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1.บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี และปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาด 7Ps ที่มีผลต่อการเลื อกใช้บริ การ Mobile Internet Banking ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้
ค่ า สถิ ติ ที (T-Test) และสถิ ติ เ อฟ (F-Test) และทดสอบความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง ปั จ จัย ด้า นการยอมรั บ
เทคโนโลยี และ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps ที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การ Mobile Internet Banking
ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน
ผลการศึกษาพบว่าด้านประชากรศาสตร์ พบว่าเพศ ไม่ส่งผลต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
7Ps ในการเลือกใช้บริ การ Mobile Internet Banking ในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านอายุ, อาชีพ, การศึกษา และ
รายได้เฉลี่ ย ส่ งผลต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps ในการเลือกใช้บริ การ Mobile Internet Banking
ในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจบั พบว่า ผูท้ ี่มีอายุ 21-30 และ 31-40 มีความคิดเห็นไม่แตกต่าง และผูท้ ี่มี
อายุมากกว่า 41 ปี เห็ นต่างกับ ผูท้ ี่ มีอายุ ต่ ากว่า 20 ปี เกื อบทุ กด้านยกเว้นด้านบุ คลากร ผูท้ ี่ มีการยอมรั บ
เทคโนโลยีที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันในภาพรวมต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps ที่มี
ผลต่อการเลือกใช้บริ การ Mobile Internet Banking ในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ 0.05
โดยมีระดับความสัมพันธ์ เป็ นไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง
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2.บทนา
ปั จจุบนั การพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้พฒั นาและมีวิวฒั นาการมาอย่างรวดเร็ ว ส่ งผล
ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่างมาก มีการประดิษฐ์ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ออกมาอยูเ่ สมอ ส่ งผล
ให้การดาเนินชีวิตของคนเราเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นส่ งผลกระทบไปใน
วงกว้างแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนให้เกิดการพัฒนากระบวนการปฏิบตั ิงานให้มีความถูกต้อง
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นักศึกษาหลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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รวดเร็ ว ลดความซ้ าซ้อน และมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น โดยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้ามามีบทบาทสาคัญใน
การพัฒนาชี วิตความเป็ นอยูข่ องมนุ ษย์เราที่เห็นได้ชดั เจนและใกล้ตวั ที่สุดคือการพัฒนาทางด้านการสื่ อสาร
ที่ทาให้คนเราสามารถรับส่ งสารกันได้ทุกที่ ทุกเวลา สามารถตอบสนองการสื่ อสารได้ในทันทีทนั ใด อย่าง
สะดวก รวดเร็ ว และในราคาที่สามารถเข้าถึ งได้ คนส่ วนมากเรี ยกสังคมในยุคนี้ ว่า “สังคมโลกยุคโลกาภิ
วัตน์” หรื อที่เรี ยกกันว่า Globalization นัน่ เอง นอกจากนี้ ยงั สิ่ งที่เรี ยกกันว่า Financial Technology หรื อที่กนั
ว่า FinTech ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงการบริ การทางการเงินและการลงทุน โดยมีการนาเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้
งานเพื่อให้บริ การทางการเงินและลงทุนมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น เช่น การทาธุ รกรรมทางการเงิน รับ–จ่ายโอนเงิน ออนไลน์ของธนาคาร และผูใ้ ห้บริ การที่ไม่ใช่สถาบันทางการเงิน (Non-bank) ที่เริ่ มเข้ามามีบทบาท
ในการให้บริ การทางการเงินกับผูบ้ ริ โภคมากยิง่ ขึ้น
โดย Mobile Internet Banking ก็เป็ นอีกหนึ่งช่องทางของการทาธุ รกรรมทางการเงินที่นิยมใช้กนั
อย่างแพร่ หลายในปั จจุ บนั จากข้อมู ลของธนาคารแห่ งประเทศไทยจะพบว่า ธุ รกรรมการชาระเงิ น ผ่า น
mobile banking มีจานวนเพิ่มมากขึ้นอย่างก้าวกระโดดโดยสามารถดูได้จากตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงการเปรี ยบเทียบปริ มาณการใช้งาน Internet banking และ Mobile Internet
Banking ของธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศไทยธุ รกรรมการชาระเงินผ่านบริ การ Mobile banking
ธุรกรรมการชาระเงินผ่ าน mobile
banking
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จานวนบัญชีลูกค้าที่ใช้บริ การ
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ปริ มาณรายการ (รายการ)
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มูลค่ารายการ (พันล้านบาท)
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ทีม่ า: รายงานอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารแห่งประเทศไทย: 31 มกราคม 2562 (Online)
จากที่ ไ ด้ก ล่ า วมาทั้ง หมด ผู ว้ ิ จ ัย มี ค วามเห็ น ว่า ธนาคารพาณิ ช ย์ใ นปั จ จุ บ ัน มี ก ารพัฒ นาการ
ให้บริ การ Mobile Internet Banking เพื่อให้เป็ นที่ดึงดู ดความสนใจและสร้ างความพึงพอใจให้กบั ผูบ้ ริ โภค
โดยมีการแข่งขันกับอย่างสู ง โดยจะเห็นได้จากสื่ อโฆษณาต่าง ๆ ที่ออกมา การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร
ของตนเองให้ดูมีความทันสมัย น่ าเชื่ อถื อซึ่ งถือเป็ นการแข่งขันในภาคธุ รกิ จบริ การที่ส่งผลดี ต่อการพัฒนา
เศรฐกิจของประเทศ และส่ งผลดีต่อตัวผูบ้ ริ โภคเองด้วยที่มีสิทธิ์ ที่จะเลือกเพื่อให้ได้รับการบริ การที่ดีที่สุดไป
ด้วย
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โดยหากจะให้ง่ายต่อการเข้าใจเราสามารถแบ่งการแข่งขันออกได้ตามแนวคิด 7 ส่ วนประสมทาง
การตลาด (7Ps Marketing Mix) ที่ถูกเผยแพร่ ครั้งแรกในปี 1960 ในหนังสื อ Basic Marketing A Managerial
Approach ของ E. Jerome McCarthy ที่ ไ ด้ส ร้ างแบบจาลอง 7 Ps ขึ้ นมาโดยมี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อวิเคราะห์
SWOT และวิเคราะห์ ก ารแข่ ง ขัน โดยใช้ 7Ps เป็ นกรอบในการประเมิ นสภาพธุ รกิ จ ที่ เ ป็ นอยู่ และเป็ น
แนวทางในการดาเนิ นธุ รกิ จผ่า นขั้นตอนและวิธีการที่ เหมาะสมด้วย 7 ส่ วนประสมทางการตลาดคื อ 1.
ผลิ ต ภัณ ฑ์ / บริ การ (Products/Services) 2. ราคา/ค่ า ธรรมเนี ย ม (Prices/Fees) 3. สถานที่ / การเข้า ถึ ง
(Place/Access) 4. ส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) 5. หลักฐานทางกายภาพ (Physical Evidence) 6. บุคลากร
(People) 7. กระบวนการให้บริ การ (Process) (A. Hanlon, 2017)
นอกจากปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ได้กล่าวมาแล้ว ปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ และ
ปั จจัยทางด้านการยอมรับ เทคโนโลยี ก็เป็ นอี กปั จจัยที่ ควรได้รับการกล่ าวถึ ง และทาการศึ กษา เนื่ องจาก
Mobile Internet Banking ถื อ เป็ นอี ก หนึ่ งในเทคโนโลยี ใ หม่ ที่ ผูใ้ ช้จ ะต้อ งใช้ ก ารยอมรั บ เทคโนโลยี ท้ ัง
ทางด้าน การรับรู ้ประโยชน์ ความง่ายต่อการใช้งาน ความตั้งใจที่จะใช้งาน การรับรู ้ความเสี่ ยง ทัศนคติต่อ
การใช้งาน และ การนาไปใช้งานจริ ง ในการประกอบการตัดสิ นใจเพื่อที่จะใช้เทคโนโลยีน้ ี ซึ่งแน่นอนที่สุด
ว่าการยอมรั บในเทคโนโลยีของแต่ละบุคคลย่อมมี ความแตกต่างกัน ดังนั้นผูว้ ิจยั จึ งเห็ นความสาคัญและ
สนใจที่ จะศึ กษา ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่ อการเลื อกใช้ Mobile Internet Banking ในเขต
กรุ งเทพมหานคร เพื่อจะได้นาผลงานการวิจยั ในครั้ ง นี้ ไปเป็ นประโยชน์ในการปรั บปรุ งการให้บ ริ ก าร
Mobile Internet Banking ของธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศไทยต่อไป

3.วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อเปรี ย บเที ย บปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคในการ
เลือกใช้บริ การ Mobile Internet Banking ในเขตกรุ งเทพมหานครโดยจาแนกตามข้อมูลประชากรศาสตร์
3.2 เพื่อศึกษาปั จจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี และปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps ที่มีผล
ต่อการเลือกใช้บริ การ Mobile Internet Banking ในเขตกรุ งเทพมหานคร
3.3 เพื่อศึกษาปั จจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี ที่ส่งผลต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps ที่
มีผลต่อการเลือกใช้บริ การ Mobile Internet Banking ในเขตกรุ งเทพมหานคร
แนวคิดและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
โมบายอินเทอร์ เน็ตแบงก์กงิ้ (Mobile Internet Banking)
นวัตกรรมบริ การทางการเงิ นที่นาเสนอผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร โดย
สามารถเข้าถึงได้จากแอพพลิเคชัน่ บนมือถื อผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ประกอบไปด้วยการชาระเงิน โอน
เงิ น และการรั บ ส่ งข้ อ มู ล ทางการเงิ น ชนิ ด ทั น ที ท ั น ใด (Real Time) แบบสองทิ ศ ทาง (Two ways
communication) (Amola Bhatt & Shahir Bhatt, 2016)
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กล่าวคือ โมบายอินเทอร์ เน็ตแบงก์กิ้ง (Mobile Internet Banking) เป็ นบริ การของธนาคารหรื อ
สถาบันการเงินที่ถูกสร้างและออกแบบมาเพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถทาธุ รกรรมทางการเงินได้จากระยะไกล
โดยใช้ อุ ป กรณ์ เ คลื่ อ นที่ เ ช่ น สมร์ ท โฟน หรื อ แท็ บ เล็ ต โดยใช้ซ อฟต์แ วร์ ซ่ ึ งได้รั บ การพัฒ นามาเพื่ อ
วัตถุประสงค์ในการทาธุรกรรมทางการเงินโดยเฉพาะ และมักถูกเรี ยกว่าแอพพลิเคชัน่ ซึ่ งซอฟต์แวร์ เหล่านี้
ถูกจัดทาโดยสถาบันการเงินแต่ละแห่ งเป็ นของตนเองโดยเฉพาะ สามารถให้บริ การได้ 24 ชัว่ โมง โดยแต่ละ
ธนาคารเองก็มีขอ้ จากัดในการใช้งานแตกต่างกันออกไป การทาธุ รกรรมผ่านธนาคารบนมือถื ออาจรวมถึ ง
การได้รับข้อมูลยอดคงเหลื อในบัญชี และรายการธุ รกรรมล่ าสุ ด การชาระเงิ นด้วยการเรี ยกเก็บ เงิ น ทาง
อิ เล็กทรอนิ กส์ และการโอนเงิ นระหว่างบัญชี ของลู กค้า หรื อบุ คคลอื่ น โดยโมบายอิ นเทอร์ เน็ ตแบงก์กิ้ ง
(Mobile Internet Banking) ช่วยลดต้นทุนของธนาคารในการจัดการธุ รกรรมทางการเงินให้แก่ลูกค้าลง โดย
ลดความจาเป็ นที่ลูกค้าจะต้องมาที่สาขาของแต่ละธนาคารเพื่อมาทาธุ รกรรมทางการเงิน โดยที่การชาระเงิน
ผ่านโมบายอินเทอร์ เน็ตแบงก์กิ้ง (Mobile Internet Banking)
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการยอมรับเทคโนโลยี
ศศิพร เหมือนศรี ชยั (2555) ใด้กล่าวว่า การยอมรับในเทคโนโลยี ถือเป็ นปั จจัยในการใช้งานและ
การอยู่ร่วมกับเทคโนโลยี การใช้งานเทคโนโลยี การได้รับประสบการณ์ ความรู ้ และทักษะ รวมถึ งความ
ต้องการใช้งานเทคโนโลยี
การยอมรับเทคโนโลยี คือ การนาเอาเทคโนโลยีที่ตนยอมรับมาใช้งานเพื่อก่อให้เกิ ดประโยชน์
แก่ ต นบุ ค คลหรื อ ส่ ง ผลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ พฤติ ก รรม ทัศ นคติ และการใช้ง าน
เทคโนโลยีของผูใ้ ช้ที่สะดวก และง่ายขึ้น ในที่น้ ี อาจหมายถึ งการนาเอาเทคโนโลยีมาใช้งาน แล้วส่ งผลต่อ
บุคคลโดยตรงทางด้านการได้รับประสบกรณ์ ความรู ้ และทักษะในการใช้งาน ทาให้ผใู ้ ช้งานมีทศั นะคติต่อ
การใช้งานเทคโนโลยี หรื อสถานการณ์เดิม แตกต่างไปจากเดิม
รู ปแบบการยอมรับเทคโนโลยี (The Technology Acceptance Model: TAM)
รู ปแบบการยอมรับเทคโนโลยี (The Technology Acceptance Model: TAM) เป็ นรู ปแบบที่ใช้กนั
อย่างแพร่ หลาย นาเสนอครั้งแรกโดยเดวิส ในปี 1989 (Ikechukwu, 2012, pp.16-18) โดยเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
ทฤษฎี ก ารกระท าด้ว ยเหตุ ผ ล (Theory of Reasoned Action ) หรื อ TRA โดย TAM จะมุ่ ง เน้น การศึ ก ษา
เกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อการยอมรับ หรื อการตัดสิ นใจที่จะใช้งานเทคโนโลยี ซึ่ งสิ่ งที่เป็ นปั จจัยหลัก
ที่ ส่ ง ผลโดยตรงต่ อการยอมรั บ เทคโนโลยี ของผูใ้ ช้คื อ การรั บ รู ้ ถึ ง ความง่ า ยในการใช้ง านเทคโนโลยี
(Perceived Ease of Use) และการรับรู ้ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยี (Perceived Usefulness) โดย
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจเชิ งพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยี (Behavioral Intention: BI) ประกอบไป
ด้ว ย การรั บ รู ้ ป ระโยชน์ ที่ เ กิ ด จากการใช้เ ทคโนโลยี (Perceived Usefulness: U) และทัศ นคติ ใ นการใช้
เทคโนโลยี (Attitude :A) ซึ่ งสามารถอธิ บายด้วยสมการถดถอยแบบรี เกรสชัน่ ได้วา่ BI = A + U
รู ป แบบการยอมรั บ เทคโนโลยี (The Technology Acceptance Model: TAM) ได้รับความนิ ยม
อย่างมากในการนามาใช้อธิ บาย และทานาย พฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลยี มีวจิ ยั หลายชิ้นที่นาเอารู ปแบบ
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ของ เดวิส (1989) ไปใช้งานเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ความง่ายในการใช้งานเทคโนโลยี การรับรู ้ถึง
ประโยชน์ และการใช้งานจริ ง

Perceived
Usefulness
(U)

Attitude
Toward
Using (A)

External
Variables
Perceived
Ease of Use
(E)

Behavioral
Intention to
Use (BI)

Actual
System Use

ภาพที่ 1 ตัวแบบการยอมรับเทคโนโลยี TAM
ทีม่ า: Davis (1989, 985 อ้างใน Ikechukwu, 2012: 18)
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับส่ วนประสมทางการตลาด
Eava (2012: 19) ได้ก ล่ า วว่า ส่ ว นผสมการตลาด 7Ps ได้รั บ การพัฒ นาจาก 4Ps ซึ่ งเป็ นส่ ว น
ประสมทางการตลาดที่ถูกคิดค้นโดย McCarthy ในปี 1960 ต่อมาส่ วนผสมทางการตลาก 4Ps ไม่สามารถ
ตอบโจทย์ได้ท้ งั หมด เพราะ 4Ps มุ่งเน้นไปทางด้านผลิ ตภัณฑ์มากเกิ นไปจนลื มทางด้านบริ การไป ในปี
1981 Booms และ Bitner ได้ขยายรู ปแบบการตลาดขั้นพื้นฐานจาก 4Ps ไปเป็ น 7Ps คือ จากเดิมที่มี 4Ps คือ
สิ นค้า (Product), ราคา (Price), ช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Place), การส่ งเสริ มการขาย (Promotion) ไปเป็ น
7Ps โดยเพิ่มอีก 3 ด้านคือ บุคคลกร (People), การสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical evident)
และ กระบวนการให้บริ การ (Process) ข้อดีของทฤษฎี 7Ps คือมีความคลอบคลุมมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน
ก็มีความซับซ้อนมากกว่า 4Ps ด้วยเช่นกัน
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์
1. อายุ
2. เพศ
3. ลักษณะครอบครัว
4. รายได้ การศึกษาและอาชีพ

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
7Ps ที่มีผลต่อการเลือกใช้ บริการ
Mobile Internet Banking ในเขต
กรุงเทพมหานคร
- ผลิตภัณฑ์
- ราคา
- ช่องทางการให้ บริการ
- ส่งเสริมการตลาด
- หลักฐานทางกายภาพ
- บุคลากร
- กระบวนการ
(A. Hanlon, 2017)

ปัจจัยด้ านการยอมรับเทคโนโลยี
1. การรับรู้ประโยชน์
2. ความง่ายต่อการใช้ งาน
3. ความตั้งใจที่จะใช้ งาน
4. การรับรู้ความเสี่ยง
5. ทัศนคติต่อการใช้ งาน
6. การนาไปใช้ งานจริง
(Chu & Chu, 2011)

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4.วิธีการดาเนินการวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้ส ร้ า งเครื่ องมื อในการวิจยั เพื่ อใช้ก ับ การวิจยั ในครั้ งนี้ โดยมุ่ ง เน้น เพื่ อให้ เครื่ อ งมื อ
สามารถใช้ตรวจสอบได้ตรงกับการวิจยั และบรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ โดยมีข้ นั ตอนต่อไปนี้
4.1 สร้างกรอบแนวคิด โดยสร้างกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี ของผูบ้ ริ โภคที่มี
ผลต่อการเลือกใช้ Mobile Internet Banking ในเขตกรุ งเทพมหานครดังแสดงในภาพที่ 2
4.2 สร้างแบบสอบถาม โดยดาเนินการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ
การยอมรั บ เทคโนโลยี ส่ วนผสมการตลาด 7Ps และการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคเพื่ อ นาผลที่ ไ ด้ม าสร้ า ง
แบบสอบถาม
4.3 สร้ า งแบบสอบถามจากข้อค าถาม (Items) นาเสนออาจารย์ที่ ป รึ ก ษาเพื่ อพิ จารณา และ
ข้อเสนอแนะ แล้วจึงนาไปทดสอบแบบสอบถาม (Try–Out) กับบุคคลที่มีลกั ษณะเช่นเดียวกับกลุ่มประชากร
แต่ไม่ใช่ กลุ่ มประชากรตัวอย่างในการวิจยั จานวน 30 ตัวอย่าง เพื่อหาค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) ของ
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แบบสอบถาม โดยใช้วธิ ี คานวณหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แบบอัลฟ่ าของครอนบาก (Cronbach’s Alpha Coefficient)
ได้ค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของแบบสอบถามรวมทั้งฉบับเท่ากับ 0.957 ถือว่ามีความเที่ยงตรง
4.4 นาแบบสอบถามที่ผา่ นการตรวจสอบความถูกต้อง และความเชื่ อมัน่ ไปเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคสนามในพื้นที่ กรุ งเทพมหานคร จานวน 400 ชุด และดาเนินการ เก็บข้อมูลในช่วงเวลา กุมภาพันธ์ 2562
ถึง มีนาคม 2562

5.ผลการวิจัย
โดยการวิจยั ในครั้งนี้ ได้ทาการศึกษาตัวแปรอิสระ 2 กลุ่มคือ ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ และ
ปั จจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี โดยมีตวั แปรตามเป็ น ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps ที่มีผลต่อการ
เลือกใช้บริ การ Mobile Internet Banking ในเขตกรุ งเทพมหานคร ได้ผลดังต่อไปนี้
ทางด้านตัวแปรทางด้านปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ เพศ ไม่ส่งผลต่อปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด (7P) ที่มีผลต่อการเลือกใช้ Mobile Internet Banking ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ส่ วนปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ทางด้าน อายุ, สถานภาพ, รายได้เฉลี่ ต่อเดื อน, การศึกษา
,อาชี พ มี ผลต่อการเลื อกใช้ Mobile Internet Banking ในเขตกรุ งเทพมหานครอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่
0.05
ทางด้านปั จจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีท้ งั หมดส่ งผลต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (7P)
ที่ส่งผลต่อการเลือกใช้ Mobile Internet Banking ในเขตกรุ งเทพมหานครในระดับปานกลาง และเป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05

6.อภิปรายผล
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 65 ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มี
อายุ 41 ปี ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 36.3 ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ น
ร้อยละ60.5 มีรายได้อยูร่ ะหว่าง 15,001 – 25,000 บาทต่อเดือน เป็ นข้าราชการ/พนักงานของรัฐ มีสถาณภาพ
โสด ผูว้ จิ ยั พบประเดนที่น่าสนใจดังนี้
ทางด้านเพศ พบว่าเพศที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด 7 Ps ไม่ต่างกัน
ซึ่ งไม่ ส อดคล้อ งกับ สมมติ ฐ านที่ ต้ งั เอาไว้ อาจเนื่ อ งมาจาก Mobile Internet Banking เป็ นเทคโนโลยี ที่
ออกแบบมาใช้งานในวัตถุประสงค์ที่ไม่มีความเกี่ยวของกับเพศสภาพของผูใ้ ช้งาน สอดคล้อง วรวุฒิ มีชยั
(2555, : 64) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การธุ รกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
ในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่พบว่า ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดส่ งผลต่อเพศไม่แตกต่างกัน
ทางด้านอายุ พบว่าอายุที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ แตกต่างกัน
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ โดยผลจากการเปรี ยบเทียบรายคู่พบว่า ผูท้ ี่มีอายุ 21 – 30 ปี และ 31 – 40 ปี
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มีความคิดเห็ นเหมื อนกันในทุกด้านของส่ วนประสมทางการตลาด และผูท้ ี่มีอายุ มากกว่า 41 ปี ขึ้นไป มี
ความคิดเห็นแตกต่างจากจากกลุ่มที่มีอายุต่ากว่า 20 ปี ในเกือบทุกด้าน ยกเว้นด้านบุคลากร อาจเป็ นเพราะผูท้ ี่
มีอายุน้อยสามารถยอมรับ ปรับตัว และทาความเข้าใจเพื่อที่จะใช้งาน Mobile Internet Banking ได้ง่ายและ
รวดเร็ วกว่าผูท้ ี่มีอายุมาก สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ภัทรา มหามงคล (2554, : 67) ที่พบว่า อายุที่แตกต่างกัน
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การธนาคารทางโทรศัพท์มือถือแตกต่างกัน
ทางด้านอาชี พ พบว่าอาชีพที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ โดยผลจากการเปรี ยบเทียบรายคู่พบว่า นักศึกษา จะมีความคิดเห็นต่างจาก
จากเกือบทุกอาชี พในทุกด้านของ ส่ วนประสมทางการตลาด 7 Ps ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า นักศึกษาส่ วนมาก
ยังไม่มีรายได้ประจาเป็ นของตนเอง จึ งทาให้มีความคิ ดเห็ นแตกต่างจากผูท้ ี่ทางานและมีรายได้เป็ นของ
ตนเอง ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิ ดของ Burgoom (1974 อ้างใน สุ ทธนิ ภา ศรี ไสย์, : 14) ที่ กล่ าวว่า “คนที่มี
ตาแหน่ งหน้าที่ การงานที่ แตกต่างกัน มี ประสบการณ์ แตกต่างกันย่อมมี ทศั นคติ ค่านิ ยม และเป้ าหมายที่
แตกต่างกัน”
ทางด้า นรายได้เฉลี่ ย ต่ อเดื อน พบว่า รายได้เฉลี่ ย ต่ อเดื อนที่ แตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อปั จจัย ส่ วน
ประสมทางการตลาดที่แตกต่างกันสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ อาจเป็ นเพราะผูท้ ี่รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน
แตกต่างกัน อาจมีทศั นคติทางการเงินที่แตกต่างกัน โดยผูท้ ี่มีรายได้นอ้ ยอาจต้องการเพียงรู ปแบบการทางาน
พื้นฐานเช่น ฝาก ถอน โอน จ่าย แต่ในผูท้ ี่มีรายได้มากอาจคานึ งถึงการให้บริ การที่แตกต่างออกไปเช่น การ
ซื้ อหุ น้ หรื อกองทุน เป็ นต้น ซึ่ งสอดคล้องกับบแนวคิดของ สุ ดาพร กุณฑลบุตร (2549) ที่กล่าวว่า รายได้เป็ น
ตัวกาหนดอานาจซื้ อของผูบ้ ริ โภค และเป็ นจุดเริ่ มต้นของการเกิ ดผลิ ตภัณฑ์ที่แตกต่างกันในสายผลิ ตภัณฑ์
เดียวกัน และสอดคล้องกับแนวคิดของ อดุลย์ จาตุรงคกุล(2545) ที่กล่าวว่ารายได้เป็ นสิ่ งสาคัญ เพราะแบบ
แผนการใช้จ่ายขึ้นอยูก่ บั รายได้ที่คนได้รับ
ปั จจัยทางด้านการยอมรับเทคโนโลยี ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยทางด้านการยอมรับเทคโนโลยีที่
แตกต่างกัน ส่ งผลต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps ในการเลือกใช้ Mobile Internet Banking ในเขต
กรุ งเทพมหานคาร แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 สอดคล้องกับ Ni Nyoman Kerti Yasa (2014)
ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง การประยุกต์ใช้รูปแบบการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) ต่อผูใ้ ช้งานธนาคารทาง
อินเทอร์เน็ตในเมืองเดนปาซาร์ ประเทศอินโดนี เซี ย ที่กล่าวว่า การยอมรับเทคโนโลยีที่ต่างกัน ส่ งผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้งานธนาคารทางอินเทอร์ เน็ตแตกต่างกัน

7.ข้ อเสนอแนะ
7.1 ด้า นการพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ และบริ ก าร Mobile Internet Banking นอกจากการพัฒ นาตัว
ผลิตภัณฑ์ และบริ การ ของตนเองให้ในความเสถียร ใช้งานง่าย และปลอดภัยแล้ว ธนาคารควรพิจารณาการ
พัฒนาด้านอื่น ๆ ควบคู่ไปด้วย เช่น การพัฒนาด้าน ราคา และการส่ งเสริ มการขาย เพื่อให้มีความน่าสนใจใน
การใช้บริ การรวมถึงพัฒนาด้านช่องทางการให้บริ การ ให้ครอบคลุมทุก ๆช่องทาง เช่น ให้สามารถใช้งานได้
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จากทุกแพลตฟอร์ ม ของทั้งโทรศัพท์มือถื อ หรื อแทบเลต รวมไปถึงอุปกรณ์ อื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
เช่ น อุ ป กรณ์ Internet Of Things (IOT) รวมถึ ง เพิ่ ม และพัฒ นาหลัก ฐานทางกายภาพต่ า ง ๆ ให้ มี ค วาม
น่ า เชื่ อถื อ ปลอดภัย ง่ า ยต่ อการท าความเข้าใจ และการใช้ง าน และในขณะเดี ยวกันต้องเพิ่มและพัฒนา
ช่องทางที่จะให้ลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาที่ธนาคารได้ในเวลาที่ตอ้ งการความช่วยเหลือได้ เช่น Call Center
ที่มีความรู ้ความสามารถเพียงพอในการให้บริ การ รวมถึงมีปริ มาณเพียงพอในการรองรับการให้บริ การ ซึ่ ง
นับเป็ นอีกหนึ่ งช่องทางการให้บริ การ และหลักฐานทางกายภาพที่สามารถแสดงจุดเด่นของธนาคารเพื่อให้
สามารถดึงดูดผูใ้ ช้งานได้ในอีกทางหนึ่ง
7.2 ด้านปัจจัยด้านบุคลลากร และ กระบวนการในการทางาน เนื่องจาก Mobile Internet Banking
เป็ นการให้บริ การในรู ปแบบ Digital ที่ผใู ้ ช้บริ การสามารถเข้าใช้บริ การได้จากโทรศัพท์มือถือของตนเองได้
โดยที่ไม่ตอ้ งทราบถึงกระบวนการในการปฏิบตั ิงานของธนาคารว่ามีกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างไร
และยิง่ ไม่มีความจาเป็ นจะต้องติดต่อประสานงานหรื อเข้ารับบริ การจากบุคลากรของธนาคารเหมือนการเข้า
ใช้บริ การที่ธนาคารในรู ปแบบเก่า อย่างไรก็ตาม ธนาคารหรื อ ผูใ้ ห้บริ การก็มีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้อง
พัฒนาในส่ วนนี้ เช่นกัน เพราะบุคลากร และ กระบวนการ เป็ นพื้นฐานของการให้บริ การของธนาคารและผู ้
ให้บริ การ แม้วา่ ผูใ้ ช้งานจะไม่สามารถมองเห็ นหรื อสัมผัสใด้ถึงกระบวนการดังกล่าว แต่ถา้ ทั้งสองปั จจัยนี้
เกิ ดปั ญหา หรื อปรากฏข้อผิดพลาดขึ้ น ย่อมส่ งผลต่อการให้บริ การของธนาคารอย่างแน่ นอน และในทาง
กลับกัน หากธนาคารหรื อผูใ้ ห้บริ การมีการพัฒนา ทั้งกระบวนการ และ บุคลากรให้อยูใ่ นระดับที่ดีได้ ก็จะ
สามารถสร้างความน่าเชื่อถือ และเป็ นอีกจุดขายให้กบั องค์กรของตน รวมถึงสร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูบ้ ริ โภค
หรื อลูกค้า ได้เช่นกัน
7.3 จากผลของการศึ กษา ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps ที่ มีผลต่อการเลื อกใช้บ ริ ก าร
Mobile Internet Banking ในเขตกรุ งเทพมหานครนั้น ส่ งผลต่อกลุ่มของผูต้ อบแบบสอบถามอย่างแตกต่าง
กัน ดังนั้น นอกจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การ ของตนเพื่อเป็ นการดึงดูดลูกค้าแล้ว การเลือกใช้กลยุทธ์
ทางการการตลาดที่เหมาะสมกับกลุ่มลู กค้าเองก็เป็ นเรื่ องที่ธนาคารหรื อผูใ้ ห้บริ การต้องพิจารณา เพื่อให้
สามารถตอบโจทย์ค วามต้องการของลู ก ค้าได้ดีที่ สุ ด และเป็ นจุ ดที่ ส ามารถดึ งดู ดลู ก ค้าให้หันมาสนใจ
เลือกใช้บริ การ หรื อแม้แต่ยงั คงความจงรักภักดีในการเป็ นลูกค้า Mobile Internet Banking ของตนได้ เช่นผูท้ ี่
มี ล ัก ษณะทางประชากรศาสตร์ ที่ แตกต่ า งกัน ยกตัวอย่า ง กลุ่ ม ผูท้ ี่ มี อายุน้อยกว่า 20 ปี กับ กลุ่ ม ผูท้ ี่ มีอายุ
มากกว่า 41 ปี ขึ้นไป มีความต้องการ หรื อทัศนะคติที่แตกต่างกันในเกือบทุกด้านของ 7Ps ยกเว้นด้ายบุคลากร
แต่ ใ นทางกลับ กัน กลุ่ ม ผูม้ ี อายุระหว่า 21-30 ปี กับ 31-40 ปี กลับ มี ค วามคิ ดเห็ นต่ อ 7Ps ไม่ แตกต่ า งกัน
รวมถึงผูท้ ี่มีระดับในการยอมรับเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน ย่อมต้องให้รับการดูแล และจูงใจจากผูใ้ ห้บริ การที่
แตกต่ า งกันเช่ นกัน ดัง นั้น ทางผูว้ ิจยั จึ ง ขอแนะนาว่า ให้เลื อกใช้กลยุท ธ์ ท างการตลาดที่ แตกต่ า งกันเพื่อ
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่ม เพื่อให้ได้ผลดีที่สุดต่อไป
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