทยท่ีเพิ่มมากข้ึนต่อบริการน้ี อนัเป็นสัญญาณดีท่ีแสดงใหเ้ห็นถึง

การกา้วสู่ความเป็น 4.0 และสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ของประเทศไทย (ท่ีมา: 

www.etda.or.th) 

SCB Easy Application ของธนาคารไทยพาณิชย ์ไดเ้ปิดบริการ การทาํธุรกรรมผา่น

โทรศพัทมื์อถือ (Mobile Banking) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2551 มีจุดเด่นในการใหบ้ริการ คือไม่ตอ้ง

เปล่ียนเบอร์ ไม่ตอ้งเปล่ียนซิมการ์ด ใชง้านไดก้บัทุกเครือข่าย เพียงแต่โทรศพัทมื์อถือตอ้งสามารถ

ใชง้านอินเตอร์เน็ตได ้เป็นรูปแบบบริการธนาคารออนไลน ์สาํหรับลูกคา้ท่ีใชง้านบนโทรศพัท์

สมาร์ทโฟนหรือแทบ็เลต็ ท่ีสะดวกและง่ายกบัการตรวจสอบยอดเงิน การเช่ือมโยงทุกบญัชีของ

ลูกคา้กบัธนาคารไทยพาณิชยไ์วใ้นท่ีเดียวกนั การโอนเงินหลากหลายประเภทตลอด 24 ชัว่โมง การ

จ่ายบิลเกือบทุกประเภท การเติมเงินมือถือหรือทางด่วน การบริหารจดัการดา้นกองทุน การบริการ

ดา้นบตัรเครดิต การแจง้ยอดเตือนเม่ือเงินเขา้-ออกผา่นแอปพลิเคชัน่ การคน้หาสาขาหรือตู ้ATM 

ของธนาคารไทยพาณิชย ์(ปภสัรา ถนอมทรัพย ์2558 ,อา้งใน ธนาคารไทยพาณิชย ์2555) 

http://www.etda.or.th/


จากขอ้มูลขา้งตน้ทาํใหเ้ห็นวา่ ธุรกรรมทาง การเงินผา่นบริการ Mobile banking ของ

ธนาคารเขา้มา มีบทบาทต่อการดาํเนินชีวติดา้นการเงินมากข้ึน ทาง ธนาคารจึงจาํเป็นท่ีจะพฒันา

รูปแบบการใหบ้ริการ คุณภาพของการบริการ ระบบรักษาความปลอดภยั ใหมี้ ศกัยภาพเพิ่ม

ความสามารถ ความไวว้างใจ การยอมรับ และเลือกใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินเพิ่มมากข้ึน ดงันั้น 

ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการใชเ้ทคโนโลย ีและ ส่วนประสม

ทางการตลาด ในการตดัสินใจใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (Mobile 

banking) ของธนาคารพาณิชยไ์ทยพาณิชย ์เพื่อนาํขอ้มูลผลวจิยัท่ีไดไ้ปเป็นแนวทางในการปรับปรุง 

และพฒันาระบบใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ ผูใ้ชบ้ริการต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  

2. เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็น ต่อส่วนผสมทางการตลาด (7Ps)  บริการ Scb Easy 

Application ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็น ต่อการยอมรับเทคโนโลย ีของบริการ Scb Easy Application 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. เพื่อศึกษาระดบัการตดัสินใจใชบ้ริการ Scb Easy Application ของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร 

5. เพื่อศึกษาการตดัสินใจใชบ้ริการ Scb Easy Application จาํแนกตามลกัษณะ

ประชากรศาสตร์ ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

6. เพื่อศึกษาอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ Scb 

Easy Application ในเขตกรุงเทพมหานคร 

7. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการยอมรับเทคโนโลย ีท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ Scb Easy 

Application ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 

 



สมมติฐานงานวจิยั 

 1.ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีเพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้างกนั 

มีการตดัสินใจใชบ้ริการ Scb Easy Application ต่างกนั 

2. ส่วนประสมทางการตลาด (7P’s): มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ Scb Easy Application 

ส่วนท่ี 3 การยอมรับเทคโนโลย ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ Scb Easy Application 

 

ขอบเขตของการวจิัย 

1. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 5,676,648 

คน (ขอ้มูลจากระบบสถิติทางการทะเบียน ณ เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2561)  

2. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือ ประชาชน จาํนวน 422 คน ในการกาํหนดขนาดกลุ่ม

ตวัอยา่ง  ผูว้จิยัใชห้ลกัการคาํนวณ ใชสู้ตรของ Yamane (กฤษดา ตั้งชยัศกัด์ิ, 2559, หนา้ 184) 

ระยะเวลาท่ีศึกษา พฤษภาคม พ.ศ. 2562 - มิถุนายน พ.ศ. 2562 

3. ตวัแปรท่ีศึกษา 

  3.1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ ศึกษาเฉพาะ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และระดบั

รายได ้

  3.2 ส่วนผสมทางการตลาด (7P’s) 

  3.3 การยอมรับเทคโนโลย ี 

 

กรอบแนวความคดิในการวจิัย 

ในการศึกษาคร้ังน้ีไดก้าํหนดตวัแปรในการวจิยั เป็น 2 ประเภท คือ 

1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบดว้ย ดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ 

ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้ดา้นส่วนประสมทางการตลาด (7P’s)  

และดา้นการยอมรับเทคโนโลย ี



2. ตวัแปรตาม (Dependent Variables)   คือ การตดัสินใจใชบ้ริการ Scb Easy Application 

ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลของการวจิยัคร้ังน้ี จะใชแ้บบสอบถาม ซ่ึงมีลกัษณะเป็น

คาํถามปลายปิด (closed-ended question) และคาํถามปลายเปิด (open-ended question) ซ่ึงมี 4 ส่วน

ใหญ่ ๆ ดงัต่อไปน้ี  

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ แบบใหเ้ลือกตอบจาํนวน 5 ขอ้ 

ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา  อาชีพ และระดบัรายได ้ซ่ึงเป็นคาํถามแบบปลายปิด  

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบั ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจใชบ้ริการ Scb Easy Application ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  

ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบั การยอมรับเทคโนโลย ีท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจใชบ้ริการ Scb Easy Application ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบั ความคิดท่ีจะใชบ้ริการ Scb Easy 

Application ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 



วเิคราะห์โดยใช ้ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การวิเคราะห์เปรียบเทียบ

ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของประชากร (independent sample t test) สถิติวเิคราะห์ความ

แปรปรวน (one-way ANOVA) และค่าสถิติการทดสอบความถดถอยพหุ (Multiple Regression) 

 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

ภายหลงัจากท่ีไดรั้บขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีไดรั้บการตอบอยา่งครบถว้นสมบูรณ์แลว้ 

ผูว้จิยัไดป้ระมวลผล โดยวธีิการทางสถิติ ซ่ึงสามารถ แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

1. การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

เพื่อใชอ้ธิบายขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ และ รายได ้

โดยอธิบายและนาํเสนอในรูปตาราง แจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้

วเิคราะห์ดา้นประชากรศาตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง 

2. การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อศึกษาขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่ง

โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) ใน การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) โดยใช้

เคร่ืองมือวเิคราะห์ผลทางสถิติ ดงัน้ี 

2.1 การวเิคราะห์ Independent Samples T-test และ One-Way ANOVA เพื่อทดสอบวา่

ระดบัการตดัสินใจใชบ้ริการ Scb Easy Application นั้น จะแตกต่างกนัไปตาม ปัจจยัดา้น

ประชากรศาสตร์หรือไม่ 

2.2 การวเิคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) เพื่อจดักลุ่มตวัแปรในแต่ละปัจจยัท่ีศึกษา 

2.3 การวเิคราะห์การถดถอย (Regression) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง ปัจจยัท่ีไดจ้าก

การวเิคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) กบัการตดัสินใจใชบ้ริการ Scb Easy Application ของกลุ่ม

ตวัอยา่ง 

 

สรุปผลการวจิัย 

จากการวเิคราะห์ขอ้มูล สามารถสรุปผลการวิจยัได ้ดงัน้ี 

1. กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี 

อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน/ลูกจา้ง และมีระดบัรายได ้40,000 บาทข้ึนไป  



2. กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีระดบัความคิดเห็น ต่อส่วนประสมทางการตลาด การยอมรับ

เทคโนโลย ีและความคิดท่ีจะใชบ้ริการ Scb Easy Application    อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

3. ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศและระดบั

การศึกษา ต่างกนั มีการตดัสินใจใชบ้ริการ Scb Easy Application ต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05  ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้น

การส่งเสริมการตลาด ดา้นส่วนลกัษณะทางกายภาพ และการยอมรับการเทคโนโลย ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจใชบ้ริการ Scb Easy Application อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

อภิปรายผล 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัไดน้าํมาประยกุตใ์ชใ้นงานวจิยั

เร่ือง “การยอมรับการใชเ้ทคโนโลย ีและ ส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ 

Scb Easy Application” อภิปรายผลตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1. เพื่อศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี 

อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน/ลูกจา้ง และมีระดบัรายได ้40,000 บาทข้ึนไป 

2. เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็น ต่อส่วนผสมทางการตลาด (7Ps)  ผลิตภณัฑ ์Scb Easy 

Application ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

จากผลการวจิยักลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีระดบัความคิดเห็น ต่อส่วนประสมทางการตลาด อยู่

ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ ดา้นราคา ดา้นบุคลากรผูใ้หบ้ริการ ดา้นลกัษณะ

ทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ รองลงอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้น

การส่งเสริมการตลาด สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชญัญาพทัธ์ จงทว ี(2558) ศึกษางานวจิยั เร่ือง

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ 

ปัจจยั พบวา่ ปัจจยัอิสระท่ีมีค่าเฉล่ีย ระดบัความเห็นสูงสุด 5 อนัดบัแรก โดยเรียงลาํดบัจากมากไป

นอ้ย ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ในเร่ือง Mobile Banking ช่วยประหยดัเวลาในการทาํ

ธุรกรรมทางการเงิน ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ในเร่ือง Mobile Banking สามารถเขา้ถึงได้

ทุกท่ี ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ในเร่ือง Mobile Banking สามารถ เขา้ถึงไดทุ้กเวลา ปัจจยั



ดา้นดา้นผลิตภณัฑ ์ในเร่ืองขอ้มูลทางการเงินใน Mobile Banking มีความถูกตอ้งและสามารถเช่ือถือ

ได ้ 

3. เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็น ต่อการยอมรับเทคโนโลย ีของบริการ Scb Easy Application 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

จากผลการวจิยักลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีระดบัความคิดเห็น ต่อการยอมรับเทคโนโลย ีของ

บริการ Scb Easy Application   โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ภคัจิรา นิล

เกษม (2558) ศึกษางานวจิยั เร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการใชบ้ริการธนาคารบนอินเตอร์เน็ตของลูกคา้

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี พบวา่ปัจจยัดา้นการยอมรับ

ทางเทคโนโลยอียูใ่นระดบัความสาํคญัมาก  

4. เพื่อศึกษาระดบัการตดัสินใจใชบ้ริการ Scb Easy Application ของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร 

จากผลการวิจยักลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ มีระดบัความคิดเห็น ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการScb 

Eeasy Application โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ภคัจิรา นิลเกษม (2558) 

ศึกษางานวจิยั เร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการใชบ้ริการธนาคารบนอินเตอร์เน็ตของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ 

จาํกดั (มหาชน) ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี  พบวา่ปัจจยัดา้นการตดัสินใจใชบ้ริการธนาคาร

บนอินเตอร์เน็ตโดยรวมอยูใ่น ระดบัความสาํคญัมากท่ีสุด  

5. เพื่อศึกษาการตดัสินใจใชบ้ริการ Scb Easy Application จาํแนกตามลกัษณะ

ประชากรศาสตร์ ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และ

รายได ้

กลุ่มตวัอยา่ง ชายและหญิง มีการตดัสินใจใชบ้ริการ Scb Easy Application ต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ แสงรว ีราซูล (2562) ศึกษาเปรียบเทียบ

เร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผา่นช่องทางอินเตอร์เน็ต 

กรณีศึกษา ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) กบัธนาคารซีไอเอม็บีไทย จาํกดั (มหาชน) 

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของชญัญาพทัธ์ จงทว ี(2558) ไดจ้ดัทาํงานวจิยั เร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึง

พอใจในการใชบ้ริการ Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่เพศมีผลต่อการตดัสินใจ ใน

การทาํธุรกรรมทางการเงินผา่น QR Code  



ระดบัการศึกษาต่างกนั มีการตดัสินใจใชบ้ริการ Scb Easy Application มีค่าเฉล่ียคะแนนการ

ประเมินแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผูว้จิยัจึงทาํการทดสอบความแตกต่างราย

คู่ (Post hoc analysis) ดว้ยวธีิ LSD แสดงใหเ้ห็นวา่ประชากรท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีความ

คิดเห็นแตกต่างจากประชากรท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาโท (Mean difference = 0.22425) ท่ีระดบั

นยัสาํคญั  0.05 

อาย ุอาชีพ และ ระดบัรายไดท่ี้แตกต่างกนั มีค่าเฉล่ียคะแนนการประเมินไม่แตกต่างกนั 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

6. เพื่อศึกษาอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ Scb 

Easy Application ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ส่วนประสมทางการตลาด มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ Scb Easy Application อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นรศิลป์ ชูช่ืน, รฐา คุณาสุภคักลุ และพร

ทิพย ์ชุ่มเมืองปัก (2560) ศึกษางานวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผา่น

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (Mobile Banking) ของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย พบวา่ปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาด มีอิทธิพล ต่อการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ของธนาคาร

พาณิชยใ์นประเทศไทย  

7. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการยอมรับเทคโนโลยี ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ Scb Easy 

Application ในเขตกรุงเทพมหานคร 

การยอมรับเทคโนโลย ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ Scb Easy Application ของประชากร

ในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ แสงรว ี

ราซูล (2562) ศึกษาเปรียบเทียบเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธุรกรรมทาง

การเงินผา่นช่องทางอินเตอร์เน็ต กรณีศึกษา ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) กบัธนาคารซี

ไอเอม็บีไทย จาํกดั (มหาชน) พบวา่ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลย ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการธุรกรรมทาง การเงิน ผา่นช่องทางอินเตอร์เน็ต อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ทั้งน้ีจากงานวิจยัเร่ืองการยอมรับการใชเ้ทคโนโลย ีและ ส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจใชบ้ริการ Scb Easy Application ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุป

ผลไดว้่าตวัแปรอิสระทั้งหมดสามารถอธิบายความแปรปรวนท่ีเกิดข้ึนกบัตวัแปรตามได ้29.5 % 



(Adjusted R square = 0.295) ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ ดา้นช่องทางการ

จดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นลกัษณะทางกายภาพ สามารถทาํนายผล การตดัสินใจ

ใชบ้ริการ Scb Easy Application ในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือนําไปใช้ 

ผูป้ระกอบการธนาคารไทยพาณิชยท่ี์ใหบ้ริการ ธนาคารผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีควรพฒันา

และปรับปรุง ระบบการใหบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีอยา่งสมํ่าเสมอ อีกทั้ง

ควรพฒันา ประสิทธิภาพของระบบใหมี้ความเสถียรภาพและความ ปลอดภยั ในดา้นการบริการควร

มีเจา้หนา้ท่ีผูดู้แลระบบงาน ไดท้นัที 

ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป  

1. ศึกษาคร้ังน้ีเป็น การศึกษาเฉพาะผูใ้ชบ้ริการ Scb Easy Application ในเขตพื้นท่ี

กรุงเทพมหานครเท่านั้น ซ่ึงหากตอ้งการทราบถึงการใชง้าน ธุรกรรมทางการเงินผา่น

โทรศพัทมื์อถือ เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาระบบและคุณภาพการบริการ ควรจะขยายพื้นท่ี

ออกไปต่างจงัหวดัไดข้อ้มูลท่ีทัว่ถึงและครอบคลุมมากยิง่ข้ึน 

2. ศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัไดเ้ลือก ศึกษาเฉพาะตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการธุรกรรม ทาง

การเงินผา่นโทรศทัพมื์อถือ ซ่ึงยงัมีตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีสามารถศึกษาได ้เพื่อการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีมี

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนใ์นการศึกษาเพิ่มข้ึน  
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