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ส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจเลอืกใช้บริการโมบายแบงกิ�งแอพพลเิคชั!น

ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน)ของประชากรใน เขตจังหวดันครศรีธรรมราช 

Marketing mix factors affect  the decision to use the mobile banking application of 

Thanachart Bank Public Company Limited of the population in Nakhon Si Thammarat 

province. 
สุนิษา แกว้มี1   ดร.ปรเมษฐ ์บุญนาํศิริกิจ2 

บทคัดย่อ 

 งานวิจยัครั งนี  มีวตัถุประสงค์เพื&อศึกษาปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ และปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดบริการ 7P’s ที&มีส่งต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการโมบายแบงกิ ง แอพพลิเคชั&น ธนาคารธนชาต 

จาํกดั (มหาชน) ทาํการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางสําเร็จรูป ของ Taro Yamane (1967) ที&ระดบันยัสําคญั

อยูที่& 0.05 ค่าความคลาดเคลื&อน ร้อยละ 5 ซึ& งจะไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั งหมด จาํนวน  389  คน ใชแ้บบสอบถาม 

เป็นเครื&องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิตินาํเสนอค่าเฉลี&ย 

ส่วนเบี&ยงเบนมาตรฐาน และสถิติวเิคราะห์  

 ผลการวจิยั พบวา่  

 1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 

36-45 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพพนกังาน/ลูกจา้งบริษทัเอกชน และมีมีรายไดเ้ฉลี&ยต่อเดือน 

ระหวา่ง 20,001-30,000 บาท 

 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที&มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโมบายแบงกิ งแอพพลิเคชั&น 

ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) โดยรวมอยูใ่นระดบัความสาํคญัมากที&สุด มีค่าเฉลี&ยรวมเท่ากบั 4.25 

 3. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ 

     3.1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ซึ& งประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อ
เดือน ที&แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการโมบายแบงกิ ง แอพพลิเคชั&น ธนาคารธนชาต จาํกดั 
(มหาชน) ของผูใ้ชบ้ริการในเขตจงัหวดันครศรีธรรมราช ต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที&ระดบั 0.001 
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  3.2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ซึ& งประกอบไปดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ดา้นราคา 
(Price) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ด้านบุคคล (People) 
ดา้นกระบวนการ (Process) และดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการ โมบายแบงกิ ง แอพพลิเคชั&นธนาคารธนชาต จาํกัด (มหาชน) ของผูใ้ช้บริการในเขตจังหวดั
นครศรีธรรมราช 

        ABSTRACT 

 This research aims to study were the demographic characteristics and the marketing 

mix factors (7P’s) that affect to the decision to use the mobile banking application of 

Thanachart Bank Public Company Limited. Sampling group by using the finished table of Taro 

Yamane (1967) at the significance level of 0.05, 5 percent error which will receive a total of 389 

samples. Use questionnaires as a tool to collect data. Statistics used include mean, standard 

deviation and statistical analysis. 

 The research found that 

 1. Demographic factors found that most of the respondents were female, aged between 

36-45 year, a bachelor's degree in a career employees or employees of private companies and 

the monthly incomes of between 20,001-30,000 baht 

 2. The marketing mix factors that affect to the decision to use the mobile banking 

application of Thanachart Bank Public Company Limited, Overall, at the highest level of 

significance, with an average of 4.25 

 3. The results of the hypothesis, 

  3.1 Demographic characteristics include sex, age, education level, occupation and 

monthly income which has a different effect on the decision to use the mobile banking 

application of Thanachart Bank Public Company Limited the population in Nakhon Si 

Thammarat Province, with statistical significance at the level of 0.001. 

  3.2 Marketing mix factors that include product, price, place, promotion, people, 

process and physical evidence effect on the decision to use the mobile banking application of 

Thanachart Bank Public Company Limited the population in Nakhon Si Thammarat Province.

   

หมายเหตุ : คาํสําคญั (Key Word) ไดแ้ก่  (1) ส่วนประสมทางการตลาด (2) การตดัสินใจ (3) โมบายแบงกิ ง
แอพพลิเคชั&น 
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บทนํา 

 จากความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยใีนปัจจุบนัส่งผลใหพ้ฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีการ

เปลี&ยนแปลงไปจากเดิม จึงทาํใหผู้ป้ระกอบการต่างๆ จะตอ้งมีการปรับตวัให้เขา้กบั พฤติกรรมของผูบ้ริโภค

ที&เปลี&ยนแปลงไป เพื&อที&จะทาํใหธุ้รกิจอยูร่อด สร้างความย ั&งยนืใหก้บัธุรกิจของตนเอง ในส่วนของสถาบนั

การเงินหรือธนาคารพาณิชยต่์างๆ ก็มีการปรับตวัเพื&อใหท้นักบัการเปลี&ยนแปลงของเทคโนโลย ีโดยใน

ปัจจุบนัธนาคารพาณิชยต่์างๆ จะตอ้งมีนโยบายในการลงทุนที&เกี&ยวกบัระบบเทคโนโลย ีเพื&อรองรับระบบ

ดิจิตอลของธนาคารใหมี้ประสิทธิภาพมากขึ น 

 โมบายแบงกิ งแอพพลิเคชั&น เป็นการใหบ้ริการเสมือนธนาคารจริงทุกประการ ไม่วา่จะเป็นการโอน

เงิน จ่ายชาํระค่าสินคา้ หรือเช็คยอดบญัชีคงเหลือ เป็นตน้ ซึ& งการบริการดงักล่าวนี ตรงกบัไลฟ์สไตลก์าร

ดาํเนินชีวติของคนในยคุปัจจุบนั โดยจะเห็นวา่จาํนวนผูใ้ชบ้ริการโมบายแบงกิ งแอพพลิเคชั&นจะมีจาํนวน

เพิ&มมากขึ นในทุกปี ซึ& งในปัจจุบนัสถาบนัการเงินหรือธนาคารพาณิชยต่์างๆก็มีการใหบ้ริการโมบายแบงกิ ง 

แอพพลิเคชั&น ดงันั นธนาคารพาณิชย ์หรือสถาบนัการเงินต่างๆตอ้งหนัมา ใส่ใจและพฒันาปรับปรุง 

แอพพลิเคชั&นของตนเองใหมี้ความพิเศษมากขึ นเรื&อยๆ เพื&อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในยคุปัจจุบนั

ใหม้ากที&สุด 

 ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน)  ไดเ้ห็นถึงความสาํคญัของ การใหบ้ริการ โมบายแบงกิ ง

แอพพลิเคชั&น และพยายาม  พฒันาและปรับปรุง แอพพลิเคชั&น เพื&อจะสามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการของ

ลูกคา้ใหไ้ดม้ากที&สุด แต่ปัจจุบนั จาํนวนลูกคา้ที&ใชบ้ริการโมบายแบงกิ ง แอพพลิเคชั&นของธนาคาร ยงัมี

จาํนวนผูส้มคัรใชน้อ้ยซึ& งสาเหตุ  อาจเกิดจากแอพพลิเคชั&นของธนาคารยงัไม่ดี หรือการบริการของพนกังาน

ธนาคารไม่เป็นที&ประทบัใจ พนกังานยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในการอธิบายการใช ้แอพพลิเคชั&น ดงักล่าว 

หรืออาจจะเกิดจากการส่งเสริมการตลาดที&จะทาํใหลู้กคา้ รู้จกั แอพพลิเคชั&น ของธนาคาร ยงัไม่เพียงพอ  

การศึกษาคน้ควา้เรื&องปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที&มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ โมบายแบงกิ ง

แอพพลิเคชั&น ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) ของประชากรในเขตจงัหวดันครศรีธรรมราช ก็เพื&อจะทาํให้

ทราบวา่ป้จจยัส่วนประสมทางการตลาดอะไรที&มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโมบายแบงกิ ง

แอพพลิเคชั&น โดยขอ้มูลที&ไดรั้บจากการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อธนาคารผูใ้หบ้ริการ เพื&อจะไดน้าํขอ้มูลไป

ใชใ้นการพฒันาหรือปรับปรุงการใหบ้ริการ เพื&อสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหไ้ดม้ากที&สุด

และจะทาํใหเ้กิดการไดเ้ปรียบทางดา้นการแข่งขนั  และสาํหรับ บุคคลอื&น ที&มีความสนใจในการศึกษาขอ้มูล
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เกี&ยวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ก็สามารถนาํขอ้มูลไปประยกุตใ์ชเ้พื&อพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการ

ของตนเองใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ไดเ้ช่นเดียวกนั 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื&อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ โมบายแบงกิ ง

แอพพลิเคชั&น ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

2. เพื&อศึกษา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s ที&มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโม

บายแบงกิ ง แอพพลิเคชั&น ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

สมมติฐานการวจัิย 

  1.ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ที&แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโมบายแบงกิ ง 

แอพพลิเคชั&นธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) ของผูใ้ชบ้ริการในเขตจงัหวดันครศรีธรรมราชแตกต่างกนั 

  2.ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ โมบายแบงกิ ง 

แอพพลิเคชั&นธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) ของผูใ้ชบ้ริการในเขตจงัหวดันครศรีธรรมราช 

ขอบเขตของการวจัิย 

1.การศึกษาครั งนี มีขอบเขตการศึกษาดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่งโดยประชากรคือกลุ่ม

ผูใ้ชบ้ริการโมบายแบงกิ งแอพพลิเคชั&นธนาคารธนชาต ในเขตจงัหวดันครศรีธรรมราช 

 2.ระยะเวลาที&ใชใ้นการศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูล ตั งแต่วนัที& 1 ธนัวาคม 2561 ถึง วนัที& 31 

มกราคม 2562 

ประโยชน์ที!คาดว่าจะได้รับ  

1. ทาํใหท้ราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7 P’s ที&ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการ โมบาย แบงกิ ง แอพพลิเคชั&น ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) ของผูใ้ชบ้ริการในเขตจงัหวดั

นครศรีธรรมราช ซึ& งจะทาํให้ธนาคารไดน้าํขอ้มูลที&ไดไ้ปพฒันาปรับปรุงระบบงาน รวมทั งการบริการเพื&อจะ

สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการไดม้ากที&สุด ซึ& งจะส่งผลใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความพึงพอใจ 

สร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัใหก้บัธนาคาร       
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 2. ทาํใหท้ราบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ที&แตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโม

บายแบงกิ งแอพพลิเคชั&น ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) ของผูใ้ชบ้ริการในเขตจงัหวดันครศรีธรรมราช

หรือไม่ เพื&อที&ธนาคาร จะไดน้าํไปใชใ้นการปรับปรุง พฒันา แอพพลิเคชั&น ใหมี้ความเหมาะสม สอดคลอ้ง

กบัปัจจยัที&แตกต่างกนั ทาํให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดม้ากยิ&งขึ น 

แนวคิดและทฤษฎีที!เกี!ยวข้อง 

 แนวคิดลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์  ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้และการศึกษา  ลกัษณะเหล่านี เป็นการ

แสดงใหเ้ห็นชดัเจนถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคล ซึ& งมีความจาํเป็นต่อการกาํหนดตลาดเป้าหมาย 

นอกจากนี ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ยงัทาํให้เห็นไดว้า่พฤติกรรมหรือความตอ้งการของแต่ละบุคคลนั น

แตกต่างกนัอยา่งชดัเจน จึงทาํใหแ้ต่ละบุคคลมีความตอ้งการที&จะตดัสินใจเลือกซื อสินคา้หรือบริการแตกต่าง

กนัไป  

 ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) 

 ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึงตวัแปรหรือเครื&องมือทางการตลาดที&สามารถ

ควบคุมได ้บริษทัมกัจะนาํมาใชร่้วมกนัเพื&อตอบสนองความพึงพอใจและความตอ้งการของลูกคา้ที&เป็น

กลุ่มเป้าหมาย ซึ& งส่วนประสมทางการตลาดเดิมจะมี 4 ตวัแปร (4P’s) ซึ& งประกอบดว้ย 1) ผลิตภณัฑ ์2) ราคา 

3) สถานที&หรือช่องทางการจดัจาํหน่าย 4) การส่งเสริมการตลาด และต่อมามีตวัแปรเพิ&ม มาอีก 3 ตวัแปร คือ 

1) บุคคล 2) ลกัษณะทางกายภาพ และ 3) กระบวนการ เพื&อใหส้อดคลอ้งกบัแนวคิดที&สําคญัของตลาด

สมยัใหม่ โดยเฉพาะธุรกิจที&เกียวกบัการบริการ ดงันั นจึงเรียกวา่ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) 

 แนวคดิและทฤษฎทีี!เกี!ยวกบัการตัดสินใจใช้บริการ (Decision Making In Service)  

 กระบวนการตดัสินใจซื อของผูบ้ริโภค เป็นกระบวนการก่อนที& ผูบ้ริโภคจะซื อสินคา้หรือบริการ 

ผูป้ระกอบการตอ้งทาํความเขา้ใจเกี&ยวกบัขั นตอนการตดัสินใจซื อของ ผูบ้ริโภค ซึ& งการตดัสินใจซื อไม่

เพียงแต่เป็นสิ&งที&สาํคญัมากสําหรับผูป้ระกอบการ แต่ยงัช่วยใหอ้งคก์าร สามารถปรับกลยทุธ์การขายตาม

กระบวนการตดัสินใจซื อของผูบ้ริโภคไดอี้กดว้ย 
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สรุปในกระบวนการตดัสินใจซื อของผูบ้ริโภค จะมีขั นตอนในการตดัสินใจ5 ขั นตอน โดยเริ&มจาก

การที&ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการหรือรับรู้วา่มีความตอ้งการซึ& งเกิดจากสิ&งเร้าหรือสิ&งกระตุน้ที&ทาํใหเ้กิดการ

รับรู้วา่มีความตอ้งการ จากนั นผูบ้ริโภคก็จะเริ&มตน้คน้หา้ขอ้มูลเพื&อแสวงหาสิ&งที&ตนเองตอ้งการเพื&อนาํขอ้มูล

ที&ไดม้าพิจารณาประเมินวา่สิ&งใดเป็นสิ&งที&ดีตรงกบัความตอ้งการของตนเองมากที&สุด เมื&อประเมินไดแ้ลว้วา่

สิ&งไหนดีที&สุดตรงใจตนเองมากที&สุด ผูบ้ริโภคก็จะทาํการตดัสินใจซื อผลิตภณัฑห์รือบริการนั นๆ และ

จากนั นเมื&อไดมี้การใชสิ้นคา้หรือบริการก็จะมีประสบการณ์การใชผ้ลิตภณัฑห์รือบริการ ซึ& งทาํใหเ้กิดความ

พอใจหรือไม่พอใจในสินคา้หรือบริการ หากพึงพอใจก็จะเกิดการซื อซํ ารวมทั งแนะนาํลูกคา้รายใหม่เขา้ แต่

ถา้เกิดไม่พึงพอใจก็จะเลิกใชเ้ลิกซื อผลิตภณัฑแ์ละบริการนั นๆรวมทั งมีการบอกต่อขอ้มูลที&ไม่ดีต่อผูบ้ริโภค

ท่านอื&นต่อไปซึ&งจะทาํใหเ้กิดความเสียหายต่อผลิตภณัฑข์องสินคา้และบริการนั นต่อไป 

งานวจัิยที!เกี!ยวข้อง 

 ภทัรา มหามงคล (2554) ไดท้าํการศึกษาเรื&อง ปัจจยัที&มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคาร

ทางโทรศพัทมื์อถือของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ของผูใ้ชบ้ริการในกรุงเทพมหานครผลการศึกษา

พบวา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดา้นอาย ุและรายไดที้&แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

ธนาคารทางโทรศพัทมื์อถือของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)ส่วนลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดา้น

เพศ การศึกษา และอาชีพ ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารทางโทรศพัทข์องธนาคารกสิกร

ไทย จาํกดั (มหาชน)ของผูใ้ชบ้ริการในกรุงเทพมหานคร สาํหรับปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

พบวา่ปัจจยัดา้นสถานที&จดัจาํหน่าย ดา้นบุคคล และดา้นลกัษณะทางกายภาพ และปัจจยัดา้นกระบวนการ 

ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการทางโทรศพัทมื์อถือของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั(มหาชน) ส่วนปัจจยั

ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาดไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารทาง

โทรศพัทมื์อถือของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ของผูใ้ชบ้ริการในกรุงเทพมหานคร 

 กาญจนา โพยายรส(2557) ไดศึ้กษาเรื&อง แรงจูงใจและพฤติกรรมที&ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ

ธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่เพศที&แตกต่างกนัมีผลต่อ

การตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตไม่แตกต่างกนั  อาย ุการศึกษา อาชีพ ที&แตกต่างกนัส่งผลต่อ

การตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ดา้นการ

ตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตพบวา่ การตดัสินใชบ้ริการทางอินเตอร์เน็ต ไดแ้ก่ความสนใจใน

การทาํธุรกรรม ความสะดวกในการใชบ้ริการ ความหลากหลายของการใหบ้ริการ ไดรั้บคาํแนะนาํจาก
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พนกังาน และเห็นการโฆษณาผา่นสื&อต่างๆ มีความสัมพนัธ์กบัแนวโนม้การตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารทาง

อินเตอร์เน็ตในอนาคต  

 ณฐัณี คุรุกิจวาณิชย(์2558) ไดศึ้กษาเรื&อง ปัจจยัที&มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการทางโทรศพัทข์อง

ธนาคารออมสินในเขตธนาคารออมสินภาค3 ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่อาชีพ 

ระดบัการศึกษา สถานภาพ อาย ุรายไดต่้อเดือน และเพศ ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการทางโทรศพัทข์อง

ธนาคารออมสินในเขตธนาคารออมสินภาค 3 สาํหรับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริม

การตลาด ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ดา้นบุคคลากร ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา และดา้นลกัษณะทางกายภาพ  

ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการทางโทรศพัทข์องธนาคารออมสินในเขตธนาคารออมสินภาค3 

 ชญัญาพทัธ์ จงทว ี(2558) ศึกษาเรื&อง ปัจจยัที&ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ Mobile 

Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ผูใ้ชบ้ริการที&มีความแตกต่างกนัในดา้นรายไดเ้ฉลี&ยต่อ

เดือน มีระดบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการ Mobile Banking ที&แตกต่างกนัสาํหรับปัจจยัดา้นส่วนประสม

ทางการตลาดและปัจจยัดา้นความปลอดภยัและการยอมรับเทคโนโลย ีพบวา่ปัจจยัที&ส่งผลต่อความพึงพอใจ

ในการใชบ้ริการ Mobile banking ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการอาํนวยความสะดวก ปัจจยัดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์

และความง่ายของการใชง้าน และปัจจยัดา้นควาปลอดภยั ตามลาํดบั 

 ชนญัญา สกุนา (2560) ศึกษาเรื&อง ส่วนประสมทางการตลาดที&มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการเคทีบีเน็ตแบงค ์ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ในเขตจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ผลการศึกษาพบวา่

ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่รับรู้การใชบ้ริการเคทีบีเน็ตแบงคธ์นาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ในเขตจงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์ สาํหรับการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ในภาพรวมผูใ้ชบ้ริการเคทีบีเน็ตแบงคธ์นาคารกรุงไทย 

จาํกดั (มหาชน) เห็นวา่ขอ้มูลเกี&ยวกบัการตดัสินใจมีความสาํคญัในระดบัมากที&สุด สาํหรับขอ้มูลใน 4 ดา้น 

ไดแ้ก่ 1)ดา้นประโยชน์การใชง้านเคทีบีเน็ตแบงค ์ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 2)ดา้นเขา้ใชบ้ริการเคที

บีเน็ตแบงค ์ธนาคารกรุงไทยจาํกดั (มหาชน) 3) ดา้นความรู้ในการใชบ้ริการเคทีบีเน็ตแบงค ์

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 4) ดา้นความตั งใจในการใชบ้ริการเคทีบีเน็ตแบงค ์ธนาคารกรุงไทย จาํกดั 

(มหาชน) ทั ง 4ดา้นนี มีความสาํคญัต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเคทีบีเน็ตแบงค ์ธนาคารกรุงไทย จาํกดั 

(มหาชน) ในเขตจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยดา้นประโยชน์การใชง้านมีผลสูงสุด ตามนยัสาํคญัทางสถิติ  

และในส่วนของส่วนประสมทางดา้นการตลาดซึ&งประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ

ใหบ้ริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการและดา้นลกัษณะทางกายภาพ  ส่งผลต่อ

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเคทีบีเน็ตแบงค ์ในระดบัสาํคญัมาก 
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 ตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

 ตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 ประชากรที&ใชใ้นการทาํวิจยั คือกลุ่มลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการ โมบายแบงกิ ง แอพพลิเคชั&น ธนาคารธนชาต 

จาํกดั (มหาชน) ในเขตจงัหวดันครศรีธรรมราช มีจาํนวนผูใ้ชบ้ริการ 13,306 ราย 

การกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งประชากรในการวจิยัโดยการใชต้ารางสาํเร็จรูปของ ทาโร่ ยามาเน (Taro 

Yamane) ซึ& งกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งที&ระดบัความเชื&อมั&นร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคลื&อนที&ยอมรับไดไ้ม่

เกิน ร้อยละ 5 กลุ่มตวัอยา่งที&ควรใชใ้นการวิจยัครั งนี เท่ากบั 389 คน 

เครื&องมือที&ใชใ้นการวจิยั ใชเ้ป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดย

แบบสอบถามสร้างขึ นเพื&อใหค้รอบคลุมและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการศึกษาวจิยัโดยแบ่ง

แบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน 

ส่วนที& 1 แบบสอบถามเกี&ยวกบัขอ้มูลทั&วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ยเพศ อาย ุ

การศึกษา อาชีพ และรายได ้ซึ& งเป็นคาํถามแบบเลือกตอบ 

ส่วนที& 2 แบบสอบถามเกี&ยวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการที&มีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการโมบายแบงกิ ง แอพพลิเคชั&น ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) ซึ& งเป็นแบบสอบถามแบบ

ประเมินค่า (Rating Scale)  

ส่วนที& 3 แบบสอบถามเกี&ยวกบักระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการโมบายแบงกิ งแอพพลิเคชั&นธนาคาร

ธนชาต จาํกดั (มหาชน) ซึ& งเป็นแบบสอบถามแบบประเมินค่า (Rating Scale) 

หลงัจากเก็บขอ้มูลเสร็จแลว้ ผูว้จิยัไดต้รวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกชุด จากนั นนาํ

ขอ้มูลที&ไดม้าวเิคราะห์ทางสถิติ โดยการประมวลขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป โดยสถิติที&ใชใ้นการ

วเิคราะห์ขอ้มูล มีดงันี  

1. สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ค่าความถี& (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉลี&ย (Mean) และค่าเบี&ยงเบนมาตราฐาน (Standard Deviation) ซึ& งมีขอ้มูลที&ใชใ้นการวเิคราะห์ดงันี  
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1.1 ขอ้มูลทั&วไปของผูต้อบแบบสอบถามวเิคราะห์โดยการแจกแจงความถี& (Frequency) และค่าร้อย

ละ (Percentage 

1.2 ประเมินระดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดบริการทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการโมบายแบงกิ ง แอพพลิเคชั&นธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) ของประชากรในเขตจงัหวดั

นครศรีธรรมราช วิเคราะห์โดยคาํนวณค่าเฉลี&ย (Mean) และค่าเบี&ยงเบนมาตราฐาน (Standard Deviation) 

 2.สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื&อทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่ง ตวัแปรอิสระและตวั

แปรตามในสมมติฐานต่างๆ โดยกาํหนดค่าความเชื&อมั&นที& 95% ขอ้มูลที&ใชใ้นการวิเคราะห์มีดงันี  

 2.1 ใชส้ถิติทดสอบความแตกต่างของค่าที (t-test) สาํหรับเปรียบเทียบความแตกต่างที&มีตวัแปร 2 

กลุ่ม และทดสอบค่า เอฟ (F-test) ดว้ยการวเิคราะห์ความแปรปรวน (One-Way ANOVA) สาํหรับการ

เปรียบเทียบความแตกต่างที&มีตวัแปรตั งแต่ 2 กลุ่มขึ นไป 

 2.2 หาค่าสัมประสิทธิy ของเพียร์สัน (Pearson’s Product-moment Correlation Coefficient)  

สรุปผลการวจัิย 

 1.ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ การศึกษา รายได ้ที&แตกต่างกนัมีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโมบายแบงกิ งแอพพลิเคชั&น ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) แตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติที&ระดบั 0.05 

 2.ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7 P’s ซึ& งประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ

จดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นการกระบวนการ ดา้นบุคคล และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ปัจจยั

ทั ง 4 ดา้นมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโมบายแบงกิ ง แอพพลิเคชั&น ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที&ระดบั 0.05 

อภิปรายผล 

  1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเป็นเพศหญิง มีอายุ
ระหวา่ง 36-45 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพพนกังาน/ลูกจา้งบริษทัเอกชน และมีมีรายไดเ้ฉลี&ยต่อ
เดือน ระหวา่ง 20,001-30,000 บาท สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชญัญาพทัธ์ จงทวี (2558) ศึกษาเรื&อง ปัจจยัที&
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่ม
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ตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 26-35 ปี ระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็น
พนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉลี&ยอยูที่& 15,001-30,000 บาท 
 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโมบายแบงกิ งแอพพลิเคชั&น 
ธนาคารธนชาต จาํกัด (มหาชน) โดยรวมอยู่ในระดับความสําคญัมากที&สุด มีค่าเฉลี&ยรวมเท่ากบั 4.25 
สอดคล้องกบังานวิจยัของ ชนัญญา สกุนา (2560) ศึกษาเรื& อง ส่วนประสมทางการตลาดที&มีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเคทีบีเน็ตแบงค ์ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ในเขตจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ผล
การศึกษาพบว่า ในส่วนของส่วนประสมทางดา้นการตลาดซึ& งประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้น
ช่องทางการให้บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการและด้านลักษณะทาง
กายภาพ  ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเคทีบีเน็ตแบงค ์ในระดบัสาํคญัมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
  1. ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) อยูใ่นระดบัความสําคญัมากที&สุด มีค่าเฉลี&ยรวมเท่ากบั 4.30 และเมื&อ
หากพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ค่าเฉลี&ยน้อยที&สุด คือ โมบาย แบงกิ ง แอพพลิเคชั&น ธนาคารธนชาต จาํกดั 
(มหาชน) มีการให้บริการหลากหลายตรงกบัความตอ้งการของท่านในการทาํธุรกรรมทางการเงิน เช่น 
บริการดา้นกองทุนรวม บริการดา้นเงินกู ้มีค่าเฉลี&ยเท่ากบั 4.17 ควรให้ความสําคญักบัเรื&องดงักล่าวเพิ&มมาก
ขึ น เพื&อใหต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้ 
 
  2. ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) อยูใ่นระดบัความสําคญัมาก มีค่าเฉลี&ยรวมเท่ากบั 4.15 
และเมื&อหากพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ค่าเฉลี&ยน้อยที&สุด คือ มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ โมบายแบงกิ ง
แอพพลิเคชั&นธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) ผา่นป้ายโฆษณา ใบปลิว แผน่พบั ทั งภายในและนอกสาขา มี
ค่าเฉลี&ยเท่ากบั 4.11 ควรให้ความสําคญักบัเรื&องดงักล่าวเพิ&มมากขึ น เป็นการกระตุน้ยอดผูใ้ชบ้ริการโมบาย
แบงกิ งแอพพลิเคชั&น ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน)  
  3. ดา้นบุคคล (People) อยูใ่นระดบัความสําคญัมากที&สุด มีค่าเฉลี&ยรวมเท่ากบั 4.22 และเมื&อหาก
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ค่าเฉลี&ยนอ้ยที&สุด คือ จาํนวนพนกังานมีเพียงพอต่อการให้บริการแนะนาํการใช้
งาน โมบายแบงกิ ง แอพพลิเคชั&น ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) มีค่าเฉลี&ยเท่ากบั 4.18 ควรให้ความสําคญั
กบัเรื&องดงักล่าวเพิ&มมากขึ น เพื&อสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ 
  4. ดา้นกระบวนการ (Process) อยูใ่นระดบัความสําคญัมากที&สุด มีค่าเฉลี&ยรวมเท่ากบั 4.22 และ
เมื&อหากพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ค่าเฉลี&ยน้อยที&สุด คือ ขั นตอนการในการใช้บริการ โมบาย    แบงกิ ง 
แอพพลิเคชั&น ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) ไม่ยุง่ยากซบัซ้อน มีค่าเฉลี&ยเท่ากบั 4.19 ควรให้ความสําคญั
กบัเรื&องดงักล่าวเพิ&มมากขึ น ขั นตอนใดมีความจาํเป็นมากนกั ควรลดหรือตดัออกไป 
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ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยครั�งต่อไป 
 1. เนื&องจากการวิจยัครั งนี  เป็นกรณีศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใช้บริการโมบายแบงกิ งแอพพลิเคชั&น ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) ของประชากรในเขตจงัหวดั
นครศรีธรรมราช หากผูที้&สนใจมีความตอ้งการผลการศึกษาในเรื&องอื&น ๆ ที&มีความครอบคลุมมากขึ น เช่น 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที&มีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการโมบายแบงกิ งแอพพลิเคชั&น 
ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) ของประชากรในเขตจงัหวดันครศรีธรรมราช เป็นตน้ 
  2. ควรมีการศึกษาตวัแปรอื&น ๆ ที&เกี&ยวขอ้งกบัปัจจยัที&ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโมบาย
แบงกิ งแอพพลิเคชั&น ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) ของประชากรในเขตจงัหวดันครศรีธรรมราช เพิ&มเติม 
เช่น คุณภาพการบริการ ความพึงพอใจในการใช้บริการ เพื&อให้ทราบขอ้มูลสมบูรณ์มากขึ นที&จะสามารถ
นาํไปใชป้ระโยชน์ในการปรับปรุงและพฒันาประสิทธิภาพของโมบายแบงกิ งแอพพลิเคชั&น ธนาคารธนชาต 
จาํกดั (มหาชน) ต่อไป 
คาํขอบคุณ 
 งานวจิยัในครั งนี สาํเร็จไดด้ว้ยความอนุเคราะห์จาก อาจารย ์ดร.ปรเมษฐ ์บุญนาํศิริกิจ อาจารยที์&

ปรึกษางานวจิยัที&กรุณาสละเวลาใหค้าํปรึกษาและขอ้เสนอแนะ ตลอดจนตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ จน

งานวจิยัสาํเร็จสมบูรณ์ได ้ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง นอกจากนี  ผูว้ิจยัขอขอบคุณ ลูกคา้ที&ใชบ้ริการ

โมบายแบงกิ งแอพพลิเคชั&นธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) ที&กรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามรวมทั ง

ขอขอบคุณ ครอบครัว หวัหนา้งาน เพื&อนร่วมงาน ที&เป็นกาํลงัใจและใหก้ารสนบัสนุน ในการทาํใหง้านวิจยั

ฉบบันี สาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
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