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บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาด  ความปลอดภยัและการ
ยอมรับเทคโนโลย ีท่ีมีต่อการใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ Mobile Banking ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
Mobile Banking กลุ่มตวัอยา่ง คือ ประชาชนท่ีมีใชบ้ริการธนาคารออนไลน์  Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร  
จ  านวน 400 คน เก็บรวบรวมโดยใชแ้บบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ 

ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่าง 26-35 ปี ส่วนใหญ่มีรายได ้15,000 - 
30,000 บาท มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี  ประกอบอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ  ลกัษณะประชากรศาสตร์ 
ดา้นรายได ้ระดบัการศึกษา และอาชีพท่ีแตกต่าง มีผลต่อการใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ Mobile Banking ท่ีแตกต่าง
กนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติระดบัท่ี .05  ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ มีผลต่อมีการใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ Mobile Banking  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05  ส่วนความปลอดภยัและการยอมรับเทคโนโลย ีดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ของการใชง้าน และดา้นการรับรู้
ถึงความง่ายของการใชง้าน มีผลต่อมีการใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ Mobile Banking อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 
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Abtract 

The objectives of this research are to study The Influence of Margeting Mixs on the useage of Mobile 

Banking in Bangkok The subjects are 400 customers conducting financial transactions through mobile banking in 

the Bangkok Metropolitan Region. The questionnaire has been used to collect data. The statistical tools for 

data analysis are percentage, mean, standard deviation, One-way ANOVA, and multiple regression analysis. 

The results from general data demonstated that female with age of 26 – 35 years old. Bachelor degree 
graduated,and work public servant/government Employees. The results are as follows: As a whole, the factors 
of the marketing mix, safety and  technology adoption highly affect financial transactions services through 
mobile banking of Thai banks;  differences in monthly income, education, and occupation affect financial 
transactions services through mobile banking of Thai banks with the significant level at .05; and  the factors of 
the marketing mix, safety and  technology adoption affect financial transactions services through mobile banking 
of Thai  banks with the significant level at .05 
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บทน า  

จากการแข่งขนัท่ีรุนแรงในอุตสาหกรรมธนาคารท่ีทุกรายต่างพยายามรักษาฐานลูกคา้เดิมและเร่งขยาย
ฐานลูกคา้ใหม่ เพ่ือน าไปต่อยอดในธุรกิจใหไ้ดม้ากท่ีสุดนั้น เป็นเร่ืองท่ีธนาคารใหค้วามส าคญั ดงันั้น ธนาคารจึง
มีการคิดคน้ผลิตภณัฑท์างการเงินและการใหบ้ริการท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจ
ของลูกคา้ใหไ้ดม้ากท่ีสุด เพื่อดึงใหลู้กคา้ใชบ้ริการกบัธนาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริการธนาคารออนไลน์ 
Mobile Banking เป็นการท าธุรกรรมทางการเงินผา่นธนาคารทางโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ธนาคารใชเ้พ่ิมช่องทางใน
การหารายไดข้ยายฐานลูกคา้รักษาส่วนแบ่งทางการตลาดและยงัช่วยลดตน้ทุนในการด าเนินงาน ซ่ึงจะส่งผลให้
เกิดความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัในธุรกิจและยงัเป็นการพฒันาศกัยภาพของธนาคารไดอี้กดว้ย 

ในช่วง 1-2 ปีมาน้ี มีการเติบโตของจ านวนปริมาณธุรกรรมท่ีใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ Mobile Banking 
ในปี 2560 เติบโต 110.25% จาก 584,983 รายการ เป็น 1,229,930 รายการ ดงัแสดงในภาพท่ี 1.1 นั้น ท าให ้
Mobile Banking เป็นท่ีน่าสนใจ ในดา้นมูลค่าทั้งหมดในการใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ Mobile Banking ก็
เติบโตสูงข้ึนดว้ยเช่นกนั จากภาพท่ี 1.2 จะพบว่า ในปี 2560 เติบโตสูงข้ึน 67.86% จาก 5,361 พนัลา้นบาท เป็น 
8,999 พนัลา้นบาท และเมื่อพิจารณาจากแนวโน้มการใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ Mobile Banking ในรอบ 5 ปี
ยอ้นหลงันั้น จะพบว่า จ านวนปริมาณรายการ และมูลค่ารายการ มีอตัราการเติบโตเพ่ิมมากข้ึน ตามล าดบั  

ส าหรับการใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ Mobile Banking นั้น มีประโยชน์ทั้งต่อธนาคารและลูกคา้ของ
ธนาคาร โดยประโยชน์ของ Mobile Banking ต่อธนาคารนั้น ท าใหส้าขาของธนาคารมีการปรับรูปแบบจากเดิม
ท่ีเนน้การใหบ้ริการฝาก ถอน โอนเงิน และช าระค่าสินคา้และบริการ ซ่ึงเป็นงานปฏิบติัประจ าทุกวนั เปล่ียนเป็น
การใหค้  าปรึกษาทางการเงินใหก้บัลูกคา้มากข้ึน โดยการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินให้กบัลูกคา้ก่อให้เกิดคุณค่า
กบัธนาคารไดสู้งกว่า เน่ืองจากธนาคารสามารถน าเสนอผลิตภณัฑท์างการเงินใหก้บัลูกคา้ไดอ้ยา่งครบวงจร 

ดงันั้น การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ Mobile Banking จึงเป็นเร่ืองท่ีควรให้
ความส าคญั เน่ืองจากผลของการศึกษาสามารถช่วยใหส้ามารถปรับปรุงระบบ Mobile Banking เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้ไดม้ากท่ีสุด 

วตัถุประสงค์การวจิยั 

การวิจยัเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ Mobile Banking  ใน

เขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคด์งัน้ี 

1. เพื่อศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูใ้ชบ้ริการธนาคารออนไลน์ Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร 



2. เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ของผูใ้ชบ้ริการธนาคารออนไลน์ 
Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อความปลอดภยัและการยอมรับเทคโนโลยีของผูใ้ชบ้ริการธนาคาร
ออนไลน์ Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อการใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ Mobile Banking ของผูใ้ชบ้ริการใน
เขตกรุงเทพมหานคร  

5. เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อการใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ Mobile Banking ของผูใ้ชบ้ริการใน
เขตกรุงเทพมหานคร จ  าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 

6. เพื่อศึกษาอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ดา้นผลิตภณัฑด์า้นราคา  ดา้นช่องทางการบริการ  
ดา้นการส่งเสริมการตลาด  ดา้นพนกังาน  ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ท่ีมีต่อการ
ใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ Mobile Banking ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

7. เพื่อศึกษาอิทธิพลของความปลอดภยัและการยอมรับเทคโนโลยี ไดแ้ก่ดา้นความปลอดภยั  การรับรู้
ถึงประโยชน์ของการใชง้าน การรับรู้ถึงความง่ายของการใชง้าน ท่ีมีต่อการใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ Mobile 
Banking ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมตฐิานงานวจิยั  

1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ เพศ อาย ุรายได ้การศึกษา 
และอาชีพ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อมีการใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ Mobile Banking ท่ีแตกต่างกนั 

2. ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps คือ ดา้นผลิตภณัฑ์  ดา้นราคา ดา้นช่องทางการบริการ ดา้นการส่งเสริม
การตลาด ดา้นพนกังาน ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ มีผลต่อมีการใชบ้ริการธนาคาร
ออนไลน์ Mobile Banking 

3. ความปลอดภยัและการยอมรับเทคโนโลย ีคือ ดา้นความปลอดภยั ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ของการ
ใชง้าน และดา้นการรับรู้ถึงความง่ายของการใชง้าน มีผลต่อมีการใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ Mobile Banking 

ขอบเขตการวจิยั  

 ประชากร คือ ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและใชบ้ริการ  Mobile Banking มี

ขอ้มูลประชากรท่ีใช้ Mobile Banking ทัว่ประเทศมีจ านวน 32.4 ลา้นคน (ขอ้มูลจาก กสทช.) คาดว่าจะเป็น

ประชาชนกรุงเทพมหานคร 5 ลา้นคน 

 



 กลุ่มตวัอยา่ง คือ ประชาชนท่ีมีใชบ้ริการธนาคารออนไลน์  Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร  
จ  านวน 400 คน ในการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งผูว้ิจยัใชห้ลกัการค านวณใชสู้ตรของ Yamane (1967) 

กรอบแนวคดิการวจิยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 

ใชแ้บบสอบถามซ่ึงมีลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด (closed-ended question) และค าถามปลายเปิด (open-
ended question) ซ่ึงมี 5 ส่วนใหญ่ ๆ ดงัต่อไปน้ี  

ส่วนท่ี 1: เป็นแบบสอบถามขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ แบบใหเ้ลือก
ค าตอบ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุรายได ้ระดบัการศึกษา และอาชีพ ซ่ึงเป็นค าถามแบบปลายปิด 

ส่วนท่ี 2: เป็นแบบสอบถามขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการธนาคารออนไลน์ Mobile Banking 
เก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการบริการ ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด ดา้นพนกังาน ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ  

ส่วนท่ี 3: เป็นแบบสอบถามขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการธนาคารออนไลน์ Mobile Banking  
เก่ียวกบัปัจจยัดา้นความปลอดภยัและการยอมรับเทคโนโลยี ไดแ้ก่ ดา้นความปลอดภยั ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์
ของการใชง้าน และดา้นการรับรู้ถึงความง่ายของการใชง้าน  



ส่วนท่ี 4: เป็นแบบสอบถามขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ Mobile 
Banking  

ส่วนท่ี 5 : เป็นค าถามปลายเปิด เพ่ือใหผู้ต้อบแบบสอบถามแสดงขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

สถิตทิี่ใช้ในการวจิยั  

ภายหลงัจากท่ีไดรั้บขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีไดรั้บการตอบอย่างครบถว้นสมบูรณ์แลว้ผูว้ิจยัไดประมวลผล 
โดยวิธีการทางสถิติดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป (SPSS) ดงัน้ี 

การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ือใชอ้ธิบายขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 
โดยอธิบายและน าเสนอในรูปตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อศึกษาขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) ในการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) โดยใชเ้คร่ืองมือวิเคราะห์ผลทางสถิติ 
ดงัน้ี 

1. วิเคราะห์ Independent Samples T-test และ One-Way ANOVA  
2. การวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) เพื่อจดักลุ่มตวัแปรในแต่ละปัจจยัท่ีศึกษา ผูว้ิจยัจะใชส้ถิติวิเคราะห์

ความแปรปรวน (One-way ANOVA) ซ่ึงในกรณีท่ีมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั ผูว้ิจยัจะวิเคราะห์ความแตกต่าง
รายคู่ (Post-hoc analysis) เพ่ือวิเคราะห์ความแตกต่างนั้นเกิดข้ึนระหว่างกลุ่มใด โดยวิธีของ LSD 

3. การวิเคราะห์การถดถอย (Regression)  

สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

สรุป  

จากการวิเคราะห์ขอ้มูล สามารถสรุปผลการวิจยัได ้ดงัน้ี 
1. กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 70.5 มีอายรุะหว่าง 26-35 ปี ร้อยละ 59.30  ส่วนใหญ่มีรายได ้

15,000 - 30,000 บาท ร้อยละ 47.50   มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี  ร้อยละ 63.50  ประกอบอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
ร้อยละ 45.50  

2. กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ดา้นราคา ดา้นช่องทางการบริการ ดา้น
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการให้บริการ และ ดา้นพนักงาน 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ตามล าดบั  



3. กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นต่อความปลอดภยัและการยอมรับเทคโนโลยี อยู่ในระดบัมากท่ีสุด และ
เมื่อพิจารณาเป็นแต่ละดา้นพบว่า ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ของการใชง้าน มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  รองลงมาคือ ดา้น
การรับรู้ถึงความง่ายของการใชง้าน และดา้นความปลอดภยั มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 

4. กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นต่อความคิดท่ีจะใชบ้ริการ Mobile Banking อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

อภิปรายผล  

ผลการศึกษาพบว่าลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร รายได ้การศึกษา 
และอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อมีการใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ Mobile Banking ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 และ เพศ อาย ุท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อการใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ Mobile Banking ท่ี
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   

รายไดข้องผูใ้ชบ้ริการท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ Mobile Banking ของผูใ้ชใ้นเขต
กรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีเน่ืองจาก ผูใ้ช้บริการท่ีมีรายได้แตกต่างกนัมกัมีความสนใจ และมกัการท าธุรกรรมท่ี
แตกต่างกัน จึงส่งผลต่อการใช้บริการธนาคารออนไลน์ Mobile Banking ท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงสอดคลอ้งกับ
ผลงานวิจยัของนรศิลป์ ชูช่ืน และ รฐา คุณาสุภคักุล (2560) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการธุรกรรมทาง
การเงินผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ี (Mobile Banking)  การศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการใช้บริการธนาคาร
ออนไลน์ Mobile Banking ของผูใ้ชใ้นเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีเน่ืองจาก ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีการศึกษาท่ีแตกต่างกนั 
ย่อมท าให้พฤติกรรมบุคคลแตกต่างกนั  มีความรู้ในดา้นเทคโนโลยีซ่ึงเป็นส่ิงส าคัญต่อการใชบ้ริการธนาคาร
ออนไลน์ Mobile Banking แตกต่างกนั จึงส่งผลต่อการใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ Mobile Banking ท่ีแตกต่าง
กนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ เสาวนีย ์อุดมเวชสกุล (2557) ศึกษาเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจในการท า
ธุรกรรมทางการเงินผา่นเคาน์เตอร์ธนาคารและผา่นธนาคารทางอินเทอร์เน็ต (Internet Banking) ของผูใ้ชบ้ริการ
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  อาชีพท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ Mobile Banking 
ของผูใ้ช้ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ งน้ีเน่ืองจากลักษณะการท างานแต่ละอาชีพย่อมแตกต่างกัน ท าให้
ชีวิตประจ าวนัของแต่ละคนก็ต่างกนัไปดว้ย ส่งผลต่อความสะดวกท่ีจะเดินทางไปใชบ้ริการท าธุรกรรมดว้ย
ตนเองท่ีธนาคาร ท าให้มีการใช้บริการธนาคารออนไลน์ Mobile Banking ท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงสอดคลอ้งกับ
ผลงานวิจยัของเสาวนีย ์อุดมเวชสกุล (2557) ศึกษาเร่ืองการศึกษาความพึงพอใจในการท าธุรกรรมทางการเงินผ่าน
เคาน์เตอร์ธนาคารและผา่นธนาคารทางอินเทอร์เน็ต (Internet Banking) ของผูใ้ชบ้ริการในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล   

เพศของผูใ้ชบ้ริการท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อการใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ Mobile Banking ของผูใ้ชใ้นเขต
กรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีเน่ืองจากในปัจจุบนัเพศชายและหญิงมีความเท่าเทียมกัน ทั้งความรู้และสิทธิต่างๆ จึงมี
ความสามารถตดัสินใจอยา่งเท่าเทียมกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของสุรียพ์ร เหมืองหล่ิง (2558) ศึกษาเร่ือง 



ปัจจยัท่ีมีผลต่อความเช่ือมัน่ในการใชบ้ริการทางการเงินผ่าน Mobile  Banking Application ของผูใ้ชบ้ริการใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล   อายุท่ีแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อการใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ Mobile 
Banking ของผูใ้ชใ้นเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีเน่ืองจาก ธนาคารออนไลน์ Mobile Banking ถูกออกแบบมาให้
สามารถใชง้านง่ายส าหรับคนทุกวยั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของยวุดี จริยานนัทศกัด์ิ (2556)  ศึกษาเร่ืองปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อความเส่ียงในการใชบ้ริการอินเตอร์เน็ตในการท าธุรกรรมทางการเงินของลูกคา้ธนาคารไทยพาณิชยจ์  ากดั 
(มหาชน) สาขาอุบลราชธานี  

ผลการศึกษาพบว่าส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ มีผลต่อมีการใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ Mobile Banking  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ
ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทางการบริการ ดา้นพนักงาน ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ไม่มีผลต่อมีการใชบ้ริการ
ธนาคารออนไลน์ Mobile อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ดา้นราคา มีผลต่อการใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ Mobile Banking ของผูใ้ชใ้นเขตกรุงเทพมหานคร 
ทั้งน้ีเน่ืองจากราคาเป็นปัจจัยส าคญัท่ีท าให้คนหันมาใชง้านแอพพลิเคชั่นแทนการใช้บริการหน้าเคาน์เตอร์
ธนาคาร การใชง้านท่ีไม่มีการธรรมเนียม หรือมีแต่น้อยกว่าเมื่อเทียบการท าธุรกรรมท่ีเคาน์เตอร์ธนาคาร ไม่มี
ค่าธรรมเนียมรายปีต่างในการใชง้าน สามารถเรียกดูรายการเคล่ือนไหวทางบญัชี (Statement) ยอ้นหลงัไดด้ว้ย
ตวัเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของสุรียพ์ร เหมืองหล่ิง (2558) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความเช่ือมัน่ในการ
ใชบ้ริการทางการเงินผา่น Mobile  Banking Application ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
และเกศวิทู ทิพยศ (2557) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผ่านส่ือ
ออนไลน์กรณีศึกษา ธนาคาร ซีไอเอม็บีไทย จ  ากดั (มหาชน) 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ Mobile Banking ของผูใ้ชใ้นเขต
กรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีเน่ืองจาก ธุรกิจธนาคารมีการแข่งขนัสูง แต่ละธนาคารจึงมีการแนะน า ท าโฆษณาและ
ประชาสมัพนัธ ์รวมถึงการมีโปรโมชัน่ในการใชบ้ริการ อาจลดค่าธรรมเนียมหรือมีของก านัล ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ผลงานวิจยัของสุรียพ์ร เหมืองหล่ิง (2558) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความเช่ือมัน่ในการใชบ้ริการทางการเงิน
ผ่าน Mobile  Banking Application ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเกศวิทู ทิพยศ 
(2557) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผ่านส่ือออนไลน์กรณีศึกษา 
ธนาคาร ซีไอเอม็บีไทย จ  ากดั (มหาชน)  

ดา้นกระบวนการให้บริการ มีผลต่อการใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ Mobile Banking ของผูใ้ชใ้นเขต
กรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีเน่ืองจากผูใ้ชใ้หค้วามส าคญักบัความสามารถในการใหบ้ริการ  เทคโนโลยท่ีีดีข้ึน ธนาคาร
ออนไลน์ Mobile Banking ท าใหส้ามารถใชง้านได ้24 ชัว่โมง ขั้นตอนไม่ซบัซอ้น ยุง่ยาก สามารถใชง้านไดโ้ดย
ไม่ติดขดั สามารถทดแทนการใชท้ าธุรกรรมทางการเงินท่ีเคาน์เตอร์ธนาคาร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ  



ภทัรา มหามงคล (2554) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารทางโทรศพัท์มือถือของ
ธนาคารกสิกรไทยจ ากดั (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร และเกศวิทู ทิพยศ (2557) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผา่นส่ือออนไลน์กรณีศึกษา ธนาคาร ซีไอเอม็บีไทย จ  ากดั (มหาชน)  

ดา้นผลิตภณัฑไ์ม่มีผลต่อการใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ Mobile Banking ของผูใ้ชใ้นเขตกรุงเทพมหานคร 
ทั้งน้ีเน่ืองจาก ความถูกตอ้งและสามารถเช่ือถือไดข้องขอ้มูลทางการเงินใน Mobile Banking เป็นปัจจยัพ้ืนฐาน
ของการใชบ้ริการ Mobile Banking  อยูแ่ลว้ ส่วนองคป์ระกอบ กราฟฟิค และสีท่ีมีความลงตวั ของแอพพลิเคชัน่
ในโทรศพัทปั์จจุบนัถูกออกแบบมาสวยงามและมีความลงตวัเหมือนๆกนั จึงไม่รู้สึกถึงความแตกต่าง ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัผลงานวิจยัของเสาวนีย ์อุดมเวชสกุล (2557) ศึกษาเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจในการท าธุรกรรมทางการ
เงินผา่นเคาน์เตอร์ธนาคารและผา่นธนาคารทางอินเทอร์เน็ต (Internet Banking) ของผูใ้ชบ้ริการในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล และสุรียพ์ร เหมืองหล่ิง (2558) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความเช่ือมัน่ในการใช้บริการทาง
การเงินผา่น Mobile  Banking Application ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ดา้นช่องทางการบริการ ไม่มีผลต่อการใช้บริการธนาคารออนไลน์ Mobile Banking ของผูใ้ชใ้นเขต
กรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีเน่ืองจากปัจจุบนัทุกคนเขา้ถึงอินเตอร์เน็ตและมีความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัการใชแ้อพพลิเคชัน่
ต่างๆ ประกอบกบัปัจจุบนัแอพพลิเคชัน่ทุกธนาคารมีความปลอดภยั มีความง่ายตั้งแต่ขั้นตอนการสมคัรตลอดจน
การเขา้ใชบ้ริการก็สามารถท าไดทุ้กท่ีอยา่งสะดวกเพียงการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต เป็นส่ิงพ้ืนฐานจึงไม่มีผลการใช้
บริการธนาคารออนไลน์ Mobile Banking ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของเสาวนีย ์อุดมเวชสกุล (2557) ศึกษาเร่ือง 
การศึกษาความพึงพอใจในการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารและผ่านธนาคารทางอินเทอร์เน็ต 
(Internet Banking) ของผูใ้ชบ้ริการในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภคัจิรา นิลเกษม (2556) ศึกษาเร่ือง
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการใชบ้ริการธนาคารบนอินเตอร์เน็ตของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัปทุมธานี 

ดา้นพนกังาน ไม่มีผลต่อการใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ Mobile Banking ของผูใ้ชใ้นเขตกรุงเทพมหานคร 
ทั้งน้ีเน่ืองจากในการใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ Mobile Banking จะอาศยัพนกังานเพียงในช่วงแรกในการเขา้ใช้
งาน เช่น ในการขั้นตอนการสมคัร และการใชง้านเบ้ืองตน้เท่านั้น และในปัจจุบนัทั้งแอพพลิเคชัน่และสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตมีความเสถียรท าใหเ้กิดปัญหาขดัขอ้งนอ้ยหรือเกือบจะไม่เกิดข้ึนเลย พนกังานจึงไม่ไดมี้ความส าคญั
ในการแกปั้ญหา ซ่ึงสอดคลอ้งกับผลงานวิจัยของภคัจิรา นิลเกษม (2556) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการใช้
บริการธนาคารบนอินเตอร์เน็ตของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี 

ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพไม่มีผลต่อการใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ Mobile Banking ของผูใ้ชใ้นเขต
กรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีเน่ืองจากช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของทุกธนาคารมีความน่าเช่ือถือ มีความเป็นธนาคารดา้น
การใหบ้ริการบนอินเตอร์ในความรู้สึกของผูใ้ชบ้ริการธนาคารออนไลน์ Mobile Banking อยู่แลว้ ซ่ึงสอดคลอ้ง



กบัผลงานวิจยัของภคัจิรา นิลเกษม (2556) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการใชบ้ริการธนาคารบนอินเตอร์เน็ตของ
ลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี 

ผลการศึกษาพบว่าความปลอดภยัและการยอมรับเทคโนโลยี ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ของการใชง้าน 
และดา้นการรับรู้ถึงความง่ายของการใชง้าน มีผลต่อมีการใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ Mobile Banking อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นความปลอดภยัไม่มีผลต่อมีการใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ Mobile Banking 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แสดงว่าตวัแปรน้ีเป็นปัจจยัท่ีไม่ส่งผล
ต่อการใชธ้นาคารออนไลน์ Mobile Banking ของผูใ้ชใ้นเขตกรุงเทพมหานคร 

ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ของการใชง้าน มีผลต่อการใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ Mobile Banking ของ
ผูใ้ชใ้นเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีเน่ืองจากเม่ือมีการใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ Mobile Banking จริง จึงทราบถึง
ประโยชน์ ว่าช่วยท าธุรกรรมทางการเงินไดง่้ายและรวดเร็วข้ึน การท าธุรกรรมท่ีสามารถท าไดโ้ดยไม่มีค่าธรรมเนียม
ทั้งการเติมเงิน ช าระค่าสินคา้และบริการต่าง ช่วยอ านวยความสะดวกท าใหชี้วิตง่ายข้ึน อีกทั้งประหยดัเงิน และเวลา
อีกดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของชญัญาพทัธ ์จงทวี (2558) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการ Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ดา้นการรับรู้ถึงความง่ายของการใชง้าน มีผลต่อการใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ Mobile Banking ของ
ผูใ้ชใ้นเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีเน่ืองจากเม่ือมีการใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ Mobile Banking จริง จึงทราบถึง
ความง่ายของการใชง้าน ว่าการท าธุรกรรมผ่านธนาคารออนไลน์  Mobile Banking นั้นง่าย ดว้ยแอพพลิเคชัน่ใช้
ภาษาท่ีง่ายต่อความเขา้ใจ มีการแสดงผลท่ีง่ายต่อการอ่าน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของชญัญาพทัธ์ จงทวี (2558) 
ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ดา้นความปลอดภยั ไม่มีผลต่อการใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ Mobile Banking ของผูใ้ชใ้นเขตกรุงเทพมหานคร 
ทั้งน้ีเน่ืองจากผูใ้ชบ้ริการธนาคารออนไลน์ Mobile Banking ทราบถึงความปลอดภยัระบบท่ีมีมาตรฐาน การใช้
งานมีระบบป้องกนัความปลอดภยั ตอ้งใชร้หสัผา่นเพ่ือเขา้ท ารายการ และเพ่ือความปลอดภยัท่ีมากข้ึน สามารถ
เปล่ียนรหัสผ่านไดต้ลอด ท าให้ผูใ้ชบ้ริการมีมัน่ใจในการใชง้านอยู่แลว้ จึงไม่ไดใ้ห้ความส าคญัเป็นพิเศษ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของจีรนนัท ์ต๊ะมอญ (2560) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมและปัจจยัการยอมรับนวตักรรมของ
ผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสินผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในเขตอ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชียงราย พบว่า การบริการผ่าน
โทรศพัทม์ือถือมีความสะดวกรวดเร็วในการเขา้ถึง และส่งขอ้มูล มีความปลอดภยัสูง 

ข้อเสนอแนะ 
ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะธนาคารส าหรับการให้บริการผ่านธนาคารออนไลน์ Mobile Banking ควรเน้น

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ Mobile Banking   



1. ส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ Mobile Banking  คือ ดา้นราคา 
ควรมีการวางแผน ส ารวจวิจยั และบริหารจดัการใหเ้หมาะสมสร้างความพึงพอใจให้กบัผูใ้ชบ้ริการให้มากท่ีสุด  
เพ่ือเพ่ิมปริมาณหรือความถ่ีในการใชบ้ริการให้มากข้ึน โดยมีการช้ีแจงรายละเอียดค่าธรรมเนียมอย่างชดัเจน 
และการก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามความเหมาะสมกบัคุณภาพ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ควรมีการ
แนะน า ประชาสมัพนัธก์ารใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ Mobile Banking อยา่งต่อเน่ือง โดยผา่นส่ือต่างๆ ควรจดั
โปรโมชัน่การใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ Mobile Banking ให้มีความแตกต่างเพื่อดึงดูดผูใ้ชบ้ริการใชบ้ริการ
สม ่าเสมอดา้นกระบวนการใหบ้ริการ มีการปรับปรุงพฒันาระบบใหม้ีความเสถียรในการใชง้าน ลดความยุ่งยาก
และซบัซอ้นให้มากท่ีสุด  ควรให้ความส าคญักบัการอ านวยความสะดวกของการใชบ้ริการ Mobile Banking ให้
สามารถเขา้ถึงไดทุ้กท่ีทุกเวลา และให้บริการไดต้ลอด 24 ชัว่โมง เพื่อท าให้เกิดความแตกต่างกบัช่องทางการ
ใหบ้ริการทางการเงินช่องทางอ่ืนๆ 
 2. ความปลอดภยัและการยอมรับเทคโนโลย ีท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ Mobile Banking  
คือ ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ของการใชง้าน และดา้นการรับรู้ถึงความง่ายของการใชง้าน ควรเน้นย  ้าถึงประโยชน์
ของการใชง้าน Mobile Banking เพื่อให้ผูใ้ชบ้ริการตระหนักและยอมรับการใช้ Mobile Banking นอกจากนั้น
ควรออกแบบการใชง้าน Mobile Banking ใหส้ามารถใชง้านไดง่้าย เมื่อผูใ้ชบ้ริการไดใ้ชง้านภายหลงัจากการท่ี
ผูใ้ชบ้ริการไดย้อมรับและทดลองใชแ้ลว้ จะไดเ้กิดความเขา้ใจในการใชบ้ริการ และใชง้านอยา่งต่อเน่ือง 
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