ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่ อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริการ M-Banking
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร
พรชนก ทองกร

บทคัดย่ อ
การศึกษาค้นคว้าแบบอิสระครั้งนี้ในหัวข้อเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริ การ
M-Banking ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ในกรุ งเทพมหานคร เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
ทางด้าน เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้สุทธิ เฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการเลือกใช้บริ การ M-Banking ธนาคารกรุ งเทพ จากัด(มหาชน) ในกรุ งเทพมหานคร และปัจจัย
ด้านส่ วนประสมทางการตลา ดมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริ การ M-Banking ธนาคารกรุ งเทพ จากัด
(มหาชน) ในกรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ ลูกค้าที่ใช้บริ การ M-Banking ธนาคาร
กรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ในกรุ งเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลลักษณะประชากรศาสตร์ ของกลุ่ม
ตัวอย่างจาก 5 สาขานครหลวง คือ สาขาพลับพลาไชย , สาขาสานักงานใหญ่สีลม , สาขาสะพานพระปิ่ น
เกล้า , สาขาวรจักร , สาขาสาโรง จานวน 400 คน ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ช่วงอายุ
ระหว่าง 21-30 ปี สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท
พฤติกรรมการใช้บริ การ M-Banking ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ในกรุ งเทพมหานคร ผูใ้ ช้บริ การ
ส่ วนใหญ่ใช้บริ การด้านการโอนเงิน สามารถรับรู ้ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริ การ M-Banking ด้วย
ตนเอง ผูแ้ นะนาหรื อสอนการใช้บริ การได้แก่ ตนเ อง ช่วงเวลาในการใช้บริ การ 12.01-16.00 น. ความถี่ใน
การใช้บริ การ 1-5 ครั้งต่อเดือน จานวนเงินในการทาธุ รกรรมประมาณ 10,001-20,000 บาทต่อครั้ง และมี
ความสนใจส่ วนลดพิเศษในด้านร้านอาหาร ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการใช้บริ การ M-Banking ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ในกรุ งเทพมหานคร พบว่า โดย
ภาพรวมของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมกา รใช้บริ การ M-Banking อยูใ่ น
ระดับมากเมื่อพิจารณา ปั จจัยทั้ง 4 ด้าน พบว่าทุกด้านมีผลอยูใ่ นระดับมาก คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ,ด้านราคา ,
ด้านช่องทาง การจัดจาหน่าย
และด้านการส่ งเสริ มการตลาด ตามลาดับ และผลการทดสอบ สรุ ป
สมมติฐาน 1 พบว่า ผูใ้ ช้บริ การมีลกั ษณะประชากรศาสตร์ สัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเลือกใช้บริ การ
M-Banking ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ในกรุ งเทพมหานคร ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 พบ
6 ตัวแปร ได้แก่ เพศ , อายุ, สถานภาพ, ระดับการศึกษา , อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ซึ่ งสอดคล้องกับ

สมมติฐานที่ต้ งั ไว้ สรุ ปสมมติฐาน 2 พบว่า ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด มีผลต่อพฤติกรรมการ
เลือกใช้บริ การ M-Banking ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ในกรุ งเทพมหาน คร ที่ระดับนัยสาคัญทาง
สถิติ .05 มีพบ 3 ตัวแปร ได้แก่ ปัจจัยด้านราคา ซึ่งพบ 1 ด้าน คือ ความถี่ในการใช้บริ การ M-Banking
ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการ ตลาด ซึ่ งพบ 2 ด้าน คือ ความถี่ในการใช้บริ การ M-Banking และช่วงเวลาใน
การใช้ บริ การ M-Banking

ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ธนาคารพาณิ ชย์ เป็ นสถาบันการเงินที่มีบทบาทสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ เป็ นตัวกลาง
ในการประสานเชื่อมโยงการขับเคลื่อนของระบบเศรษฐกิจ ในปั จจุบนั ธนาคารพาณิ ชย์ต่าง ๆ ทั้งธนาคาร
พาณิ ชย์ไทยและธนาคารพาณิ ชย์ต่างชาติตอ้ งแข่งขันเพื่อเพิ่มส่ วนแบ่งทาง การตลาดให้มากยิง่ ขึ้น เนื่องจาก
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสถาบันการเงิน สามารถลอกเลียนแบบกันได้ง่าย โดยเฉพาะการให้บริ การในรู ปแบต่าง
ๆ มีขอ้ เสนอที่หลากหลายรู ปแบบให้กบั ลูกค้า เพื่อสร้างความแตกต่างให้กบั ตนเอง ทั้งนี้เพื่อดึงฐานลูกค้ามา
เป็ นของตัวเองให้ได้มากที่สุด จึ งมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่ธนาคารจะต้องพัฒนาคุณภาพของการให้บริ การ
ให้เกิดความพึงพอใจ
ในยุคที่เทคโนโลยีของโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่เพียงแค่การโทรเข้าและรับสายเท่านั้นมีการนา
นวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาให้บริ การอาทิ การทาธุ รกรรมการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ซ่ ึ งแนวทางนี้จ ะทาให้
ผูใ้ ช้บริ การไม่จาเป็ นต้องไปทาธุ รกรรมที่สาขาธนาคารอีกต่อไปสามารถทาธุ รกรรมทางการเงินได้สะดวก
ทุกที่ทุกเวลา

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริ การ M-Banking ธนาคารกรุ งเทพ จากัด(มหาชน)
ในกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการใช้บริ การ M-Banking
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด(มหาชน) ในกรุ งเทพมหานคร

สมมุติฐานการศึกษา
1. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ทางด้าน เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้สุทธิ
เฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเลือกใช้บริ การM-Banking ธนาคารกรุ งเทพ จากัด(มหาชน)
ในกรุ งเทพมหานคร
2. ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริ การ
M-Banking ธนาคารกรุ งเทพ จากัด(มหาชน) ในกรุ งเทพมหานคร

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ทาให้ทราบปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การ M-Banking ของลูกค้า
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
2. ทาให้ทราบพฤติกรรมการใช้บริ การ M-Banking เป็ นแนวทางในการพัฒนารู ปแบบการ
ให้บริ การได้ตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้บริ การที่เปลี่ยนแปลงไป
3. ธนาคาร กรุ งเทพ จากัด (มหาชน) สามารถนาผลที่ได้จากการศึกษามาเป็ นข้อมูล
หรื อแนวทางในการปรับปรุ งแก้ไข และพัฒนาการให้บริ การด้านธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ หรื อ
บริ การM-Banking ให้มีประสิ ทธิภาพ
4. เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาการวางแผนกลยุทธ์ดา้ นการตลาด และรู ปแบบการให้บริ การ
ของธนาคารที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

แนวคิดและทฤษฏีทเี่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดเกีย่ วกับพฤติกรรมผู้บริโภค
Solomon. (อ้างถึงใน www.jprad.commarts.chula.ac.th) ได้กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
(Consumer behavior) หมายถึงพฤติกรรมการตัดสิ นใจและการกระทาของผูบ้ ริ โภคที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อ
และการใช้สินค้าและบริ การ เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของเขา
เล็กฤทัย สมสนุก (2557) ได้อธิ บายว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior) เป็ นพฤติกรรม
การแสดงออกของบุคคลแต่ละบุคคลในการค้นหา การเลือกซื้ อ การใช้ การประเมินผล หรื อจัดการกับ
สิ นค้าและบริ การ พฤติกรรมการตัดสิ นใจและการกระทาของผูบ้ ริ โภคที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อและการใช้
สิ นค้าและบริ การ เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจซึ่ งผูบ้ ริ โภคคาดว่าจะสามารถตอบสนอง
ความต้องการของตนเองได้ โดยรู ปแบบของพฤติกรรมต่างๆ นั้นเป็ นผลมาจากการทางานร่ วมกันของ
พันธุ กรรมและสิ่ งแวดล้อมความสาคัญ

ทฤษฎีส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix หรือ 4P’s)
Kotler (อ้างถึงใน อดุลย์ จาตุรงคกุล , 2545 หน้า 25-26) ได้กล่าวว่า ทฤษฎีส่วนประสมการตลาด
(Marketing Mix) เป็ นสิ่ งที่จะต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายทาง
การตลาด คือเกิดความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่ งมีองค์ประกอบอยู่ 4 ด้าน หรื อ 4 P’s คือผลิตภัณฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจัดจาหน่าย และการส่ งเสริ มทางการตลาด ล้วนมี ความสาคัญอย่างยิง่ จะขาดสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งไป
ไม่ได้ การให้บริ การจะทาหน้าที่สาคัญในการเชื่อมโยงส่ วนประสมการตลาดบริ การในด้านอื่น ๆ ให้กลม
เกลียวเป็ นเนื้อเดียวกัน ในการส่ งมอบบริ การให้แก่ลูกค้า

ข้ อมูลการให้ บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กงิ้
บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ถือเป็ นช่องทางใหม่ในการทาธุ รกรรมทางการเงินผ่านสมาร์ ทโฟน
จากธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ที่ตอบสนองความต้องการโดยผูใ้ ช้บริ การสามารถเข้าใช้บริ การ
ธนาคารได้ทุกที่ทุกเวลาตลอด 24 ชัว่ โมง ส่ งผลทาให้เกิดความสะดวกรวดเร็ วและลดขั้นตอนการใช้บริ การ
ในแต่ละครั้ง
เช็คยอดและรายการเคลือ่ นไหวในบัญชี
- บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
- บัญชีเงินฝากประจา
- บัญชีเงินฝากสิ นมัธยะทรัพย์ทวี
- บัญชีเครดิตธนาคารกรุ งเทพ
เช็คยอดเงินได้ ทนั ทีเมื่อเปิ ดแอพพลิเคชั่น
- บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
โอนเงิน
- โอนเงินโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือ Contact list
- โอนเงิน เข้าบัญชีของตนเอง
- โอนเงินโดยเลือกจากรายชื่อที่บนั ทึกไว้ในบริ การบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง
- โอนเงินด้วยการระบุเลขที่บญ
ั ชีผรู ้ ับทั้งบัญชี ธนาคารกรุ งเทพและธนาคารอื่น ๆ
- บันทึกรายการโอนเงินที่ใช้บ่อย
- เรี ยกดูประวัติการโอนเงิน
ชาระเงิน
- ชาระเงินด้วยการสแกนบาร์โค้ด
- ชาระเงินให้ผรู ้ ับที่คุณเคยบันทึกชื่อไว้ในบริ การบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง
- ชาระเงินด้วยการเลือก/ค้นหาจากประเภทธุ รกิจ ชื่อบริ ษทั
- ชาระค่าบัตรเครดิตธนาคารกรุ งเทพ
- เติมเงินมือถือและอื่น ๆ
- บันทึกรายการชาระเงินที่ใช้บ่อย
- เรี ยกดูประวัติการชาระเงิน

การลงทุน
- เช็คมูลค่าเงินลงทุนและจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือ
- ซื้ อและขายกองทุนรวมประเภทกองทุนเปิ ดทัว่ ไป และประเภท RMF&LTF
- ซื้ อกองทุนประเภท RMF&LTF ด้วยบัตรเครติดธนาคารกรุ งเทพ

งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ธันวรัฐ ธีระวิทย์ (2550) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การธนาคาร
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่าลูกค้าส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
อายุระหว่าง 20 – 30 ปี มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และเคยใช้บริ การธนาคารอิเล็กทรอนิกส์มาแล้ว โดยมี
ความถี่ในการใช้บริ การประมาณสัปดาห์ละครั้ง กลุ่มลูกค้าส่ วนใหญ่มีความรู ้เกี่ยวกับบริ การธนาคาร
อิเล็กทรอนิกส์ในเรื่ องการโอนเงินระหว่างบัญชีมากที่สุด รองลงมา คือ การชาระค่าสิ นค้าหรื อบริ ก าร และ
การตรวจสอบบัญชียอ้ นหลัง ตามลาดับ แต่มีความรู ้ในเกลุ่มเรื่ องการโอนเงินไปต่างประเทศน้อยที่สุด ซึ่ ง
ลูกค้ากลุ่มนี้มีทศั นคติที่ดีต่อการใช้บริ การธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะในเรื่ องความสะดวกในการใช้
บริ การเป็ นปั จจัยที่กลุ่มลูกค้ามีทศั นคติที่ดีมากที่สุด รองลงมา คือ การประหยัดเวลา และความง่ายในการใช้
บริ การ ตามลาดับ สาหรับปั ญหาที่ลูกค้าต้องการให้มีการแก้ไข คือ การประชาสัมพันธ์วธิ ี การใช้บริ การแก่
ลูกค้าให้มีความรู ้ ความเข้าใจในการใช้บริ การมากขึ้น รวมทั้งการสร้างความเชื่อมัน่ ในความปลอดภัยของ
ข้อมูลจากการใช้บริ การ

วิธีการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การในด้านต่าง ๆ ของธนาคาร
กรุ เทพ จากัด(มหาชน) ในเขตกรุ งเทพมหานคร ทั้งเพศชายและหญิง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การในด้า นต่าง ๆ กับธนาคารกรุ งเทพ
จากัด (มหาชน) จากสาขา 5 สาขา ได้แก่ สาขาธุ รกิจพลับพลาไชย สานักงานใหญ่สีลม วรจักร สาโรง และ
สะพานพระปิ่ นเกล้า เนื่องจากไม่ทราบจานวนที่แน่นอนของประชากร ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงอาศัยการคานวณ
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคานวณแบบไม่ทราบจานวนประชาก ร โดยใช้ค่าความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 และยอม
ให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการเลือกตัวอย่างร้อยละ 5 (กัลยา วาณิ ชย์บญั ชา, 2549)

ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 385 คน คานวณได้จากสู ตร ดังนี้ n = P(1 - P)Z2 ดังนั้นในการศึกษา
ครั้งนี้ได้ขนาดตัวอย่างจานวน 385 ตัวอย่าง
E2
เพื่อความเหมาะสมผูว้ จิ ยั จะบวกเพิ่มประมาณ 4% เพื่อป้ องกันความผิดพลาด ซึ่งผูว้ จิ ยั เห็นสมควร
จะสุ่ มตัวอย่างเท่ากับจานวน 400 ตัวอย่าง

เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ได้ใช้แบบสอบถาม เป็ นเครื่ องมื อในการศึกษาโดยแบบสอบถามที่ใช้แบ่งออกเป็ น
3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็ นต้นโดยให้ (ประชากรหรื อกลุ่มตัวอย่าง ) ตรวจคาตอบ (check
list) ตามความเป็ นจริ งของแต่ละคน
ส่ วนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริ การ M-Banking ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
ในกรุ งเทพมหานคร ลักษณะของคาถามเป็ นแบบมีให้เลือกหลายตัวเลือก (multiple choices) ได้แก่
วัตถุประสงค์ในการใช้ ประเภทการใช้บริ การ ผูท้ ี่แนะนาให้ใ ช้บริ การ จานวนครั้งในการใช้บริ การต่อ
เดือน ช่วงเวลาที่เลือกใช้บริ การ จานวนเงินต่อการทาธุ รกรรมในแต่ละครั้ง
ส่ วนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ พฤติกรรมการใช้บริ การ
M-Banking ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ในกรุ งเทพมหานคร โดยให้คะแนนระดับความสาคัญของ
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดของธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการ
และการส่ งเสริ มทางการตลาด ในแบบสอบถามได้แบ่งระดับความสาคัญออกเป็ น 5 ระดับตามวิธีของ
ไลเคิร์ท (Likert Scale)

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึกษาในครั้งนี้ จะใช้ขอ้ มูลปฐมภูมิ
(primary data) เป็ นการรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามมีลกั ษณะปลายปิ ด (close-end questionnaire) กับกลุ่มตัวอย่าง โดยเป็ นเก็บข้อมูลในส่ วนที่
เกี่ยวกับปั จจัยส่ วน บุคคล พฤติกรรมและปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การ M-Banking ธนาคารกรุ งเทพ
จากัด (มหาชน ) ซึ่งได้ขอ้ มูลจากการ ตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 ตัวอย่าง เพื่อนา
ไปใช้เป็ นตัวแทนประชากรที่เป็ นลูกค้าตามสาขาที่มาใช้บริ การของธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วธิ ี การสุ่ มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็ น
(non probability sample)

การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ศึกษาถึงข้อมูลในส่ วนที่เกี่ยวกับปั จจัย ด้านประชากรศาสตร์ กบั พฤติกรรมการใช้บริ การ MBanking ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ในกรุ งเทพมหานคร วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ความถี่ และค่าร้อยละ
2. ศึกษาถึง การให้ระดับความสาคัญกับส่ วนประสมทางการตลาดของ ผูใ้ ช้บริ การ M-Banking
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ในกรุ งเทพมหานคร ใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา โดยใช้ตารางแจก
แจงความถี่แสดงจานวนร้อยละ และค่าเฉลี่ยประกอบการอธิบาย
3. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัย ด้านประชากรศาสตร์ กับพฤติกรรมการใช้บริ การ M-Banking
เป็ นการทดสอบสมมติฐานหาความสัมพันธ์ โดยใช้การทดสอบแบบไคสแควร์ (chi-square) โดยกาหนด
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ (level of significance) เท่ากับ 0.05 สมมติฐานที่ใช้ในการทดสอบ
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับการศึกษาการให้ระดับความสาคัญของปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริ การ M-Banking โดยใช้การทดสอบแบบไคสแควร์ (chi-square) โดย
กาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติ (level of significance) เท่ากับ 0.05 สมมติฐานที่ใช้ในการทดสอบ

สรุปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลและข้ อเสนอแนะ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลลักษณะประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่างจาก 5 สาขานครหลวง คือ สาขา
พลับพลาไชย , สาขาสานักงานใหญ่สีลม , สาขาสะพานพระปิ่ นเกล้า , สาขาวรจักร , สาขาสาโรง ซึ่ งส่ วน
ใหญ่ เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ช่วงอายุ ระหว่าง 21-30 ปี สถานภาพเป็ นโสด มีระดับการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท
พฤติกรรมการใช้บริ การ M-Banking ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน ) ในกรุ งเทพมหานคร
ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่ใช้บริ การด้านการโอนเงิน สาม ารถรับรู ้ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริ การ MBanking ด้วยตนเอง ผูแ้ นะนาหรื อสอนการใช้บริ การได้แก่ ตนเอง ช่วงเวลาในการใช้บริ การ 12.01-16.00
น. ความถี่ในการใช้บริ การ 1-5 ครั้งต่อเดือน จานวนเงินในการทาธุ รกรรมประมาณ 10,001-20,000 บาทต่อ
ครั้ง และมีความสนใจส่ วนลดพิเศษในด้านร้านอาหาร
ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริ การ M-Banking
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน ) ในกรุ งเทพมหานคร พบว่า โดยภาพรวมของปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการใช้บริ การ M-Banking อยูใ่ นระดับมากเมื่อพิจารณา ปั จจัยทั้ง 4 ด้าน
พบว่า ทุกด้านมีผลอยูใ่ นระดับมาก คือ ด้านผลิตภัณฑ์ (  = 4.05) ด้านราคา (  = 3.91) ด้านช่องทางการ
จัดจาหน่าย (  = 4.00) และด้านการส่ งเสริ มการตลาด (  = 3.84)

สรุ ปผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจยั ในครั้งนี้ประกอบด้วยสมมุติฐานหลัก 2 ข้อ
สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
สรุ ปสมมติฐาน 1 พบว่า ผูใ้ ช้บริ การมีลกั ษณะประชากรศาสตร์ สัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเลือ ใช้
บริ การ M-Bankingธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ในกรุ งเทพมหานคร ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
พบ 6 ตัวแปร ได้แก่ เพศ, อายุ, สถานภาพ, ระดับการศึกษา, อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ซึ่ งสอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
สรุ ปสมมติฐาน 2 พบว่า ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริ การ M-Banking ธนาคารกรุ งเทพ จากัด(มหาชน) ในกรุ งเทพมหานคร ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 มี
พบ 3 ตัวแปร ได้แก่ ปัจจัยด้านราคา ซึ่งพบ 1 ด้าน คือ ความถี่ในการใช้บริ การ M-Banking และปัจจัย
ด้านการส่ งเสริ มการ ตลาด ซึ่ งพบ 2 ด้าน คือ ความถี่ในการใช้บริ การ M-Banking และช่วงเวลาในการใช้
บริ การ M-Banking

อภิปรายผลการวิจัย
จากการสรุ ปผลการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริ การ
M-Banking
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน ) ในกรุ งเทพมหานคร มีประเด็นที่นามาอภิปรายได้ดงั นี้ เนื่องด้วย
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เปลี่ ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลาตามวัฏจักรธุ รกิจประกอบกับการแข่งขันกันของ
สถาบันการเงินต่าง ๆ ที่ค่อนข้างรุ นแรง ทาให้ทุกธนาคารต้องมี
การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และนโยบาย
ทางการเงิน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายให้ได้มากที่สุด
โดยเฉพาะใน ยุคที่เทคโนโลยีของโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่เพียงแค่การโทรเข้าและรับสายเท่านั้นมีการนา
นวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาให้บริ การอาทิ การทาธุ รกรรมการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ซ่ ึ งแนวทางนี้จะทาให้
ผูใ้ ช้บริ การไม่จาเป็ นต้องไปทาธุ รกรรมที่สาขาธนาคารอีกต่อไปสามารถทาธุ รกรรมทางการเ งินได้สะดวก
ทุกที่ทุกเวลา ตามความต้องการของผูใ้ ช้มากยิง่ ขึ้น
ดังนั้นจากผลการศึกษาที่ได้สามารถอภิปรายผลจากการวิจยั ที่สาคัญได้ดงั นี้
ข้อมูลสภาพส่ วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม จากผลการศึกษาพบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย ช่วงอายุ ระหว่าง 21-30 ปี สถานภาพเป็ น โสด มีระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี เป็ น
พนักงานบริ ษทั เอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาทสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ภัทรา มหา
มงคล (2554) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ
ของธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) ในกรุ งเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มี
อายุระหว่าง 26-30 ปี สาเร็ จการศึกษาสู งสุ ดในระดับปริ ญญาตรี และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยูใ่ นช่วง
20,001-30,000 บาท และประกอบอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน

พฤติกรรมการใช้บริ การ M-Banking ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ในกรุ งเทพมหานคร ส่ วน
ใหญ่ใช้บริ การด้านการโอนเงิน สามารถรับรู ้ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริ การ M-Banking ด้วยตนเอง ผู้
แนะนาหรื อสอนการใช้บริ การได้แก่ ตนเอง ช่วงเวลาในการใช้บริ การ 12.01-16.00 น. ความถี่ในการใช้
บริ การ 1-5 ครั้งต่อเดือน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธันวรัฐ ธี ระวิทย์ (2550) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ปัจจัยที่มี
ผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) พบว่าลูกค้า
ส่ วนใหญ่ ลูกค้าเคยใช้บริ การธนาคารอิเล็กทรอนิกส์มาแล้ว โดยมีความถี่ในการใช้บริ การประมาณสัปด าห์
ละครั้ง กลุ่มลูกค้าส่ วนใหญ่มีความรู ้เกี่ยวกับบริ การธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ในเรื่ องการโอนเงินระหว่าง
บัญชีมากที่สุด รองลงมา คือ การชาระค่าสิ นค้าหรื อบริ การ และการตรวจสอบบัญชียอ้ นหลัง ตามลาดับ
มากที่สุด ซึ่ งลูกค้ากลุ่มนี้มีทศั นคติที่ดีต่อการใช้บริ การธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
การวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด พบว่าโดยภาพรวมของปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการใช้บริ การ M-Banking อยูใ่ นระดับมากเมื่อพิจารณา ปั จจัยทั้ง 4 ด้าน
พบว่าทุกด้านมีผลอยูใ่ นระดับมาก คือ ด้านผลิตภัณฑ์ , ด้านราคา , ด้านช่ องทางการจัดจาหน่าย และด้าน
การส่ งเสริ มการตลาด สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ทิพย์สุดา หมื่นหาญ (2547) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ปัจจัยที่มี
ผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การธนาคารผ่านอินเตอร์ เน็ตและปั ญหาของผูใ้ ช้บริ การในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดโดยรวม มี
การเฉลี่ยนความสาคัญในระดับมาก ได้แก่ ปั จจัยด้านราคา , ด้านผลิตภัณฑ์ , ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ,
ด้านช่องทางการให้บริ การ (ตามลาดับ)

ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. ธนาคารควรมีการเพิ่มเติมฟังก์ชนั่ ในการใช้แอพพลิเคชัน่ ของการมอบส่ วนลดต่ าง ๆ กับ
ร้านค้าที่ร่วมรายการกับธนาคารผ่านแอพพลิเคชัน่ เพื่อให้ผใู ้ ช้บริ การต้องการใช้บริ การผ่านแอพพลิเคชัน่
มากขึ้น
2. ด้านของส่ วนประสมทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับราคาค่าธรรมเนียมการใช้บริ การด้านต่าง ๆ
ควรมีราคาที่เหมาะเพราะจะส่ งผลต่อความถี่ในการใช้บริ การ ถ้าหากมีราคาที่สูงเกินไปอาจทาให้มีผใู ้ ช้
บริ การน้อยลง
3. ควรเปรี ยบเทียบฟังก์ชนั่ การให้บริ การกับธนาคารอื่น ๆ ที่ให้บริ การในวัตถุประสงค์เดียวกัน
เพื่อนามาปรับปรุ งและพัฒนาแอพพลิเคชัน่ ต่อไป
4. ในการพัฒนาแอพพลิเคชัน่ ไม่ควรมีข้ นั ตอนที่ซบั ซ้อนเนื่องจากส่ วนใหญ่ผใู ้ ช้บริ การมีการ
เรี ยนรู ้ฟังก์ชนั่ การใช้งานด้วยตนเอง

ข้ อเสนอแนะสาหรับผู้ทนี่ าผลการวิจัยไปใช้
1. การทาวิจยั ครั้งต่อไปควรมีการเก็บข้อมูลแบบสอบถามผูท้ ี่ไม่เคยใช้บริ การ M-Banking เพื่อ
เป็ นแนวทางที่จะทาให้ทราบถึงสาเหตุที่ไม่เลือกใช้บริ การ M-Banking แล้วนามาปรั บปรุ งพัฒนาการ
ให้บริ การต่อไป
2. ควรขยายขอบเขตการศึกษาวิจยั กับกลุ่มตัวอย่างที่อยูใ่ นเขตอื่น นอกจากกลุ่ มตัวอย่างที่อยูใ่ น
เขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อนาผลของการวิจยั ไปใช้เป็ นแนวทางในการกาหนดกลยุทธ์ของธนาคารให้มีความ
ชัดเจนสอดคล้องและสามารถตอบสนองต่อพฤติกรรมการใช้บริ การของกลุ่มเป้ าหมายในแต่ละเขตให้มาก
3. ควรทาการศึกษาปัญหาที่ผใู้ ช้บริ การพบจากการใช้บริ การ M-Banking ธนาคารกรุ งเทพ เพิ่มเติม
เพื่อให้ทราบถึงปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริ การ เพื่อให้
สามารถนาข้อมูลที่ได้ไปดาเนินการแก้ไขปรับปรุ ง และพัฒนาบริ การ M-Banking ของธนาคารได้อย่าง
เหมาะสม และตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้บริ การได้อย่างแท้จริ ง
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