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บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่ องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้แอพพลิเคชัน่ โมบายแบงก์กิ้งของลูกค้า
ธนาคารกรุ งเทพจากัด (มหาชน) ในเขตรังสิ ต โดยมีปัจจัยที่ได้ทาการศึกษาได้แก่ (1) ศึกษาปัจจัย
ด้านประชากรศาสตร์ ด้านส่ วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการตัดสิ นใจ ที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้แอพพลิเคชัน่ โมบายแบงก์กิ้งของลูกค้าธนาคารกรุ งเทพจากัด (มหาชน) ในเขต
รังสิ ต (2) ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจเลือกใช้แอพพลิเคชัน่ โมบายแบงก์กิ้งของ
ลูกค้าธนาคารกรุ งเทพจากัด (มหาชน) ในเขตรังสิ ต จาแนกตามปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ (3)
ศึกษาปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้แอพพลิเคชัน่ โมบาย
แบงก์กิ้งของลูกค้าธนาคารกรุ งเทพจากัด (มหาชน) ในเขตรังสิ ต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
จานวน 400 ราย ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญหรื อสะดวก (Convenience Sampling) โดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพ อาชีพ รายได้ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้แอพพลิเคชัน่ โมบายแบงก์
กิ้งของลูกค้าธนาคารกรุ งเทพจากัด (มหาชน) ในเขตรังสิ ต โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ ปัจจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกใช้แอพพลิเคชัน่ โมบายแบงก์กิ้งของลูกค้าธนาคารกรุ งเทพจากัด (มหาชน) ในเขตรังสิ ต ได้แก่ ด้าน
ราคา (Price) ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physicals) และด้านกระบวนการบริ การ (Process) มีผล
ต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้แอพพลิเคชัน่ โมบายแบงก์กิ้งของลูกค้าธนาคารกรุ งเทพจากัด (มหาชน)
ในเขตรังสิ ตอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05
คาสาคัญ : กระบวนการตัดสิ นใจ, แอพพลิเคชัน่ โมบายแบงก์กิ้ง

ABSTRACT
The purpose of this research is to study Factors Affecting Decision Making To Use
Mobile Banking Of Bangkok Bank Public Company Limited Among Consumers In Rangsit
District. By studying the relevant variable as follow (1) To study the demographic factors and
Marketing mix factors and the decision-making process to use mobile banking of Bangkok
Bank Public Company Limited among consumers in Rangsit District. (2) To analyze and
classify the demographic factors from the decision-making process to use mobile banking of
Bangkok Bank Public Company Limited among consumers in Rangsit District. (3) To study
Marketing mix factors to use mobile banking affected to the decision-making process of the
consumers. The sample groups in this research will use convenience Sampling of 400 people
who use mobile banking of Bangkok Bank Public Company Limited in Rangsit District. The
research instruments are questionnaires.
The results indicated that the demographic factors, such as gender, age, education level,
occupation and income was different resulting in consumer to using decisions of Mobile
Banking from Bangkok Bank Public Company Limited In Rangsit District was no different in
statistical significance 0.05and Marketing mix factors, such as Price, Physical, and Process was

different resulting in consumer to using decisions of Mobile Banking Of Bangkok Bank Public
Company Limited In Rangsit District was different.
บทนา
เนื่องจากยุคปัจจุบนั เป็ นยุคที่เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในการดาเนินชีวิต ทาให้เห็น
ได้อย่างชัดเจนว่ายุคปั จจุ บนั หากพูดถึงการทาธุ รกรรมการเงินนั้น ไม่ว่าจะเป็ นการโอนเงิ น
ระหว่างบุคคลกับบุคคล การโอนเงินระหว่างบุคคลกับนิติบุคคล หรื อการชาระบิลต่างๆ นั้น ต่าง
สามารถท าได้อ ย่า งรวดเร็ ว และสะดวกสบาย ลู ก ค้า หรื อ ผูใ้ ช้บริ ก ารมัก คาดหวัง ให้ก ารทา
ธุรกรรมนั้นราบรื่ นและปลอดภัยที่สุด ทั้งนี้กลุ่มอุตสาหกรรมทางการเงินต้องมีการปรับตัวและ
พัฒนาเทคโนโลยี เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การ โดยให้ตรงและ
ตอบสนองกับความต้องการของผูใ้ ช้งานให้มากที่สุด
ในภาวะปั จจุบนั สถาบันการเงินเริ่ มลดจานวนสาขาลดลง เมื่อพบการเปลี่ยนแปลงของ
วิวฒั นาการจึงต้องมีการก้าวให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลงของธุรกรรมต่างๆที่เกิดขึ้น เพื่อก้าวเข้าสู่
ระบบดิจิทลั ไม่ว่าจะเป็ นระบบการชาระเงินแบบไร้เงินสด หรื อการให้คาแนะนาการลงทุนด้วย
ระบบอัตโนมัติ อาจรวมไปถึ งความต้อ งการที่ เ ปลี่ ยนไปของผูใ้ ช้บริ การ ส่ งผลกระทบให้
สถาบันการเงินมีขนาดเล็กลง เนื่องจากมีเทคโนโลยีเข้ามาอานวยความสะดวกในส่ วนที่สามารถ
ใช้ระบบอัตโนมัติแทนการใช้ทรัพยากรมนุษย์ได้ แต่ก็ทาให้สถาบันการเงินมีประสิ ทธิ ภาพมาก
ขึ้นในการพัฒนาบุคคลากรไปในด้านที่เทคโนโลยีไม่สามารถเข้ามามีบทบาทแทนที่ได้
ปั จจัยหลักของการใช้โมบายแบงก์กิ้งในประเทศไทยนั้น อาจเกิดมาจากพฤติกรรมการ
จับจ่ายใช้สอยของผูใ้ ช้บริ การ ควบคู่กบั การถือครองสมาร์ ทโฟนที่มากขึ้น เนื่ องจากข้อจากัด
การเข้าถึงสมาร์ ทโฟนลดน้อยลง ด้วยราคาที่สามารถจับต้องได้ ในทุก ๆ กลุ่มอาชีพ เพราะการ
เข้าถึงได้สาหรับทุกคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกฐานะทางการเงิน และอาจรวมไปถึงการที่ภาครัฐและ
ภาคเอกชนพยายามส่ งเสริ มการให้การบริ การออนไลน์ผ่านสมาร์ ทโฟนด้วย จะเห็นได้ว่าด้วย
โปรโมชัน่ ที่เห็นกันจานวนมาก เช่น การยกเว้นค่าธรรมเนี ยมทั้งหลายผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จึง
ดึงดูดให้ลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การหันมาใช้แอพพลิเคชัน่ โมบายแบงก์กิ้งเพิ่มมากขึ้น สถาบันการเงิน
ยังกลายมามีบทบาทเป็ นผูพ้ ฒั นาแอพพลิเคชัน่ โดยการนาเสนอและส่ งเสริ มให้ผใู ้ ช้บริ การเข้าสู่
สังคมไร้เงินสด จะเห็นได้วา่ ธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ความสาคัญกับระบบการชาระเงินและ
เทคโนโลยีทางการเงินในการออกมาตราการดูแลความปลอดภัยให้ผใู ้ ช้บริ การโดยการให้เวลา

สถาบันการเงิ นปรั บปรุ งระบบและแจ้งลูกค้าจนถึ งเดื อนพฤษภาคม2563 โดยการกากับดู แล
ความเสี่ ยงด้านไอทีพฒ
ั นาประเมินความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ กาหนดให้สถาบันการเงินมี
กรรมการที่มีความรู ้หรื อประสบการณ์ดา้ นไอที โดยการทดสอบระบบในการรับมือภัยไซเบอร์
ที่เสมือนจริ งมากขึ้น (Red Teaming )
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงเล็งเห็นว่าเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาท และเป็ นส่ วนหนึ่งต่อการดาเนิ น
ชี วิ ต ประจ าวัน เป็ นอย่างมากจึ ง มี ความสนใจที่ จ ะทาการศึ ก ษาเกี่ ย วกับ "ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจเลือกใช้แอพพลิเคชัน่ โมบายแบงก์กิ้งของลูกค้าธนาคารกรุ งเทพจากัด (มหาชน) ในเขต
รั ง สิ ต " เพื่ อ ได้รั บรู ้ เ หตุ ผ ลที่ แ ท้จ ริ ง ในการใช้แ อพพลิ เ คชั่น โมบายแบงก์ กิ้ ง เพื่ อ ให้ธุ ร กิ จ ที่
เกี่ยวข้องหรื อผูท้ ี่สนใจได้นาไปพัฒนาระบบ และปรับปรุ งเพื่อให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดความพึงพอใจ
สู งสุ ด
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ด้ า นประชากรศาสตร์ ด้ า นส่ ว นประสมทางการตลาด ด้ า น
กระบวนการตัดสิ นใจ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้แอพพลิเคชัน่ โมบายแบงก์กิ้งของลูกค้า
ธนาคารกรุ งเทพจากัด (มหาชน) ในเขตรังสิ ต
2. เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจเลือกใช้แอพพลิเคชัน่ โมบายแบงก์กิ้ง
ของลูกค้าธนาคารกรุ งเทพจากัด (มหาชน) ในเขตรังสิ ต จาแนกตามปั จจัยด้านประชากรศาสตร์
3.เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ด้า นส่ ว นประสมทางการตลาด ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้
แอพพลิเคชัน่ โมบายแบงก์กิ้งของลูกค้าธนาคารกรุ งเทพจากัด (มหาชน) ในเขตรังสิ ต
ขอบเขตงานวิจัยขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ตัวแปรอิสระ คือ ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ และปั จจัยด้านส่ วน
ประสมทางการตลาด ตัวแปรตาม คือ ปั จจัยที่มีส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้แอพพลิเคชัน่ โม
บายแบงก์กิ้งของลูกค้าธนาคารกรุ งเทพจากัด (มหาชน) ในเขตรังสิ ต
2. ขอบเขตที่ เกี่ ย วกับ ประชากรและกลุ่ มตัวอย่า ง คื อ ทางผูว้ ิจัยไม่ทราบจานวนของ
ประชากรที่เป็ นกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริ การแอพพลิเคชัน่ โมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุ งเทพในเขตรังสิ ต
จึงใช้วิธีการกาหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยการเปิ ดตารางสาเร็ จรู ปของ Taro Yamane (T. Yamane,
1973) และจากการเปิ ดตาราง พบว่าจานวนขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่จะต้องทาการศึกษานั้นอยูท่ ี่
400 ตัวอย่าง

3. ขอบเขตด้า นระยะเวลา ผูว้ ิ จัย ได้เ ริ่ ม ด าเนิ น การวิ จัย ตั้ง แต่ มี น าคม พ.ศ.2563 ถึ ง
เมษายน พ.ศ.2563
4. ขอบเขตเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม
สมมติฐานงานวิจัย
1. ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ต่างกัน ส่ งผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชัน่ โมบายแบงก์กิ้ง
ของลูกค้าธนาคารกรุ งเทพจากัด (มหาชน) ในเขตรังสิ ตต่างกัน
2.ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดต่างกัน ส่ งผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชัน่ โมบาย
แบงก์กิ้งของลูกค้าธนาคารกรุ งเทพจากัด (มหาชน) ในเขตรังสิ ตต่างกัน
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1.เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง ปั จ จัย ด้า นประชากรศาสตร์ ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาด
กระบวนการตัดสิ นใจที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้แอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิ้งของลูกค้า
ธนาคารกรุ งเทพจากัด (มหาชน) ในเขตรังสิ ต
2.เพื่อให้ผูป้ ระกอบการธนาคาร สามารถนาผลการวิจัยไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ใน
การแข่งขันกับผูป้ ระกอบการรายอื่น เพื่อให้มีการขยายฐานลูกค้าเพิ่มมากขึ้น
3.เพื่อเป็ นแนวทางให้บุคคลหรื อธนาคารต่างๆที่สนใจนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับด้ านประชากรศาสตร์
ลักษณะทางประชากรศาสตร์รวมถึง อายุ เพศ วงจรชีวิตครอบครัว การศึกษา รายได้ เป็ น
ต้น ลัก ษณะดัง กล่ า วมี ค วามส าคัญ ต่ อ นัก การตลาดเพราะเป็ นปั จ จัย ที่ เ กี่ ย วพัน กับ อุ ป สงค์
(Demand) ในตัวสิ นค้าทั้งหลาย การเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์ ช้ ี ให้เห็นถึงการเกิดขึ้น
ของตลาดใหม่และตลาดอื่น ๆ จะหมดไปหรื อมีความสาคัญลดลง (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2545)
ประชากรศาสตร์ หมายถึง ลักษณะของแต่ละบุคคลแตกต่างกันไป โดยความแตกต่าง
ทาง ประชากรศาสตร์ จะมีอิทธิพลต่อการสื่ อสาร (พรทิพย์ วรกิจโภคาทร, 2529: 312 –315)
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับส่ วนประสมทางการตลาดบริการ
การตลาดบริ การ หมายถึง กิจกรรมของกระบวนการส่ งมอบสิ นค้าที่ไม่มีตวั ตนของธุรกิจ
ให้กบั ผูร้ ับบริ การ โดยสิ นค้าที่ไม่มีตวั ตนนั้นจะสามารถตอบสนองความต้องการจนไปสู่ ความ

พึงพอใจได้ (ชัยสมพล ชาวประเสริ ฐ, 2547)
ก า ร ต ล า ด บ ริ ก า ร ห ม า ย ถึ ง
กระบวนการแลกเปลี่ยนสิ นค้าหรื อบริ การ กับสิ่ งที่มีค่า หรื อเงิน ระหว่างผูผ้ ลิตหรื อผูข้ าย กับ
ผูบ้ ริ โภค เพื่อมุ่งสนองความพอใจของทั้งสองฝ่ าย (สุ วฒั น์ ฉิมะสังคนันท์, 2545)
แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วกับกระบวนการตัดสิ นใจซื้อ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึงพฤติกรรมที่ผบู ้ ริ โภคทาการค้นหาความต้องการที่เกี่ยวข้อง
กับการซื้ อ การใช้ การประเมินการ จ่ายในผลิตภัณฑ์และบริ การ โดยคาดว่าจะตอบสนองความ
ต้องการของเขา ( SchiffmanและKanuk, 1994, p. 7)
การตัดสิ นใจ (Decision Making) เป็ นกระบวนการในการเลือกที่จะทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งจาก
ทางเลือกต่าง ๆที่มีอยู่ ซึ่ งผูบ้ ริ โภคมักจะต้องตัดสิ นใจในทางเลือกต่าง ๆ ของสิ นค้าและบริ การ
อยูเ่ สมอ (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2549)
กรอบแนวคิดในการวิจัย
1. ตัวแปรอิสระ
ปั จ จัยประชากรศาสตร์ ประกอบด้ว ย ด้า นเพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้
ปั จ จัย ด้า นส่ ว นประสมทางการตลาด ประกอบด้ว ย ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้า นราคา ด้า น
ช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด ด้านบุคคลด้านกระบวนการให้บริ การ
และด้านลักษณะทางกายภาพ
2. ตัวแปรตาม คือ กระบวนการตัดสิ นใจใช้บริ การแอพพลิเคชัน่ โมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุ งเทพ
ในเขตรั ง สิ ต ประกอบด้ว ย การรั บรู ้ ปัญ หา การแสวงหาข้อ มู ล การพิ จ ารณาทางเลื อ ก การ
ตัดสิ นใจซื้อ และพฤติกรรมหลังการซื้อ
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั แบบไม่ทดลอง เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามแบบตัดขวาง
การทดสอบคุณภาพเครื่ องมือ โดยตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ 3 ท่าน
ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาและนาไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน และหาค่า
สัมประสิ ทธิ์ แอลฟาครอนบาค เพื่อหาความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามเท่ากับ 0.927 แสดงว่าข้อ
คาถามมีระดับความเชื่อมัน่ สู งและสามารถนาไปเก็บข้อมูลได้

การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สถิติเชิงพรรณนา
1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิง
กลุ่ม ได้แก่ ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้
1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิง
ปริ มาณ ได้แก่ ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด และด้านการตัดสิ นใจเลือกใช้แอพพลิเคชัน่
โมบายแบงก์กิ้ง
2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics)
2.1 ด้านการตัดสิ นใจเลือกใช้แอพพลิเคชัน่ โมบายแบงก์กิ้ง จาแนกตามเพศ จะใช้การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติการทดสอบ t-Test
2.2 ด้านการตัดสิ นใจเลือกใช้แอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิ้ง จาแนกตามอายุ การศึกษา
สถานภาพ อาชีพ และรายได้ จะใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One –
way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนาไปสู่ การเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD
2.3 เพื่ อศึ กษาปั จ จัย ด้า นส่ ว นประสมทางการตลาด ที่ มี ผลต่ อการตัด สิ น ใจเลื อ กใช้
แอพพลิ เ คชั่น โมบายแบงก์ กิ้ ง จะใช้ก ารวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ด้ว ยสถิ ติ ถ ดถอยพหุ คู ณ Multiple
Regression Analysis
สรุปผลการวิจัย
การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบสอบถามการวิจยั เรื่ องการศึกษา ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกใช้แอพพลิเคชัน่ โมบายแบงก์กิ้งของลูกค้าธนาคารกรุ งเทพจากัด (มหาชน) ในเขตรังสิ ต
พบว่าผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 63.5 อายุระหว่าง 26 – 35 คิด
เป็ นร้อยละ 58.3 ระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 70.3 สถานภาพโสด คิดเป็ น
ร้อยละ 61.0 อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน คิดเป็ นร้อยละ 47.8 มี รายได้ 20,001 – 40,000 บาท
มากที่สุด มีจานวน 182 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.5 โดยสามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั ต่อไปนี้
1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านส่ วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการ
ตัดสิ นใจ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้แอพพลิเคชัน่ โมบายแบงก์กิ้งของลูกค้าธนาคารกรุ งเทพจากัด
(มหาชน) ในเขตรังสิ ต
1.1 ด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ ด้านเพศ อายุ ระดับการศึ กษา สถานภาพ อาชี พ

รายได้ที่แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้แ อพพลิ เ คชั่น โมบายแบงก์ กิ้ ง ของลู ก ค้า
ธนาคารกรุ งเทพจากัด (มหาชน) ในเขตรังสิ ต โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
1.2 ด้านส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านด้าน
ราคา (Price) รองลงมา คือ ด้านช่องทางการจาหน่าย (Place) ต่อมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
ต่อมาคือ ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physicals) ต่อมาคือ ด้านบุคลากร (People) ต่อมาคือ ด้าน
กระบวนการบริ การ (Process) และน้อยที่สุดคือ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)
1.3 ด้านกระบวนการตัดสิ นใจ ได้แก่ การนาข้อคาถามที่อา้ งอิงกับทฤษฎี โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ท่านตัดสิ นใจใช้
แอพพลิเคชัน่ โมบายแบงก์กิ้งโดยพิจารณาถึงประโยชน์
2.ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจเลือกใช้แอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิ้ง
ของลูกค้าธนาคารกรุ งเทพจากัด (มหาชน) ในเขตรังสิ ต จาแนกตามปั จจัยด้านประชากรศาสตร์
ได้แก่ ด้านเพศ อายุ ระดับการศึ กษา สถานภาพ อาชี พ รายได้ที่แตกต่างกัน มี ผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้แอพพลิเคชัน่ โมบายแบงก์กิ้งของลูกค้าธนาคารกรุ งเทพจากัด (มหาชน) ในเขต
รังสิ ต โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้แอพพลิเคชัน่ โม
บายแบงก์กิ้งของลูกค้าธนาคารกรุ งเทพจากัด (มหาชน) ในเขตรังสิ ต ได้แก่ ด้านราคา (Price) ด้าน
ลักษณะทางกายภาพ (Physicals) และด้านกระบวนการบริ การ (Process) มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกใช้แอพพลิเคชัน่ โมบายแบงก์กิ้งของลูกค้าธนาคารกรุ งเทพจากัด (มหาชน) ในเขตรังสิ ต
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05 ส่ วนปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดอื่น ๆ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์
(Product) ด้านช่ องทางการจาหน่ าย (Place) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) และด้าน
บุ ค ลากร (People) ไม่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้แ อพพลิ เ คชั่น โมบายแบงก์กิ้ ง ของลู ก ค้า
ธนาคารกรุ งเทพจากัด (มหาชน) ในเขตรังสิ ตอย่างมีนยั สาคัญทางสถิต
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจยั ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้แอพพลิเคชัน่ โมบายแบงก์กิ้งของลูกค้าธนาคาร
กรุ งเทพจากัด (มหาชน) ในเขตรังสิ ต สามารถสรุ ปตามวัตถุประสงค์ได้ดงั นี้
1.ผลการศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านส่ วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการ

ตัดสิ นใจ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้แอพพลิเคชัน่ โมบายแบงก์กิ้งของลูกค้าธนาคารกรุ งเทพ
จากัด (มหาชน) ในเขตรังสิ ต
ผลการศึกษาพบว่าลักษณะทางประชากรณ์ ศาสตร์ ในด้านเพศ อายุ ระดับการศึ ก ษา
สถานภาพ อาชีพ รายได้ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้แอพพลิเคชัน่ โมบายแบงก์
กิ้งของลูกค้าธนาคารกรุ งเทพจากัด (มหาชน) ในเขตรังสิ ต โดยรวมไม่แตกต่างกัน และด้านส่ วน
ประสมทางการตลาด ในด้านที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้แอพพลิเคชั่นโมบาย
แบงก์กิ้งของลูกค้าธนาคารกรุ งเทพจากัด (มหาชน) ในเขตรังสิ ต โดยรวมไม่แตกต่างกัน
2.ผลการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้แอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิ้งของลูกค้า
ธนาคารกรุ งเทพจากัด (มหาชน) ในเขตรังสิ ต จาแนกตามปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ สามารถ
สรุ ปได้ดงั นี้
เพศที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้แอพพลิเคชัน่ โมบายแบงก์กิ้งของลูกค้า
ธนาคารกรุ งเทพจากัด (มหาชน) ในเขตรังสิ ต ไม่แตกต่างกัน หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี
เพศที่ แ ตกต่ า งกัน มี ก ารตัด สิ น ใจเลื อ กใช้แ อพพลิ เ คชั่น โมบายแบงก์กิ้ ง ของลู ก ค้า ธนาคาร
กรุ งเทพจากัด (มหาชน) ในเขตรังสิ ตไม่แตกต่างกัน เนื่องจากในปั จจุบนั นั้นทั้งเพศชายและเพศ
หญิง มีความรู ้และการตัดสิ นใจที่เท่าเทียมกัน ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของพรทิพย์ วรกิ จโภ
คาทร. (2529: 312 –315) กล่าวไว้ว่ามีงานวิจยั ที่พิสูจน์ว่าคุณลักษณะบางอย่างของเพศชาย และ
เพศหญิงที่ต่างกัน ส่ งผลให้การสื่ อสารของชายและหญิงต่างกัน แต่ก็มีงานวิจยั หลายชิ้นที่แสดง
ว่า ชายและหญิงมีการสื่ อสารและรับสื่ อไม่ต่างกัน
อายุที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้แอพพลิเคชัน่ โมบายแบงก์กิ้งของลูกค้า
ธนาคารกรุ งเทพจากัด (มหาชน) ในเขตรังสิ ต ไม่แตกต่างกัน หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างที่ มี
ระดับอายุที่แตกต่างกัน มีการตัดสิ นใจเลือกใช้แอพพลิเคชัน่ โมบายแบงก์กิ้งของลูกค้าธนาคาร
กรุ งเทพจากัด (มหาชน) ในเขตรังสิ ตไม่แตกต่างกัน เนื่องจากการรับรู ้และการเข้าถึงข่าวสารนั้น
ในปั จจุ บนั มี สิ่งที่ อานวยความสะดวกให้รับรู ้ ข่าวสารได้หลายช่ องทาง ได้อย่างสะดวกและ
ง่ายดาย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของวรรณพร หวลมานพ (2558)ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมและความ
พึ ง พอใจของผูใ้ ช้แ อพพลิ เคชั่น เคโมบายแบงกิ้ ง พลัส กล่ า วไว้ว่า อายุไม่ มี ความสัม พัน ธ์กับ
กระบวนการตัดสิ นใจ รายได้แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้แอพพลิเคชั่นโมบาย
แบงก์กิ้งของลูกค้าธนาคารกรุ งเทพจากัด (มหาชน) ในเขตรังสิ ตไม่แตกต่างกัน ผลการวิจยั นี้ไม่
สอดคล้องกับแนวคิดของวรรณพร หวลมานพ ได้ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใ้ ช้

แอพพลิ เ คชั่น เคโมบายแบงกิ้ ง พลัส กล่ า วว่ า ผู ้มี ร ายได้สู ง มี ค วามพึ ง พอใจในการใช้ ง าน
แอพพลิเคชัน่ เคโมบายแบงกิ้งพลัสในระดับที่สูงขึ้น
สถานภาพ ระดับ การศึ ก ษา และอาชี พ ที่ แตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้
แอพพลิ เ คชั่นโมบายแบงก์กิ้ ง ของลู ก ค้าธนาคารกรุ ง เทพจ ากัด (มหาชน) ในเขตรั ง สิ ต ไม่
แตกต่างกัน หมายความว่า ตัวแปรเหล่านี้ไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้แอพพลิเคชัน่ โมบาย
แบงก์กิ้ง ซึ่ งไม่เป็ นไปตามสมติฐานที่ต้ งั ไว้ ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของภัทรา มหามงคลที่
ได้ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของธนาคาร
กสิ กรไทยของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร
3.ผลการศึ ก ษาปั จ จั ย ด้ า นส่ ว นประสมทางการตลาด ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้
แอพพลิเคชัน่ โมบายแบงก์กิ้งของลูกค้าธนาคารกรุ งเทพจากัด (มหาชน) ในเขตรังสิ ต สรุ ปปั จจัย
สาคัญที่มีผลต่อการตัดสิ นใจได้ดงั นี้
ด้านราคา ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้แอพพลิเคชัน่ โมบายแบงก์กิ้งของลูกค้าธนาคาร
กรุ งเทพจากัด (มหาชน) ในเขตรังสิ ต ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของวรรณพร หวลมานพ ได้
ศึ ก ษาพฤติ ก รรมและความพึ ง พอใจของผู ้ใ ช้แ อพพลิ เ คชั่น เคโมบายแบงกิ้ ง พลัส กล่ า วว่ า
ผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจในด้านราคา ผลการวิจยั จะช่วยให้พฒั นาปรับปรุ งการให้บริ การในการ
ใช้งานแอพพลิเคชัน่ เคโมบายแบงกิ้งพลัสในระดับที่สูงขึ้น
ด้านลักษณะทางกายภาพ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้แอพพลิเคชัน่ โมบายแบงก์กิ้ง
ของลูกค้าธนาคารกรุ งเทพจากัด (มหาชน) ในเขตรังสิ ต ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของภัทรา
มหามงคลที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของ
ธนาคารกสิ กรไทยของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร กล่าวว่าลักษณะทางกายภาพเป็ น
บริ การที่ไม่สามารถจับต้องได้ จึงแสดงให้เห็นว่าผูใ้ ช้บริ การจะต้องมัน่ ใจในบริ การถึงตัดสิ นใจ
ใช้บริ การนั้น ๆ
ด้านกระบวนการบริ การ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้แอพพลิเคชัน่ โมบายแบงก์กิ้งของ
ลูกค้าธนาคารกรุ งเทพจากัด (มหาชน) ในเขตรังสิ ต ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของภัทรา มหา
มงคลที่ได้ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การธนาคารทางโทรศัพท์มือถื อของ
ธนาคารกสิ กรไทยของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร กล่าวว่า ด้านการบริ การเป็ นปั จจัย
ส าคัญ ส่ ว นหนึ่ งที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้จ ากผู ้บ ริ ก าร มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การกับทางสถาบันการเงินนั้นๆ ด้วย

ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั ครั้งนี้ มีขอ้ เสนอแนะในการวิจยั เพื่อให้เป็ นประโยชน์และเป็ นแนวทาง
สาหรับสถาบันการเงิน หรื อธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรื อผูท้ ี่สนใจ ดังนี้
ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์
จากการวิจยั ครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า ลูกค้าธนาคารกรุ งเทพจากัด (มหาชน) ในเขตรังสิ ต ที่
มี เพศ อายุ ระดับการศึ กษา สถานภาพ อาชี พ รายได้ที่แตกต่างกัน มี ผลต่อการตัดสิ น ใจ
เลือกใช้แอพพลิเคชัน่ โมบายแบงก์กิ้งของลูกค้าธนาคารกรุ งเทพจากัด (มหาชน) ในเขตรังสิ ต
โดยรวมไม่แตกต่างกัน ผูว้ ิจยั เห็นว่า ธนาคารกรุ งเทพจากัด (มหาชน) สามารถนาข้อมูลดังกล่าว
ไปพัฒนาภาพลักษณ์และการใช้งาน ให้ตอบรับกับความต้องการของลูกค้า เพื่อความได้เปรี ยบ
หากเทียบกับคู่แข่ง
ปัจจัยด้ านส่ วนประสมทางการตลาด
จากการวิ จัย ครั้ งนี้ แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด ที่ ส่งผลต่ อการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้แอพพลิเคชัน่ โมบายแบงก์กิ้งของลูกค้าธนาคารกรุ งเทพจากัด (มหาชน) ในเขตรังสิ ต
ได้แก่
ด้ านราคา (Price) จากการวิจยั ครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด
ด้านราคา มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้แอพพลิเคชัน่ โมบายแบงก์กิ้ง ผูว้ ิจยั เห็นว่า ธนาคารกรุ งเทพ
จากัด (มหาชน) ควรให้ความสาคัญในการให้บริ การโดยการกาหนดอัตราค่าบริ การให้เป็ นธรรม
และเหมาะสม หรื อ การชี้แจ้งรายละเอียดค่าใช้บริ การอย่างชัดเจน เป็ นต้น เพื่อสร้างความพึง
พอใจให้กบั ผูใ้ ช้บริ การมากที่สุด
ด้ านลักษณะทางกายภาพ (Physicals) จากการวิจยั ครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า ปั จจัยด้านส่ วน
ประสมทางการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้แอพพลิเคชัน่ โมบายแบงก์
กิ้ง ผูว้ ิจยั เห็นว่า ธนาคารกรุ งเทพจากัด (มหาชน) ควรให้ความสาคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีให้
ทันสมัย สามารถใช้กบั ระบบปฎิบตั ิการของสมาร์ทโฟนได้อย่างดี เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบั
ผูใ้ ช้บริ การมากที่สุด
ด้ านกระบวนการบริ การ (Process) จากการวิจัยครั้ งนี้ แสดงให้เห็ นว่า ปั จจัยด้านส่ วน
ประสมทางการตลาดด้านกระบวนการบริ การ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้แอพพลิเคชัน่ โมบายแบงก์
กิ้ ง ผูว้ ิ จัย เห็ น ว่า ธนาคารกรุ ง เทพจ ากัด (มหาชน) ควรให้ค วามส าคัญ ในการกระบวนการ

ให้บริ การที่ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน เพื่ออานวยความสะดวกให้กบั ผูใ้ ช้บริ การได้อย่างรวดเร็ ว และ
ปลอดภัยที่สุด
ส่ วนปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดอื่น ๆ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านช่ องทางการ
จาหน่าย (Place) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) และด้านบุคลากร (People) ไม่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจเลือกใช้แอพพลิเคชัน่ โมบายแบงก์กิ้ง ผูว้ ิจยั เห็นว่า ธนาคารกรุ งเทพจากัด (มหาชน)
ควรปรับปรุ งและพัฒนาในด้านต่างๆ ให้เทียบเท่า และสามารถตอบสนองความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การให้มากที่สุด เพื่อการพัฒนาระบบการบริ การให้ดียงิ่ ขึ้น
ด้ า นกระบวนการตั ด สิ น ใจ จากการวิ จัย ครั้ งนี้ แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ควรขยายขอบเขต
การศึกษาไปยังสาขาอื่น ๆ เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุที่แท้จริ ง ในการตัดสิ นใจเลือกใช้แอพพลิเคชัน่
โมบายแบงก์กิ้ง เพื่อที่ว่าทางธนาคารกรุ งเทพจากัด (มหาชน) สามารถพัฒนาและปรับปรุ งการ
ให้บริ การกับผูใ้ ช้บริ การอย่างถูกต้องและตรงกับความต้องการของลูกค้า
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