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--------------------------------บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาสาเหตุของการลงทะเบียน A - Mobile ที่มีปริ มาณน้อยจากฐาน
ลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพังโคน และหาแนวทางการส่ งเสริ มให้มีการลงทะเบียน A Mobile เพิ่มมากขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
สาขาพังโคน จานวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล ใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้น
ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิ บายข้อมูลเบื้ องต้นของกลุ่ม
ตัวอย่าง การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ตวั แปรต้น ตัวแปรตาม ด้วยสถิติการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปร 2
ตัว T-Test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA ดูค่า F-Test และนาทฤษฎี งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
มาใช้ในการสนับสนุนผลการวิเคราะห์
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ใช้บริ การทางการเงิ นผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยการรั บรู ้ จากการ
แนะนาของพนักงาน มีการใช้บริ การทางธุ รกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือมากกว่า 10 ครั้งต่อเดือน และมีเหตุผล
ในการใช้ธุรกรรมทางการเงิ นผ่านโทรศัพท์มือถื อ คื อ ความสะดวกรวดเร็ ว ใช้ได้ทุกที่ ทุกเวลา และความถูกต้อง
แม่นยาของบริ การ เมื่ อเปรี ยบเที ยบความแตกต่างพฤติกรรมการเลือกทางธุ รกรรมทางการเงิ นผ่านโทรศัพท์มือถื อ
จาแนกตามเพศมีแนวคิดที่ไม่แตกต่างกัน จาแนกตามอายุ ระดับการศึกษา และรายได้ มีแนวคิดที่แตกต่างกัน อย่างมี
นับสาคัญสถิติที่ 0.05 ซึ่ งปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกทาธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือที่มีความสาคัญ
มากที่สุด 2 ปั จจัย คือ ปั จจัยด้านกระบวนการ และ ปั จจัยด้านบุคคล ซึ่ งนาไปสู่ กลยุทธ์การส่ งเสริ มให้มีการลงทะเบียน
ใช้บริ การธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ A - Mobile เพิ่มมากขึ้น
คาสาคัญ: ธ.ก.ส., A - Mobile
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ABSTRACT
The study aims to investigate the causes of a small number of A-Mobile registration of customers of Bank
for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC, Phang Khon branch), and to examine the strategies to
increase the A-Mobile registration. The sample were 400 customers of Bank for Agriculture and Agricultural
Cooperatives (BAAC, Phang Khon branch). A questionnaire was used to collect data, and the descriptive statistics
e.g., frequency, percentage, mean, and standard deviation were used to explain data primarily. T-test analysis was
used to compare the differences between two variables, and One-Way ANOVA was used to consider F-test. Also,
theories and related studies were used to support data analysis.
The results revealed that most of the participants used mobile financial services more than 10 times a
month. Especially, the participants used the services due to its quickness, convenience, and accuracy. According to
the sex, there is no different view of using mobile financial services in terms of customer behavior. In terms of age,
education level, and income, there are different views of using mobile financial services at a significance level of
0.05. The key factors influencing participants’ consumer behavior to use mobile financial services were a factor of
process and a factor of people that lead to the strategies to promote the use of A-Mobile service.
1. บทนา
ในปั จจุ บนั เทคโนโลยีมีบทบาทที่ สาคัญต่อการใช้ชีวิตประจาวันของผูบ้ ริ โภค พฤติกรรมการทาธุ รกรรม
ทางการเงินนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไป เนื่ องจากมีการใช้เทคโนโลยีทางการเงินที่เรี ยกว่า FINTECH เข้ามามีบทบาทที่
สาคัญเกี่ ยวกับระบบการเงินการธนาคาร โดยเฉพาะการให้บริ การผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ซึ่ งมี ความสะดวกทั้งใน
ด้านการโอนเงิน การจ่ายชาระค่าสิ นค้าหรื อบริ การต่าง ๆ ก็สามารถทาได้ทุกที่ทุกเวลา เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไปธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จึ งต้องมี การพัฒนาเทคโนโลยีให้มี
ความทันสมัยมีการปรับตัวให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ โภค รวมไปถึงการแข่งขันกันระหว่างธนาคารและการ
แข่งขันกับผูใ้ ห้บริ การที่ไม่ใช่ธนาคาร (NON - BANK) ในการสร้างฐานลูกค้าและขอบเขตการให้บริ การเพิ่มมากขึ้น
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพังโคน มีขอ้ มูลการลงทะเบียนใช้งาน A - Mobile ในปี
2561 - ปี 2563 โดยใน ปี 2561 มีจานวน 417 ราย ปี 2562 มีจานวน 342 ราย และปี 2563 (ม.ค.-ต.ค.)มีจานวน 350 ราย รวม
ทั้งหมดจานวน 1,109 ราย จากจานวนฐานลูกค้าสาขาพังโคนจานวน 21,772 ราย ซึ่ งคิดเป็ น 5.09% จากฐานของลูกค้า
(ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริ หาร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพังโคน ณ วันที่ 3 พ.ย. 2563)

รู ปที่ 1 การลงทะเบียนใช้งาน A - Mobile ของลูกค้าสาขาพังโคน ตั้งแต่ปี 2561 - ปี 2563
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เนื่ องจากมีการลงทะเบียนใช้บริ การ A - Mobile สาขาพังโคนในปริ มาณที่นอ้ ยจากจานวนฐานลูกค้าใน
ปั จจุบนั ส่ งผลกระทบต่อการลงทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ A - Mobile ที่ไม่เป็ นไปตามแผนการดาเนิ นงานของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่ตอ้ งการเพิ่มปริ มาณการลงทะเบียนใช้บริ การ A - Mobile เพื่อนาไปสู่
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัย สะดวก รวดเร็ ว เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างความเชื่อมัน่
ในการใช้บริ การด้านเทคโนโลยีของธนาคารให้กบั ลูกค้าในอนาคต
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1) เพื่อศึกษาสาเหตุของการลงทะเบียนใช้บริ การ A - Mobile ที่มีปริ มาณน้อย
2) เพือ่ หาแนวทางการส่ งเสริ มให้มีการลงทะเบียนใช้บริ การ A - Mobile เพิ่มมากขึ้น
กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ (Independent variables)

ตัวแปรตาม (Independent variables)

ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์
1) เพศ
2) อายุ
3) ระดับการศึกษา
4) อาชีพ
5) รายได้ต่อเดือน
การใช้ ธุรกรรมทางการเงินผ่ านโทรศัพท์ มอื ถือ Smart
Phone
1) ระบบเครื อข่ายมือถือ
2) ธนาคารที่ผใู้ ช้บริ การเลือกทาธุรกรรมทางการเงินผ่าน
โทรศัพท์มือถือ Smart Phone
3) ประโยชน์ที่ได้รับจากการบริ การธุรกรรมทางการเงิน
4) ช่องทางการรับรู้การให้บริ การทางการเงิน
5) ประเภทของธุรกรรมทางการเงิน

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีม่ ีผลต่ อการเลือก
ทาธุรกรรมทางการเงินผ่ านโทรศัพท์ มือถือ Smart
Phone
1) ผลิตภัณฑ์ (Product)
2) ราคา (Price)
3) ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
4) การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)
5) บุคคล (People)
6) กระบวนการให้บริ การ (Process)
7) องค์ประกอบทางกายภาพ (Physical Evidence)

3. การดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรของการศึกษาคือลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพังโคน จานวน
21,772 ราย (ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริ หาร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพังโคน ณ
วันที่ 3 พ.ย. 2563)
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กลุ่มตัวอย่างของการศึกษาได้ใช้วธิ ี การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random
sampling) และกาหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาสมของ ทาโร ยามาเน (Yamane,
1973) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ความคลาดเคลื่อน 5% จากจานวนประชาการทั้งหมด ดังนี้
กาหนดให้
n = ขนาดของตัวอย่าง
N = ขนาดของกลุ่มประชากร
e = ความคลาดเคลื่อน
จากสู ตรได้จานวนของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 392.78 ราย เพื่อป้ องกันความผิดพลาดของแบบสอบถามที่ไม่
สมบูรณ์ จึงได้กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพิ่มเป็ น 400 ราย
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
ผูว้ จิ ยั อาศัยเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจยั เชิงปริ มาณผ่านแบบสอบถาม
(Questionnaire) รู ปแบบคาถามลักษณะปลายปิ ด (Close-Ended Questions) การที่ผวู้ ิจยั ได้ทาการทบทวนวรรณกรรม
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาสร้างและพัฒนาข้อคาถามของแบบสอบถามให้สอดคล้องตามกรอบ
ของงานวิจยั นี้และสามารถตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจยั ได้ครบถ้วนสมบูรณ์โดยแบ่งเนื้อหาของแบบสอบถาม
ออกเป็ น 4 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคล
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลการใช้ธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ Smart Phone
ส่ วนที่ 3 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อการเลื อกทาธุ รกรรมทางการเงิ นผ่านโทรศัพท์มือถื อ
Smart Phone
ส่ วนที่ 4 ข้อมูลข้อเสนอแนะ
วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถามโดยการรวบรวมแบบสอบถามที่ตอบได้ครบถ้วนสมบูรณ์ และได้มีการใช้
สถิติเชิงอนุมานเพื่อเปรี ยบเทียบลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การธุรกรรมทางการเงินผ่าน A
– Mobile ด้วยสถิติทดสอบ t-test , F-test และเปรี ยบเทียบเชิงซ้อนด้วย LSD ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรม
สาเร็ จรู ป โดยแบ่งเป็ น 4 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคล นาข้อมูลมาวิเคราะห์แจกแจงความถี่และค่าร้อยละ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลการใช้ธุรกรรมทางการเงินผ่าน Smart Phone นาข้อมูลมาวิเคราะห์แจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ได้แก่ ระบบเครื อข่ายมือถือ ใช้บริ การ Mobile Banking ของธนาคารใด ธุรกรรมที่ใช้บริ การบ่อยเพียงใด
ประโยชน์ที่ได้รับ ความสาคัญของการให้การบริ การต่าง ๆ
ส่ วนที่ 3 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อการเลื อกทาธุ รกรรมทางการเงิ นผ่านโทรศัพท์มือถื อ
Smart Phone นาข้อมูลมาวิเคราะห์แจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ประเมินค่า (Rating Scale) ของ Likert Scale มี 5
ระดับคือ สาคัญน้อยที่สุด สาคัญน้อย สาคัญปานกลาง สาคัญมาก สาคัญมากที่สุด
ส่ วนที่ 4 ข้อมูลข้อเสนอแนะ นาข้อมูลมาวิเคราะห์เรี ยบเรี ยงและสรุ ปเป็ นประเด็นเพื่อปรับปรุ งพัฒนาการ
ให้บริ การ
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4. ผลการวิจัย
ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 243 คน (ร้อยละ 60.7) อยูใ่ นช่วงอายุ 30 - 39 ปี จานวน
152 คน (ร้อยละ 38.0) ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จานวน 199 คน (ร้อยละ 49.8) อาชีพเกษตรกร จานวน 139 คน
(ร้อยละ 34.8) มีรายได้ต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท จานวน 169 คน (ร้อยละ 42.3)
การใช้ธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ Smart Phone
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่จะใช้ระบบเครื อข่ายมือถือ เอไอเอสมากที่สุด จานวน 230 คน (ร้อยละ 57.5)
รองลงมาคือทรู มูฟ จานวน 94 คน (ร้อยละ 23.5) และดีแทค จานวน 76 คน (ร้อยละ 19.0) ตามลาดับ ใช้ธุรกรรมทาง
การเงินของธนาคารกรุ งไทย มากที่สุด จานวน 186 คน (ร้อยละ 22.9) รองลงมาคือ ธ.ก.ส. (ธนาคารเพื่อการเก ษตร
และสหกรณ์การเกษตร) จานวน 170 คน (ร้อยละ 20.9) และธนาคารออมสิ น จานวน 147 คน (ร้อยละ 18.1) ตามลาดับ
ได้รับประโยชน์ในด้านความสะดวก รวดเร็ ว มากที่สุด จานวน 363 คน (ร้อยละ 41.6) รองลงมาคือ ใช้ได้ทุกที่ทุก
เวลา จานวน 223 คน (ร้อยละ 26.7) และความถูกต้อง แม่นยาจานวน 136 คน (ร้อยละ 15.6) ตามลาดับ มีการรับรู้การ
ให้บริ การจาก พนักงาน มากที่สุด จานวน 305 คน (ร้อยละ 34.0) รองลงมาคือ Internet จานวน 149 คน (ร้อยละ 16.6)
และบุ ค คลใกล้ชิ ด 110 คน (ร้ อ ยละ 12.3) ตามล าดับ มี พ ฤติ ก รรมการใช้ บ ริ การธุ ร กรรมทางการเงิ น ผ่ า น
โทรศัพท์มือถือ Smart Phone เรี ยงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยที่สาคัญ 3 ปั จจัย ดังนี้ สอบถามยอดเงินคงเหลือ ( ̅ =
3.81 ; S.D. = 1.318) โอนเงิน ( ̅ = 3.47 ; S.D. = 1.218) และชาระค่าสิ นค้า/บริ การ ( ̅ = 2.60 ; S.D. = 1.570)
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกทาธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ Smart Phone
ปั จจัยด้านผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product) พบว่า ส่ วนใหญ่ มี พ ฤติ กรรมการเลื อ กท าธุ ร กรรมทางการเงิ น ผ่า น
โทรศัพ ท์มื อ ถื อ เรี ย งค่ า เฉลี่ ย จากมากไปหาน้อ ยที่ ส าคัญ 3 ปั จ จัย ดัง นี้ มี ก ารให้ บ ริ ก ารธุ ร กรรมทางการเงิ น ที่
หลากหลาย ( ̅ = 4.69 ; S.D. =0.617) สามารถใช้บริ การได้ตลอด 24 ชัว่ โมง ( ̅ = 4.67 ; S.D. =0.595) และมีบริ การ
ค้นหาที่ต้ งั ของ ธ.ก.ส. สาขาได้ ( ̅ = 4.62 ; S.D. = 0.669)
ปั จจัยด้านราคา (Price) พบว่า ส่ วนใหญ่มีพฤติกรรมการเลือกทาธุ รกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ
เรี ยงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยที่สาคัญ 3 ปั จจัย ดังนี้ ฟรี ค่าธรรมเนี ยมโอนเงินบัญชีตนเองภายใน ธ.ก.ส. ( ̅ = 4.63 ;
S.D. = 0.751) ฟรี ค่าธรรมเนี ยมถอนเงินไม่ใช้บตั ร ( ̅ = 4.62 ; S.D. = 0.760) และฟรี ค่าธรรมเนี ยมสอบถามยอดเงิน
ฝาก สิ นเชื่อและสลากออมทรัพย์ ( ̅ = 4.62 ; S.D. = 0.752)
ปั จจัยด้านช่องทางการจาหน่าย (Place) พบว่า ส่ วนใหญ่มีพฤติกรรมการเลือกทาธุ รกรรมทางการเงินผ่าน
โทรศัพท์มือถือ เรี ยงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยที่สาคัญ 2 ปั จจัย ดังนี้ เจ้าของบัญชี สามารถติดต่อสมัครใช้บริ การได้
ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา. ( ̅ = 4.64 ; S.D. = 0.730) และสามารถสมัครผ่านแอปพลิเคชัน A – Mobile ด้วยตนเองผ่านบัตร
ATM หรื อบัตร Debit ธ.ก.ส. ( ̅ = 4.54 ; S.D. = 0.761)
ปั จจัยด้านส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) พบว่า ส่ วนใหญ่มีพฤติกรรมการเลือกทาธุ รกรรมทางการเงินผ่าน
โทรศัพท์มือถือ เรี ยงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยที่สาคัญ 3 ปั จจัย ดังนี้ การแนะนาผลิตภัณฑ์ในการประชุมกลุ่มลูกค้า.
( ̅ = 4.54 ; S.D. = 0.755) การแนะนาผลิตภัณฑ์ในการให้บริ การหน้าเคาน์เตอร์ สาขา ( ̅ = 4.52 ; S.D. = 0.782) และ
มีการประชาสัมพันธ์ผา่ นโซเชียวเน็ตเวิร์ค เช่น Line Facebook ( ̅ = 4.38 ; S.D. = 0.757)
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ปั จจัยด้านบุคคล (People) พบว่า ส่ วนใหญ่มีพฤติกรรมการเลือกทาธุ รกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ
เรี ย งค่าเฉลี่ ย จากมากไปหาน้อ ยที่ ส าคัญ 3 ปั จ จัย ดังนี้ มี ช่อ งทางในการแนะนาการใช้บริ การได้ละเอี ยด ชัดเจน
เหมาะสม ( ̅ = 4.69 ; S.D = 0.583) มีการติดตามหลังการขายอย่างสม่าเสมอ เช่น ให้แสดงระดับความเห็นหลังการใช้
บริ การ ( ̅ = 4.63 ; S.D. = 0.655) และมีช่องทางช่วยแก้ปัญหากับลูกค้าได้ทนั ที กรณี เกิดข้อผิดพลาด ( ̅ = 4.53 ; S.D.
= 0.678)
ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical) พบว่า ส่ วนใหญ่มีพฤติกรรมการเลือกทาธุ รกรรมทางการเงินผ่าน
โทรศัพท์มือถือ เรี ยงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยที่สาคัญ 3 ปั จจัย ดังนี้ มีสีสันที่เหมาะสมไม่ฉูดฉาดจนเกินไป ( ̅ =
4.59 ; S.D. = 0.655) มีรูปแบบหน้าจอที่มีความน่าสนใจ ( ̅ = 4.53 ; S.D. = 0.690) และมีตวั อักษรและสัญลักษณ์ มี
ความชัดเจน เข้าใจง่าย ( ̅ = 4.45 ; S.D. = 0.643)
ปั จจัยด้านกระบวนการ (Process) พบว่า ส่ วนใหญ่มีพฤติ กรรมการเลื อกทาธุ รกรรมทางการเงิ นผ่าน
โทรศัพท์มือถือ เรี ยงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยที่สาคัญ 3 ปั จจัย ดังนี้ การมีรหัสผ่านก่อนเข้าใช้บริ การและยืนยันการ
ทารายการทุกครั้ง ( ̅ = 4.77 ; S.D. = 0.520) การมีระบบป้ องกันการขโมยรหัสผ่านที่น่าเชื่อถือ ( ̅ = 4.71 ; S.D. =
0.578) และการมีระบบป้ องกันการเข้าใช้งานโดยโทรศัพท์มือถือเครื่ องอื่น ( ̅ = 4.65 ; S.D. = 0.630)
เมื่อเปรี ยบเที ยบส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อการเลือกทาธุ รกรรมทางการเงิ นผ่านโทรศัพท์มือถือ
Smart Phone ได้ดงั นี้
ตารางที่ 1 การเปรี ยบเทียบส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกทาธุ รกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ
Smart Phone
̅
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
S.D.
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
4.55
0.682
ปัจจัยด้านราคา (Price)
4.60
0.753
ปั จจัยด้านช่องทางการจาหน่าย (Place)
4.59
0.745
ปั จจัยด้านส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)
4.45
0.798
ปัจจัยด้านบุคคล (People)
4.61
0.638
ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical)
4.52
0.662
ปัจจัยด้านกระบวนการ (Process)
4.66
0.611
จากการเปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด เมื่อเรี ยงลาดับจากปั จจัยที่สาคัญมากที่สุดถึงน้อยที่สุด
ได้ดงั นี้ ปั จจัยด้านกระบวนการ (Process) ปั จจัยด้านบุคคล (People) ปั จจัยด้านราคา (Price) ปั จจัยด้านช่องทางการ
จาหน่ าย (Place) ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical) ปั จจัยด้านส่ งเสริ ม
การตลาด (Promotion) ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีการเลือกใช้บริ การธุ รกรรมทางการเงินผ่านมือถือ A-Mobile อยูใ่ นระดับ
มากที่สุด ( ̅ = 4.79 ; S.D = 0.472)
ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างพฤติกรรมการเลือกทาธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ
จาแนกตามเพศ จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test พบว่าเพศหญิงกับเพศชายมีแนวคิดที่ไม่แตกต่างกัน
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จาแนกตามอายุ จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ F-test พบว่า ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ปั จจัยด้านราคา
(Price) ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย(Place) ปั จจัยด้านส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) ปั จจัยด้านบุคคล (People)
ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical) และปัจจัยด้านกระบวนการ (Process) มีค่าน้อยกว่าค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่
.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ แสดงว่า พฤติกรรมการเลือกทาธุ รกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ Smart Phone
จาแนกตามอายุ ที่ต่างกัน มีแนวคิดที่แตกต่างกัน
เมื่อทาการทดสอบแบบจับคู่พหุ คูณ (Multiple Comparisons) โดยค่าสถิติ LSD ที่ระดับนัยสาคัญ .05 ได้ดงั นี้
ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระดับอายุกบั ปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาด
- ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามอายุต่ ากว่า 20 ปี มี ความคิ ดเห็ นที่ แตกต่าง
เกี่ ย วกับ ปั จ จัย ด้านผลิ ตภัณฑ์น้อ ยกว่าในทุ กช่ วงอายุ ผูต้ อบแบบสอบถามกลุ่ม อายุ 60 ปี ขึ้ นไป มี ค วามคิ ดเห็ น ที่
แตกต่างเกี่ยวกับปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์มากกว่ากลุ่มอายุต่ากว่า 20 ปี กลุ่มอายุ 20 – 29 ปี กลุ่มอายุ 30 – 39 ปี และกลุ่ม
อายุ 40 – 49 ปี และผูต้ อบแบบสอบถามกลุ่มอายุ 30 – 39 ปี มี ความคิ ดเห็ นแตกต่างเกี่ ยวกับปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์
มากกว่ากลุ่มอายุ 20 – 29 ปี
- ปัจจัยด้านราคา (Price) พบว่า กลุ่มอายุต่ากว่า 20 ปี มีความคิดเห็นที่แตกต่างกับปั จจัยด้านราคาน้อยกว่าทุก
ช่วงอายุ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05
- ปั จจัยด้านช่องทางจัดจาหน่าย (Place) พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามกลุ่มอายุต่ากว่า 20 ปี มีความคิดเห็นที่
แตกต่างกับปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ายน้อยกว่าทุกกลุ่มอายุ และกลุ่มอายุ 20 – 29 ปี มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
กับปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ายน้อยกว่ากลุ่มอายุ 60 ปี ขึ้นไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05
- ปั จจัยด้านส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มีช่วงอายุต่ากว่า 20 ปี มี ความ
คิดเห็นที่แตกต่างกับปั จจัยด้านส่ งเสริ มการตลาดน้อยกว่าทุกกลุ่มอายุ กลุ่มอายุ 20 – 29 ปี มีความคิดเห็นที่แตกต่างกับ
ปั จจัยด้านส่ งเสริ มการตลาดน้อยกว่ากลุ่มอายุ 30 – 39 ปี และกลุ่มอายุ 60 ปี ขึ้นไป กลุ่มอายุ 30 - 39 ปี มีความคิดเห็นที่
แตกต่างกับปั จจัยด้านส่ งเสริ มการตลาดน้อยกว่ากลุ่มอายุ 60 ปี ขึ้นไป และกลุ่มอายุ 40 – 49 ปี มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
กับปั จจัยด้านส่ งเสริ มการตลาดน้อยกว่ากลุ่มอายุ 60 ปี ขึ้นไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05
- ปัจจัยด้านบุคคล (People) พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีกลุ่มอายุต่ากว่า 20 ปี มีความคิดเห็นที่แตกต่างกับ
ปั จจัยด้านบุคคลน้อยกว่ากลุ่มอายุ 30 – 39 ปี กลุ่มอายุ 40 – 49 ปี กลุ่มอายุ 50 – 59 ปี และกลุ่มอายุ 60 ปี ขึ้นไป กลุ่ม
อายุ 20 – 29 ปี มี ความคิ ดเห็ นที่ แตกต่างกับปั จจัยด้านบุคคลน้อยกว่ากลุ่มอายุ 40 – 49 ปี และกลุ่มอายุ 60 ปี ขึ้นไป
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05
- ปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical) พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามกลุ่มอายุต่ากว่า 20 ปี มีความคิดเห็น
ที่แตกต่างกับปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพน้อยกว่ากลุ่มอายุ 20 – 29 ปี กลุ่มอายุ 50 – 29 ปี และกลุ่มอายุ 60 ปี ขึ้นไป
ผูต้ อบแบบสอบถามกลุ่มอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีความคิดเห็นที่แตกต่างกับปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพมากกว่า กลุ่มอายุ
30 – 39 ปี และกลุ่มอายุ 40 – 49 ปี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05
- ปั จจัยด้านกระบวนการ (Process) พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามกลุ่มอายุต่ ากว่า 20 ปี มี ความคิ ดเห็ นที่
แตกต่างกับปั จจัยด้านกระบวนการน้อยกว่าทุกกลุ่มอายุ ผูต้ อบแบบสอบถามกลุ่มอายุ 20 – 29 ปี มี ความคิดเห็ นที่
แตกต่างกับปั จจัยด้านกระบวนการน้อยกว่ากลุ่มอายุ 30 – 39 ปี กลุ่มอายุ 50 – 59 ปี และกลุ่มอายุ 60 ปี ขึ้นไป ผูต้ อบ
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แบบสอบถามกลุ่มอายุ 30 – 39 ปี มีความคิดเห็นที่ แตกต่างกับปั จจัยด้านกระบวนการน้อยกว่ากลุ่มอายุ 60 ปี ขึ้นไป
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05
ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระดับการศึกษากับปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาด
- ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามกลุ่มระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี มีความ
คิดเห็นที่แตกต่างกับปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์มากกว่ากลุ่มระดับการศึกษาประถมศึกษา และกลุ่มระดับการศึกษาปริ ญญา
ตรี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05
- ปั จจัยด้านราคา (Price) พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามกลุ่มระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มี ความเห็นด้วยกับ
ปั จจัยด้านราคามากกว่ากลุ่มระดับการศึกษาประถมศึกษา อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05
- ปั จจัยด้านช่องทางจัดจาหน่าย (Place) พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา มีเห็น
ด้วยกับปั จจัยด้านช่ องทางการจัดจาหน่ ายมากกว่ากลุ่มระดับการศึ กษามัธ ยมศึ กษาตอนต้น/ปวช.และกลุ่มระดับ
ปริ ญญาตรี ผูต้ อบแบบสอบถามกลุ่มระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น/ปวช. มีความเห็ นที่ แตกต่างกับปั จจัยด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่ายน้อยกว่ากลุ่มระดับการศึกษาที่สูงกว่าปริ ญญาตรี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05
- ปั จจัยด้านส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามทุกกลุ่มระดับการศึกษาไม่มีความ
คิดเห็นที่แตกต่างกับปั จจัยด้านส่ งเสริ มการตลาด อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05
- ปั จจัยด้านบุคคล (People) พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามกลุ่มระดับการศึกษาประถมศึกษา มีเห็นด้วยกับ
ปั จจัยด้านบุ คคลน้อยกว่ากลุ่มระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น/ปวช. ผูต้ อบแบบสอบถามกลุ่มระดับการศึ กษา
มัธยมศึกษาตอนต้น/ปวช.มี ความเห็ นที่ แตกต่างกับปั จจัยด้านบุ คคลน้อยกว่ากลุ่มระดับการศึกษามัธยมศึ กษาตอน
ปลาย/ปวส.และกลุ่มระดับการศึกษาที่สูงกว่าปริ ญญาตรี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05
- ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical) พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามกลุ่มระดับการศึกษาประถมศึกษามีความ
คิดเห็นที่แตกต่างกับปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพน้อยกว่ากลุ่มระดับการศึกษาอนุ ปริ ญญา ผูต้ อบแบบสอบถามกลุ่ม
ระดับการมัธยมศึ กษาตอนต้น/ปวช. มี ความคิ ดเห็ นที่ แตกต่างกับปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพมากกว่ากลุ่มระดับ
การศึกษามัธยมศึกษาตอนหลาย/ปวส. กลุ่มระดับการศึกษาอนุปริ ญญา และกลุ่มระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี ผูต้ อบ
แบบสอบถามกลุ่มระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส.มีความคิดเห็นที่แตกต่างกับปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพ
มากกว่ากลุ่มระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ผูต้ อบแบบสอบถามกลุ่มระดับการศึกษาอนุปริ ญญามีความคิดเห็นที่แตกต่างกับ
ปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพมากกว่ากลุ่มระดับปริ ญญาตรี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05
- ปั จจัยด้านกระบวนการ (Process) พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามทุ กระดับการศึ กษาไม่มีความคิดเห็ นที่
แตกต่างกับปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05
ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่อาชีพกับปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาด
- ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจและ พนักงานเอกชน
มีความเห็นด้วยเกี่ยวกับปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) มากกว่าข้าราชการ/พนักงานรัฐ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.5
- ปั จจัยด้านราคา (Price) พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม อาชีพพนักงานเอกชนมีความเห็นด้วยเกี่ยวกับปั จจัย
ด้านราคา (Price) มากกว่าพนักงานรัฐวิสาหกิจ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.5
- ปั จจัยด้านช่ องทางจัดจาหน่ าย (Place) พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม อาชี พพนักงานรั ฐวิสาหกิ จและ
ข้าราชการ/พนักงานรั ฐมี ความเห็นด้วยกับปั จจัยด้านช่องทางจัดจาหน่ าย (Place) มากกว่านักเรี ยน/นักศึกษา และ
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พนักงานรัฐวิสาหกิจมีความเห็นด้วยกับปั จจัยด้านช่องทางจัดจาหน่าย (Place) มากกว่าข้าราชการ/พนักงานรัฐ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.5
- ปั จจัยด้านส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม อาชีพอื่น ๆ มีความคิดเห็นด้วยปั จจัย
ด้านส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) มากกว่าอาชี พเกษตร และอาชี พอื่น ๆ มี ความเห็ นด้วยกับปั จจัยด้านส่ งเสริ ม
การตลาดมากกว่าประกอบธุ รกิจส่ วนตัว และอาชี พอื่น ๆ มีความเห็นที่แตกต่างปั จจัยด้านส่ งเสริ มการตลาดมากกว่า
อาชีพอิสระ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.5
- ปั จจัยด้านบุคคล (People) พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจมีความเห็นด้วยกับปั จจัย
ด้านบุคคล (People) มากกว่านักเรี ยน/นักศึกษา และอาชีพอิสระมีความคิดเห็นที่แตกต่างกับปั จจัยด้านบุคคล (People)
น้อยกว่าพนักงานเอกสารชน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.5
- ปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical) พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม อาชีพเกษตรกรมีความเห็นด้วยกับ
ปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical) มากกว่านักเรี ยน/นักศึกษา อาชีพประกอบธุ รกิจส่ วนตัวเห็นด้วยกับปั จจัย
ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical) มากกว่าพนักงานเอกชน และอื่น ๆ มีความเห็นด้วยกับปั จจัยด้านลักษณะทาง
กายภาพ (Physical) มากกว่าเกษตรกร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.5
- ปั จจัยด้านกระบวนการ (Process) พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม อาชี พข้าราชการ/พนักงานรั ฐ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน และธุ รกิจส่ วนตัว มีความคิดเห็นแตกต่างด้านกระบวนการ (Process) มากกว่านักเรี ยน/
นักศึกษา และอาชีพเกษตรกร อาชี พอิสระ มีความเห็นด้วยกับปั จจัยด้านกระบวนการ (Process) มากกว่าพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ และอาชี พธุ รกิจส่ วนตัว มีความเห็นแตกต่างด้านกระบวนการ (Process) มากกว่าพนักงานรัฐวิสาหกิจ
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.5
ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระดับรายได้ต่อเดือนกับปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาด
- ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามกลุ่มรายได้ต่อเดือนต่ากว่า 10,000 บาท มีความ
คิดเห็นที่แตกต่างกับปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์นอ้ ยกว่ากลุ่มรายได้ต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท ผูต้ อบแบบสอบถามกลุ่ม
ระดับรายได้ 10,001 – 20,000 บาท มี ความคิดเห็ นที่ แตกต่างกับปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์น้อยกว่ากลุ่มระดับรายได้ต่อ
เดือน 30,001 – 40,000 บาท ผูต้ อบแบบสอบถามกลุ่มรายได้ 20,001 – 30,000 บาท มีความคิดเห็นที่แตกต่างกับปั จจัย
ด้านผลิตภัณฑ์นอ้ ยกว่ากลุ่มรายได้ต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05
- ปัจจัยด้านราคา (Price) พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามกลุ่มรายได้ต่อเดือนต่ากว่า 10,000 บาท มีความคิดเห็นที่
แตกต่างกับปั จจัยด้านราคาน้อยกว่า กลุ่มรายได้ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท กลุ่มรายได้ต่อเดือน 20,001 – 30,000
บาท และกลุ่มรายได้ต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05
- ปั จจัยด้านช่องทางจัดจาหน่าย (Place) พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามกลุ่มรายได้ต่อเดือนต่ากว่า 10,000 บาท
มีความคิดเห็นที่แตกต่างกับปั จจัยด้านช่องทางจัดจาหน่ายน้อยกว่ารายได้ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท กลุ่ม 20,001
– 30,000 บาท และกลุ่มรายได้ต่อเดื อน 30,001 – 40,000 บาท ผูต้ อบแบบสอบถามกลุ่มรายได้ต่อเดื อน 10,001 –
20,000 บาท มีความเห็นที่แตกต่างกับปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ายน้อยกว่ากลุ่มรายได้ต่อเดือน 30,001 – 40,000
บาท อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05
- ปั จจัยด้านส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามกลุ่มรายได้ต่อเดือนต่ากว่า 10,000
บาท มี ความคิ ดเห็ นที่ แตกต่างกับปั จจัยด้านส่ งเสริ มการตลาดน้อยกว่ากลุ่มรายได้ต่อเดื อน 30,001 – 40,000 บาท

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

หน้า 1799

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครัง้ ที่ ๑๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๔

ผูต้ อบแบบสอบถามกลุ่มรายได้ 10,001 – 20,000 บาท มีความคิดเห็นที่แตกต่างกับปั จจัยด้านส่ งเสริ มการตลาดน้อย
กว่ากลุ่มรายได้ต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท กลุ่มรายได้ 20,001 – 30,000 บาท มีความคิดเห็นที่แตกต่างกับปั จจัย
ด้านส่ งเสริ มการตลาดน้อยกว่ากลุ่มรายได้ต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05
- ปั จจัยด้านบุคคล (People) พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามกลุ่มรายได้ต่อเดื อนต่ากว่า 10,000 บาท มี ความ
คิดเห็ นที่แตกต่างกับปั จจัยด้านบุคคลน้อยกว่ากลุ่มรายได้ต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท ผูต้ อบแบบสอบถามกลุ่ม
รายได้ 10,001 – 20,000 บาท มี ความคิ ดเห็ นที่ แตกต่างกับปั จจัยด้านบุ คคลน้อยกว่ากลุ่มรายได้ต่อเดื อน 30,001 –
40,000 บาท และกลุ่มรายได้ต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท ผูต้ อบแบบสอบถามกลุ่มรายได้ 20,001 – 30,000 บาท มี
ความคิดเห็นที่แตกต่างกับปั จจัยด้านบุคคลน้อยกว่ากลุ่มรายได้ต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ .05
- ปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical) พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามกลุ่มรายได้ต่อเดือนต่ากว่า 10,000
บาท มีความคิดเห็นที่แตกต่างกับปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพน้อยกว่ากลุ่มรายได้ต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท
และกลุ่มรายได้ 40,001 – 50,000 บาท กลุ่มรายได้ 10,001 – 20,000 บาท มี ค วามคิ ดเห็ นที่ แตกต่างกับปั จจัยด้าน
ลักษณะทางกายภาพน้อยกว่ากลุ่มรายได้ต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท กลุ่มรายได้ต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท
และกลุ่มรายได้ สู งกว่า 50,000 บาท กลุ่มระดับรายได้ 20,001 – 30,000 บาท มีความคิดเห็นที่แตกต่างกับปั จจัยด้าน
ลักษณะทางกายภาพน้อยกว่ากลุ่มรายได้ต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท และกลุ่มรายได้ 40,001 – 50,000 บาท อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ .05
- ปั จจัยด้านกระบวนการ (Process) พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามกลุ่มรายได้ต่อเดือนต่ากว่า 10,000 บาท มี
ความคิดเห็นที่แตกต่างปั จจัยด้านกระบวนการน้อยกว่ากลุ่มรายได้ต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท ผูต้ อบแบบสอบถาม
กลุ่มรายได้ 10,001 – 20,000 บาท มีความคิดเห็ นที่แตกต่างกับปั จจัยด้านกระบวนการน้อยกว่ากลุ่มรายได้ต่อเดื อน
30,001 – 40,000 บาท อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05
5. การอภิปรายผล
การศึ กษาข้อ มู ลส่ วนบุ ค คล พบว่า เพศ ไม่ มี ผลต่ อ การตัดสิ นใจเลื อ กใช้บ ริ การธุ ร กรรมทางการเงิ นผ่า น
โทรศัพท์มือถือ มีความสอดคล้องกับการศึกษาของ พรวิมล เวชพานิ ช (2561) ได้ศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อความ
เชื่ อมัน่ ในการใช้บริ การทางการเงิ น ผ่าน Mobile Banking Application ของผูใ้ ช้บริ การในจังหวัดลพบุรี ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อยูใ่ นช่วงอายุ 30 – 39 ปี มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีรายได้ต่อเดือน 10,001 20,000 บาท มีความสอดคล้องกับการศึกษาของ จุฑาภรณ์ ไร่ วอน, (2558) ได้ศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อการใช้
บริ การบัว หลวง ไอแบงก์กิ้ง ของธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) กรณี ศึ กษา ผูใ้ ช้บริ การบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) เขตสาทรกรุ งเทพมหานคร
การศึกษาข้อมูลการใช้ธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ Smart Phone พบว่า ได้รับประโยชน์ทางด้าน
ความสะดวก รวดเร็ ว มีความสอดคล้องกับการการศึกษาของ พรวิมล เวชพานิช (2561) ได้ศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผล
ต่อความเชื่อมัน่ ในการใช้บริ การทางการเงิน ผ่าน Mobile Banking Application ของผูใ้ ช้บริ การในจังหวัดลพบุรี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพังโคน มีการลงทะเบียนใช้บริ การ A - Mobile ใน
ปริ มาณที่นอ้ ยจากจานวนฐานลูกค้าในปั จจุบนั เมื่อศึกษาสาเหตุของการลงทะเบียนใช้บริ การธุ รกรรมทางการเงินผ่าน
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โทรศัพท์มือถือ A - Mobile ที่มีปริ มาณน้อยจากฐานลูกค้าจากปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริ การ
ธุ รกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ Smart Phone ของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา
พังโคน พบว่า ปั จจัยที่มีความสาคัญมากที่สุด คือ ปั จจัยด้านกระบวนการ (Process) และปั จจัยด้านบุคคล (People)
ดังนั้น จึงควรให้ความสาคัญหรื อเน้นปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริ การธุ รกรรมทางการเงินผ่าน
โทรศัพท์มือถือ Smart Phone ดังกล่าว รวมถึงให้ความสาคัญกับกลุ่มบุคคลที่มีอายุระหว่าง 30 - 39 ปี เพื่อให้ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร สาขาพังโคน มี ผลการดาเนิ นงานที่ สอดคล้องกับแผนการดาเนิ นงานของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่ตอ้ งการเพิ่มปริ มาณการลงทะเบียนใช้บริ การ A - Mobile เพื่อนาไปสู่
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัย สะดวก รวดเร็ ว ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างความเชื่อมัน่ ใน
การใช้บริ การด้านเทคโนโลยีของธนาคารให้กบั ลูกค้าในอนาคต
6. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
สรุ ปผลการศึกษา
การศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพังโคน พบว่า
เพศ ไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การธุ รกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ น
เพศหญิง อยูใ่ นช่วงอายุ 30 – 39 ปี มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีรายได้ต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท มีอาชีพเกษตรกร
การศึกษาปริ มาณการใช้ธุรกรรมทางการเงินผ่านมือถือ Smart Phone จากการศึกษาลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร สาขาพังโคน พบว่า มีการใช้บริ การธุ รกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือของธนาคารกรุ งไทย
มากที่สุด ได้รับประโยชน์ ในด้านความสะดวก รวดเร็ ว มีการรับรู ้การให้บริ การผ่านพนักงาน มีการทาธุ รกรรมทางการ
เงิ นประเภทการสอบถามยอดเงิ นคงเหลือเฉลี่ ย 15 - 20 ครั้ งต่อเดื อน ประเภทการโอนเงิ นเฉลี่ ย 10 - 15 ครั้ งต่อเดื อน
ประเภท ถอนเงินโดยไม่ใช้บตั รเฉลี่ย 10 - 15 ครั้งต่อเดือน ประเภทชาระค่าสิ นค้า/บริ การเฉลี่ย 10 - 15 ครั้งต่อเดือน
การศึ กษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดเพื่อการเพิ่มยอดลงทะเบี ยน A-Mobile จากการศึกษาลูกค้า
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร สาขาพังโคน ให้ความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
การศึกษาเปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดเพื่อการเพิ่มยอดลงทะเบียน A-Mobile ที่มี เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกัน จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่
มีผลต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดเพื่อการเพิ่มยอดลงทะเบียน A-Mobile ลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร สาขาพังโคน มีแนวคิดในการเลือกใช้ธุรกรรมทางการเงินผ่านมือถือที่ไม่มีความแตกต่างกันใน
ด้านเพศ ส่ วนด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ด้านรายได้ต่อเดือน มีแนวคิดในการเลือกใช้ธุรกรรมทางการเงินผ่านมือ
ถือที่มีความแตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญหาและส่ งเสริ มให้มีการลงทะเบียนใช้งาน A - Mobile เพิ่มขึ้น
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร สาขาพังโคน ควรมี การพัฒ นาและอัพเดทระบบการ
ให้บริ การที่ตอบสนองความต้องการให้สอดคล้องกับการตัดสิ นใจของผูใ้ ช้บริ การในด้านกระบวนการการป้ องกันการ
ใช้งานโดยบุคคลอื่นอย่างต่อเนื่ อง ให้มีความทันสมัยและมีความปลอดภัยสู ง เพื่อสร้างความน่าเชื่ อถือและมัน่ ใจใน
การใช้บริ การธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือของผูใ้ ช้บริ การ
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- ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร สาขาพังโคน ควรมี การจัดช่ อ งทางพิ เศษส าหรั บ การ
ให้บริ การลงทะเบียนใช้บริ การ A - Mobile รวมถึงการให้คาปรึ กษาปั ญหาและแก้ไขปั ญหาจากการใช้บริ การธุ รกรรม
ทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือให้กบั ผูใ้ ช้บริ การเพื่อสร้างความสะดวกรวดเร็ วทาให้เกิดความมัน่ ใจในการใช้บริ การ
ธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ A - Mobile
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพังโคน ควรมีการรับลงทะเบียนใช้งาน A-Mobile พร้อมมี
การจัดการแนะนาการใช้งานนอกสถานที่เพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ให้เกิดการรับรู ้ถึงผลิตภัณฑ์มากขึ้น
ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่อไป
- ควรมีการศึกษาวิจยั เพิ่มเติมในด้านอื่น ๆ มีการเพิ่มตัวแปรที่มีผลกระทบการการเลือกใช้บริ การธุ รกรรม
ทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ เช่น ปั จจัยด้านเศรษฐกิจ ปั จจัยด้านสังคม ปั จจัยด้านสถานการณ์ทางการเมือง ปั จจัย
ด้านนโยบายทางการเงินของรัฐบาล ให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น
- ควรมีการศึกษาให้มีความครอบคลุมกลุ่มตัวอย่างเพิ่มเติม เช่น กลุ่มตัวอย่างเป็ นจังหวัด หรื อกลุ่มตัวอย่าง
เป็ นภูมิภาค เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลของลูกค้าที่ครบถ้วน แม่นยามากยิง่ ขึ้น
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