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บทคัดย่อ 

 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ในอ าเภอ ปากพนัง 

จงัหวดันครศรีธรรมราชท่ีใชบ้ริการโมบายแบงก้ิง แอพพลิเคชัน่ ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)
เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโมบายแบงก้ิง 
แอพพลิเคชัน่ ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) และเพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งส่วนประสมทาง
การตลาดกบัการตดัสินใจใชบ้ริการโมบายแบงก้ิง แอพพลิเคชัน่ ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย   คือ เป็นลูกค้าของธนาคารธนชาต สาขาปากพนังจังหวัด
นครศรีธรรมราช และมีโมบายแบงก้ิงแอพพลิเคชัน่ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) กลุ่มตวัอยา่งใน
คร้ังน้ี คือ 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม 

ผลการศึกษา  พบว่า  ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ร้อยละ 
37.0  มีอายุ 40  ปี ข้ึนไป ร้อยละ 40.5 มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 51.5 มีรายไดต่้อเดือน 
35,001  บาท ข้ึนไป ร้อยละ 51.5 ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ
โมบายแบงก้ิง แอพพลิเคชัน่ 1) ดา้นผลิตภณัฑ ์พบวา่โมบายแบงก้ิง แอพพลิเคชัน่ มีมาตรฐานของระบบ
ในการให้บริการท่ีถูกตอ้ง แม่นย  ามากท่ีสุด มีผลต่อการตดัสินใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 2) ดา้นราคา 
พบวา่การใชโ้มบายแบงก้ิง แอพพลิเคชัน่ ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมรายปีมากท่ีสุด มีผลต่อการตดัสินใจ
อยู่ในระดับมากท่ีสุด 3) ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย พบว่า โมบายแบงก้ิง แอพพลิเคชั่น สามารถ 
Download ไดส้ะดวกสบาย ไม่ซับซ้อนมากมีผลต่อการตดัสินใจอยู่ในระดบัมาก 4) ดา้นการส่งเสริม
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การตลาด พบว่า การแนะน าและให้ความรู้เก่ียวกับการใช้บริการโมบายแบงก้ิง แอพพลิเคชั่น จาก
พนกังานธนาคารประจ าสาขามีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 5) ดา้นบุคคล พบว่า พนกังาน/
พนกังาน Call center มีความรวดเร็วในการแกปั้ญหาเก่ียวกบัการใชบ้ริการโมบายแบงก้ิง แอพพลิเคชัน่ 
มีผลต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 6) ด้านกระบวนการให้บริการ  พบว่า โมบายแบงก้ิง 
แอพพลิเคชัน่ มีมาตรฐานดา้นความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนตวัมากท่ีสุด มีผลต่อการตดัสินใจอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด 7) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ พบวา่ ภาพลกัษณ์ของธนาคารมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการโม
บายแบงก้ิง แอพพลิเคชัน่ มากท่ีสุด มีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนประสมทางการตลาดกบัการตดัสินใจใชโ้มบายแบ
งก้ิง แอพพลิเคชัน่ สรุปว่าส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการตดัสินใจใชโ้ม
บายแบงก้ิง แอพพลิเคชัน่ โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั 

 
ค าส าคญั :  การตดัสินใจ, ส่วนประสมทางการตลาด, โมบายแบงก้ิง แอพพลิเคชนั 
 

ABSTRACT 
 

This research had the objective to study the demographic characteristics in Pak Panang 
District, Nakhonsithammarat Province who used mobile banking application of Thanachart Public 
Co., Ltd in order to study the market mix influencing the decision-making to use the service of 
mobile banking application of Thanachart Public Co., Ltd and to study the relationship of the 
market mix and the decision-making to use mobile banking application of Thanachart Public Co., 
Ltd. 

The sample group used in the research was 400 people in Pak Panang District, 
Nakhonsithammarat Province area which unspecified amount, so 400 people were used as a sample 
group. The tool in this research was questionnaire which the researcher created as a tool in 
collecting the data from the sample. 

From the study, it was found that the factor on demographics, most of the sample group 
were female at 37.0%, the age from 40 years and over at 40.5%, education level of bachelor degree 
at 51.5%, income per month of 35,001 baht at 51.5%. As for the market mix factor influencing the 
decision-making to use mobile banking application 1) on product, it was found that mobile banking 
application had system standard in providing the service which was correct and accurate and the 
influence to the decision-making at a highest level 2) regarding the price, it was found that using of 



 

mobile banking application, there was no annual fee had the influence to the decision-making at 
the most 3) regarding the distribution channel, it was found that mobile banking application having 
the ability to be easily downloaded and not too complicated had the decision-making at a high level 
4) on market promotion, it was found that recommendation and providing knowledge on the service 
of mobile banking application from bank branch personnel had influence to the decision-making at 
the highest level 5) on personnel, it was found that personnel/Call center personnel had the speed 
in solving problems on using mobile banking application with the decision-making at the highest 
level 6) on service process, it was found that mobile banking application having the safety standard 
of the personal data the most had influence to the decision-making at the highest level 7) on physical 
characteristics, it was found that image of the bank had influence to the decision-making to use 
mobile banking application at the highest level. 

In the test of the relationship between the market mix and the decision-making to use 
mobile banking application, it was concluded that the market mix had positive relationship to the 
decision-making to use mobile banking application by having the relationship in the same direction. 
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บทน า 
 

ความส าคญัและความเป็นมาของปัญหา 

 ในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา ตลาดสมาร์ทโฟนในไทย โดยภาพรวมมีการขยายตวัแบบกา้วกระโดด
เน่ืองมาจากความพร้อมในด้านเทคโนโลยีโครงข่ายพื้นฐาน 3G และ 4G  ท่ีกลุ่มผูป้ระกอบการ
โทรคมนาคมและการส่ือสาร ต่างเร่งพฒันาและขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีทั่วประเทศ  
ประกอบกบักระแสนิยมในการใชส้มาร์ทโฟน เขา้ถึงอินเทอร์เน็ตและส่ือโซเชียลเน็ตเวิร์คไดทุ้กท่ีทุก
เวลาตามท่ีตอ้งการ รวมถึงการมีกลุ่มผูป้ระกอบการซ่ึงเป็นผูผ้ลิตอุปกรณ์เคล่ือนท่ีรายใหม่โดยเฉพาะ
กลุ่มผูผ้ลิตจากจีนและไตห้วนั หรือแมแ้ต่กลุ่มผูป้ระกอบการท่ีเป็นผูใ้ห้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีใน
ประเทศท่ีหันมาผลิตและจดัจ าหน่ายสมาร์ทโฟนกนัเป็นจ านวนมาก ท าให้ราคาสมาร์ทโฟนเฉล่ียโดย
รวมอยูใ่นระดบัต ่าลง และฐานผูใ้ชง้านมีจ านวนเพิ่มมากข้ึนอยา่งรวดเร็ว 
 การใชส้มาร์ทโฟนในสัดส่วนท่ีเพิ่มข้ึน ท าให้ธุรกิจธนาคารจ าเป็นจะตอ้งพฒันาการให้บริการ
ในรูปแบบใหม่ ท่ีสามารถท าธุรกรรมทางการเงินใหง่้ายข้ึนดว้ยโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี หรือท่ีเรียกวา่ Mobile 
Financial Service (MFS) อาทิเช่น ช่วยให้การช าระเงินสะดวก รวดเร็ว ปลอดภยัตอบสนองพฤติกรรม



 

และความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ โดยเฉพาะผูใ้ชบ้ริการในเขตห่างไกลท่ีไม่สามารถเขา้ถึงสาขาหรือ
เคร่ืองเอทีเอม็ ของสถาบนัการเงินไดส้ะดวก ซ่ึงเม่ือผูใ้ชบ้ริการเขา้ถึงบริการทางการเงินไดส้ะดวกและ
รวดเร็วข้ึน เงินในระบบก็มีการเปล่ียนมือมากข้ึน และจะช่วยส่งผลดีต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ
โดยรวมในท่ีสุด 
 ถือว่าเป็นนวตักรรมทางการเงิน หรือการออกแบบผลิตภณัฑ์ทางการเงินใหม่ ๆ เพื่อสร้าง
แรงจูงใจให้ลูกค้ามาใช้บริการได้สะดวก รวดเร็วมากข้ึน ภายใต้ระบบรักษาความปลอดภัยท่ีมี
ประสิทธิภาพ นอกจากน้ีนโยบายดา้นการลงทุนประเทศไทยเปิดโอกาสให้ธนาคารจากต่างประเทศเขา้
มาด าเนินกิจการในประเทศไทยได ้ซ่ึงจากสถานการณ์การพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ๆของธนาคารพาณิชย ์
รวมทั้งการเขา้มาลงทุนของธุรกิจธนาคารต่างประเทศอาจกล่าวไดว้า่การแข่งขนัของธนาคารพาณิชยใ์น
ประเทศไทยค่อนขา้งรุนแรง โดยพิจารณาจากบรรดาธนาคารพาณิชยต่์างหันมาใช้เทคโนโลยีและ
ส่งเสริมการใช้ Internet banking กนันั้น ก็เพราะแนวโน้มลูกคา้เร่ิมใช้ช่องทางอินเตอร์เน็ตในการท า
ธุรกรรมมากข้ึน ธนาคารพาณิชยแ์ต่ละธนาคารจึงตอ้งการท่ีจะสร้างแรงรูงใจและดึงดูดใจเพื่อให้
ตอบสนองกบัความตอ้งการของพฤติกรรมผูบ้ริโภค แรงจูงใจเป็นปัจจยัหลกัของการดึงดูดลูกคา้ โดยแต่
ละธนาคารใชปั้จจยัทางการตลาด มาใชใ้นการดึงดูดใจ เร่ิมตน้ ปัจจยัแรก ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีความ
สะดวกรวดเร็วในการเขา้ถึงขอ้มูล ปลอดภยั ความน่าสนใจ ความทนัสมยั  ปัจจยัดา้นราคา ยกเวน้
ค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมบางประการท่ีแตกต่างจากการไปใชบ้ริการท่ีเคาทเ์ตอร์  ตรงตามการด าเนิน
ชีวิตของผูบ้ริโภค ในการท าธุรกรรมทางการเงิน ปัจจยัดา้นช่องทางให้บริการ ลูกคา้สามารถใชบ้ริการ
ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ซ่ึงเป็นบริการท่ีสะดวกและรวดเร็ว อีกทั้งยงัประหยดัทรัพยากรในการเดินทาง 
ปัจจยัสุดทา้ยปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ส่ือจะท าตวัเป็นส่ือกลางในการส่ือสาร ทั้งการโฆษณา
ผ่านทางโทรทศัน์ การตีพิมพเ์ผยแพร่ตามหนังสือพิมพ ์โบรชวัร์ หรือแมแ้ต่กระทัง่เจา้หน้าท่ีท่ีเป็นผู ้
ช้ีแจง เพื่อใหลู้กคา้เกิดความเขา้ใจและดึงดูดใจ ก่อใหเ้กิดแจงจูงใจตามมา 
 ดว้ยเหตุผลน้ีผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะท าการศึกษาถึง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 
โมบายแบงก้ิง แอพพลิเคชัน่ ธนาคารธนชาต จ ากดั(มหาชน) ของลูกคา้ในเขตอ าเภอ ปากพนงั จงัหวดั
นครศรีธรรมราช ด้านลกัษณะบุคคล ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และการตดัสินใจใช้บริการ
เพื่อท่ีจะหาจุดแข็ง และจุดอ่อนของการให้บริการท่ีจะช่วยในการพัฒนา ปรับปรุงบริการให้มี
ประสิทธิภาพตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้และบริการในส่วนใดท่ีเป็นท่ีพึ่งพอใจจนท าให้
เกิดการใชอ้ยา่งต่อเน่ือง และใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนการใหบ้ริการท่ีเหมาะสมต่อไปในอนาคต 

 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

 1. เพื่อศึกษาลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ในอ าเภอ ปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราชท่ีใช้
บริการโมบายแบงก้ิง แอพพลิเคชัน่ ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 



 

 2.  เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโมบายแบงก้ิง 
แอพพลิเคชัน่ ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
 3.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนประสมทางการตลาดกบัการตดัสินใจใชบ้ริการโม
บายแบงก้ิง แอพพลิเคชัน่ ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

 
สมมติฐานการวจิัย 

1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการโมบายแบงก้ิง 
แอพพลิเคชัน่ ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

  1.1  เพศท่ีต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ โมบาย แบงก้ิง แอพพลิเคชัน่ 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ของลูกคา้ในเขตอ าเภอ ปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช 

  1.2  อายุท่ีต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ โมบาย แบงก้ิง แอพพลิเคชัน่ 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ของผูใ้ชบ้ริการในเขตจงัหวดันครศรีธรรมราชแตกต่างกนั 

  1.3  ระดับการศึกษาท่ีต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโมบายแบงก้ิง
แอพพลิเคชั่น ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) ของลูกค้าในเขตอ าเภอ ปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

  1.4  รายได้ต่อเดือนท่ีต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ โมบาย แบงก้ิง 
แอพพลิเคชั่น ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) ของลูกค้าในเขตอ าเภอ ปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

2. ส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นกระบวนการให้บริการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ มี
ความสัมพนัธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการโมบายแบงก้ิง แอพพลิเคชั่น ธนาคารธนชาต จ ากัด 
(มหาชน) 

  2.1  ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจใชโ้ม
บายแบงก้ิง แอพพลิเคชัน่ ในเชิงบวก 

 2.2  ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา  มีความสมัพนัธ์ต่อการตดัสินใจใชโ้มบายแบงก้ิง 
แอพพลิเคชัน่ ในเชิงบวก 

 2.3  ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีความสัมพนัธ์ต่อการ
ตดัสินใจใชโ้มบายแบงก้ิง แอพพลิเคชัน่ ในเชิงบวก 

 2.4  ส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์ต่อการ
ตดัสินใจใชโ้มบายแบงก้ิง แอพพลิเคชัน่ ในเชิงบวก 



 

 2.5  ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นบุคคล มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจใชโ้มบาย
แบงก้ิง แอพพลิเคชัน่ ในเชิงบวก 

 2.6  ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นกระบวนการให้บริการ มีความสัมพนัธ์ต่อการ
ตดัสินใจใชโ้มบายแบงก้ิง แอพพลิเคชัน่ ในเชิงบวก 

 2.7  ส่วนประสมทางการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพนัธ์ต่อการ
ตดัสินใจใชโ้มบายแบงก้ิง แอพพลิเคชัน่ ในเชิงบวก 

 2.8  ส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมทุกดา้นมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจใชโ้ม
บายแบงก้ิง แอพพลิเคชัน่ ในเชิงบวก 

 
ขอบเขตของการวจิัย 

งานวิจัยน้ีมุ่งเน้นศึกษา เร่ืองปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโมบายแบงก้ิง 
แอพพลิเคชัน่ ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ของลูกคา้ในเขตอ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช

ประกอบไปดว้ยปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ เปรียบเทียบกบัปัจจยัส่วนบุคคล  ไดแ้ก่  เพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา  รายไดต่้อเดือนท่ีไดรั้บ  
กลุ่มประชากร ไดแ้ก่  เป็นลูกคา้ของธนาคารธนชาต สาขาปากพนงัจงัหวดันครศรีธรรมราช และมี
โมบายแบงก้ิงแอพพลิเคชัน่ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) การศึกษาคร้ังน้ีใชก้ลุ่มตวัอยา่งศึกษา 
โดยใชสู้ตรของ Taro Yamane (1967) ท่ีระดบันยัส าคญัอยูท่ี่ 0.05 ค่าความคลาดเคล่ือน ร้อยละ 5 ซ่ึง
จะไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด จ านวน 400  คน 

 
แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 
แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับประชากรศาสตร์ วราภรณ์ เอ้ือการณ์ และอิสระอุดมประเสริฐ 

(2553) ไดก้ล่าวว่า ปัจจยัทางดา้นประชากรเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงความแตกต่างกนัของผูบ้ริโภคในดา้น
ต่าง ๆ เช่น เพศ อายุ การศึกษา สถานะทางสังคม และ ศาสนา ซ่ึงปัจจยัทั้งหมดน้ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการด าเนินชีวิตท่ีต่างกนั และการตดัสินใจของการเลือกใชใ้นส่ิงต่างๆ 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด สุดาดวง เรืองรุจิระ (2543, น. 29) ได้
กล่าวไวว้่า ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) คือองค์ประกอบหรือปัจจัยท่ีส าคญัในการ
ด าเนินงานทางดา้นการตลาด เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีกิจการสามารถท าการควบคุมได ้โดยพื้นฐานของ
ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) จะประกอบด้วย 4 ปัจจยัคือ ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา 
(Price) ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด(Promotion) รวมเรียกว่า 4Ps แต่



 

ส าหรับธุรกิจบริการ จะมีส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix)เพิ่มเขา้มาอีก 3 ปัจจยั คือ ดา้น
บุคคล (People) ด้านการสร้างและน า เสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and 
Presentation) และดา้นกระบวนการ (Process) รวมเรียกไดว้า่เป็น 7Ps 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจวิเชียร วิทยอุดม (2556 : 13-3) กล่าวว่า การ
ตดัสินใจของผูบ้ริโภค หมายถึง การตดัสินใจของมนุษยโ์ดยทัว่ไปท่ีจะเกิดจากการเรียนรู้และการ
รับรู้ในส่ิงต่าง ๆ ท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งในสภาพแวดลอ้ม  นั้น ๆ กระบวนการเรียนรู้และการรับรู้มี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเน่ืองจากการเรียนรู้และการรับรู้จะก่อให้เกิดการสั่งสมและ
ประสบการณ์  

 
วธีิด าเนินการวจิัย 

 
การศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโมบายแบงก้ิง แอพพลิเคชัน่ 

ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ของลูกคา้ในเขตอ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราชการวิจยั
คร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเน้นการส ารวจเพื่อใช้วิธีการอธิบายข้อมูลเชิงพรรณนา 
(Descriptive Research) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยคือ แบบสอบถามเพื่อ
สอบถามขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด จากนั้นน าไปสรุปผลการวิจยัในประเด็นเก่ียวกบั
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการโมบายแบงก้ิง แอพพลิเคชัน่ ธนาคารธนชาต จ ากดั 
(มหาชน) ของลูกคา้ในเขตอ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช กลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา
คร้ังน้ี คือ เป็นลูกคา้ของธนาคารธนชาต สาขาปากพนงัจงัหวดันครศรีธรรมราช และมีโมบายแบ
งก้ิงแอพพลิเคชัน่ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน มีประชากรทั้งหมด จ านวน 5,803 คน โดยอา้งอิง
มาจากขอ้มูล  MIS & Data Analytics KPI Measurement & Data Analytics ธนาคารธนชาต จ ากัด 
มหาชน, (2563) 

การค านวณกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ีโดยใช้สูตรของ Taro Yamane (1967) ท่ีระดบั
นยัส าคญัอยูท่ี่ 0.05 ค่าความคลาดเคล่ือน ร้อยละ 5 ซ่ึงจะไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด จ านวน 400  คน 

 โดยวิธีการเลือกตวัอย่างแบบเจาะจง  (Purposive Sampling) ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างโดยมี
ขั้นตอนท่ี 1 วิธีการเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผูว้ิจยัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง เฉพาะ
ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) สาขาปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช  จาก
ช่วงเวลาของลูกค้าท่ีมาใช้บริการในธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) สาขาปากพนัง จังหวดั
นครศรีธรรมราช โดยเลือกแบบเจาะจงจ านวน  400 ตวัอย่าง ขั้นตอนท่ี 2 การก าหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งแบบโควตา้  



 

เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดย
สอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอ้มูลส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค ประกอบด้วย เพศ อายุ 
ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ส่วนท่ี 2 ตวัวดัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อ
การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโมบายแบงก้ิง แอพพลิเคชัน่ ส่วนท่ี 3 ตวัวดัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 
โมบายแบงก้ิง แอพพลิเคชัน่ ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ เพื่อการ
พฒันาและปรับปรุง  

การวิจัยน้ีใช้เคร่ืองมือในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องและมีความ
น่าเช่ือถือซ่ึงผูว้ิจัยได้มีการทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) โดยผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญ
จ านวน 3 ท่าน และความเช่ือมัน่ (Reliability) ดว้ยการน าแบบสอบถามท่ีไดจ้ากการปรับปรุงแกไ้ข
ตามค าแนะของผูท้รงคุณวุฒิมาทดสอบความเช่ือมัน่กบักลุ่มตวัอยา่ง 30 ราย ซ่ึงผลการทดสอบได้
ความเช่ือมัน่เท่ากบั เท่ากบั 0.965 

สถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)  เป็นการหาค่า
พื้นฐาน  ไดแ้ก่  ค่าความถ่ี (Frequency)  ค่าร้อยละ (Percentage) ใชส้ าหรับวิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะ
ส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง  ค่าเฉล่ีย (Mean)  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  ใช้
ส าหรับวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็น สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน  โดยการหาค่าสถิติทดสอบ
ที (t-test) เพื่อทดสอบตวัแปรสองกลุ่ม และใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One Way 
ANOVA)  แล้วแต่กรณี  ส าหรับการวิเคราะห์ความแปรปรวนเม่ือพบความแตกต่างจะท าการ
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่  ดว้ยวิธีการของ LSD  (Least Significant Difference, LSD)  โดย
ก าหนดการทดสอบนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.5 และทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสมัพนัธ์ โดย
ใช้สถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson product-moment correlation) ท่ีระดับ
นยัส าคญั 0.05 

 
ผลการวจิัย 

 
1. ผลการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 252 คน คิดเป็นร้อย

ละ 63.0 มีอาย ุ40  ปี ข้ึนไป จ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
จ านวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5 มีรายไดต่้อเดือน 35,001  บาท ข้ึนไป จ านวน 206 คน คิดเป็น
ร้อยละ 51.5  

2. ผลการวิเคราะห์ส่วนปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาด โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.45) ดา้นราคา (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.63) ดา้นการช่องทางจดั



 

จ าหน่าย (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.52) ดา้นบุคคล (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.38) ดา้นกระบวนการ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.64) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.44) รองลงมาปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.13) โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  

3. ผลการวิเคราะห์ระดบัการตดัสินใจของผูใ้ชบ้ริการโมบายแบงก้ิง แอพพลิเคชัน่ ระดบั
ความตดัสินใจโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การตระหนักถึงความตอ้งการ (ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.59) การประเมินทางเลือก (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.60) การตดัสินใจใชบ้ริการ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.61) การประเมินหลงัการใชบ้ริการ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.47) รองลงมาการแสวงหาขอ้มูล (ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.98) โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

4. ผลการทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
4.1 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ โดยใชก้ารทดสอบ

แบบ t-test พบว่า มีค่า t =1.09, Sig = 0.27 ซ่ึงมากกว่าระดบันยัส าคญั เท่ากบั 0.05 สรุปไดว้่า ผูใ้ช้
แอพพลิเคชั่น Mobile Banking ท่ีมีเพศต่างกนั มีการตดัสินใจใช้โมบายแบงก้ิง แอพพลิเคชั่นไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

4.2 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นอายโุดยใชก้ารทดสอบ
แบบ F-test ดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว หรือ One-Way ANOVA พบว่า มีค่า F 
=2.559 Sig = 0.08 ซ่ึงมากกว่าระดบันัยส าคญั เท่ากบั 0.05 สามารถสรุปไดว้่า ผูใ้ช้โมบายแบงก้ิง 
แอพพลิเคชัน่ท่ีมีอายุต่างกนั มีการตดัสินใจใชโ้มบายแบงก้ิง แอพพลิเคชัน่ไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

4.3 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นระดบัการศึกษาโดยใช้
การทดสอบแบบ F-test ดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว หรือ One-Way ANOVA 
พบว่า มีค่า F =1.906 Sig = 0.11 ซ่ึงมากกว่าระดบันยัส าคญั เท่ากบั 0.05 สามารถสรุปไดว้่า ผูใ้ชโ้ม
บายแบงก้ิง แอพพลิเคชัน่ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีการตดัสินใจใชโ้มบายแบงก้ิง แอพพลิเคชัน่
ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

4.4 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นรายไดต่้อเดือนโดยใช้
การทดสอบแบบ F-test ดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว หรือ One-Way ANOVA 
พบว่า มีค่า F =1.906 Sig = 0.11 ซ่ึงมากกว่าระดบันยัส าคญั เท่ากบั 0.05 สามารถสรุปไดว้่า ผูใ้ชโ้ม
บายแบงก้ิง แอพพลิเคชัน่ท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั มีการตดัสินใจใชโ้มบายแบงก้ิง แอพพลิเคชัน่
ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

4.5 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์กบั
การตดัสินใจใช้โมบายแบงก้ิง แอพพลิเคชัน่ โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (r) 
พบวา่ ค่า r ท่ีค  านวณไดมี้ค่าเท่ากบั 0.509 โดยมีค่า Sig. (1-tailed) เท่ากบั 0.00 ซ่ึงนอ้ยกวา่นยัส าคญั



 

ทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงันั้น จึงยอมรับH1 หมายความวา่ ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์มี
ความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัการตดัสินใจใชโ้มบายแบงก้ิง แอพพลิเคชัน่ โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกัน ดังนั้น ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ในระดับปานกลาง จึงมีผลต่อการ
ตดัสินใจใชโ้มบายแบงก้ิง แอพพลิเคชัน่ ในระดบัปานกลางเช่นกนั 

4.6 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา  
กบัการตดัสินใจใชโ้มบายแบงก้ิง แอพพลิเคชัน่ โดยใชค่้าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (r) 
พบวา่ ค่า r ท่ีค  านวณไดมี้ค่าเท่ากบั 0.371 โดยมีค่า Sig. (1-tailed) เท่ากบั 0.00 ซ่ึงนอ้ยกวา่นยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 ดังนั้น จึงยอมรับH1 หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา มี
ความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัการตดัสินใจใชโ้มบายแบงก้ิง แอพพลิเคชัน่ โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกนั ดงันั้น ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา ในระดบัค่อนขา้งต ่า จึงมีผลต่อการตดัสินใจใช้
โมบายแบงก้ิง แอพพลิเคชัน่ ในระดบัค่อนขา้งต ่าเช่นกนั 

4.7 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย กบัการตดัสินใจใชโ้มบายแบงก้ิง แอพพลิเคชัน่ โดยใชค่้าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบ
เพียร์สัน (r) พบว่า ค่า r ท่ีค  านวณไดมี้ค่าเท่ากบั 0.497 โดยมีค่า Sig. (1-tailed) เท่ากบั 0.00 ซ่ึงนอ้ย
กว่านัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงันั้น จึงยอมรับH1 หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาด
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัการตดัสินใจใชโ้มบายแบงก้ิง แอพพลิเคชัน่ 
โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น ส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ในระดบัค่อนขา้งต ่า จึงมีผลต่อการตดัสินใจใช้โมบายแบงก้ิง แอพพลิเคชั่น ในระดบั
ค่อนขา้งต ่าเช่นกนั 

4.8 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริม
การตลาด กบัการตดัสินใจใชโ้มบายแบงก้ิง แอพพลิเคชัน่ โดยใชค่้าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบ
เพียร์สัน (r) พบว่า ค่า r ท่ีค  านวณไดมี้ค่าเท่ากบั 0.474 โดยมีค่า Sig. (1-tailed) เท่ากบั 0.00 ซ่ึงนอ้ย
กว่านัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงันั้น จึงยอมรับH1 หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาด
ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการตดัสินใจใชโ้มบายแบงก้ิง แอพพลิเคชัน่ 
โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ดงันั้น ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ในระดบัค่อนขา้งต ่า จึงมีผลต่อการตดัสินใจใชโ้มบายแบงก้ิง แอพพลิเคชัน่ ในระดบัค่อนขา้งต ่า
เช่นกนั 

4.9 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนประสมทางการตลาด ดา้นบุคคล กบัการ
ตดัสินใจใชโ้มบายแบงก้ิง แอพพลิเคชัน่ โดยใชค่้าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (r) พบวา่ 
ค่า r ท่ีค  านวณไดมี้ค่าเท่ากบั 0.389 โดยมีค่า Sig. (1-tailed) เท่ากบั 0.00 ซ่ึงน้อยกว่านัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ .05 ดังนั้น จึงยอมรับH1 หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคคล มี



 

ความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัการตดัสินใจใชโ้มบายแบงก้ิง แอพพลิเคชัน่ โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกนั ดงันั้น ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นบุคคล ในระดบัค่อนขา้งต ่า จึงมีผลต่อการตดัสินใจ
ใชโ้มบายแบงก้ิง แอพพลิเคชัน่ ในระดบัค่อนขา้งต ่าเช่นกนั 

4.10 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งส่วนประสมทางการตลาด ดา้นกระบวนการ
ให้บริการ กบัการตดัสินใจใชโ้มบายแบงก้ิง แอพพลิเคชัน่ โดยใชค่้าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบ
เพียร์สัน (r) พบว่า ค่า r ท่ีค  านวณไดมี้ค่าเท่ากบั 0.525 โดยมีค่า Sig. (1-tailed) เท่ากบั 0.00 ซ่ึงนอ้ย
กว่านัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงันั้น จึงยอมรับH1 หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาด
ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการตดัสินใจใชโ้มบายแบงก้ิง แอพพลิเคชัน่ 
โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ดงันั้น ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
ในระดับปานกลาง จึงมีผลต่อการตดัสินใจใช้โมบายแบงก้ิง แอพพลิเคชั่น ในระดับปานกลาง
เช่นกนั 

4.11 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนประสมทางการตลาด ดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ กบัการตดัสินใจใชโ้มบายแบงก้ิง แอพพลิเคชัน่ โดยใชค่้าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบ
เพียร์สัน (r) พบว่า ค่า r ท่ีค  านวณไดมี้ค่าเท่ากบั 0.633 โดยมีค่า Sig. (1-tailed) เท่ากบั 0.00 ซ่ึงนอ้ย
กว่านัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงันั้น จึงยอมรับ H1 หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาด
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการตดัสินใจใชโ้มบายแบงก้ิง แอพพลิเคชัน่ 
โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ดงันั้น ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
ในระดบัค่อนขา้งสูง จึงมีผลต่อการตดัสินใจใชโ้มบายแบงก้ิง แอพพลิเคชัน่ ในระดบัค่อนขา้งสูง
เช่นกนั 

4.12 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมกบัการ
ตดัสินใจใชโ้มบายแบงก้ิง แอพพลิเคชัน่ โดยใชค่้าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (r) พบวา่ 
ค่า r ท่ีค  านวณไดมี้ค่าเท่ากบั 0.670 โดยมีค่า Sig. (1-tailed) เท่ากบั 0.00 ซ่ึงน้อยกว่านัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 ดงันั้น จึงยอมรับ H1 หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมทุกดา้นมี
ความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัการตดัสินใจใชโ้มบายแบงก้ิง แอพพลิเคชัน่ โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกนั ดงันั้น ส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมทุกดา้นในระดบัค่อนขา้งสูง จึงมีผลต่อการ
ตดัสินใจใชโ้มบายแบงก้ิง แอพพลิเคชัน่ ในระดบัค่อนขา้งสูงเช่นกนั 

 
 
 
 
 



 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวจิัย 
1. ควรมีบริการรูปแบบธุรกรรมทางการเงินท่ีหลากหลายเพื่อใหต้รงตามความตอ้งการของ

ลูกคา้มากท่ีสุด 
2. ควรมีค่าธรรมเนียมในการใช้บริการในการท าธุรกรรมบางรายการถูกกว่าการไปใช้

บริการท่ีธนาคาร 
3. ควรมีช่องทางสอบถามขอ้มูลเก่ียวกับการใช้บริการแอพพลิเคชั่นท่ีหลากหลาย เช่น 

สอบถามจากพนกังานธนาคาร ติดต่อกบัพนกังาน Call Center 
4. ควรมีการโฆษณาการใชโ้มบายแบงก้ิง แอพพลิเคชัน่ 
5. ควรมีการใหค้ าปรึกษาหรือค าแนะน าเก่ียวกบัการใชบ้ริการโมบายแบงก้ิง แอพพลิเคชัน่ 
6. ควรมีนโยบายแสดงความรับผิดชอบ กรณีเกิดความผิดพลาดในการใชบ้ริการ โมบายแบ

งก้ิง แอพพลิเคชัน่ 
7. ควรมีการปรับปรุงโมบายแบงก้ิง แอพพลิเคชัน่ มีลกัษณะสวยงาม ทนัสมยั ไม่ซบัซอ้น 
  

ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยคร้ังต่อไป 
1.  การศึกษาคร้ังน้ีท าการศึกษาเฉพาะลูกคา้ธนาคารธนชาต ของลูกคา้ในเขตอ าเภอปากพนงั 

จงัหวดันครศรีธรรมราชเท่านั้น จึงอาจท าให้ผลการศึกษาไม่สามารถส่ือความหมายไดใ้นภาพรวมของ
ลูกคา้ธนาคารธนชาต ทั้งหมด ดงันั้นจึงควรขยายขอบเขตการศึกษาไปยงักลุ่มตวัอยา่งในเขตพื้นท่ีอ่ืน ๆ 
เพิ่มเติม เช่น ลูกคา้ธนาคารธนชาตในพื้นท่ีอ าเภอหรือจงัหวดัอ่ืน ๆ 

2. การศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษากลุ่มตวัอยา่งท่ียงัไม่เคยเป็นลูกคา้ธนาคารธนชาต เพื่อศึกษาถึง
สาเหตุของการไม่ใชบ้ริการ ซ่ึงเป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะสามารถเพิ่มจ านวนผูใ้ชบ้ริการใหม้ากข้ึนได ้
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