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บทคดัย่อ 

              การวิจัยเร่ืองการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโมบายแบงก์ก้ิง (Mobile Banking) ของ
ประชากรท่ีพกัอาศยัในกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค ์คือ 1.) เพ่ือศึกษาระดบัการใชบ้ริการธุรกรรมทาง
การเงินผ่านโมบายแบงกก้ิ์ง (Mobile Banking) ของประชากรท่ีพกัอาศยัในกรุงเทพมหานครจ าแนกตาม
ปัจจยัประชากรศาสตร์ 2.) เพ่ือศึกษาระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการ
ใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโมบายแบงก์ก้ิง (Mobile Banking) ของประชากรท่ีพักอาศัยใน
กรุงเทพมหานคร และ 3.) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกับการใช้
บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโมบายแบงก์ก้ิง (Mobile Banking) ของประชากรท่ีพักอาศัยใน
กรุงเทพมหานคร 
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 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research ) ซ่ึงผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีวิจยัเชิงส ารวจและ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามออนไลน์โดยใช้มาตรวัด  Semantic-Differential              
(SD-Scale 0-10) จากกลุ่มตวัอย่างของประชากรท่ีพกัอาศยัในกรุงเทพมหานคร จ านวนทั้งหมด 394 คน 
การเลือกสุ่มกลุ่มตวัอย่างโดยไม่ค านึงถึงความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) วิธีการสุ่มตามความ
สะดวกในการศึกษา (Convenience Sampling) ซ่ึงสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ได้แก่ 
ค่าความถ่ี (Frequency)  ค่ าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉ ล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน                   
(Standard Deviation) และสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ สถิติ
การทดสอบค่าที (t-test) สถิติการทดสอบค่าเอฟ (F-test) หรือการวิเคราะห์ความแปรปรวน  แบบทางเดียว 
(One-way ANOVA) และสถิติการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน 
(Pearson’s r Correlation Coefficient) 
  ผลการวิจัยคร้ังน้ี พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดบัการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโมบาย  
แบงก์ก้ิง (Mobile Banking) โดยรวมเฉล่ียต่อเดือน 21 คร้ัง โดยปัจจัยประชากรศาสตร์กลุ่มนักเรียน/
นกัศึกษา มีระดบัการใชบ้ริการมากกว่ากลุ่มอ่ืน จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 35 คร้ัง และกลุ่มอายมุากกวา่ 55 ปี มี
ระดบัการใชบ้ริการนอ้ยกว่ากลุ่มอ่ืน จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 12 คร้ัง โดยระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโมบายแบงกก้ิ์ง (Mobile Banking) 
มากกว่าดา้นอ่ืน คือ ดา้นราคา (Price) ระดบัความส าคญัสูงมาก ท่ี 8.5983 คะแนน และระดบัความส าคญั
นอ้ยกวา่ดา้นอ่ืน คือ ดา้นโปรโมชัน่ (Promotion) ระดบัความส าคญัปานกลาง ท่ี 5.7369 คะแนน และปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัต ่าท่ีสุด กบัการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงิน
ผ่านโมบายแบงก์ก้ิง (Mobile Banking) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัแอลฟ่าเท่ากบั .05ไดแ้ก่ ดา้น
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านกระบวนการ ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s 
Correlation Coefficient, r) เท่ากับ 0.158, 0.090 และ 0.103 ตามล าดับ ขณะท่ีปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีไม่มีความสัมพนัธ์เชิงเส้นกบัการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโมบายแบงก์ก้ิง (Mobile 
Banking) ไดแ้ก่ ดา้นช่องทางบริการ (Place)  ดา้นโปรโมชัน่ (Promotion)  ดา้นบุคลากร (People) และดา้น
ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)  
 ข้อเสนอแนะในการวิจัย น้ี  คือผู ้ให้บ ริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโมบายแบงก์ ก้ิง          
(Mobile Banking) ควรปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการตอบสนองความต้องการของลูกค้าตรง
กลุ่มเป้าหมายและก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และการวิจยัในอนาคต 
ควรศึกษาขอ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัจ านวนเงินท่ีใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโมบายแบงก์ก้ิง (Mobile 
Banking) เพ่ือทราบถึงมูลค่าทางธุรกรรม 
 
ค าส าคญั : ธุรกรรมทางการเงิน, โมบายแบงกก้ิ์ง 
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ABSTRACT 

             The objectives of the study “The Use of Financial Transaction Services on Mobile 
Banking of Residents in Bangkok” were 1) to study the level of usage of financial transaction 
services on mobile banking of residents in Bangkok classify by demographic characteristics 2) to 
study the importance level of the marketing mix factors affecting the usage of financial 
transaction services on mobile banking of residents in Bangkok, and 3) to study the relationships 
between marketing mix factors and the usage of financial transaction services on mobile banking 
of residents in Bangkok. 
 This study was a quantitative research, collected data by survey method and using 
online questionnaire with sematic differential scale (SD-Scale 0-10) from the sample size of 394 
respondents who reside in Bangkok by non-probability sampling with convenience sampling 
method. The data provided by questionnaire has been analyzed considering statistical method by 
descriptive statistics which were frequency, percentage, mean and standard deviation and 
inferential statistics for hypothesis testing which were    t-test, F-test or One-way ANOVA and 
Pearson’s r Correlation Coefficient.  
 The research found as follows: the average number of financial transaction service uses on 
mobile banking was 21 times per month. The number of financial transaction service uses on 
mobile banking of the student group was 35 times per month, higher than the other groups, aged 
over 55 years old, the number of financial transaction service uses on mobile banking was 12 
times per month, less than the others, the importance level of marketing mix factors affect the 
usage of financial transaction services on mobile banking, higher than other marketing mix 
factors was price factor, with score 8.5983 (very high level), the less important than the others 
was promotion factors as medium level with score 5.7369, and the marketing mix factors which 
were products, price, and process had the lowest positive relationship, statistically significant at 
alpha .05 level with the usage of financial transaction services on mobile banking, Pearson’s 
correlation coefficient value, r of  0.158, 0.090 and 0.103, respectively, places, promotion, people 
and physical evidence factors were not a linear relationship with the usage of financial transaction 
services on mobile banking 
 The recommendation, the services providers on mobile banking should improve and 
develop their services to response the target customer groups, create a marketing strategy 



appropriately and effectively. For the future study should be focused on value of payment 
transactions on mobile banking in order to considering the value of transactions.   
 
Keywords: Financial Transaction Services on Mobile Banking 
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บทน า 

ความส าคัญของปัญหา 
              จากความชัดเจนท่ีรัฐบาลเร่ิมมีการผลกัดันในปี 2561 ตามนโยบาย 4.0 ตั้ งใจให้ประเทศไทย    
กา้วไปสู่ประเทศท่ีเป็นสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) จึงพฒันาระบบช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของ
ประเทศ (National e-payment) พร้อมทั้งส่งเสริมให้ภาครัฐและเอกชนยกระดบัชีวิตประชาชนให้เขา้ถึง
บริการทางการเงินแบบออนไลน์ เพ่ือตอบสนองไลฟ์สไตลข์องชีวิตคนยคุใหม่ท่ีมีโทรศพัทมื์อถือ สมาร์ท
โฟน ท่ีสามารถเช่ือมต่อกบัเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ต ท าใหค้วามนิยมของการใชบ้ริการทางการเงิน
ผ่านโมบายแบงก์ก้ิง (Mobile Banking) เพ่ิมมากข้ึนอย่างกา้วกระโดดตั้งแต่ปี 2561 ผูว้ิจยัสังเกตเห็นถึง
พฤติกรรมของบุคคลรอบขา้งทุกคนต่างสนใจและใหค้วามส าคญักบัการใชบ้ริการทางการเงินผ่านโมบาย
แบงก์ก้ิง (Mobile Banking) เน่ืองจากง่าย สะดวก ประหยดัเวลา และค่าใช้จ่ายต่อการใชบ้ริการ ผูว้ิจยัจึง
เกิดแรงจูงใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโมบายแบงก์ก้ิง (Mobile Banking) 
ของประชากรท่ีพกัอาศยัในกรุงเทพมหานคร 
              ดงันั้นการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดเ้ลง็เห็นถึงความส าคญัของโอกาสทางดา้นการเงินและบญัชี
ของคณะทนัตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ซ่ึงวิจยัไดป้ฏิบติังานอยู่จึงสนใจเร่ืองการใชบ้ริการ
ธุรกรรมทางการเงินผ่านโมบายแบงกก้ิ์ง (Mobile Banking) ของประชากรท่ีพกัอาศยัในกรุงเทพมหานคร 
เพ่ื อต้องการทราบปัจจัย ท่ี ส่ งผล ต่อการใช้บ ริการธุรกรรมทางการเงินผ่ านโมบายแบงก์ ก้ิ ง                
(Mobile Banking) และใช้เป็นขอ้มูลในการศึกษาและพฒันาการบริการช าระเงิน การโอนเงินของคณะ
ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผูใ้ช้บริการให้มากท่ีสุด และดึงดูดให้ผูใ้ช้บริการมีการใช้ธุรกรรมทางการเงินผ่านโมบายแบงก์ก้ิง   
(Mobile Banking) เพ่ิมมากข้ึน รวมทั้งยงัใชเ้ป็นขอ้มูลให้สถาบนัการเงินในการพฒันาการให้บริการเพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 
 

 
 



วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาระดบัการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโมบายแบงก์ก้ิง (Mobile Banking) ของ

ประชากรท่ีพกัอาศยัในกรุงเทพมหานครจ าแนกตามปัจจยัประชากรศาสตร์ 
2. เพ่ือศึกษาระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการใชบ้ริการธุรกรรม

ทางการเงินผา่นโมบายแบงกก้ิ์ง (Mobile Banking) ของประชากรท่ีพกัอาศยัในกรุงเทพมหานคร 
3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัการใชบ้ริการธุรกรรมทาง

การเงินผา่นโมบายแบงกก้ิ์ง (Mobile Banking) ของประชากรท่ีพกัอาศยัในกรุงเทพมหานคร 

 
สมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐานท่ี 1   ปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นเพศท่ีแตกต่างกนั มีการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน

โมบายแบงกก้ิ์ง (Mobile Banking) ไม่แตกต่างกนั  
สมมติฐานท่ี 2   ปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นอายุท่ีแตกต่างกนั มีการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน

โมบายแบงกก้ิ์ง (Mobile Banking) ไม่แตกต่างกนั 
สมมติฐานท่ี 3   ปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีการใชบ้ริการธุรกรรมทาง

การเงินผา่นโมบายแบงกก้ิ์ง (Mobile Banking) ไม่แตกต่างกนั 
สมมติฐานท่ี 4   ปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นอาชีพท่ีแตกต่างกนั มีการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผา่น 

โมบายแบงกก้ิ์ง (Mobile Banking) ไม่แตกต่างกนั 
สมมติฐานท่ี 5   ปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีการใชบ้ริการธุรกรรม

ทางการเงินผา่นโมบายแบงกก้ิ์ง (Mobile Banking) ไม่แตกต่างกนั 
สมมติฐานท่ี 6   ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการใช้

บริการธุรกรรมทางการเงินผา่นโมบายแบงกก้ิ์ง (Mobile Banking) 
สมมติฐานท่ี 7   ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการใช้บริการ

ธุรกรรมทางการเงินผา่นโมบายแบงกก้ิ์ง (Mobile Banking) 
สมมติฐานท่ี 8   ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางบริการ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการใช้

บริการธุรกรรมทางการเงินผา่นโมบายแบงกก้ิ์ง (Mobile Banking) 
สมมติฐานท่ี 9   ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านโปรโมชั่น มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการใช้

บริการธุรกรรมทางการเงินผา่นโมบายแบงกก้ิ์ง (Mobile Banking) 
สมมติฐานท่ี 10  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นบุคลากร มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการใชบ้ริการ

ธุรกรรมทางการเงินผา่นโมบายแบงกก้ิ์ง (Mobile Banking) 
สมมติฐานท่ี 11  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นกระบวนการ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการใช้

บริการธุรกรรมทางการเงินผา่นโมบายแบงกก้ิ์ง (Mobile Banking) 
สมมติฐานท่ี 12  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั

การใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผา่นโมบายแบงกก้ิ์ง (Mobile Banking) 
 



ขอบเขตของการวิจยั 
           การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดก้ าหนดขอบเขตกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัน้ี คือประชากรท่ีพกั
อาศยัในกรุงเทพมหานคร   
   

กรอบแนวคิดการวิจัย 
                      ตวัแปรอิสระ                                                                                   ตวัแปรตาม 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากงานวิจัย 
             1. ทราบ ถึงปั จจัย ท่ี มี ผล ต่อการใช้บ ริการ ธุรกรรมทางการเงินผ่ านโมบายแบงก์ ก้ิ ง               
(Mobile Banking) ของประชากรท่ีพกัอาศยัในกรุงเทพมหานคร 
             2. สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการวางกลยุทธ์ ปรับปรุงและพัฒนาระบบ เพ่ือสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อย่างเหมาะสม ท าใหส้ร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัและสามารถ
ลดตน้ทุนในการด าเนินงาน 
             3. เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลอา้งอิงในการศึกษาวิจยั เพ่ือพฒันาเก่ียวกบัการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงิน
ผา่นโมบายแบงกก้ิ์ง (Mobile Banking) ต่อไป 
 

ปัจจยัประชากรศาสตร์ 

- เพศ (Gender, GD) 
- อาย ุ(Age, AG) 
- ระดบัการศึกษา (Education Level, EL) 
- อาชีพ (Occupation, OC) 
- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (Income, IC) 
 

 
 

การใชบ้ริการธุรกรรมผา่น 
โมบายแบงกก้ิ์ง  (Mobile Banking)  

ของประชากรท่ีพกัอาศยั 
ในกรุงเทพมหานคร (MB)  ส่วนประสมทางการตลาด 

- ผลิตภณัฑ ์(Product, PD) 
- ราคา (Price, PR) 
- ช่องทางบริการ (Place, PL) 
- โปรโมชัน่ (Promotion, PM) 
- บุคลากร (People, PP) 
- กระบวนการ (Process, PC) 
- องคป์ระกอบทางกายภาพ  

(Physical Evidence, PE) 
 



วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
              ผูว้ิจยัไดศึ้กษาและทบทวนวรรณกรรม ซ่ึงรวมถึงแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การวิจยัการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผา่นโมบายแบงกก้ิ์ง (Mobile Banking) ของประชากรท่ีพกัอาศยั
ในกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาหาขอ้มูลจากบทความวิจยั เอกสารทางวิชาการ ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต 
เพ่ือใหท้ราบถึงความหมายองคป์ระกอบปัจจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภคและความเก่ียวขอ้งของปัจจยัต่าง ๆ ซ่ึง
ถือเป็นองค์ความรู้พ้ืนฐานท่ีผูท้  าวิจยัจ าเป็นตอ้งศึกษาให้ทราบแนวทางก่อนเร่ิมการด าเนินงานทางวิจยั 
รวมถึงหัวขอ้งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเป็นการอา้งอิงงานวิจยัของบุคคลอ่ืน โดยแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งมีดงัต่อไปน้ี 
 

1. แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัลักษณะประชากรศาสตร์ (Demographics)    
              ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ หมายถึง ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวับุคคล เช่น อายุ เพศ การศึกษา 
อาชีพ รายได้ ศาสนาและเช้ือชาติ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค โดยทั่วไปแลว้ใช้เป็นลกัษณะ
พ้ืนฐานท่ีนักการตลาดมกัจะน ามาพิจารณาส าหรับการแบ่งส่วนการตลาด (Market Segmentation) โดย
น ามาเช่ือมโยงกบัความตอ้งการความชอบ และอตัราการใช้สินคา้ของผูบ้ริโภค ( Hanna and Wozniak, 
2001/ Shiffman and Kanuk, 2003 ) 

2. แนวคิดและทฤษฎส่ีวนประสมทางตลาด (Marketing Matrix) 
              ศาสตราจารยฟิ์ลลิป ค็อตเล่อร์ ( Philip Kotler )  กูรูดา้นการตลาดชั้นน าของโลก ไดใ้ห้แนวคิด
ส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix) ไวว้่าเป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจท่ีให้บริการซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีแตกต่างสินคา้อุปโภคและบริโภคทัว่ไป จ าเป็นจะตอ้งใช้ส่วนประสม
การตลาด (Marketing Mix) 7 อย่าง หรือ 7P's ในการก าหนดกลยุทธ์การตลาด ซ่ึงประกอบด้วยด้าน
ผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ด้านบุคคล (People) หรือ
พนกังาน (Employee) ดา้นกายภาพ/การน าเสนอ (Physical Evidence/Environment and Presentation) และ
ดา้นกระบวนการ (Process) 

3. งานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 
  การวิจัยเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อความเช่ือมั่นในการใช้บริการทางการเงินผ่าน Mobile Banking 
Application ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) และปัจจยัทางลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อความความเช่ือมัน่
ในการใชบ้ริการทางการเงินผ่าน Mobile Banking Application ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใช้
บริการทางการเงินผ่านธนาคารกสิกรไทยมากท่ีสุด โดยส่วนใหญ่ใชบ้ริการมากกวา่ 5 คร้ังต่อเดือน และมี
เหตุผลแรกท่ีตัดสินใจใช้บริการ  คือ ความสะดวกสบาย เพราะสามารถท าธุรกรรมได้ทุกท่ี ทุกเวลา 
นอกจากน้ี ยงัพบว่าปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความเช่ือมั่นในการใช้บริการ ประกอบด้วย 4 ปัจจัย โดย
เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นช่องทางการให้บริการ ปัจจยัดา้นราคา 
และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ในส่วนการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
พบวา่ อายแุละระดบัรายไดท่ี้ต่างกนั มีผลต่อความเช่ือมัน่ในการใชบ้ริการท่ีแตกต่างกนั โดยประชากรท่ีมี



อายุ 31 ปีข้ึนไป จะมีความเช่ือมัน่ในการใชบ้ริการมากกว่ากลุ่มอ่ืน และประชากรท่ีมีระดบัรายไดต้ ่ากว่า 
20,000 บาทต่อเดือน จะมีความเช่ือมัน่น้อยกว่ากลุ่มอ่ืน และพบว่าเพศ ระดบัการศึกษา และอาชีพ ท่ี
แตกต่างกันไม่มีผลต่อความเช่ือมั่นในการใช้บริการทางการเงินผ่าน Mobile Banking Application ท่ี
แตกต่างกนั ( สุรียพ์ร เหมืองหล่ิง, 2558 )  
 

ระเบียบวธิีวจิัย 
1. การออกแบบการวิจัย 
 การวิจัยเร่ืองการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโมบายแบงก์ก้ิง (Mobile Banking) ของ
ประชากรท่ีพกัอาศยัในกรุงเทพมหานคร น้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชว้ิธีวิจยั
เชิงส ารวจ (Survey Research Method) และใชวิ้ธีการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นการ
ศึกษาวิจยัแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) ศึกษาตามสภาพท่ีเป็นไปตามธรรมชาติ ไม่มีการจดั
กระท าหรือควบคุมตวัแปรใดๆ เป็นการรวบรวมขอ้มูลภาคสนามแบบวิจยัส ารวจตดัขวาง คือเป็นการเก็บ
ขอ้มูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึงเพียงคร้ังเดียว และท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีการทางสถิติ 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีท าการศึกษาส าหรับการวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชากรท่ีใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงิน
ผ่านโมบายแบงก์ก้ิง (Mobile Banking) ท่ีพักอาศัยในกรุงเทพมหานคร  เลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยไม่
ค านึงถึงความน่าจะเป็น (Non-probability Sample) วิธีการสุ่มตามความสะดวกในการศึกษา (Convenience 
Sampling) และเน่ืองจากผูวิ้จยัไม่สามารถหาจ านวนประชากรท่ีแน่นอนจากแหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือได ้
(Infinite Population) จึงก าหนดจ านวนกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้สูตรเทียบของคอแรน ( Cochran. 1953 ) ใน
กรณีท่ีไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน โดยค านวณจากสูตรเทียบของคอแรน ( Cochran. 1953 ) ได้
เท่ากบั 384.16 คน ซ่ึงไดแ้บบสอบถามท่ีสมบูรณ์จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 394 ชุด 
 

            สูตรค านวณ Cochran               n = P∗(1−P)∗Z2

𝐸2
 

 

โดย n = จ านวนกลุ่มตวัอย่าง, P = สัดส่วนประชากร 50%, Z = ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีระดบั 95% ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 เท่ากบั 1.96, E = ระดบัความคลาดเคล่ือน 5% เท่ากบั 0.05 

3. เคร่ืองมือและการสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
             เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีมี
ทั้ งค าถามชนิดปลายปิด (Closed-ended Question) และค าถามชนิดปลายเปิด (Open-ended Question)   
โดยในส่วนของค าถามชนิดปลายปิด จะมีตวัเลือกส าหรับเลือกค าตอบใหก้บัผูต้อบแบบสอบถาม และใน
ส่วนค าถามชนิดปลายเปิด จะก าหนดเฉพาะค าถามให้ผูต้อบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นใน
การตอบได ้โดยก าหนดระดับความส าคัญทั้ งหมด 10 ระดับ ส าหรับตวัแปรอิสระของการวิจัย ซ่ึงใช ้ 
มาตรวัด Semantic Differential Scale (SD-Scale) ในการวัดระดับการให้คะแนนของกลุ่มตัวอย่าง     
ผูต้อบแบบสอบถามสามารถเลือกตอบจากนอ้ยท่ีสุดใหค้ะแนนเท่ากบั 0 คะแนน และมากท่ีสุดใหค้ะแนน



เท่ ากับ  10  คะแนน เพ่ือให้ผู ้ตอบมีจุดอ้างอิง  (Reference Point) เหมือนกันทุกคน ไปในทิศทาง     
สอดคล้องกัน (Inter-personal Consistency) และก่อให้เกิดความสอดคล้องภายในแต่ละข้อรายการ    
(Inter-item Consistency) โดยผูต้อบแต่ละคนจะเขา้ใจความหมายของคะแนนท่ีตนใหว้่าอยู่ตรงไหน และ
ความห่างกันของคะแนนสอดคล้องกันและสม ่าเสมอกันทุกช่วงคะแนน (Intra-item Consistency)              
( ดร. เกษม สวสัดี. 2556: 112-113 ) 

4. การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 
             ผูวิ้จัยด าเนินการทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาและความน่าเช่ือถือโดยใช้การตรวจหาค่า
สมัประสิทธ์ิ Cronbach's Coefficient Alpha ไดเ้ท่ากบั 0.931 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑม์าตรฐานท่ี 0.70 

5. วิธีด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
             ในการส ารวจการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโมบายแบงก์ก้ิง (Mobile Banking) ของ
ประชากรท่ีพกัอาศยัในกรุงเทพมหานคร นั้นมีขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
            1. ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยด าเนินการส่ง
แบบสอบถามออนไลน ์(Google Form) ผา่นช่องทางต่างๆ ใหแ้ก่กลุ่มตวัอยา่ง 
             2. ท าการสอบถามโดยใชค้ าถามคดักรองก่อนตอบแบบสอบถาม หากเขา้เง่ือนไขจ านวน 2 ขอ้ 
คือ 1.ท่านเป็นผูพ้กัอาศยัในกรุงเทพมหานครหรือไม่  และ 2.ปัจจุบนัท่านใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงิน
ผา่นโมบายแบงกก้ิ์งหรือไม่ จะสามารถตอบแบบสอบถามในส่วนถดัไปเพ่ือเกบ็รวบรวมขอ้มูลการวิจยั  
            3. น าขอ้มูลจากแบบสอบถามไปวิเคราะห์ทางสถิติ 

6. แบบจ าลองเชิงประจักษ์และวิธีการทางสถติิ 
              จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรม รวมทั้ งแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการใช้
บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโมบายแบงกก้ิ์ง (Mobile Banking) สามารถก าหนดความสัมพนัธ์ระหว่าง
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัระดบัการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโมบายแบงก์ก้ิง (Mobile 
Banking) ไดใ้นสมการทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงไดก้ าหนดให้ระดบัการใชบ้ริการธุรกรรมผ่านโมบายแบงกก้ิ์ง 
(Mobile Banking) ใชส้ัญลกัษณ์ MB เท่ากบัฟังก์ชันของปัจจยัประชากรศาสตร์ (Demographics factors) 
ประกอบดว้ย ดา้นเพศ (Gender) ใชส้ัญลกัษณ์ GD, ดา้นอาย ุ(Age) ใชส้ญัลกัษณ์ AG, ดา้นระดบัการศึกษา 
(Education Level) ใชส้ญัลกัษณ์ EL, ดา้นอาชีพ (Occupation) ใชส้ัญลกัษณ์ OC, ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
(Income) ใชส้ัญลกัษณ์ IC ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix factors) ประกอบดว้ย ดา้น
ผลิตภณัฑ ์(Product) ใชส้ญัลกัษณ์ PD, ดา้นราคา (Price) ใชส้ญัลกัษณ์ PR, ดา้นช่องทางบริการ (Place) ใช้
สัญลกัษณ์ PL, ดา้นโปรโมชัน่ (Promotion) ใช้สัญลกัษณ์ PM, ดา้นบุคลากร (People) ใช้สัญลกัษณ์ PP, 
ดา้นกระบวนการ (Process) ใชส้ญัลกัษณ์ PC, ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ใชส้ัญลกัษณ์ 
PE ซ่ึงเขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี ( อา้งถึงในวิจยั. ดร. เกษม สวสัดี. 2556: 127-132 ) 
                

 MB = f (GD, AG, EL, OC, IC, PD, PR, PL, PM, PP, PC, PE) 

 

 



7. การวิเคราะห์ข้อมูลสถติิทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 7.1  การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

7.1.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ซ่ึงเป็นตัวแปรท่ีมีระดับการวดัเชิงกลุ่มโดยใช้สถิติค่าความถ่ี 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
7.1.2 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา 
ช่องทางบริการ โปรโมชัน่ บุคลากร กระบวนการ และองคป์ระกอบทางกายภาพ ซ่ึงเป็นตวัแปรท่ีมี
ระดับการวัด เชิ งป ริมาณ  โดยใช้ส ถิ ติ ค่ า เฉ ล่ีย  (Mean) และค่ าส่ วน เบ่ี ยงเบนมาตรฐาน            
(Standard Deviation) 
7.1.3 การวิเคราะห์ระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) กบัระดบัการใช้
บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโมบายแบงก์ก้ิง (Mobile Banking) โดยใช้สถิติค่าเฉล่ีย (Mean) 
และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 7.2  การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
ในการทดสอบสมมติฐานการวิจยั (Hypothesis Testing) ผูวิ้จยัไดก้ าหนดเคร่ืองมือในการวิเคราะห์
ผลขอ้มูลทางสถิติ ดงัต่อไปน้ี 
7.2.1 การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียของปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นเพศ ท่ีมีระดบัการวดั
ค่าตวัแปรเพียง 2 กลุ่มโดยใชส้ถิติการทดสอบค่าที (t-test) 
7.2.2 การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียของปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นอายุ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีมีระดบัการวดัค่าตวัแปรมากกว่า 2 กลุ่มข้ึนไปโดยใชส้ถิติการ
ทดสอบค่าเอฟ (F-test) หรือการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) หากพบ
ความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใชวิ้ธีของ Lest Significant Difference (LSD) 
หรือ Games-Howell โดยข้ึนอยูก่บัความแปรปรวนภายในกลุ่ม 
7.2.3 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) กบัระดบัการใช้
บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโมบายแบงกก้ิ์ง (Mobile Banking) โดยใชส้ัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
ของเพียร์สนั (Pearson’s Correlation Coefficient, r) 

 

สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 1.) พบว่าโดยรวมกลุ่มตวัอย่างมีระดบัการใช้
บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโมบายแบงกก้ิ์ง (Mobile Banking) จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 21 คร้ัง โดยกลุ่ม
นักเรียน/นักศึกษา มีระดบัการใช้บริการมากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 35 คร้ัง และกลุ่มอายุ
มากกวา่ 55 ปี มีระดบัการใชบ้ริการนอ้ยกว่ากลุ่มอ่ืนๆ จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 12 คร้ัง  วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2.) 
พบว่าระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงิน
ผ่านโมบายแบงกก้ิ์ง (Mobile Banking) มากกว่าดา้นอ่ืนๆ คือ ดา้นราคา (Price) ระดบัความส าคญัสูงมาก               
ท่ี 8.5983 คะแนน และระดับความส าคัญน้อยกว่าด้านอ่ืนๆ คือ ด้านโปรโมชั่น (Promotion) ระดับ



ความส าคญัปานกลาง ท่ี 5.7369 คะแนน และวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 3.) พบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ท่ีมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับต ่าท่ีสุด กบัการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโมบายแบงก์ก้ิง     
(Mobile Banking) ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา และดา้นกระบวนการ ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
เพียร์สัน (Pearson’s Coefficient, r) เท่ากบั 0.158, 0.090 และ 0.103 ตามล าดบั ขณะท่ีปัจจยัส่วนประสม              
ทางการตลาดท่ีไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโมบายแบงก์ก้ิง 
(Mobile Banking) ไดแ้ก่ ดา้นช่องทางบริการ (Place) ดา้นโปรโมชัน่ (Promotion) ดา้นบุคลากร (People) 
และดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 
 สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามสมมติฐานขอ้ท่ี 1)  พบวา่เพศท่ีแตกต่างกนั มีการใชบ้ริการธุรกรรม
ทางการเงินผ่านโมบายแบงกก้ิ์ง (Mobile Banking) ไม่แตกต่างกนั สมมติฐานขอ้ท่ี 2) พบวา่อายุท่ีแตกต่าง
กนั มีการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโมบายแบงก์ก้ิง (Mobile Banking) แตกต่างกันอย่างน้อย      
หน่ึงกลุ่ม สมมติฐานขอ้ท่ี 3) พบว่าระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน
โมบายแบงก์ก้ิง (Mobile Banking) แตกต่างกันอย่างน้อยหน่ึงกลุ่ม สมมติฐานข้อท่ี 4) พบว่าอาชีพท่ี
แตกต่างกนั มีการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโมบายแบงก์ก้ิง (Mobile Banking) ไม่แตกต่างกนั 
สมมติฐานขอ้ท่ี 5) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโมบาย 
แบงกก้ิ์ง (Mobile Banking) ไม่แตกต่างกนั โดยทั้งหมดมีระดบันยัส าคญั 0.05  
  สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐานข้อท่ี 6) พบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ผลิตภณัฑ์ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโมบายแบงก์ก้ิง (Mobile 
Banking) และมีความสัมพนัธ์กนัท่ีระดบัต ่าท่ีสุด ท่ีระดบันัยส าคญั 0.01 สมมติฐานขอ้ท่ี 7) พบว่าปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโม
บายแบงกก้ิ์ง (Mobile Banking) และมีความสัมพนัธ์กนัท่ีระดบัต ่าท่ีสุด ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 สมมติฐาน
ขอ้ท่ี 8) พบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางบริการ ไม่มีความสัมพนัธ์เชิงเส้นกบัการใช้
บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโมบายแบงกก้ิ์ง (Mobile Banking) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 สมมติฐานขอ้ท่ี 
9) พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านโปรโมชั่น ไม่มีความสัมพนัธ์เชิงเส้นกับการใช้บริการ
ธุรกรรมทางการเงินผ่านโมบายแบงก์ก้ิง (Mobile Banking) ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 สมมติฐานขอ้ท่ี 10) 
พบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคลากร ไม่มีความสัมพนัธ์เชิงเส้นกบัการใชบ้ริการธุรกรรม
ทางการเงินผ่านโมบายแบงกก้ิ์ง (Mobile Banking) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 สมมติฐานขอ้ท่ี 11) พบวา่ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงิน
ผ่านโมบายแบงก์ก้ิง (Mobile Banking) และมีความสัมพนัธ์กนัท่ีระดับต ่าท่ีสุด ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 
สมมติฐานขอ้ท่ี 12) พบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพ ไม่มีความสัมพนัธ์เชิง
เสน้กบัการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผา่นโมบายแบงกก้ิ์ง (Mobile Banking) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 

อธิบายผลการวจิัย 
 จากสรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูล สามารถอธิบายผลการวิจยัตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1.) ไดด้งัต่อไปน้ี 
กลุ่มที่ 1 กลุ่มปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีมีระดบัการใชบ้ริการธุรกรรมทางเงินผ่านโมบายแบงกก้ิ์ง (Mobile 



Banking) มากกว่าหรือเท่ากบัการใชบ้ริการเฉล่ียโดยรวมประมาณ 21 คร้ังต่อเดือน ไดแ้ก่ กลุ่มนกัเรียน/
นกัศึกษา  กลุ่มธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ  กลุ่มระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี  กลุ่มเพศชาย  กลุ่มอาย ุ  
20-35 ปี  กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนสูงกวา่ 45,001-60,000 บาท และกลุ่มอาย ุ36-45 ปี และพบว่าปัจจยักลุ่ม
นกัเรียน/นกัศึกษา มีจ านวนการใชบ้ริการเฉล่ียต่อเดือนมากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ ประมาณ 35 คร้ัง เพราะว่ากลุ่ม
นกัเรียน/นกัศึกษา เป็นกลุ่มท่ีเพ่ิงเขา้มาใชบ้ริการในยุคเทคโนโลยีและส่ือสารออนไลน์ เป็นกลุ่มท่ีมีความ
อยากรู้ อยากเห็น สนใจศึกษาเก่ียวกบัการท าธุรกรรมออนไลน์ อีกทั้งมีความสะดวก สบาย รวดเร็วในการ
ใชบ้ริการ จึงเป็นเหตุผลใหมี้ระดบัการใชบ้ริการธุรกรรมทางเงินผ่านโมบายแบงกก้ิ์ง (Mobile Banking) ท่ี
มากกวา่กลุ่มอ่ืนๆ และกลุ่มที่ 2 กลุ่มปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีมีระดบัการใชบ้ริการธุรกรรมทางเงินผ่านโม
บายแบงกก้ิ์ง (Mobile Banking) นอ้ยกวา่การใชบ้ริการเฉล่ียโดยรวมประมาณ 21 คร้ังต่อเดือน ไดแ้ก่ ดา้น
ระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี ด้านเพศหญิง ดา้นระดับการศึกษาปริญญาตรี ดา้นอาชีพพนักงาน
บริษทัเอกชน ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 15,000 บาท ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000-30,000 บาท 
ดา้นอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนกังานองค์การของรัฐ ดา้นอาชีพอ่ืนๆ ดา้นอาชีพรับจา้งทัว่ไป ช่วง
อายุ 46-55 ปี และช่วงอายุมากกว่า 55 ปี จ านวนการใช้บริการเฉล่ียต่อเดือนประมาณ 12 คร้ัง ซ่ึงพบว่า
ปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นอายุมากกว่า 55 ปี มีจ านวนการใชบ้ริการเฉล่ียต่อเดือนนอ้ยท่ีสุด ประมาณ 12 
คร้ัง เพราะว่าเป็นกลุ่มท่ีเห็นว่าการใชบ้ริการทางเทคโนโลยีเป็นเร่ืองท่ีซบัซอ้น ตอ้งเรียนรู้และศึกษาอย่าง
มาก จึงเป็นเหตุผลใหมี้การใชบ้ริการธุรกรรมทางเงินผ่านโมบายแบงกก้ิ์ง (Mobile Banking) นอ้ยกวา่กลุ่ม
อ่ืนๆ 
 จากสรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูล สามารถอธิบายผลการวิจยัตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2.) ไดด้งัต่อไปน้ี 
กลุ่มที่ 1 กลุ่มปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีระดบัความส าคญัส่งผลต่อการใชบ้ริการธุรกรรมทางเงิน
ผ่านโมบายแบงก์ก้ิง (Mobile Banking) ค่อนขา้งสูงถึงสูงท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นราคา ดา้นช่องทางบริการ ดา้น
ผลิตภณัฑ ์ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ระดบัความส าคญัสูง ดา้นกระบวนการ และดา้นบุคลากร ซ่ึ งพบว่า
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา มีคะแนนมากท่ีสุดเท่ากบั 8.5983 คะแนน ระดบัความส าคญัสูง
มาก เพราะว่าผูใ้ชบ้ริการเห็นว่าค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมในการใชบ้ริการแต่ละ
คร้ัง ค่าธรรมเนียมในการสมคัรหรือยกเลิก เป็นปัจจยัส าคญัในการพิจารณาหรือตดัสินใจในการเลือกใช้
บริการ ยิ่งถา้ไม่มีค่าธรรมเนียมต่างๆ หรือมีค่ามีค่าธรรมเนียมต ่ากวา่ผูใ้หบ้ริการคู่แข่งจะท าใหไ้ดรั้บความ
สนใจต่อการเลือกใช้ของผูใ้ช้บริการท่ีมากข้ึน จึงเป็นเหตุผลให้มีระดบัความส าคญัท่ีส่งผลต่อการใช้
บริการธุรกรรมทางเงินผ่านโมบายแบงก์ก้ิง (Mobile Banking) มากกว่าดา้นอ่ืนๆ และกลุ่มที่ 2 กลุ่มปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีระดบัความส าคญัส่งผลต่อการใชบ้ริการธุรกรรมทางเงินผา่นโมบายแบงกก้ิ์ง 
(Mobile Banking) ปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นโปรโมชัน่ ระดบัความส าคญัปานกลาง มีคะแนนเท่ากบั 5.7369 
คะแนน เพราะว่าผูใ้หบ้ริการส่วนใหญ่จะใหค้วามส าคญัแก่ลูกคา้ใหม่ จึงท าโปรโมชัน่ ลด แลก แจก หรือ
แถม เพ่ือดึงดูดความสนใจให้เขา้มาสมคัรใชบ้ริการ แต่หลงัจากเป็นลูกคา้เก่าก็จะไม่มีโปรโมชัน่ใหม่ๆ 
เพ่ือดึงดูดใหลู้กคา้มีการใชบ้ริการท่ีมากข้ึน หรือไม่มีการประชาสัมพนัธ์ใหลู้กคา้ทราบถึงโปรโมชัน่ต่างๆ 
อยา่งทัว่ถึง ดงันั้นผูใ้ชบ้ริการ จึงเห็นวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นโปรโมชัน่ มีระดบัความส าคญั
ท่ีส่งผลต่อการใช้บริการธุรกรรมทางเงินผ่านโมบายแบงก์ก้ิง (Mobile Banking) ท่ีปานกลาง และจาก



ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้งหมด 7 ปัจจยั พบว่าไม่มีปัจจยัใดท่ีมีระดบัความส าคญัส่งผลต่อการใช้
บริการธุรกรรมทางเงินผ่านโมบายแบงกก้ิ์ง (Mobile Banking) ค่อนขา้งต ่าถึงต ่าท่ีสุด เพราะว่าปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดดงักล่าวถูกคิดคน้ข้ึนมาและเป็นท่ียอมรับอย่างกวา้งขวาง มีอิทธิพลหรือมีผลต่อการใช้
บริการ จึงถูกน ามาใชเ้ป็นกลยทุธ์ทางการตลาด เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการ 
 จากสรุปผลการวิ เคราะห์ข้อมูล สามารถอธิบายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี  3.)                 
ไดด้งัต่อไปน้ี กลุ่มที่ 1 กลุ่มปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อการใชบ้ริการธุรกรรมทาง
เงินผ่านโมบายแบงก์ก้ิง (Mobile Banking) ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน   
(Pearson’s Coefficient, r) เท่ ากับ 0.158 ด้านกระบวนการ มี ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน 
(Pearson’s Coefficient, r) เท่ ากับ  0 .103 และด้านราค า มี ค่ าสั มประสิท ธ์ิสหสัมพัน ธ์ เพี ย ร์สั น       
(Pearson’s Coefficient, r) เท่ากบั 0.090 ซ่ึงพบวา่ทั้ง 3 ปัจจยัมีความสมัพนัธ์เชิงบวก แสดงวา่การใชบ้ริการ
ธุรกรรมทางเงินผ่านโมบายแบงก์ก้ิง (Mobile Banking) จะมีจ านวนเพ่ิมข้ึน ถา้ระดบัคะแนนของปัจจยั
ดงักล่าวเพ่ิมข้ึน และการใช้บริการธุรกรรมทางเงินผ่านโมบายแบงก์ก้ิง (Mobile Banking) จะมีจ านวน
ลดลง ถา้ระดบัคะแนนของปัจจยัดงักล่าวลดลง แต่ปัจจยัดงักล่าวมีความสัมพนัธ์ระดบัท่ีต ่าท่ีสุดหรือมี
ความสัมพนัธ์กนัน้อยมาก เพราะค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson’s Coefficient, r) มีค่าเขา้
ใกลศู้นย ์และกลุ่มที่ 2 กลุ่มปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีไม่มีความสัมพนัธ์เชิงเส้นต่อการใชบ้ริการ
ธุรกรรมทางเงินผ่านโมบายแบงก์ก้ิง (Mobile Banking) ไดแ้ก่ ดา้นช่องทางบริการ ดา้นโปรโมชั่น ดา้น
บุคลากร และดา้นลกัษณทางกายภาพ 
 จากสรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูล สามารถอธิบายผลการวิจยัตามสมมติฐานขอ้ท่ี 1-5 ซ่ึงจ าแนกตาม
ปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดด้งัต่อไปน้ี ดา้นเพศ ดา้นอาชีพ และดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีการ
ใช้บริการธุรกรรมผ่านโมบายแบงก์ก้ิง (Mobile Banking) ไม่ต่างกัน เน่ืองจากปัจจุบันการเข้าถึง
เทคโนโลยีในการใช้บ ริการธุรกรรมทางการเงิน ผ่านโมบายแบงก์ ก้ิง (Mobile Banking) ได้แ ก่ 
โทรศพัทมื์อถือและอินเทอร์เน็ต สามารถเขา้ถึงไดง่้าย สะดวก และเท่าเทียมกนั ท าใหก้ารใชบ้ริการปัจจยั
ประชากรศาสตร์ดงักล่าวไม่ต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั ขณะท่ีดา้นอายุ และดา้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั 
มีการใช้บริการธุรกรรมผ่านโมบายแบงก์ก้ิง (Mobile Banking) แตกต่างกนั เน่ืองจากในแต่ละช่วงอาย ุ
อาจจะมีความสนใจและต้องการเข้าถึงเทคโนโลยีหรือการใช้บริการผ่านโมบายแบงก์ก้ิง (Mobile 
Banking) ท่ีแตกต่างกนั หรือระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั อาจจะตอ้งการศึกษาขอ้มูลอย่างละเอียด ความ
จ าเป็นหรือความเหมาะสม เพ่ือตดัสินใจในการใชบ้ริการผ่านโมบายแบงก์ก้ิง (Mobile Banking) ให้เกิด
ผลประโยชน์มากท่ีสุด ซ่ึง 1.) ผลการวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบัการวิจยัของนางสาวสุรียพ์ร เหมืองหล่ิง เร่ือง
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความเช่ือมัน่ในการใชบ้ริการทางการเงินผา่น Mobile Banking Application ของผูใ้ชบ้ริการ
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงพบว่าปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นเพศ และอาชีพ ไม่มีผลต่อ
ความเช่ือมัน่ในการใชบ้ริการ และดา้นอายุ มีผลต่อความเช่ือมัน่ในการใชบ้ริการ แต่ไม่สอดคลอ้งกนัใน
ดา้นระดบัการศึกษา ซ่ึงการวิจยัดงักล่าว พบว่าไม่มีผลต่อความเช่ือมัน่ในการใชบ้ริการ และไม่สอดคลอ้ง
กันในด้านรายได้ ซ่ึงการวิจัยดังกล่าว พบว่ามีผลต่อความเช่ือมั่นในการใช้บริการ 2.) ผลการวิจัยน้ี
สอดคลอ้งกบัการวิจยัของนางสาวชญัญาพทัธ์ จงทวี เร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ 



Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงพบว่าปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นเพศ และอาชีพ ไม่มีผลต่อ
ความพึงพอใจในการใช้บริการ แต่ไม่สอดคลอ้งกันในด้านอายุ และด้านระดับการศึกษา ซ่ึงการวิจัย
ดงักล่าว พบว่าไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ และไม่สอดคลอ้งกนัในดา้นรายได ้ซ่ึงการวิจยั
ดงักล่าว พบวา่มีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ และ 3.) ผลการวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบัการวิจยัของนาย
จกัรินทร์ สันติรัตนภกัดี และนายธนกร ล้ิมศรัณย ์เร่ืองอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ท่ีมี
ต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการโมบาย แบงคก้ิ์ง กรณีศึกษา : เขตพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซ่ึงพบวา่ปัจจยั
ประชากรศาสตร์ดา้นอายุ ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ ซ่ึงปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นอ่ืนๆ ไม่มี
การศึกษาในการวิจยัดงักล่าว 

   จากสรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูล สามารถอธิบายผลการวิจยัตามสมมติฐานขอ้ท่ี 6-12 ซ่ึงจ าแนก
ตามปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้ดังต่อไปน้ี ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านกระบวนการ               
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการใช้บริการธุรกรรมผ่านโมบายแบงก์ก้ิง (Mobile Banking) เน่ืองจาก
ผูใ้ชบ้ริการตอ้งการความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์ความสะดวกสบาย รวดเร็ว ไม่มีค่าธรรมเนียมต่างๆ 
และใชง้านง่าย ไม่ซบัซอ้นในการใชบ้ริการ ขณะท่ีดา้นช่องทางบริการ ดา้นโปรโมชัน่ ดา้นบุคลากร และ
ลกัษณะทางกายภาพ ไม่มีความสัมพนัธ์เชิงเส้นกบัการใชบ้ริการธุรกรรมผ่านโมบายแบงก์ก้ิง (Mobile 
Banking) อย่างมีนยัส าคญั เน่ืองจากปัจจยัส่วนประสมดงักล่าวไม่ส่งผลท าใหผู้ใ้ชบ้ริการมีการใชบ้ริการ
ธุรกรรมผ่านโมบายแบงก์ก้ิง (Mobile Banking) มากข้ึนหรือนอ้ยลง ผูใ้ชบ้ริการอาจจะสามารถหาขอ้มูล
ต่างๆ ศึกษาการใช้งานเก่ียวกบัการใชบ้ริการดว้ยตนเอง โดยไม่ตอ้งสอบถามขอ้มูลจากธนาคาร หรือมี
ความจ าเป็นตอ้งใชบ้ริการ ไม่วา่จะมีโปรโมชัน่หรือไม่  ซ่ึง 1.) ผลการวิจัยน้ีสอดคล้องกับงานวิจัยของ
นางสาวสุรียพ์ร เหมืองหล่ิง เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความเช่ือมัน่ในการใช้บริการทางการเงินผ่าน Mobile 
Banking Application ของผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงพบว่าส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นราคา มีผลต่อความเช่ือมัน่ในการใชบ้ริการ แต่ไม่สอดคลอ้งกนัในดา้น
ช่องทางบริการ และด้านโปรโมชั่น ซ่ึงงานวิจัยดังกล่าวพบว่ามีผลต่อความเช่ือมัน่ในการใช้บริการ          
2.) ผลการวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนางสาวชญัญาพทัธ์ จงทวี เร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ
ในการใชบ้ริการ Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงพบว่าส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา 
และการส่งเสริมทางการตลาด มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ แต่ไม่สอดคล้องกันในด้าน
ผลิตภณัฑ์ ซ่ึงงานวิจยัดงักล่าว พบว่าไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ และ 3.) ผลการวิจยัน้ี
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนายจกัรินทร์ สันติรัตนภกัดี และนายธนกร ล้ิมศรัณย ์เร่ืองอิทธิพลของส่วน
ประสมทางการตลาด (7P’s) ท่ีมีต่อพฤติกรรมการใช้บริการโมบาย แบงค์ก้ิง กรณีศึกษา : เขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ซ่ึงพบว่าส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภัณฑ์ และดา้นกระบวนการ มี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการโมบาย แบงก์ก้ิง แต่ไม่สอดคลอ้งกนัในดา้นราคา ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมทางการตลาด ดา้นบุคคล และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ซ่ึงงานวิจยัดงักล่าว 
พบวา่มีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการ 
 
 



ข้อเสนอแนะในการวจิัย 
การวิจัยน้ีเพ่ือศึกษาการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโมบายแบงก์ก้ิง (Mobile Banking) ของ
ประชากรท่ีพกัอาศยัในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมดงัต่อไปน้ี 
 1. ผูใ้ห้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโมบายแบงก์ก้ิง (Mobile Banking) ควรปรับปรุงและ
พฒันาการให้บริการตอบสนองความต้องการตรงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ควร
ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโมบายแบงก์ก้ิง (Mobile Banking) เพ่ือ
ตอบสนองต่อความตอ้งการแก่ปัจจยัประชากรศาสตร์กลุ่มเพศหญิง กลุ่มระดบัปริญญาตรี หรือกลุ่มอายุ
มากกว่า 55 ปี เป็นตน้ ท่ีมีระดบัการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโมบายแบงกก้ิ์ง (Mobile Banking) 
น้อยกว่าจ านวนเฉล่ียต่อเดือนโดยรวมประมาณ 21 คร้ัง ให้มาใช้บริการมากข้ึน ซ่ึงจะส่งผลท าให้ผูใ้ห้
บริการสามารถเพ่ิมฐานขอ้มูลของลูกคา้เพ่ือน าไปใชใ้นการพฒันาและเสนอผลิตภณัฑ ์การบริการอ่ืนๆ อีก
ทั้งยงัสามารถลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานไดอี้กดว้ย 
 2. การวิจยัน้ีมุ่งเน้นศึกษาประชากรท่ีพกัอาศยัในกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากเป็นศูนยก์ลางของ
เทคโนโลยีของประเทศ ในการท าวิจยัในอนาคต ควรศึกษาประชากรในเขตปริมณฑล หรือต่างจงัหวดั 
เพ่ือให้ทราบถึงขอ้มูลท่ีอาจจะแตกต่างกบัประชากรท่ีพกัอาศยัในกรุงเทพมหานคร ท าให้สามารถน ามา
ก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดในการตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการอยา่งเหมาะสม  
 3. ในการท าวิจยัในอนาคตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโมบายแบงก์ก้ิง 
(Mobile Banking) ควรศึกษาข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับจ านวนเงินท่ีใช้บริการโมบายแบงก์ก้ิง (Mobile 
Banking) เพ่ือทราบถึงมูลค่าทางธุรกรรม ท าให้สามารถน ามาก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดในการ
ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการอยา่งเหมาะสม 
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