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บทคดัยอ 

 การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค ดังนี้ (1) เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกรรมทาง

การเงินผาน Mobile Banking Application  (2) เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกรรมทาง

การเงินผาน Mobile Banking Application จําแนกตามปจจัยดานประชากรศาสตร (3) เพื่อศึกษาปจจัยดาน

การยอมรับเทคโนโลยี  ปจจัยดานการรับรูความเสี่ยง ปจจัยดานความเชื่อมั่น และปจจัยดานสวนประสมทาง

การตลาด ที่ มีผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกรรมทางการเงินผาน Mobile Banking 

Application โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ พนักงานที่ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม ในเขต

จังหวัดระยองที่เคยใชบริการธุรกรรมการเงินผานโทรศัพทมือถือ Mobile Banking Application จํานวน 400 

คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก  คาความถี่ 

(Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ ย  (Mean) และค าสวนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) สําหรับการทดสอบสมมติฐาน ผูวิจัยไดใชสถิติการทดสอบแบบ  t-test  สถิติการวิเคราะหความ

แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ซึ่งหากพบความแตกตางจะนําขอมูลไปเปรียบเทียบเปนรายคู โดยใช

วิธี LSD และใชสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 
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   ผลการทดสอบสมมุติฐานพบวา พนักงานที่ทํางานโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดระยอง ที่มีเพศ

ตางกัน ทําใหกระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกรรมทางการเงินผาน Mobile Banking Application ไม

ตางกัน และพนักงานที่ทํางานโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดระยอง ที่มีอายุ ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ย

ตอเดือนตางกัน ทําใหกระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกรรมทางการเงินผาน Mobile Banking 

Application ตางกัน ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางจัดจําหนาย ดาน

บุคคลากร ดานกระบวนการ ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ  และปจจัยดานการรับรูความเสี่ยง มีผลตอ

กระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกรรมทางการเงินผาน Mobile Banking Application ของพนักงานที่

ทํางานโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดระยอง สวนปจจัยดานการยอมรบัเทคโนโลยี  ดานการรับรูถึงประโยชน

ของการใชงาน และดานการรับรูถึงความงายของการใชงาน  ปจจัยดานความเชื่อมั่น และปจจัยดานสวนประสม

ทางการตลาด ดานการสงเสรมิการตลาด ไมมีผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกรรมทางการเงินผาน 

Mobile Banking Application ของพนักงานที่ทํางานโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดระยอง 

 

คําสําคัญ : กระบวนการตัดสินใจ; บริการธุรกรรมทางการเงินผาน Mobile Banking Application 

 

Abstract 

This research aims to (1 ) To study a decision-making process on choosing a financial 

transaction service via the Mobile Banking Application, (2) To study a decision-making process 

on choosing a financial transaction service via the Mobile Banking Application, classified by 

demographic factors, and (3 ) To study the factors of technology acceptance, risk perception 

factor, confidence factor and marketing mix factors, that affect to the decision-making process 

on choosing a financial transaction service via the Mobile Banking Application.  The sample 

group used in this research was 4 0 0  employees working in industrial factories in Rayong 

Province, who have used the Mobile Banking Application. The questionnaire was used as a 

tool for data collection. The statistics used in data analysis were frequency, percentage, mean 

and standard deviation. For hypothesis testing, the researcher used t-test and One-way 

ANOVA). If the differences are found, the pair comparison is applied with using LSD method 

and multiple regressions. 

The results of the hypothesis testing found that there is no difference in the decision-

making process on the Mobile Banking Application for the employees working in industrial 

factories in Rayong Province of different genders, there is no difference in the decision-making 

process on the Mobile Banking Application for the employees working in industrial factories in 
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Rayong Province of different age, education level and average monthly income, the marketing 

mix factor in product, price, distribution channel, personnel, process and physical environment 

aspects, and the risk perception factor affecting the decision-making process on the Mobile 

Banking Application for the employees working in industrial factories in Rayong Province, but 

the technology adoption factor in the perception of benefits of use and the perception of 

ease of use aspects, the confidence factor and the marketing mix factor in marketing 

promotion aspect no affecting the decision-making process on the Mobile Banking Application 

for the employees working in industrial factories in Rayong Province. 

 

Keywords: The decision-making process, Mobile Banking Application 

 

บทนํา 

 ปจจุบันโลกกําลังเขาสูยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่จะเปลี่ยนโครงสรางรูปแบบกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การคา การบริการ รวมถึงการมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคลดวย สําหรับประเทศไทย

นั้นไดตระหนักถึงความสําคัญของการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศ ดังจะเห็นไดจากนโยบายตางๆ ของทางภาครัฐในการพัฒนาระบบการชําระเงินไทยใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในโลกการเงินไดสงผลใหเกิดรูปแบบการ

ใหบริการทางการเงินตางๆ ที่ตอบสนองรูปแบบการใชชีวิตของผูบริโภคยุคใหม โดยเฉพาะการทําธุรกรรม

ทางการเงินที่สามารถทําไดทุกที่ ทุกเวลา รวดเร็ว ผานอุปกรณตางๆ และเมื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเขามามีบทบาท

มากข้ึน ธนาคารจึงมีการปรับเปลี่ยนหนาที่ไปตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือกาวเขาสูระบบการเงิน

สมัยใหม สงผลใหธนาคารตองเผชิญกับการแขงขันที่เพิ่มมากขึ้น  

ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาวิจัยเรื่องกระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกรรมทาง

การเงินผาน Mobile Banking Application ของพนักงานที่ทํางานโรงงานในเขตจังหวัดระยอง  ทั้งนี้เพื่อเปน

แนวทางสําหรับธนาคารพาณิชยที่จะไดนําผลการวิจัยนี้ไปใชในการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง

การเงิน รูปแบบใหมๆในการใหบริการ รวมทั้งฟงคชั่นการใชงานตางๆ เพ่ือใหตรงกับความตองการของผูบริโภค

และทําใหธุรกิจสามารถเติบโตและแขงขันไดในสภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยีในยุคปจจุบัน  

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกรรมทางการเงินผาน Mobile Banking 

Application  ของพนักงานที่ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตจังหวัดระยอง 
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2. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกรรมทางการเงินผาน Mobile Banking 

Application ของพนักงานที่ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตจังหวัดระยอง จําแนกตามปจจัยดาน

ประชากรศาสตร 

3. เพื่อศึกษาปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยี  ปจจัยดานการรับรูความเสี่ยง ปจจัยดานความ

เชื่อมั่น และปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกรรมทาง

การเงินผาน Mobile Banking Application ของพนักงานที่ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตจังหวัดระยอง 

 

ขอบเขตของงานวิจัย 

1. ขอบเขตของประชากร ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ไดทําการเลือกกลุมประชากรที่เปนวัยทํางาน

ที่ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดระยอง 

2. ขอบเขตดานตัวแปร ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ไดกําหนดตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 

ดังตอไปนี้ 

ตัวแปรอิสระ ประกอบดวย ปจจัยดานประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ

รายไดเฉลี่ยตอเดือน ปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยี ประกอบดวย การรับรูถึงประโยชนจากการใชงาน และ

การรับรูถึงความงายในการใชงาน ปจจัยดานการรับรูความเสี่ยง ปจจัยดานความเชื่อมั่น ปจจัยดานสวนประสม

ทางการตลาด ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดาน

บุคลากร ดานสภาพแวดลอมกายภาพ และดานกระบวนการ 

ตัวแปรตาม ประกอบดวย กระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกรรมทางการเงินผาน Mobile 

Banking Application  ของพนักงานที่ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตจังหวัดระยอง ประกอบดวย การ

รับรูปญหาและความตองการ การคนหาขอมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจใชบริการ และการประเมินผล

หลังการใชบริการ 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทําใหทราบถึงปจจัยที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกรรมทางการเงินผาน 

Mobile Banking Application เพื่อเปนประโยชนแกธนาคารตางๆ สําหรบัใชเปนแนวทางกําหนดกลยุทธ การ

วางแผนการตลาดใหเหมาะสมและตรงตามความตองการของลูกคา 

2. ธนาคารสามารถนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้มาใชเปนแนวทางในการพัฒนา และ

ปรับปรุงการบริการธนาคารทางโทรศัพท (Mobile Banking Application) เพื่อเพิ่มคุณภาพบริการใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนรวมถึงสรางความความพึงพอใจที่จะใชบริการธนาคารตอไป 

3. ธนาคารสามารถนําผลการศึกษาไปใชวางแผนกลยุทธดานการใหบริการทางการเงินผานสื่อ

ออนไลนไดอยางเหมาะสมเพื่อเปนการขยายฐานลูกคา  
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การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี  

1. การรับรูถึงประโยชนของการใชงาน (Perceived Usefulness) 

จากการศกึษา ผูวิจัยสามารถสรุปความหมายไดวา การรับรูถึงประโยชนของการใชงาน หมายถึง  ระดับ

ความเชื่อของผูบริโภคที่เล็งเห็นถึงประโยชนจากการใชเทคโนโลยี Mobile Banking ที่จะสรางคุณคาเพราะ

สามารถตอบสนองการแกปญหาและความตองการของผูบริโภค และชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทําธุรกรรม

ทางการเงนิ อันไดแก ความสะดวก สบาย ความรวดเร็ว ความประหยัดทั้งคาใชจายและเวลา  ความปลอดภัย 

2. การรับรูถึงความงายของการใชงาน (Perceived Ease of Use) 

จากการศึกษา ผูวิจัยสามารถสรปุความหมายไดวา การรับรูถึงความงายของการใชงาน หมายถึง ระดับ

ที่บุคคลเชื่อวาเทคโนโลยี Mobile Banking Application ที่ใชจะตองมีความงายในการใชงาน โดยไมตองใช

ความรูหรือความพยายามมากนัก ไดแก ขั้นตอนการสมัครใชงานหรือการโอนเงิน มีความงาย สะดวก  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรูความเสี่ยง 

 จากการศึกษา ผูวิจัยสามารถสรุปความหมายไดวา ความเสี่ยง หมายถึง ลักษณะของความเสี่ยงที่

ผูบริโภครับรูในการพิจารณากอนการตัดสินใจใชบริการ Mobile Banking โดยมุงเนนการรับรูความเส่ียงใน 3 

มิติ  ไดแก  1) มิติการเงิน 2) มิติดานความปลอดภัยในการใชงาน และ3) มิติดานขอมูลสวนตัวของผูใชบริการ   

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความเชื่อมั่น 

 จากการศึกษาเก่ียวกับความเชื่อมั่นที่กลาวไวขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปความหมายไดวา ความเชื่อมั่น 

หมายถึง ระดับความมั่นใจในระบบการบริการของธนาคารผูใหบริการ Mobile Banking วามีความนาเชื่อถือ มี

ความปลอดภัยและสามารถใหบริการที่ดีมีมาตรฐาน 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด (7Ps)  

1. ผลิตภัณฑหรือบริการ (Product)  จากการศึกษา ผูวิจัยสามารถสรุปความหมายไดวา 

ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง บริการธุรกรรมการเงินบนโทรศัพทมือถือ Mobile Banking Application ที่

เสนอใหกับผูบริโภค เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา ซึ่งเกิดจากปจจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะของบริการ 

ไดแก มาตรฐานของระบบที่มีความถูกตอง แมนยํา มีความสะดวก รวดเร็ว และมีความหลากหลายของบริการ 

รวมถึงชื่อเสียงและความนาเชื่อถือของธนาคาร 

2. ราคา (Price)  จากการศึกษา ผูวิจัยสามารถสรุปความหมายไดวา ราคา (Price) หมายถึง 

ปจจัยเก่ียวกับอัตราคาบริการหรือคาธรรมเนียมตางๆ ในการใชบริการ Mobile Banking ที่มีความคุมคากับสิ่งที่

ไดรับ ไดแก ความเหมาะสมของคาบริการเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพและมาตรฐาน ไมมีคาธรรมเนียมรายป  

3. ชองทางจัดจําหนาย (Place)  จากการศึกษา ผูวิจัยสามารถสรุปความหมายไดวา ชองทางจัด

จําหนาย (Place) หมายถึง ปจจัยเก่ียวกับชองทางในการสงมอบบรกิารที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ซึ่งการใชบริการ
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ทางการเงินผาน Mobile Banking Application ที่ผูใชบรกิารสามารถทําธุรกรรมการเงินผานโทรศัพทมือถือได

ทุกที่ ทุกเวลา และมีชองทางที่หลากหลายที่ผูใชบริการสามารถติดตอสอบถามรายละเอียดตางๆ 

4. การสงเสริมการตลาด (Promotion)  จากการศึกษา ผูวิจัยสามารถสรุปความหมายไดวา ดาน

การสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง เครื่องมือที่ใชในการสื่อสารไปยังผูบริโภคใหไดรับรูถึงขอมูลของ

บริการ Mobile Banking Application ทั้งนี้เพื่อจูงใจใหเกิดความตองการหรือการรับรูวาเปนสิ่งที่จําเปนและมี

ประโยชน  ไดแกโฆษณาประชาสัมพันธเพื่อใหขอมูลขาวสารแกลูกคาของธนาคารอยางสม่ําเสมอทางสื่อสังคม

ออนไลนตางๆ และการมอบของสมนาคุณเปนตน 

5. บุคลากร (People)  จากการศึกษา ผูวิจัยสามารถสรุปความหมายไดวา ดานบุคลากร 

(People) หมายถึง บุคลากรของธนาคารทั้งหมดที่มีสวนเก่ียวของกับการสงมอบบริการ Mobile Banking 

Application ใหกับผูบริโภครวมถึง ความรูความสามารถ และพฤติกรรมการแสดงออก ความกระตือรือรนของ

พนักงาน เชน พนักงานธนาคารประจําสาขา, พนักงานที่ดูแลระบบสารสนเทศ และพนักงานศูนยบริการลูกคาที่

ใหคําแนะนํา และขอมูลตางๆ  

6. สภาพแวดลอมทางกายภาพ (Physical evidence)  จากการศึกษา ผู วิจัยสามารถสรุป

ความหมายไดวา ดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง การสรางและนําเสนอลักษณะทาง

กายภาพและรูปแบบการใหบริการ ที่เปนรูปธรรมตาง ๆ ที่ลูกคาสามารถมองเห็นได เชน การออกแบบระบบให

สวยงามนาใชงาน  

7. กระบวนการใหบริการ (Process)  จากการศึกษา ผูวิจัยสามารถสรุปความหมายไดวา ดาน

กระบวนการ (Process) หมายถึง กิจกรรมที่เก่ียวของกับระเบียบวิธีการและข้ันตอนการใหบริการตางๆ ซึ่งตองมี

รูปแบบวิธีการที่เขาใจงาย มีมาตรฐานรองรับการบริการ เชน ขั้นตอนการใหบริการและขั้นตอนการสมัครใช

บริการที่ไมยุงยากซับซอน  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ 

 กระบวนการตัดสินใจซื้อแบงออกเปน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การรับรูปญหาและความตองการ (Problem recognition) 

จากการศึกษา ผูวิจัยสามารถสรุปความหมายไดวา การรับรูปญหาและความตองการ หมายถึง การที่

ผูบรโิภคตระหนักถึงปญหาหรือถูกกระตุนใหเกิดความตองการจากการสื่อสารประชาสัมพันธของธนาคาร  

2. การคนหาขอมูล (Information Search) 

จากการศึกษา ผูวิจัยสามารถสรุปความหมายไดวา การคนหาขอมูล หมายถึง การที่ผูบริโภคทําการ

คนหาขอมูลเกี่ยวกับลักษณะของบริการ Mobile Banking Application เพ่ือเปนพื้นฐานในการตัดสินใจเลือกใช

บริการ โดยคนหาจากแหลงขอมูลตางๆ เชน ครอบครวั เพื่อน เพ่ือนรวมงาน สื่อสารมวลชน  
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3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) 

จากการศึกษา ผูวิจัยสามารถสรุปความหมายไดวา การประเมินทางเลือก หมายถึง การเปรียบเทียบ

ขอดีขอเสียหรือผลประโยชนที่จะไดรับจากการบริการ Mobile Banking Application ของธนาคารตางๆ  

4. การตดัสินใจใชบรกิาร (Purchase Decision) 

จากการศึกษา ผูวิจัยสามารถสรุปความหมายไดวา การตัดสินใจใชบริการ หมายถึง การตัดสินใจ

เลือกใชบริการตามผลการประเมินขอดีขอเสียหรือผลประโยชนที่จะไดรับ  

5. การประเมินภายหลังการใชบริการ (Post Purchase Behavior) 

จากการศึกษา ผูวิจัยสามารถสรุปความหมายไดวา การประเมินภายหลังการใชบริการ หมายถึง การ

เปรียบเทียบคุณคาที่ไดรับจริงภายหลังจากการใชบริการ Mobile Banking Application กับความคาดหวังของ

ตนเอง ซึ่งอาจจะทําใหเกิดความตองการใชบริการซ้ําและมีการแนะนําบอกตอ  

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการวิจัยเชิงสํารวจ และใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือใน

การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชเคร่ืองมือการวิจัย ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ พนักงานที่ทํางานในโรงงาน

อุตสาหกรรมในเขตจังหวัดระยองที่ใชบริการธุรกรรมการเงินผานโทรศัพทมือถือ Mobile Banking Application  

การหาขนาดกลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดใชสูตรการคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางของ Taro Yamane (Yamane, 

1973) ในการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และกําหนดคาความคลาดเคลื่อนเทากับ 

5% โดยใชขอมูลจํานวนประชากรที่เปนพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง จากฐานขอมูลของกรม

โรงงานอุตสาหกรรม จากการคํานวณไดขนาดกลุมตัวอยางไวที่ 400 คน  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถาม ซึ่งมีสวนประกอบดังนี้ 

สวนที่ 1  คําถามคัดกรอง (Screening Question)  เพื่อคัดเลือกเฉพาะกลุมตัวอยางที่เคยใชบริการ 

Mobile Banking Application ซึ่งมีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ “เคย” หรือ “ไมเคย”  

สวนที่ 2  คําถามกรองเก่ียวกับตัวแปรอิสระในสวนของขอมูลดานประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ  

อายุ  ระดับการศกึษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน ซึ่งมีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ 

สวนที่ 3 แบบถามเกี่ยวกับตัวแปรอิสระในสวนของปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยี แบงออกเปน 2 

ดานไดแก ดานการรับรูถึงประโยชนจากการใชงาน ดานการรบัรูถึงความงายในการใชงาน 

สวนที่ 4  แบบถามเก่ียวกับตัวแปรอิสระในสวนของปจจัยดานการรบัรูความเสี่ยง 

สวนที่ 5  แบบถามเก่ียวกับตัวแปรอิสระในสวนของปจจัยดานความเชื่อมั่น 

สวนที่ 6  แบบสอบถามเก่ียวกับตัวแปรอิสระในสวนของปจจัยสวนประสมทางการตลาด แบงออกเปน 

7 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคลากร ดาน

สภาพแวดลอมกายภาพ ดานกระบวนการ  
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สวนที่ 7  แบบสอบถามเก่ียวกับตัวแปรตาม คือ กระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกรรมทาง

การเงินผาน Mobile Banking Application แบงออกเปน 5 ขั้นตอน ไดแก การรับรูปญหาและความตองการ 

การคนหาขอมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจใชบริการ การประเมินภายหลังการใชบริการ 

โดยคําถามในสวนที่ 3 -7  มีลักษณะคําตอบเปนแบบประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ดังนี้ 5  

หมายถึง เห็นดวยมากที่สุด, 4 หมายถึง เห็นดวยมาก, 3 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง, 2 หมายถึง เห็นดวยนอย, 

1 หมายถึง เห็นดวยนอยที่สุด 

สวนที่ 8  คําถามเพื่อการเสนอแนะเพิ่มเติม มีลักษณะเปนคําถามปลายเปดใหผูตอบแบบสอบถาม

สามารถใสคําตอบไดโดยอิสระ 

 

เทคนิคการวิเคราะหขอมูล 

 เมื่อผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามแลว ผูวิจัยไดดําเนินการนําขอมูลที่ไดมา

ประมวลผลดวยการวิเคราะหขอมูลดังรายละเอียดดังนี้  

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้  

2.1 ใชคารอยละ (Percentage) และคาความถ่ี (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดับการ

วัดเชิงกลุม ไดแก ปจจัยประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน  

2.2 ใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปร

ที่มีระดับการวัดเชิงปริมาณ ไดแก กระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกรรมทางการเงินผาน Mobile 

Banking Application  ปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยี  ปจจัยดานการรบัรูความเสี่ยง ปจจัยดานความเชื่อมั่น 

และปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้  

2.1 กระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกรรมทางการเงินผาน Mobile Banking 

Application ของพนักงานที่ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตจังหวัดระยอง จําแนกตามเพศ ใชการ

วิเคราะหขอมูลดวยสถิติทดสอบ t-test  

2.2 กระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกรรมทางการเงินผาน Mobile Banking 

Application ของพนักงานที่ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตจังหวัดระยอง จําแนกตามอายุ ระดับ

การศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One way 

ANOVA) หากพบความแตกตางจะนําไปสูการเปรียบเทียบเปนรายคู โดยการใชวิธีของ LSD 

2.3 เพื่อศึกษาปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยี  ปจจัยดานการรับรูความเสี่ยง ปจจัย

ดานความเชื่อมั่น และปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกรรม

ทางการเงินผาน Mobile Banking Application ของพนักงานที่ทํางานโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดระยอง 

จะใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis 
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สรุปผลการวิจัย 

การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามการวิจัย สามารถสรุปผลการวิจัยได ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะหกระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกรรมทางการเงินผาน Mobile 

Banking Application ของพนักงานที่ทํางานโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดระยอง โดยรวมมีระดับความ

คิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด  

2. ผลการเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกรรมทางการเงินผาน Mobile 

Banking Application ของพนักงานที่ทํางานโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดระยอง จําแนกตามปจจัย

ประชากรศาสตร สามารถสรุปผลการวิจัยได ดังนี้ 

2.1 พนักงานที่ทํางานโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดระยอง ที่มีเพศตางกัน ทําให

กระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกรรมทางการเงินผาน Mobile Banking Application ไมตางกัน 

2.2 พนักงานที่ทํางานโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดระยอง ที่มีอายุ ระดับการศึกษา 

และรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน ทําใหกระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกรรมทางการเงินผาน Mobile 

Banking Application ตางกัน 

3. ผลการวิเคราะหปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยี  ปจจัยดานการรับรูความเสี่ยง ปจจัยดาน

ความเชื่อมั่น และปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกรรมทาง

การเงินผาน Mobile Banking Application ของพนักงานที่ทํางานโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดระยอง 

สามารถสรุปผลการวิจัยได ดังนี้ 

3.1 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางจัดจําหนาย 

ดานบุคคลากร ดานกระบวนการ ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ  และปจจัยดานการรับรูความเสี่ยง มีผลตอ

กระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกรรมทางการเงินผาน Mobile Banking Application ของพนักงานที่

ทํางานโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดระยอง 

3.2 ปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยี  ดานการรับรูถึงประโยชนของการใชงาน และดาน

การรับรูถึงความงายของการใชงาน  ปจจัยดานความเชื่อมั่น และปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ดานการ

สงเสริมการตลาด ไมมีผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกรรมทางการเงินผาน Mobile Banking 

Application ของพนักงานที่ทํางานโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดระยอง 

 

อภิปรายผล 

ผลการวิจัยกระบวนการตัดสิน ใจเลือกใชบริการธุรกรรมทางการเงินผาน Mobile Banking 

Application ของพนักงานที่ทํางานโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดระยอง สามารถสรุปตามวัตถุประสงค ได

ดังนี้ 
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1. ผลการศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกรรมทางการเงินผาน Mobile Banking 

Application ของพนักงานที่ทํางานโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดระยอง โดยภาพรวมอยูในระดับความ

คิดเห็นระดับมากที่สุด โดยพิจารณาเปนรายดาน ดังนี้ 

1.1 ดานการรับรูปญหาและความตองการ  มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ผูวิจัยมี

ความคิดเห็นวา ความตองการใชบริการธุรกรรมทางการเงินผาน Mobile Banking Application จะเกิดข้ึนเมื่อ

ไดรับรูและพิจารณาถึงปญหาและความจําเปน นอกจากนั้นความตองการยังเกิดขึ้นไดจากการไดรบัการกระตุน

จากภายนอก เชน จากการสื่อสารประชาสัมพันธของธนาคารถึงประโยชนที่จะไดรับจากการใชบริการ ซึ่ง

สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีของ Philip Kotler และ Kevin Keller (2006) ที่วากระบวนการซื้อเริ่มขึ้นเมื่อผูซื้อ

ตระหนักถึงปญหาหรือความตองการโดยความตองการนั้นอาจเกิดขึ้นจากสิ่งกระตุน 

1.2 ดานการคนหาขอมูล มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา 

เมื่อมีความตองการเกิดขึ้น จะทําใหเกิดการคนหาขอมูลเพื่อใชประกอบการพิจารณากอนการตัดสินใจใชบริการ 

โดยคนหาขอมูลจากคนในครอบครัว เพ่ือนรวมงาน คนที่รูจัก ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีของ Philip Kotler 

และ Kevin Keller (2006) ที่วาเมื่อความตองการของลูกคาถูกกระตุนระดับที่มากพอก็จะทําให ผูถูกกระตุน

พยายามคนควาหาขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ 

1.3 ดานการประเมินทางเลือก มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด ผูวิจัยมีความ

คิดเห็นวา เมื่อมีการคนหาขอมูลอยางเพียงพอแลว พนักงานที่ทํางานโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดระยอง  

จะทําการเปรียบเทียบขอดีขอเสียของการใชบริการกอนการตัดสินใจ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎี Philip 

Kotler และ Kevin Keller (2006) ที่วาภายหลังจากที่ผูบริโภคไดรับขอมูลตางๆ เกี่ยวกับสินคามากพอแลว 

ผูบรโิภคก็จะเริ่มประเมนิทางเลือก 

1.4 ดานการตัดสินใจใชบริการ มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด ผูวิจัยมีความ

คิดเห็นวา พนักงานที่ทํางานโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดระยองจะตัดสินใจเลือกใชบริการจากผลการ

ประเมินขอดีขอเสียหรือผลประโยชนที่จะไดรับ และสามารถตอบสนองตอความตองการแกปญหาได ซึ่ง

สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎี Philip Kotler และ Kevin Keller (2006) ที่วาภายหลังจากผูบริโภคไดประเมิน

คุณคาของสินคาแลว ผูบริโภคจะทําการเลือกสินคาหรือบริการที่คุมคาและตรงกับความตองการมากที่สุด 

1.5 ดานการประเมินภายหลังการใชบริการ มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด 

ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา พนักงานที่ทํางานโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดระยองจะเปรียบเทียบประโยชนที่

ไดรับภายหลังจากการใชบริการกับความคาดหวังที่ตั้งไว หากผลเปนไปตามที่คาดหวังจะตัดสินใจใชบริการในครั้ง

ตอไปและจะมีการแนะนําการใชบริการใหแกเพ่ือนตอไป ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎี Philip Kotler และ 

Kevin Keller (2006) ที่วาภายหลังจากผูบริโภคไดซื้อสินคาพรอมบริการไปและไดบริโภคผลิตภัณฑหรือใช

บริการเหลานั้นแลว หากผูบริโภคมีความพึงพอใจในตัวสินคาหรือบรกิารก็จะตัดสินใจซื้อซ้ําอีก 
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2. ผลการศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกรรมทางการเงินผาน Mobile Banking 

Application ของพนักงานที่ทํางานโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดระยอง จําแนกตามปจจัยประชากร ดาน

เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือน โดยพิจารณาเปนรายดานไดดังนี้ 

2.1 พนักงานที่ทํางานโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดระยอง ที่มีเพศตางกัน ทําให

กระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกรรมทางการเงินผาน Mobile Banking Application ไมตางกัน ผูวิจัยมี

ความคิดเห็นวา เพศที่ตางกันนั้นไมไดมีผลตอการตัดสินใจใชบริการ เนื่องจากความตองการใชบริการของแตละ

คนนั้นไมไดเปนผลมาจากเพศของแตละบุคคล ซึ่งสอดคลองกับ ภัทรา มหามงคล (2554) วิจัยเรื่องปจจัยที่มีผล

ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคารทางโทรศัพทมือถือของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ใน

กรุงเทพมหานคร 

2.2 พนักงานที่ทํางานโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดระยอง ที่มีอายุตางกัน ทําให

กระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกรรมทางการเงินผาน Mobile Banking Application ตางกัน อาจเปน

เพราะ คนที่อายุนอยอาจจะยังขาดประสบการณเมื่อมีสิ่งตางๆ มากระตุนจึงทําใหเกิดความตองการและเกิดการ

ตัดสินใจไดอยางรวดเร็ว แตกตางจากคนที่มีอายุมาก ๆ ซึ่งเปนผูผานประสบการณมามาก มักจะใชเวลาในการคิด

วิเคราะหกอนการตัดสินใจ ซึ่งสอดคลองกับ สุรียพร  เหมืองหลิ่ง (2558) วิจัยเร่ือง ปจจัยที่มีผลตอความเชื่อมั่น

ในการใชบริการทางการเงินผาน Mobile Banking Application ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

2.3 พนักงานที่ทํางานโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดระยอง ที่มีระดับการศึกษา

ตางกัน ทําใหกระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกรรมทางการเงินผาน Mobile Banking Application 

ตางกัน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา  พนักงานที่ทํางานโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดระยอง ที่มีระดับการศึกษา

ตางกันจะทําใหการรับรูขอมูลขาวสาร หรือการคนหาขอมูล รวมถึงแหลงขอมูลที่ตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ มณทิ

รา นอยจีน (2562)  ศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจใชบริการ Krungthai 

NEXT ของลูกคาธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

2.4 พนักงานที่ทํางานโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดระยอง ที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน

ตางกัน ทําใหกระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกรรมทางการเงินผาน Mobile Banking Application 

ตางกัน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา  พนักงานที่ทํางานโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดระยอง ที่มีรายไดเฉลี่ยตอ

เดือนอยูในระดับต่ํา อาจจะมีความไมมั่นใจในเร่ืองความปลอดภัยในการใชบริการ เพราะคิดวาตนเองอาจจะตอง

สูญเสียเงินหากเกิดขอผิดพลาดของระบบ ซึ่งสอดคลองกับ สุรียพร  เหมืองหลิ่ง (2558) วิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผล

ตอความเชื่อมั่นในการใชบริการทางการเงินผาน Mobile Banking Application ของผู ใชบริการในเขต

กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

3. ผลการวิเคราะหปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยี  ปจจัยดานการรับรูความเสี่ยง ปจจัยดาน

ความเชื่อมั่น และปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกรรมทาง



12 
 

การเงินผาน Mobile Banking Application ของพนักงานที่ทํางานโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดระยอง 

พิจารณาเปนรายดาน ดังนี้ 

3.1 ปจจัยการยอมรับเทคโนโลยี  ดานการรับรูถึงประโยชนในการใชงาน ไมมีผลตอ

กระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกรรมทางการเงินผาน Mobile Banking Application ซึ่งผูวิจัยเห็นวา 

การรับรูถึงประโยชนในการใชงานนั้นเปนเพียงระดับการรับรูทางดานทัศนคติที่มีตอระบบเทานั้น ไมไดสงผล

โดยตรงกับกระบวนการตัดสินใจใชบริการ ซึ่งสอดคลองกับ เยาวลักษณ ปานประดิษฐ (2561) วิจัยเรื่อง ความ

ผูกพันในการใชบริการธุรกรรมของธนาคารผานโทรศัพทเคลื่อนที่ (Mobile Banking) ของผูใชบริการที่อาศัยอยู

ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

3.2 ปจจัยการยอมรับเทคโนโลยี  ดานการรับรูถึงความงายในการใชงาน ไมมีผลตอ

กระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกรรมทางการเงินผาน Mobile Banking Application ซึ่งผูวิจัยเห็นวา 

การรับรูถึงความงายในการใชงานนั้นเปนเพียงระดับการรับรูทางดานทัศนคติที่มีตอระบบเทานั้น ไมไดสงผล

โดยตรงกับกระบวนการตัดสินใจใชบริการ ซึ่งสอดคลองกับ เยาวลักษณ ปานประดิษฐ (2561) วิจัยเรื่อง ความ

ผูกพันในการใชบริการธุรกรรมของธนาคารผานโทรศัพทเคลื่อนที่ (Mobile Banking) ของผูใชบริการที่อาศัยอยู

ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

3.3 ปจจัยดานการรับรูความเสี่ยง มีผลตอ กระบวนการตัดสินใจเลือกใชบรกิารธุรกรรม

ทางการเงินผาน Mobile Banking Application ซึ่งผูวิจัยเห็นวา เม่ือไดรับรูถึงความเสี่ยงในดานตางๆ จากการ

ใชบริการ Mobile Banking Application เชน ความเสี่ยงจากการอาจสูญเสียเงินหากเกิดระบบขัดของผิดพลาด, 

ความเสี่ยงในความไมปลอดภัยของระบบโดยอาจถูกลักลอบนําขอมูลสวนตัวไปใช หรือความเสี่ยงจากความไม

ซื่อสัตยของธนาคารในการเปดเผยขอมูลสวนตัวสูภายนอก เปนตน จะสงผลโดยตรงตอกระบวนการตัดสินใจวา

จะใชหรือไมใชบริการเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง แนวคิดทฤษฎีของ Bauer (1960) ที่วา ความเสี่ยง หมายถึง 

ลักษณะและปริมาณของความเสี่ยงที่ผูบริโภครับรูในการพิจารณากอนการตัดสินใจซื้อสินคาหรือบรกิาร 

3.4 ปจจัยดานความเชื่อมั่น ไมมีผลตอ กระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกรรมทาง

การเงินผาน Mobile Banking Application ซึ่งผูวิจัยเห็นวา พนักงานที่ทํางานโรงงานอุตสาหกรรมในเขต

จังหวัดระยอง ไมไดใหความสําคัญกับระดับความเชื่อมั่นของตนเองที่มีตอระบบการบริการของธนาคารผู

ใหบริการ Mobile Banking Application ซึ่งไมสอดคลองกับ งานวิจัยของ Kim and Kang (2012, อางอิงใน 

ธีรวัตร อมรรัตนกิจ, 2560) 

3.5 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑมีผลตอ กระบวนการตัดสินใจ

เลือกใชบริการธุรกรรมทางการเงินผาน Mobile Banking Application ซึ่งผูวิจัยเห็นวา พนักงานที่ทํางาน

โรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดระยอง ไดเห็นถึงความสําคัญของปจจัยเก่ียวกับคุณลักษณะของบริการ 

Mobile Banking Application ที่จะสามารถตอบสนองความตองการของตนได ซึ่งประกอบดวย มาตรฐานของ

ระบบที่มีความถูกตอง แมนยํา มีความสะดวก ซึ่งสอดคลองกับ เกศวิทู  ทิพยศ (2557) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มี
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อิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานสื่อออนไลนกรณีศึกษา ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จํากัด 

(มหาชน) 

3.6 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานราคา มีผลตอ กระบวนการตัดสินใจเลือกใช

บริการธุรกรรมทางการเงินผาน Mobile Banking Application ซึ่งผูวิจัยเห็นวา พนักงานที่ทํางานโรงงาน

อุตสาหกรรมในเขตจังหวัดระยอง ไดเห็นถึงความสําคัญของปจจัยเกี่ยวกับอัตราคาบริการหรือคาธรรมเนียมตางๆ 

ในการใชบริการ Mobile Banking ที่มีความคุมคากับสิ่งที่ไดรับ ซึ่งสอดคลองกับ มณทิรา นอยจีน (2562)  

ศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจใชบริการ Krungthai NEXT ของลูกคา

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐม 

3.7 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานชองทางจัดจําหนาย มีผลตอ กระบวนการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกรรมทางการเงินผาน Mobile Banking Application ซึ่งผูวิจัยเห็นวา การใชงาน 

Mobile Banking Application ที่สะดวก รวดเร็ว และสามารถเขาถึงไดทุกที่ ทุกเวลา และการมีชองทางการ

ติดตอสื่อสารที่เพียงพอและหลากหลายนั้น มีสงผลตอการตัดสินใจในการใชบริการของพนักงานที่ทํางานโรงงาน

อุตสาหกรรมในเขตจังหวัดระยอง ซึ่งสอดคลองกับ  ภัทรา มหามงคล (2554) วิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคารทางโทรศัพทมือถือของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร 

3.8 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด ไมมีผลตอ กระบวนการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกรรมทางการเงินผาน Mobile Banking Application ซึ่งผูวิจัยเห็นวา พนักงานที่

ทํางานโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดระยอง จะใหความสนใจในเรื่องการสงเสริมการตลาดตางๆ เชน การ

แจกของรางวัล หรือของสมนาคุณในเทศกาลตางๆ ในระดับที่นอย อาจเปนเพราะมีความสนใจในปจจัยอื่นๆ ที่มี

ความสําคัญมากกวา สอดคลองกับ  ภัทรา มหามงคล (2554) วิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใช

บริการธนาคารทางโทรศัพทมือถือของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร 

3.9 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานบุคคลากร มีผลตอ กระบวนการตัดสินใจ

เลือกใชบริการธุรกรรมทางการเงินผาน Mobile Banking Application ซึ่งผูวิจัยเห็นวา พนักงานที่ทํางาน

โรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดระยอง จะใหความสําคญัตอการไดรับความชวยเหลือหรือการใหคําแนะนําที่ดี 

รวมถึงการแสดงออกดวยน้ําเสียงที่กระตือรือรนและยินดีที่จะใหบริการของพนักงานของธนาคาร ซึ่งสอดคลอง

กับ เกศวิทู  ทิพยศ (2557) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานสื่อ

ออนไลนกรณีศึกษา ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จํากัด (มหาชน) 

                 3.10 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ มีผลตอ

กระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกรรมทางการเงินผาน Mobile Banking Application ซึ่งผูวิจัยเห็นวา 

ลักษณะทางกายภาพในรูปแบบ รูปลักษณของ Application ที่มีความสวยงาน นาใชงาน มีการออกแบบ

ตัวอักษร หรือไอคอนที่ดูงาย ใชงานงาย รวมถึงชื่อเสียงของธนาคารผูใหบริการ สงผลตอการพิจารณากอนการ

ตัดสินใจใชบริการ Mobile Banking Application ซึ่งสอดคลองกับ มณทิรา นอยจีน (2562)  ศึกษาเร่ือง ปจจัย
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สวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจใชบริการ Krungthai NEXT ของลูกคาธนาคารกรุงไทย จํากัด 

(มหาชน) จังหวัดนครปฐม 

                             3.11  ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานกระบวนการ มีผลตอ กระบวนการตัดสินใจ

เลือกใชบริการธุรกรรมทางการเงินผาน Mobile Banking Application ซึ่งผูวิจัยเห็นวา พนักงานที่ทํางาน

โรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดระยอง จะใหความสําคัญตอ กระบวนการตางๆ เชน การใชงานที่ไมยุงยาก ไม

มีข้ันตอนที่ซับซอน และมีการกระบวนการแกไขที่รวดเร็วในกรณีเกิดการขัดของของระบบ ซึ่งจะสงผลตอการ

ตัดสินใจใชบริการ ซึ่งสอดคลองกับ  ภัทรา มหามงคล (2554) วิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใช

บริการธนาคารทางโทรศัพทมือถือของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร 

 

ขอเสนอแนะ 

ปจจัยดานประชากรศาสตร 

จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้แสดงใหเห็นวา ปจจัยดานประชากรศาสตร ดานอายุ ระดับการศึกษา และ

รายไดตอเดือน ที่ตางกัน ทําใหกระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกรรมทางการเงินผาน Mobile Banking 

Application ของพนักงานที่ทํางานโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดระยองตางกัน ดังนั้น ธนาคารตางๆ จึงควร

ใหความสําคัญในการใหขอมูลขาวสาร การประชาสัมพันธเพื่อใหสามารถเขาถึงกลุมลูกคาไดอยางงายและทั่วถึง

ทุกกลุม เชน การโฆษณาประชาสัมพันธที่เนนการนําเสนอที่งาย ไมซับซอน สามารถเขาถึงกับคนทุกชวงอายุ  

ปจจัยดานการรับรูความเสี่ยง 

จากการศกึษาวิจัยในครั้งนี้แสดงใหเห็นวา ปจจัยดานการรับรูความเสี่ยง มีผลตอ กระบวนการตัดสินใจ

เลือกใชบริการธุรกรรมทางการเงินผาน Mobile Banking Application ของพนักงานที่ทํ างานโรงงาน

อุตสาหกรรมในเขตจังหวัดระยอง ดังนั้นธนาคารจึงควรพัฒนาระบบใหมีความปลอดภัย โดยมีระบบแจงเตือน

เมื่อเขาใชงาน และสงรายละเอียดการทําธุรกรรมทางการเงินผานทางอีเมลของผูใชบริการ นอกจากนั้นธนาคาร

ยังควรพิจารณาในการกําหนดนโยบายเก่ียวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล เพื่อใหเกิดความมั่นใจแกผูใชบริการ 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลติภัณฑ 

จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้แสดงใหเห็นวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑมีผลตอ 

กระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกรรมทางการเงินผาน Mobile Banking Application ของพนักงานที่

ทํางานโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดระยอง  ดังนั้น ธนาคารจึงควรใหความสําคัญเกี่ยวกับดานผลิตภัณฑ 

การออกแบบ Application ใหดูสวยงาม และมีความทันสมัย มีฟงกชั่นการใชงานที่หลากหลาย และสามารถใช

งานไดงาย และอาจมีการทําคูมือการสมัครและการใชงานที่สามารถเขาใจไดงาย  

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานราคา 

จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้แสดงใหเห็นวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานราคา มีผลตอ 

กระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกรรมทางการเงินผาน Mobile Banking Application ของพนักงานที่
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ทํางานโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดระยอง ดังนั้น ธนาคารควรใหความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องการคิด

คาธรรมเนียมในการทําธุรกรรมผาน Mobile Banking Application ที่มีการคิดคาธรรมเนียมในอัตราที่

เหมาะสมใกลเคยีง หรือต่ํากวาธนาคารคูแขงรายอื่น  

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานชองทางจัดจําหนาย  

จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้แสดงใหเห็นวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานกระบวนการ มีผลตอ 

กระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกรรมทางการเงินผาน Mobile Banking Application ของพนักงานที่

ทํางานโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดระยอง ดังนั้น ธนาคารควรพัฒนาระบบที่มีประสิทธิภาพที่จะรองรับการ

ใชงานที่มีประสิทธิภาพตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนั้นธนาคารควรมีชองทางในการแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว ไม

วาจะชองทาง Call center และชองทางอินเตอรเน็ต และขั้นตอนในการสมัครที่รวดเร็วงายและไมซับซอน  

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานบุคคลากร 

จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้แสดงใหเห็นวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานกระบวนการ มีผลตอ 

กระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกรรมทางการเงินผาน Mobile Banking Application ของพนักงานที่

ทํางานโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดระยอง ดังนั้น ธนาคารจึงควรมีการปรับปรุงพัฒนาการบริการของ

พนักงานอยูตลอดเวลา เชน การจัดอบรมพนักงาน call center ใหมีความกระตือรือรนและสามารถแกปญหา

หรือใหคําแนะนําแกผูใชบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสรรหาบุคคลากรของฝายดูแลระบบสารสนเทศ

จากผูที่มีความรู ความเชี่ยวชาญในการจัดการระบบไดเปนอยางดี  

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ 

จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้แสดงใหเห็นวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานกระบวนการ มีผลตอ 

กระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกรรมทางการเงินผาน Mobile Banking Application ของพนักงานที่

ทํางานโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดระยอง ดังนั้น ธนาคารจึงควรใชเครื่องมือและอุปกรณที่มีความทันสมัย

และปรับปรุงระบบใหทันตอความกาวหนาทางเทคโนโลยี รวมถึงการมีความคิดสรางสรรคในการออกแบบ

รูปลักษณของระบบใหมีความสวยงาม นาใช จะชวยดึงดูดความสนใจผูใชบริการมากขึ้น 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานกระบวนการ 

จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้แสดงใหเห็นวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานกระบวนการ มีผลตอ 

กระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกรรมทางการเงินผาน Mobile Banking Application ของพนักงานที่

ทํางานโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดระยอง ดังนั้น ธนาคารจะตองมีความพรอมในระบบการใชงานที่มีความ

ปลอดภัยในการเขาสูระบบการใชงานที่มีการยืนยันตัวตนในการใชงานทุกครั้ง ไมสามารถลอกเลียนแบบไดงาย  

 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรมีการศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ เพิ่มเติม ที่อาจจะสงผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการ

ธุรกรรมทางการเงินผาน Mobile Banking Application เชน ปจจัยดานแรงจูงใจ ปจจัยดานการรับรูคุณคาตรา
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สินคา หรือปจจัยดานคุณภาพของระบบ เปนตน เพื่อนําขอมูลมาใชในการวางแผนกลยุทธ และปรับปรุง

พัฒนาการบริการใหตรงกับความตองการของลูกคาและสามารถเขาถึงลูกคาไดหลากหลายกลุมเปาหมายมากขึ้น 

2. ในการวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตการศึกษาเฉพาะกลุมประชากรมี่เปนพนักงานโรงงานในจังหวัด

ระยองเทานั้น โดยหากมีการวิจัยครั้งตอไปควรจะดําเนินการวิจัย โดยปรับเปลี่ยนขอบเขตการศึกษา โดยอาจ

เลือกศึกษาพื้นที่ หรือขยายขอบเขตใหครอบคลุมมากขึ้น เชน กลุมประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หรือ

ภูมิภาคอ่ืนๆ  เพื่อใหไดรับขอมูลที่แตกตางกันออกไป 

3. การเลือกใชเทคนิคในการวิจัย อาจจะตองนําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยวิธีการอ่ืนๆ 

เพิ่มข้ึน เพื่อใหไดผลการวิเคราะหที่หลากหลาย หรือการเพิ่มเติมการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามโดยการสง

แบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญตรวจเพื่อหาคา IOC จะทําใหแบบสอบถามมีความนาเชื่อถือมากขึ้น 
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