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บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์ เพื่อศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการท าธุรกรรมทางการเงนิผ่านธนาคาร         
บนแอปพลเิคชัน่ ของกลุ่มคนวยัท างาน ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ท าธุรกรรมทางการเงนิ หรอืเคยท าธุรกรรม
ทางการเงนิผ่านธนาคารบนแอปพลเิคชัน่จ านวน 400 คน  
             ผลการวเิคราะหข์อ้มูล พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 15 – 34 ปี ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ี
พนักงานเอกชน และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,001 – 35,000 บาท ดา้นการยอมรบัเทคโนโลย ีส่วนใหญ่ใหร้ะดบัความ
คดิเหน็เหน็ด้วยกบัการยอมรบัการท าธุรกรรมผ่านธนาคารธนาคารบนแอปพลเิคชัน่ ด้านส่วนประสมทางการตลาด
บรกิาร ใหร้ะดบัความส าคญัระดบัมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ ราคา ช่องทางการใชบ้รกิาร ลกัษณะทางกายภาพ ดา้นพฤตกิรรม 
พบว่าผูต้อบแบบสอบถามใชบ้รกิารโดยการโอนเงนิมากทีสุ่ด โดยใชบ้รกิารผ่านธนาคารกสกิรไทย เนื่องจากใชบ้รกิาร
เป็นประจ า ผูท้ีแ่นะน าการใชบ้รกิาร คอื พนกังานธนาคาร ในวนัทีท่ าธุรกรรมมากทีส่ดุ คอื วนัท างาน (จนัทร์-ศุกร)์ โดย
ใชผ้่านโทรศพัทเ์คลื่อนที ่โดยเหตุผลทีต่ดัสนิใจใช ้คอื มคีวามรวดเรว็ ประหยดัเวลากว่าการไปท าธุรกรรมทีส่าขาหรอื
เครื่องอตัโนมตั ิ
             ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ปัจจยัด้านการยอมรบัเทคโนโลย ีและปัจจยั
ด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ ส่วนใหญ่มีผลต่อพฤติกรรมการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านธนาคาร                       
บนแอปพลิเคชัน่ ซึ่งมีบางปัจจยัที่ไม่มีผลต่อพฤติกรรมโดยส่วนใหญ่ในด้านวนัที่ใช้บริการ และการใช้บริการผ่าน
อุปกรณ์ชนิดใด 
 
ค าส าคญั: ธุรกรรมทางการเงนิ สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร การยอมรบัเทคโนโลย ี
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Abstract 
 

             The purpose of this research is to study the factors affecting the behavior of financial transactions 
usage through mobile applications for working aged group in the Bangkok metropolitan area. The sample is 
four hundred consumers in the Bangkok metropolitan area, who have made financial transactions using mobile 
applications. 
             The results of the research reveal that the majority of consumers are female, aged between fifteen 
to thirty four years old, with a Bachelor’s degree, working as employees in the private sector, with a monthly 
income of between 15,001 – 35,000 Baht. Most commenters agree that the technology adoption factors accept 
bank-to-bank transactions on the application. The marketing mix is also a factor. The highest priority level is 
channel pricing physical and the most important level is the personalized marketing promotion service. It was 
found that the behavior of the respondents used the service by transferring the most money using KBank, due 
to regular use. Those who recommend the service are bank staff. On the day of most transactions, it is a 
working day (Monday to Friday) via mobile phone. The reason to decide is to use it is the speed. It saves time 
and helps to avoid going to a branch or an automated transaction. 
             The hypothesis testing found that the demographic factors, technology adoption factors and the 
marketing mix mostly affected the behavior of banking transactions on the application. There are some factors 
that do not affect behavior. There is also question regarding the type of equipment. 
 
Keywords: Financial Transaction, Service Marketing Mix, Technology Acceptance 
 
บทน า 

การแข่งขนัทางธุรกจิปัจจุบนัส่งผลให้ธุรกิจต่างๆ มีการปรบัตวัให้สอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกจิและสงัคม 
ธุรกจิธนาคารกเ็ช่นเดยีวกนั หลงัการเปิดเสรทีางการเงนิธนาคารพาณิชยต่์างๆ จงึมคีวามจ าเป็นตอ้งเร่ง ปรบัตวัในการ
ด าเนินธุรกจิและพยายามใชก้ลยุทธต่์างๆ เพื่อสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัโดยการน าเทคโนโลยต่ีางๆ เขา้มาใช้
ในการใหบ้รกิารทางการเงนิแก่ลกูคา้ของธนาคาร ขณะทีธ่นาคารเอง จะขยายสาขาเพิม่มากขึน้เพื่อใหเ้พยีงพอกบัความ
ต้องการของลูกคา้ ธนาคารจงึเริม่มองหาทางเลอืกใหม่ใหก้บัลูกคา้ อย่างเช่น ช่องทางการท าธุรกรรมผ่านอนิเตอรเ์น็ต
แบงก์กิ้งหรือ โมบายแบงก์กิ้ง รวมถึงการหาพันธมิตรทางการค้า ดังจะเห็นได้จากจ านวนผู้ใช้บริการธนาคาร                  
บนอนิเทอรเ์น็ตทีเ่พิม่ขึน้ในช่วงเวลาไม่กีปี่ทีผ่่านมา ดงัแสดงในตาราง 1 
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ตาราง 1 ภาพรวมระบบการช าระเงนิ 
 

 2556 2557 2558 2559p 
ธรุกรรมผา่น Internet banking 
จ านวนบญัชลีกูคา้ทีใ่ชบ้รกิาร 
ปรมิาณรายการ (พนัรายการ) 
มลูค่ารายการ (พนัลา้นบาท) 

 
8,033,061 
161,784 
19,548 

 
10,159,971 
188,409 
20,500 

 
11,901,117 
186,237 
23,630 

 
15,095,696 
240,461 
29,706 

ธรุกรรมผา่น mobile banking 
จ านวนบญัชลีกูคา้ทีใ่ชบ้รกิาร 
ปรมิาณรายการ (พนัรายการ) 
มลูค่ารายการ (พนัลา้นบาท) 

 
1,164,796 
57,199 
752 

 
6,229,960 
109,350 
1,364 

 
13,918,815 
263,923 
2,800 

 
20,883,147 
584,983 
5,361 

             แหล่งท่ีมา: www.bot.or.th 
 
             จากตาราง 1 จะเหน็ไดว้่า การท าธุรกรรมการช าระเงนิผ่าน Internet Banking มอีตัราการใชบ้รกิารเพิม่ขึน้
ในอตัราที่ลดลง จากปี 2558 เทยีบกบั ปี 2559p เพิม่ขึน้ร้อยละ 20.5 เมื่อเทยีบกบัการท าธุรกรรมการช าระเงนิผ่าน 
Mobile Banking มอีตัราการใชบ้รกิารเพิม่สงูขึน้ จากปี 2558 เทยีบกบั ปี 2559p เพิม่ขึน้รอ้ยละ 47.8 
             ซึ่งในปัจจุบนับรกิารธุรกรรมทางการเงนิผ่านธนาคารบนแอปพลเิคชัน่  เริม่ได้รบัความนิยมเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากสะดวกและรวดเรว็ จงึเป็นประเดน็ที่น่าสนใจ และศกึษาค้นควา้เพิม่เตมิเป็นอย่างยิง่ว่า ปัจจยัใดที่ส่งผลต่อ
ผูใ้ชบ้รกิารในปัจจุบนัผูใ้ชบ้รกิารมคีวามตัง้ใจท าธุรกรรมทางการเงนิผ่านธนาคารบนบนแอปพลเิคชัน่มากยิง่ขึน้ เพื่อน า
ขอ้มลูไปพฒันาการใหบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิผ่านธนาคารบนแอปพลเิคชัน่ใหง้่าย และสะดวกรวดเรว็ขึน้  
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
             1. เพื่อศึกษาด้านประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านธนาคาร                          
บนแอปพลเิคชัน่ ในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 
             2. เพื่อศกึษาแบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลย ีทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการท าธุรกรรมทางการเงนิผ่านธนาคาร
บนแอปพลเิคชัน่ ในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 
             3. เพื่อศึกษาด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการท าธุรกรรมทางการเงนิผ่าน
ธนาคารบนแอปพลเิคชัน่ ในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 
             4. เพื่อศึกษาแนวทางในการปรับปรุงรูปแบบการบริการ และสามารถปรับกลยุทธ์ทางการตลาด                      
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bot.or.th/
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กรอบแนวคิดในการวิจยั 
             1. ตวัแปรอสิระ (Independent Variable) ไดแ้ก่ 
                 1.1 ดา้นประชากรศาสตร ์
                      1.1.1 เพศ 
                      1.1.2 อายุ 
                      1.1.3 รายได ้
                      1.1.4 ระดบัการศกึษา 
                      1.1.5 อาชพี 
                 1.2 แบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลย ี
                      1.2.1 การใชง้านง่าย 
                      1.2.2 ประโยชน์จากการใชง้าน 
                      1.2.3 ทศันคต ิ
                 1.3 ดา้นสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร 
                      1.3.1 บรกิาร 
                      1.3.2 ราคา 
                      1.3.3 การสง่เสรมิการตลาด 
                      1.3.4 ช่องทางการใหบ้รกิาร 
                      1.3.5 บุคคล 
                      1.3.6 กระบวนการ 
                      1.3.7 ลกัษณะทางกายภาพ 
                     2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ พฤติกรรมการท าธุรกรรมทางการเงนิผ่านธนาคารบน
แอปพลเิคชัน่ 
 
สมมติฐานการวิจยั 
             สมมตฐิาน 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ของผูใ้ชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิบนมอืถอืต่างกนั มอีทิธพิลต่อ
พฤตกิรรมการท าธุรกรรมทางการเงนิผ่านธนาคารบนแอปพลเิคชัน่ 
             สมมติฐาน 2 การยอมรับเทคโนโลยี มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านธนาคาร                
บนแอปพลเิคชัน่  
             สมมติฐาน 3 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท าธุรกรรมทางการเงินผ่าน
ธนาคารบนแอปพลเิคชัน่  
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ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550: 57-59) กล่าวว่า ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย อายุ เพศ ขนาดครอบครวั สถานภาพครอบครวั รายได ้อาชพี การศกึษา เหล่านี้เป็น
เกณฑท์ีน่ิยมใชใ้นการแบ่งสว่นตลาด ตวัแปรดา้นประชากรศาสตรท์ีส่ าคญั มดีงันี้ 
             1. อายุ (Age) เน่ืองจากผลติภณัฑท์ีจ่ะสามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั 
นกัการตลาดจงึใชป้ระโยชน์จากอายุเป็นตวัแปรทางดา้นลกัษณะสว่นบุคคลทีแ่ตกต่างของสว่นตลาด  
             2. เพศ (Sex) เป็นตวัแปรในการแบ่งสว่นตลาดทีส่ าคญัเช่นกนั นกัการตลาดตอ้งศกึษาตวั 
แปรนี้อย่างรอบคอบ เพราะปัจจุบนัตวัแปรดา้นเพศมกีารเปลีย่นแปลงในตวัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคการ 
เปลีย่นแปลงดงักล่าวอาจมสีาเหตุมากจากการทีส่ตรที างานมากขึน้ 
             3. รายได้ การศึกษาและอาชีพ ( Income, Education and Occupation) โดยทัว่ไปนักการตลาดจะสนใจ
ผู้บรโิภคทีม่คีวามร ่ารวยแต่อย่างไรกต็ามครอบครวัทีม่รีายได้ต ่าจะเป็นตลาดทีม่ขีนาดใหญ่ ปัญหาส าคญัในการแบ่ง
สว่นตลาดโดยถอืเกณฑร์ายไดอ้ย่างเดยีวกค็อื รายไดจ้ะเป็นตวัชีก้ารมหีรอืไม่มคีวามสามารถในการจ่ายสนิคา้  
 แนวคิดและทฤษฎีแบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลยี แบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลย ี(Technology 
Acceptance Model หรอื TAM) น าเสนอโดย Davis, F.D ในปี 1989 ซึง่แบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลย ี(TAM) เป็น
ทฤษฎทีีม่กีารปรบัแต่งเพิม่เตมิประยุกต์มาจากทฤษฎกีระท าตามหลกัเหตุและผล (Theory of Reasoned Action หรอื 
TRA) แบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลย ี(TAM) นัน้ใชศ้กึษาเพื่อหาค าอธบิายถงึปัจจยัต่างๆ ในการยอมรบัเทคโนโลย ี
ดงัภาพประกอบ 1 แบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลย ี(Technology Acceptance Model หรอื TAM)   
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 แบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลย ี(TAM) 
 
             การยอมรบัเทคโนโลยผี่านธนาคารบนแอปพลเิคชัน่ มกีารน าแบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลย ี(TAM) เขา้
มาช่วยอธบิายถงึปัจจยัทีส่ง่ผลใหเ้กดิการยอมรบัการใชง้าน โดยอธบิายผ่านตวัแปรหลกั 2 ตวั คอืการรบัรูถ้งึประโยชน์
ของการใช้เทคโนโลยี (Perceived Usefulness) และการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use)               
โดยปัจจยัทัง้สองตัวมอีิทธพิลต่อทศันคติต่อการใช้งานเทคโนโลยี (Attitude Toward Using) เมื่อผู้ใช้งานมทีศันคติ               
เชงิบวกย่อมสง่ผลท าใหเ้กดิพฤตกิรรมการใชเ้ทคโนโลยเีกดิขึน้  
 แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) (Kotler 
1997, อา้งองิในชยัสมพล ชาวประเสรฐิ 2547: 63) ใหค้วามหมายว่า ส่วนประสมทางการตลาดของตลาดบรกิารจะมี
ความแตกต่างกนัออกไป กล่าวคอื จะต้องมกีารเน้นถงึ พนักงาน กระบวนการใหบ้รกิาร และสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ 
ซึง่ทัง้ 3 สว่นนัน้เป็นปัจจยัในการสง่มอบบรกิาร ดงันัน้สว่นประสมทางการตลาดของการบรกิารจงึประกอบไปดว้ย 7’Ps 
ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย ส่งเสรมิการตลาด พนักงาน กระบวนการให้บรกิาร และสิง่แวดล้อม
ทางกายภาพ 
             1. ผลติภณัฑ์ หรอืการใหบ้รกิาร (Product) หมายถึง สิง่ที่เสนอขายโดยธุรกจิเพื่อสนองความต้องการของ
ลูกค้าให้พงึพอใจ ผลติภณัฑ์ที่เสนอขายอาจะมตีวัตนหรอืไม่มตีวัตนกไ็ด้ ผลติภณัฑ์จงึประกอบด้วย สนิค้า บรกิาร 

Perceived Ease of Use 

Perceived Usefulness 

Attitude Toward Using Actual System Use 
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ความคิด สถานที่ องค์กรหรือบุคคล ผลิตภัณฑ์ต้องมอีรรถประโยชน์ มีคุณค่าในสายตาของลูกค้า จึงจะมผีลท าให้
ผลติภณัฑส์ามารถขายได ้ 
             2. ราคา (Price) เป็นสิง่ทีก่ าหนดรายไดข้องกจิการ การตัง้ราคาในธุรกจิบรกิารเป็นเรื่องทีซ่บัซอ้นยากกว่า
การตัง้ราคาของสนิค้ามาก ซึ่งผู้บรกิารต้องไม่ลมืว่า ราคากจ็ะเป็นเงนิทีลู่กคา้ต้องจ่ ายออกไปเพื่อรบับรกิารกบัธุรกจิ
หนึ่งๆ ดงันัน้การทีธุ่รกจิตัง้ราคาไวส้งู กห็มายความว่าลกูคา้ทีม่าใหบ้รกิารกต็อ้งจ่ายเงนิสงูดว้ย 
             3. การส่งเสรมิการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกบัขอ้มูลระหว่างผู้ขาย กบัผู้ซื้อ โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อแจง้ขา่วสารหรอืจงูใจ ใหเ้กดิทศันคตทิีด่ ีและเพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์หลกัการเลอืกใชเ้ครื่องมอื
สือ่สารแบบประสมประสานโดยพจิารณาถงึความเหมาะสมของลกูคา้  
             4. ช่องทางการจัดจ าหน่าย  หรือช่องทางการให้บริการ  (Place หรือ Distribution) การจัดจ าหน่าย             
เป็นการศกึษาถงึกจิกรรมทีส่รา้งอรรถประโยชน์ทางดา้นเวลา สถานที ่ความรวดเรว็ของการบรกิาร ความสะดวกในการ
เขา้ถงึ  
             5. บุคลากร (People) พนักงานจะประกอบด้วยบุคลาการทัง้หมดในองค์กรทีใ่หบ้รกิารนัน้ ซึ่งจะรวมตัง้แต่ 
เจา้ของ ผูบ้รหิาร พนกังานในทุกระดบั ซึง่บุคคลดงักล่าวทัง้หมดมผีลต่อคุณภาพของการใหบ้รกิาร 
             7. ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) สิง่แวดลอ้มทีซ่ึง่มกีารใหบ้รกิารและปัจจยั
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจบัตอ้งไดอ้ย่างใดอย่างหนึ่งทีอ่ านวยความสะดวกในการปฏบิตักิาร และการสง่มอบบรกิาร  
 แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2539: 108) กล่าวว่า ได้ให้ความหมาย 
พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) คือ การกระท าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกบัการจดัหาให้ได้มาซึ่งการ
บรโิภคสนิค้าและบรกิาร รวมทัง้กระบวนการตดัสนิใจที่เกดิขึน้ทัง้ก่อน และหลงักระบวนการดงักล่าวด้วย สรุปการ
วเิคราะห์พฤติกรรมผู้บรโิภค (Analyzing consumer behavior) ค าถามที่ช่วยในการวเิคราะหพ์ฤติกรรมผู้บรโิภค คอื 
6Ws และ 1H เพื่อค้นหาค าตอบ 7Os ซึ่งประกอบไปด้วย Occupants, Objects, Organizations, Occasions, Outlets 
และ Operations จากตาราง 
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ตาราง 2 ค าถาม 7 ค าถาม (6Ws และ 1H) เพื่อหาค าตอบ 7 ค าถาม (7Os) เกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 
 

ค าถาม ค าตอบท่ีต้องการทราบ (7 O’s) กลยุทธก์ารตลาดท่ีเก่ียวข้อง 

1. ใครอยู่ในตลาด 
เป้าหมาย (Who 
is in the target 
market?) 
 
 
 
2. ผูบ้รโิภคซือ้อะไร 
(What does 
consumer buy?) 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ท าไมผูบ้รโิภคจงึ 
ซือ้ (Why does 
consumer buy?) 
 
 
 
 
 
 
 

ลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย 
(Occupants) ทางดา้น 
1. ประชากรศาสตร ์
2. ภูมศิาสตร ์
3. จติวทิยาหรอืจติวเิคราะห ์
4. พฤตกิรรมศาสตร ์
 
สิง่ทีผู่บ้รโิภคตอ้งการซือ้ 
(Objects) สิง่ทีผู่บ้รโิภคตอ้งการ 
จากผลติภณัฑก์ค็อื ตอ้งการ 
คุณสมบตั ิหรอืองคป์ระกอบ 
ของผลติภณัฑ ์(Product 
Component) และ ความ 
แตกต่างทีเ่หนือกว่าคู่แขง่ขนั 
(Competitive Difference) 
 
 
 
วตัถุประสงคใ์นการซือ้ 
(Objectives) ผูบ้รโิภคซือ้สนิคา้ 
เพื่อสนองความตอ้งการของเขา 
ดา้นร่างกายและจติวทิยา ซึง่ 
ตอ้งศกึษาถงึปัจจยัทีม่อีทิธพิล 
ต่อพฤตกิรรมการซือ้คอื ปัจจยั 
ภายในหรอืปัจจยัทางจติวทิยา 
ปัจจยัทางสงัคม และวฒันธรรม 
ปัจจยัเฉพาะบุคคล 

กลยุทธท์างการตลาด (4P’s) ประกอบด้วย
กลยุทธด์า้นราคา 
ผลติภณัฑ ์การจดัจ าหน่าย และการสง่เสรมิ
การตลาดที่เหมาะสมและสามารถสนอง
ความพงึพอใจของกลุ่มเป้าหมายได ้
 
 
กลยุทธด์า้นผลติภณัฑ ์(Product 
Strategies) ประกอบดว้ย 
1. ผลติภณัฑห์ลกั 
2. รปูลกัษณ์ผลติภณัฑ ์ไดแ้ก่ บรรจุ 
ภณัฑ ์รปูแบบ คุณภาพ ตราสนิคา้ 
ลกัษณะนวตักรรม 
3. ผลติภณัฑค์วามแตกต่างทางการ 
แ ข่ ง ขั น  ( Competitive Differentiation) 
ไดแ้ก่ ความแตกต่างดา้นผลติภณัฑ ์บรกิาร 
พนกังาน และภาพลกัษณ์ 
 
กลยุทธท์ีใ่ชม้ากคอื 
1. กลยุทธด์า้นผลติภณัฑ ์
2. กลยุทธก์ารสง่เสรมิการตลาด 
ไดแ้ก่ กลยุทธก์ลยุทธก์ารโฆษณา การขาย
โดยใช้พนักงานขาย การส่งเสริมการขาย 
การใหข้า่ว การประชาสมัพนัธ ์
3. กลยุทธด์า้นราคา 
4. กลยุทธด์า้นช่องทางการจดั 
จ าหน่าย 
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ตาราง 2 (ต่อ) ค าถาม 7 ค าถาม (6Ws และ 1H) เพื่อหาค าตอบ 7 ค าถาม (7Os) เกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

ค าถาม ค าตอบท่ีต้องการทราบ (7 O’s) กลยุทธก์ารตลาดท่ีเก่ียวข้อง 

4. ใครมสีว่นร่วมใน 
การตดัสนิใจซือ้ 
(Who 
participates in 
the buying?) 
 
5. ผูบ้รโิภคซือ้เมื่อใด 
(When does the 
consumer buy?) 
 
 
 
6. ผูบ้รโิภคซือ้ทีไ่หน 
(Where does the 
consumer buy?) 
 
 
7. ผูบ้รโิภคซือ้อย่างไร 
(How does the 
consumer buy?) 
 
 
 
 
 
 
 

บทบาทของกลุ่มต่างๆ 
(Organization) มอีทิธพิลในการ 
ตดัสนิใจซือ้ประกอบดว้ย ผูร้เิริม่ 
ผูต้ดัสนิใจซือ้ ผูซ้ือ้ ผูใ้ช ้ผูม้ ี
อทิธพิล 
 
โอกาสในการซือ้ (Occasions) 
เช่น ช่วงเดอืนใดของปี หรอืช่วง 
ฤดกูาลใดของปี ช่วงวนัใดของ 
เดอืน วนัโอกาสพเิศษหรอื 
เทศกาลวนัส าคญัต่างๆ 
 
ช่องทางหรอืแหล่ง (Outlets) 
ทีผู่บ้รโิภคไปท าการซือ้ เช่น 
หา้งสรรพสนิคา้ ซุปเปอรม์ารเ์กต็ 
รา้นขายของช า ฯลฯ 
 
ขัน้ตอนในการตดัสนิใจซือ้ 
(Operation) ประกอบดว้ย 
1.การรบัรูปั้ญหา 
2.การคน้หาขอ้มลู 
3.การประเมนิผลทางเลอืก 
4.การตดัสนิใจซือ้ 
5.ความรูส้กึภายหลงัการซือ้ 

กลยุทธท์ีใ่ชม้ากคอื กลยุทธก์าร 
โฆษณาและ (หรอื) กลยุทธก์าร 
สง่เสรมิการตลาด (Advertising and 
promotion strategies) โดยกลุ่ม 
อทิธพิล 
 
กลยุทธท์ีใ่ชม้ากคอืกลยุทธก์าร 
สง่เสรมิการตลาด (Promotion 
strategies) เช่น ท าการสง่เสรมิ 
การตลาดเมื่อใดจะสอดคลอ้งกบั 
โอกาสในการซือ้ 
 
กลยุทธช์่องทางการจดัจ าหน่าย 
(Distribution channel strategies) 
จะมกีารน าผลติภณัฑอ์อกสูต่ลาด 
ในช่องทางใหม่ๆ เพื่อเพิม่โอกาส 
 
กลยุทธท์ีใ่ชม้ากคอื กลยุทธก์าร 
สง่เสรมิการตลาด (Promotion 
strategies) ประกอบดว้ยการ 
โฆษณา การสง่เสรมิการขาย การ 
ขายโดยใชพ้นกังานขาย การให ้
ขา่ว การประชาสมัพนัธ ์และ 
การตลาดทางตรง เช่น พนกังาน 
ขายจะก าหนดวตัถุประสงคใ์นการ 
ขายใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
การตดัสนิใจซือ้ 

 

             ทีม่า: ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ. 2541; 126; อา้งองิจาก Philip Kotler 2003. 
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วิธีด าเนินการวิจยั 

             ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
             ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ประชากรทีม่อีายุตัง้แต่ 15 - 60 ปี ส าหรบักลุ่มคนวยัท างาน ในเขตพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร ทีท่ าธุรกรรมทางการเงนิ หรอืเคยท าธุรกรรมทางการเงนิผ่านธนาคารบนแอปพลเิคชัน่ 
             กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
             กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ประชากรทีม่อีายุตัง้แต่ 15 - 60 ปี ส าหรบักลุ่มคนวยัท างาน ในเขต

พื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ท าธุรกรรมทางการเงนิ หรอืเคยท าธุรกรรมการเงนิผ่านธนาคารบนแอปพลเิคชัน่ เนื่องจาก            

ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ผู้วจิยัจงึได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง จากสดัส่วนประชากรโดยใช้สตูรของ                 

ทาโร่ยามาเน (Yamane, 1967,p.886) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% และยอมให้มีความคลาดเคลื่อนได้ 5% ได้กลุ่ม

ตวัอย่าง 385 ตวัอย่าง  

             โดยการวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัไดใ้ชว้ธิกีารเลอืกกลุ่มตวัอย่าง ดงัต่อไปนี้ 

             ขัน้ตอนท่ี 1 ใช้วิธีสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการเลือกกลุ่มตวัอย่างจากผู้ที่ท า

ธุรกรรมทางการเงนิ หรอืเคยท าธุรกรรมทางการเงนิผ่านธนาคารบนแอปพลเิคชัน่ ทีม่ชี่วงอายุระหว่าง 15 – 60 ปี กลุ่ม

คนวยัท างาน ในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 

             ขัน้ตอนท่ี 2 ใช้วิธีสุ่มตวัอย่างโดยใช้ความสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือกเก็บเฉพาะผู้ที่ให้

ความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม 

 

ผลการวิจยั 
 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา 

 1. การวิเคราะหล์กัษณะประชากรศาสตร ์

 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงจ ำนวน 296 คน คิดเป็นร้อยละ 74 ส่วนใหญ่              

อยู่ในช่วงอำย ุ15 – 34 ปี จ ำนวน 211 คน คดิเป็นรอ้ยละ 52.8 ระดบักำรศกึษำสว่นใหญ่อยู่ในระดบัปรญิญำตร ีจ ำนวน 

246 คน คดิเป็นรอ้ยละ 61.5 รองลงมำ อำชพี ผูต้อบแบบสอบถำมสว่นใหญ่อยู่ใน อำชพีพนกังำนบรษิทัเอกชน จ ำนวน 

241 คน คดิเป็นรอ้ยละ 60.3 รำยไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน พบว่ำส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระดบัรำยได ้15,001-35,000 บำท จ ำนวน 

154 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.5 ตำมล ำดบั 

 2. การวิเคราะหปั์จจยัด้านการยอมรบัเทคโนโลยี  

 ดำ้นกำรใชง้ำนง่ำย ดำ้นประโยชน์จำกกำรใชง้ำน และดำ้นทศันคต ิพบว่ำ กำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงนิผ่ำน

ธนำคำรบนแอปพลเิคชัน่ไม่จ ำเป็นตอ้งใชค้วำมพยำยำมในกำรใชง้ำน ส่วนใหญ่ให้ระดบัควำมคดิเหน็ ไม่แน่ใจ กำรท ำ

ธุรกรรมทำงกำรเงนิผ่ำนธนำคำรบนแอปพลเิคชัน่นัน้เป็นเรื่องง่ำยที่สำมำรถเรยีนรู้ได้ด้วยตวัเอง ส่วนใหญ่ให้ระดบั

ควำมคดิเหน็ เหน็ด้วย และกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงนิผ่ำนธนำคำรบนแอปพลเิคชัน่เป็นเรื่องทีจ่ะสำมำรถใช้งำนได้

อย่ำงช ำนำญ ส่วนใหญ่ให้ระดับควำมคิดเห็น เห็นด้วย ด้ำนประโยชน์จำกกำรใช้งำน  พบว่ำ บริกำรธนำคำร                      

บนแอปพลเิคชัน่มสี่วนช่วยหรอืท ำใหเ้กดิประโยชน์ โดยมคีวำมรวดเรว็ในกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงนิ ประหยดัเวลำ 

ส่วนใหญ่ใหร้ะดบัควำมคดิเหน็ เหน็ด้วยอย่ำงยิง่ บรกิำรธนำคำรบนแอปพลเิคชัน่มสี่วนช่วยหรอืท ำใหเ้กดิประโยชน์ 

โดยไดเ้ปรยีบทำงดำ้นค่ำธรรมเนียม ส่วนใหญ่ใหร้ะดบัควำมคดิเหน็ เหน็ดว้ยอย่ำงยิง่ บรกิำรธนำคำรบนแอปพลเิคชัน่ 
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มสีว่นช่วยหรอืท ำใหเ้กดิประโยชน์ โดยสำมำรถใชบ้รกิำรไดทุ้กที่ทุกเวลำ สว่นใหญ่ใหร้ะดบัควำมคดิเหน็ เหน็ดว้ยอย่ำง

ยิง่ บรกิำรธนำคำรบนแอปพลเิคชัน่มสี่วนช่วยหรอืท ำให้เกดิประโยชน์ โดยให้ควำมสะดวกสบำย ส่วนใหญ่ให้ระดบั

ควำมคดิเหน็ เหน็ดว้ยอย่ำงยิง่ และ บรกิำรธนำคำรบนแอปพลเิคชัน่มสี่วนช่วยหรอืท ำใหเ้กดิประโยชน์ โดยมบีรกิำรที่

หลำกหลำยตรงกบัควำมต้องกำร ส่วนใหญ่ให้ระดบัควำมคดิเหน็ เหน็ด้วยอย่ำงยิง่ ด้ำนทศันคติ พบว่ำ ท่ำนเชื่อว่ำ

บรกิำรธนำคำรบนแอปพลเิคชัน่ เป็นบรกิำรทีใ่ชง้ำนง่ำย ส่วนใหญ่ใหร้ะดบัควำมคดิเหน็ เหน็ดว้ยอย่ำงยิง่ ท่ำนเชื่อว่ำ

บรกิำรธนำคำรบนแอปพลเิคชัน่ เป็นบรกิำรที่ได้ประโยชน์จำกกำรใช้งำน ส่วนใหญ่ให้ระดบัควำมคดิเหน็ เหน็ด้วย  

อย่ำงยิง่ และ ท่ำนมคีวำมรูส้กึทีด่ต่ีอกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงนิผ่ำนธนำคำรบนแอปพลเิคชัน่ ส่วนใหญ่ใหร้ะดบัควำม

คดิเหน็ เหน็ดว้ยอย่ำงยิง่ ตำมล ำดบั 

             3. กำรวเิครำะห์ด้ำนปัจจยัด้ำนส่วนประสมทำงกำรตลำดบรกิำร ได้แก่ ด้ำนบรกิำร พบว่ำบรกิำรธนำคำร        

บนแอปพลิเคชัน่มีรูปแบบกำรให้บริกำรที่หลำกหลำยตรงตำมควำมต้องกำร มีส่วนใหญ่ให้ระดบัควำมส ำคญัมำก 

บรกิำรธนำคำรบนแอปพลเิคชัน่ เป็นบรกิำรที่มคีุณภำพ และมคีวำมถูกต้อง ส่วนใหญ่ใหร้ะดบัควำมส ำคญัมำก และ

ระบบธนำคำรบนแอปพลเิคชัน่ มกีำรปรบัปรุงขอ้มลู และบรกิำร ทีท่นัสมยั สว่นใหญ่ใหร้ะดบัควำมส ำคญัมำก ดำ้นรำคำ 

พบว่ำ อตัรำค่ำธรรมเนียมทีใ่ชบ้รกิำร เช่น กำรโอน กำรจ่ำยช ำระบลิต่ำงๆ เป็นตน้ มคีวำมเหมำะสม สว่นใหญ่ใหร้ะดบั

ควำมส ำคญั ปำนกลำง ได้รบักำรยกเว้นค่ำธรรมเนียมในกำรใช้บริกำรบำงรำยกำร ส่วนใหญ่ให้ระดบัควำมส ำคญั            

มำกที่สุด และกำรใช้บริกำรธนำคำรบนแอปพลิเคชัน่โดยไม่มีค่ำธรรมเนียมรำยปี ส่วนใหญ่ให้ระดบัควำมส ำคญั              

มำกที่สุด ด้ำนกำรส่งเสรมิกำรตลำด พบว่ำ มกีำรโฆษณำผ่ำนสื่อต่ำงๆ อย่ำงสม ่ำเสมอ เช่น นิตยสำร หนังสอืพมิพ์ 

วทิยุ โทรทศัน์ เป็นต้น ส่วนใหญ่ใหร้ะดบัควำมส ำคญั มำก มรีำยกำรส่งเสรมิกำรขำยร่วมกบัรำ้นคำ้อื่นอย่ำงสม ่ำเสมอ 

ส่วนใหญ่ให้ระดบัควำมส ำคญั มำก และมกีำรให้ข่ำวสำร และมกีำรประชำสมัพนัธ์อย่ำงต่อเนื่อง  ส่วนใหญ่ให้ระดบั

ควำมส ำคญั มำก ดำ้นช่องทำงกำรใชบ้รกิำร พบว่ำ มคีวำมสะดวกในกำรใชบ้รกิำรธนำคำรบนแอปพลเิคชัน่ ไดทุ้กที่ 

ทุกเวลำ สว่นใหญ่ใหร้ะดบัควำมส ำคญั มำกทีส่ดุ ควำมรวดเรว็ของระบบ สำมำรถตอบสนองต่อกำรใชบ้รกิำร สว่นใหญ่

ใหร้ะดบัควำมส ำคญั มำกที่สุด และควำมสะดวกในกำรสมคัรใช้บริกำรธนำคำรบนแอปพลเิคชัน่ ส่วนใหญ่ให้ระดบั

ควำมส ำคัญ มำกที่สุด ด้ำนบุคคล พบว่ำ พนักงำน / call Center สำมำรถแนะน ำข้อมูล และให้ข้อมูลที่เพียงพอ               

ส่วนใหญ่ใหร้ะดบัควำมส ำคญั มำก สำมำรถแจง้ปัญหำผ่ำน พนักงำน / call Center และไดร้บักำรแก้ไขอย่ำงรวดเรว็ 

ส่วนใหญ่ใหร้ะดบัควำมส ำคญั มำก และพนักงำน / call Center มกีำรสรำ้งควำมสมัพนัธท์ีด่ต่ีอลูกคำ้ และท ำงำนอย่ำง

มอือำชพี ส่วนใหญ่ใหร้ะดบัควำมส ำคญั มำก ดำ้นกระบวนกำร พบว่ำ กระบวนกำรขอเปิดใชบ้รกิำร และกำรใชบ้รกิำร

ต่ำงๆ ไม่ยุ่งยำกซบัซ้อน ส่วนใหญ่ให้ระดบัควำมส ำคญั มำก มกีำรตรวจสอบควำมถูกต้อง เช่น บรกิำรแจ้งกำรท ำ

ธุรกรรมทุกครัง้ ผ่ำนโทรศพัทห์รอือเีมล ์สว่นใหญ่ใหร้ะดบัควำมส ำคญั มำกทีส่ดุ และพนกังำนมกีำรใหบ้รกิำรไดอ้ย่ำงมี

ประสทิธภิำพ ส่วนใหญ่ใหร้ะดบัควำมส ำคญั มำก ดำ้นลกัษณะทำงกำยภำพ พบว่ำ ธนำคำรมภีำพลกัษณ์ และมคีวำม

น่ำเชื่อถือ ส่วนใหญ่ให้ระดบัควำมส ำคญั มำกที่สุด ระบบของธนำคำรบนแอปพลเิคชัน่ มคีวำมน่ำเชื่อถือ ส่วนใหญ่              

ใหร้ะดบัควำมส ำคญั มำกทีส่ดุ และรปูลกัษณ์ของธนำคำรบนแอปพลเิคชัน่ มคีวำมสวยงำม และมรีะเบยีบในกำรจดัวำง 

สว่นใหญ่ใหร้ะดบัควำมส ำคญั มำก ตำมล ำดบั 

             4. กำรวเิครำะหข์อ้มูลเกีย่วกบัพฤตกิรรมกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงนิผ่ำนธนำคำรบนแอปพลเิคชัน่ พบว่ำ มี

กำรใชบ้รกิำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงนิผ่ำนธนำคำรบนแอปพลเิคชัน่มำกทีส่ดุ คอื กำรโอนเงนิ จ ำนวน 270 คน ธนำคำรที่

ใชท้ ำธุรกรรมทำงกำรเงนิมำกทีสุ่ด คอื ธนำคำรกสกิรไทย (K-Mobile Banking) จ ำนวน 193 คน เหตุผลทีเ่ลอืกกำรท ำ
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ธุรกรรมทำงกำรเงินผ่ำนธนำคำรบนแอปพลิเคชัน่ของธนำคำรดงักล่ำว คือกำรใช้บริกำรทำงกำรเงนิผ่ำนธนำคำร

ดงักล่ำวเป็นประจ ำ จ ำนวน 154 คน ส ำหรบัผู้ที่แนะน ำกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงนิผ่ำนธนำคำรบนแอปพลเิคชัน่ คอื 

พนักงำนธนำคำร เป็นผูท้ีแ่นะน ำกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงนิจ ำนวน 152 คน ในวนัทีใ่ชบ้รกิำรกำรท ำธุรกรรมทำงกำร

เงนิผ่ำนธนำคำรบนแอปพลเิคชัน่มำกทีสุ่ด คอื วนัท ำงำน (จนัทร์ – ศุกร์) จ ำนวน 314 คน ในด้ำนอุปกรณ์ในกำรท ำ

ธุรกรรมทำงกำรเงนิผ่ำนธนำคำรบนแอปพลเิคชัน่ คอื โทรศพัทเ์คลื่อนที ่จ ำนวน 323 คน และกำรตดัสนิใจใชบ้รกิำร

กำรท ำธุรกรรมผ่ำนธนำคำรบนแอปพลเิคชัน่เนื่องจำก รวดเรว็ ประหยดัเวลำกว่ำกำรไปธุรกรรมที่สำขำหรอืเครื่อง

อตัโนมตั ิจ ำนวน 205 คน ตำมล ำดบั 

 
สรปุผลและอภิปรายผล 
 จากการศกึษาเรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการท าธุรกรรมทางการเงนิผ่านธนาคารบนแอปพลเิคชัน่ของ
กลุ่มคนวยัท างาน ในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร เมื่อพจิารณาเกีย่วกบัการศกึษาในครัง้นี้แลว้ ยงัมปีระเดน็ทีน่่าสนใจ   
ซึง่สามารถน าอภปิรายผล ดงันี้ 
             1. ด้ำนลกัษณะทำงประชำกรศำสตร์ ได้แก่ เพศ อำยุ ระดบักำรศึกษำ อำชีพ และรำยได้เฉลี่ยต่อเดอืน              

ซึง่สำมำรถอภปิรำยผลไดด้งันี้ 

พฤติกรรมด้ำนประเภทของกำรใช้บริกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินโดยพฤติกรรมส่วนใหญ่ที่ท ำธุรกรรม                

ทำงกำรเงิน คือ กำรโอนเงิน และพฤติกรรมด้ำนกำรตัดสินใจใช้บ ริกำรธุรกรรมทำงกำรเงินผ่ำนธนำคำร                            

บนแอปพลเิคชัน่เนื่องจำกมคีวำมรวดเรว็ และประหยดัเวลำกว่ำกำรไปธุรกรรมทีส่ำขำหรอืเครื่องอตัโนมตั ิซึง่สอดคลอ้ง

กบั งำนวิจยัของ กษมำ สุภำพงษ์ (2554) ศึกษำเรื่อง ปัจจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินทำง

อนิเตอรเ์น็ตแบงคก์ิง้ ของลูกคำ้ธนำคำรกรุงเทพ อ ำเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม พบว่ำ ลูกคำ้ใชบ้รกิำรโอนเงนิ

ระหว่ำงบญัชตีนเอง/บุคคลอื่น ผ่ำนอนิเตอรเ์น็ตแบงคก์ิง้ มำกทีส่ดุ โดยเหตุผลส ำคญัทีเ่ลอืกใชบ้รกิำรอนิเตอรเ์น็ตแบงค์

กิ้งเพรำะควำมสะดวก รวดเร็ว และบริกำรที่ทนัสมยั เหมำะกบัช่วงอำยุที่มีกำรซื้อสนิค้ำผ่ำนอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง            

เป็นประจ ำ  

พฤติ ก ร ร ม ด้ ำ น ธ น ำ ค ำ ร ที่ ใ ช้ ท ำ ธุ ร ก ร ร มท ำ ง ก ำ ร เ งิ น ม ำ กที่ สุ ด  คื อ  ธ น ำ ค ำ ร ก สิ ก ร ไ ท ย  

(K Mobile Banking) และเหตุผลที่ใช้บริกำรธนำคำรดังกล่ำว ได้แก่ กำรใช้บริกำรผ่ำนธนำคำรนี้ เป็นประจ ำ                        

ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลบริกำรทำงกำรเงินผ่ำนโทรศัพท์เคลื่อนที่ เนื่องจำกทำง บมจ. ธนำคำรกสิกรไทย มีกำร

ประชำสมัพนัธอ์อกสื่อ โฆษณำ ทำงช่องทำงต่ำงๆ หรอืมรีำยกำรส่งเสรมิกำรขำยออกมำอย่ำงต่อเนื่องตัง้แต่เริม่เปิด

ให้บรกิำร ดงันัน้ผู้บรโิภคจงึมรีะยะเวลำควำมถี่ในกำรใช้บรกิำรต่อเดอืนในกำรโอนเงนิมำกกว่ำผู้ใหบ้รกิำรรำยอื่นๆ  

ดำ้นผูท้ีแ่นะน ำกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงนิผ่ำนธนำคำรบนแอปพลเิคชัน่ คอื พนกังำนธนำคำร ซึง่สอดคลอ้งกบังำนวจิยั

ของ จนิตนำ พรหมมำ (2546) ศกึษำเรื่อง ทศันคตขิองลูกคำ้ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) ทีม่ต่ีอบรกิำรทีป่รกึษำ

ทำงกำรเงินกรุงไทย ซึ่งพบว่ำลูกค้ำส่วนใหญ่ทรำบข้อมูลกำรบริกำรทำงกำรเงินจำกพนักงำนสำขำมำกที่สุด                   

โดยค ำแนะน ำจำกพนกังำนจะท ำใหล้กูคำ้อำจจะใชบ้รกิำร  

พฤตกิรรมดำ้นวนัทีใ่ชบ้รกิำรกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงนิ คอื วนัท ำงำน (วนัจนัทร์ -วนัศุกร)์ ซึง่สอดคลอ้งกบั

งำนวิจยัของ สุธำทิพย์ ธีรเสถียรพงศ์ (2546) ซึ่งศึกษำเรื่องควำมพึงพอใจของลูกค้ำต่อระบบบตัรคิว กรณีศึกษำ 

ธนำคำรกรุงศรอียุธยำ จ ำกดั (มหำชน) ในเขตส่วนภูมภิำคเขต 28 พบว่ำ ลูกค้ำธนำคำรส่วนใหญ่เลอืกใชบ้รกิำรกบั

ธนำคำรในวนัจนัทรม์ำกทีส่ดุรองลงมำคอืวนัศุกร ์เน่ืองจำกเป็นวนัแรกและวนัสดุทำ้ยในอำทติยท์ีธ่นำคำรเปิดท ำกำร  
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พฤตกิรรมดำ้นกำรใชบ้รกิำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงนิผ่ำนโทรศพัทเ์คลื่อนที ่เน่ืองจำกพบว่ำมสีว่นช่วยท ำใหเ้กดิ

ประโยชน์โดยเพิม่ควำมสะดวกสบำย ประหยดัเวลำ และมบีรกิำรทีต่รงกบัควำมต้องกำร ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ 

ปกรณ์ รตันทรพัย์ศริ ิ(2556) กล่ำวว่ำ จำกขอ้มูลของ Fiserv บรกิำรด้ำนจดักำรขอ้มูลส ำหรบัอุตสำหกรรมกำรเงิน 

รำยงำนว่ำ รอ้ยละ 8 ของเจนเนอเรชัน่วำยใชบ้รกิำรธนำคำรทำงอนิเตอรเ์น็ต (Online Banking) โดย 1 ใน 3 ของเจน

เนอเรชัน่วำยจะท ำธุรกรรมผ่ำนโทรศพัทม์อืถอื (Mobile Banking) ประกอบกบัพฤตกิรรมทีส่ ำคญัของเจนเนอเรชัน่วำย 

คอื คุน้เคยกบัเทคโนโลย ีสำมำรถใชไ้ดอ้ย่ำงคล่องแคล่ว จงึท ำใหก้ำรใชบ้รกิำรแต่ละครัง้ใชเ้วลำไม่มำกนัก (เสำวคนธ ์

วทิวสัโอฬำร, 2550, น.22)  

2. ด้ำนกำรยอมรบัเทคโนโลยี ประกอบด้วย ด้ำนกำรใช้งำนง่ำย ด้ำนประโยชน์จำกกำรใช้งำน และด้ำน

ทศันคต ิซึง่สำมำรถอภปิรำยผลไดด้งันี้ 

ด้ำนกำรใช้งำนง่ำย ผลจำกกำรวิจัยพบว่ำ เห็นด้วยกับกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินผ่ำนธนำคำร                        

บนแอปพลเิคชัน่นัน้เป็นเรื่องง่ำยที่สำมำรถเรยีนรูไ้ด้ดว้ยตนเอง และสำมำรถใชง้ำนไดอ้ย่ำงช ำนำญ ซึง่สอดคลอ้งกบั 

งำนวจิยัของ ฐำวรำ หวงัสมบรูณ์ด ี(2553) ไดศ้กึษำ ควำมคดิเหน็ของกลุ่มตวัอย่ำงทีม่ผีลต่อกำรรบัรูถ้งึกำรใชง้ำนงำ่ยมี

ผลต่อพฤตกิรรมกำรใชอ้นิเทอรเ์น็ตแบงคก์ิง้ โดยชีใ้หเ้หน็ว่ำระบบอนิเทอรเ์น็ตแบงคก์ิง้ของธนำคำรจะตอ้งพฒันำและ

ออกแบบใหม้เีมนู ขัน้ตอนในกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงนิทีใ่ชง้ำนง่ำย ผูใ้ชส้ำมำรถเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตวัเอง  

ดำ้นประโยชน์จำกกำรใชง้ำน ผลจำกกำรวจิยัพบว่ำ เหน็ดว้ยอย่ำงยิง่กบัประโยชน์จำกกำรใชง้ำน โดยมคีวำม

รวดเรว็ในกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงนิ ประหยดัเวลำ มคีวำมไดเ้ปรยีบทำงดำ้นค่ำธรรมเนียม สะดวกสบำย สำมำรถใช้

บริกำรได้ทุกที่ทุกเวลำ และมีบริกำรที่หลำกหลำยตรงกับควำมต้องกำร ซึ่งสอดคล้องกับ งำนวิจัยของ ฐำวรำ                  

หวงัสมบูรณ์ด ี(2553) ได้ศกึษำ ควำมคดิเหน็ของกลุ่มตวัอย่ำงทีม่ผีลต่อกำรรบัรูถ้ึงประโยชน์ของกำรใชอ้นิเทอรเ์น็ต

แบงคก์ิง้ มผีลต่อพฤตกิรรมกำรใชอ้นิเทอรเ์น็ตแบงคก์ิง้ โดยมคีวำมเหน็ว่ำ กำรใชอ้นิเทอรเ์น็ตแบงคก์ิง้ท ำใหผู้ใ้ชร้บัรูถ้งึ

ประโยชน์ชดัเจนทีสุ่ดในดำ้นประหยดัเวลำในกำรเดนิทำงไปทีเ่คำน์เตอรส์ำขำ สรำ้งควำมสะดวก สำมำรถใชบ้รกิำรได้

ทุกที่ ตลอดเวลำ อกีทัง้เพิม่โอกำสในกำรท ำธุรกรรมและกำรลงทุน และเสยีค่ำใช้จ่ำยกำรท ำธุรกรมน้อยกว่ำกำรท ำ

ธุรกรรมที่เคำน์เตอร์สำขำ เช่นกำรโอนเงินระหว่ำงธนำคำร ซึ่งสำมำรถเปรียบเทียบได้จำกตำรำงค่ำธรรมเนียม                 

ของธนำคำร  

ด้ำนทศันคตต่ิอกำรใชง้ำน ผลจำกกำรวจิยัพบว่ำ เหน็ด้วยอย่ำงยิง่ กบักำรบรกิำรธนำคำรบนแอปพลเิคชัน่

เป็นบริกำรที่ใช้งำนง่ำย และเป็นบริกำรที่ได้ประโยชน์จำกกำรใช้งำน ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ ฐำวรำ                       

หวงัสมบรูณ์ด ี(2553) ไดศ้กึษำควำมคดิเหน็ของกลุ่มตวัอย่ำง พบว่ำกำรรบัรูถ้งึประโยชน์และกำรรบัรูถ้งึกำรใชง้ำนง่ำย

มผีลต่อกำรใชบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ตแบงคก์ิง้ จะต้องใชง้ำนง่ำย และมคีวำมคดิเหน็ว่ำกำรใชอ้นิเทอรเ์น็ตแบงคก์ิง้เพรำะ

รบัรูว้่ำมปีระโยชน์ในหลำยๆ ดำ้น เมื่อเทยีบกบักำรท ำธุรกรรมที่เคำวเ์ตอรส์ำขำ  

3. ดำ้นสว่นประสมทำงกำรตลำดบรกิำร ไดแ้ก่ ดำ้นบรกิำร รำคำ กำรสง่เสรมิกำรตลำด ช่องทำงกำรใชบ้รกิำร 

บุคคล กระบวนกำร และลกัษณะทำงกำยภำพ ซึง่สำมำรถอภปิรำยผลไดด้งันี้ 

ดำ้นประเภทของกำรใชบ้รกิำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงนิ  โดยประเภทของกำรใชบ้รกิำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงนิ             

ทีม่ำกทีสุ่ด คอื กำรโอนเงนิ ซึง่สอดคลอ้งกบังำนวจิยัของ บรริกัษ์ ทุ่งแจง้ (2548) ทีพ่บว่ำ มคีวำมพงึพอใจในบรกิำร

ต่ำงๆ ของธนำคำร เช่น ฝำก/ถอน อำยดัเชค็ โอนเงนิ มกีำรบรกิำรช ำระสนิคำ้ และบรกิำร มวีธิกีำรใชง้ำนทีง่่ำย และ

ประเภทบรกิำรเพยีงพอต่อควำมตอ้งกำร  
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ด้ำนธนำคำรที่ใช้ท ำธุรกรรมทำงกำรเงินมำกที่สุด และด้ำนเหตุผลที่ท ำธุรกรรมทำงกำรเงนิ ของธนำคำร

ดงักล่ำว โดยใหร้ะดบัควำมส ำคญัมำก กบักำรใชบ้รกิำรทำงกำรเงนิผ่ำนธนำคำรดงักล่ำวเป็นประจ ำ ซึง่สอดคลอ้งกบั

งำนวจิยัของ วรรณวมิล ชูศูนย ์(2551) ไดศ้กึษำเรื่องทศันคตขิองลูกคำ้ธนำคำรทำงอนิเตอรเ์น็ตของธนำคำร กรุงไทย 

จ ำกัด (มหำชน) ในอ ำเภอเมือง จังหวัดรำชบุรี ที่พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ที่เลือกใช้บริกำรของ

ธนำคำรกรุงไทย เน่ืองจำกเป็นธนำคำรทีใ่ชบ้รกิำรทำงกำรเงนิเป็นประจ ำ ซึง่ใชเ้ป็นบญัชรีบัเงนิเดอืน ซึง่สะดวกต่อกำร

ท ำธุรกรรมทำงกำรเงนิดำ้นอื่นๆ   

ด้ำนผู้ที่แนะน ำในกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงนิได้แก่ พนักงำนธนำคำร ซึ่งสอดคล้องกบังำนวจิยัของ ภทัรำ   

มหำมงคล (2554) ได้ศกึษำเรื่องปัจจยัทีม่ผีลต่อกำรตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิำรธนำคำรทำงโทรศพัท์มอืถอืของธนำคำร

กสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) ในกรุงเทพมหำนคร ซึ่งพบว่ำผู้แนะน ำกำรใช้บริกำรมีผลต่อกำรใช้บริกำร เนื่องจำก         

เป็นธุรกจิบรกิำร พนกังำน  จงึเป็นตวัก ำหนดว่ำธุรกจินัน้จะประสบควำมส ำเรจ็หรอืไม่  

ด้ำนวนัที่ใช้บริกำรกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงิน คือ วนัท ำงำน (จนัทร์ -ศุกร์) ซึ่งสอดคล้องกบังำนวจิยัของ                

พชัรนิทร ์แสนศริพินัธุ ์(2555) ไดศ้กึษำปัจจยัทีม่คีวำมสมัพนัธต่์อทศันคตกิำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงนิทำงอนิเตอรเ์น็ต

แบงคก์ิง้ ของวยักลำงคนในเขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร พบว่ำ ผูใ้ชบ้รกิำรส่วนใหญ่เลอืกกำรใชง้ำนเป็นวนัท ำงำน 

โดยสว่นใหญ่ทีใ่ชบ้รกิำรวนัท ำงำนผ่ำนธนำคำรบนอนิเตอรเ์น็ตแบงคก์ิง้เนื่องจำกใหค้วำมสะดวกสบำย และรวดเรว็กว่ำ

กำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงนิแบบปกต ิ 

ด้ำนเลือกกำรใช้บริกำรกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินผ่ำนโทรศพัท์เคลื่อนที่ ซึ่งสอดคล้องกบังำนวิจยัของ               

บงัอรรตัน์ ส ำเนียงเพรำะ (2554) ไดศ้กึษำ ปัจจยัทีม่ผีลต่อกำรยอมรบัและพฤตกิรรมกำรใชเ้ทคโนโลยสี ำนกังำนเสมอืน 

กรณีศึกษำ : หน่วยงำนปฏิบตัิกำรภำคสนำมองค์กรผู้ให้บริกำรโทรศพัท์เคลื่อนที่ พบว่ำ ควำมตัง้ใจใช้เทคโนโลยี

ส ำนักงำนเสมือนโดยผ่ำนอุปกรณ์สื่อสำรเคลื่อนที่ เป็นช่องทำงในกำรติดต่อสื่อสำรอีกทำงนึง เช่น เช็คอีเมล์ ตำม

ขำ่วสำร ซึง่พบว่ำ กำรใชเ้ครื่องมอืสือ่สำรเคลื่อนที ่เพิม่ควำมสะดวกในกำรใช ้และรบัรูป้ระโยชน์จำกกำรใชง้ำน 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
             จำกกำรศกึษำเรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงนิผ่ำนธนำคำรบนแอปพลเิคชัน่ ของ

กลุ่มคนวยัท ำงำน ในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหำนคร แสดงให้เหน็ถงึปัจจยัด้ำนลกัษณะทำงประชำกรศำสตร์ กำรยอมรบั

เทคโนโลย ีและสว่นประสมทำงกำรตลำดบรกิำร ต่ำงเป็นปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงนิผ่ำน

ธนำคำรบนแอปพลเิคชัน่ ดงันัน้กำรศกึษำในอนำคตควรศกึษำแต่ละปัจจยัใหล้ะเอยีดเพิม่มำกขึ้น เพื่อน ำกำรศกึษำนัน้

มำเป็นแนวทำงให้ทำงธนำคำรผูใ้หบ้รกิำรน ำมำปรบัใชใ้นกำรพฒันำกำรใหบ้รกิำรในด้ำนต่ำงๆ เพื่อให้สอดคลอ้งกบั

ควำมตอ้งกำรของผูใ้ชบ้รกิำรมำกยิง่ขึน้ 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 สำรนิพนธ์ฉบบันี้ ส ำเรจ็สมบูรณ์ไดด้้วยกำรสนับสนุน และควำมกรุณำจำก อำจำรย ์ดร. ญำณพล แสงสนัต์ 

อำจำรยท์ีป่รกึษำสำรนิพนธ ์ทีส่ละเวลำใหค้ ำแนะน ำ ควำมรู ้ควำมคดิเหน็ ทีม่คีุณค่ำ และเป็นประโยชน์อย่ำงยิง่ในกำร

วจิยัดว้ยควำมเมตตำ ซึง่ผูว้จิยัขอกรำบขอบพระคุณเป็นอย่ำงสงู 
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 ขอขอบคุณ เจำ้หน้ำทีป่ระจ ำภำควชิำบรหิำรธุรกจิ และเจำ้หน้ำทีป่ระจ ำหอ้งบณัฑติวทิยำลยัทุกท่ำนทีใ่หค้วำม

ช่วยเหลอื และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรท ำวจิยัครัง้นี้ รวมทัง้ขอขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคน และบุคคลต่ำงๆ ที่มสี่วน  

สนบัสนุน ช่วยเหลอื แนะน ำ และเป็นก ำลงัใจใหผู้ว้จิยัเสมอมำ 

 ท้ำยที่สุดเหนือสิง่อื่นใด ผู้วจิยัขอกรำบขอบพระคุณบดิำ มำรดำ และครอบครวัของผูว้จิยั ที่เป็นก ำลงัใจแก่ 

ผูว้จิยัเสมอมำ 
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