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1.บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยี และปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด 7Ps ท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ Mobile Internet Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้
ค่าสถิติที (T-Test) และสถิติเอฟ (F-Test) และทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่าง ปัจจัยด้านการยอมรับ
เทคโนโลย ีและ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ Mobile Internet Banking 
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน  
 ผลการศึกษาพบวา่ดา้นประชากรศาสตร์พบวา่เพศ ไม่ส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
7Ps ในการเลือกใชบ้ริการ Mobile Internet Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นอาย,ุ อาชีพ, การศึกษา และ
รายไดเ้ฉล่ีย ส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ในการเลือกใช้บริการ Mobile Internet Banking 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจบัพบวา่ ผูท่ี้มีอายุ 21-30 และ 31-40 มีความคิดเห็นไม่แตกต่าง และผูท่ี้มี
อายุมากกว่า 41 ปี เห็นต่างกบั ผูท่ี้มีอายุ ต  ่ากว่า 20 ปี เกือบทุกด้านยกเวน้ด้านบุคลากร ผูท่ี้มีการยอมรับ
เทคโนโลยีท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัในภาพรวมต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ท่ีมี
ผลต่อการเลือกใชบ้ริการ Mobile Internet Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ี 0.05 
โดยมีระดบัความสัมพนัธ์ เป็นไปในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง  
   
ค าส าคัญ: Mobile Internet Banking, ส่วนประสมทางการตลาด, การยอมรับเทคโนโลย ี
 

2.บทน า 
 ปัจจุบนัการพฒันาทางเทคโนโลยีสารสนเทศไดพ้ฒันาและมีวิวฒันาการมาอยา่งรวดเร็ว ส่งผล
ใหเ้กิดความเปล่ียนแปลงไปจากอดีตอยา่งมาก มีการประดิษฐ ์คิดคน้นวตักรรมใหม่ๆ ออกมาอยูเ่สมอ ส่งผล
ให้การด าเนินชีวิตของคนเราเปล่ียนแปลงไปจากในอดีต และการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนส่งผลกระทบไปใน
วงกวา้งแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนใหเ้กิดการพฒันากระบวนการปฏิบติังานใหมี้ความถูกตอ้ง 

                                                        
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
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รวดเร็ว ลดความซ ้ าซ้อน และมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเขา้มามีบทบาทส าคญัใน
การพฒันาชีวิตความเป็นอยูข่องมนุษยเ์ราท่ีเห็นไดช้ดัเจนและใกลต้วัท่ีสุดคือการพฒันาทางดา้นการส่ือสาร 
ท่ีท าให้คนเราสามารถรับส่งสารกนัไดทุ้กท่ี ทุกเวลา สามารถตอบสนองการส่ือสารไดใ้นทนัทีทนัใด อยา่ง
สะดวก รวดเร็ว และในราคาท่ีสามารถเขา้ถึงได ้คนส่วนมากเรียกสังคมในยุคน้ีว่า “สังคมโลกยุคโลกาภิ
วตัน์” หรือท่ีเรียกกนัวา่ Globalization นัน่เอง นอกจากน้ียงัส่ิงท่ีเรียกกนัวา่ Financial Technology หรือท่ีกนั
วา่ FinTech ท่ีเขา้มาเปล่ียนแปลงการบริการทางการเงินและการลงทุน โดยมีการน าเอาเทคโนโลยีเขา้มาใช้
งานเพื่อให้บริการทางการเงินและลงทุนมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน เช่น การท าธุรกรรมทางการเงิน รับ–จ่าย-
โอนเงิน ออนไลน์ของธนาคาร และผูใ้หบ้ริการท่ีไม่ใช่สถาบนัทางการเงิน (Non-bank) ท่ีเร่ิมเขา้มามีบทบาท
ในการใหบ้ริการทางการเงินกบัผูบ้ริโภคมากยิง่ข้ึน  
 โดย Mobile Internet Banking ก็เป็นอีกหน่ึงช่องทางของการท าธุรกรรมทางการเงินท่ีนิยมใชก้นั
อย่างแพร่หลายในปัจจุบนั จากขอ้มูลของธนาคารแห่งประเทศไทยจะพบว่า ธุรกรรมการช าระเงินผ่าน 
mobile banking มีจ  านวนเพิ่มมากข้ึนอยา่งกา้วกระโดดโดยสามารถดูไดจ้ากตารางท่ี 1 
 
ตารางที ่1 แสดงการเปรียบเทียบปริมาณการใชง้าน Internet banking และ Mobile Internet  
   Banking ของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยธุรกรรมการช าระเงินผา่นบริการ Mobile banking 
  

ธุรกรรมการช าระเงินผ่าน mobile 
banking 2561 2560 2559  

จ านวนบญัชีลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ 36,627,174 25,429,422 16,574,451  

ปริมาณรายการ (รายการ) 198,614,000 87,956,000 43,337,000  

มูลค่ารายการ (พนัลา้นบาท) 1,267 687 419 
 

ทีม่า: รายงานอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารแห่งประเทศไทย: 31 มกราคม 2562 (Online) 
 

 จากท่ีได้กล่าวมาทั้ งหมด ผูว้ิจ ัยมีความเห็นว่าธนาคารพาณิชย์ในปัจจุบันมีการพฒันาการ
ให้บริการ Mobile Internet Banking เพื่อให้เป็นท่ีดึงดูดความสนใจและสร้างความพึงพอใจให้กบัผูบ้ริโภค 
โดยมีการแข่งขนักบัอยา่งสูง โดยจะเห็นไดจ้ากส่ือโฆษณาต่าง ๆ ท่ีออกมา การสร้างภาพลกัษณ์ขององคก์ร
ของตนเองให้ดูมีความทนัสมยั น่าเช่ือถือซ่ึงถือเป็นการแข่งขนัในภาคธุรกิจบริการท่ีส่งผลดีต่อการพฒันา
เศรฐกิจของประเทศ และส่งผลดีต่อตวัผูบ้ริโภคเองดว้ยท่ีมีสิทธ์ิท่ีจะเลือกเพื่อใหไ้ดรั้บการบริการท่ีดีท่ีสุดไป
ดว้ย  
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 โดยหากจะใหง่้ายต่อการเขา้ใจเราสามารถแบ่งการแข่งขนัออกไดต้ามแนวคิด 7 ส่วนประสมทาง
การตลาด (7Ps Marketing Mix) ท่ีถูกเผยแพร่คร้ังแรกในปี 1960 ในหนงัสือ Basic Marketing A Managerial 
Approach ของ E. Jerome McCarthy ท่ีได้สร้างแบบจ าลอง 7 Ps ข้ึนมาโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ 
SWOT และวิเคราะห์การแข่งขัน โดยใช้ 7Ps เป็นกรอบในการประเมินสภาพธุรกิจท่ีเป็นอยู่ และเป็น
แนวทางในการด าเนินธุรกิจผ่านขั้นตอนและวิธีการท่ีเหมาะสมด้วย 7 ส่วนประสมทางการตลาดคือ 1. 
ผลิตภัณฑ์/บริการ (Products/Services) 2. ราคา/ค่าธรรมเนียม (Prices/Fees) 3. สถานท่ี/การเข้าถึง 
(Place/Access) 4. ส่งเสริมการตลาด (Promotion) 5. หลกัฐานทางกายภาพ (Physical Evidence) 6. บุคลากร 
(People) 7. กระบวนการใหบ้ริการ (Process) (A. Hanlon, 2017)  
 นอกจากปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ และ
ปัจจยัทางด้านการยอมรับเทคโนโลยีก็เป็นอีกปัจจยัท่ีควรได้รับการกล่าวถึงและท าการศึกษา เน่ืองจาก 
Mobile Internet Banking ถือเป็นอีกหน่ึงในเทคโนโลยีใหม่ท่ีผูใ้ช้จะต้องใช้การยอมรับเทคโนโลยีทั้ ง
ทางดา้น การรับรู้ประโยชน์ ความง่ายต่อการใช้งาน ความตั้งใจท่ีจะใช้งาน การรับรู้ความเส่ียง ทศันคติต่อ
การใชง้าน และ การน าไปใชง้านจริง ในการประกอบการตดัสินใจเพื่อท่ีจะใชเ้ทคโนโลยีน้ี ซ่ึงแน่นอนท่ีสุด
ว่าการยอมรับในเทคโนโลยีของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกนั ดงันั้นผูว้ิจยัจึงเห็นความส าคญัและ
สนใจท่ีจะศึกษา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้ Mobile Internet Banking ในเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อจะได้น าผลงานการวิจยัในคร้ังน้ีไปเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการให้บริการ 
Mobile Internet Banking ของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยต่อไป  
 

3.วตัถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7Ps การตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการ
เลือกใชบ้ริการ Mobile Internet Banking ในเขตกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตามขอ้มูลประชากรศาสตร์ 
 3.2 เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยี และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ท่ีมีผล
ต่อการเลือกใชบ้ริการ Mobile Internet Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3.3 เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลย ีท่ีส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ท่ี
มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ Mobile Internet Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
แนวคิดและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 โมบายอนิเทอร์เน็ตแบงก์กิง้ (Mobile Internet Banking) 
 นวตักรรมบริการทางการเงินท่ีน าเสนอผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดย
สามารถเขา้ถึงไดจ้ากแอพพลิเคชัน่บนมือถือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประกอบไปดว้ยการช าระเงิน โอน
เงิน และการรับส่งข้อมูลทางการเ งินชนิดทันทีทันใด (Real Time)  แบบสองทิศทาง (Two ways 
communication) (Amola Bhatt & Shahir Bhatt, 2016)  
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 กล่าวคือ โมบายอินเทอร์เน็ตแบงก์ก้ิง (Mobile Internet Banking) เป็นบริการของธนาคารหรือ
สถาบนัการเงินท่ีถูกสร้างและออกแบบมาเพื่อช่วยให้ลูกคา้สามารถท าธุรกรรมทางการเงินไดจ้ากระยะไกล 
โดยใช้อุปกรณ์เคล่ือนท่ีเช่น สมร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต โดยใช้ซอฟต์แวร์ซ่ึงได้รับการพฒันามาเพื่อ
วตัถุประสงคใ์นการท าธุรกรรมทางการเงินโดยเฉพาะ และมักถูกเรียกวา่แอพพลิเคชัน่ ซ่ึงซอฟตแ์วร์เหล่าน้ี
ถูกจดัท าโดยสถาบนัการเงินแต่ละแห่งเป็นของตนเองโดยเฉพาะ สามารถใหบ้ริการได ้24 ชัว่โมง โดยแต่ละ
ธนาคารเองก็มีขอ้จ ากดัในการใช้งานแตกต่างกนัออกไป การท าธุรกรรมผ่านธนาคารบนมือถืออาจรวมถึง
การได้รับข้อมูลยอดคงเหลือในบญัชีและรายการธุรกรรมล่าสุด การช าระเงินด้วยการเรียกเก็บเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์และการโอนเงินระหว่างบญัชีของลูกคา้ หรือบุคคลอ่ืน โดยโมบายอินเทอร์เน็ตแบงก์ก้ิง 
(Mobile Internet Banking) ช่วยลดตน้ทุนของธนาคารในการจดัการธุรกรรมทางการเงินให้แก่ลูกคา้ลง โดย
ลดความจ าเป็นท่ีลูกคา้จะตอ้งมาท่ีสาขาของแต่ละธนาคารเพื่อมาท าธุรกรรมทางการเงิน โดยท่ีการช าระเงิน
ผา่นโมบายอินเทอร์เน็ตแบงกก้ิ์ง (Mobile Internet Banking)  
 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการยอมรับเทคโนโลยี 
 ศศิพร เหมือนศรีชยั (2555) ใดก้ล่าววา่ การยอมรับในเทคโนโลย ีถือเป็นปัจจยัในการใชง้านและ
การอยู่ร่วมกบัเทคโนโลยี การใช้งานเทคโนโลยี การไดรั้บประสบการณ์ ความรู้และทกัษะ รวมถึงความ
ตอ้งการใชง้านเทคโนโลย ี 
 การยอมรับเทคโนโลยี คือ การน าเอาเทคโนโลยีท่ีตนยอมรับมาใชง้านเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์
แก่ตนบุคคลหรือส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรม ทัศนคติ และการใช้งาน
เทคโนโลยีของผูใ้ชท่ี้สะดวก และง่ายข้ึน ในท่ีน้ีอาจหมายถึงการน าเอาเทคโนโลยีมาใช้งาน แลว้ส่งผลต่อ
บุคคลโดยตรงทางดา้นการไดรั้บประสบกรณ์ ความรู้ และทกัษะในการใชง้าน ท าให้ผูใ้ชง้านมีทศันะคติต่อ 
การใชง้านเทคโนโลย ีหรือสถานการณ์เดิม แตกต่างไปจากเดิม 
 รูปแบบการยอมรับเทคโนโลย ี(The Technology Acceptance Model: TAM) 
 รูปแบบการยอมรับเทคโนโลย ี(The Technology Acceptance Model: TAM) เป็นรูปแบบท่ีใชก้นั
อยา่งแพร่หลาย น าเสนอคร้ังแรกโดยเดวิส ในปี 1989 (Ikechukwu, 2012, pp.16-18) โดยเป็นส่วนหน่ึงของ
ทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผล (Theory of Reasoned Action ) หรือ TRA โดย TAM จะมุ่งเน้นการศึกษา
เก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลโดยตรงต่อการยอมรับ หรือการตดัสินใจท่ีจะใชง้านเทคโนโลย ีซ่ึงส่ิงท่ีเป็นปัจจยัหลกั
ท่ีส่งผลโดยตรงต่อการยอมรับเทคโนโลยี ของผูใ้ช้คือ การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานเทคโนโลยี 
(Perceived Ease of Use) และการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีเกิดจากการใชเ้ทคโนโลยี (Perceived Usefulness) โดย
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใชเ้ทคโนโลยี (Behavioral Intention: BI) ประกอบไป
ด้วย การรับรู้ประโยชน์ท่ีเกิดจากการใช้เทคโนโลยี (Perceived Usefulness: U) และทัศนคติในการใช้
เทคโนโลย ี(Attitude :A) ซ่ึงสามารถอธิบายดว้ยสมการถดถอยแบบรีเกรสชัน่ไดว้า่ BI = A + U 
 รูปแบบการยอมรับเทคโนโลยี (The Technology Acceptance Model: TAM) ได้รับความนิยม
อยา่งมากในการน ามาใชอ้ธิบาย และท านาย พฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลย ีมีวจิยัหลายช้ินท่ีน าเอารูปแบบ
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ของ เดวิส (1989) ไปใชง้านเพื่อแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่ง ความง่ายในการใชง้านเทคโนโลยี การรับรู้ถึง
ประโยชน์ และการใชง้านจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 ตวัแบบการยอมรับเทคโนโลย ีTAM  
ทีม่า: Davis (1989, 985 อา้งใน Ikechukwu, 2012: 18) 
   

 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 
 Eava (2012: 19) ได้กล่าวว่า ส่วนผสมการตลาด 7Ps ได้รับการพฒันาจาก 4Ps ซ่ึงเป็นส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีถูกคิดคน้โดย McCarthy ในปี 1960 ต่อมาส่วนผสมทางการตลาก 4Ps ไม่สามารถ
ตอบโจทยไ์ด้ทั้งหมด เพราะ 4Ps มุ่งเน้นไปทางด้านผลิตภณัฑ์มากเกินไปจนลืมทางด้านบริการไป ในปี 
1981 Booms และ Bitner ไดข้ยายรูปแบบการตลาดขั้นพื้นฐานจาก 4Ps ไปเป็น 7Ps คือ จากเดิมท่ีมี 4Ps คือ 
สินคา้ (Product), ราคา (Price), ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place), การส่งเสริมการขาย (Promotion) ไปเป็น 
7Ps โดยเพิ่มอีก 3 ดา้นคือ บุคคลกร (People), การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical evident) 
และ กระบวนการให้บริการ (Process) ขอ้ดีของทฤษฎี 7Ps คือมีความคลอบคลุมมากข้ึน แต่ในขณะเดียวกนั
ก็มีความซบัซอ้นมากกวา่ 4Ps ดว้ยเช่นกนั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

External 
Variables 

Perceived 
Usefulness 

(U) 

Perceived 
Ease of Use 

(E) 

Attitude 
Toward 

Using (A) 

Behavioral 
Intention to  

Use (BI) 

Actual 
System Use 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

4.วธิีการด าเนินการวจิัย  
 ผูว้ิจยัได้สร้างเคร่ืองมือในการวิจยั เพื่อใช้กับการวิจยัในคร้ังน้ีโดยมุ่งเน้นเพื่อให้เคร่ืองมือ
สามารถใชต้รวจสอบไดต้รงกบัการวจิยั และบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้โดยมีขั้นตอนต่อไปน้ี  
 4.1 สร้างกรอบแนวคิด โดยสร้างกรอบแนวคิดเก่ียวกบัการยอมรับเทคโนโลยี ของผูบ้ริโภคท่ีมี
ผลต่อการเลือกใช ้Mobile Internet Banking ในเขตกรุงเทพมหานครดงัแสดงในภาพท่ี 2 
 4.2 สร้างแบบสอบถาม โดยด าเนินการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลกัการ และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การยอมรับเทคโนโลยี ส่วนผสมการตลาด 7Ps และการตดัสินใจของผูบ้ริโภคเพื่อน าผลท่ีได้มาสร้าง
แบบสอบถาม 
 4.3 สร้างแบบสอบถามจากข้อค าถาม (Items) น าเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อพิจารณา และ
ขอ้เสนอแนะ แลว้จึงน าไปทดสอบแบบสอบถาม (Try–Out) กบับุคคลท่ีมีลกัษณะเช่นเดียวกบักลุ่มประชากร
แต่ไม่ใช่กลุ่มประชากรตวัอย่างในการวิจยั จ  านวน 30 ตวัอย่าง เพื่อหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของ

ตัวแปรอสิระ 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

1. อายุ 

2. เพศ 

3. ลักษณะครอบครัว 

4. รายได้ การศึกษาและอาชีพ 

ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี 

1. การรับรู้ประโยชน์ 

2. ความง่ายต่อการใช้งาน  

3. ความต้ังใจที่จะใช้งาน 

4. การรับรู้ความเสี่ยง 

5. ทศันคติต่อการใช้งาน 

6. การน าไปใช้งานจริง 

(Chu & Chu, 2011) 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

7Ps ที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ 

Mobile Internet Banking ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

- ผลิตภัณฑ ์ 

- ราคา  

- ช่องทางการให้บริการ 

- ส่งเสริมการตลาด 

- หลักฐานทางกายภาพ 

- บุคลากร 

- กระบวนการ 

(A. Hanlon, 2017) 

ตัวแปรตาม 
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แบบสอบถาม โดยใชว้ธีิค  านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิแบบอลัฟ่าของครอนบาก (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
ไดค้่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของแบบสอบถามรวมทั้งฉบบัเท่ากบั 0.957 ถือวา่มีความเท่ียงตรง 
 4.4 น าแบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบความถูกตอ้ง และความเช่ือมัน่ไปเก็บรวบรวมขอ้มูล
ภาคสนามในพื้นท่ี กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ชุด และด าเนินการ เก็บขอ้มูลในช่วงเวลา กุมภาพนัธ์ 2562 
ถึง มีนาคม 2562 
 

5.ผลการวจิัย 
 โดยการวิจยัในคร้ังน้ีไดท้  าการศึกษาตวัแปรอิสระ 2 กลุ่มคือ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ และ 
ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยี โดยมีตวัแปรตามเป็น ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ท่ีมีผลต่อการ
เลือกใชบ้ริการ Mobile Internet Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดผ้ลดงัต่อไปน้ี 
 ทางด้านตวัแปรทางด้านปัจจยัด้านประชากรศาสตร์  เพศ ไม่ส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด (7P) ท่ีมีผลต่อการเลือกใช ้Mobile Internet Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 ส่วนปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ทางดา้น อายุ, สถานภาพ, รายได้เฉล่ีต่อเดือน, การศึกษา
,อาชีพ มีผลต่อการเลือกใช้ Mobile Internet Banking ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 
0.05 
 ทางดา้นปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยีทั้งหมดส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P) 
ท่ีส่งผลต่อการเลือกใช ้Mobile Internet Banking ในเขตกรุงเทพมหานครในระดบัปานกลาง และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 

6.อภิปรายผล 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 65 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
อายุ 41 ปี ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 36.3 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรีคิดเป็น
ร้อยละ60.5 มีรายไดอ้ยูร่ะหวา่ง 15,001 – 25,000 บาทต่อเดือน เป็นขา้ราชการ/พนกังานของรัฐ มีสถาณภาพ
โสด ผูว้จิยัพบประเดนท่ีน่าสนใจดงัน้ี 
 ทางดา้นเพศ พบวา่เพศท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7 Ps ไม่ต่างกนั 
ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้ งเอาไว  ้อาจเน่ืองมาจาก Mobile Internet Banking เป็นเทคโนโลยีท่ี
ออกแบบมาใช้งานในวตัถุประสงค์ท่ีไม่มีความเก่ียวของกบัเพศสภาพของผูใ้ช้งาน สอดคลอ้ง วรวุฒิ มีชยั 
(2555, : 64) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี
ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีพบวา่ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อเพศไม่แตกต่างกนั  
 ทางด้านอายุ พบว่าอายุท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยผลจากการเปรียบเทียบรายคู่พบวา่ ผูท่ี้มีอายุ 21 – 30 ปี และ 31 – 40 ปี 
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มีความคิดเห็นเหมือนกนัในทุกดา้นของส่วนประสมทางการตลาด และผูท่ี้มีอายุ มากกว่า 41 ปี ข้ึนไป มี
ความคิดเห็นแตกต่างจากจากกลุ่มท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี ในเกือบทุกดา้น ยกเวน้ดา้นบุคลากร อาจเป็นเพราะผูท่ี้
มีอายุน้อยสามารถยอมรับ ปรับตวั และท าความเขา้ใจเพื่อท่ีจะใชง้าน Mobile Internet Banking ไดง่้ายและ
รวดเร็วกวา่ผูท่ี้มีอายุมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภทัรา มหามงคล (2554, : 67) ท่ีพบวา่ อายท่ีุแตกต่างกนั 
ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารทางโทรศพัทมื์อถือแตกต่างกนั  
 ทางดา้นอาชีพ พบวา่อาชีพท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยผลจากการเปรียบเทียบรายคู่พบวา่ นกัศึกษา จะมีความคิดเห็นต่างจาก
จากเกือบทุกอาชีพในทุกดา้นของ ส่วนประสมทางการตลาด 7 Ps ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ นกัศึกษาส่วนมาก
ยงัไม่มีรายได้ประจ าเป็นของตนเอง จึงท าให้มีความคิดเห็นแตกต่างจากผูท่ี้ท  างานและมีรายได้เป็นของ
ตนเอง ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิดของ Burgoom (1974 อา้งใน สุทธนิภา ศรีไสย์, : 14) ท่ีกล่าวว่า “คนท่ีมี
ต าแหน่งหน้าท่ีการงานท่ีแตกต่างกนั มีประสบการณ์แตกต่างกนัย่อมมีทศันคติ ค่านิยม และเป้าหมายท่ี
แตกต่างกนั”  
 ทางด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่ารายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้อาจเป็นเพราะผูท่ี้รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
แตกต่างกนั อาจมีทศันคติทางการเงินท่ีแตกต่างกนั โดยผูท่ี้มีรายไดน้อ้ยอาจตอ้งการเพียงรูปแบบการท างาน
พื้นฐานเช่น ฝาก ถอน โอน จ่าย แต่ในผูท่ี้มีรายไดม้ากอาจค านึงถึงการให้บริการท่ีแตกต่างออกไปเช่น การ
ซ้ือหุน้ หรือกองทุน เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบับแนวคิดของ สุดาพร กุณฑลบุตร (2549) ท่ีกล่าววา่ รายไดเ้ป็น
ตวัก าหนดอ านาจซ้ือของผูบ้ริโภค และเป็นจุดเร่ิมตน้ของการเกิดผลิตภณัฑ์ท่ีแตกต่างกนัในสายผลิตภณัฑ์
เดียวกนั และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ อดุลย ์จาตุรงคกุล(2545) ท่ีกล่าววา่รายไดเ้ป็นส่ิงส าคญั เพราะแบบ
แผนการใชจ่้ายข้ึนอยูก่บัรายไดท่ี้คนไดรั้บ 
 ปัจจยัทางดา้นการยอมรับเทคโนโลยี ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัทางดา้นการยอมรับเทคโนโลยีท่ี
แตกต่างกนั ส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ในการเลือกใช ้Mobile Internet Banking ในเขต
กรุงเทพมหานคาร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 สอดคลอ้งกบั Ni Nyoman Kerti Yasa (2014) 
ได้ท าการศึกษาวิจยัเร่ือง การประยุกต์ใช้รูปแบบการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) ต่อผูใ้ช้งานธนาคารทาง
อินเทอร์เน็ตในเมืองเดนปาซาร์ ประเทศอินโดนีเซีย ท่ีกล่าววา่ การยอมรับเทคโนโลยีท่ีต่างกนั ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชง้านธนาคารทางอินเทอร์เน็ตแตกต่างกนั 
 

7.ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ด้านการพฒันาผลิตภัณฑ์ และบริการ Mobile Internet Banking นอกจากการพัฒนาตัว
ผลิตภณัฑ์ และบริการ ของตนเองให้ในความเสถียร ใชง้านง่าย และปลอดภยัแลว้ ธนาคารควรพิจารณาการ
พฒันาดา้นอ่ืน ๆ ควบคู่ไปดว้ย เช่น การพฒันาดา้น ราคา และการส่งเสริมการขาย เพื่อใหมี้ความน่าสนใจใน
การใชบ้ริการรวมถึงพฒันาดา้นช่องทางการใหบ้ริการ ใหค้รอบคลุมทุก ๆช่องทาง เช่น ใหส้ามารถใชง้านได้
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จากทุกแพลตฟอร์ม ของทั้งโทรศพัทมื์อถือ หรือแทบเลต รวมไปถึงอุปกรณ์ อ่ืน ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 
เช่น อุปกรณ์ Internet Of Things (IOT) รวมถึงเพิ่มและพฒันาหลักฐานทางกายภาพต่าง ๆ ให้มีความ
น่าเช่ือถือ ปลอดภยั ง่ายต่อการท าความเข้าใจ และการใช้งาน และในขณะเดียวกนัต้องเพิ่มและพฒันา
ช่องทางท่ีจะให้ลูกคา้สามารถติดต่อเขา้มาท่ีธนาคารไดใ้นเวลาท่ีตอ้งการความช่วยเหลือได ้เช่น Call Center 
ท่ีมีความรู้ความสามารถเพียงพอในการให้บริการ รวมถึงมีปริมาณเพียงพอในการรองรับการให้บริการ ซ่ึง
นบัเป็นอีกหน่ึงช่องทางการให้บริการ และหลกัฐานทางกายภาพท่ีสามารถแสดงจุดเด่นของธนาคารเพื่อให้
สามารถดึงดูดผูใ้ชง้านไดใ้นอีกทางหน่ึง  
 7.2 ดา้นปัจจยัดา้นบุคลลากร และ กระบวนการในการท างาน เน่ืองจาก Mobile Internet Banking 
เป็นการใหบ้ริการในรูปแบบ Digital ท่ีผูใ้ชบ้ริการสามารถเขา้ใชบ้ริการไดจ้ากโทรศพัทมื์อถือของตนเองได้
โดยท่ีไม่ตอ้งทราบถึงกระบวนการในการปฏิบติังานของธนาคารวา่มีกระบวนการในการปฏิบติังานอยา่งไร 
และยิง่ไม่มีความจ าเป็นจะตอ้งติดต่อประสานงานหรือเขา้รับบริการจากบุคลากรของธนาคารเหมือนการเขา้
ใชบ้ริการท่ีธนาคารในรูปแบบเก่า อยา่งไรก็ตาม ธนาคารหรือ ผูใ้ห้บริการก็มีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้ง
พฒันาในส่วนน้ีเช่นกนั เพราะบุคลากร และ กระบวนการ เป็นพื้นฐานของการให้บริการของธนาคารและผู ้
ให้บริการ แมว้า่ผูใ้ชง้านจะไม่สามารถมองเห็นหรือสัมผสัใดถึ้งกระบวนการดงักล่าว แต่ถา้ทั้งสองปัจจยัน้ี
เกิดปัญหา หรือปรากฏขอ้ผิดพลาดข้ึน ย่อมส่งผลต่อการให้บริการของธนาคารอย่างแน่นอน และในทาง
กลบักนั หากธนาคารหรือผูใ้ห้บริการมีการพฒันา ทั้งกระบวนการ และ บุคลากรให้อยูใ่นระดบัท่ีดีได ้ก็จะ
สามารถสร้างความน่าเช่ือถือ และเป็นอีกจุดขายใหก้บัองคก์รของตน รวมถึงสร้างความมัน่ใจใหก้บัผูบ้ริโภค 
หรือลูกคา้ ไดเ้ช่นกนั 
 7.3 จากผลของการศึกษา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ 
Mobile Internet Banking ในเขตกรุงเทพมหานครนั้น ส่งผลต่อกลุ่มของผูต้อบแบบสอบถามอย่างแตกต่าง
กนั ดงันั้น นอกจากการพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการ ของตนเพื่อเป็นการดึงดูดลูกคา้แลว้ การเลือกใชก้ลยุทธ์
ทางการการตลาดท่ีเหมาะสมกบักลุ่มลูกคา้เองก็เป็นเร่ืองท่ีธนาคารหรือผูใ้ห้บริการตอ้งพิจารณา เพื่อให้
สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ดีท่ีสุด และเป็นจุดท่ีสามารถดึงดูดลูกค้าให้หันมาสนใจ 
เลือกใชบ้ริการ หรือแมแ้ต่ยงัคงความจงรักภกัดีในการเป็นลูกคา้ Mobile Internet Banking ของตนได ้เช่นผูท่ี้
มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ยกตวัอย่าง กลุ่มผูท่ี้มีอายุน้อยกว่า 20 ปี กับกลุ่มผูท่ี้มีอายุ
มากกวา่ 41 ปีข้ึนไป มีความตอ้งการ หรือทศันะคติท่ีแตกต่างกนัในเกือบทุกดา้นของ 7Ps ยกเวน้ดา้ยบุคลากร 
แต่ในทางกลับกัน กลุ่มผูมี้อายุระหว่า 21-30 ปี กับ 31-40 ปี กลับมีความคิดเห็นต่อ 7Ps ไม่แตกต่างกัน 
รวมถึงผูท่ี้มีระดบัในการยอมรับเทคโนโลยท่ีีแตกต่างกนั ยอ่มตอ้งใหรั้บการดูแล และจูงใจจากผูใ้หบ้ริการท่ี
แตกต่างกันเช่นกัน ดังนั้น ทางผูว้ิจยัจึงขอแนะน าว่าให้เลือกใช้กลยุทธ์ทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัเพื่อ
ประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะกบัความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้แต่ละกลุ่ม เพื่อใหไ้ดผ้ลดีท่ีสุดต่อไป 
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