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บทคัดย่อ 
 งานวิจยัฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษากระบวนการตดัสินใจในการใชบ้ริการธุรกรรม
ทางการเงินผา่นโทรศพัทส์มาร์ทโฟนของลูกคา้กลุ่ม Gen Y ในจงัหวดัสมุทรปราการโดยใชก้าร
ตดัสินใจทั้งหมด 5 ดา้น ประกอบดว้ย  ดา้นการรับรู้ปัญหา ดา้นการแสวงหาขอ้มูล ดา้นการ
ประเมินผลทางเลือก ดา้นการตดัสินใจใชบ้ริการ และดา้นพฤติกรรมหลงัการใชบ้ริการ รวมถึง
ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต้่อ
เดือน ทั้งน้ีเพื่อใหท้ราบถึงกระบวนการตดัสินใจในการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศพัท์
สมาร์ทโฟน ของลูกคา้กลุ่ม Gen Y ในจงัหวดัสมุทรปราการ และน าผลจากการศึกษาวิจยัท่ีไดม้า
ช่วยใหผู้ป้ระกอบการน าไปใชใ้นการปรับปรุงระบบการใหบ้ริการใหมี้ประสิทธิภาพและ
ตอบสนองความตอ้งการผูใ้ชบ้ริการใหไ้ดม้ากท่ีสุด ผูว้ิจยัไดท้ าการศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 
400 คน โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) 

ผลการวิจยัพบวา่ลูกคา้กลุ่ม Gen Y ในจงัหวดัสมุทรปราการไดแ้สดงความคิดเห็นในการ
ตดัสินใจใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทส์มาร์ทโฟน ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด
จ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายรุะหวา่ง 27-32 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาอยูใ่น
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ระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน/รับจา้ง และรายไดต้่อเดือน 15,001-
25,000 บาท โดยขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลเหล่าน้ีซ่ึงมีต่อกระบวนการตดัสินใจในการใชบ้ริการ
ธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทส์มาร์ทโฟน ของลูกคา้กลุ่ม Gen Y ในจงัหวดัสมุทรปราการ 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากโดยเรียงล าดบั ไดแ้ก่ ดา้นการรับรู้ปัญหา ดา้นการประเมินผลทางเลือก 
ดา้นการแสวงหาขอ้มูล ดา้นการตดัสินใจใชบ้ริการ และดา้นพฤติกรรมหลงัการใชบ้ริการ 
ตามล าดบั 

 

ABSTRACT 
  This research has the objectives to study the decision process to use smart mobile 
banking service by Gen Y customers in Samut Prakan province, using for five aspects of decision 
include recognizing problems, followed by information seeking, evaluating alternatives, decision 
of using service and evaluation of using service. This includes personal information for gender, 
age, personal status, education level, occupation and average monthly income. This is to be aware 
of the decision process to use smart mobile banking service by Gen Y customers in Samut Prakan 
province with improving customer service in Banking industry and also it able to respond the 
needs of client. By using questionnaire as a tool to collect data from 400 samples with using 
Accidental Sampling method. 

 The results were found that there were 400 samples of Gen Y customers in Samut Prakan 
province had commented on the decision process to use smart mobile banking service. The most 
respondents were male, aged between 27-32 years old, single status, bachelor’s degree, work in 
private company and salary between 15,001-25,000 baht. The personal information are affecting 
on the decision process to use smart mobile banking service by Gen Y customers in Samut Prakan 
province area overall at a high level. As sequentially, the first was recognizing problems then 
evaluating alternatives, followed by information seeking, decision of using service and evaluation 
of using service. 
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บทน า 
 ธนาคารพาณิชยถื์อไดว้า่เป็นสถาบนัการเงินท่ีมีบทบาทส าคญัในการท าให้ระบบการเงิน
และเศรษฐกิจสามารถด ารงอยูไ่ด ้เป็นส่วนส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม เน่ืองดว้ยใน
ปัจจุบนัความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยแีละความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจซ่ึงท าใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงในหลายๆ ดา้นอยา่งรวดเร็วลว้นส่งผลกระทบต่อโครงสร้างรูปแบบธุรกิจ และการ
แข่งขนัในระบบสถาบนัการเงินไม่มากก็นอ้ย โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดตน้ทุนในการด าเนินงาน
ของธนาคารพาณิชยแ์ละพฒันาขีดความสามารถเพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขนัไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ซ่ึง
การเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีก็น ามาซ่ึงโอกาสในการยกระดบัการเขา้ถึงบริการทางดา้นการเงิน ท าให้
สถาบนัการเงินสามารถใหบ้ริการกบัลูกคา้ไดส้ะดวกและรวดเร็ว ในการปรับกลยทุธ์การใหบ้ริการ
ของธนาคารพาณิชยต์อ้งมุ่งเนน้ใหค้วามส าคญักบักลุ่มผูบ้ริโภคใหม้ากยิง่ขึ้นเพื่อเป็นการขยายฐาน
ของลูกคา้และเป็นการสร้างคุณค่าในการใหบ้ริการท่ีก่อให้เกิดความประทบัใจและการใชบ้ริการ
จากธนาคารต่อไปในอนาคต เพราะเวลาไปท าธุรกรรมทางการเงินท่ีธนาคารซ่ึงผูใ้ชบ้ริการก็
ตอ้งการความสะดวก รวดเร็ว และการบริการท่ีดี 

ในยคุปัจจุบนัท่ีเทคโนโลยขีองโทรศพัทส์มาร์ทโฟนเขา้มามีบทบาทกบัชีวิตของมนุษยเ์พิ่ม
มากขึ้นไม่เพียงแค่การโทรเขา้และรับสายเท่านั้นแต่ไดมี้การน านวตักรรมใหม่ๆ เขา้มาใหบ้ริการ 
เช่น การท าธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทส์มาร์ทโฟนซ่ึงแนวทางน้ีจะท าใหผู้ใ้ชบ้ริการสามารถ
สอบถามยอดคงเหลือบริการช าระเงิน บริการโอนเงินระหวา่งบญัชีหรือช าระค่าบริการต่างๆไดโ้ดย
ผูใ้ชบ้ริการไม่จ าเป็นตอ้งเดินทางไปธนาคารดว้ยตวัเอง แต่สามารถท าธุรกรรมทางการเงินไดทุ้กท่ี
ทุกเวลา ตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการผา่นทางโทรศพัทส์มาร์ทโฟนท่ีสามารถเช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ตหรือWI-FIไดซ่ึ้งสะดวกและรวดเร็วกวา่ไปท าธุรกรรมทางการเงินท่ีธนาคาร และเน่ือง
ดว้ยในการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทส์มาร์ทโฟนไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมากใน
ลูกคา้กลุ่มคน Gen Y ซ่ึงจะเป็นกลุ่มคนท่ีมีอายรุะหวา่ง 21-38 ปี กลุ่มคน Gen Y มีลกัษณะคลา้ยคลึง
กบักลุ่มคน Gen Y ตะวนัตกในดา้นความคล่องตวัทางดา้นเทคโนโลย ีเน่ืองจากคนกลุ่มน้ีโตมากบั
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และส่ือสังคมออนไลน์ เป็นกลุ่มคนท่ีมีความเป็นตวัของตวัเองและมี
ความมัน่ใจในตวัเองสูง มีความอดทนต ่า มีความคิดอิสระ มีความอยากรู้อยากเห็น เป็นคนไม่ชอบ
กฎระเบียบ ชอบแสวงหาส่ิงใหม่และมกัมีอุปนิสัยใจร้อน ชอบความสะดวกสบาย ชอบพบปะผูค้น 
เป็นคนติดเพื่อนและสามารถปรับตวัเขา้กบัเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัอยูต่ลอดเวลาไดเ้ร็วกว่าคนรุ่นอ่ืนๆ 
ซ่ึงส่วนใหญ่มีความฝันอยากสร้างอนาคตท่ีดีและมัน่คง อยากมีบา้น รถ และเงินออม เม่ือเจาะลึกไป
พบวา่เป็นกลุ่มคนท่ีมีพฤติกรรมการใชจ่้ายนอ้ยกวา่เงินเก็บ ซ่ึงเป็นเหตุผลในการตดัสินใจเลือกใช้
บริการ 
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อยา่งไรก็ตาม ปัจจุบนัยงัคงมีลูกคา้กลุ่ม Gen Y จ านวนมากท่ีท าธุรกรรมทางการเงินผา่น
ทางเคาน์เตอร์สาขาของธนาคาร ซ่ึงท าใหธ้นาคารมีตน้ทุนในการด าเนินงานท่ีสูง มีค่าใชจ่้ายในการ
จา้งพนกังานเพื่อรองรับปริมาณของลูกคา้ ดงันั้นผูวิ้จยัจึงเห็นวา่การใหบ้ริการธุรกรรมทางการเงิน
ผา่นโทรศพัทส์มาร์ทโฟนก็เป็นช่องทางหน่ึงท่ีสามารถลดขอ้จ ากดัในเร่ืองของเวลาและสถานท่ีได ้
ตลอดจนธนาคารตอ้งสร้างนวตักรรมใหม่ๆเพื่อตอบโจทยค์นGen Y ซ่ึงนบัเป็นตวัผลกัดนัใหเ้กิด
การใชธุ้รกรรมทางการเงินไดอ้ยา่งมหาศาล 

จากเหตุผลดงักล่าว ท าใหผู้ว้ิจยัสนใจศึกษากระบวนการตดัสินใจในการใชบ้ริการธุรกรรม
ทางการเงินผา่นโทรศพัทส์มาร์ทโฟนของลูกคา้กลุ่ม Gen Y ในจงัหวดัสมุทรปราการ โดยผูว้ิจยัได้
ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยักระบวนการตดัสินใจซ้ือ พฤติกรรมคน Gen Y และปัจจยัส่วนบุคคล ซ่ึงผูว้ิจยั
คาดหวงัวา่งานวิจยัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการใหบ้ริการของสถาบนัทางการเงิน เพื่อน าไปปรับปรุง
และพฒันาการใหบ้ริการใหดี้ยิง่ขึ้น โดยสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มคน Gen Y
ใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคไ์ดส้ าเร็จ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษากระบวนการตดัสินใจในการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัท์
สมาร์ทโฟนของลูกคา้กลุ่ม Gen Y ในจงัหวดัสมุทรปราการ 
 

 

ขอบเขตการวิจัย 
 ในการศึกษาเร่ืองกระบวนการตดัสินใจในการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัท์
สมาร์ทโฟนของลูกคา้กลุ่ม Gen Y ในจงัหวดัสมุทรปราการ มีขอบเขตการวิจยั ดงัน้ี 
 

ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) 
 1) ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพและรายไดต้่อเดือน 

ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 
 1) กระบวนการตดัสินใจในการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทส์มาร์ทโฟน 
ของลูกคา้กลุ่ม Gen Y ในจงัหวดัสมุทรปราการ คือ ดา้นการรับรู้ปัญหา ดา้นแสวงหาขอ้มูล ดา้นการ
ประเมินผลทางเลือก ดา้นการตดัสินใจใชบ้ริการ ดา้นพฤติกรรมหลงัการใชบ้ริการ 
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ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ กลุ่มคน Gen Y ในจงัหวดัสมุทรปราการท่ีใชบ้ริการ
ธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทส์มาร์ทโฟน 
 

ขอบเขตด้านระยะเวลา  
 ผูวิ้จยัก าหนดระยะเวลาในการศึกษาและเก็บขอ้มูลตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือน 
พฤศจิกายน 2563 
 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
 1) เพื่อใหท้ราบถึงกระบวนการตดัสินใจในการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัท์
สมาร์ทโฟนของลูกคา้กลุ่ม Gen Y ในจงัหวดัสมุทรปราการ 
 2) เพื่อน าผลจากการศึกษาวิจยัท่ีไดม้าช่วยใหผู้ป้ระกอบการน าไปใชใ้นการปรับปรุงระบบ
การใหบ้ริการใหมี้ประสิทธิภาพและตอบสนองความตอ้งการผูใ้ชบ้ริการใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย  
  
     ตวัแปรอิสระ                ตวัแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพ 

4. ระดบัการศึกษา 

5. อาชีพ 

6. รายไดต้่อเดือน 

 

กระบวนการตัดสินใจในการใช้บริการธุรกรรม

ทางการเงินผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของ

ลูกค้ากลุ่ม Gen Y ในจังหวัดสมุทรปราการ 

1. ดา้นการรับรู้ปัญหา 

2. ดา้นแสวงหาขอ้มูล 

3. ดา้นการประเมินผลทางเลือก 

4. ดา้นการตดัสินใจใชบ้ริการ 

5. ดา้นพฤติกรรมหลงัการใชบ้ริการ 
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 

          แนวคดิและทฤษฎีเกีย่วกบักระบวนการตัดสินใจซ้ือ 
 Kotler (2000) ไดก้ล่าววา่ กระบวนการตดัสินใจในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
ประกอบดว้ย 5 ดา้น คือ ดา้นการรับรู้ความตอ้งการ ดา้นการคน้หาขอ้มูล ดา้นการประเมินทางเลือก 
ดา้นการตดัสินใจซ้ือและดา้นพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ ซ่ึงกระบวนการตดัสินใจซ้ือน้ีเกิดขึ้นเป็น
เวลานานกวา่ท่ีจะมีซ้ือเกิดขึ้น แต่ในความเป็นจริงซ่ึงอาจไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไป โดยเฉพาะอยา่งยิง่
ผูบ้ริโภคอาจขา้มขั้นตอนบางขั้นตอนไปภายหลงัการซ้ือสินคา้หรือใชบ้ริการสินคา้นั้นไปแลว้ ซ่ึง
ผูบ้ริโภคจะมีประสบการณ์ท่ีเก่ียวกบัความพึงพอใจหรือไม่พอใจในสินคา้และบริการตวันั้น และจะ
เก็บไวเ้ป็นขอ้มูลเพื่อประกอบการตดัสินใจซ้ือในคร้ังต่อไป และการประเมินทางเลือกเป็นหลกัใน
การศึกษาขั้นตอนกระบวนการตดัสินใจซ้ือ เพราะสามารถครอบคลุมนิสัยการซ้ือสินคา้ท่ีเกิดขึ้นเม่ือ
ผูบ้ริโภคเผชิญกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือใหม่ท่ีมีความซบัซอ้นสูง 
 

 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกับพฤติกรรมคนเจเนอเรช่ันวาย 
 ณฐัวุฒิ ศรีกตญัญู (2540) ไดก้ล่าววา่ กลุ่มคน Gen Y เปิดรับส่ือมากขึ้น ชอบเล่นกีฬา 
และอยากมีอนาคตท่ีดี ตอ้งการสิทธิเสรีภาพและการยอมรับจากสังคม ชอบเล่นเกมคอมพิวเตอร์
เป็นงานอดิเรก และชอบใชโ้ทรศพัทมื์อถือในชีวิตประจ าวนั โดยส านกังานสถิติแห่งชาติ (2545) ได้
สรุปวา่ ประชากรร้อยละ 17.8 ของจ านวนประชากรทั้งหมดในประเทศ ซ่ึงเป็นกลุ่มเยาวชนท่ีมีอายุ
ระหวา่ง 15-24 ปี ท่ีเร่ิมเขา้สู่การท างาน มีรายไดเ้ป็นของตนเอง จดัเป็นกลุ่มลูกคา้เป้าหมายใหม่ท่ี
นกัการตลาดตอ้งใหค้วามส าคญัและสนใจกบัวิถีชีวิตและพฤติกรรมดา้นการรับส่ือของบุคคลกลุ่มน้ี 
เพื่อพฒันาสินคา้และบริการเฉพาะกลุ่มใหต้รงตามวตัถุประสงคไ์ด้ 
 

 งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
 ฤทยัภทัร ท าวอ่ง (2557) การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษากระบวนการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการทางการเงินและ เปรียบเทียบกระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการทางการเงินผา่นแอ
พลิเคชัน่บนสมาร์ทโฟนของลูกคา้ ธนาคารออมสินในเขตล าปาง 1 ตามลกัษณะส่วนบุคคลท าการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามกบั ลูกคา้ท่ีใชโ้ทรศพัทส์มาร์ทโฟนในการใชบ้ริการกบั
ธนาคารออมสินในเขตล าปาง  จ านวน 400 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ความถ่ี ร้อย
ละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติ Chi-Square  
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 ผลการศึกษา พบวา่ ลูกคา้ธนาคารมีกระบวนการในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการทาง
การเงินผา่น แอพพลิเคชัน่บนสมาร์ทโฟนในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยพบวา่ ขั้นตอนท่ีมีระดบั
การตดัสินใจมากท่ีสุดคือ ขั้นการประเมินหลงัการซ้ือ รองลงมาคือ ขั้นการตดัสินใจใชบ้ริการ และ
ขั้นการประเมินทางเลือก ตามล าดบั เม่ือเปรียบเทียบกระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการทาง
การเงินผา่นแอพลิเคชัน่บนสมาร์ทโฟนของลูกคา้ ธนาคารออมสินตามลกัษณะส่วนบุคคล พบวา่ 
แตกต่างกนัตามอาย ุระดบัการศึกษาและอาชีพ 
 พิชญาภา มุสิเกต (2562) การศึกษาการวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาความแตกต่าง
ของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อ กระบวนการการตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์สมาร์ตโฟนของ
ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร และ 2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์สมาร์ตโฟนของผูบ้ริโภคใน กรุงเทพมหานคร โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ท าการเก็บขอ้มูลจากผูบ้ริโภค ใน
กรุงเทพมหานคร จ านวน 450 คน และวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติเชิงอนุมาน โดยใช้
สถิติIndependent t-testสถิติวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว ดว้ยวิธีF-test รวมทั้งใชเ้ทคนิคการ
หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สันท่ีใชใ้นการทดสอบสมมุติฐานท่ีระดบันยัส าคญั 
0.05  
 จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงอายุระหวา่ง 15–20 ปีมี
การศึกษา ในระดบัปริญญาตรีมีอาชีพ ความสามารถ หรือความเช่ียวชาญดา้นพาณิชยกรรมและการ
บริการ มีรายได ้เฉล่ีย 15,000–20,000 บาท และใชโ้ทรศพัทย์ีห่อ้iPhoneเป็นส่วนใหญ่ ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบวา่ ผูบ้ริโภคท่ี มีลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมี
กระบวนการตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์สมาร์ตโฟนแตกต่างกนั โดยพบวา่กระบวนการท่ีมีค่าเฉล่ียระดบั
ความคิดเห็นสูงท่ีสุด คือ กระบวนการตระหนกัถึงปัญหาและ การประเมินทางเลือก รองลงมาคือ 
การแสวงหาขอ้มูล การตดัสินใจซ้ือ และการประเมินผลการซ้ือ ตามล าดบั และปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดทั้ง 4 ดา้นส่งผลกบักระบวนการตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์สมาร์ตโฟนของ ผูบ้ริโภคใน
กรุงเทพมหานคร โดยมีค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นสูงสุด คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละดา้นราคา 
รองลงมาคือ ดา้นการส่งเสริมการขาย และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก 
ตามล าดบั 
 วลยัวรรณ แกว้เนย (2562) การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกซ้ือหลอดแอลอีดี กรณีศึกษาของผบูริโภคในจงัหวดัตากจากการสุ่มตวัอยา่งลูกคา้
ท่ีซ้ือหลอดแอลอีดีจ านวน 400 ราย โดยใช ้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
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สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ค่าทีของความแตกต่าง 2 กลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว และสถิติค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน  
 ผลการวิจยัพบวา่ ลูกคา้ท่ีซ้ือหลอดแอลอีดีส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอาย ุ31-40 ปี ระดบั
การศึกษา ปริญญาตรีอาชีพเป็นขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน คือ 15,000 – 
20,000 บาท และมี สถานภาพการสมรส/อยูด่ว้ยกนั ส าหรับปัจจยส่ัวนประสมทางการตลาดท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือหลอดแอลอีดีกรณีศึกษาของผูบ้ริโภคในจงัหวดัตากมากท่ีสุด คือ ดา้น
ผลิตภณัฑ ์รองลงมาคือ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายและดา้นส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั 
ส่วนปัจจยทัางจิตวิทยาและสังคมท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ เลือกซ้ือหลอดแอลอีดีกรณีศึกษาของ
ผูบ้ริโภคในจงัหวดัตากมากท่ีสุด คือ ดา้นครอบครัว รองลงมาคือ ด้านกลุ่มอา้งอิงและวฒันธรรม 
ดา้นการรับรู้ ดา้นการจูงใจ และดา้นการเรียนรู้ตามล าดบั และการตดัสินใจซ้ือหลอดแอลอีดี
กรณีศึกษาของผูบ้ริโภคในจงัหวดัตากเรียงล าดบัคะแนนจากมากไปนอ้ยไดด้งัน้ีคือ ดา้นการ
ประเมินทางเลือก รองลงมาคือ ดา้นการรับรู้ปัญหาและความตอ้งการ ดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือ 
ดา้นการหาขอ้มูลลของผูบ้ริโภค และดา้นการตดัสินใจซ้ือ ตามล าดบัจากการการทดสอบสมมุตติ
ฐาน พบวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีปัจจยส่ัวนบุคคลต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือหลอดแอลอีดีแตกต่างกนั ส่วน
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัทางจิตวิทยาและสังคมและปัจจยัคุณค่าตราสินคา้มี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือหลอดแอลอีดีกรณีศึกษาของ ผูบ้ริโภคในจงัหวดัตากอยา่งมี
นยัส าคญั ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ชุติกาญจน์ สุวรรณรัตนโชติ (2562) การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษา
ระดบัความส าคญ ัของปัจจยัส่วนประสมทาง การตลาด (4P’s) ต่อการใชบ้ริการ Mobile Banking 
ธนาคารออมสิน (Mymo) 2) ศึกษาระดบั ความส าคญัของปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยตี่อการใช้
บริการ Mobile Banking ธนาคารออมสิน (Mymo) 3) ศึกษาระดบัการใชบ้ริการ Mobile Banking 
ธนาคารออมสิน (Mymo) และ 4) ศึกษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการ Mobile Banking 
ธนาคารออมสิน (Mymo) ของประชากรในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัพทัลุง กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูท่ี้เคยใช้
บริการ Mobile Banking ของธนาคาร ออมสิน (Mymo) ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัพทัลุง จ านวน 
400 ตวัอยา่ง สถิติท่ีใชค้ือ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การ
ถดถอยแบบพหุคูณ  
 ผลการวิจยั พบวา่ กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
(4P’s) ต่อการใชบ้ริการ Mobile Banking ธนาคารออมสิน (Mymo) ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัพทัลุง 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น 
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ไดแ้ก่ 1. ดา้นราคา 2. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 3. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 4. ดา้น ผลิตภณัฑ ์
ตามล าดบั โดยมีระดบัความส าคญัของปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยตี่อการใชบ้ริการ Mobile 
Banking ธนาคารออมสิน (Mymo) ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัพทัลุง โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น ไดแ้ก่ 1. ดา้นความคาดหวงัใน
ประสิทธิภาพการท างาน 2. ดา้นระบบความปลอดภยัและความเป็นส่วนตวั และดา้นทศันคติท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการใชง้าน 3. ดา้นอิทธิพลทางสังคม 4. ดา้นการรับรู้ความเส่ียงจากการใช ้งาน 
ตามล าดบั และมีระดบัการใชบ้ริการ Mobile Banking ธนาคารออมสิน (Mymo) ในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัพทัลุง โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุดทุกดา้น ไดแ้ก่ 1. ดา้นการรู้ถึงความตอ้งการ2. ดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือ 3. ดา้นการตดัสินใจ
ใชบ้ริการ 4. ดา้นการประเมินทางเลือก 5. ดา้นการคน้หาขอ้มูล ตามล าดบั นอกจากน้ียงัพบวา่ ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) และปจจัยกัารยอมรบเัทคโนโลยสีามารถร่วมกนัพยากรณ์ การใช้
บริการ Mobile Banking ธนาคารออมสินของประชากรในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัพทัลุง (Y) ไดร้้อย
ละ 84.3 (R 2 = 0.843) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยตวัแปรท่ีสามารถพยากรณ์ไดอ้ยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ การยอมรับเทคโนโลยดีา้นความคาดหวงัในประสิทธิภาพการท างาน 
ส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด การยอมรับเทคโนโลยดีา้นการรับรู้ความเส่ียง
จากการใชง้าน การยอมรับเทคโนโลยดีา้นทศันคติท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชง้าน และส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 เป็นการวิจยัโดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชก้ารใช้
วิธีการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) 
 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีผูวิ้จยัท าการศึกษาในคร้ังน้ี คือ กลุ่มคน Gen Y ในจงัหวดัสมุทรปราการท่ีใช้
บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศพัทส์มาร์ทโฟน กลุ่มตวัอยา่งท่ีผูว้ิจยัท าการเก็บแบบสอบถาม
จ านวนรวมทั้งสิน 400 ชุด โดยผูว้ิจยัใชสู้ตรไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนของ W.G.Cochran 
โดยก าหนดค่าความเช่ือมัน่ท่ี 95% และสัดส่วนความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดจ้ากการสุ่มตวัอยา่ง 
5% ดงันั้นผูว้ิจยัใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งโดยไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) ซ่ึงผูว้ิจยั
จะเลือกใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบงัเอิญ (Accidental Sampling) 
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 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
                 ผูว้ิจยัไดด้ าท าการแจกแบบสอบถามใหก้บัลูกคา้กลุ่ม Gen Y ท่ีใชบ้ริการธุรกรรมทาง
การเงินผา่นโทรศพัทส์มาร์ทโฟน โดยใชว้ิธีแจกแบบสอบถามทางออนไลน์ผา่น Google form เม่ือ
ไดข้อ้มูลครบถว้นแลว้จึงน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปจดัท าให้อยูใ่นรูปแบบท่ีสะดวกต่อการน าไปวิเคราะห์ 
 

                การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผูวิ้จยัไดท้ าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ไดแ้ก่ โปรแกรม 
(SPSS Version 21) 

 

 สถติิท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับวิเคราะห์เพื่อบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล 
 2. ค่าเฉล่ีย (Mean) 
 3. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ส าหรับวิเคราะห์กระบวนการตดัสินใจในการใช้
บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศพัทส์มาร์ทโฟนของลูกคา้กลุ่ม Gen Y ในจงัหวดั
สมุทรปราการ 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนท่ี 1 ดา้นเพศ พบวา่ผูใ้ชบ้ริการ ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด
จ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 52.00 และเพศหญิง จ านวน 
192 คน คิดเป็นร้อยละ 48.00 ดา้นอาย ุพบวา่ผูใ้ชบ้ริการ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาย ุ27-32 
ปี จ านวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 54.25 รองลงมาคือ อาย ุ21-26 ปี จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 
24.75 และอาย ุ33-38 ปี จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.00 ดา้นสถานภาพ พบวา่ผูใ้ชบ้ริการ 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 311 คน คิดเป็นร้อยละ 77.75 รองลงมาคือ 
สมรส/อยูด่ว้ยกนั จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.75 และหยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่จ านวน 6 คนคิดเป็น
ร้อยละ 1.50 ดา้นระดบัการศึกษา พบวา่ผูใ้ชบ้ริการ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี จ านวน 304 คน คิดเป็นร้อยละ 76.00 รองลงมาคือ ระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี 
จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.50 และระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี จ านวน 6 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.50 50 ดา้นอาชีพ พบวา่ผูใ้ชบ้ริการ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังาน
บริษทัเอกชน/รับจา้ง จ านวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 64.50 รองลงมาคือ อาชีพขา้ราชการ/พนกังาน
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รัฐวิสาหกิจ จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.75 อาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย จ านวน 26 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.50 และอาชีพอ่ืนๆ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.25 ดา้นรายไดต้่อเดือน พบวา่ผูใ้ชบ้ริการ 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดต้่อเดือนอยูท่ี่ 15,001 – 25,000 บาท จ านวน 172 คน คิดเป็น
ร้อยละ 43.00 รองลงมาคือ รายไดต้่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.00 รายไดต้่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.75 รายไดต้่อเดือนไม่
เกิน 15,000 บาท จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 รายไดต้่อเดือนตั้งแต่ 50,001 บาทขึ้นไป 
จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.50 และรายไดต้่อเดือน 45,001 – 50,000 บาท จ านวน 13 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.25 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนท่ี 2 กระบวนการตดัสินใจในการใชบ้ริการธุรกรรมทาง
การเงินผา่นโทรศพัทส์มาร์ทโฟนของลูกคา้กลุ่ม Gen Y ในจงัหวดัสมุทรปราการ มีทั้งหมด 5 ดา้น 

โดยผูว้ิจยัจะท าการวิเคราะห์ดว้ยคา้เฉล่ีย (x̅) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) พบวา่กระบวนการ
ตดัสินใจในการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทส์มาร์ทโฟนของลูกคา้กลุ่ม Gen Y ใน

จงัหวดัสมุทรปราการโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̅ = 4.12) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีอยู่

ในระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นการรับรู้ปัญหา (x̅ = 4.26) และดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นการ
ประเมินผลทางเลือก ดา้นการแสวงหาขอ้มูล ดา้นการตดัสินใจใชบ้ริการ และดา้นพฤติกรรมหลงั

การใชบ้ริการ (x̅ = 4.19, x̅ = 4.07, x̅ = 4.06, x̅ =4.03) ตามล าดบั 

 
สรุปผลการวิจัย 
 

 ปัจจัยส่วนบุคคล 
 การศึกษาเร่ือง กระบวนการตดัสินใจในการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัท์
สมาร์ทโฟนของลูกคา้กลุ่ม Gen Y ในจงัหวดัสมุทรปราการ มีผูใ้ชบ้ริการท่ีตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมดจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 52.00 และเพศหญิง 
จ านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 48.00 ส่วนใหญ่มีอาย ุ27-32 ปี จ านวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 54.25 
รองลงมาคือ อาย ุ21-26 ปี จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 24.75 และอาย ุ33-38 ปี จ านวน 84 คน คิด
เป็นร้อยละ 21.00 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 311 คน คิดเป็นร้อยละ 77.75 
รองลงมาคือ สมรส/อยูด่ว้ยกนั จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.75 และหยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่จ านวน 
6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 304 คน คิดเป็น
ร้อยละ 76.00 รองลงมาคือ ระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.50 
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และระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มี
อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน/รับจา้ง จ านวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 64.50 รองลงมาคือ อาชีพ
ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.75 อาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 
จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.50 และอาชีพอ่ืนๆ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.25 ตามล าดบั 
ส่วนใหญ่มีรายไดต้่อเดือนอยูท่ี่ 15,001 – 25,000 บาท จ านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 43.00 
รองลงมาคือ รายไดต้่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33.00 รายไดต้่อ
เดือน 35,001 – 45,000 บาท จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.75 รายไดต้่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท 
จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 รายไดต่้อเดือนตั้งแต่ 50,001 บาทขึ้นไป จ านวน 22 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.50 และรายไดต้่อเดือน 45,001 – 50,000 บาท จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.25 
ตามล าดบั 
 

 กระบวนการตัดสินใจในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์
สมาร์ทโฟนของลูกค้ากลุ่ม Gen Y ในจังหวัดสมุทรปราการ 
 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ 
ดา้นการรับรู้ปัญหา และดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นการประเมินผลทางเลือก ดา้นการแสวงหา
ขอ้มูล ดา้นการตดัสินใจใชบ้ริการ และดา้นพฤติกรรมหลงัการใชบ้ริการ ตามล าดบั 
 

อภิปรายผล 
 
 1. ด้านการรับรู้ปัญหา 
 โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด คือ ตอ้งการความสะดวกและรวดเร็วในการท าธุรกรรม ตอ้งการประหยดัค่าใชจ่้ายในการ
เดินทางไปท่ีธนาคาร พบเห็นโฆษณาของธนาคารผา่นทางส่ือต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต โทรทศัน์ 
ตอ้งการหลีกเล่ียงปัญหาจากสถานการณ์ต่างๆ และเลือกใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัท์
สมาร์ทโฟนเพราะอยากทดลองส่ิงใหม่ๆ ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือ 
ชอบใชเ้ทคโนโลยใีนชีวิตประจ าวนั และ รู้สึกมีความปลอดภยัในการใชบ้ริการ ตามล าดบั ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ พิชญาภา มุสิเกต (2562) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์สมาร์ตโฟนของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
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 2. ด้านการแสวงหาข้อมูล 
 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ทุกขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
คือ ไดมี้การหาขอ้มูลเก่ียวกบัธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทส์มาร์ทโฟนอยูเ่สมอ ไดมี้หาขอ้มูล
ผา่นทางส่ือต่างๆ เช่น เวบ็ไซตข์องทางธนาคาร ไดท้ าการศึกษาขอ้มูลต่างๆก่อนท่ีจะตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการไดมี้การสอบถามขอ้มูลจากพนกังานของธนาคาร และไดมี้การสอบถามบุคคลใน
ครอบครัวหรือบุคคลสนิทก่อนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
พิชญาภา มุสิเกต (2562) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์สมาร์ตโฟนข
องผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 3. ด้านการประเมินผลทางเลือก 
 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด คือ พิจารณาถึงความสะดวก ความคุม้ค่าในการใชบ้ริการ ความน่าเช่ือถือของธนาคาร และ
คุณภาพการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทส์มาร์ทโฟน ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือ พิจารณาถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงิน
ผา่นโทรศพัทส์มาร์ทโฟน ความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลเม่ือใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงิน
ผา่นโทรศพัท ์ไดท้ าการเปรียบเทียบลกัษณะการใชง้านท่ีมีความทนัสมยั และพิจารณาถึงการบริการ
ของพนกังานธนาคาร ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ วลยัวรรณ แกว้เนย (2562) ศึกษาเร่ือง
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชห้ลอดไฟ LED กรณีศึกษาผูบ้ริโภคในพื้นท่ีจงัหวดัตาก 
 4. ด้านการตัดสินใจใช้บริการ 
 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด คือ ตดัสินใจใชบ้ริการเพราะมีความสะดวกและรวดเร็ว ส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั
มาก คือ ตดัสินใจใชบ้ริการเพราะประหยดัค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปท่ีธนาคาร ระบบมีความ
ปลอดภยัสูง คิดวา่มีความโดดเด่นกวา่ช่องทางอ่ืน มัน่ใจในความน่าเช่ือถือของธนาคาร บุคคลใน
ครอบครัวและบุคคลสนิทมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือกใชบริการธุรกรรมทางการเงินผา่น
โทรศพัทส์มาร์ทโฟน และพนกังานธนาคารมีการแนะน าท่ีดี ซ่ึงมีส่วนท าใหต้ดัสินใจใช้บริการ 
ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ฤทยัภทัร ท าว่อง (2557) ศึกษาเร่ือง การตดัสินใจเลือกใช้
บริการทางการเงินผา่นแอพพลิเคชัน่บสมาร์ทโฟนของลูกคา้ธนาคารออมสินในเขตล าปาง 
 5. ด้านพฤติกรรมหลงัการใช้บริการ 
 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ทุกขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั
มาก คือ มีความพึงพอใจในการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทส์มาร์ทโฟน พร้อมจะ
แนะน าธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศพัทส์มาร์ทโฟนใหก้บัคนอ่ืนๆหากมีความพึงพอใจ เม่ือเกิด
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ปัญหาในการใชบ้ริการ ท่านสามารถติดต่อธนาคารโดยตรง และมีความประทบัใจในตวัพนกังาน
ของธนาคารท่ีแนะน าการให้บริการ ตามล าดบั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ชุติกาญจน์ สุวรรณ
รัตนโชติ (2562) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการ Mobile banking ของธนาคาร      
ออมสิน (Mymo) กรณีศึกษาประชากรในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัพทัลุง 
 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 
 1. ด้านการรับรู้ปัญหา  
 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ธนาคารตอ้งเร่งสร้างนวตักรรมใหม่ๆใหท้นัสมยัอยูต่ลอดเวลา 
เม่ือเกิดปัญหาในตวัแอพพลิเคชัน่ในการท าธุรกรรมผา่นโทรศพัทส์มาร์ทโฟนนั้นตอ้งรีบแกไ้ขให้
ทนัท่วงที และตอ้งอ านวยความสะดวกแก่ลูกคา้เวลาเกิดปัญหา เพื่อใหลู้กคา้ไดรั้บความพึงพอใจ
สูงสุด  
 2. ด้านการแสวงหาข้อมูล 
 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ มี ธนาคารควรจดักิจกรรมหรือส่ิงต่างๆ ท่ีสามารถท าใหลู้กคา้
เขา้ถึงแหล่งขอ้มูลไดง้่ายและตอ้งถูกตอ้งดว้ย 
 3. ด้านการประเมินผลทางเลือก  
 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ธนาคารควรปรับปรุงและพฒันาประสิทธิภาพของนวตักรรมทาง
การเงินใหใ้ชง้านง่าย และคุม้ค่าในการใชง้าน ลูกคา้ใหค้วามส าคญักบัค่าธรรมเนียมแรกเขา้และราย
ปี อตัราค่าธรรมเนียมการช าระสินคา้และบริการ และอตัราค่าธรรมเนียมต่างๆ ซ่ึงตอ้งตรงกบัความ
พึงพอใจของลูกคา้  
 4. ด้านการตัดสินใจใช้บริการ  
 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ธนาคารตอ้งใหค้วามส าคญักบัความเป็นระเบียบของการจดัวาง
เอกสารใบค าขอต่าง ๆ หรือถา้เป็นผา่นแอพพลิเคชัน่ก็มีฟังกช์นัท่ีสามารถเขา้ใจไดง้่าย รวมถึง
พฒันาบุคลากรใหมี้ความช านาญในการใหบ้ริการท่ีเร็วยิง่ขึ้น 
 5. ด้านพฤติกรรมหลงัการใช้บริการ  

ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ธนาคารตอ้งสร้างความประทบัใจแก่ลูกคา้ อาทิ เช่น ดา้นการ

ใหบ้ริการและธนาคารเองจะตอ้งใหบ้ริการลูกคา้เปรียบเสมือนลูกคา้เป็นพระเจา้ และถา้ลูกคา้ไดรั้บ

ความพึงพอใจท่ีดีกลบัมา ก็จะน าส่ิงท่ีลูกคา้รายนั้นไดรั้บไปบอกต่อ 
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