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บทคัดย่อ 

 
การวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่โมบายแบงก์ก้ิงของลูกคา้

ธนาคารกรุงเทพจ ากดั (มหาชน) ในเขตรังสิต โดยมีปัจจยัท่ีไดท้ าการศึกษาไดแ้ก่ (1) ศึกษาปัจจยั
ดา้นประชากรศาสตร์  ดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นกระบวนการตดัสินใจ ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่โมบายแบงก์ก้ิงของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพจ ากดั (มหาชน) ในเขต
รังสิต (2) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่โมบายแบงก์ก้ิงของ
ลูกคา้ธนาคารกรุงเทพจ ากดั (มหาชน) ในเขตรังสิต  จ าแนกตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ (3) 
ศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่โมบาย
แบงก์ก้ิงของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพจ ากดั (มหาชน) ในเขตรังสิต กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจัย 
จ านวน 400 ราย ใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญหรือสะดวก (Convenience Sampling) โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 



 ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ ดา้นเพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา  
สถานภาพ  อาชีพ  รายไดท่ี้แตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่โมบายแบงก์
ก้ิงของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพจ ากดั (มหาชน) ในเขตรังสิต โดยรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชแ้อพพลิเคชัน่โมบายแบงก์ก้ิงของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพจ ากดั (มหาชน) ในเขตรังสิต ไดแ้ก่ ดา้น
ราคา (Price)  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physicals) และดา้นกระบวนการบริการ (Process)  มีผล
ต่อการตดัสินใจเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่โมบายแบงก์ก้ิงของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพจ ากดั (มหาชน) 
ในเขตรังสิตอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05  

ค าส าคัญ : กระบวนการตดัสินใจ, แอพพลิเคชัน่โมบายแบงกก้ิ์ง  

 

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. 
 
บทน า 
 เน่ืองจากยคุปัจจุบนั เป็นยคุท่ีเทคโนโลยไีดเ้ขา้มามีบทบาทในการด าเนินชีวิต  ท าใหเ้ห็น
ไดอ้ย่างชัดเจนว่ายุคปัจจุบนัหากพูดถึงการท าธุรกรรมการเงินนั้น  ไม่ว่าจะเป็นการโอนเงิน
ระหวา่งบุคคลกบับุคคล การโอนเงินระหวา่งบุคคลกบันิติบุคคล หรือการช าระบิลต่างๆ นั้น ต่าง
สามารถท าได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกสบาย ลูกค้าหรือผูใ้ช้บริการมักคาดหวงัให้การท า
ธุรกรรมนั้นราบร่ืนและปลอดภยัท่ีสุด ทั้งน้ีกลุ่มอุตสาหกรรมทางการเงินตอ้งมีการปรับตวัและ
พฒันาเทคโนโลยี  เพื่อให้ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการ  โดยให้ตรงและ
ตอบสนองกบัความตอ้งการของผูใ้ชง้านใหม้ากท่ีสุด      
 ในภาวะปัจจุบนัสถาบนัการเงินเร่ิมลดจ านวนสาขาลดลง  เม่ือพบการเปล่ียนแปลงของ
วิวฒันาการจึงตอ้งมีการกา้วให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงของธุรกรรมต่างๆท่ีเกิดข้ึน เพื่อกา้วเขา้สู่
ระบบดิจิทลั ไม่ว่าจะเป็นระบบการช าระเงินแบบไร้เงินสด หรือการให้ค าแนะน าการลงทุนดว้ย
ระบบอตัโนมติั  อาจรวมไปถึงความต้องการท่ีเปล่ียนไปของผูใ้ช้บริการ  ส่งผลกระทบให้
สถาบนัการเงินมีขนาดเลก็ลง เน่ืองจากมีเทคโนโลยเีขา้มาอ านวยความสะดวกในส่วนท่ีสามารถ
ใชร้ะบบอตัโนมติัแทนการใชท้รัพยากรมนุษยไ์ด ้แต่ก็ท าให้สถาบนัการเงินมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึนในการพฒันาบุคคลากรไปในดา้นท่ีเทคโนโลยไีม่สามารถเขา้มามีบทบาทแทนท่ีได ้ 
 ปัจจยัหลกัของการใชโ้มบายแบงก์ก้ิงในประเทศไทยนั้น อาจเกิดมาจากพฤติกรรมการ
จบัจ่ายใชส้อยของผูใ้ชบ้ริการ  ควบคู่กบัการถือครองสมาร์ทโฟนท่ีมากข้ึน เน่ืองจากขอ้จ ากดั
การเขา้ถึงสมาร์ทโฟนลดน้อยลง ดว้ยราคาท่ีสามารถจบัตอ้งได ้ในทุก ๆ กลุ่มอาชีพ เพราะการ
เขา้ถึงไดส้ าหรับทุกคนทุกเพศ ทุกวยั ทุกฐานะทางการเงิน และอาจรวมไปถึงการท่ีภาครัฐและ
ภาคเอกชนพยายามส่งเสริมการให้การบริการออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนดว้ย จะเห็นไดว้่าดว้ย
โปรโมชัน่ท่ีเห็นกนัจ านวนมาก เช่น การยกเวน้ค่าธรรมเนียมทั้งหลายผ่านโมบายแบงก์ก้ิง จึง
ดึงดูดใหลู้กคา้หรือผูใ้ชบ้ริการหนัมาใชแ้อพพลิเคชัน่โมบายแบงก์ก้ิงเพิ่มมากข้ึน สถาบนัการเงิน
ยงักลายมามีบทบาทเป็นผูพ้ฒันาแอพพลิเคชัน่โดยการน าเสนอและส่งเสริมให้ผูใ้ชบ้ริการเขา้สู่
สังคมไร้เงินสด จะเห็นไดว้า่ธนาคารแห่งประเทศไทย ใหค้วามส าคญักบัระบบการช าระเงินและ
เทคโนโลยีทางการเงินในการออกมาตราการดูแลความปลอดภยัให้ผูใ้ชบ้ริการโดยการให้เวลา



สถาบนัการเงินปรับปรุงระบบและแจ้งลูกคา้จนถึงเดือนพฤษภาคม2563 โดยการก ากับดูแล
ความเส่ียงดา้นไอทีพฒันาประเมินความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ ก าหนดให้สถาบนัการเงินมี
กรรมการท่ีมีความรู้หรือประสบการณ์ดา้นไอที โดยการทดสอบระบบในการรับมือภยัไซเบอร์ 
ท่ีเสมือนจริงมากข้ึน (Red Teaming )        
 ดงันั้นผูวิ้จยัจึงเล็งเห็นว่าเทคโนโลยีไดเ้ขา้มามีบทบาท และเป็นส่วนหน่ึงต่อการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนัเป็นอย่างมากจึงมีความสนใจท่ีจะท าการศึกษาเก่ียวกับ"ปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่โมบายแบงก์ก้ิงของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพจ ากดั (มหาชน) ในเขต
รังสิต" เพื่อได้รับรู้เหตุผลท่ีแท้จริงในการใช้แอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์ก้ิง เพื่อให้ธุรกิจท่ี
เก่ียวขอ้งหรือผูท่ี้สนใจไดน้ าไปพฒันาระบบ  และปรับปรุงเพื่อให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความพึงพอใจ
สูงสุด                       

วัตถุประสงค์                          
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์  ด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้าน
กระบวนการตดัสินใจ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์ก้ิงของลูกคา้
ธนาคารกรุงเทพจ ากดั (มหาชน) ในเขตรังสิต         
 2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่โมบายแบงก์ก้ิง
ของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพจ ากดั (มหาชน) ในเขตรังสิต  จ าแนกตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์
 3.เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
แอพพลิเคชัน่โมบายแบงกก้ิ์งของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพจ ากดั (มหาชน) ในเขตรังสิต         

ขอบเขตงานวิจัยขอบเขตการวิจัย           
 1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ และปัจจยัดา้นส่วน
ประสมทางการตลาด ตวัแปรตาม คือ ปัจจยัท่ีมีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่โม
บายแบงกก้ิ์งของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพจ ากดั (มหาชน) ในเขตรังสิต        
 2. ขอบเขตท่ีเก่ียวกับประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ทางผูวิ้จัยไม่ทราบจ านวนของ
ประชากรท่ีเป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์ก้ิงธนาคารกรุงเทพในเขตรังสิต 
จึงใช้วิธีการก าหนดกลุ่มตวัอย่าง โดยการเปิดตารางส าเร็จรูปของ Taro Yamane (T. Yamane, 
1973) และจากการเปิดตาราง พบว่าจ านวนขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะตอ้งท าการศึกษานั้นอยูท่ี่ 
400 ตวัอยา่ง                                      



 3. ขอบเขตด้านระยะเวลา ผูวิ้จัยได้เร่ิมด าเนินการวิจัยตั้ งแต่ มีนาคม พ.ศ.2563 ถึง  
เมษายน พ.ศ.2563                                     
 4. ขอบเขตเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม                 

 สมมติฐานงานวิจัย                            
 1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ต่างกนั ส่งผลต่อการเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่โมบายแบงก์ก้ิง
ของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพจ ากดั (มหาชน) ในเขตรังสิตต่างกนั    
 2.ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดต่างกนั ส่งผลต่อการเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่โมบาย
แบงกก้ิ์งของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพจ ากดั (มหาชน) ในเขตรังสิตต่างกนั             

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                         
 1.เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยด้านประชากรศาสตร์  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  
กระบวนการตดัสินใจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์ก้ิงของลูกคา้
ธนาคารกรุงเทพจ ากดั (มหาชน) ในเขตรังสิต                       
 2.เพื่อให้ผูป้ระกอบการธนาคาร สามารถน าผลการวิจัยไปใชใ้นการวางแผนกลยุทธ์ใน
การแข่งขนักบัผูป้ระกอบการรายอ่ืน เพื่อใหมี้การขยายฐานลูกคา้เพิ่มมากข้ึน        
 3.เพื่อเป็นแนวทางใหบุ้คคลหรือธนาคารต่างๆท่ีสนใจน าไปใชป้ระโยชน์ต่อไป  

  การทบทวนวรรณกรรม                 
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัด้านประชากรศาสตร์       
 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์รวมถึง อาย ุเพศ วงจรชีวิตครอบครัว การศึกษา รายได ้เป็น
ต้น ลักษณะดังกล่าวมีความส าคัญต่อนักการตลาดเพราะเป็นปัจจัยท่ีเก่ียวพันกับอุปสงค์ 
(Demand) ในตวัสินคา้ทั้งหลาย การเปล่ียนแปลงทางประชากรศาสตร์ช้ีให้เห็นถึงการเกิดข้ึน
ของตลาดใหม่และตลาดอ่ืน ๆ จะหมดไปหรือมีความส าคญัลดลง (อดุลย ์จาตุรงคกุล, 2545) 
 ประชากรศาสตร์ หมายถึง ลกัษณะของแต่ละบุคคลแตกต่างกนัไป โดยความแตกต่าง
ทาง ประชากรศาสตร์ จะมีอิทธิพลต่อการส่ือสาร (พรทิพย ์วรกิจโภคาทร, 2529: 312 –315) 

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ         
 การตลาดบริการ หมายถึง กิจกรรมของกระบวนการส่งมอบสินคา้ท่ีไม่มีตวัตนของธุรกิจ
ให้กบัผูรั้บบริการ โดยสินคา้ท่ีไม่มีตวัตนนั้นจะสามารถตอบสนองความตอ้งการจนไปสู่ความ



พึงพอใจได ้(ชยัสมพล ชาวประเสริฐ, 2547)         ก า ร ต ล า ด บ ริ ก า ร  ห ม า ย ถึ ง 
กระบวนการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการ กบัส่ิงท่ีมีค่า หรือเงิน ระหว่างผูผ้ลิตหรือผูข้าย กบั
ผูบ้ริโภค เพื่อมุ่งสนองความพอใจของทั้งสองฝ่าย (สุวฒัน์ ฉิมะสังคนนัท,์ 2545)  

แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วกบักระบวนการตัดสินใจซ้ือ     
 พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึงพฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคท าการคน้หาความตอ้งการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการซ้ือ การใช ้การประเมินการ จ่ายในผลิตภณัฑแ์ละบริการ โดยคาดว่าจะตอบสนองความ
ตอ้งการของเขา ( SchiffmanและKanuk, 1994, p. 7)      
 การตดัสินใจ (Decision Making) เป็นกระบวนการในการเลือกท่ีจะท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงจาก
ทางเลือกต่าง ๆท่ีมีอยู ่ซ่ึงผูบ้ริโภคมกัจะตอ้งตดัสินใจในทางเลือกต่าง ๆ ของสินคา้และบริการ
อยูเ่สมอ (ฉตัยาพร เสมอใจ, 2549)                   

 กรอบแนวคิดในการวิจัย                          
1. ตวัแปรอิสระ ปัจจัยประชากรศาสตร์ประกอบด้วย ด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได ้         
  ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ดา้นบุคคลดา้นกระบวนการให้บริการ 
และดา้นลกัษณะทางกายภาพ                 
2. ตวัแปรตาม คือ กระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่โมบายแบงกก้ิ์งธนาคารกรุงเทพ
ในเขตรังสิต ประกอบด้วย การรับรู้ปัญหา การแสวงหาข้อมูล การพิจารณาทางเลือก การ
ตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมหลงัการซ้ือ                            

วิธีด าเนินการวิจัย                                   
 ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบไม่ทดลอง เก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนามแบบตดัขวาง 
การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือโดยตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา โดยผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน 
ตรวจสอบความถูกตอ้งของภาษาและน าไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 คน และหาค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค เพื่อหาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั 0.927 แสดงว่าขอ้
ค าถามมีระดบัความเช่ือมัน่สูงและสามารถน าไปเก็บขอ้มูลได ้      



การวิเคราะห์ข้อมูล               
1. สถิติเชิงพรรณนา             
 1.1 ใชค้่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถ่ี (Frequency) กบัตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัเชิง
กลุ่ม ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้
 1.2 ใชค้่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) กบัตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัเชิง
ปริมาณ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด และดา้นการตดัสินใจเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่
โมบายแบงกก้ิ์ง                          
2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics)                      
 2.1 ดา้นการตดัสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์ก้ิง จ าแนกตามเพศ จะใช้การ
วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติการทดสอบ t-Test              
 2.2 ดา้นการตดัสินใจเลือกใชแ้อพพลิเคชั่นโมบายแบงก์ก้ิง จ าแนกตามอายุ การศึกษา 
สถานภาพ อาชีพ และรายได ้จะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – 
way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชวิ้ธีของ LSD
 2.3 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
แอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์ก้ิง จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple 
Regression Analysis 

สรุปผลการวิจัย 
การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามการวิจยั เร่ืองการศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชแ้อพพลิเคชัน่โมบายแบงก์ก้ิงของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพจ ากดั (มหาชน) ในเขตรังสิต 

พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 63.5 อายุระหว่าง 26 – 35 คิด

เป็นร้อยละ 58.3 ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 70.3 สถานภาพโสด คิดเป็น

ร้อยละ 61.0 อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 47.8 มีรายได ้20,001 – 40,000 บาท

มากท่ีสุด มีจ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5 โดยสามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัต่อไปน้ี                                           

1. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์  ดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นกระบวนการ
ตดัสินใจ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่โมบายแบงก์ก้ิงของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพจ ากดั 
(มหาชน) ในเขตรังสิต          
 1.1 ด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ ด้านเพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  สถานภาพ  อาชีพ  



รายได้ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์ก้ิงของลูกค้า
ธนาคารกรุงเทพจ ากดั (มหาชน) ในเขตรังสิต โดยรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05           
 1.2 ด้านส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด โดย
ภาพรวม อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดา้นดา้น
ราคา (Price) รองลงมา คือ ดา้นช่องทางการจ าหน่าย (Place)  ต่อมาคือ ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 
ต่อมาคือ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physicals) ต่อมาคือ ดา้นบุคลากร (People) ต่อมาคือ ดา้น
กระบวนการบริการ (Process) และนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  
 1.3 ดา้นกระบวนการตดัสินใจ ไดแ้ก่ การน าขอ้ค าถามท่ีอา้งอิงกบัทฤษฎี โดยภาพรวม 
อยู่ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ท่านตดัสินใจใช้
แอพพลิเคชัน่โมบายแบงกก้ิ์งโดยพิจารณาถึงประโยชน์          
2.ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกใชแ้อพพลิเคชั่นโมบายแบงก์ก้ิง
ของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพจ ากดั (มหาชน) ในเขตรังสิต  จ าแนกตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

ได้แก่ ด้านเพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  สถานภาพ  อาชีพ  รายได้ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่โมบายแบงก์ก้ิงของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพจ ากดั (มหาชน) ในเขต
รังสิต โดยรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05         
3.ผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่โม
บายแบงก์ก้ิงของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพจ ากดั (มหาชน) ในเขตรังสิต ไดแ้ก่ ดา้นราคา (Price)  ดา้น
ลกัษณะทางกายภาพ (Physicals) และดา้นกระบวนการบริการ (Process)  มีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชแ้อพพลิเคชัน่โมบายแบงก์ก้ิงของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพจ ากดั (มหาชน) ในเขตรังสิต
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์
(Product) ด้านช่องทางการจ าหน่าย (Place) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) และดา้น
บุคลากร (People) ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์ก้ิงของลูกค้า
ธนาคารกรุงเทพจ ากดั (มหาชน) ในเขตรังสิตอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต          

อภิปรายผลการวิจัย            
ผลการวิจยัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่โมบายแบงก์ก้ิงของลูกคา้ธนาคาร
กรุงเทพจ ากดั (มหาชน) ในเขตรังสิต สามารถสรุปตามวตัถุประสงคไ์ดด้งัน้ี           
1.ผลการศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์  ดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นกระบวนการ



ตดัสินใจ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่โมบายแบงก์ก้ิงของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ
จ ากดั (มหาชน) ในเขตรังสิต             
 ผลการศึกษาพบว่าลกัษณะทางประชากรณ์ศาสตร์ ในดา้นเพศ อายุ  ระดบัการศึกษา  
สถานภาพ  อาชีพ  รายได้ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่โมบายแบงก์
ก้ิงของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพจ ากดั (มหาชน) ในเขตรังสิต โดยรวมไม่แตกต่างกนั และดา้นส่วน
ประสมทางการตลาด ในดา้นท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชแ้อพพลิเคชั่นโมบาย
แบงกก้ิ์งของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพจ ากดั (มหาชน) ในเขตรังสิต โดยรวมไม่แตกต่างกนั     
2.ผลการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์ก้ิงของลูกคา้
ธนาคารกรุงเทพจ ากดั (มหาชน) ในเขตรังสิต  จ าแนกตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์  สามารถ
สรุปไดด้งัน้ี           
 เพศท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่โมบายแบงก์ก้ิงของลูกคา้
ธนาคารกรุงเทพจ ากดั (มหาชน) ในเขตรังสิต  ไม่แตกต่างกนั หมายความว่า  กลุ่มตวัอย่างท่ีมี
เพศท่ีแตกต่างกัน  มีการตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์ก้ิงของลูกค้าธนาคาร
กรุงเทพจ ากดั (มหาชน) ในเขตรังสิตไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากในปัจจุบนันั้นทั้งเพศชายและเพศ
หญิง มีความรู้และการตดัสินใจท่ีเท่าเทียมกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของพรทิพย ์วรกิจโภ
คาทร. (2529: 312 –315) กล่าวไวว้่ามีงานวิจยัท่ีพิสูจน์ว่าคุณลกัษณะบางอยา่งของเพศชาย และ
เพศหญิงท่ีต่างกนั ส่งผลให้การส่ือสารของชายและหญิงต่างกนั แต่ก็มีงานวิจยัหลายช้ินท่ีแสดง
วา่ ชายและหญิงมีการส่ือสารและรับส่ือไม่ต่างกนั      
 อายท่ีุแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่โมบายแบงก์ก้ิงของลูกคา้
ธนาคารกรุงเทพจ ากดั (มหาชน) ในเขตรังสิต  ไม่แตกต่างกนั หมายความว่า  กลุ่มตวัอย่างท่ีมี
ระดบัอายท่ีุแตกต่างกนั  มีการตดัสินใจเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่โมบายแบงก์ก้ิงของลูกคา้ธนาคาร
กรุงเทพจ ากดั (มหาชน) ในเขตรังสิตไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากการรับรู้และการเขา้ถึงข่าวสารนั้น
ในปัจจุบนัมีส่ิงท่ีอ านวยความสะดวกให้รับรู้ข่าวสารได้หลายช่องทาง ได้อย่างสะดวกและ
ง่ายดาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของวรรณพร หวลมานพ (2558)ท่ีไดศึ้กษาพฤติกรรมและความ
พึงพอใจของผูใ้ช้แอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก้ิงพลัส กล่าวไวว้่าอายุไม่มีความสัมพนัธ์กับ
กระบวนการตดัสินใจ รายไดแ้ตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชั่นโมบาย
แบงก์ก้ิงของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพจ ากดั (มหาชน) ในเขตรังสิตไม่แตกต่างกนั ผลการวิจยัน้ีไม่
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของวรรณพร หวลมานพ ไดศึ้กษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใ้ช้



แอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก้ิงพลัส กล่าวว่า ผู ้มีรายได้สูงมีความพึงพอใจในการใช้งาน
แอพพลิเคชัน่เคโมบายแบงก้ิงพลสัในระดบัท่ีสูงข้ึน     
 สถานภาพ ระดับการศึกษา และอาชีพท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
แอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์ก้ิงของลูกค้าธนาคารกรุงเทพจ ากัด (มหาชน) ในเขตรังสิต  ไม่
แตกต่างกนั หมายความว่า  ตวัแปรเหล่าน้ีไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่โมบาย
แบงก์ก้ิง ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของภทัรา มหามงคลท่ี
ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารทางโทรศพัท์มือถือของธนาคาร
กสิกรไทยของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร           
3.ผลการศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์ก้ิงของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพจ ากดั (มหาชน) ในเขตรังสิต สรุปปัจจยั
ส าคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจไดด้งัน้ี        
 ดา้นราคา ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่โมบายแบงก์ก้ิงของลูกคา้ธนาคาร

กรุงเทพจ ากดั (มหาชน) ในเขตรังสิต  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวรรณพร หวลมานพ ได้
ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู ้ใช้แอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก้ิงพลัส กล่าวว่า 
ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในดา้นราคา ผลการวิจยัจะช่วยให้พฒันาปรับปรุงการใหบ้ริการในการ
ใชง้านแอพพลิเคชัน่เคโมบายแบงก้ิงพลสัในระดบัท่ีสูงข้ึน     
 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชัน่โมบายแบงก์ก้ิง
ของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพจ ากดั (มหาชน) ในเขตรังสิต ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของภทัรา 
มหามงคลท่ีไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารทางโทรศพัทมื์อถือของ
ธนาคารกสิกรไทยของผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวว่าลกัษณะทางกายภาพเป็น
บริการท่ีไม่สามารถจบัตอ้งได ้จึงแสดงให้เห็นว่าผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งมัน่ใจในบริการถึงตดัสินใจ
ใชบ้ริการนั้น ๆ          
 ดา้นกระบวนการบริการ ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่โมบายแบงกก้ิ์งของ
ลูกคา้ธนาคารกรุงเทพจ ากดั (มหาชน) ในเขตรังสิต  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของภทัรา มหา
มงคลท่ีไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการธนาคารทางโทรศพัท์มือถือของ
ธนาคารกสิกรไทยของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ดา้นการบริการเป็นปัจจัย
ส าคัญส่วนหน่ึงท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้จากผู ้บริการ มีผลต่อความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการกบัทางสถาบนัการเงินนั้นๆ ดว้ย               



ข้อเสนอแนะ            
 จากผลการวิจยัคร้ังน้ี มีขอ้เสนอแนะในการวิจยัเพื่อให้เป็นประโยชน์และเป็นแนวทาง
ส าหรับสถาบนัการเงิน หรือธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งหรือผูท่ี้สนใจ ดงัน้ี               

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์            
 จากการวิจยัคร้ังน้ีแสดงให้เห็นว่า ลูกคา้ธนาคารกรุงเทพจ ากดั (มหาชน) ในเขตรังสิต ท่ี
มีเพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  สถานภาพ  อาชีพ  รายได้ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชแ้อพพลิเคชัน่โมบายแบงก์ก้ิงของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพจ ากดั (มหาชน) ในเขตรังสิต 
โดยรวมไม่แตกต่างกนั ผูวิ้จยัเห็นว่า ธนาคารกรุงเทพจ ากดั (มหาชน) สามารถน าขอ้มูลดงักล่าว
ไปพฒันาภาพลกัษณ์และการใชง้าน ให้ตอบรับกบัความตอ้งการของลูกคา้ เพื่อความไดเ้ปรียบ
หากเทียบกบัคู่แข่ง                                  

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด                    
 จากการวิจัยคร้ังน้ีแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่โมบายแบงก์ก้ิงของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพจ ากดั (มหาชน) ในเขตรังสิต 
ไดแ้ก่            
 ด้านราคา (Price)  จากการวิจยัคร้ังน้ีแสดงให้เห็นว่า ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด
ดา้นราคา มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่โมบายแบงก์ก้ิง ผูวิ้จยัเห็นว่า ธนาคารกรุงเทพ
จ ากดั (มหาชน) ควรใหค้วามส าคญัในการใหบ้ริการโดยการก าหนดอตัราค่าบริการใหเ้ป็นธรรม
และเหมาะสม หรือ การช้ีแจง้รายละเอียดค่าใช้บริการอย่างชดัเจน เป็นตน้ เพื่อสร้างความพึง
พอใจใหก้บัผูใ้ชบ้ริการมากท่ีสุด       
 ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physicals) จากการวิจยัคร้ังน้ีแสดงให้เห็นว่า ปัจจยัดา้นส่วน
ประสมทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่โมบายแบงก์
ก้ิง ผูวิ้จยัเห็นวา่ ธนาคารกรุงเทพจ ากดั (มหาชน) ควรใหค้วามส าคญัในการพฒันาเทคโนโลยีให้
ทนัสมยั สามารถใชก้บัระบบปฎิบติัการของสมาร์ทโฟนไดอ้ยา่งดี เพื่อสร้างความพึงพอใจใหก้บั
ผูใ้ชบ้ริการมากท่ีสุด          
 ด้านกระบวนการบริการ (Process) จากการวิจัยคร้ังน้ีแสดงให้เห็นว่า ปัจจยัดา้นส่วน
ประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการบริการ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่โมบายแบงก์
ก้ิง ผูวิ้จัยเห็นว่า ธนาคารกรุงเทพจ ากัด (มหาชน) ควรให้ความส าคัญในการกระบวนการ



ให้บริการท่ีไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน เพื่ออ านวยความสะดวกให้กบัผูใ้ชบ้ริการไดอ้ย่างรวดเร็ว และ
ปลอดภยัท่ีสุด                       
ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ดา้นช่องทางการ
จ าหน่าย (Place) ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) และดา้นบุคลากร (People) ไม่มีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่โมบายแบงก์ก้ิง ผูวิ้จยัเห็นวา่ ธนาคารกรุงเทพจ ากดั (มหาชน) 
ควรปรับปรุงและพฒันาในดา้นต่างๆ ให้เทียบเท่า และสามารถตอบสนองความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการใหม้ากท่ีสุด เพื่อการพฒันาระบบการบริการใหดี้ยิง่ข้ึน   
 ด้านกระบวนการตัดสินใจ  จากการวิจัยคร้ังน้ีแสดงให้เห็นว่า ควรขยายขอบเขต
การศึกษาไปยงัสาขาอ่ืน ๆ เพื่อใหท้ราบถึงสาเหตุท่ีแทจ้ริง ในการตดัสินใจเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่
โมบายแบงก์ก้ิง เพื่อท่ีว่าทางธนาคารกรุงเทพจ ากดั (มหาชน) สามารถพฒันาและปรับปรุงการ
ใหบ้ริการกบัผูใ้ชบ้ริการอยา่งถูกตอ้งและตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้     
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