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บทคัดย่อ 
 การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการบวัหลวง “mBanking” ของพนกังานบริษทั ที
โอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการบวั
หลวง “mBanking” ของพนักงานบริษทั ทีโอเอ เพน้ท์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ไดแ้ก่ ดา้น
ผลิตภณัฑ์ (Product)   ดา้นราคา (Price) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) ดา้นความทนัสมยั ดา้นความง่ายและการเขา้ถึงการใชง้าน ดา้นความมัน่คงและความปลอดภยั
ของธนาคาร และดา้นความสะดวกรวดเร็วในการใชบ้ริการ โดยจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ 
อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน และเหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการ บวัหลวง “mBanking” 
ของธนาคารกรุงเทพ ประชากรในงานวิจยัน้ี คือ พนักงานบริษทั ทีโอเอ เพน้ท์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ
แบบสอบถาม ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์หาค่าความถ่ี 
(Frequencies) ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉล่ีย ( ̅) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 ผลการวิจยัพบว่า มีผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 
214 คน คิดเป็นร้อยละ 53.50 มีอายุ 26 – 30  ปี จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 23.50 มีสถานภาพโสด 
จ านวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 53.80 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 55 มี
รายไดต่้อเดือน 25,001 – 35,000 บาท จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.30 มีเหตุผลท่ีใชบ้ริการบวัหลวง 
“mBanking” เน่ืองจากความสะดวกในการใชบ้ริการไดต้ลอด 24 ชัว่โมง จ านวน 264 คน คิดเป็นร้อยละ 
28.48  
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 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการบวัหลวง “mBanking” ของพนกังาน บริษทั ทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศ
ไทย) จ ากดั (มหาชน)โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ทุกดา้นอยู่ในระดบั
ความส าคญัมากท่ีสุด คือ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ดา้นความมัน่คงและความปลอดภยัของ
ธนาคาร ดา้นความง่ายและการเขา้ถึงการใชง้าน  ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ดา้นความทนัสมยั  ดา้นราคา 
(Price)  และมีดา้นระดบัความส าคญัมาก คือดา้นความสะดวกรวดเร็วในการใชบ้ริการกบั ดา้นการส่งเสริม
การตลาด (Promotion) 
 
ค าส าคัญ: การเลือกใชบ้ริการ, แอปพลิเคชนั 
 
ABSTRACT 
 This paper presents a study of the factors affecting the Selection of Bualuang “mBanking” 
Services of Employees in TOA Paint (Thailand) Public Company Limited.; crucial objective for study 
this research are included 4Ps, Modernity, Ease and Accessibility, Bank Stability, Security, and 
Convenient for providing faster services. The factors under consideration have been identified by sex, 
age, status, education, occupation, salary and the reason for choosing to use the Bualuang mBangking 
Service of Bangkok Bank. 400 samples used in the research which consisted of by simple random 
sampling. Data was analyzed by means of frequency, percentage, mean, and standard deviation by using 
SPSS for Social Science Research. 
 There are 400 samples for this research composing of 214 male (53.50%), 94 is age between 
26-30 years old (23.50%), 215 is marital single status (53.80%) and 220 bachelor’s degree (55%). The 
income samples of 400 is between 25,001 - 35,000 baht (27.30%). The factors for 264 samples is 
convenience of using the service 24 hours a day (28.48%). 
 The results of the study revealed that the factors that affected the selection of Bualuang 
“mBanking” overall were at the highest level, When considering each aspect, it was found that every 
aspect was at the highest level of importance, namely the distribution channel (Place), the stability and 
security of the bank. Ease of use and accessibility Product aspect, modernity, price, and has a high level 
of importance. is the convenience and speed of using the service with Marketing Promotion (Promotion)  
 
Keywords : Service selection; Application 
 
บทน า 
 จากสถานกาณ์โรคระบาด Covid-19 หลายหน่วยงาน รณรงคใ์หพ้นกังานใช ้Mobile Banking ในการ
ใช้จ่ายแทนการใชเ้งินสด เพ่ือลดการสัมผสัและช่วยระงบัการแพร่ระบาดโควิด 19 จึงท าให้มีผูใ้ช้บริการ  
Mobile Banking เพ่ิมมากข้ึน และเพ่ือใหลู้กคา้ของธนาคารสามารถท าธุรกรรมต่างๆ ท่ีเป็นการบริหารจดั
การเงินของตวัเองไดด้ว้ยตวัเอง แทนการไปติดต่อท่ีธนาคารโดยตรง จึงท าให้ธนาคารตอ้งพฒันาการ
ใหบ้ริการ Mobile Banking ใหต้อบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 
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 จากขอ้มูลขา้งตน้ท าให้ผูวิ้จยัเห็นว่าเทคโนโลยีทางดา้นการเงินมีบทบาทในการชีวิตประจ าวนั
เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ Mobile Banking ท่ีมีผูนิ้ยมใชเ้พ่ือมากข้ึนเร่ือยๆ จึงไดส้นใจศึกษา “ปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการเลือกใช้บริการบวัหลวง “mBanking” ของพนักงานบริษทั ทีโอเอ เพน้ท์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน)” เพ่ือใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีแทจ้ริงท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช ้Mobile Banking ของธนาคาร
กรุงเทพ อีกทั้งยงัไดท้ราบถึงความเช่ือมัน่ในการท าธุรกรรมทางการเงินผา่นระบบ Internet อีกดว้ย 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
 เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการบวัหลวง “mBanking” ของพนกังานบริษทั ทีโอเอ 
เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
 
ขอบเขตของการวจัิย 
 ในการศึกษาวิจยั เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการบวัหลวง “mBanking” ของพนกังาน
บริษทั ทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) มีขอบเขตการวิจยั ดงัน้ี 
 
 ขอบเขตด้านเน้ือหา  
 ตวัแปรอสิระ คือ  
 1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน และเหตุผลท่ี
เลือกใชบ้ริการ บวัหลวง “mBanking” ของธนาคารกรุงเทพ 
 ตวัแปรตาม คือ  
 1. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการบวัหลวง mBanking ของพนกังานบริษทั ทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศ
ไทย) จ ากดั (มหาชน)ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ประกอบไปดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจ และการยอมรับเทคโนโลยี 
ประกอบดว้ย ความทนัสมยั ความง่ายและการเขา้ถึงในการใชง้าน และปัจจยัดา้นทศันคติ ประกอบดว้ย 
ความมัน่คงและความปลอดภยัของธนาคาร ความสะดวกรวดเร็วในการใชบ้ริการ 
 
 ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนักงานบริษัท ทีโอเอ เพน้ท์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)  จ านวน 4,492 คน (ขอ้มูล  ณ  วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2565) โดยใชสู้ตรของ ทาโร่ ยามาเน่  ท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ 95% ซ่ึงก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอย่างเท่ากบั 5% ไดก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 
400 คน 
  
 ขอบเขตด้านระยะเวลา  

ด าเนินการวิจยัตั้งแต่เเดือนมีนาคม–เมษายน พ.ศ. 2565 เป็นระยะเวลารวมทั้งส้ิน 1 เดือน 
 
 



4 
 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจัิย 
 1. ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชเ้ลือกใชบ้ริการบวัหลวง “mBanking” ของพนกังานบริษทั 
ทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ท่ีมาจากปัจจยัภายนอก อาทิเช่น ปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง
การตลาด ปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจและการยอมรับเทคโนโลยี และปัจจยัดา้นทศันคติ เพ่ือจะท าให้
ทราบถึงเหตุผลท่ีท าใหต้ดัสินใจเลือกใช ้หรือไม่เลือกใชบ้ริการบวัหลวง “mBanking”  
 2. ท าให้ทราบถึงระดับความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีทางการเงิน ผ่านช่องทาง 
“mbanking” ของพนกังานบริษทั ทีทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 3. ท าให้ทราบถึงระดบัความเช่ือมัน่ของการใชบ้ริการ “mBanking” ของธนาคารกรุงเทพ ใน
บริษทั ทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 
กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 
          ตวัแปรอิสระ         ตวัแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัประชากรศาสตร์ 
 ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ (Demographic) ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ รายได ้เป็นเกณฑท่ี์เหมาะสม ซ่ึงไดรั้บความนิยมในการน ามาจดักลุ่มของผูบ้ริโภค การแบ่งตลาด เป็น
ตน้ เน่ืองมาจากตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะท่ีส าคญัท่ีช่วยบ่งช้ีตลาดเป้าหมายไดอ้ย่างชดัเจน 
และเป็นตวัช้ีวดัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีง่าย ชดัเจน และสะดวกในการจดักลุ่ม 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพ 

4. ระดบัการศึกษา 

5. รายไดต้่อเดือน 

6. เหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการบวัหลวง 

“mBanking” ของธนาคารกรุงเทพ 

ปัจจยัทีม่ผีลต่อการเลือกใช้บริการบัวหลวง “mBanking” ของ

พนักงานบริษัท ทโีอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์

2. ดา้นราคา 

3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

5. ดา้นความทนัสมยั 

6. ดา้นความง่ายและการเขา้ถึงการใชง้าน 

7. ดา้นความมัน่คงและความปลอดภยัของธนาคาร 

8. ดา้นความสะดวกรวดเร็วในการใชบ้ริการ  
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แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัส่วนและสมทางการตลาด (Marketing Mix)  
 ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) คือ เคร่ืองมือท่ีช่วยในการบริหารการตลาดให้
เป็นไปตามกลยทุธ์ท่ีวางไว ้โดยประกอบไปดว้ย ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง ส่ิงท่ีผูข้ายเสนอขายใหก้บั
ลูกคา้ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของลูกคา้ โดยจะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได ้ราคา 
(Price) หมายถึง ส่ิงท่ีเป็นตวัก าหนดรายไดข้องกิจการ ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ช่องทางท่ีใช้
ส าหรับการจดัจ าหน่ายสินค้า และการกระจายตวัของสินคา้ไปยงัลูกคา้  และการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) หมายถึง ช่องทางท่ีใชส้ าหรับการจดัจ าหน่ายสินคา้ และการกระจายตวัของสินคา้ไปยงัลูกคา้ 
 
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัการยอมรับเทคโนโลยี 
 1. ทฤษฎีการกระท าตามหลกัเหตุผล (A Theory of Reasoned Action) กล่าวถึงการกระท าดว้ย
เหตุผลว่าบุคคลจะตดัสินใจท่ีจะกระท าหรือไม่กระท าพฤติกรรมตามขอ้มูลท่ีมีอยู่ การกระท าพฤติกรรม
อยา่งใดอยา่งหน่ึงจะถูกก าหนดโดยความตั้งใจท่ีจะท าพฤติกรรมนั้น ซ่ึงความตั้งใจท่ีจะท าพฤติกรรม เป็น
ผลจากทศันคติต่อพฤติกรรมดงักล่าว และการรับรู้ถึงความกดดนัหรืออิทธิพลทางสังคมต่อการกระท า
หรือไม่กระท าพฤติกรรมนั้น 
 2. ทฤษฎีของ Technology Model (TAM) ดดัแปลงและประยกุตม์าจากทฤษฎีของการกระท าตาม
หลกัเหตุและผล ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบการท าความเขา้ใจและการพยากรณ์ พฤติกรรมของมนุษย ์ตวัแปร
ภายนอกมีอิทธิต่อทศันคติ ความเช่ือ และความสนใจในเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผ่านความเช่ือจากการ
ประเมินผล และความเช่ือ 
  
แนวคิดทฤษฏีเกีย่วกบัทัศนคต ิ
 ทศันคติ คือ การผสมผสานของความรู้สึกนึกคิด ความเช่ือ ความคิดเห็น ความรู้ และความรู้สึก
ของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง คนใด คนหน่ึง สถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึง ซ่ึงออกมาในรูปแบบการ
ประเมินค่าอนัอาจเป็นไปในทาง ยอมรับหรือปฏิเสธก็ได ้และความรู้สึกเหล่าน้ีมีแนวโนม้ท่ีจะก่อใหเ้กิด
พฤติกรรมใดพฤติกรรมหน่ึงข้ึน 
 
ข้อมูลเกีย่วกบับริการบัวหลวง “mBanking” ของธนาคารกรุงเทพ 
 บริการบวัหลวง “mBanking” ของธนาคารกรุงเทพ บริการ     บวัหลวง “mBanking” ของธนาคาร
กรุงเทพ เป็นบริการท าธุรกรรมทางการเงินของธนาคารกรุงเทพ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการท า
ธุรกรรมทางกานเงินผ่านสมาร์ทโฟน ซ่ึงเป็นตวัช่วยให้การท าธุรกรรมกบัธนาคารกรุงเทพสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน เพราะไม่ตอ้งไปต่อคิวท่ีธนาคาร โดยสามารถใช้แอปพลิเคชนับวัหลวง mBanking ในการโอนเงิน
ไปยงับุคคลอ่ืนได ้จ่ายบิล ซ้ือกองทุน ดูยอดเงินในบญัชี และดูรายการเคล่ือนไหวของบญัชีได ้ 
 
งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 จิวรัส อินทร์บ ารุง (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดและทศันคติของผูใ้ชบ้ริการ
อินเตอร์เนตแบงคก้ิ์ง บมจ. ธนาคารกรุงไทย ในเขตอ าเภอเมือง นครปฐม จงัหวดันครปฐม ผลการศึกษา
พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดพบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์ลูกคา้ผูใ้ช้บริการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในเขต
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อ าเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐมให้ความเช่ือถือในการใชบ้ริการ Ktb Online เพราะมีรูปแบบท่ี
ทนัสมยัใชง้านง่าย มีความสะดวกรวดเร็วในการเขา้ถึงขอ้มูล ดา้นราคา พบวา่ การท่ี บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ไม่เกบ็ค่าธรรมเนียมรายปีเป็นสาเหตุหลกัในการเลือกใชบ้ริการ และอตัราค่าธรรมเนียมการช าระเงินและ
โอนเงินมีอตัราท่ีถูกกกว่าการไปท าธุรกรรมท่ีอ่ืน ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีการเปิดให้บริการ 24 
ชัว่โมง ท าให้สะดวกต่อการโอนเงิน ช าระค่าสินคา้และบริการ ตลอดจนการช าระค่าสินคา้ท่ีสั่งซ้ือผ่าน
ระบบอีคอมเมิร์ซของผูป้ระกอบการอ่ืนท่ีต้องการความสะดวกในการรับช าระเงิน ด้านการส่งเสริม
การตลาดพบว่า มีพนักงานธนาคารคอยแนะน าการใชแ้ละการสมคัรใช้หากเกิดปัญหาก็มีพนกังานฝ่าย
ลูกคา้สัมพนัธ์ให้บริการ 24 ชัว่โมงจึงสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ลูกคา้ในการใชบ้ริการไดสู้ง ผลการศึกษา
ดา้นทศันคติพบว่าลูกคา้มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบับริการอินเตอร์เนตแบงคก้ิ์งของธนาคารมาก มีความ
เช่ือถือไวว้างใจในบริการของธนาคารมาก และลูกค้าส่วนใหญ่จะทราบว่าธนาคารมีการให้บริการ
อินเตอร์เนตแบงค์ก้ิง ภายใตช่ื้อบริการ Ktb Online และไวว้างใจใชบ้ริการท าธุรกรรมทางการเงินผ่าน
ระบบ Ktb Online 
 ทิพชญาณ์ อคัรพงศโ์สภณ (2558) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการธนาคารไทย
พาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลจากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย มีช่วงอายุระหว่าง 20-30 ปี มีสถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรีมีรายไดต่้อ
เดือนท่ี 10,001 - 20,000 บาท และประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ผลจากการทดสอบสมมติฐาน
พบวา่ ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้และปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาดบริการมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริการธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัยะส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 ส่วน ปัจจยัดา้นการรับรู้และปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการไม่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริการธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 คุณิตา เทพวงค ์(2558) ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชแ้อปพลิเคชนั Bualuang 
mBanking ของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ ในเขตจงัหวดัชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุในช่วง 21 – 30 ปี   มีสถานภาพโสด การศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี ประกอบ
อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน /รับจา้ง และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนในช่วง 10,000 – 20,000 บาท เหตุผลท่ีใช้
บริการแอปพลิเคชนั Bualuang mBanking เน่ืองจากเห็นว่าเป็นการประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายในการ
เดินทางมาธนาคาร จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด การยอมรับทางดา้น
เทคโนโลยี และทศันคติมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้แอปพลิเคชัน Bualuang mBanking ของลูกคา้
ธนาคารกรุงเทพ ในเขตจงัหวดัชลบุรี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 วาสินี เสถียรกาล (2559) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน) ผลจากการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
โดยเรียงล าดบัตามอิทธิพลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจจากมากไปน้อยไดแ้ก่ ปัจจยัด้านกระบวนการ และ
เคร่ืองมืออุปกรณ์ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์โปรโมชัน่ และบริการหลงัการขาย ปัจจยัดา้นเทคโนโลยี ปัจจยั
จ านวนช่องบริการ และสาขา ปัจจยัดา้นบุคคล ปัจจยัดา้นสถานท่ี และช่วงเวลาในการใหบ้ริการ และปัจจยั
ดา้นช่ือเสียง นโยบาย และภาพลกัษณ์ ตามล าดบั ในส่วนผลการวิจยัทางลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า 
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีผลการตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั 
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ในขณะท่ีผูใ้ช้บริการท่ีมีระดับรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีผลการตัดสินใจใช้บริการธนาคาร
กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ไม่แตกต่างกนั 

ปวิตรา สอนดี (2560) ศึกษาเร่ือง การยอมรับนวตักรรม โมบายแบงคก้ิ์ง แอปพลิเคชนั (Mobile 
Banking Application) ของกลุ่มผูใ้ช้งาน ท่ีมีอายุ 40 - 60 ปี ผลจากการศึกษาขอ้มูลทัว่ไป จากการท า
แบบสอบถาม การยอมรับนวตักรรมโมบายแบงคก้ิ์งแอปพลิเคชนั (Mobile Banking Application) ของ
กลุ่มผูสู้งอายุ จ านวนทั้งหมด 100 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจ านวน 55 คน และรองลงมาเป็นเพศหญิง
จ านวน 45 คน อยู่ท่ีช่วงอายุ 40 – 45 ปี มีจ านวน 67 คน โดยส่วนใหญ่มีสถานะภาพครอบครัว สมรส 
จ านวน 53 คน มีการศึกษาในระดบัอนุปริญญา ปวส หรือเทียบเท่า 45 คน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
20,000 – 30,000 บาท เป็นจ านวน 48 คน จากการศึกษาพบว่าขอ้มูลดา้นประสบการณ์ในการใชง้าน และ
บริการท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัการใชโ้มบายแบงคก้ิ์ง แอปพลิเคชนั พบวา่ ระดบัความคิดเห็นโดยรวมของ
กลุ่มตวัอย่างอยู่ในระดบั เห็นด้วยปานกลาง ในดา้นประสบการณ์ในการใช้งานและบริการ   มีระดับ
ความส าคญัมาก โดยประสบการณ์การใชง้านท่ีสูงท่ีสุดคือ การใชบ้ริการธุรกรรมทางการ เงินผ่าน ATM 
และจากกลุ่มท่ีท าการสอบถามใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีโดยเฉล่ียใน 1 สปัดาห์ มากกวา่ 30 คร้ัง 
 ปิยะรัตน์ ทิมช่อ (2562) ศึกษาเร่ือง การยอมรับนวตักรรมของผูใ้ชบ้ริการ Application A-Mobile 
ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัตรัง  ผลจากการศึกษา สามารถสรุปได ้ดงัน้ี       
1. กลุ่มตวัอย่างทั้งหมดจ านวน 385 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 25 - 34 ปี จบการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี มีอาชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจ/ขา้ราชการ รายไดต่้อเดือน 10,001 – 30,000 บาท 2. จากการศึกษา
พฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชัน พบว่า ผูใ้ช้บริการรู้จกัแหล่งขอ้มูล แอปพลิเคชันเอโมบาย โดย
พนกังานธนาคารแนะน า ธุรกรรมฟังก์ชัน่ท่ีใชง้านประจ าในชีวิตประจ าวนั คือ โอนเงิน เหตุผลของการ
เลือกใชแ้อปพลิเคชนัเอโมบายเพราะสะดวกในการท าธุรกรรมไดต้ลอด 24 ชม. ส่วนใหญ่มีการใชง้าน
แอปพลิเคชนัเอโมบายท่ีบา้น และความถ่ีในการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัเอโมบายคือ 3 – 5 คร้ัง/เดือน 3. จาก
การศึกษาการยอมรับนวตักรรมของผูใ้ชบ้ริการแอปพลิเคชนัเอโมบาย พบว่า การยอมรับนวตักรรมของ
ผูใ้ชบ้ริการมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่ามีระดบัการยอมรับมากท่ีสุด
ทุกด้าน อนัดับหน่ึงคือ ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในการใช้งานนวตักรรมรองลงมาคือ ด้านความ
คาดหวงัจากการใชง้าน ดา้นความคาดหวงัในแอปพลิเคชนั และอนัดบัสุดทา้ยคือ ดา้นอิทธิพลของสังคม 
4. การยอมรับนวตักรรมของ ผูใ้ช้บริการแอปพลิเคชันเอโมบาย มีความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกนักับ
พฤติกรรมผูบ้ริโภคอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 ลลิตา อุดรชยันิตย ์(2562) ศึกษาเร่ือง อิทธิพลของการรับรู้ถึงประโยชน์และความพึงพอใจท่ีมี
ต่อความน่าเช่ือถือของระบบ Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้น
ประชากรศาสตร์กบัความน่าเช่ือถือของระบบ Mobile Banking ในเขต กรุงเทพมหานคร พบว่ากลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีเพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียแตกต่างกนัมีความเช่ือถือในระบบ 
Mobile Banking ไม่แตกต่างกนั ส่วนผลการทดสอบปัจจยัการรับรู้ประโยชน์ พบว่า ระดบัการรับรู้
ประโยชน์ ของระบบ Mobile Banking ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความเช่ือถือในระบบ Mobile Banking ท่ี
แตกต่างกนั โดยผูใ้ชบ้ริการรับรู้วา่ระบบ Mobile Banking สามารถลดการท าธุรกรรมทางการเงินได ้และมี
ทศันคติท่ีดีในการใชง้าน ผลการทดสอบปัจจยัความพึงพอใจ พบว่า ระดบัความพึงพอใจในการท าธุรกรรม
ทางการเงินผ่านระบบ Mobile Banking ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความน่าเช่ือถือในระบบ Mobile Banking ท่ี
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แตกต่างกนั โดยผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคญักบัคุณภาพการใหบ้ริการของ Call Center ท่ีตอ้งการความใส่ใจ
และเขา้ถึงความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 
 สมศิริ  กระแสสังข์ (2563) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการบวัหลวง mBanking 
ของพนกังานบริษทั ทีโอเอ  เพอฟอร์มมานซ์ โค๊ทต้ิง คอร์ปอเรชัน่ ผลการวิจยั โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นความมัน่คงและความปลอดภัยของ
ธนาคาร ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ดา้นความสะดวกรวดเร็วในการใชบ้ริการ ดา้นความทนัสมยั 
ดา้นความง่ายและการเขา้ถึงการใชง้าน ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ดา้นราคา (Price) และดา้น
ผลิตภณัฑ ์(Product) ตามล าดบั 
 
วธีิด าเนินการวจัิย  
 เป็นการวิจยัโดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research Approach) โดยใชก้ารวิจยั
เชิงส ารวจ (Survey Research) และวิธีการเกบ็ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) 
  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ พนักงานบริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
จงัหวดัสมุทรปราการ กลุ่มตวัอยา่งท่ีผูวิ้จยัท าการเก็บแบบสอบถามจ านวนรวมทั้งส้ิน 400 ชุด โดยใชสู้ตร
ของ Taro Yamane (1973) โดยก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ 95% ท่ีความคลาดเคล่ือน  5% ดงันั้น ผูวิ้จยัใช้
วิธีการสุ่มตวัอย่างโดยไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) ซ่ึงผูว้ิจยัจะเลือกใชวิ้ธีการสุ่ม
ตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) 
 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. แจกแบบสอบถามใหแ้ก่ประชากรท่ีก าหนดไว ้โดยใช ้Google Form ผา่นทางออนไลน ์
 2. ตอบขอ้ค าถามใหแ้ก่ผูต้อบแบบสอบถาม หากมีขอ้ซกัถามหรือสงสยัเพ่ิมเติม 
 3. รวบรวมแบบสอบถามท่ีไดข้อ้มูลครบแลว้นั้น มาตรวจสอบก่อนน าไปเตรียมวิเคราะห์ขอ้มูล 
  
 การวเิคราห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจยัท าการประมวลผลวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์  โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทาง
คอมพิวเตอร์ (SPSS Version 26.0) 
 
 สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  
 1. ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับวิเคราะห์เพ่ือบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล 
 2. ค่าเฉล่ีย ( ̅) 
 3. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ส าหรับวเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการบวัหลวง 

    “mBanking” ของพนกังานบริษทั ทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนท่ี 1 ดา้นเพศ ผูใ้ชบ้ริการ ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 400 
คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 53.50 และเพศหญิง จ านวน 186 คน คิดเป็นร้อย
ละ 46.50 ส่วนใหญ่ มีอายุ 26 - 30 ปี จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 23.50 รองลงมาคือ 31 - 35 ปี จ านวน 
79 คน คิดเป็น    ร้อยละ 19.80, 36 - 40 ปี จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 19.50, 41 - 50 ปี จ านวน 68 คน 
คิดเป็นร้อยละ 17, ไม่เกิน 25 ปี จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.80 และ 51 ปีข้ึนไป 14 คน คิดเป็นร้อยละ 
3.50 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ มีสถานภาพโสด จ านวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 53.80 รองลงมาคือ สมรส 
จ านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 41.50 และหย่าร้าง/หมา้ย จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.80 ตามล าดบั 
ส่วนใหญ่ มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 55 รองลงมาคือต ่ากว่าปริญญาตรี 
จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30 และปริญญาโท จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ตามล าดบั ทั้งหมดมี
อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 400 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ส่วนใหญ่ มีรายไดต่้อเดือน 25,001 – 
35,000 บาท จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.30 รองลงมาคือ 15 ,001 – 25,000 บาท จ านวน 90 คน คิด
เป็นร้อยละ 22.50, 35,001 – 45,000 บาท จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 18.80, ไม่เกิน 15,000 จ านวน 60 
คน คิดเป็นร้อยละ 15, 45,001 – 55,000 บาท จ านวน   46  คน คิดเป็นร้อยละ 11.50 และ 55 ,001 บาทข้ึน
ไป จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5 ตามล าดับ ส่วนใหญ่ มีเหตุผลท่ีใช้บริการบัวหลวง “mBanking” 
เน่ืองจากความสะดวกในการใชบ้ริการไดต้ลอด 24 ชัว่โมง จ านวน 264 คน คิดเป็นร้อยละ 28.48 รองลงมา
คือ ท าให้การวางแผนทางการเงินท าได้ง่ายข้ึน จ านวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 25.57, ประหยดั
ค่าธรรมเนียมในการใชบ้ริการ จ านวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 21.47, ประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายในการ
เดินทางไปธนาคาร จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 12.51 และมีความเช่ือถือในระบบความปลอดภยัของ
ธนาคาร จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 11.97  ตามล าดบั  
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนท่ี 2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการบวัหลวง “mBanking” ของ
พนกังานบริษทั ทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า มีดา้นอยู่ใน
ระดบัความส าคญัมากท่ีสุด คือ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ดา้นความมัน่คงและความปลอดภยั
ของธนาคาร ดา้นความง่ายและการเขา้ถึงการใชง้าน  ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ดา้นความทนัสมยั  ดา้น
ราคา (Price)  และมีดา้นระดบัความส าคญัมาก คือดา้นความสะดวกรวดเร็วในการใชบ้ริการ     ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion) ตามล าดบั 
 
สรุปผลการวจัิย 
 ปัจจยัส่วนบุคคล 
 การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการบวัหลวง “mBanking” ของพนกังานบริษทั     ที
โอเอ เพน้ท์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) มีผูใ้ชบ้ริการท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 400 คน    
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 53.50 มีอาย ุ26 - 30 ปี จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 
23.50 มีสถานภาพโสด จ านวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 53.80 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 220 คน 
คิดเป็นร้อยละ 55 มีรายไดต่้อเดือน 25,001 – 35,000 บาท จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.30  มีเหตุผลท่ี
ใชบ้ริการบวัหลวง “mBanking” เน่ืองจากความสะดวกในการใชบ้ริการไดต้ลอด 24 ชัว่โมง จ านวน 264 
คน คิดเป็นร้อยละ 28.48   
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ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการบัวหลวง “mBanking” ของพนักงานบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า มีดา้นอยู่ในระดบัความส าคญัมาก
ท่ีสุด คือ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ดา้นความมัน่คงและความปลอดภยัของธนาคาร ดา้นความ
ง่ายและการเขา้ถึงการใชง้าน  ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ดา้นความทนัสมยั  ดา้นราคา (Price)  และมีดา้น
ระดับความส าคัญมาก คือด้านความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการกับ ด้านการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) ตามล าดบั 
 
อภิปรายผล 

การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการบวัหลวง “mBanking” ของพนกังานบริษทั ที
โอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการบวั
หลวง “mBanking” ของพนกังานบริษทั ทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โดยรวมอยู่ในระดบั
ความส าคญัมากท่ีสุด โดยเรียงล าดบัจากดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 
ดา้นความมัน่คงและความปลอดภยัของธนาคาร ดา้นความง่ายและการเขา้ถึงการใชง้าน  ดา้นผลิตภณัฑ ์
(Product) ดา้นความทนัสมยั  ดา้นราคา (Price)  และมีดา้นระดบัความส าคญัมาก คือดา้นความสะดวก
รวดเร็วในการใชบ้ริการ     ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) โดยมีประเดน็อภิปรายเพ่ิมเติม ดงัน้ี 
 1. ด้านผลติภัณฑ์ (Product)  
 โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีระดบัความส าคญัมากท่ีสุด คือ 
บริการบวัหลวง “mBanking” การออกแบบสะดวก และมีฟังชนักง่์ายต่อการใชง้าน และบริการบวัหลวง 
“mBanking” มีบริการใหท้ าธุรกรรมทางการเงินตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ พบว่ามีระดบัความส าคญั
มาก คือความสะดวกในการสมคัรและเปิดใช้บริการบัวหลวง “mBanking”  และบริการบัวหลวง 
“mBanking” ระบบมีความเสถียร ไม่เกิดเหตุขดัขอ้งระหว่างใชง้าน ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ จิวรัส อินทร์บ ารุง (2553) ศึกษาเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดและทัศนคติของผู ้ใช้บริการ
อินเตอร์เนตแบงค์ก้ิง บมจ. ธนาคารกรุงไทย ในเขตอ าเภอเมือง นครปฐม จงัหวดันครปฐม พบว่าดา้น
ผลิตภณัฑลู์กคา้ผูใ้ชบ้ริการ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ในเขตอ าเภอเมือง นครปฐม จงัหวดันครปฐมใหค้วาม
เช่ือถือในการใชบ้ริการ Ktb Online เพราะมีรูปแบบท่ีทนัสมยัใชง้านง่าย มีความสะดวกรวดเร็วในการ
เขา้ถึงขอ้มูล 
 2. ด้านราคา (Price)  
 โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีระดบัความส าคญัมากท่ีสุด คือ 
บริการบวัหลวง “mBanking” คุม้ค่าเม่ือเทียบกบัค่าใชจ่้าย ในการเดินทางไปท าธุรกรรมทางการเงินท่ี
ธนาคาร บริการบวัหลวง “mBanking” มีอตัราค่าบริการท่ีเป็นธรรม บริการบวัหลวง “mBanking” อตัรา
ค่าบริการถูกกว่า และค่าบริการของแอปพลิเคชนัธนาคารอ่ืนๆ บริการบวัหลวง “mBanking”  พบว่ามี
ระดบัความส าคญัมาก คือประหยดัค่าธรรมเนียมในการใชบ้ริการ และบริการบวัหลวง “mBanking” มี
ความคุม้ค่า เม่ือเทียบกบัประโยชน์ท่ีไดรั้บ ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สมศิริ  กระแสสังข ์
(2563) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการบวัหลวง mBanking ของพนกังานบริษทั ทีโอเอ  เพอฟอร์ม
มานซ์ โค๊ทต้ิง คอร์ปอเรชัน่ จงัหวดัสมุทรปราการ. พบวา่ดา้นราคาอยูใ่นระดบัมาก  
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 3. ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place)  
 โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีระดบัความส าคญัมากท่ีสุด คือ 
บริการบวัหลวง “mBanking” สามารถลงทะเบียน เพ่ือเร่ิมใชง้านแอปพลิเคชนั สามารถท าไดอ้ย่างสะดวก
รวดเร็ว บริการบัวหลวง “mBanking” รองรับกับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนทุกรุ่น บริการบัวหลวง 
“mBanking” และสามารถเขา้ใชบ้ริการไดจ้าก Internet และ WIFI จากทุกเครือข่ายการใหบ้ริการ บริการบวั
หลวง “mBanking” พบว่ามีระดับความส าคัญมาก คือสามารถดาวน์โหลดเพ่ือติดตั้ งแอปพลิเคชัน 
“mBanking” ผ่าน Google Play หรือ App Store มีความสะดวก รวดเร็ว และบริการบวัหลวง “mBanking” 
เป็นช่องทางในการท าธุรกรรมทางการเงินท่ีไม่เคยมีความผิดพลาดในการท าธุรกรรมเปรียบเสมือนการใช้
บริการท่ีธนาคารหรือตูเ้อทีเอ็ม ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วาสินี เสถียรกาล (2559) ศึกษา
เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) พบว่าผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพ
แตกต่างกนั มีผลการตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนัในขณะท่ีผูใ้ชบ้ริการ
ท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)
ไม่แตกต่างกนั 
 4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  
 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มีระดบัความส าคญัมากท่ีสุด คือ มีการส่ง
แจง้เตือน SMS ในการท าธุรกรรมทางแอปพลิเคชนับวัหลวง “mBanking” เป็นการสร้างความน่าเช่ือถือ
ของการใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ิมมากข้ึน ทราบเร่ืองบริการบวัหลวง “mBanking” เน่ืองจากมีการ
โฆษณาส่งเสริมทางการตลาดท่ีดีหลายช่องทาง และธนาคารมีการปรับปรุงเวอร์ชัน่ของแอปพลิเคชนับวั
หลวง “mBanking” อย่างสม ่าเสมอโดยไม่เสียค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม และพบว่ามีขอ้ท่ีมีระดบัความส าคญัปาน
กลาง คือ พนักงานธนาคารหรือพนักงาน Call Center มีความรู้ความเขา้ใจในผลิตภณัฑ์ บวัหลวง 
“mBanking” เป็นอยา่งดี ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ทิพชญาณ์ อคัรพงศโ์สภณ (2558) ศึกษา
เร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ของผูบ้ริโภคใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้และปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาดบริการ         
มีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ของผูบ้ริโภค ในกรุงเทพมหานคร 
อยา่งมีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วน ปัจจยัดา้นการรับรู้และปัจจยัดา้นคุณภาพการใหบ้ริการไม่มี
อิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 5. ด้านความทันสมยั  
 โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีระดบัความส าคญัมากท่ีสุด คือ 
บริการบวัหลวง “mBanking” รองรับกบัระบบ 4G และ 5Gไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ บริการบวัหลวง 
“mBanking” รองรับระบบการแสกนลายน้ิวมือ และใบหนา้เพ่ือเขา้ใชบ้ริการ บริการบวัหลวง “mBanking” 
มีระบบการรักษาความปลอดภยัในการเขา้ใช้บริการแน่นหนา บริการบวัหลวง “mBanking”  มีระดบั
ความส าคญัมาก คือมีการออกแบบแอปพลิเคชนัสวยงาม ทนัสมยั และมีเอกลกัษณ์ และแอปพลิเคชนั บวั
หลวง “mBanking” มีการปรับปรุงเวอร์ชัน่ อย่างสม ่าเสมอ ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ คุณิตา 
เทพวงค ์(2558) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชแ้อปพลิเคชนั Bualuang mBanking ของลูกคา้
ธนาคารกรุงเทพ ในเขตจงัหวดัชลบุรี พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด การยอมรับทางดา้นเทคโนโลยี 
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และทศันคติมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชแ้อปพลิเคชนั Bualuang mBanking ของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ 
ในเขตจงัหวดัชลบุรี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 6. ด้านความง่ายและการเข้าถึงการใช้งาน  
 โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้มีระดบัความส าคญัมากท่ีสุด 
คือ แอปพลิเคชนั    บวัหลวง “mBanking” มีรูปแบบการใชง้านท่ีง่ายต่อผูใ้ชง้าน สามารถเขา้ไป Download 
แอปพลิเคชนับวัหลวง “mBanking” ไดอ้ย่างสะดวก บริการบวัหลวง “mBanking” สามารถท าธุรกรรมได้
อย่างถูกตอ้งและรวดเร็ว และแอปพลิเคชัน บวัหลวง “mBanking” สามารถท าธุรกรรมไดห้ลากหลาย 
ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปวิตรา สอนดี (2560) ศึกษาเร่ือง การยอมรับนวตักรรม โมบาย
แบงคก้ิ์ง แอปพลิเคชนั (Mobile Banking Application) ของกลุ่มผูใ้ชง้านท่ีมีอายุ 40 – 60 ปี พบว่าปัจจยัการท า
ธุรกรรมผา่นโมบายแบงคก้ิ์ง แอปพลิเคชนั เสร็จไดอ้ยา่งรวดเร็ว  
 7. ด้านความมัน่คงและความปลอดภัยของธนาคาร  
 โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่ามีระดบัความส าคญัมากท่ีสุด คือ 
บริการบวัหลวง “mBanking” สามารถตรวจสอบรายละเอียดการท าธุรกรรมยอ้นหลงั ขอ้มูลทางการเงิน
ภายใน บวัหลวง “mBanking” มีความถูกตอ้ง แม่นย  า บริการบวัหลวง “mBanking” มีความปลอดภยั 
เพราะเป็นของธนาคารกรุงเทพ ท่ีมีความน่าเช่ือถือ และพบว่ามีระดบัความส าคญัมากบริการบวัหลวง 
“mBanking” สามารถตั้งรหัสผ่านเอง ดว้ยรหัส 6 หลกั   ท าให้ยากต่อการเดาสุ่มรหัส ตามล าดบั ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ลลิตา อุดรชยันิตย  ์(2562) ศึกษาเร่ือง อิทธิพลของการรับรู้ถึงประโยชน์และ
ความพึงพอใจท่ีมีต่อความน่าเช่ือถือ ของระบบ Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ผูใ้ชบ้ริการรับรู้ว่าระบบ Mobile Banking สามารถลดการท าธุรกรรมทางการเงินได ้และมีทศันคติท่ีดีใน
การใชง้าน 
 8. ด้านความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการ  
 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า มีระดบัความส าคญัมากท่ีสุด คือ สามารถ
ใชบ้ริการบวัหลวง “mBanking”ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง บริการบวัหลวง “mBanking” มีบริการท่ีครอบคลุม 
ครบถว้น มีระดบัความส าคญัมาก คือ บริการบวัหลวง “mBanking” มีวิธีการใช้งานและขั้นตอนการใช้
บริการไม่ซับซ้อน บริการบวัหลวง “mBanking” มีระบบการแจง้เตือนทุกคร้ังท่ีมีการท ารายการในบญัชี 
และสามารถติดต่อกบั Call Center ของธนาคารไดท้นัทีเม่ือมีปัญหาการใชง้าน ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ ปิยะรัตน์ ทิมช่อ (2562) ศึกษาเร่ือง การยอมรับนวตักรรมของผูใ้ชบ้ริการ Application A-
Mobile ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัตรัง พบว่า เหตุผลของการเลือกใชแ้อป
พลิเคชนัเอโมบายเพราะสะดวกในการท าธุรกรรมไดต้ลอด 24 ชม. 
ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
 ด้านผลติภัณฑ์ (Product)  
 ส่ิงท่ีตอ้งใหค้วามส าคญั คือ บริการบวัหลวง “mBanking” การออกแบบสะดวก และมีฟังชนักง่์าย
ต่อการใชง้าน กล่าวคือธนาคารควรปรับปรุงแอปพลิเคชนับวัหลวง “mBanking” ใหมี้ความสะดวกและมี
ฟังชนักง่์ายต่อการใชง้าน ไม่ซบัซอ้นยุง่ยาก สามารถใชง้านไดทุ้กเพศทุกวยั, บริการบวัหลวง “mBanking” 
มีบริการใหท้ าธุรกรรมทางการเงินตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ คือควรเพ่ิมบริการในการท าธุรกรรม
ทางการเงินใหค้รอบคลุมมากข้ึน ตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ เพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการ และความพึงพอใจ
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ของผูใ้ชบ้ริการ  และบริการบวัหลวง “mBanking”  มีความสะดวกในการสมคัรและเปิดใชบ้ริการบวัหลวง 
“mBanking” คือ ธนาคารควรพฒันาแอปพลิเคชนับวัหลวง “mBanking” ใหผู้ใ้ชบ้ริการสามารถสมคัรและ
เปิดใชไ้ดด้ว้ยตวัเอง และควรมีขั้นตอนไม่ยุง่ยาก เพ่ือใหผู้ใ้ชบ้ริการเขา้ถึงไดง่้ายข้ึน 
 ด้านราคา (Price) 
 ส่ิงท่ีตอ้งให้ความส าคญั คือ บริการบวัหลวง “mBanking” คุม้ค่าเม่ือเทียบกบัค่าใชจ่้าย ในการ
เดินทางไปท าธุรกรรมทางการเงินท่ีธนาคาร กล่าวคือผูใ้ชบ้ริการบวัหลวง “mBanking” สามารถทธุรกรรม
ทางการเงินไดทุ้กท่ี ไม่ตอ้งเดินทางไปท่ีธนาคาร ท าให้ผูใ้ช้บริการประหยดัเวลาและค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง ถือว่าเป็นทางเลือกท่ีคุม้ค่ากว่าการเดินทางไปท าธุรกรรมทางการเงินท่ีธนาคาร, บริการบวัหลวง 
“mBanking” มีอตัราค่าบริการท่ีเป็นธรรม กล่าวคือ ธนาคารควรเรียกเก็บค่าบริการในอตัราท่ีเหมาะสมกบั
บริการนั้นๆ เน่ืองจากผูใ้ชบ้ริการแอปพลิเคชนัสามารถยอมรับได ้และถา้หากมีการเรียกเก็บค่าบริการ ก็
ตอ้งเป็นค่าบริการท่ีเป็นธรรมและเหมาะสม, บริการบวัหลวง “mBanking” มีอตัราค่าบริการถูกกว่า 
ค่าบริการของแอปพลิเคชันธนาคารอ่ืนๆ คือ หากมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการใช้บริการถูกกว่า
ธนาคารอ่ืนๆ จะยิ่งช่วยใหผู้ใ้ชบ้ริการมีความสนใจในการใชง้าน แอปพลิเคชนับวัหลวง “mBanking” มาก
ยิ่งข้ึน 
 ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place)  
 ส่ิงท่ีตอ้งให้ความส าคญั คือ บริการบวัหลวง “mBanking” สามารถลงทะเบียน เพ่ือเร่ิมใชง้าน 
แอปพลิเคชนั สามารถท าไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว คือธนาคารควรตระหนกัถึงความสะดวกรวดเร็ว รวมทั้ง
พฒันาใหแ้อปพลิคชนับวัหลวง “mBanking” สามารถลงทะเบียนการเร่ิมตน้ใชง้านไดง่้าย และสะดวกต่อ
ผูใ้ชบ้ริการ, บริการบวัหลวง “mBanking” รองรับกบัโทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟนทุกรุ่น คือธนาคารควร
พฒันาแอปพลิเคชันให้รองรับกบัโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนทุกรุ่น, บริการบวัหลวง “mBanking” 
สามารถเขา้ใชบ้ริการไดจ้าก Internet และ WIFI จากทุกเครือข่ายการใหบ้ริการ กล่าวคือ ผูใ้ชบ้ริการมี
ความพึงพอใจ ท่ีสามารถใชง้าน แอปพลิเคชนัผ่านทาง Internet หรือ WIFI ก็ได ้และรองรับทุกเครือข่าย  
ดงันั้นทางธนาคารควรรักษามาตรฐานน้ีไว ้เพ่ือง่ายต่อการใชง้านของผูใ้ชบ้ริการ 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
 ส่ิงท่ีตอ้งใหค้วามส าคญั คือ การส่งแจง้เตือน SMS ในการท าธุรกรรมทางแอปพลิเคชนับวัหลวง 
“mBanking” เป็นการสร้างความน่าเช่ือถือของ การใชง้านระบบสารสนเทศเพ่ิมมากข้ึน กล่าวคือ ธนาคาร
สามารถพฒันาแอปพลิเคชนับวัหลวง “mBanking” ใหมี้ความปลอดภยัและน่าเช่ือถือแก่ผูใ้ชบ้ริการ เพราะ
มี SMS แจง้เตือนทุกคร้ังท่ีมีการท าธุรกรรม, บริการบวัหลวง “mBanking” เน่ืองจากมีการโฆษณาส่งเสริม
ทางการตลาด  ท่ีดีหลายช่องทาง คือธนาคารควรท าการโฆษณาส่งเสริมทางการตลาดอย่างต่อเน่ือง เพราะ
ท าใหผู้ใ้ชบ้ริการมีความสนใจในการใชบ้ริการบวัหลวง “mBanking”,ธนาคารมีการปรับปรุงเวอร์ชัน่ของ
แอปพลิเคชนั บวัหลวง “mBanking” อย่างสม ่าเสมอ โดยไม่เสียค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมกล่าวคือ ธนาคารควรมี
การพฒันาแอปพลิเคชนับวัหลวง “mBanking” อย่างสม ่าเสมอเพ่ือใหท้นัสมยัอยู่ตลอดเวลา เพ่ือใหก้ารใช้
งานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพอยา่งเตม็ท่ี 
 ด้านความทันสมยั 
 ส่ิงท่ีตอ้งใหค้วามส าคญั คือ บริการบวัหลวง “mBanking” รองรับกบัระบบ 4G และ 5G ไดอ้ย่าง
มีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ธนาคารควรมีการพฒันาแอปพลิเคชนับวัหลวง “mBanking” ใหส้ามารถใชง้าน
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ในระบบของ 4G และ 5G ไดอ้ย่างเสถียร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใชง้านแอปพลิเคชนั, บริการบวั
หลวง “mBanking” รองรับระบบการแสกนลายน้ิวมือ และใบหนา้เพ่ือเขา้ใชบ้ริการ กล่าวคือธนาคารควร
พฒันาความแม่นย  าในการรองรับระบบสแกนลายน้ิวมือ และใบหนา้ เพ่ือเขา้ใชบ้ริการ เพ่ือให้ผูใ้ชง้าน
สามารถใชง้านไดโ้ดยง่าย และมัน่ใจในการใชง้านแอปพลิเคชนั, บริการบวัหลวง “mBanking” มีระบบ
การรักษาความปลอดภยัในการเขา้ใชบ้ริการแน่นหนา คือธนาคารควรรักษามาตราฐานความปลอดภยั 
เพราะจะท าใหผู้ใ้ชบ้ริการมีความเช่ือมัน่ในบริการบวัหลวง “mBanking” 
 ด้านความง่ายและการเข้าถึงการใช้งาน 
 ส่ิงท่ีตอ้งให้ความส าคญั คือ แอปพลิเคชนั บวัหลวง “mBanking” มีรูปแบบการใชง้านท่ีง่ายต่อ
ผูใ้ชง้าน  คือธนาคารสามารถพฒันาให้แอปพลิเคชันให้ใชง้านง่าย ท าให้ผูใ้ชบ้ริการไม่ตอ้งใช้เวลาใน
ศึกษาหรือเรียนรู้การใชง้าน ,สามารถเขา้ไป Download แอปพลิเคชนั บวัหลวง “mBanking” ไดอ้ย่าง
สะดวก คือธนาคารมีช่องทางเขา้ถึง แอปพลิเคชนับวัหลวง “mBanking” ทั้งระบบ Android และระบบ ios 
ผูใ้ชบ้ริการสามารถเขา้ไป Download ไดอ้ย่างสะดวก, บริการบวัหลวง “mBanking” สามารถท าธุรกรรม
ไดอ้ย่างถูกตอ้งและรวดเร็ว กล่าวคือ ผูใ้ชบ้ริการจะเกิดความเช่ือมัน่ในการใชบ้ริการ หากแอปพลิเคชนั     
บวัหลวง “mBanking” ไม่มีขอ้ผิดพลาดในการท าธุรกรรม ดงันั้นธนาคารควรรักษามาตรฐานน้ีไว ้โดยให้
เกิดขอ้ผิดพลาดนอ้ยท่ีสุด และสามารถแกไ้ขปัญญาไดอ้ยา่งรวดเร็ว หากมีขอ้ผิดพลาดเกิดข้ึน 
 ด้านความมัน่คงและความปลอดภัยของธนาคาร  
 ส่ิงท่ีตอ้งใหค้วามส าคญั คือ การใชบ้ริการบวัหลวง “mBanking” สามารถตรวจสอบรายละเอียด
การท าธุรกรรมยอ้นหลงัไดต้ลอดเวลา, ขอ้มูลทางการเงินภายใน บวัหลวง “mBanking”  มีความถูกตอ้ง 
แม่นย  า กล่าวคือ ขอ้มูลในระบบบวัหลวง “mBanking” ควรจะตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ดงันั้นธนาคาร
จะตอ้งพฒันาระบบการแสดงผลในแอปพลิเคชนัใหแ้สดงขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัเสมอ เพราะหากเกิดแสดง
ขอ้มูลผิดพลาด จะส่งผลความเช่ือมัน่ในการใชบ้ริการของผูใ้ช้งานเป็นอย่างมาก,  บริการบวัหลวง 
“mBanking” มีความปลอดภยั เพราะเป็นของธนาคารกรุงเทพ ท่ีมีความน่าเช่ือถือ คือผูใ้ชบ้ริการมีความ
เช่ือมัน่เพราะธนาคารกรุงเทพท่ีเปิดใหบ้ริการมาอย่างยาวนาน  และมีความพร้อมดว้ยบุคลากรท่ีมีคุณภาพ  
มีเทคโนโลยีและระบบงานท่ีทนัสมยั มีความปลอดภยัในการใชบ้ริการ  
 ด้านความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการ 
 ส่ิงท่ีต้องให้ความส าคัญ คือ สามารถใช้บริการบัวหลวง “mBanking”ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
กล่าวคือ ธนาคารควรพฒันาแอปพลิเคชันให้สามารถใช้บริการ 24 ชั่วโมงไดทุ้กบริการ เน่ืองจากใน
ปัจจุบนัยงัมีบา้งท่ียงัไม่สามารถใชง้านได ้ ในบางช่วงเวลา, บริการบวัหลวง “mBanking”    มีบริการท่ี
ครอบคลุม ครบถว้น คือธนาคารกรุงเทพมีบริการครบทุกผลิตภณัฑท์างการเงิน พร้อมบริการแบบครบ
วงจร ตอบสนองทุกความตอ้งการลูกคา้ไดอ้ย่างครอบคลุมครบถว้น, บริการบวัหลวง “mBanking”   มี
วิธีการใช้งานและขั้นตอนการใช้บริการ  ไม่ซับซ้อน คือ ธนาคารควรมีการพฒันาระบบแอปพลิเคชัน    
บวัหลวง “mBanking” ใหผู้ใ้ชง้านง่ายไม่ยุง่ยากซบัซอ้น 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
 1) ควรท าการศึกษากลุ่มตวัอย่างในหน่วยงานอ่ืนๆ  เพ่ือเปรียบเทียบกบัผลการศึกษาปัจจยัการ
เลือกใชบ้ริการบวัหลวง “mBanking” ของธนาคารกรุงเทพ น าไปปรับปรุงใหต้รงกบัตอ้งการของลูกคา้ 
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2) ควรท าการศึกษาการท าธุรกรรมออนไลน์เปรียบเทียบการให้บริการ บวัหลวง “mBanking” 
กบัธนาคารอ่ืนๆ เพ่ือศึกษาถึงความพร้อมของระบบการใหบ้ริการ รูปแบบการใหบ้ริการ และศกัยภาพการ
ใหบ้ริการท่ีครอบคลุมดา้นต่างๆ 
 3) ควรศึกษากลุ่มตวัอย่างท่ีไม่เคยใชบ้ริการธุรกรรมทางเงินผ่าน บวัหลวง “mBanking” ของ
ธนาคารกรุงเทพเพ่ิมเติม เพ่ือหาสาเหตุของการไม่ใช้บริการ เพ่ือน าไปปรับปรุงหรือพฒันาบริการให้ดี
ยิ่งข้ึน และสามารถดึงดูดลูกคา้ใหม้าใชบ้ริการ 
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