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บทคัดย่อ
งานวิจยั ครัง้ นี้มจี ุดประสงค์เพื่อ 1) เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มผูใ้ ช้ทม่ี ผี ลต่อพฤติกรรม
การใช้บริการโมบาย แบงค์ก้งิ และ 2) เพื่อสร้างแบบจาลองเชิงเส้นแสดงอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาด
(7P’s) ที่ม ีผ ลต่ อ พฤติก รรมการใช้ บ ริก ารโมบาย แบงค์ ก้ิง สุ่ ม กลุ่ ม ตัว อย่ า งแบบไม่ ใ ช้ ค วามน่ า จะเป็ น
ด้วยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงที่ความเชื่อมัน่ 95% เก็บข้อมูลจานวน 707 ชุด ระดับความคิดเห็นต่อ
ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดอยู่ใ นระดับ มาก (xˉ = 4.05) เมื่อ จัด ผู้ใ ช้ต ามกลุ่ ม อายุ เ ป็ น 3 กลุ่ ม ได้แ ก่
กลุ่มวัยเรียน กลุ่มวัยทางาน และกลุ่มวัยเกษียณ เพื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบ Scheffe พบว่า
กลุ่มวัยเรียนและกลุ่มวัยทางาน แตกต่างกันอย่างมีนยั ะสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบนาตัวแปรทัง้ หมดเข้าสมการ พบว่า ด้านราคามิได้มคี วามสัมพันธ์
ต่ อ พฤติก รรมการใช้บ ริก ารโมบาย แบงค์ ก้ิง ดัง นั น้ แบบจ าลองเชิง เส้น ที่ป ระกอบด้ว ยด้า นผลิต ภัณ ฑ์
ด้ า นช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย ด้ า นการส่ ง เสริม การตลาด ด้ า นบุ ค คล ด้ า นลัก ษณะทางกายภาพ และ
ด้านกระบวนการ มีสมั ประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ .752 สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการใช้บริการโมบาย แบงค์ก้งิ ได้
ร้อยละ 56.6 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
อย่ า งไรก็ดี ช่ ว งอายุ ท่ีแ ตกต่ า งมีผ ลต่ อ พฤติก รรมการใช้บ ริก าร จากวิเ คราะห์ถ ดถอยเชิง เส้น
แบบลดตัว แปร พบว่า ด้านราคามิไ ด้มผี ลต่ อ พฤติกรรมการใช้บริการโมบาย แบงค์ก้งิ ของกลุ่ มวัย เรีย นกับ
กลุ่มวัยทางานร่วมกับด้านบุคคล และด้านกระบวนการ ตรงข้ามกับด้านการส่งเสริมการตลาดที่มไิ ด้ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการใช้บริการของกลุ่มวัยเกษียณอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
คาสาคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด พฤติกรรมผูบ้ ริโภค โมบาย แบงค์กง้ิ

Abstract
This research aim to 1) analyze the differences between user groups that affect usage behavior
mobile banking service and 2) create a linear model showing the influence of the marketing mix (7P’s)
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that affects usage behavior mobile banking service. In this article determine the sample size by nonprobability samping with purposive samping at 95% confidence. Data collection of 707 sets.the level of
opinions on marketing mix factors is at a high level (xˉ = 4.05). When divided user into 3 groups is student
group, working group and retire group. the results from 3 groups at good level. However, when using the
all factor results from each groups to analyze the relations with One- Way Analysis of variance. Found
student group and working group is statistically significant difference at the 0.05
The analyze result of all variables were used to the multiple regression. It was found that the
price factor is not relationship with the usage behavior mobile banking service. therefore the linear
reguession consisting of factors is product, place, promotion, people, physical evidence and process.the
correlation coefficient is.752 and usage behavior mobile banking service prediction was 56.6 percent with
statistical significance at 0.01 level.
However, the different of age ranges affect service usage behavior. From Backward Elimation
analysis, it was found that the price factor did not affect the usage behavior mobile banking service of
student group and working group with people and procedure factor. It opposed promotion factor that
does not affect the usage behavior of the retirement group with statistical significance.
Keywords: Marketing mix, Consumer behavior, Mobile banking

บทนา
จานวนผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนทีท่ วโลกในปั
ั่
จจุบนั จากรายงาน GSM Association (2019, p. 4) ระบุว่า
มีจานวนกว่า 5 พันล้านราย และคาดว่าในปี 2568 จะมีผใู้ ช้บริการโทรศัพท์เคลือ่ นทีท่ วโลกมี
ั่
จานวนเกิน 5.9 ล้าน
ราย คิดเป็ น 71% ของจานวนประชากรโลก สอดคล้องกับตัวเลขผูใ้ ช้โทรศัพท์เคลือ่ นทีใ่ นประเทศไทย จากรายงาน
ของสานักงานสถิตแิ ห่งชาติ (2560, น. 7) พบว่า คนไทยใช้โทรศัพท์เคลื่อนทีถ่ งึ 55.6 ล้านคน คิดเป็ นอัตราส่วน
ร้อยละ 88.2 ต่อจานวนประชากร ปั จจัยดังกล่าวผลักดันให้เข้าสู่ยุคที่ทุกคนเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์
เคลื่อ นหรือ Mobile First อย่ างเต็มตัว สาเหตุ จากราคาของสมาร์ทโฟนที่ถู กลง ท าให้ผู้ค นสามารถเข้า ถึง
อิน เทอร์เ น็ ต ได้ง่า ย และสะดวกขึ้น จากสถิติข อง We are Social and Hootsuite (2018, p. 39-40) พบว่ า
ปั จจุบนั คนไทยใช้เวลาอยู่กบั โลกออนไลน์นานทีส่ ุดในโลก โดยใช้อนิ เทอร์เน็ตกับทุกอุปกรณ์เฉลีย่ 9 ชัวโมง
่
38
นาทีต่อวัน และใช้อนิ เทอร์เน็ตผ่านมือถืออยู่ท่ี 4 ชัวโมง
่
56 นาที จากรายงาน Digital in 2018 (We are Social
and Hootsuite, 2018, p. 95) ระบุว่า กิจกรรมหลักของคนไทยบนสมาร์ทโฟน ได้แก่ การส่งข้อความแชท 77%
ดูวดี โี อออนไลน์ 75% เกมออนไลน์ 66% การค้นหาสถานที่ 64% และโมบาย แบงค์กง้ิ 56% ตามลาดับ
การทาธุรกรรมการเงินออนไลน์ในปั จจุบนั แบ่งเป็ นอินเทอร์เน็ต แบงค์กง้ิ (Internet banking) ทีท่ างาน
ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ และโมบาย แบงค์กง้ิ (Mobile banking) ทีต่ อ้ งดาวน์โหลดและติดตัง้ แอพพลิเคชันบนสมาร์
่
ท
โฟนก่อ นใช้งาน จากสถิติธุร กรรมทางการเงินผ่ านบริการ Mobile Banking และ Internet Banking (ธนาคาร
แห่งประเทศไทย, 2562) เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 มีลกู ค้าทีใ่ ช้บริการโมบาย แบงค์กง้ิ 43.53 ล้านบัญชี เพิม่ ขึน้
เกือบเท่าตัว เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 ขณะทีล่ ูกค้าทีใ่ ช้บริการอินเทอร์เน็ต แบงค์ก้งิ มีเพียง 24.04
ล้า นบัญ ชี แสดงถึง การท าธุ ร กรรมทางการเงิน ออนไลน์ ผ่ า นโมบาย แบงค์ก้ิง มีอ ัต ราการเติบ โตมากกว่ า
อินเทอร์เน็ต แบงค์กง้ิ เนื่องจากสามารถตอบสนองความต้องการในการทาธุรกรรมทางการเงินได้สะดวก รวดเร็ว
ทุกทีแ่ ละทุกเวลา รวมถึงการเติบโตของธุรกิจ E-commerce และ M-commerce ทาให้ผบู้ ริโภคนิยมซื้อสินค้าและ
บริการออนไลน์มากขึน้ และนิยมใช้โมบาย แบงค์ก้งิ เป็ นช่องทางการชาระเงิน ส่งผลให้การใช้โมบาย แบงค์ก้งิ
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มีแนวโน้ มเติบโตสูงขึ้น อย่ างต่ อ เนื่อ ง จากยอดการดาวน์ โ หลดแอพพลิเคชันโมบาย
่
แบงค์ก้งิ ของธนาคาร
ที่เปิ ดกิจการในประเทศไทยบน Google Play ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 พบว่า แอพพลิเคชัน่ K PLUS
จากธนาคารกสิกรไทย และ SCB EASY จากธนาคารไทยพาณิชย์ มียอดดาวน์โหลดสูงที่สุดกว่า 10 ล้านครัง้
ตามด้วย Bualuang mBanking จากธนาคารกรุงเทพ, Krungthai NEXT จากธนาคารกรุงไทย และ MyMo by
GSB จากธนาคารออมสิน มียอดการดาวน์โหลดกว่า 5 ล้านครัง้ รวมถึง TMB Touch จากธนาคารทหารไทย,
KMA จากธนาคารกรุงศรีอยุธยา, Tanachart Connect จากธนาคารธนชาติ และ ธ.ก.ส. A-Mobile จากธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ มียอดดาวน์ โหลดกว่า 1 ล้านครัง้ และธนาคารอื่น ๆ มียอดดาวน์ โหลดน้อยกว่า
1 ล้านครัง้ สะท้อนให้เห็นความนิยมของคนไทยที่เพิม่ มากขึ้น อันเป็ นสัญญาณดีท่แี สดงให้เห็นถึงการก้าวสู่
ความเป็ น 4.0 และสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ของประเทศไทย โดยอัตราการเติบโตของโมบาย แบงค์
กิ้งสาเหตุ ห ลักมาจากธนาคารต่ างๆ แข่งขัน กัน ในการให้บริการลูกค้า จัดโปรโมชันในเรื
่
่อ งของการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น การโอนเงินต่างธนาคาร การชาระเงินค่าบริการต่างๆ ซึ่งทาให้ลูกค้าได้รบั ประโยชน์
โดยตรง
เมือ่ ดูจากภาพรวมของประเทศไทยทีก่ าลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจทิ ลั อย่างเต็มตัว ผูค้ นใช้อนิ เทอร์เน็ตผ่าน
สมาร์ทโฟนในการค้นหาข้อมูล ติดต่อสื่อสาร ค้นหาสถานที่ ช้อปปิ้ ง ความบันเทิง แม้กระทังในการเสริ
่
มสร้าง
ภาพลักษณ์ขององค์กรและแบรนด์ต่างๆ แต่เมื่อมองเข้าไปดูพฤติกรรมการทาธุรกรรมทางการเงินขัน้ พื้นฐาน
ไม่ว่าจะเป็ นการโอน – เติม – จ่าย กลับพบว่า แม้คนไทยมีอตั ราการใช้โมบาย แบงค์ก้งิ อยู่ท่ี 37.9 ล้านบัญชี
แต่กลับมียอดผู้ใช้งานเพียงร้อยละ 56 จากกลุ่มผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย หรือคิดเป็ น 31 ล้านคน
เมือ่ เทียบกับจานวนประชากรไทย 70 ล้านคน ซึง่ น้อยกว่ายอดผูใ้ ช้งาน Facebook, LINE และ YouTube ทีม่ อี ยู่
ถึง 51,42 และ 40 ล้านคน แสดงให้เห็นถึงการทาธุรกรรมการเงินขัน้ พื้นฐานทีจ่ าเป็ นในชีวติ ประจาวันยังติดอยู่
กับการทาธุรกรรมทีธ่ นาคารมากกว่าใช้งานผ่านโมบาย แบงค์กง้ิ และยังพบข้อมูลทีน่ ่าสนใจอีกว่า (ผยง ศรีวณิช,
2561) อัตราการใช้โมบาย แบงค์ก้งิ ของคนไทยนัน้ มีการใช้งานกระจุกตัวอยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
และหัวเมืองใหญ่ๆ เท่านัน้ แต่คนส่วนใหญ่ตามท้องถิน่ และภูมภิ าคต่างๆ ยังไม่ใช้โมบาย แบงค์กง้ิ มากเท่าทีค่ วร
เนื่องจากไม่เข้าใจเทคโนโลยีทาให้ไม่กล้าใช้งาน และยังไม่ครอบคลุมในทุกประเภทบริการ ทัง้ การชาระค่าบริการ
ไปยัง องค์กรภาครัฐ รัฐ วิส าหกิจ และเอกชน จึง ยัง ใช้บ ริการผ่ า นธนาคาร และตู้เ อทีเ อ็ม มากกว่า โดยผู้ใช้
แต่ละกลุ่มมีความแตกต่างของพฤติกรรมในการชาระเงินผ่านอินเทอร์เน็ต อันจะเห็นได้จากสถิตกิ ารทาธุรกรรม
ทางการเงินของเจนเนอเรชัน่ Gen Z, Gen Y, Gen X และ Baby Boomer ในปี 2560 (สานักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2560, น. 1 46) เปรียบเทีย บ
กับการชาระค่าสินค้า / บริการ/ บัตรเครดิต ในปี 2561 (สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม, 2561 น. 1 42) ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบการทาธุรกรรมทางการเงินปี 2560 กับการชาระค่าสินค้า/ บริการ/ บัตรเครดิต
ในปี 2561 ของผูใ้ ช้รายเจนเนอเรชัน่
จะเห็น ได้ว่าร้อยละของผู้ทาธุร กรรมทางการเงิน ผ่ านอินเทอร์เน็ ตเพิม่ ขึ้นรายในทุกเจนเนอเรชัน่
อันสะท้อนให้เห็นถึงการพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป โดยเฉพาะการโอนเงินผ่านโมบาย แบงค์ก้งิ
ของผูใ้ ช้แต่ละกลุ่ม คิดเป็ นร้อยละ 20.8, 50.0, 37.4 และ 27.9 ตามลาดับ อย่างไรก็ดี ผูใ้ ช้แต่ละกลุ่มทีม่ ชี ่วงอายุ
แตกต่างกัน ส่งผลให้เกิดการคาดหวังในการบริการทีแ่ ตกต่างกัน เช่น ผูส้ งู วัยส่วนใหญ่ยงั มีความนิยมทีใ่ ช้บริการ
ในสาขาของธนาคารมากกว่าการใช้แอพพลิเคชันหรื
่ อช่องทางออนไลน์ เนื่องจากยังมีความกังขาและไม่มนใจกั
ั่ บ
เรื่องความปลอดภัยของการทาธุรกรรม อีกทัง้ ต้องการปฏิสมั พันธ์กบั ผูใ้ ห้บริการที่เป็ นคนจริง ๆ แทนที่จะเป็ น
ระบบ (แพน จรุงธนาภิบาล, 2562) กล่ าวว่า ผู้บริโ ภคใช้ 3 ช่อ งทางหลักในการทาธุรกรรมทางการเงิน คือ
ผ่านโทรศัพท์มอื ถือ , ผ่านธนาคารสาขาและผ่ านผู้ใช้โดยตรง โดยหลังจากธนาคารยกเลิกเก็บค่ าธรรมเนีย ม
การโอน จ่าย และเติมเงิน ผ่ านโมบาย แบงกิ้งต่ างธนาคารแล้ว พบว่า การทาธุร กรรมผ่ านธนาคารสาขา
และผ่ านผู้ใช้โดยตรงลดลง โดยการทาธุร กรรมที่ตู้เอทีเอ็มลดลง 19% และมีการใช้บริการโมบาย แบงค์ก้งิ
เพิม่ มากขึน้ 34% และบัญชีลูกค้าบนโมบายเพิม่ ขึน้ 30% จาก 4 ปั จจัยสนับสนุ น คือ 1) กลุ่มผูใ้ ช้สูงวัยเกิดจาก
การเรียนรูบ้ ริการโมบาย แบงค์กง้ิ ด้วยตัวเอง เพราะต้องการเข้ากับสังคม ลูกหลาน และคนรอบตัว 2) การเปลีย่ น
รูปแบบการให้บริการธนาคารเป็ นระบบออนไลน์ มากขึ้นทาให้ลูกค้าต้องปรับตัวตาม 3) การใช้บริการโมบาย
แบงค์ก้งิ ตามเพื่อนและคนรอบข้างของกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มผู้สูงวัย เพราะกลุ่มเพื่อนใช้งานกันหมดแล้ว และ
4) เกิดจากการเข้าถึงอิน เทอร์เน็ต และทาให้เกิดความต้องการซื้อสินค้าออนไลน์ มากขึ้น อีกทัง้ จากเดิมที่ม ี
แอปพลิเคชันของหลายธนาคาร
่
เหลือเพียงธนาคารหลักเท่านัน้ โดยเลือกทีส่ ะดวกกับการใช้งานและตอบโจทย์
ไลฟ์ สไตล์มากทีส่ ุด เนื่องจากความจุของสมาร์ทโฟนทีม่ ไี ม่มากนัก ดังนัน้ ความแตกต่างของแต่ละช่วงอายุส่งผล
แต่ละกลุ่มมีพฤติกรรมการใช้บริการโมบาย แบงค์กง้ิ ทีแ่ ตกต่างกัน ดังนี้
กลุ่ มวัย รุ่น เป็ น กลุ่ มที่มภี าระเรื่อ งค่ าใช้จ่า ยน้ อ ยที่สุ ด เพราะอยู่ในวัย เรีย น จึงมีค วามถี่ในการใช้
บริการสูง เนื่องจากไม่มภี าระที่ต้องรับผิดชอบมากนัก กลุ่มนี้มพี ฤติกรรมเมื่อเงินหมดจะให้เพื่อนโอนเงินให้
หรือ เงิน สดหมดก็จะขอจากเพื่อน เมื่อ ได้เงิน จากพ่อ แม่ก็จะโอนคืน เพื่อ น จึงเป็ น กลุ่ มที่มกี ารใช้จ่ายเกิดขึ้น
ตลอดเวลา ทาให้ความอดทนในการใช้จ่ายลดลง ไม่ยอมเก็บเงินรอเพือ่ ซื้อ แต่จะออกไปหางานพิเศษทา จึงทาให้
สามารถซื้อสินค้าราคาแพงได้เร็วขึน้
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กลุ่ มคนทางาน เป็ น กลุ่ ม ที่เริ่มมีภ าระค่ าใช้จ่ายมากขึ้น จากการดูแลตัว เองและพ่อ แม่ แต่ ย งั ไม่ม ี
ครอบครัว ดังนัน้ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจึงไม่มากเท่ากลุ่มทีม่ คี รอบครัว ทาให้เป็ นกลุ่มทีใ่ ช้จ่ายเงินเพือ่ สร้าง
ความสุขให้กบั การใช้ชวี ติ จากการหาเงินใช้เองจึงมองคุณค่าการใช้เงินมากกว่ากลุ่ม วัยรุ่น ทาให้มพี ฤติกรรม
ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า มักโอนเงินผ่านคิวอาร์โค้ด บัตรเครดิต อินเทอร์เน็ตและโมบาย แบงกิ้ง แทนการใช้เงินสด
เพราะมีคะแนนสะสมจากการใช้จ่าย จึงเกิดโอกาสทางธุรกิจในการกระตุ้นการขายสินค้า เช่น คะแนนสะสม
ของบัตรเครดิตสามารถเปลีย่ นเป็ นเงินสดได้
กลุ่ ม ครอบครัว มีลูก เป็ น กลุ่ ม ที่ม ีภ าระมากที่สุ ด มองเรื่อ งการวางแผนในอนาคต ต้อ งเก็บ เงิน
เพื่อครอบครัวและลูก ดังนัน้ การใช้จ่ายจะต้องมีการวางแผนทีด่ ี ใช้เงินเพื่อทาให้เกิดประโยชน์มากทีส่ ุด จึงมอง
หาสินค้าที่มกี ารลดราคา มีพฤติกรรมซื้อของจานวนมาก ไม่ซ้อื บ่อย หากพบว่า ช่องทางไหน หรือสินค้าใด
ซื้อได้ในราคาถูกจะกลับมาซื้อซ้า โดยการซื้อผ่านลาซาด้า หรือช้อปปี้ บ่อยครัง้ จะเรียนรูว้ ่าวันไหนหรือสินค้า
ซื้อได้ราคาถูก ก็จะกลับมาซื้อซ้าในวันนัน้ ๆ และซื้อมากขึน้ อีกทัง้ ปั จจุบนั กลุ่มครอบครัวนิยมเลีย้ งลูกเองมากขึน้
การออกนอกบ้านเพือ่ ไปซื้อสินค้าจะทาให้เสียเวลา จึงมีพฤติกรรมซื้อสินค้าออนไลน์มากขึน้
วัย เกษีย ณ เป็ น กลุ่ ม ที่ม ีภ าระน้ อ ยและมีเ วลามากกว่ า ทุ ก กลุ่ ม เป็ น กลุ่ ม ที่ซ้ือ สิน ค้า ด้ว ยเหตุ ผ ล
แต่ บางครัง้ จะเลือกซื้อสินค้าที่ลูกหลานสนใจ เนื่อ งจากซื้อสินค้าออนไลน์ เป็ น เรื่องที่แปลกใหม่ และอีกกลุ่ม
ทีม่ คี วามสาคัญ คือ นักท่องเทีย่ วต่างชาติทเ่ี ดินทางมายังประเทศไทยในปี 2561 กว่า 37 ล้านคน ทาให้รา้ นค้า
ต่างๆ รองรับการชาระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด ทาให้เกิดความสะดวกในการใช้จ่าย เนื่ องจากนักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทาง
ด้วยตนเองจะไม่พกเงินสดมากนัก จากปั ญหาเรือ่ งความปลอดภัย จึงนิยมใช้บริการโมบาย แบงค์กง้ิ ทาให้ผขู้ าย
สินค้าและบริการต้องมีการปรับตัวต่อเทคโนโลยีมากขึน้
จากข้อมูลข้างต้นทาให้เห็นว่า ธนาคารทีเ่ ป็ นผูใ้ ห้บริการธุรกรรมทางการเงิน จาเป็ นที่จะต้องศึกษาว่า
มีปัจจัยใดบ้างทีส่ ่งผลพฤติกรรมของผูใ้ ช้บริการ เพื่อนามาวางแผนการดาเนินงานให้เหมาะสม ทัง้ นี้ภาคการเงิน
เอกชนจะต้องปรับตัวให้เข้ากับบริบทและความต้องการของผูใ้ ช้บริการทีแ่ ตกต่างกัน ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั มีความสนใจ
ทีจ่ ะศึกษาอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาด 7 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลิตภัณฑ์ 2) ด้านราคา 3) ด้านช่องทาง
การจัดจาหน่ าย 4) ด้านการส่งเสริมการตลาด 5) ด้านบุคคล 6) ด้านลักษณะทางกายภาพ 7) ด้านกระบวนการ
ร่วมกับปั จจัยประชากรศาสตร์ดา้ นช่วงอายุทม่ี ผี ลต่อพฤติกรรมการใช้บริการโมบาย แบงค์ก้งิ ของธนาคารทีเ่ ปิ ด
กิจการในประเทศไทย เพื่อตอบสนองรูปแบบการให้บริการให้เหมาะสมกับบริบทผูใ้ ช้ทแ่ี ตกต่างกันและนาข้อมูล
ผลวิจยั ทีไ่ ด้ไปเป็ นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาการให้บริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บริการ
ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพือ่ วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มผูใ้ ช้ทม่ี ผี ลต่อพฤติกรรมการใช้บริการโมบาย แบงค์กง้ิ
2. เพื่อ สร้างแบบจาลองเชิงเส้นพยากรณ์ อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มผี ลต่อ
พฤติกรรมการใช้บริการโมบาย แบงค์กง้ิ

ทบทวนวรรณกรรม
ทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ (Demographics)
ยุบล เบ็ญจรงค์กจิ (2542, น. 44-52) กล่าวถึงแนวความคิดด้านประชากรศาสตร์ คือ พฤติกรรมต่างๆ
ของมนุ ษ ย์เกิดขึ้น ตามแรงบังคับจากภายนอกมากระตุ้น ด้ว ยความเชื่อ ที่ว่าคนที่มคี ุ ณสมบัติทางประชากร
ที่แตกต่ างกัน จะมีพ ฤติกรรมที่แตกต่ างกัน ไปด้ว ย และศิร ิว รรณ เสรีร ตั น์ และคนอื่น ๆ (2552, น. 4 1-42)
กล่าวว่า ตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ทส่ี าคัญตัวหนึ่ง คือ อายุ (Age) เป็ นปั จจัยทีท่ าให้คนมีความแตกต่ างกัน
ในเรื่องของความคิดและพฤติกรรม กลุ่มผูบ้ ริโภคทีอ่ ายุแตกต่างกันย่อมจะมีความต้องการในสินค้าและบริการ
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ที่แตกต่ างกัน ตามประสบการณ์ ในชีวติ ที่มใี นแต่ล ะช่ว งอายุ ส่ งผลให้มพี ฤติกรรม ทัศ นคติ ความรู้ส ึกนึกคิด
แตกต่างกัน ช่วงอายุ ส่งผลให้มพี ฤติกรรม ทัศนคติ ความรูส้ กึ นึกคิดแตกต่างกัน ช่วงอายุ ส่งผลให้มพี ฤติกรรม
ทัศนคติ ความรูส้ กึ นึกคิดแตกต่างกัน ช่วงอายุ ส่งผลให้มพี ฤติกรรม ทัศนคติ ความรูส้ กึ นึกคิดแตกต่างกัน เช่น
กลุ่มวัยเรียน และวัยทางาน จะสามารถเรียนรูก้ ารใช้บริการโมบาย แบงค์กง้ิ ได้เร็วกว่าผูส้ งู อายุ จากประสบการณ์
ในการใช้งานคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนทีแ่ ตกต่างกัน เป็ นต้น
ดัง นัน้ ผู้ว ิจ ัย สรุ ป ได้ว่า อายุ (Age) ในงานวิจ ัย ชิ้น นี้ หมายถึง กลุ่ ม อายุ ท่ีแ ตกต่ า งกัน ตามบริบท
การใช้ ง าน ซึ่ ง จะส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมการใช้ บ ริก ารโมบาย แบงค์ ก้ิ ง ที่ แ ตกต่ า งกัน ในงานวิจ ัย ชิ้น นี้
หมายถึง พฤติก รรมของผู้บ ริโ ภคที่แ ตกต่ า งกัน ในแต่ ล ะช่ว งอายุ ใ นประเด็น ด้า นจิต วิทยา ด้า นสัง คม และ
ด้านความปลอดภัย
ทฤษฏี ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix)
ส่วนประสมการตลาด คือ องค์ประกอบทีส่ าคัญในการดาเนินงานการตลาด เป็ นปั จจัยทีธ่ ุรกิจสามารถ
ควบคุ ม ได้ ธุ ร กิจ จะต้ อ งสร้ า งส่ ว นประสมทางการตลาดที่เ หมาะสมในการวางกลยุ ท ธ์ ท างการตลาด
แต่การดาเนินงานของธนาคารอยู่ในรูปแบบของธุรกิจบริการ ดังนัน้ กลยุทธ์การตลาดทีน่ ามาใช้กบั ธุรกิจบริการ
จาเป็ นทีจ่ ะต้องใช้ส่วนประสมทางการตลาด 7 ตัว ประกอบด้วย
1) ด้ า นผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product) เป็ นสิ่ง สนองความจ าเป็ นและความต้อ งการของมนุ ษ ย์ ซึ่ง เป็ น
สิ่งที่ผู้ข ายต้อ งมอบให้แก่ลูกค้า และลูกค้าจะได้ร บั ผลประโยชน์ และคุ ณค่ าของผลิต ภัณฑ์นัน้ ๆ โดย Etzel,
Walker, & Stanton (2007, p. 9) ได้อธิบายว่าผลิตภัณฑ์ทเ่ี สนอขายอาจมีตวั ตนหรือไม่มตี วั ตนก็ได้ และ Kotler,
& Amstrong (2014) ได้อ ธิบายว่าผลิต ภัณฑ์ประกอบด้วยคุ ณภาพ ภาพลักษณ์ ตราสิน ค้า คุ ณลักษณะเด่น
ความแตกต่ า ง ส่ ว นประกอบ การสนับ สนุ น การบริก ารลูก ค้า โอกาสการใช้ง าน ความพร้อ มใช้ง าน และ
การรับประกัน และศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ และคนอื่นๆ (2552, น. 157) อธิบายว่า ผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์
และมีคุณค่าในสายตาของลูกค้า ส่งผลให้สามารถขายผลิตภัณฑ์ได้
ดั ง นั ้น บริ ก ารโมบาย แบงค์ ก้ิ ง ถื อ เป็ นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ี ม ี ค วามส าคั ญ ต่ อ ธุ ร กิ จ ธนาคาร
จาต้องมีความทันสมัย มีฟังก์ชนการใช้
ั่
งานครบถ้วน มีความน่ าเชื่อถือ ก่อให้เกิดประโยชน์และคุณค่าในสายตา
ของผู้ใช้บริการ โดยบริการโมบาย แบงค์ก้งิ มีจุดเด่น ด้านผลิต ภัณฑ์ว่าด้ว ยสะดวกสบายในการทาธุร กรรม
(ลออรัตน์ รักษ์บุญยวง, 2561) เช่น โอนเงิน จ่ายเงิน ผ่าน QR Code โดยไม่ตอ้ งจาเลขทีบ่ ญ
ั ชี ไม่ตอ้ งพกเงินสด
ซื้อประกันเดินทางและเลือกซื้อสินค้าผ่านเฟสบุ๊คได้ทนั ที ขอ Statement เพื่อทาวีซ่าผ่านทางอีเมล หรือใช้เป็ น
หลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน เปิ ดบัญชีออมทรัพย์ เปิ ดบัญชีซ้อื ขายกองทุนออนไลน์ และสมัครบัตรเดบิตของ
ธนาคาร ได้ทนั ทีโดยไม่ต้องไปติดต่อที่ธนาคาร อีกทัง้ ค้นหาธนาคาร ตู้เอทีเอ็ม ร้านค้า ร้านอาหารในบริเวณ
ใกล้เคียงได้อย่างรวดเร็ว ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชีออมทรัพย์ บัญชีบตั รเครดิต บัญชีเงินกูต้ ่างๆ และ
ดูขอ้ มูลการลงทุนทัง้ หมดทีม่ อี ยู่กบั ธนาคาร ไม่ตอ้ งคอยปรับสมุดบัญชี
ผู้ ว ิจ ัย สรุ ป ได้ ว่ า ผลิต ภัณ ฑ์ (Product) ของงานวิจ ัย ชิ้น นี้ หมายถึ ง บริก ารโมบาย แบงค์ ก้ิง
ทีต่ อบสนองความต้องการให้กบั ผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็ นการรวมธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ผ่านแอพพลิเคชัน่
ได้ทนั ที ความปลอดภัยและน่าเชือ่ ถือในการใช้งาน หรือมีการอัพเดตข้อมูลให้ทนั สมัยอยู่ตลอดเวลา
2) ด้านราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน โดย Etzel, Walker, & Stanton (2007,
p. 9) อธิบ ายว่ า ราคา หมายถึง คุ ณ ค่ า ของผลิต ภัณ ฑ์ใ นรูป ของต้น ทุ น ของลูก ค้า เช่ น เดีย วกับ Kotler, &
Amstrong (2014) ได้ อ ธิบ ายค าว่ า หากลู ก ค้ า เปรีย บเทีย บระหว่ า งคุ ณ ค่ า กับ ราคาของผลิต ภัณ ฑ์ แ ล้ ว
คุณค่าสูงกว่าราคาก็ตดั สินใจซื้อ ดังนัน้ ราคาจึงประกอบด้วยการวางตาแหน่ ง รายการ ส่วนลด การให้เครดิต
วิธกี ารชาระเงิน สิง่ ทีเ่ พิม่ มูลค่าขององค์ประกอบ ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ และคนอื่นๆ (2552, น. 1 57) ได้อธิบายว่า
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การกาหนดราคาควรมีความเหมาะสมกับระดับของธุรกิจ เพือ่ ง่ายต่อการแยกระดับทีต่ ่างกัน และเนื่องจากบริการ
เป็ น สิ่ง ที่ไ ม่ส ามารถจับ ต้อ งได้ การตัง้ ราคาจึง ต้อ งสร้า งความเข้า ใจให้ก ับ ผู้ข ายและผู้ซ้ือ ว่ า มีอ ะไรที่ร วม
อยู่ในสิง่ ทีก่ าลังซื้อขายแลกเปลีย่ นกัน เพือ่ ให้ธุรกิจสามารถหลีกเลีย่ งปั ญหาในการตัง้ ราคา
ดังนัน้ ราคาของบริการโมบาย แบงค์ก้งิ จึงหมายถึง ค่ าธรรมเนียมการทาธุร กรรมทางการเงิน
แบบต่ า งๆ ที่ก าหนดอัต ราค่ า ธรรมเนี ย มไว้เ ป็ น มาตรฐานชัด เจน ซึ่ง ผู้ใ ห้บ ริก ารและผู้ร ับ บริก ารพึง พอใจ
โดยบริการโมบาย แบงค์ก้งิ มีจุดเด่นด้านราคาว่าด้วยการฟรีค่าธรรมเนียมต่างๆ (ลออรัตน์ รักษ์บุญยวง, 2561)
ทัง้ โอนเงิน ต่างธนาคาร โอนเงิน ข้ามจังหวัด จ่ายบิล มือ ถือ เติมเงิน ค่ าทางด่ว น ค่าน้ า ค่ าไฟ ค่ าบัต รเครดิต
ต่างธนาคาร และสินเชือ่ อื่นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทางไปทาธุรกรรม
ผู้วจิ ยั สรุปได้ว่าราคา (Price) ของงานวิจยั ชิ้นนี้ หมายถึง สิง่ ผู้ใช้บริการจะจ่ายเป็ นค่าธรรมเนียม
ในการใช้บริการ ถือเป็ นส่วนหนึ่งของรายได้ในธุรกิจธนาคาร ได้แก่ค่าธรรมเนียมในการทาธุรกรรมทางการเงิน
แบบต่ างๆ ตามที่ธนาคารแต่ ละแห่งกาหนดไว้ภ ายใต้มาตรฐานเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็ นค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ค่ า ธรรมเนี ย มรายปี อัต ราค่ า บริก ารรายเดือ น อัต ราค่ า ธรรมเนี ย ม การโอนเงิน ค่ า ธรรมเนี ย มการช าระ
ค่าผลิตภัณฑ์และบริการ ตลอดจนต้นทุนทางอ้อมในการทาธุรกรรม
3) ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย (Place) เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศสิ่งแวดล้อ ม
ในการน าเสนอบริก ารให้แ ก่ ลู ก ค้า ซึ่ง มีผ ลต่ อ การรับ รู้ข องลูก ค้า ในคุ ณ ค่ า และคุ ณ ประโยชน์ ข องบริก าร
ที่นาเสนอ โดย Etzel, Walker, & Stanton (2007, p. 9) อธิบายว่าช่องทางการจัดจาหน่ าย หมายถึง เส้นทาง
ทีผ่ ลิตภัณฑ์ รวมถึงกรรมสิทธิของผลิ
ตภัณฑ์ถูกเปลีย่ นมือไปยังตลาด ประกอบด้วยผูผ้ ลิต คนกลาง ลูกค้าหรือ
์
ผู้ใช้อุ ต สาหกรรม ซึ่งอาจจะใช้ช่องทางตรงหรือทางอ้อมก็ไ ด้ และ Kotler, & Amstrong (2014) ได้อ ธิบายว่า
กระบวนการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ และบริการจากธุรกิจไปยังตลาดที่นาผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด ประกอบด้วย
2 ส่ ว น คือ 1) ช่อ งทางการจัดจาหน่ าย หมายถึง กลุ่ มของบุค คล หรือ ธุร กิจที่เกี่ย วข้อ งกับการเคลื่อ นย้า ย
กรรมสิท ธิใ์ นผลิต ภัณ ฑ์ หรือ การเคลื่อ นย้า ยผลิต ภัณ ฑ์ จ ากผู้ผ ลิต ไปยัง ลู ก ค้า หรือ เส้ น ทางที่ผ ลิต ภัณ ฑ์
หรือ กรรมสิท ธิข์ องผลิต ภัณ ฑ์ ถู ก เปลี่ย นมือ ไปยัง ตลาด ซึ่ ง อาจจะใช้ ช่ อ งทางตรงจากผู้ ผ ลิต ไปยัง ลูก ค้า
หรือ ช่อ งทางอ้อ มจากผู้ผ ลิต ผ่ านคนกลางไปยังลูกค้า และ 2) การกระจายตัว ผลิต ภัณฑ์ห รือ การสนับ สนุ น
การกระจายตัว ผลิต ภัณ ฑ์สู่ต ลาด หมายถึง กระบวนการเกี่ย วกับ การวางแผน การปฏิบ ัติก ารตามแผน
และการควบคุมการเคลื่อนย้ายวัตถุดบิ ปั จจัยการผลิตและผลิตภัณฑ์สาเร็จรู ป จากจุดเริม่ ต้นไปยังจุดสุดท้ายใน
การบริโภค เพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยมุง่ หวังผลกาไร และศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ และคนอื่นๆ (2552,
น. 157) กล่าวว่าการเลือกทาเลทีต่ งั ้ ของธุรกิจนัน้ มีความสาคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ธุรกิจบริการ เนื่องจาก
เป็ นตัวกาหนดกลุ่มลูกค้าที่จะเข้ามาใช้บริการ ดังนัน้ สถานทีใ่ ห้บริการจึงควรครอบคลุมพื้นที่ในการให้บริการ
กลุ่มเป้ าหมายให้มากทีส่ ุด
ดังนัน้ ช่องทางการจัดจาหน่ ายของบริการโมบาย แบงค์ก้งิ หมายถึง กิจกรรมที่เกีย่ วข้องกับ
การเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์จากผูผ้ ลิตไปยังลูกค้า โดย ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ และคนอื่นๆ (2552, น. 157) ได้อธิบาย
ว่าช่องทางการจัดจาหน่ ายของธุรกิจบริการจะต้องสามารถสร้างความสะดวกให้กบั ผูท้ ม่ี าติดต่อ เช่น ธนาคาร
ต้องมีสถานที่กว้างขวาง ออกแบบให้เกิดความคล่องตัวแก่ผู้มาติดต่อ มีท่นี ัง่ เพียงพอ มีบรรยากาศที่จะสร้าง
ความรูส้ กึ ทีด่ ี ซึง่ บริการโมบาย แบงค์กง้ิ ถือเป็ นผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งของธนาคาร ซึง่ มีช่องทางในการเคลือ่ นย้าย
หรือ ส่ งมอบในลักษณะของผลิตภัณฑ์ท่จี บั ต้อ งไม่ได้ผ่านเครือ ข่า ยอินเทอร์เน็ต มิใช่เพีย งแค่นัน้ แต่ ช่องทาง
การจัดจาหน่ายของบริการโมบาย แบงค์กง้ิ ยังครอบคลุมถึงทีต่ งั ้ ของธนาคาร และตูเ้ อทีเอ็ม ซึง่ มีผลต่อการสมัคร
และเปิ ดใช้บริการ
ผู้ว ิจยั สรุปได้ว่าช่องทางการจัดจาหน่ าย (Place) ของงานวิจยั ชิ้นนี้ หมายถึง ความสะดวก
ในการเข้าถึงบริการโมบาย แบงค์ก้ิงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทัง้ ในขัน้ ตอนการสมัครใช้บริการ การสนับสนุน
จากธนาคารสาขา ตูเ้ อทีเอ็ม การดาวน์โหลดและติดตัง้ รวมถึงรองรับการใช้งานบนสมาร์ทโฟนทีห่ ลากหลาย

126

วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ ปี ท่ี 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562
4) ด้ า นการส่ ง เสริ มการตลาด ( Promotions) เป็ น เครื่ อ งมื อ ห นึ่ งที่ ม ี ค ว ามส า คั ญ
ในการติดต่อสื่อ สารให้ผู้ใช้บริการ โดยมีว ตั ถุ ประสงค์ท่แี จ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดทัศ นคติและพฤติกรรม
การใช้บริการ โดย Kotler, & Amstrong (2014) อธิบายการส่งเสริมการตลาด หมายถึง การสือ่ สารข้อมูลระหว่าง
ผูซ้ ้อื และผูข้ าย เพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ เครื่องมือทีส่ าคัญของการสือ่ สารการตลาด เช่น การขาย
โดยใช้พนักงานขาย การส่งเสริมการขาย การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ การสร้างตราสินค้า และการตลาด
ทางตรง เป็ นต้น และศิวฤทธิ ์ พงศกรรังศิลป์ (2555, น. 22) อธิบายว่าธุรกิจอาจใช้เครื่องมือเพียงประเภทเดียว
หรือหลายประเภทร่วมกัน ซึ่งต้องใช้เลือกใช้เครื่องมือการสื่อสารให้เหมาะสมกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์ คู่แข่งขัน
เช่น การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขายการลดแลกแจกแถม การมีกจิ กรรมทางการตลาด และ
การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ การใช้พนักงานขาย และการตลาดทางตรง เช่น การโทรศัพท์ สื่อโทรทัศน์ จดหมาย
เป็ นต้น
ดัง นัน้ การส่ ง เสริม การตลาด คือ การใช้เ ครื่อ งมือ การสื่อ สารเพื่อ จูง ใจ กระตุ้น ให้ลูก ค้า
เกิดการซื้อ สิน ค้าหรือ บริการ อาจใช้เครื่อ งมือ หลายประเภทร่ว มกัน ในลักษณะแบบผสมผสาน (Integrated
Marketing Communication: IMC) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์ คู่แข่งขัน โดยบริการ
โมบาย แบงค์ก้งิ มีจุดเด่นด้านการส่งเสริมการตลาด (ลออรัตน์ รักษ์บุญยวง, 2561) โดยสามารถรับโปรโมชัน่
ต่ า งๆ เช่ น ส่ ว นลด ตัว๋ หนัง ส่ ว นลดร้า นค้า รับ cash back เข้า บัญ ชีอ อมทรัพ ย์ และการสะสม E-Stamp
เพือ่ แลกรับของรางวัล
ผู้ว ิจยั สรุปได้ว่าการส่ งเสริมการตลาด (Promotion) ในงานวิจยั ชิ้น นี้ห มายถึง การส่ งเสริม
โดยการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เกี่ยวกับบริการโมบาย แบงค์ก้งิ อย่างหลากหลายและสม่าเสมอ
รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอื่น ๆ เพื่อ เพิ่มจานวนผู้ใช้บริการ และทาให้บริการเป็ นที่รู้จกั เช่น การใช้
สือ่ โฆษณา ทางโทรทัศน์ พนักงาน การส่งเสริมการขาย การจัดกิจกรรม (Event) การให้สทิ ธิพเิ ศษต่างๆ ทัง้ ทาง
ออนไลน์และออฟไลน์ เพือ่ จูงใจให้เกิดการใช้บริการโมบาย แบงค์กง้ิ
5) ด้ า นบุค คล (People) บุ ค ลากร พนัก งาน เจ้า หน้ า ที่ท่ีเ กี่ย วข้อ งกับ กระบวนการท างาน
เป็ นปั จจัยสาคัญที่สามารถสร้างความพึงพอใจในงานบริการให้ลูกค้าองค์กร (ปราณี เอี่ยมละออภักดี, 2549)
คุณสมบัติของบุคลากรที่สาคัญ คือ เอาใจใส่ลูกค้า มีใจรักในงานบริการ มีความคิด สร้างสรรค์ มีบุคลิกภาพ
ทีส่ ร้างความประทับใจให้กบั ผูพ้ บเห็น มีทกั ษะการแก้ปัญหา และทางาน บริการอย่างเต็มใจและเต็มที่ (ศิรวิ รรณ
เสรีร ัต น์ และคนอื่น ๆ, 2552, น. 1 57) ซึ่ง ต้อ งอาศัย การคัด เลือ ก การฝึ ก อบรม การจูง ใจ เพื่อ ให้ส ามารถ
สร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขัน เป็ นความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริการและ
ผูใ้ ช้บริการต่างๆ ขององค์กร ต้องมีความสามารถ มีทศั นคติทส่ี ามารถตอบสนองต่อผูใ้ ช้บริการ มีความคิดริเริม่
มีความสามารถในการแก้ไขปั ญหา สามารถสร้างค่านิยมให้กบั องค์กรได้
ดังนัน้ บุคคล คือ บุคคลากร พนักงาน ตลอดจนเจ้าหน้าทีผ่ เู้ กีย่ วข้องในการให้บริการโมบาย
แบงค์กง้ิ โดยฉัตราพร เสมอใจ (2550, น. 57) ได้ให้ความหมายไว้ว่า บุคลากรสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่
ลูกค้าและดึงลูกค้าให้กลับมาซื้อซ้า หรือไล่ลกู ค้าไปได้จากการปฏิสมั พันธ์กบั ลูกค้าเพียงครัง้ เดียว ดังนัน้ จาเป็ น
อย่ า งยิ่ง ที่ต้ อ งให้ค วามใส่ ใ จ และต้ อ งเตรีย มความพร้อ มของบุ ค ลากรเป็ นส าคัญ เริ่ม ตัง้ แต่ ก ารสรรห า
รับเข้าทางาน ฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรให้มศี กั ยภาพในการให้บริการ โดยเฉพาะพนักงานในส่วนทีต่ ดิ ต่อกับ
ลูกค้าโดยตรง
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ผู้ว ิจยั สรุปได้ว่าบุค คล (People) ในงานวิจยั ชิ้น นี้ หมายถึง ผู้ให้บริการโมบาย แบงค์ก้ิง
ในทุกมิตขิ องธนาคาร พนักงานและผูเ้ กีย่ วข้องผ่านช่องทางปกติและช่องทางออนไลน์ ทัง้ ในด้านประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เพือ่ ให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ผรู้ บั บริการ
6) ด้ า นลัก ษณะทางกายภาพ (Physical evidence) เป็ นสิ่ง ที่แ สดงให้เ ห็น ถึง ลัก ษณะทาง
กายภาพและการน าเสนอให้กบั ลูกค้าให้เห็น เป็ น รูปธรรม โดยพยายามสร้างคุ ณภาพโดยรวม ทัง้ ทางด้า ย
กายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กบั ลูกค้า (ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ และคนอื่นๆ, 2552, น. 157)
เนื่องจากการบริการของธุรกิจบริการมีลกั ษณะทีเ่ ป็ นนามธรรม ซึง่ ลักษณะพิเศษของบริการเช่นนี้ ทาให้ผบู้ ริโภค
เกิดความเสี่ย งและความไม่มนใจใน
ั่
การตัดสิน ใจเลือ กใช้บริการนัน้ ๆ ดังนัน้ หน้ าที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง
ของนักการตลาด คือ การสร้างหลักฐานทางกายภาพ โดยการสร้างและน่าเสนอสิง่ ทีเ่ ป็ นรูปธรรมขึน้ มาเพื่อเป็ น
สัญลักษณ์แทนการบริการทีไ่ ม่สามารถจับต้องได้ และเป็ นการสร้างความมันใจให้
่
กบั ลูกค้าด้วยในคราวเดียวกัน
หลัก ฐานทางกายภาพที่นัก การตลาดสร้า งขึ้น มานัน้ ได้แ ก่ สิ่ง แวดล้อ มทางกายภาพที่บ ริ ก ารนัน้ เกิด ขึ้น
และที่ซ่ึงผู้ให้บริการและลูกค้ามีป ฏิส มั พัน ธ์กนั และรวมถึงองค์ประกอบต่ า งๆ ที่ส ามารถจับต้อ งได้ ได้แก่
หลักฐานทีจ่ าเป็ น และหลักฐานประกอบ
ดังนัน้ ด้านลักษณะทางกายภาพ คือ ลักษณะทางกายภาพทีธ่ ุรกิจนาเสนอ และลูกค้าเห็นได้
ชัดเจนอย่างเป็ นรูปธรรมเพื่อสร้างคุณค่าให้กบั สินค้าและบริการ โดยอดุลย์ จาตุรงคกุล , และดลยา จาตุรงคกุล
(2550) ได้ศ ึกษาพบว่า ปั จจัย ที่มอี ิทธิพ ลต่ อ ความพึงพอใจของลูกค้าขึ้น อยู่กบั สภาพต่ างๆ เช่น แสงสว่าง
สภาพแวดล้อ ม การระบายอากาศ อุ ณหภูม ิ สิ่งอ านวยความสะดวกในการทางานอยู่ในสภาพที่ดี สวยงาม
ซึง่ บริการโมบาย แบงค์กง้ิ ถืออยู่ลกั ษณะของผลิตภัณฑ์ทจ่ี บั ต้องไม่ได้ แต่ยงั มีองค์ประกอบอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น
ช่องทางการให้บริการ เอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนอุปกรณ์สาธิตประกอบการใช้งาน
ผู้ว ิจ ัย สรุ ป ได้ว่ า ลัก ษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ในงานวิจ ัย ชิ้น นี้ หมายถึง
ช่อ งทางการให้บริการที่เป็ น ระเบียบ สะดวกรวดเร็ว เอกสารแนะน าการใช้งานที่เพียงพอ เข้าถึงได้รวดเร็ว
ตลอดจนอุปกรณ์สาธิตการใช้งานทีเ่ หมาะสมและทันสมัย
7) ด้านกระบวนการ (Process) เป็ น กิจ กรรมที่เ กี่ย วข้อ งกับ ระเบีย บวิธีก ารและงานปฏิบตั ิ
ในด้านการบริการ ทีน่ าเสนอให้กบั ผูใ้ ช้บริการเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็ว และทาให้ผใู้ ช้บริการ
เกิดความประทับใจ โดยกระบวนการเพื่อส่งมอบคุณภาพในการให้บริการกับผูบ้ ริโภคได้ รวดเร็วและประทับใจ
ลูกค้า โดยรวมถึงขัน้ ตอน แนวทาง ตารางการทางาน การทางานโดยใช้เครื่องจักร อุปกรณ์ ซึ่งเป็ นกิจกรรม
และงานทีท่ าประจาวันในการผลิตสินค้าและบริการเพื่อให้บริการแก่ลูกค้ากระบวนการจึงสาคัญต่อธุรกิจบริการ
อย่างยิง่ เนื่องจากสินค้าและบริการเป็ นสิง่ ทีก่ ่อให้เกิดรายได้ของกิจการ หากไม่มกี ารบริการเกิดขึน้ ก็ไม่สามารถ
สร้างรายได้ให้แก่กจิ การได้ และกระบวนการเป็ นส่วนหนึ่งในการกาหนดมาตรฐาน ความรวดเร็วและคุณภาพ
ในการบริการด้วย (ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ และคนอื่นๆ, 2552, น. 1 57) นอกจากนี้ยงั มี บทบาทในการรักษาระดับ
มาตรฐานการบริการและสร้างความแตกต่างในการให้บริการจากคู่แข่ง (ปราณี เอีย่ มละออภักดี, 2549)
ดัง นั น้ กระบวนการของบริก ารโมบาย แบงค์ ก้ิง ว่ า ด้ว ยนโยบาย แนวคิด แนวปฏิบ ัติ
เชิง รู ป ธรรมและนามธรรม ตลอดจนการสนั บ สนุ น ของธนาคารในรู ป แบบต่ า ง ๆ ที่เ อื้อ ต่ อ การใช้บ ริก าร
โดย Zeithaml, Parasuraman, & Berry (1990, p. 28) พบว่า ลูกค้าจะต้องได้รบั ความสะดวกจากการรับบริการ
ระเบีย บขัน้ ตอนไม่ม ากมายซับ ซ้อ นเกิน ไป การบริก ารจะต้อ งกระจายไปอย่ า งทัว่ ถึง รวดเร็ว และเป็ นไป
อย่างเสมอภาค
ผูว้ จิ ยั สรุปได้ว่ากระบวนการ (Process) ในงานวิจยั ชิ้นนี้ หมายถึง กระบวนการทางานของธนาคาร
ทีอ่ ยู่ในรูปแบบนามธรรม เพื่อสนับสนุ นการใช้บริการโมบาย แบงค์ก้งิ ทัง้ ในด้านเทคโนโลยีทเ่ี อื้อต่อการใช้งาน
ความปลอดภัยในการใช้งาน การป้ องกันและชดเชยความเสียหาย และการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
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ทฤษฎี เกี่ยวกับพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer behavior)
พฤติกรรมผู้บริโภค เป็ นการศึกษาวิธกี ารที่แต่ละบุคคลทาการตัดสินใจที่จะใช้ทรัพยากร เช่น เงิน
เวลา บุคคล และอื่น ๆ เกี่ยวกับการบริโภคสินค้าและบริการที่แสดงออกมาในลักษณะของการค้นหา การซื้อ
การใช้ การประเมิน และการทิง้ ผลิตภัณฑ์ (Schiffman, & Kanuk, 1994, p. 7) โดยรวมถึงกิจกรรมต่างๆ ทีบ่ ุคคล
กระท าเพื่อ ให้ไ ด้ส ิน ค้า หรือ บริก ารมาเพื่อ บริโ ภค ตลอดจนรวมไปถึง การบริโ ภคด้ว ย (อดุ ล ย์ จาตุ ร งคกุล ,
และดลยา จาตุ ร งคกุล , 2550, น. 5 ) ทัง้ นี้เพื่อ ตอบสนองความจาเป็ น และศึกษาผลกระทบที่มตี ่ อ ผู้บริโ ภค
และสังคม (สุภาภรณ์ พลนิกร, 2548, น. 4) โดยการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริโภคจะมีความสาคัญต่อการซื้อสินค้า
และบริการ ทัง้ ในปั จจุบนั และอนาคต (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550, น. 17-18) ดังนัน้ พฤติกรรมผูบ้ ริโภค หมายถึง
พฤติกรรมทีแ่ สดงออกเพือ่ นามาซึ่งสินค้าหรือบริการทีต่ อ้ งการ แต่ในลักษณะของโมบาย แบงค์ก้งิ อยู่ในรูปของ
ผลิต ภัณ ฑ์ ท่ีจ ับ ต้ อ งไม่ ไ ด้ มีรู ป แบบการใช้ง านและมีช่ อ งทางการเคลื่อ นย้ า ยจากผู้ผ ลิต ไปยัง ผู้ บ ริโ ภค
ผ่ า นเครือ ข่ า ยอิน เทอร์ เ น็ ต พฤติก รรมผู้บ ริโ ภคจึง อยู่ใ นรู ป แบบของการค้น หาข้อ มูล การเปรีย บเทีย บ
การตัดสินใจดาวน์โหลด/ ติดตัง้ การใช้งาน และความพึงพอใจหลังใช้งาน ตลอดจนการยกเลิกใช้งาน
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค เป็ นการค้นหาหรือวิจยั เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของ
ผู้บริโภค คาถามที่ใช้คน้ หาลักษณะพฤติกรรมผูบ้ ริโภคนิยมใช้ 6W1H เพื่อค้นหาคาตอบ 7 ประการหรือ 7Os
(ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ และคนอื่น ๆ, 2552, น. 125) ซึ่งจะทาให้ธุรกิจสามารถนเสนอสินค้าหรือบริการทีส่ อดคล้อง
กับพฤติกรรมนัน้ ๆ ของผูบ้ ริโภค
1) ใครอยู่ในตลาดเป้ าหมาย (Who is in the target market) เป็ นคาถามที่ต้องการทราบลักษณะ
กลุ่ มเป้ าหมาย (Occupants) โดยกลุ่ มเป้ าหมายของธนาคารในการให้บริการโมบาย แบงค์ก้งิ จะครอบคลุม
ทางด้านประชากรศาสตร์ ภูมศิ าสตร์ จิตวิทยาหรือจิตวิเคราะห์ และพฤติกรรมศาสตร์
2) ผู้บริ โภคซื้ ออะไร (What does the consumer buy) เป็ น คาถามที่ต้อ งการทราบสิ่งที่ผู้บ ริโ ภค
ต้องการซื้อ (Objects) ก็ คือ ต้องการคุณสมบัตหิ รือองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์และความแตกต่างที่เหนือ กว่า
คู่แข่ง ปั จจุบนั การให้บริการโมบาย แบงค์ก้งิ ของแต่ละธนาคารมีการแข่งขันกันสูงมาก เช่น การปรับตัวให้เป็ น
Lifestyle Banking ทีม่ ากกว่าการโอน-ถอน-เติม-จ่าย และนา Big Data และ AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์ขอ้ มูล
3) ทาไมผูบ้ ริ โภคจึงซื้อ (Why does the consumer buy) เป็ นคาถามทีต่ อ้ งการทราบถึงวัตถุประสงค์
ในการซื้อ (Objectives) ซึ่งผู้บริโภคสินค้าเพื่อความต้องการของเขาด้านร่างกายและจิตวิทยา จึงต้องศึกษา
ถึงปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ คือ ปั จจัยภายในหรือปั จจัยทางจิตวิทยา ปั จจัยทางสังคมและวัฒนธรรม
ปั จ จัย เฉพาะบุ ค คล ดัง นัน้ หากแสดงให้เ ห็น ว่า บริก ารโมบาย แบงค์ก้ิง มีป ระโยชน์ ต่ อ ชีว ิต ประจาวัน แล้ว
เมือ่ ผูบ้ ริโภคตระหนักถึงคุณค่าดังกล่าว จะช่วยกระตุน้ ให้ผบู้ ริโภคตัดสินใจใช้บริการ
4) ใครมีส่วนร่วมในการตัดสิ นใจซื้อ (Who participates in the buying) เป็ นคาถามทีต่ อ้ งการทราบ
ถึงบทบาทของกลุ่ มต่ า งๆ ที่มอี ิทธิพ ลในการตัดสิน ใจซื้อ (Organization) ประกอบด้ว ย ผู้ร ิเริ่ม ผู้มอี ิทธิพ ล
ผูต้ ดั สินใจซื้อ ผูซ้ ้อื ผูใ้ ช้ โดยปั จจัยแวดล้อมของสังคมมีส่วนผลักดันให้ผบู้ ริโภคตัดสินใจใช้บริการจากคนรอบข้าง
ครอบครัว และสังคม
5) ผู้บ ริ โ ภคซื้ อ เมื่ อ ใด (When does the consumer buy) เป็ นค าถามที่ต้ อ งการทราบโอกาส
ในการซื้อ (Occasions) ธนาคารหลายแห่งมีนโยบายเปิ ดบัญชีพร้อมลงทะเบียนใช้บริการโมบาย แบงค์ก้งิ ผ่าน
เคาน์เตอร์ให้บริการ
6) ผูบ้ ริ โภคซื้อที่ไหน (Where does the consumer buy) เป็ นคาถามทีต่ อ้ งการทราบถึงช่องทางหรือ
แหล่ง (Outlets) ที่ผู้บริโภคไปทาการซื้อ โดยบริการโมบาย แบงค์ก้งิ มีช่องทางในการเคลื่อนย้ายหรือส่งมอบ
ในลักษณะของผลิตภัณฑ์ทจ่ี บั ต้องไม่ได้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งความเร็วและความเสถียรของสัญญาณ
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อินเทอร์เน็ตมีผลโดยตรงต่อการดาวน์โหลดและติดตัง้ และครอบคลุมถึงธนาคารสาขาและตู้เอทีเอ็ม ทีม่ ผี ลต่อ
การเปิ ดใช้บริการ
7) ผู้บ ริ โ ภคซื้ อ อย่ า งไร (How does the consumer buy) เป็ นค าถามที่ต้ อ งการทราบขัน้ ตอน
ในการตัดสิน ใจซื้อ (Operations) ประกอบด้ว ย การรับรู้ปัญหา การค้น หาข้อ มูล การประเมิน ผลทางเลือ ก
ตัดสินใจซื้อ ความรู้สกึ ภายหลังการซื้อ แสดงให้เห็นว่าขัน้ ตอนที่ไม่ซบั ซ้อน ง่ายต่อการติดตัง้ และการใช้งาน
ส่งผลต่อการดาวน์โหลดและติดตัง้ แอพพลิเคชัน่ การสมัครและเปิ ดใช้บริการ ตลอดจนความช่วยเหลือผูบ้ ริโภค
ผ่านช่องทางต่างๆ
งานวิ จยั ที่ เกี่ยวข้อง
ภัทรา มหามงคล (2554, น. 66-67) ได้ศกึ ษาปั จจัยที่มผี ลต่อ การตัดสิน ใจเลือกใช้บริการธนาคาร
ผ่ า นทางโทรศัพ ท์ม ือ ถือ ของธนาคารกสิก รไทย จ ากัด (มหาชน) ของผู้ใ ช้บ ริก ารในเขตกรุ ง เทพมหานคร
กลุ่ ม ตัว อย่ า งทัง้ หมด 400 คน และวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล ด้ ว ยการวิเ คราะห์ ถ ดถอยพหุ พบว่ า ลัก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ด้านอายุและรายได้ท่แี ตกต่ างกัน และปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ด้านลักษณะ
ทางกายภาพ ด้านสถานทีจ่ ดั จาหน่ าย ด้านบุคคล และด้านกระบวนการให้บริการมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริก ารธนาคารผ่ า นทางโทรศัพ ท์ม ือ ถือ ของธนาคารกสิก รไทย จ ากัด แต่ ด้า นผลิต ภัณ ฑ์ ด้า นราคา และ
ด้านการส่งเสริมทางการตลาดไม่ส่งผลการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
แก้วขวัญ ผดุงพิพฒ
ั น์บวร (2559, น. 35-51) ศึกษาถึงปั จจัยทีผ่ ลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ
ธนาคารบนโทรศัพท์มอื ถือของธนาคารกรุงไทย (KTB Netbank) ร่วมกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านอาชีพ
เพื่อเป็ นข้อมูลในการประกอบการ ตัดสินใจและเป็ นประโยชน์ต่อผูใ้ ห้บริการทางการเงินจากกลุ่มตัวอย่างลูกค้า
ของธนาคารจ านวน 400 คน และวิเ คราะห์ข ้อ มูล โดยใช้ก ารวิเ คราะห์ก ารถดถอยพหุ ผลการศึกษาพบว่า
ปั จ จัย ด้ า นค่ า ธรรมเนี ย ม ความปลอดภัย และผู้ ใ ห้ บ ริก าร และปั จ จัย การส่ ง เสริม การตลาด ช่ อ งทาง
การจัดจาหน่ ายและกระบวนการบริการ แต่ ปัจจัย ด้านผลิต ภัณฑ์ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ
ธนาคารบนโทรศัพท์มอื ถือของธนาคาร
นรศิลป์ ชูช่นื , รฐา คุณาสุภคั กุล และพรทิพย์ ชุ่มเมืองปั ก (2561, น. 37-46) ทาการวิจยั เรื่องปั จจัย
ที่มผี ลต่ อ การใช้บริการธุร กรรมทางการเงิน ผ่ านโทรศัพ ท์เคลื่อ นที่ (Mobile Banking) ของธนาคารพาณิช ย์
ในประเทศไทย จากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการ 500 คนด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ผลการศึกษาพบว่า อายุ
อาชีพ รายได้เฉลีย่ ต่อเดือนทีแ่ ตกต่างกันอิทธิพลต่อการใช้บริการ และส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์
และด้านพนักงานเท่านัน้ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลือ่ นที่ อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ ทีร่ ะดับ 0.05
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า งานวิจยั แต่ ละครัง้ มุ่งเน้นวิเคราะห์ว่าส่วนประสมทางการตลาด
ใดบ้างทีส่ ่งผลต่อพฤติกรรมการใช้งาน แต่อย่างไรก็ดี ความแตกต่างของช่วงอายุย่อมมีผลต่อพฤติกรรมการใช้
บริการ ผู้วจิ ยั จึงมุ่งศึกษาความสัมพันธ์ท่สี ่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการของผู้ใช้แต่ละกลุ่ม และนามาสร้าง
แบบจาลองเชิงเส้นในการพยากรณ์อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มผี ลต่อพฤติกรรมการใช้
บริการโมบาย แบงค์กง้ิ เพือ่ นามาวางแผนให้บริการทีส่ อดคล้องกับพฤติกรรมของผูใ้ ช้แต่ละช่วงวัย
ขอบเขตของการวิ จยั
1. ศึกษาการใช้บริการโมบาย แบงค์กง้ิ ของธนาคารทีเ่ ปิ ดกิจการในประเทศไทยเท่านัน้
2. ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ ผูใ้ ช้บริการโมบาย แบงค์กง้ิ ในพืน้ ทีก่ รุงเทพฯ และปริมณฑล
3. กลุ่ มตัว อย่ าง เนื่อ งจากผู้ใช้บริการโมบาย แบงค์ก้งิ ในพื้น ที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลถือ ได้ว่า
มีจานวนประชากรขนาดใหญ่มาก และไม่สามารถทราบจานวนผูใ้ ช้บริการโมบาย แบงค์ก้งิ ทีแ่ น่ นอนได้ ดังนัน้
ในการศึก ษาครัง้ นี้ ผู้ว ิจ ัย จึง ก าหนดกลุ่ ม ตัว อย่ า งตามกรณี ท่ีไ ม่ท ราบจ านวนประชากร (Cochran, 1953)
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ด้ ว ยสมมติ ฐ านที่ก าหนดว่ า ข้อ มู ล มีก ารกระจายตัว แบบปกติ (Normal Distribution) ก าหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างดังนี้
n = Z2pq
e2
โดยที่ n
แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
Z
แทน ระดับความเชือ่ มันที
่ ผ่ วู้ จิ ยั กาหนดไว้เท่ากับ 95%
p
แทน โอกาสของกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้บริการ กาหนดให้เท่ากับ 0.5
q
แทน โอกาสทีจ่ ะไม่ใช้บริการ ซึง่ เท่ากับ 1 - p ในกรณีของกลุ่มตัวอย่าง
e
แทน ค่าเปอร์เซ็นต์ความคาดเคลือ่ นจากกลุ่มตัวอย่างทีย่ อมรับได้
เมื่อ น าไปแทนค่ า ในสู ต รโดยที่ร ะดับ ความเชื่อ มัน่ ที่ก าหนด คือ 95% โดย ค่ า Z=1.96 และ
ค่าความคลาดเคลือ่ นในการประมาณการสัดส่วนประชากรทัง้ หมดทีย่ อมรับได้ คือ 5% หรือค่า e= 0.05
ในทีน่ ้ี

(1.96) 2 (0.5) (1-0.5)
(0.05) 2
=
384.16
จากผลการคานวณจะได้ข นาดของกลุ่มตัว อย่ าง (n) = 384.16 คน ผู้ว ิจยั จึงได้กาหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างในงานวิจยั ครัง้ นี้ไม่ต่ากว่า 400 คน เพือ่ ให้ผลทีไ่ ด้มคี วามแม่นยาในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
n =

การเก็บข้อมูล
เนื่องผูใ้ ช้บริการโมบาย แบงค์ก้งิ ในพืน้ ทีก่ รุงเทพฯ และปริมณฑลไม่ทราบจานวนประชากรทีแ่ น่นอน
ผู้วจิ ยั จึงเลือกใช้วธิ กี ารสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่ าจะเป็ น (Non-probability sampling) ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล เนื่องจากสามารถเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวนมากได้ในระยะเวลาจากัด จากนัน้ ใช้วธิ กี ารเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) คือ การเลือกแจกแบบสอบถามเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่
เคยใช้บริการโมบาย แบงค์ก้งิ ของธนาคารใดก็ได้ในประเทศไทย โดยสร้างแบบสอบถามออนไลน์ดว้ ย Google
Forms และกระจายผ่านแบบสอบถามผ่านช่องทางโซเชียล มีเดียต่างๆ
ตัวแปรที่ ใช้ในการวิ จยั แบ่งได้เป็ น 2 ประเภท คือ
ตัวแปรอิ สระ (Independent variable) ได้แก่ ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ คือ อายุ และปั จจัย ส่วน
ประสมทางการตลาด 7 ด้ า น คือ 1) ด้ า นผลิต ภัณ ฑ์ (Product) 2) ด้ า นราคา (Price) 3) ด้ า นช่ อ งทาง
การจัดจาหน่าย (Place) 4) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 5) ด้านบุคคล (People) 6) ด้านลักษณะทาง
กายภาพ (Physical Evidence) และ 7) ด้านกระบวนการ (Procedure)
ตัวแปรตาม (Dependent variable) คือ พฤติกรรมการใช้บริการโมบาย แบงค์กง้ิ
กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
ศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยใช้ทฤษฏีดา้ นประชากรศาสตร์
และส่วนประสมทางการตลาดทีส่ ่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการโมบาย แบงค์ก้งิ กรณีศกึ ษา: พื้นทีก่ รุงเทพฯ
และปริมณฑล
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ตัวแปรอิ สระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ อายุ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s)
1) ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
2) ด้านราคา (Price)
3) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
4) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)
5) ด้านบุคคล (People)
6) ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)
7) ด้านกระบวนการ (Procedure)

พฤติกรรมการใช้บริการโมบาย
แบงค์กง้ิ กรณีศกึ ษา: พืน้ ทีก่ รุงเทพฯ
และปริมณฑล
1. ด้านจิตวิทยา
2. ด้านสังคม
3. ด้านความปลอดภัย

ภาพที่ 2 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจยั

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การด าเนิ น การวิจ ัย นี้ เ ป็ นการวิจ ัย เชิง ปริม าณ (Quantitative research) โดยใช้ว ิธีว ิจ ัย รู ป แบบ
การสารวจ (Survey research) ผ่านการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุ่มเป้ าหมาย
เพื่อศึกษาอิทธิพลของประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ทีส่ ่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการโมบาย แบงค์ก้งิ
กรณีศกึ ษา: พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยผู้วจิ ยั ได้มกี ารกาหนดรูปแบบของวิธดี าเนินการศึกษาค้ นคว้า
ตามขันตอน
้
ดังนี้
เครื่องมือที่ ใช้ในการวิ จยั
การเก็บรวบรวมข้อ มูล โดยผู้ว ิจยั สร้างแบบสอบถามขึ้น มาจากการทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎี
และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั โดยแบบสอบถามมีการแบ่งออกเป็ น
4 ส่วน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ย วกับ ปั จ จัย ด้ า นประชากรศาสตร์ ลัก ษณะแบบสอบถามเป็ น
แบบตรวจสอบรายการ (Check-list) จานวน 10 ข้อ
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกีย่ วกับปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) จานวน 36 ข้อ ซึ่งกาหนดค่าน้ าหนัก 5 ระดับ คือ 5) มากทีส่ ุด 4) มาก
3) ปานกลาง 2) น้อย และ 1) น้อยทีส่ ุด ตามวิธขี องลิเคิรท์ (Likert,1961,p. 166-169)
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกีย่ วกับปั จจัยภายในทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการใช้บริการโมบาย แบงค์ก้งิ
ลักษณะแบบสอบถามเป็ น แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) จานวน 10 ข้อ ซึ่งกาหนดค่าน้ าหนัก
5 ระดับ คือ 5) มากที่สุ ด 4) มาก 3) ปานกลาง 2) น้ อ ย และ 1) น้ อ ยที่สุ ด ตามวิธีข องลิเคิร์ท (Likert,1961,
p. 166-169)
ในงานวิจ ัย นี้ ไ ด้กาหนดเกณฑ์การประเมิน ผู้ว ิจ ัย ใช้ห ลัก การแบ่ ง ช่ว งการแปลผลตามหลักของ
การแบ่งอันตรภาคชัน้ (Class interval) โดยแบ่งคะแนนเป็ น 5 ระดับ คะแนนทีส่ งู ทีส่ ุด คือ 5 คะแนน และคะแนน
ทีต่ ่าสุด คือ 1 คะแนน โดยการหากึง่ กลางพิสยั ใช้สูตรคานวณช่วงกว้างของอันตรภาคชัน้ (บุญชม ศรีสะอาด,
2556, น. 82) ดังนี้
ความกว้างของอันตรภาคชัน้ = คะแนนสูงสุด - คะแนนต่าสุด
ความกว้างอันตรภาคชัน้
=
5-1
5
=
0.8
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ดัง นัน้ ระยะห่ า งแต่ ล ะช่ ว งจึง เท่ า กับ 0.8 จึง น าก าหนดเกณฑ์ก ารให้ค ะแนนค่ า เฉลี่ย ของระดับ
ความเห็น ดังนี้
คะแนนเฉลีย่ 4.21 - 5.00 คือ ผูใ้ ช้บริการเห็นด้วย/ พึงพอใจกับปั จจัยในระดับมากทีส่ ุด
คะแนนเฉลีย่ 3.41 - 4.20 คือ ผูใ้ ช้บริการเห็นด้วย/ พึงพอใจกับปั จจัยในระดับมาก
คะแนนเฉลีย่ 2.61 - 3.40 คือ ผูใ้ ช้บริการเห็นด้วย/ พึงพอใจกับปั จจัยในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลีย่ 1.81 - 2.60 คือ ผูใ้ ช้บริการเห็นด้วย/ พึงพอใจกับปั จจัยในระดับน้อย
คะแนนเฉลีย่ 1.00 - 1.80 คือ ผูใ้ ช้บริการเห็นด้วย/ พึงพอใจกับปั จจัยในระดับน้อยทีส่ ุด
ตอนที่ 4 เป็ นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการใช้งานบริการโมบาย แบงค์ก้งิ ลักษณะ
แบบสอบถามเป็ นแบบปลายเปิ ด (Open end)
การทดสอบเครื่องมือวิ จยั
ทาการทดสอบความน่าเชือ่ ถือ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยนาไปทดลอง (Try-Out) เก็บข้อมูล
จากผูใ้ ช้บริการโมบาย แบงค์ก้งิ จานวน 30 คน ทีม่ ใิ ช่เป็ นกลุ่มตัวอย่างทีก่ าหนดไว้ เพื่อตรวจสอบว่าภาษาทีใ่ ช้
ในแบบสอบถามนัน้ อ่านแล้วเข้าใจหรือไม่ มีปัญหาใดในการตอบแบบสอบถาม และผูจ้ อบแบบสอบถามเข้าใจตรง
กับเนื้อหาที่ผู้วจิ ยั ต้อ งการศึกษาหรือไม่ จากนัน้ นามาวิเคราะห์โดยใช้ Cronbach’s Alpha Coefficient พบว่า
มีค่าเท่ากับ 0.863 และเมื่อ พิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่ ามาก 0.70 ซึ่งเป็ น ค่ าที่เชื่อ ถือ ได้ (บุญชม
ศรีสะอาด, 2556, น. 95-113) ผูว้ จิ ยั จึงนามาสร้างเครือ่ งมือในการเก็บข้อมูล
การรวบรวมข้อมูล
ด าเนิ น การ เก็ บ ข้ อ มู ล ร ะ ห ว่ า งเดื อ น มกราคม - กุ ม ภาพั น ธ์ 2562 ร ว มทั ้ง สิ้ น 2 เดื อ น
มีผู้ต อบแบบสอบถามผ่ า นทางออนไลน์ ท งั ้ สิ้น 711 รายการ ผู้ว ิจ ัย ท าตรวจสอบข้อ มูล สุ ด โต่ ง (Outliers)
ซึง่ หมายถึงข้อมูลทีแ่ ตกต่างจากค่าอื่นๆ มาก อาจเกิดจากความผิดพลาดจากความคลาดเคลือ่ นจากการให้ขอ้ มูล
ของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งจะส่งผลต่อการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนัน้ จึงต้องจัดการกับข้อมูลดังกล่าวก่อนดาเนิน พบว่า
มีจานวนแบบสอบถามที่มขี อ้ มูล สุดโต่ง 4 รายการ จึงทาการตัดออก ดังนัน้ มีข ้อ มูล ผ่ านการตรวจสอบและ
สามารถนาไปใช้ได้จานวน 707 รายการ จากนัน้ จึงนาข้อมูลวิเคราะห์ผลทางสถิติ
การวิ เคราะห์ข้อมูลและสถิ ติที่ใช้
1. การวิ เคราะห์เชิ งพรรณา (Descriptive statistics)
1.1วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ จังหวัด เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
1.2. การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการใช้บริการโมบาย
แบงค์ก้งิ และปั จจัยภายในทีส่ ่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริก ารโมบาย แบงค์ก้งิ โดยนาเสนอในรูปแบบค่าเฉลี่ย
(Mean) และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
2. การวิ เคราะห์เชิ งอุปมาน (Inferential statistic)
2.1การวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (One-way ANOVA) เพื่ อ ทดสอบว่ า ปั จจั ย
ด้านประชากรศาสตร์ โดยอายุทแ่ี ตกต่างกันส่งผลพฤติกรรมการใช้บริการโมบาย แบงค์กง้ิ แตกต่างกันหรือไม่
2. 2 การวิ เ คราะห์ ปั จจั ย (Factor analysis) เพื่ อ จั บ กลุ่ ม หรื อ รวมกลุ่ ม ตั ว แปรอิ ส ระ
ทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั โดยตัวแปรทีอ่ ยู่ในปั จจัยเดียวกันจะมีความสัมพันธ์กนั มาก ซึ่งความสัมพันธ์นนั ้ อาจจะเป็ น
ในทิศทางบวก (ไปในทิศทางเดียวกัน) หรือทิศทางลบ (ไปในทางตรงกันข้าม) ก็ได้ ส่วนตัวแปรทีค่ นละปั จจัยจะ
ไม่มคี วามสัมพันธ์กนั หรือมีความสัมพันธ์กนั น้อยมาก
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2. 3 การวิเ คราะห์การถดถอยพหุ (Multiple regression analysis) เพื่อ ทดสอบความสัมพัน ธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระ คือ ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) กับตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการใช้บริการ
โมบาย แบงค์กง้ิ ทีน่ ยั สาคัญทางสถิติ 95% โดยทดสอบว่าปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) มีความสัมพันธ์
ต่อพฤติกรรมการใช้บริการโมบาย แบงค์กง้ิ ของกลุ่มตัวอย่างหรือไม่

ผลการวิ จยั
1. การวิ เคราะห์เชิ งพรรณนา (Descriptive statistics)
1.1ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ทก่ี รุงเทพมหานคร คิดเป็ น
ร้อยละ 72.4 เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 64.1 อายุระหว่าง 21-30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 72.3 การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 80.6 เป็ นนักเรียน/ นักศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 74.3 รายได้ต่อเดือนต่ากว่า 15,000 บาท
คิดเป็ นร้อยละ 55.2 โดยมีจานวนโมบาย แบงค์ก้งิ ทีใ่ ช้บริการเพียงธนาคารเดียว คิดเป็ นร้อยละ 46.5 จานวน
ธุรกรรมออนไลน์ทท่ี าผ่านโมบาย แบงค์ก้งิ 3 รายการ คิดเป็ นร้อยละ 31.10 มีเพียงบัญชีประเภทเดียว คิดเป็ น
ร้อยละ 70.3 และความถีใ่ นการใช้งาน มากกว่า 5 ครัง้ ต่อเดือน คิดเป็ นร้อยละ 73.6
1.2 การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดที่มผี ลพฤติกรรมต่อการใช้บริการโมบาย แบงค์ก้งิ
แปลผลเปรียบเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉลี่ย 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556, น. 8 2) รายละเอียดดังตารางที่ 1
พบว่า ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างภาพรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ = 4.05) ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย
และด้า นราคาอยู่ใ นระดับ มากที่สุ ด และด้า นที่เ หลือ มีผ ลการประเมิน อยู่ใ นระดับ มาก โดยด้า นช่ อ งทาง
การจัดจาหน่ ายมีระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างสูงทีส่ ุด (xˉ = 4.37) ตามด้วยด้านราคาและด้านผลิตภัณฑ์
ตามลาดับ (xˉ = 4.22 และ 4.10) แต่ดา้ นลักษณะทางกายภาพและด้านบุคคลแม้จะอยู่ในระดับมาก แต่ค่าเฉลีย่
แตกต่างกับด้านอื่นๆ อย่างชัดเจน
การวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่มผี ลต่อพฤติกรรมการใช้บริการโมบาย แบงค์ก้งิ พบว่า ระดับ
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างภาพรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ = 4.02) โดยระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัว อย่ าง
สูงทีส่ ุด คือ ด้านจิตวิทยา ตามด้วยด้านความปลอดภัย และด้านสังคม (xˉ = 4.13, 4.10 และ 3.88 ตามลาดับ)
เมือ่ พิจารณาการกระจายตัวของข้อมูล พบว่า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด และปั จจัยภายใน
ที่ม ีผ ลต่ อ พฤติก รรมการใช้บ ริก ารโมบาย แบงค์ก้ิง มีค่ า การกระจายตัว ข้อ มูล 0.50 และ 0.60 ตามล าดับ
เมือ่ พิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ทุกด้านน้อยกว่า 1.25 (บุญชม ศรีสะอาด, 2556) หมายถึง ผูต้ อบแบบสอบถาม
ทัง้ หมดมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างไรก็ดี ช่วงอายุท่แี ตกต่างกันย่อมส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้
บริการโมบาย แบงคึก์ ้งิ ที่แตกต่ างกัน ดังนัน้ ผู้ว ิจยั จึงจัดกลุ่ มผู้ต อบแบบสอบถามตามบริบทในการใช้ง าน
เพือ่ เปรียบเทียบผลการประเมินจากแต่ละกลุ่ม ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
ตารางที่ 1 แสดงระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวม
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านการส่งเสริมการตลาด
ด้านบุคคล
ด้านลักษณะทางกายภาพ
ด้านกระบวนการ
รวม

134

xˉ
4.10
4.22
4.37
3.94
3.82
3.80
4.0 7
4.05

S. D.
0.59
0.70
0.60
0.73
0.73
0.70
0.62
0.50

แปลผล
มาก
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ปัจจัยภายในที่มีผลต่ อพฤติ กรรมการใช้บริ การ
โมบาย แบงค์กิ้ง
1) ด้านจิตวิทยา
2) ด้านสังคม
3) ด้านความปลอดภัย
รวม

xˉ

S. D.

แปลผล

4.13
3.88
4.10
4.02

0.69
0.79
0.66
0.60

มาก
มาก
มาก
มาก

2. การวิ เคราะห์เชิ งอุปมาน (Inferential statistic)
2.1การวิเ คราะห์ ค วามแตกต่ า งระหว่ า งส่ ว นประสมทางการตลาด เปรีย บเทีย บระหว่ า ง
ผู้ต อบแบบสอบถามแต่ ล ะกลุ่ม โดยจัดกลุ่ มตามบริบทในการใช้บริการโมบาย แบงค์ก้งิ ด้ว ยอายุ ข องผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวัยเรียน (อายุต่ากว่า 20 ปี ) กลุ่มวัยทางาน (อายุระหว่าง 21-50 ปี ) และ
กลุ่มวัยเกษียณ (อายุมากกว่า 50 ปี ขน้ึ ไป) พบว่า ระดับความคิดเห็นจากผูต้ อบแบบสอบถามแต่ละกลุ่ม ภาพรวม
อยู่ในระดับมาก (xˉ = 4.02, 4.13 และ 4.15) เมือ่ นาระดับความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มมาวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way ANOVA) โดยใช้วธิ ขี อง Scheffe กาหนดค่านัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05 เพือ่ หาความสัมพันธ์
ของระดับความคิดเห็นจากทัง้ 3 กลุ่มทีแ่ ตกต่างกันนัน้ มีความสัมพันธ์กนั ทางสถิตหิ รือไม่ แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินความสามารถในการใช้งาน แยกตามกลุ่มผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนประสมทางการตลาด
1) ด้านผลิตภัณฑ์
2) ด้านราคา
3) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
4) ด้านการส่งเสริมการตลาด
5) ด้านบุคคล
6) ด้านลักษณะทางกายภาพ
7) ด้านกระบวนการ
ค่าเฉลี่ยโดยรวม

1
xˉ
4.08
4.22
4.35
3.89
3.78
3.76
4.03
4.02

2
xˉ
4.17
4.21
4.44
4.08
3.93
3.90
4.19
4.13

p-value
.252
.983
.234
.010*
.051
.070
.012*
.037*

1
xˉ
4.0 8
4.22
4.35
3.89
3.78
3.76
4.03
4.02

3
xˉ
4.13
4.07
4.36
4.22
4.04
4.07
4.15
4.15

p-value
.970
.788
.998
.327
.500
.339
.821
.713

2
xˉ
4.17
4.21
4.44
4.0 8
3.93
3.90
4.19
4.13

3
xˉ
4.13
4.07
4.36
4.22
4.04
4.07
4.15
4.15

p-value
.974
.823
.914
.835
.899
.733
.975
.997

* ค่านัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
** กลุ่ม 1 กลุ่มวัยเรียน; กลุ่ม 2 กลุ่มวัยทางาน; กลุ่ม 3 กลุ่มวัยเกษียณ;
จากตารางที่ 2 พบว่า
1) ผู้ต อบแบบสอบถามทัง้ 3 กลุ่ ม มีร ะดับความคิดเห็นต่ อด้านช่อ งทางการจัดจาหน่ ายสูงที่สุด
(xˉ = 4.35, 4.44 และ 4.36) แสดงถึงแอพพลิเคชันถู
่ กสร้างมาให้ง่ายต่ อ การใช้งานส าหรับผู้ใช้ง านทุ ก กลุ่ ม
ด้วยเมนู ภาษาไทย การจัดวางองค์ประกอบ และทางานเสร็จสิ้นในไม่ก่ขี นั ้ ตอน ตลอดจนประสบการณ์ใช้งาน
อินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟนส่งผลต่อความสามารถในการใช้งาน ตามด้วยด้านราคาและด้านผลิตภัณฑ์
2) ระดับความคิดเห็นต่อด้านลักษณะทางกายภาพของทัง้ 3 กลุ่มต่ าที่สุด (xˉ = 3.76, 3.90 และ
4.07) เป็ น ไปในทิศ ทางเดีย วกับด้านบุค คล (xˉ = 3.78,3.93 และ 4.04) ซึ่งทัง้ สองด้านมีค วามเกี่ย วข้อ งกัน
ในลักษณะผูใ้ ห้บริการและสิง่ อานวยความสะดวกในการให้บริการทีย่ งั เป็ นปั ญหา ไม่ว่าจะเป็ นการนาเทคโนโลยี
เข้ามาช่วยให้บริการ อุปกรณ์สาธิต เอกสารต่างๆ ตลอดจนการให้บริการจากผูเ้ กีย่ วข้อง
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3) การวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย วจากทัง้ 3 กลุ่ ม พบว่ า กลุ่ ม วัย เรีย นและ
กลุ่มวัยทางาน มีระดับความคิดเห็นต่อด้านการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
0.05 จากการศึกษา พบว่า ทัง้ สองกลุ่มมีความสามารถในการรับสารแตกต่างกันจากหลายปั จจัย เช่น เพศ อายุ
การศึกษา สภาพร่างกายและจิตใจ ระยะเวลาการรับสาร และช่วงเวลาการรับสาร เป็ นต้น แสดงถึงการส่งเสริม
การตลาดมิใช่เพียงแต่จดั โปรโมชันเท่
่ านัน้ แต่ยงั รวมถึงการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ และการจูงใจด้วยวิธกี าร
ต่างๆ ไม่เพียงแต่ดา้ นปริมาณเท่านัน้ ยังต้องคานึงถึงคุณภาพอีกด้วย
4) กลุ่มวัยเรียนและกลุ่มวัยทางาน มีระดับความคิดเห็นต่อด้านกระบวนการที่แตกต่า งกัน
อย่ า งมีนัย ส าคัญ ทางสถิติท่ีร ะดับ 0.05 เมื่อ พิจ ารณาในรายละเอีย ด พบว่ า นโยบาย แนวคิด แนวปฏิบตั ิ
และการสนับ สนุ น ของธนาคารที่เ อื้อ ต่ อ การใช้บริก ารขึ้น อยู่ก ับอัต ลักษณ์ แ ละเอกลัก ษณ์ ข องแต่ ล ะธนาคาร
ไม่ว่าจะเป็ นความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ตลอดจนช่องทางการรับบริการเฉพาะ
โมบาย แบงค์ก้งิ เพื่อลดระยะเวลาในการรอรับบริการ ดังนัน้ ธนาคารควรกาหนดนโยบายการให้บริการอย่าง
ชัดเจน เพือ่ สร้างความพึงพอใจในการใช้บริการ
ดัง นัน้ จะเห็น ได้ว่ า ในภาพรวมของกลุ่ ม วัย เรีย นและกลุ่ ม วัย ท างานมีค วามแตกต่ า งกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงระดับความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดทีม่ ี
ผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการโมบาย แบงค์กง้ิ ทีเ่ ป็ นไปในทิศทางเดียวกัน อันเนื่องมาจากทัง้ สองกลุ่มมีความห่าง
ของช่วงอายุไม่แตกต่างกันมากนัก จึงทาให้รูปแบบการใช้ชวี ติ มีความคล้ายคลึงกัน เช่น การใช้งานเทคโนโลยี
ปั จจัยด้านเวลา การใช้ชวี ติ ตลอดจนปั จจัยด้านสังคมและจิตวิทยา เป็ นต้น ซึ่งสวนทางกับค่านัยสาคัญทางสถิติ
ของกลุ่มวัยเกษียณทีแ่ ตกต่างจากอีก 2 กลุ่มอย่างชัดเจน
2.2 การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) ใน 3 เงื่อนไข (ทรงศักดิ ์ ภูสอี ่อน,
2551, น. 280 ) ดังนี้ 1) ทดสอบความสัมพันธ์รายคู่ของตัวแปรอิสระ ควรมีความสัมพันธ์กนั เองต่ ากว่า 0.80
2) ค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ ค่าสัดส่วนความแปรปรวนในตัวแปรที่อธิบายไม่ได้ดว้ ยตัวแปรอื่นๆ (Tolerance)
ควรมีค่ามากกว่า 0.2 และ 3) ค่า Variance Inflation Factor (VIF) ไม่ควรเกิน 4-5 ด้วยการวิ เคราะห์สหสัมพันธ์
(Correlation Analysis) รายละเอียดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการใช้บริการโมบาย แบงค์กง้ิ
ส่วนประสมทางการตลาด
1) ด้านผลิตภัณฑ์ (X1)
2) ด้านราคา (X2)
3) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (X3)
4) ด้านการส่งเสริมการตลาด (X4)
5) ด้านบุคคล (X5)
6) ด้านลักษณะทางกายภาพ (X6)
7) ด้านกระบวนการ (x7)

X1
1

X2
X3
X4
.490** .555** .505**
1
.615** .332**
1
.444**
1

X5
.452**
.281**
.382**
.626**
1

X6
.451**
.330**
.385**
.586**
.672**
1

X7 Tolerance VIF
.559**
.547
1.829
.538**
.552
1.812
.563**
.496
2.01 5
.507**
.505
1.980
.536**
.452
2.211
.603**
.444
2.252
1
.442
2.262

** มีค่านัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
จากตารางที่ 3 พบว่ า ตัว แปรอิ ส ระทัง้ 7 ตัว 1) มีค่ า นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ท่ีร ะดับ 0.01
มีค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์รายคู่อยู่ระหว่าง 0.281-0.672 อย่างมีนัยสาคัญ ซึ่งต่ ากว่า 0.80 ถือว่าผ่านเกณฑ์
2) มีค่า Tolerance อยู่ระหว่าง 0.442-0.552 ซึ่งมากกว่า 0.19 ถือว่าผ่านเกณฑ์ และ 3) มีค่า VIF อยู่ระหว่าง
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1.812 - 2.262 ซึ่งน้อยกว่า 5.30 ถือว่าผ่านเกณฑ์ แสดงว่าตัวแปรอิสระ ทัง้ 7 ตัวแปรไม่มคี วามสัมพันธ์กนั เอง
ระหว่างตัวแปรอิสระ
เมื่ อ พิ จ ารณาค่ า Pearson Correlation (r) จะมี ค่ า -1 ถึ ง 1 ในตารางหากมี ค่ า ติ ด ลบ
จะมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกันหากมีค่าบวก จะมีความสัมพันธ์กนั ทางเส้นตรงในทิศทางเดียวกัน หรือ
แปรผันต่อกัน แต่หากมีค่าเป็ น 0 แสดงว่าไม่มคี วามสัมพันธ์กนั กาหนดระดับน้าหนักความสัมพันธ์ (Determining
the strength of the relationship) (Cohen, 1988, p. 79-80) ดังนี้
r =.50 ถึง 1.00 หรือ r = -.50 ถึง -1.00
ถือว่าข้อมูลมีความสัมพันธ์ในระดับสูง
r =.30 ถึง.49
หรือ r = -.30 ถึง -.49
ถือว่าข้อมูลมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
r =.10 ถึง.29
หรือ r = -.10 ถึง -.29
ถือว่าข้อมูลมีความสัมพันธ์ในระดับต่า
เมื่อ พิจ ารณาค่ า สัม ประสิท ธิส์ หสัม พัน ธ์ พบว่ า ตัว แปรอิส ระทัง้ หมดมีค วามสัม พัน ธ์ ก ัน
ในทางบวก โดยความสัมพันธ์ระหว่างด้านราคากับด้านลักษณะทางกายภาพอยู่ในระดับต่ าที่สุด ตรงกันข้าม
ด้านบุคคลกับด้านลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธ์กนั ในระดับสูงทีส่ ุด และแต่ละด้านทีเ่ หลือมีความสัมพันธ์
กันในระดับปานกลางและระดับสูง
ผลการวิ เคราะห์สหสัมพัน ธ์ ของตัว แปรอิส ระทัง้ หมดที่มคี ่ านัย ส าคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.01
แต่กรณีทม่ี ตี วั แปรอิสระหลายตัว และตัวแปรแต่ละตัวต่างก็มคี วามสัมพันธ์กนั หากคานวณหาค่าสหสัมพันธ์ทลี ะคู่
ค่าทีไ่ ด้จะไม่ตรงกับความเป็ นจริง เนื่องจากความสัมพันธ์ดงั กล่าวได้รวมอิทธิพลของตัวแปรอื่น ๆ ไว้ดว้ ย เรียกว่า
ความสัมพัน ธ์เชิงลวง (Spurious relationship) ซึ่งไม่ส ามารถใช้อ ธิบายถึงความสัมพันธ์เชิงเหตุผ ลได้ ดังนัน้
จึงต้องหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระทีละตัว โดยกาหนดให้ตวั แปรอิสระที่เหลือนัน้ คงที่
ด้วยการหาสหสัมพันธ์เชิงส่วน (Partial correlation) รายละเอียดดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงความสัมพันธ์เชิงส่วนระหว่างตัวแปรอิสระทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการใช้บริการโมบาย แบงค์กง้ิ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
1) ด้านผลิตภัณฑ์ (X1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ด้านราคา (X2)
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (X3)
ด้านการส่งเสริมการตลาด (X4)
ด้านบุคคล (X5)
ด้านลักษณะทางกายภาพ (X6)
ด้านกระบวนการ (x7)

Partial
Correlation
.154
.043
.165
.219
.100
.185
.150

p-value
X1
.000**
.257
.000**
.000**
.008**
.000**
.000**

X2















Control Variables
X3
X4
X5





















X6

X7
















** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
จากตารางที่ 4 พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย ด้านการส่งเสริมการตลาด
ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริการโมบาย
แบงค์ก้งิ อย่างมีค่านัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.01 เมื่อกาหนดให้ตวั แปรอิสระที่เหลือนัน้ คงที่ แต่กลับพบว่า
ด้านราคานัน้ มีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรตามเชิงบวกในระดับต่ามาก ประมาณร้อยละ 4.3 ซึ่งมิได้มคี วามสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการใช้บริการโมบาย แบงค์กง้ิ อย่างไรก็ดี ค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระแต่ละตัวมีแนวโน้มจะไปใน
ทิศทางเดียวกัน แต่มไิ ด้หมายความว่าตัวแปรทัง้ สองนัน้ เป็ นปั จจัยหรือเป็ นเหตุผลของกันและกัน ทัง้ นี้จงึ ต้อง
นาไปวิเคราะห์การถดถอยพหุต่อไป
2. 3 การวิเ คราะห์ ก ารถดถอยพหุ (Multiple regression analysis) เพื่อ หาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง
ส่วนประสมทางการตลาดที่มผี ลต่อพฤติกรรมการใช้บริการโมบาย แบงค์ก้งิ แบบนาตัวแปรทัง้ หมดเข้าสมการ

137

วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ ปี ท่ี 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562
(Enter regression) เนื่ อ งจากทัง้ หมดเป็ นตัว แปรเชิง ปริม าณ และถือ ว่ า ตัว แปรอิส ระทุ ก ตัว มีอิท ธิพ ลต่ อ
ตัวแปรตาม โดยกาหนดให้
SEest หมายถึง ค่าความคลาดเคลือ่ นมาตรฐานในการพยากรณ์ของสมการพยากรณ์ทไ่ี ด้
R
หมายถึง ความสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์พหุคูณ บอกให้ท ราบถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรอิสระทุกตัวกับตัวแปรตาม
R2 หมายถึง สัม ประสิทธิก์ ารพยากรณ์ (Coefficient of determinant) เป็ น ดัช นี ท่บี อกถึง
ร้อยละของการเปลีย่ นแปลงในตัวแปรตามทีม่ ผี ลมาจากตัวแปรอิสระทุกตัว
Adj R2 หมายถึง เปลีย่ นสัมประสิทธิการตั
์ ดสินใจทีป่ รับค่า กรณีทก่ี ลุ่มตัวอย่างมีขนาดใหญ่
F
หมายถึง ค่าสถิตทิ ดสอบ F สาหรับทดสอบตัวแปรอิสระต่างๆ ว่ามีความสัมพันธ์เชิงเส้น
กับตัวแปรตามหรือไม่
ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุ พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การใช้บริการโมบาย แบงค์กง้ิ โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์.752 และสามารถพยากรณ์พฤติกรรมการใช้บริการ
โมบาย แบงค์กง้ิ ได้รอ้ ยละ 56.6 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 รายละเอียดดังตารางที่ 5 โดยกาหนดให้
b หมายถึง แสดงค่าสัมประสิทธิการถดถอยของตั
วแปรอิสระทีอ่ ยู่ในสมการ
์
SEb หมายถึง แสดงค่ า ความคลาดเคลื่อ นมาตรฐานของสัม ประสิท ธิก์ ารถดถอยบอกถึง
การ กระจายของค่าสัมประสิทธิ ์ หากมีการกระจายมากแสดงว่ามีความแม่นยาหรือเชือ่ ถือได้น้อย
ß หมายถึง ค่าสัมประสิทธิการถดถอยในสมการที
อ่ ยู่ในรูปคะแนนมาตรฐานแสดงถึงขนาด
์
ของอิทธิพลของตัวแปรอิสระนัน้ ๆ
t หมายถึง ค่าสถิติ t สาหรับทดสอบนัยสาคัญของค่าคงที่ และสัมประสิทธิแต่
์ ละตัวในสมการ
ตารางที่ 5 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเพือ่ พยากรณ์อทิ ธิพลของส่วนประสมทางการตลาดทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรม
การใช้บริการโมบาย แบงค์กง้ิ
ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด

b

SEb

ค่าคงที่
1) ด้านผลิตภัณฑ์
2) ด้านราคา
3) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
4) ด้านการส่งเสริมการตลาด
5) ด้านบุคคล
6) ด้านลักษณะทางกายภาพ
7) ด้านกระบวนการ

.419
.141
.033
.158
.172
.0 82
.160
.147

.128
.034
.0 29
.036
.0 29
.031
.032
.037

ß

t

p-value

3.279
.001
.139
4.125
.000**
.038
1.134
.257
.156
4.419
.000**
.208
5.933
.000**
.0 99
2.664
.008**
.187
4.988
.000**
.151
4.01 9
.000**
SEest = ±.39802,
R =.752, R2 =.566, F = 130.249, p-value =.000

Correlation
Zero-Order

Partial

Part

.562
.442
.544
.608
.568
.601
.608

.154
.043
.165
.219
.100
.185
.150

.103
.0 28
.110
.148
.066
.124
.100

** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
จากตารางที่ 5 เมื่อ พิจารณาในรายละเอีย ด พบว่า ด้านผลิต ภัณฑ์ ด้านช่อ งทางการจัดจาหน่ า ย
ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ มีผลต่อพฤติกรรมการใช้
บริการโมบาย แบงค์ก้งิ มีค่านัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 เป็ นทีน่ ่ าสังเกตุว่าด้านราคามิได้ มีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการใช้บริการโมบาย แบงค์ก้งิ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังกล่าว อาจหมายถึง นโยบายฟรีค่าธรรมเนียม
ในการทาธุร กรรม อาจมิใช่ปัจจัย หลักที่ส่ งผลต่ อ พฤติกรรมการใช้บริการ เท่ากับการจูงใจ ให้ใช้บริการด้ว ย
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ความสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน ความครอบคลุมในการทาธุรกรรม การรักษาความปลอดภัยข้อมูลของผูใ้ ช้
ตลอดจนนโยบายและการให้บริการจากผูเ้ กีย่ วข้อง
ภาพรวมจะเห็น ว่า ค่ าของ Partial Correlation และ Part Correlation จะลดลงอย่ างรวดเร็ว จาก
Zero-Order Correlation แสดงว่ามิใช่เพียงด้านราคาเท่านัน้ ทีไ่ ม่มคี วามสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บริการโมบาย
แบงค์กง้ิ อย่างไรก็ดี ความแตกต่างของช่วงอายุย่อมส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ จึงไม่สามารถอนุมานได้ว่า
ด้า นราคาไม่ ไ ด้ส่ ง ผลต่ อ พฤติก รรมการใช้บ ริก ารโมบาย แบงค์ ก้ิง ในผู้ใ ช้ทุ ก กลุ่ ม ผู้ว ิจ ัย จึง จัด กลุ่ ม ผู้ต อบ
แบบสอบถามเป็ น 3 กลุ่มอีกครัง้ ด้วยปั จจัยด้านช่วงอายุ ได้แก่ กลุ่มวัยเรียน กลุ่มวัยทางาน และกลุ่มวัยเกษียณ
แล้วนาตัวแปรอิสระทัง้ หมดมาเข้าสมการแล้วตัดออกทีละตัว จนเหลือเฉพาะตัวแปรที่มอี ิทธิพลต่อตัวแปรตาม
ด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุ แบบลดตัวแปร (Backward elimation) เพือ่ วิเคราะห์ว่าอิทธิพลของส่วนประสมทาง
การตลาดใดบ้างทีส่ ่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการโมบาย แบงค์ก้งิ ของผูใ้ ช้แต่ละกลุ่ม รายละเอียดดังตารางที่ 6
พบว่า ด้านราคาไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการโมบาย แบงค์กง้ิ ของกลุ่มวัยเรียน เช่นเดียวกับกลุ่มวัยทางาน
ร่วมกับด้านบุคคลและด้านกระบวนการ ส่วนด้านการส่งเสริมการตลาดไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการโมบาย
แบงค์กง้ิ ของวัยเกษียณ
ตารางที่ 6 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเพือ่ พยากรณ์อทิ ธิพลของส่วนประสมทางการตลาดทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรม
การใช้บริการโมบาย แบงค์กง้ิ แยกตามกลุ่มผูใ้ ช้
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
กลุ่มวัยเรียน

b

SEb

ß

t

1) ด้านผลิตภัณฑ์
.128
.040
.127
3.220
2) ด้านราคา
3) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
.171
.039
.174
4.428
4) ด้านการส่งเสริมการตลาด
.135
.033
.169
4.107
5) ด้านบุคคล
.109
.036
.135
3.064
6) ด้านลักษณะทางกายภาพ
.148
.037
.174
4.026
7) ด้านกระบวนการ
.168
.041
.174
4.0 74
SEest =±.41198, R =.726, R2 =.527, Adj R2 =.522, F = 96.291,p-value =.000
กลุ่มวัยทางาน
1) ด้านผลิตภัณฑ์
.139
.065
.133
2.145
2) ด้านราคา
3) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
.213
.059
.195
3.612
4) ด้านการส่งเสริมการตลาด
.399
.064
.427
6.231
5) ด้านบุคคล
6) ด้านลักษณะทางกายภาพ
.201
.053
.229
3.758
7) ด้านกระบวนการ
SEest =±.34367, R =.824, R2 =.679, Adj R2 =.671,F = 87.850, p-value =.000
กลุ่มวัยเกษี ยณ
1) ด้านผลิตภัณฑ์
2.042
.563
2.325
3.630
2) ด้านราคา
14.809
5.616
14.606
2.637
3) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
-11.215
4.276
-10.720
-2.623
4) ด้านการส่งเสริมการตลาด
5) ด้านบุคคล
-12.602
4.985
-13.228
-2.528
6) ด้านลักษณะทางกายภาพ
3.387
1.521
3.544
2.227
7) ด้านกระบวนการ
1.945
.869
1.703
2.238
SEest =±.24260, R =.981,R2 =.963, Adj R2 =.908, F = 17.390, p-value =.000

p-value
.001
.000
.000
.002
.000
.000

.033
.000
.000
.000

.0 22
.058
.059
.065
.0 90
.0 89
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จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นแบบลดตัวแปรของผูต้ อบแบบสอบถาม 3 กลุ่ม พบว่า
กลุ่ มวัย เรีย น มีต ัว แปรอิส ระที่ถูกตัดออก คือ ด้านราคา ที่ค วามน่ าจะเป็ น >=.100 เมื่อ พิจารณาค่ า Partial
Correlation ที่ใช้พ ิจารณาตัว แปรอิส ระที่ถูกตัดออก มีค่ าเท่ากับ .047 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุ พบว่า
ตัวแปรพยากรณ์ทน่ี าเข้าสมการมีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรตาม โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์.726 และสามารถ
พยากรณ์พฤติกรรมการใช้บริการโมบาย แบงค์กง้ิ ของกลุ่ม ได้รอ้ ยละ 52.7 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
ซึ่งผลการวิเคราะห์ดงั กล่าวเป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับลักษณะส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามกลุ่มวัยเรียน
ที่เ กือ บทัง้ หมดยัง ไม่ม ีร ายได้จึง ยัง ไม่ม ีภ าระค่ า ใช้จ่ า ย และเป็ น กลุ่ ม ที่ม ีค วามถี่ใ นการใช้บ ริก ารสูง ดัง นัน้
ปั จจัยด้านราคาจึงไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโมบาย แบงค์ก้งิ มากนัก แต่มแี นวโน้มทีจ่ ะให้ความสาคัญกับ
ความสะดวกสบายในด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
กลุ่มวัยทางาน มีผลการตัดตัวแปรอิสระออกมากทีส่ ุดถึง 3 ตัว ได้แก่ ด้านราคา ด้านบุคคล และ
ด้านกระบวนการ ทีค่ วามน่ าจะเป็ น >=.100 ค่า Partial Correlation เท่ากับ -.021, -.016 และ .039 ตามลาดับ
ผลการวิเ คราะห์ ก ารถดถอยพหุ พบว่ า ตัว แปรพยากรณ์ ท่ีน าเข้า สมการมีค วามสัม พัน ธ์ ก ับ ตัว แปรตาม
โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์.824 และสามารถพยากรณ์พฤติกรรมการใช้บริการโมบาย แบงค์ก้งิ ของกลุ่ม
ได้รอ้ ยละ 67.9 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 เมือ่ พิจารณารายละเอียดแต่ละประเด็น พบว่า ด้านราคา
มีความสัมพันธ์กบั รายได้ต่อเดือนเช่นเดียวกับกลุ่มวัยเรียน แต่ความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ นไปในทิศทางตรงกันข้าม
อัน จะเห็น ได้จากค่ า Partial Correlation เป็ น ค่ าติดลบ และมีทิศ ทางเข้าใกล้ -1 แสดงถึงการมองเห็น คุ ณ ค่ า
การใช้เงิน มากกว่ากลุ่มวัย รุ่น ประเด็น ต่ อมา คือ ด้านบุค คล แสดงถึงพนักงานผู้ให้บริการต้องสอดคล้องกัน
ทัง้ คุณภาพและปริม าณ เพื่อ ลดระยะเวลาในการรอรับ บริการในช่ว งเวลาเร่ง ด่ว น และประเด็น สุ ดท้าย คือ
ด้านกระบวนการ ซึ่งเป็ นผลโดยตรงจากประสบการณ์การติดต่อทาธุรกรรมในหลายบริบท จึงทาให้เกิดมุมมอง
ทีแ่ ตกต่างกันในด้านกระบวนการทีเ่ อื้อต่อพการใช้บริการโมบาย แบงค์กง้ิ
กลุ่ มวัย เกษีย ณ มีผ ลการตัดตัวแปรอิส ระ ได้แก่ ด้านการส่ งเสริมการตลาด ที่ค วามน่ าจะเป็ น
>= .100 มีค่า Partial Correlation เท่ากับ -.174 เมื่อ พิจารณาในรายละเอียดพบว่า ประเด็น ด้านการส่งเสริม
การตลาดสอดคล้องกับผลการสังเกตุพฤติกรรมการใช้บริการโมบาย แบงค์ก้งิ ทีก่ ลุ่มวัยเรียนและกลุ่มวัยทางาน
จะเข้าถึงโปรโมชันส่
่ งเสริมการตลาดมากกว่ากลุ่มวัยเกษียณ เช่น ส่วนลดร้านอาหาร ร้านกาแฟ การสะสมแต้ม
แลกรับ ของรางวัล หรือ ตัว๋ ชมภาพยนต์ เป็ น ต้น ดัง นัน้ ความแตกต่ า งกัน ของช่ ว งอายุ จึง มีผ ลโดยตรงต่ อ
ด้านการส่งเสริมการตลาด

สรุปและอภิ ปรายผล
งานวิจยั ครัง้ นี้มจี ุดประสงค์เพื่อ 1) เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มผูใ้ ช้ท่มี ผี ลต่อพฤติกรรม
การใช้บริการโมบาย แบงค์ก้งิ และ 2) เพื่อสร้างแบบจาลองเชิงเส้นแสดงอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาด
(7P’s) ที่มผี ลต่ อพฤติกรรมการใช้บริการโมบาย แบงค์ก้งิ กาหนดสุ่ มกลุ่ มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่ าจะเป็ น
ด้วยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงที่ความเชื่อมัน่ 95% เก็บข้อมูลจานวน 707 ชุด ระดับความคิดเห็นต่อ
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดอยู่ในระดับมาก (xˉ = 4.05) และระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยภายในที่มผี ลต่อ
พฤติกรรมการใช้บริการโมบาย แบงค์ก้งิ อยู่ในระดับมาก (xˉ = 4.02) เช่น กัน เมื่อ จัดกลุ่ มผู้ใช้ด้ว ยช่ว งอายุ
เป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวัยเรียน กลุ่มวัยทางาน และกลุ่มวัยเกษียณ เพื่อวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อปั จจัย
ส่วนประสมทางการตลาดแต่ละกลุ่ม พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดี (xˉ = 4.02, 4.13 และ 4.15) จากนัน้ วิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียวแบบ Scheffe พบว่า กลุ่มวัยเรียนและกลุ่มวัยทางาน มีระดับความคิดเห็นทีแ่ ตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
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เมื่อ หาความสัมพัน ธ์ร ะหว่า งตัว แปรอิส ระ พบว่ า ไม่ม ีค วามสัมพัน ธ์ก ัน เองระหว่า งตัว แปรอิส ระ
จึงน ามาวิเคราะห์สหสัมพันธ์เชิงส่วน พบว่า มีเพีย งด้านราคาเท่านัน้ มีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรตามเชิงบวก
ในระดับต่ ามาก ซึ่งมิไ ด้มคี วามสัมพัน ธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริการโมบาย แบงค์ก้งิ จึงต้อ งน าไปวิเคราะห์
การถดถอยพหุแบบนาตัวแปรทัง้ หมดเข้าสมการ พบว่า ด้านราคามิได้มคี วามสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บริการ
ดังนัน้ แบบจาลองเชิงเส้น แสดงอิทธิพ ลของส่ ว นประสมทางการตลาด (7P’s) ประกอบด้ว ยด้านผลิต ภัณฑ์
ด้ า นช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ าย ด้ า นการส่ ง เสริ ม การตลาด ด้ า นบุ ค คล ด้ า นลั ก ษณะทางกายภาพ
และด้ า นกระบวนการ สามารถพยากรณ์ พ ฤติ ก รรมการใช้ บ ริ ก ารโมบาย แบงค์ ก้ิ ง ได้ ร้ อ ยละ 56. 6
และมีค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ .752 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาของภัทรา มหามงคล (2554, น. 66-67) และการวิจยั
ของของ นรศิลป์ ชูช่นื , รฐา คุณาสุภคั กุล , และพรทิพย์ ชุ่มเมืองปั ก (2561, น. 37-46) พบว่า ปั จจัยที่มผี ลต่อ
ตัด สิน ใจเลือ กใช้บ ริการโมบาย แบงค์ก้ิง มีผ ลมาจากอายุ ท่ีแ ตกต่ า งกัน และยัง พบว่ า ด้า นราคามิไ ด้ส่ งผล
การตัดสิน ใจเลือ กใช้บริการดังกล่ าว แต่ ไ ม่เป็ น ไปตามผลการศึกษาของ แก้ว ขวัญ ผดุงพิพ ฒ
ั น์ บวร (2559,
น. 35-51) พบว่า ด้านราคาเป็ นหนึ่งในปั จจัยทีส่ ่งผลความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารบนโทรศัพท์มอื ถือ
อาจเนื่ อ งมาจากการน าปั จ จัย ด้า นอาชีพ มาเป็ น ส่ ว นหนึ่ง ในการพยากรณ์ ค วามสัม พัน ธ์ร ะหว่า งตัว แปรต้น
และตัวแปรตาม จึงกล่าวได้ว่าอายุท่แี ตกต่ างกัน มีผลโดยตรงต่อ การใช้บริการโมบาย แบงค์ก้งิ ที่แตกต่ า งกัน
อย่างไรก็ดี ผูว้ จิ ยั มีความเห็นว่าปั จจุบนั ทุกธนาคารมียกเว้นค่าธรรมเนียมในการทาธุรกรรมต่างๆ ไม่แตกต่างกัน
ดังนัน้ ปั จจัยดังกล่าวจึงมิใช่ปัจจัยแรกๆ ที่ผู้รบั บริการจะคานึงถึงอีกต่อไป จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าธนาคาร
ที่เ ป็ น ผู้ร ับ บริก ารนัน้ ต้อ งค านึง การพัฒ นาเพื่อ เพิ่ม ประสิท ธิภ าพในการใช้บ ริการโมบาย แบงค์ก้ิง มากกว่า
การยกเว้นค่าธรรมเนียม
จากทีก่ ล่าวมาสามารถสรุปได้ว่าช่วงอายุทแ่ี ตกต่างส่งผลต่อ พฤติกรรมการใช้บริการโมบาย แบงค์ก้งิ
ผูว้ จิ ยั จึงจัดกลุ่มของผูต้ อบแบบสอบถามเป็ น 3 กลุ่มอีกครัง้ แล้ววิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นแบบลดตัวแปร พบว่า
กลุ่มวัยเรียน ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคามิได้มผี ลต่อพฤติกรรมการใช้บริการโมบาย แบงค์ก้งิ
เช่นเดียวกับกลุ่มวัยทางาน ที่ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา ด้านบุคคล และด้านกระบวนการมิได้
มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการโมบาย โดยผูว้ จิ ยั สรุปได้ว่าด้านราคามิได้มผี ลต่อพฤติกรรมการใช้บริการโมบาย
แบงค์ก้งิ ของผูใ้ ช้กลุ่มวัยรุ่นและวัยทางาน เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างในงานวิจยั ชิน้ นี้แทบทัง้ หมดอายุระหว่าง 20-35
ปี เป็ นไปในทิศทางเดียวกับข้อมูลของกลุ่ มตัวอย่างผู้ใช้จานวน 400 คนของภัทรา มหามงคล (2554, น. 5 3)
ที่ ท ัง้ หมดมีอ ายุ ร ะหว่ า ง 20-35 ปี อี ก ทัง้ ข้ อ มู ล ของกลุ่ ม ตัว อย่ า งจากผู่ ใ ช้ บ ริก ารธุ ร กรรมทางการเงิน
ผ่ านโทรศัพ ท์เคลื่อ นที่ จานวน 230 คนจาก 500 คน ของของนรศิล ป์ ชูช่นื , รฐา คุ ณาสุ ภ คั กุล , และพรทิพย์
ชุ่มเมือ งปั ก (2561, น. 37-46) ที่มอี ายุ ร ะหว่าง 20-35 ปี และทัง้ หมดที่กล่ าวมากาหนดกลุ่ มตัวอย่ างในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ซึ่งตรงกันข้ามกับกลุ่มวัยเกษียณ ที่ตวั แปรที่ไม่มผี ลต่อพฤติกรรมการใช้บริการโมบาย คือ
ด้านการส่งเสริมการตลาด เนื่องจากพฤติกรรมการเข้าถึงการตลาดผ่านทางออนไลน์น้อยกว่า 2 กลุ่มทีก่ ล่าวมา
จึงไม่ควรกาหนดเป็ นเป้ าหมายหลักของธนาคารในการส่งเสริมการตลาดออนไลน์
ดังนัน้ สามารถสรุปได้ว่าความแตกต่างของกลุ่มผูใ้ ช้ดา้ นอายุส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการโมบาย
แบงค์กง้ิ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และด้านราคามิใช่ปัจจัยหลักทีผ่ รู้ บั บริการให้ความสาคัญเป็ นอันดับแรก ผูว้ จิ ยั
มีความเห็นว่าปั จจัยทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการใช้บริการจะขึน้ อยู่กบั ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทาธุรกรรม
เป็ นหลัก มิใช่การฟรีค่าธรรมเนียม อันหมายถึงหากบริการโมบาย แบงค์ก้งิ มีการเก็บค่าธรรมเนียมในการใช้
บริก ารที่เ ป็ น มาตรฐานเดีย วกัน ทุ กธนาคาร ปั จ จัย ดัง กล่ า วจะไม่ส่ ง ผลกระทบต่ อ การใช้บ ริก ารในภาพรวม
เนื่ อ งจากผู้ใ ช้ต ระหนัก ถึง คุ ณ ประโยชน์ ท่ีไ ด้ร ับ จากบริก ารสูง กว่ า ต้ น ทุ น ค่ า ธรรมเนี ย มในการท าธุ ร กรรม
ที่จ่ายออกไป ดังนัน้ ธนาคารพาณิชย์ในฐานะผู้ให้บริการควรนาข้อ มูลดังกล่าวปรับปรุงการให้บริการโมบาย
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แบงค์ก้งิ ทัง้ ในเชิงรุกและเชิงรับ ในประเด็น ด้านผลิต ภัณฑ์ ด้านช่อ งทางการจัดจาหน่ าย ด้านการส่ งเสริม
การตลาด และด้านลักษณะทางกายภาพ เนื่อ งจากปั จจุบนั การให้บริการโมบาย แบงค์ก้งิ จากแต่ละธนาคาร
มีก ารแข่ง ขัน กัน อย่ า งสูง สวนทางกับ พฤติก รรมของผู้ใ ช้ท่ีจ ะใช้บ ริก ารโมบาย แบงค์ก้ิง ของธนาคารหลัก
เพียงธนาคารเดียว เพื่อลดพื้นที่ในการเก็บข้อมูลในโทรศัพท์มอื ถือ ในลักษณะของการเป็ น Lifestyle Banking
ที่มากกว่าการโอน-ถอน-เติม-จ่าย ด้วยความครอบคลุมในการทาธุรกรรมทัง้ หมดในชีวติ ประจาวัน และอาจนา
Big Data และ AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อน าเสนอสินค้าและบริการให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้ใช้
แต่ละกลุ่มควบคู่ไปกับการให้บริการแบบเดิมในลักษณะ Multichannel แต่อย่างไรก็ดี ปั จจัยด้านความปลอดภัย
และด้านการรักษาข้อมูลส่วนตัวของผูใ้ ช้ก็ยงั เป็ นประเด็นทีธ่ นาคารต้องให้ความสาคัญและต้องแสดงให้เห็นถึง
การดาเนิน งานที่เป็ น รูปธรรม เพื่อ สร้างความเชื่อมันและตอบสนองต่
่
อความต้อ งการใช้บริการของผู้บริโภค
กลุ่มใหญ่ ตลอดจนพฤติกรรมการใช้งานของผูใ้ ช้บริการทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปเรือ่ ยๆ

ข้อเสนอแนะ
1. นอกจากปั จจัยด้านประชากรศาสตร์และปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ของธุรกิจบริการ
ยังควรนาปั จจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อลักษณะทางพฤติกรรม เช่น ปั จจัยทางวัฒนธรรม ปั จจัยทางสังคม ปั จจัยทาง
จิตวิทยา ปั จจัยด้านความปลอดภัยมาร่วมเป็ นหนึ่ ่งในตัวแปรทีใ่ ช้ในการพยากรณ์พฤติกรรมการใช้บริการโมบาย
แบงค์กง้ิ
2. การวิจยั ครัง้ นี้เป็ น เชิงปริมาณโดยใช้รปู แบบการสารวจ อย่างไรก็ดี พฤติกรรมการใช้บริการโมบาย
แบงค์ก้งิ นัน้ ไม่สามารถสะท้อนได้ในเชิงปริมาณเท่านัน้ ดังนัน้ การวิจยั ครัง้ ต่อไปควรดาเนินการในเชิงคุณภาพ
ควบคู่กนั ในลักษณะการวิจยั แบบผสมผสานเพือ่ ให้ผลลัพธ์จากการวิจยั สะท้อนทัง้ ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
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