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บทคัดย่อ
งานวิจยั ฉบับนี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษากระบวนการตัดสิ นใจในการใช้บริ การธุ รกรรม
ทางการเงินผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของลูกค้ากลุ่ม Gen Y ในจังหวัดสมุทรปราการโดยใช้การ
ตัดสิ นใจทั้งหมด 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการรับรู ้ปัญหา ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านการ
ประเมินผลทางเลือก ด้านการตัดสิ นใจใช้บริ การ และด้านพฤติกรรมหลังการใช้บริ การ รวมถึง
ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อ
เดือน ทั้งนี้เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการตัดสิ นใจในการใช้บริ การธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์
สมาร์ทโฟน ของลูกค้ากลุ่ม Gen Y ในจังหวัดสมุทรปราการ และนาผลจากการศึกษาวิจยั ที่ได้มา
ช่วยให้ผปู ้ ระกอบการนาไปใช้ในการปรับปรุ งระบบการให้บริ การให้มีประสิ ทธิภาพและ
ตอบสนองความต้องการผูใ้ ช้บริ การให้ได้มากที่สุด ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจานวน
400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)
ผลการวิจยั พบว่าลูกค้ากลุ่ม Gen Y ในจังหวัดสมุทรปราการได้แสดงความคิดเห็นในการ
ตัดสิ นใจใช้บริ การธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์สมาร์ ทโฟน ผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด
จานวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง 27-32 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาอยูใ่ น
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ระดับปริ ญญาตรี ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน/รับจ้าง และรายได้ต่อเดือน 15,00125,000 บาท โดยข้อมูลปัจจัยส่ วนบุคคลเหล่านี้ซ่ ึงมีต่อกระบวนการตัดสิ นใจในการใช้บริ การ
ธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ของลูกค้ากลุ่ม Gen Y ในจังหวัดสมุทรปราการ
โดยรวมอยูใ่ นระดับมากโดยเรี ยงลาดับ ได้แก่ ด้านการรับรู ้ปัญหา ด้านการประเมินผลทางเลือก
ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านการตัดสิ นใจใช้บริ การ และด้านพฤติกรรมหลังการใช้บริ การ
ตามลาดับ

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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บทนา
ธนาคารพาณิชย์ถือได้วา่ เป็ นสถาบันการเงินที่มีบทบาทสาคัญในการทาให้ระบบการเงิน
และเศรษฐกิจสามารถดารงอยูไ่ ด้ เป็ นส่วนสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เนื่องด้วยใน
ปัจจุบนั ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจซึ่งทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้านอย่างรวดเร็ วล้วนส่งผลกระทบต่อโครงสร้างรู ปแบบธุรกิจ และการ
แข่งขันในระบบสถาบันการเงินไม่มากก็นอ้ ย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนในการดาเนินงาน
ของธนาคารพาณิชย์และพัฒนาขีดความสามารถเพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขันได้อย่างเต็มที่ ซึ่ง
การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ก็นามาซึ่งโอกาสในการยกระดับการเข้าถึงบริ การทางด้านการเงิน ทาให้
สถาบันการเงินสามารถให้บริ การกับลูกค้าได้สะดวกและรวดเร็ว ในการปรับกลยุทธ์การให้บริ การ
ของธนาคารพาณิ ชย์ตอ้ งมุ่งเน้นให้ความสาคัญกับกลุ่มผูบ้ ริ โภคให้มากยิง่ ขึ้นเพื่อเป็ นการขยายฐาน
ของลูกค้าและเป็ นการสร้างคุณค่าในการให้บริ การที่ก่อให้เกิดความประทับใจและการใช้บริ การ
จากธนาคารต่อไปในอนาคต เพราะเวลาไปทาธุรกรรมทางการเงินที่ธนาคารซึ่งผูใ้ ช้บริ การก็
ต้องการความสะดวก รวดเร็ว และการบริ การที่ดี
ในยุคปัจจุบนั ที่เทคโนโลยีของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเข้ามามีบทบาทกับชีวิตของมนุษย์เพิ่ม
มากขึ้นไม่เพียงแค่การโทรเข้าและรับสายเท่านั้นแต่ได้มีการนานวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาให้บริ การ
เช่น การทาธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนซึ่งแนวทางนี้จะทาให้ผใู ้ ช้บริ การสามารถ
สอบถามยอดคงเหลือบริ การชาระเงิน บริ การโอนเงินระหว่างบัญชีหรื อชาระค่าบริ การต่างๆได้โดย
ผูใ้ ช้บริ การไม่จาเป็ นต้องเดินทางไปธนาคารด้วยตัวเอง แต่สามารถทาธุรกรรมทางการเงินได้ทุกที่
ทุกเวลา ตามความต้องการของผูใ้ ช้บริ การผ่านทางโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่สามารถเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตหรื อWI-FIได้ซ่ ึงสะดวกและรวดเร็วกว่าไปทาธุรกรรมทางการเงินที่ธนาคาร และเนื่อง
ด้วยในการใช้บริ การธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้รับความนิยมเป็ นอย่างมากใน
ลูกค้ากลุ่มคน Gen Y ซึ่งจะเป็ นกลุ่มคนที่มีอายุระหว่าง 21-38 ปี กลุ่มคน Gen Y มีลกั ษณะคล้ายคลึง
กับกลุ่มคน Gen Y ตะวันตกในด้านความคล่องตัวทางด้านเทคโนโลยี เนื่ องจากคนกลุ่มนี้โตมากับ
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และสื่ อสังคมออนไลน์ เป็ นกลุ่มคนที่มีความเป็ นตัวของตัวเองและมี
ความมัน่ ใจในตัวเองสู ง มีความอดทนต่า มีความคิดอิสระ มีความอยากรู ้อยากเห็น เป็ นคนไม่ชอบ
กฎระเบียบ ชอบแสวงหาสิ่ งใหม่และมักมีอุปนิสัยใจร้อน ชอบความสะดวกสบาย ชอบพบปะผูค้ น
เป็ นคนติดเพื่อนและสามารถปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีที่ทนั สมัยอยูต่ ลอดเวลาได้เร็ วกว่าคนรุ่ นอื่นๆ
ซึ่งส่ วนใหญ่มีความฝันอยากสร้างอนาคตที่ดีและมัน่ คง อยากมีบา้ น รถ และเงินออม เมื่อเจาะลึกไป
พบว่าเป็ นกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมการใช้จ่ายน้อยกว่าเงินเก็บ ซึ่งเป็ นเหตุผลในการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การ
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อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนั ยังคงมีลูกค้ากลุ่ม Gen Y จานวนมากที่ทาธุรกรรมทางการเงินผ่าน
ทางเคาน์เตอร์สาขาของธนาคาร ซึ่งทาให้ธนาคารมีตน้ ทุนในการดาเนินงานที่สูง มีค่าใช้จ่ายในการ
จ้างพนักงานเพื่อรองรับปริ มาณของลูกค้า ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงเห็นว่าการให้บริ การธุ รกรรมทางการเงิน
ผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนก็เป็ นช่องทางหนึ่งที่สามารถลดข้อจากัดในเรื่ องของเวลาและสถานที่ได้
ตลอดจนธนาคารต้องสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อตอบโจทย์คนGen Y ซึ่งนับเป็ นตัวผลักดันให้เกิด
การใช้ธุรกรรมทางการเงินได้อย่างมหาศาล
จากเหตุผลดังกล่าว ทาให้ผวู ้ ิจยั สนใจศึกษากระบวนการตัดสิ นใจในการใช้บริ การธุรกรรม
ทางการเงินผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของลูกค้ากลุ่ม Gen Y ในจังหวัดสมุทรปราการ โดยผูว้ ิจยั ได้
ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ พฤติกรรมคน Gen Y และปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งผูว้ ิจยั
คาดหวังว่างานวิจยั นี้จะเป็ นประโยชน์ต่อการให้บริ การของสถาบันทางการเงิน เพื่อนาไปปรับปรุ ง
และพัฒนาการให้บริ การให้ดียงิ่ ขึ้น โดยสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มคน Gen Y
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้สาเร็จ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษากระบวนการตัดสิ นใจในการใช้บริ การธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์
สมาร์ทโฟนของลูกค้ากลุ่ม Gen Y ในจังหวัดสมุทรปราการ

ขอบเขตการวิจัย
ในการศึกษาเรื่ องกระบวนการตัดสิ นใจในการใช้บริ การธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์
สมาร์ทโฟนของลูกค้ากลุ่ม Gen Y ในจังหวัดสมุทรปราการ มีขอบเขตการวิจยั ดังนี้
ขอบเขตด้านเนื้อหา
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)
1) ปัจจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่อเดือน
ตัวแปรตาม (Dependent Variable)
1) กระบวนการตัดสิ นใจในการใช้บริ การธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟน
ของลูกค้ากลุ่ม Gen Y ในจังหวัดสมุทรปราการ คือ ด้านการรับรู ้ปัญหา ด้านแสวงหาข้อมูล ด้านการ
ประเมินผลทางเลือก ด้านการตัดสิ นใจใช้บริ การ ด้านพฤติกรรมหลังการใช้บริ การ
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ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มคน Gen Y ในจังหวัดสมุทรปราการที่ใช้บริ การ
ธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟน
ขอบเขตด้านระยะเวลา
ผูว้ ิจยั กาหนดระยะเวลาในการศึกษาและเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือน
พฤศจิกายน 2563

ประโยชน์ ที่ได้ รับจากการวิจัย
1) เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการตัดสิ นใจในการใช้บริ การธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์
สมาร์ทโฟนของลูกค้ากลุ่ม Gen Y ในจังหวัดสมุทรปราการ
2) เพื่อนาผลจากการศึกษาวิจยั ที่ได้มาช่วยให้ผปู ้ ระกอบการนาไปใช้ในการปรับปรุ งระบบ
การให้บริ การให้มีประสิ ทธิภาพและตอบสนองความต้องการผูใ้ ช้บริ การให้ได้มากที่สุด

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนบุคคล

กระบวนการตัดสิ นใจในการใช้ บริการธุรกรรม

1. เพศ

ทางการเงินผ่านโทรศัพท์สมาร์ ทโฟนของ

2. อายุ

ลูกค้ ากลุ่ม Gen Y ในจังหวัดสมุทรปราการ

3. สถานภาพ

1. ด้านการรับรู ้ปัญหา

4. ระดับการศึกษา

2. ด้านแสวงหาข้อมูล

5. อาชีพ

3. ด้านการประเมินผลทางเลือก

6. รายได้ต่อเดือน

4. ด้านการตัดสิ นใจใช้บริ การ
5. ด้านพฤติกรรมหลังการใช้บริ การ
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ
Kotler (2000) ได้กล่าวว่า กระบวนการตัดสิ นใจในการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภค
ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ ด้านการรับรู ้ความต้องการ ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก
ด้านการตัดสิ นใจซื้อและด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้ อ ซึ่งกระบวนการตัดสิ นใจซื้อนี้เกิดขึ้นเป็ น
เวลานานกว่าที่จะมีซ้ือเกิดขึ้น แต่ในความเป็ นจริ งซึ่งอาจไม่เป็ นเช่นนั้นเสมอไป โดยเฉพาะอย่างยิง่
ผูบ้ ริ โภคอาจข้ามขั้นตอนบางขั้นตอนไปภายหลังการซื้อสิ นค้าหรื อใช้บริ การสิ นค้านั้นไปแล้ว ซึ่ง
ผูบ้ ริ โภคจะมีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับความพึงพอใจหรื อไม่พอใจในสิ นค้าและบริ การตัวนั้น และจะ
เก็บไว้เป็ นข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสิ นใจซื้ อในครั้งต่อไป และการประเมินทางเลือกเป็ นหลักใน
การศึกษาขั้นตอนกระบวนการตัดสิ นใจซื้อ เพราะสามารถครอบคลุมนิสัยการซื้อสิ นค้าที่เกิดขึ้นเมื่อ
ผูบ้ ริ โภคเผชิญกับกระบวนการตัดสิ นใจซื้อใหม่ที่มีความซับซ้อนสู ง

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับพฤติกรรมคนเจเนอเรชั่นวาย
ณัฐวุฒิ ศรี กตัญญู (2540) ได้กล่าวว่า กลุ่มคน Gen Y เปิ ดรับสื่ อมากขึ้น ชอบเล่นกีฬา
และอยากมีอนาคตที่ดี ต้องการสิ ทธิเสรี ภาพและการยอมรับจากสังคม ชอบเล่นเกมคอมพิวเตอร์
เป็ นงานอดิเรก และชอบใช้โทรศัพท์มือถือในชีวิตประจาวัน โดยสานักงานสถิติแห่งชาติ (2545) ได้
สรุ ปว่า ประชากรร้อยละ 17.8 ของจานวนประชากรทั้งหมดในประเทศ ซึ่งเป็ นกลุ่มเยาวชนที่มีอายุ
ระหว่าง 15-24 ปี ที่เริ่ มเข้าสู่ การทางาน มีรายได้เป็ นของตนเอง จัดเป็ นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ที่
นักการตลาดต้องให้ความสาคัญและสนใจกับวิถีชีวิตและพฤติกรรมด้านการรับสื่ อของบุคคลกลุ่มนี้
เพื่อพัฒนาสิ นค้าและบริ การเฉพาะกลุ่มให้ตรงตามวัตถุประสงค์ได้

งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
ฤทัยภัทร ทาว่อง (2557) การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การทางการเงินและ เปรี ยบเทียบกระบวนการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การทางการเงินผ่านแอ
พลิเคชัน่ บนสมาร์ทโฟนของลูกค้า ธนาคารออมสิ นในเขตลาปาง 1 ตามลักษณะส่ วนบุคคลทาการ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับ ลูกค้าที่ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนในการใช้บริ การกับ
ธนาคารออมสิ นในเขตลาปาง จานวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ความถี่ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ Chi-Square
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ผลการศึกษา พบว่า ลูกค้าธนาคารมีกระบวนการในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การทาง
การเงินผ่าน แอพพลิเคชัน่ บนสมาร์ทโฟนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยพบว่า ขั้นตอนที่มีระดับ
การตัดสิ นใจมากที่สุดคือ ขั้นการประเมินหลังการซื้อ รองลงมาคือ ขั้นการตัดสิ นใจใช้บริ การ และ
ขั้นการประเมินทางเลือก ตามลาดับ เมื่อเปรี ยบเทียบกระบวนการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การทาง
การเงินผ่านแอพลิเคชัน่ บนสมาร์ทโฟนของลูกค้า ธนาคารออมสิ นตามลักษณะส่ วนบุคคล พบว่า
แตกต่างกันตามอายุ ระดับการศึกษาและอาชีพ
พิชญาภา มุสิเกต (2562) การศึกษาการวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความแตกต่าง
ของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อ กระบวนการการตัดสิ นใจซื้ออุปกรณ์สมาร์ ตโฟนของ
ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร และ 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ออุปกรณ์สมาร์ ตโฟนของผูบ้ ริ โภคใน กรุ งเทพมหานคร โดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทาการเก็บข้อมูลจากผูบ้ ริ โภค ใน
กรุ งเทพมหานคร จานวน 450 คน และวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติเชิงอนุมาน โดยใช้
สถิติIndependent t-testสถิติวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว ด้วยวิธีF-test รวมทั้งใช้เทคนิคการ
หาค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สันที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐานที่ระดับนัยสาคัญ
0.05
จากการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิงอายุระหว่าง 15–20 ปี มี
การศึกษา ในระดับปริ ญญาตรี มีอาชีพ ความสามารถ หรื อความเชี่ยวชาญด้านพาณิชยกรรมและการ
บริ การ มีรายได้ เฉลี่ย 15,000–20,000 บาท และใช้โทรศัพท์ยหี่ อ้ iPhoneเป็ นส่วนใหญ่ ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูบ้ ริ โภคที่ มีลกั ษณะทางด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมี
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ออุปกรณ์สมาร์ตโฟนแตกต่างกัน โดยพบว่ากระบวนการที่มีค่าเฉลี่ยระดับ
ความคิดเห็นสูงที่สุด คือ กระบวนการตระหนักถึงปัญหาและ การประเมินทางเลือก รองลงมาคือ
การแสวงหาข้อมูล การตัดสิ นใจซื้อ และการประเมินผลการซื้อ ตามลาดับ และปัจจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดทั้ง 4 ด้านส่ งผลกับกระบวนการตัดสิ นใจซื้ออุปกรณ์สมาร์ ตโฟนของ ผูบ้ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร โดยมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นสูงสุด คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และด้านราคา
รองลงมาคือ ด้านการส่งเสริ มการขาย และด้านช่องทางการจัดจาหน่าย อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก
ตามลาดับ
วลัยวรรณ แก้วเนย (2562) การศึกษาวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจเลือกซื้อหลอดแอลอีดี กรณี ศึกษาของผูบริ โภคในจังหวัดตากจากการสุ่ มตัวอย่างลูกค้า
ที่ซ้ือหลอดแอลอีดีจานวน 400 ราย โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยค่าส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ค่าทีของความแตกต่าง 2 กลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว และสถิติค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
ผลการวิจยั พบว่า ลูกค้าที่ซ้ือหลอดแอลอีดีส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุ 31-40 ปี ระดับ
การศึกษา ปริ ญญาตรี อาชีพเป็ นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน คือ 15,000 –
20,000 บาท และมี สถานภาพการสมรส/อยูด่ ว้ ยกัน สาหรับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผล
ต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อหลอดแอลอีดีกรณี ศึกษาของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดตากมากที่สุด คือ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายและด้านส่งเสริ มการตลาด ตามลาดับ
ส่ วนปัจจยัทางจิตวิทยาและสังคมที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ เลือกซื้อหลอดแอลอีดีกรณี ศึกษาของ
ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดตากมากที่สุด คือ ด้านครอบครัว รองลงมาคือ ด้านกลุ่มอ้างอิงและวัฒนธรรม
ด้านการรับรู ้ ด้านการจูงใจ และด้านการเรี ยนรู ้ตามลาดับ และการตัดสิ นใจซื้อหลอดแอลอีดี
กรณี ศึกษาของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดตากเรี ยงลาดับคะแนนจากมากไปน้อยได้ดงั นี้คือ ด้านการ
ประเมินทางเลือก รองลงมาคือ ด้านการรับรู ้ปัญหาและความต้องการ ด้านพฤติ กรรมหลังการซื้อ
ด้านการหาข้อมูลลของผูบ้ ริ โภค และด้านการตัดสิ นใจซื้อ ตามลาดับจากการการทดสอบสมมุตติ
ฐาน พบว่าผูบ้ ริ โภคที่มีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกัน มีการตัดสิ นใจซื้อหลอดแอลอีดีแตกต่างกัน ส่ วน
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยทางจิตวิทยาและสังคมและปัจจัยคุณค่าตราสิ นค้ามี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้อหลอดแอลอีดีกรณี ศึกษาของ ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดตากอย่างมี
นัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05
ชุติกาญจน์ สุ วรรณรัตนโชติ (2562) การศึกษาวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษา
ระดับความสาคญั ของปัจจัยส่วนประสมทาง การตลาด (4P’s) ต่อการใช้บริ การ Mobile Banking
ธนาคารออมสิ น (Mymo) 2) ศึกษาระดับ ความสาคัญของปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีต่อการใช้
บริ การ Mobile Banking ธนาคารออมสิ น (Mymo) 3) ศึกษาระดับการใช้บริ การ Mobile Banking
ธนาคารออมสิ น (Mymo) และ 4) ศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริ การ Mobile Banking
ธนาคารออมสิ น (Mymo) ของประชากรในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูท้ ี่เคยใช้
บริ การ Mobile Banking ของธนาคาร ออมสิ น (Mymo) ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง จานวน
400 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้คือ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การ
ถดถอยแบบพหุคูณ
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความสาคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
(4P’s) ต่อการใช้บริ การ Mobile Banking ธนาคารออมสิ น (Mymo) ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าอยูใ่ นระดับมากที่สุดทุกด้าน

9

ได้แก่ 1. ด้านราคา 2. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย 3. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด 4. ด้าน ผลิตภัณฑ์
ตามลาดับ โดยมีระดับความสาคัญของปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีต่อการใช้บริ การ Mobile
Banking ธนาคารออมสิ น (Mymo) ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับมากที่สุดทุกด้าน ได้แก่ 1. ด้านความคาดหวังใน
ประสิ ทธิภาพการทางาน 2. ด้านระบบความปลอดภัยและความเป็ นส่วนตัว และด้านทัศนคติที่
เกี่ยวข้องกับการใช้งาน 3. ด้านอิทธิพลทางสังคม 4. ด้านการรับรู ้ความเสี่ ยงจากการใช้ งาน
ตามลาดับ และมีระดับการใช้บริ การ Mobile Banking ธนาคารออมสิ น (Mymo) ในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดพัทลุง โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับมาก
ที่สุดทุกด้าน ได้แก่ 1. ด้านการรู ้ถึงความต้องการ2. ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ 3. ด้านการตัดสิ นใจ
ใช้บริ การ 4. ด้านการประเมินทางเลือก 5. ด้านการค้นหาข้อมูล ตามลาดับ นอกจากนี้ยงั พบว่า ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) และปจัจยัการยอมรบัเทคโนโลยีสามารถร่ วมกันพยากรณ์ การใช้
บริ การ Mobile Banking ธนาคารออมสิ นของประชากรในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง (Y) ได้ร้อย
ละ 84.3 (R 2 = 0.843) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ได้อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติ ได้แก่ การยอมรับเทคโนโลยีดา้ นความคาดหวังในประสิ ทธิภาพการทางาน
ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริ มการตลาด การยอมรับเทคโนโลยีดา้ นการรับรู ้ความเสี่ ยง
จากการใช้งาน การยอมรับเทคโนโลยีดา้ นทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน และส่วนประสมทาง
การตลาดด้านผลิตภัณฑ์

วิธีดาเนินการวิจัย
เป็ นการวิจยั โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) โดยใช้การใช้
วิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire)

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ผวู ้ ิจยั ทาการศึกษาในครั้งนี้ คือ กลุ่มคน Gen Y ในจังหวัดสมุทรปราการที่ใช้
บริ การธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟน กลุ่มตัวอย่างที่ผวู ้ ิจยั ทาการเก็บแบบสอบถาม
จานวนรวมทั้งสิ น 400 ชุด โดยผูว้ ิจยั ใช้สูตรไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอนของ W.G.Cochran
โดยกาหนดค่าความเชื่อมัน่ ที่ 95% และสัดส่ วนความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้จากการสุ่ มตัวอย่าง
5% ดังนั้นผูว้ ิจยั ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็ น (Nonprobability Sampling) ซึ่งผูว้ ิจยั
จะเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบังเอิญ (Accidental Sampling)

10

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ดาทาการแจกแบบสอบถามให้กบั ลูกค้ากลุ่ม Gen Y ที่ใช้บริ การธุรกรรมทาง
การเงินผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟน โดยใช้วิธีแจกแบบสอบถามทางออนไลน์ผา่ น Google form เมื่อ
ได้ขอ้ มูลครบถ้วนแล้วจึงนาข้อมูลที่ได้ไปจัดทาให้อยูใ่ นรู ปแบบที่สะดวกต่อการนาไปวิเคราะห์

การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางคอมพิวเตอร์ ได้แก่ โปรแกรม
(SPSS Version 21)

สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ค่าร้อยละ (Percentage) สาหรับวิเคราะห์เพื่อบรรยายปัจจัยส่วนบุคคล
2. ค่าเฉลี่ย (Mean)
3. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) สาหรับวิเคราะห์กระบวนการตัดสิ นใจในการใช้
บริ การธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของลูกค้ากลุ่ม Gen Y ในจังหวัด
สมุทรปราการ

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนที่ 1 ด้านเพศ พบว่าผูใ้ ช้บริ การ ผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด
จานวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย จานวน 208 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.00 และเพศหญิง จานวน
192 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.00 ด้านอายุ พบว่าผูใ้ ช้บริ การ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 27-32
ปี จานวน 217 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.25 รองลงมาคือ อายุ 21-26 ปี จานวน 99 คน คิดเป็ นร้อยละ
24.75 และอายุ 33-38 ปี จานวน 84 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.00 ด้านสถานภาพ พบว่าผูใ้ ช้บริ การ
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จานวน 311 คน คิดเป็ นร้อยละ 77.75 รองลงมาคือ
สมรส/อยูด่ ว้ ยกัน จานวน 83 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.75 และหย่าร้าง/แยกกันอยู่ จานวน 6 คนคิดเป็ น
ร้อยละ 1.50 ด้านระดับการศึกษา พบว่าผูใ้ ช้บริ การ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี จานวน 304 คน คิดเป็ นร้อยละ 76.00 รองลงมาคือ ระดับการศึกษาสูงกว่าปริ ญญาตรี
จานวน 90 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.50 และระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 6 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 1.50 50 ด้านอาชีพ พบว่าผูใ้ ช้บริ การ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงาน
บริ ษทั เอกชน/รับจ้าง จานวน 258 คน คิดเป็ นร้อยละ 64.50 รองลงมาคือ อาชีพข้าราชการ/พนักงาน
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รัฐวิสาหกิจ จานวน 111 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.75 อาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย จานวน 26 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 6.50 และอาชีพอื่นๆ จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.25 ด้านรายได้ต่อเดือน พบว่าผูใ้ ช้บริ การ
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนอยูท่ ี่ 15,001 – 25,000 บาท จานวน 172 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 43.00 รองลงมาคือ รายได้ต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท จานวน 132 คน คิดเป็ นร้อยละ
33.00 รายได้ต่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท จานวน 31 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.75 รายได้ต่อเดือนไม่
เกิน 15,000 บาท จานวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.50 รายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 50,001 บาทขึ้นไป
จานวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.50 และรายได้ต่อเดือน 45,001 – 50,000 บาท จานวน 13 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 3.25
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนที่ 2 กระบวนการตัดสิ นใจในการใช้บริ การธุรกรรมทาง
การเงินผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของลูกค้ากลุ่ม Gen Y ในจังหวัดสมุทรปราการ มีท้ งั หมด 5 ด้าน
โดยผูว้ ิจยั จะทาการวิเคราะห์ดว้ ยค้าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) พบว่ากระบวนการ
ตัดสิ นใจในการใช้บริ การธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของลูกค้ากลุ่ม Gen Y ใน
จังหวัดสมุทรปราการโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (x̅ = 4.12) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านที่อยู่
ในระดับมากที่สุด คือ ด้านการรับรู ้ปัญหา (x̅ = 4.26) และด้านที่อยูใ่ นระดับมาก คือ ด้านการ
ประเมินผลทางเลือก ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านการตัดสิ นใจใช้บริ การ และด้านพฤติกรรมหลัง
การใช้บริ การ (x̅ = 4.19, x̅ = 4.07, x̅ = 4.06, x̅ =4.03) ตามลาดับ

สรุปผลการวิจัย
ปัจจัยส่ วนบุคคล
การศึกษาเรื่ อง กระบวนการตัดสิ นใจในการใช้บริ การธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์
สมาร์ทโฟนของลูกค้ากลุ่ม Gen Y ในจังหวัดสมุทรปราการ มีผใู ้ ช้บริ การที่ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมดจานวน 400 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จานวน 208 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.00 และเพศหญิง
จานวน 192 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.00 ส่วนใหญ่มีอายุ 27-32 ปี จานวน 217 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.25
รองลงมาคือ อายุ 21-26 ปี จานวน 99 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.75 และอายุ 33-38 ปี จานวน 84 คน คิด
เป็ นร้อยละ 21.00 ตามลาดับ ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จานวน 311 คน คิดเป็ นร้อยละ 77.75
รองลงมาคือ สมรส/อยูด่ ว้ ยกัน จานวน 83 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.75 และหย่าร้าง/แยกกันอยู่ จานวน
6 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.50 ตามลาดับ ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จานวน 304 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 76.00 รองลงมาคือ ระดับการศึกษาสูงกว่าปริ ญญาตรี จานวน 90 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.50
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และระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.50 ตามลาดับ ส่วนใหญ่มี
อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน/รับจ้าง จานวน 258 คน คิดเป็ นร้อยละ 64.50 รองลงมาคือ อาชีพ
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 111 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.75 อาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
จานวน 26 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.50 และอาชีพอื่นๆ จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.25 ตามลาดับ
ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนอยูท่ ี่ 15,001 – 25,000 บาท จานวน 172 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.00
รองลงมาคือ รายได้ต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท จานวน 132 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.00 รายได้ต่อ
เดือน 35,001 – 45,000 บาท จานวน 31 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.75 รายได้ต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท
จานวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.50 รายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 50,001 บาทขึ้นไป จานวน 22 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 5.50 และรายได้ต่อเดือน 45,001 – 50,000 บาท จานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.25
ตามลาดับ

กระบวนการตัดสินใจในการใช้ บริการธุรกรรมทางการเงินผ่ านโทรศัพท์
สมาร์ ทโฟนของลูกค้ากลุ่ม Gen Y ในจังหวัดสมุทรปราการ
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านที่อยูใ่ นระดับมากที่สุด คือ
ด้านการรับรู ้ปัญหา และด้านที่อยูใ่ นระดับมาก คือ ด้านการประเมินผลทางเลือก ด้านการแสวงหา
ข้อมูล ด้านการตัดสิ นใจใช้บริ การ และด้านพฤติกรรมหลังการใช้บริ การ ตามลาดับ

อภิปรายผล
1. ด้ านการรับรู้ ปัญหา
โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ
มากที่สุด คือ ต้องการความสะดวกและรวดเร็วในการทาธุรกรรม ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปที่ธนาคาร พบเห็นโฆษณาของธนาคารผ่านทางสื่ อต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต โทรทัศน์
ต้องการหลีกเลี่ยงปัญหาจากสถานการณ์ต่างๆ และเลือกใช้บริ การธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์
สมาร์ทโฟนเพราะอยากทดลองสิ่ งใหม่ๆ ตามลาดับ ส่ วนข้อที่มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก คือ
ชอบใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน และ รู ้สึกมีความปลอดภัยในการใช้บริ การ ตามลาดับ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ พิชญาภา มุสิเกต (2562) ศึกษาเรื่ อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการ
ตัดสิ นใจซื้ออุปกรณ์สมาร์ตโฟนของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
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2. ด้ านการแสวงหาข้ อมูล
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าทุกข้อที่มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
คือ ได้มีการหาข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอยูเ่ สมอ ได้มีหาข้อมูล
ผ่านทางสื่ อต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของทางธนาคาร ได้ทาการศึกษาข้อมูลต่างๆก่อนที่จะตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การได้มีการสอบถามข้อมูลจากพนักงานของธนาคาร และได้มีการสอบถามบุคคลใน
ครอบครัวหรื อบุคคลสนิทก่อนการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
พิชญาภา มุสิเกต (2562) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ออุปกรณ์สมาร์ตโฟนข
องผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
3. ด้านการประเมินผลทางเลือก
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด คือ พิจารณาถึงความสะดวก ความคุม้ ค่าในการใช้บริ การ ความน่าเชื่อถือของธนาคาร และ
คุณภาพการใช้บริ การธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีความ
คิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก คือ พิจารณาถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้บริ การธุรกรรมทางการเงิน
ผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใช้บริ การธุรกรรมทางการเงิน
ผ่านโทรศัพท์ ได้ทาการเปรี ยบเทียบลักษณะการใช้งานที่มีความทันสมัย และพิจารณาถึงการบริ การ
ของพนักงานธนาคาร ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วลัยวรรณ แก้วเนย (2562) ศึกษาเรื่ อง
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้หลอดไฟ LED กรณี ศึกษาผูบ้ ริ โภคในพื้นที่จงั หวัดตาก
4. ด้านการตัดสินใจใช้ บริการ
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด คือ ตัดสิ นใจใช้บริ การเพราะมีความสะดวกและรวดเร็ว ส่วนข้อที่มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ
มาก คือ ตัดสิ นใจใช้บริ การเพราะประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปที่ธนาคาร ระบบมีความ
ปลอดภัยสู ง คิดว่ามีความโดดเด่นกว่าช่องทางอื่น มัน่ ใจในความน่าเชื่อถือของธนาคาร บุคคลใน
ครอบครัวและบุคคลสนิทมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเลือกใชบริ การธุรกรรมทางการเงินผ่าน
โทรศัพท์สมาร์ทโฟน และพนักงานธนาคารมีการแนะนาที่ดี ซึ่งมีส่วนทาให้ตดั สิ นใจใช้บริ การ
ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ฤทัยภัทร ทาว่อง (2557) ศึกษาเรื่ อง การตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การทางการเงินผ่านแอพพลิเคชัน่ บสมาร์ทโฟนของลูกค้าธนาคารออมสิ นในเขตลาปาง
5. ด้านพฤติกรรมหลังการใช้ บริการ
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้อที่มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ
มาก คือ มีความพึงพอใจในการใช้บริ การธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟน พร้อมจะ
แนะนาธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนให้กบั คนอื่นๆหากมีความพึงพอใจ เมื่อเกิด
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ปัญหาในการใช้บริ การ ท่านสามารถติดต่อธนาคารโดยตรง และมีความประทับใจในตัวพนักงาน
ของธนาคารที่แนะนาการให้บริ การ ตามลาดับ ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ ชุติกาญจน์ สุวรรณ
รัตนโชติ (2562) ศึกษาเรื่ อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริ การ Mobile banking ของธนาคาร
ออมสิ น (Mymo) กรณีศึกษาประชากรในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. ด้ านการรับรู้ ปัญหา
สิ่ งที่ตอ้ งปรับปรุ ง คือ ธนาคารต้องเร่ งสร้างนวัตกรรมใหม่ๆให้ทนั สมัยอยูต่ ลอดเวลา
เมื่อเกิดปั ญหาในตัวแอพพลิเคชัน่ ในการทาธุรกรรมผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั้นต้องรี บแก้ไขให้
ทันท่วงที และต้องอานวยความสะดวกแก่ลูกค้าเวลาเกิดปัญหา เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ
สูงสุด
2. ด้ านการแสวงหาข้ อมูล
สิ่ งที่ตอ้ งปรับปรุ ง คือ มี ธนาคารควรจัดกิจกรรมหรื อสิ่ งต่างๆ ที่สามารถทาให้ลูกค้า
เข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ง่ายและต้องถูกต้องด้วย
3. ด้านการประเมินผลทางเลือก
สิ่ งที่ตอ้ งปรับปรุ ง คือ ธนาคารควรปรับปรุ งและพัฒนาประสิ ทธิภาพของนวัตกรรมทาง
การเงินให้ใช้งานง่าย และคุม้ ค่าในการใช้งาน ลูกค้าให้ความสาคัญกับค่าธรรมเนียมแรกเข้าและราย
ปี อัตราค่าธรรมเนียมการชาระสิ นค้าและบริ การ และอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ซึ่งต้องตรงกับความ
พึงพอใจของลูกค้า
4. ด้านการตัดสินใจใช้ บริการ
สิ่ งที่ตอ้ งปรับปรุ ง คือ ธนาคารต้องให้ความสาคัญกับความเป็ นระเบียบของการจัดวาง
เอกสารใบคาขอต่าง ๆ หรื อถ้าเป็ นผ่านแอพพลิเคชัน่ ก็มีฟังก์ชนั ที่สามารถเข้าใจได้ง่าย รวมถึง
พัฒนาบุคลากรให้มีความชานาญในการให้บริ การที่เร็ วยิง่ ขึ้น
5. ด้านพฤติกรรมหลังการใช้ บริการ
สิ่ งที่ตอ้ งปรับปรุ ง คือ ธนาคารต้องสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า อาทิ เช่น ด้านการ
ให้บริ การและธนาคารเองจะต้องให้บริ การลูกค้าเปรี ยบเสมือนลูกค้าเป็ นพระเจ้า และถ้าลูกค้าได้รับ
ความพึงพอใจที่ดีกลับมา ก็จะนาสิ่ งที่ลูกค้ารายนั้นได้รับไปบอกต่อ
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