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--------------------------------บทคัดย่ อ
การศึกษาค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความต้องการของลูกค้าธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดพัทลุง ในการใช้แอพพลิเคชัน่ A-Mobile โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็ นกลุ่ม
ลูกค้าที่ใช้บริ การทาธุ รกรรมกับธนาคาร มีอายุต้ งั แต่ 20 ปี ขึ้นไป ทั้งเพศชายและหญิงพื้นที่จงั หวัดพัทลุง จานวน 371
ราย การศึกษาใช้วิธีการคานวณแบบ Taro Yamane ในการกาหนดกลุ่มตัวอย่างและใช้แบบสอบถามออนไลน์ในการ
ตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน One-way
ANOVA และ Independent Sample t-test นาแนวคิดและทฤษฎี งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่
แนวคิดและทฤษฎีแรงจูงใจ แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค แนวคิดและทฤษฎี ส่วนประสมทางการตลาดและ
แนวคิดและทฤษฎี การตัดสิ นใจ ผลการศึกษาพบว่าความต้องการเลือกใช้แอพพลิเคชัน่ A-Mobile ของลูกค้ามีมาก
ที่สุดในด้านกระบวนการให้บริ การ รองลงมาคือด้านพนักงานบริ การและด้านการจัดจาหน่ ายงานบริ การตามลาดับ
การทดสอบสมมติฐานพบว่าเพศและสถานภาพที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อความต้องการปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ที่แตกต่างกันในทุก ๆ ด้าน ส่ วนอายุ อาชี พ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อความต้องการ
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกันในการทาธุ รกรรมผ่านแอพพลิเคชัน่ A-Mobile ของลูกค้าธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดพัทลุง
คาสาคัญ: แอพพลิเคชัน่ A-Mobile, ระดับความต้องการ, ส่ วนประสมทางการตลาด, ธุรกรรมทางการเงิน

ABSTRACT
The objective of this independent study was to investigate the factors which affect the need of clients in
Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives, Phatthalung Branch toward A-Mobile application usage. The
sample group was 371 male and female clients from Phatthalung province in their ages of 20 and over who used the
financial services with BAAC. The formula which was used in the study was Taro Yamane and there was online
questionnaire via QR Code for data collecting. The statistics which were used for data analysis are frequency,
percentage, mean, standard deviation, One-way ANOVA correlation analysis, and Independent Sample t-test.
Moreover, there were relating concepts, theories; theory of motivation, customer's behavior theory, 7Ps of
marketing theory, and decision making theory and researches for data analyzing in this study. The study
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sequentially showed that the most wanted marketing mix factor from clients’ opinion toward the selection for using
the A-Mobile Application were service process, service staff, and service distribution. In addition, the differences
between gender, age, level of education, occupation, and monthly incomes also affected consumer need of
marketing mix in financial transactions via A-Mobile Application from the clients of Bank of Agriculture and
Agricultural Cooperatives (BAAC), Phatthalung Branch.
Keywords: A-Mobile Application, level of consumer need, marketing mix, financial transactions
1. บทนา
การให้บริ การธุ รกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Baking) โดย ธ.ก.ส. มีแผนการเปิ ดตัว
แอพพลิเคชัน่ A-Mobile ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2560 โดยการให้พนักงานทดลองใช้แอพพลิเคชัน่ ก่อนและต่อมา
ในช่ ว งเดื อ นมิ ถุ น ายน 2560 ได้ด าเนิ น การให้ลู ก ค้า หัว หน้า กลุ่ ม ลู ก ค้า และลู ก ค้า ที่ มี ค วามพร้ อ มเริ่ ม ทดลองใช้
แอพพลิเคชัน่ โดยเริ่ มจากการให้บริ การสอบถามยอดเงิ นในบัญชี เงิ นฝาก สิ นเชื่ อ และข้อมูลข่าวสารสาหรั บลูกค้า
ในช่วงเดือนกันยายน 2560 มีการขออนุญาตเปิ ดการใช้บริ การแอพพลิเคชัน่ A-Mobile จากธนาคารแห่ งประเทศไทย
และมีการให้บริ การเต็มรู ปแบบในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560 จากข้อมูลการใช้บริ การแอพพลิเคชัน่ A-Mobile ของ
ลู ก ค้า จัง หวัด พัท ลุ ง ข้อ มู ล ณ วัน ที่ 30 พฤศจิ ก ายน 2563 พบว่ า ลู ก ค้า ในจัง หวัด พัท ลุ ง มี ก ารใช้บ ริ ก ารโหลด
แอพพลิเคชัน่ A-Mobile ทั้งหมด 34,323 ราย แต่มีสถานะที่ไม่สามารถใช้งานผ่านแอพพลิเคชัน่ A-Mobile มากถึง
จานวน 10,099 ราย ทาให้ปริ มาณการทาธุ รกรรมผ่านแอพพลิเคชัน่ A-Mobile ยังมีปริ มาณน้อยกว่าการทาธุ รกรรม
ทางด้านการเงิ นผ่านหน้าเคาน์เตอร์ จึ งเป็ นปั ญหาที่ เกิ ดขึ้นภายในองค์กร การทางานของพนักงานต้องแข่งกับเวลา
รวมถึงการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าให้กบั ลูกค้าในแต่ละกรณี ธนาคารมีวตั ถุประสงค์ในการให้การบริ การที่รวดเร็ ว
เพื่อให้ลกู ค้าได้รับความสะดวกสบายในช่วงเวลาที่เร่ งรี บ การกระตุน้ ให้ลูกค้าทาธุ รกรรมผ่านแอพพลิเคชัน่ A-Mobile
จะช่ วยให้ลูกค้าประหยัดเวลาและลดกระบวนการขั้นตอนการทาธุ รกรรมได้มากกว่าการเดิ นทางมาทาธุ รกรรมที่
ธนาคาร รวมถึงการลดความเสี่ ยงจากการแพร่ ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาอีกด้วย ผูศ้ ึกษาได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
มาลัยพร จามน้อยพรม (2562) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มยอดผูใ้ ช้บริ การ Application ธ.ก.ส. A-Mobile
ธ.ก.ส.สาขานายูง สาเหตุ ที่ทาให้ลูกค้ามี การทาธุ รกรรมทางการเงิ นผ่าน Application ธ.ก.ส. A-Mobile น้อย
เนื่ องมาจากการที่ลูกค้าส่ วนใหญ่ไม่ทราบข้อมูลหรื อทราบข้อมูลไม่ครบถ้วนเกี่ ยวกับข้อมูลของการใช้ Application
ธ.ก.ส. A-Mobile ลูกค้าส่ วนใหญ่ที่ใช้บริ การเกิดจากการแนะนาของพนักงานที่ให้บริ การ ลูกค้าจึงมีการใช้บริ การผ่าน
Application น้อยเนื่ องจากขาดการประชาสัมพันธ์ ขาดข้อมูลที่นามาประกอบในการตัดสิ นใจ ลูกค้ามีการรับรู้ถึง
ประโยชน์และคุณค่าของการใช้ Application น้อย ทาให้มีทศั นะคติต่อการยอมรับการใช้ Application ด้วย และ
แรงจูงใจก็มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การเช่นกัน เนื่ องจากการให้ขอ้ มูลมีไม่เพียงพอทาให้ลูกค้าไม่มีแรงจูงใจและ
ข้อมูลที่ใช้ตดั สิ นใจในการใช้ Application ธ.ก.ส. A-Mobile

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

หน้า 1531

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครัง้ ที่ ๑๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๔

ปิ ยะรัตน์ ทิมช่อ (2562) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการยอมรับนวัตกรรมของผูใ้ ช้บริ การ Application A-Mobile ของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร จังหวัดตรั ง จากการศึ กษาพฤติ กรรมของผูใ้ ช้พบว่าส่ วนใหญ่รู้จัก
Application A-Mobile จากการแนะนาของพนักงานและสาเหตุที่ใช้งานการทาธุ รกรรมทางการเงินเนื่ องจากความ
สะดวกสบาย ในด้านภาพรวมของการยอมรับนวัตกรรมของการใช้งาน Application A-Mobile แสดงให้เห็นว่าผูต้ อบ
แบบสอบถามให้ความสาคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ Application A-Mobile
กรรณ์ทิยา สังฆะมณี (2561) ได้ศึกษาแนวทางการเพิ่มยอดผูส้ มัครใช้บริ การแอพพลิเคชัน่ MyMo ของ
ธนาคารออมสิ นสาขาหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลการตัดสิ นใจใช้ Mobile
Banking มากที่สุดคือ ด้านกระบวนการ รองลงมาคือด้านราคา และด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ ตามลาดับ
ปาณิ ศา เตียวตระกูล (2559) ได้ศึกษาความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ MyMo By GSB Mobile Banking ของ
ลูกค้าธนาคารออมสิ น เขตอาเภอศรี ราชา จังหวัด ชลบุรี ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่ มีผลต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอันดับแรกคือด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือด้านราคา และด้านสถานที่ตามลาดับ
1. แนวคิดและทฤษฎีแรงจูงใจ (Theory of Motivation) ทฤษฎีที่รู้จกั กันอย่างแพร่ หลายมากที่สุดคือ ทฤษฎี
ลาดับขั้นความต้องการ ของนักจิตวิทยาอับราััมมาสโลว์ (อานาจ ธี ระวนิ ช, 2547: 408-409) ซึ่ งเสนอว่าบุคคลถูกจูงใจ
โดยความต้องการหลายประเภทและความต้องการเหล่านี้ เป็ นไปตามลาดับขั้น โดยแบ่ งความต้องการออกเป็ น 5
ประเภท ตามลาดับคือ ความต้องการทางร่ างกาย (Physiological needs), ความต้องการด้านความปลอดภัย (Safety
needs), ความต้องการทางสังคม (Social needs), ความต้องการด้านเกียรติยศชื่อเสี ยง (Esteem needs) และความ
ต้องการความสมหวังในชีวิต (Self-actualization needs) การนาแนวคิดและทฤษฎีแรงจูงใจไปใช้ในการศึกษาเพื่อเป็ น
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ความต้องการของผูบ้ ริ โภคและพฤติกรรมการทาธุ รกรรมทางการเงินผ่านแอพพลิเคชัน่
เพื่อเป็ นการสร้างแรงจูงใจให้ผบู ้ ริ โภคใช้บริ การและทาธุรกรรมผ่านแอพพลิเคชัน่ เพิ่มมากขึ้น
2. แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Customer's Behavior Theory) ชูชยั สมิทธิ ไกร (2562: 6) ได้ให้
ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (consumer behavior) หมายถึง การกระทาของบุคคลซึ่ งเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจ
(select) การซื้ อ (purchase) การใช้ (use) และการกาจัดส่ วนที่เหลือ (dispose) ของสิ นค้าและบริ การต่าง ๆ เพื่อ
ตอบสนองและความปรารถนาของตน สิ ทธิ์ ธี รสรณ์ (2552: 89) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer
Behavior) หมายถึง กระบวนการที่บุคคลหรื อกลุ่มคนเลือกใช้หรื อกาจัดสิ นค้า บริ การ ความคิด หรื อประสบการณ์เพื่อ
สนองความต้องการของคน ซึ่ งรวมถึงกิจกรรมและบทบาทที่หลากหลายจานวนหนึ่ งของผูบ้ ริ โภค การนาแนวคิดและ
ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคไปใช้ในการศึกษาเพื่อเป็ นเป็ นเครื่ องมือในการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่ใช้บริ การและทา
ธุรกรรมกับธนาคาร นาไปวิเคราะห์และวางแผน กาหนดส่ วนประสมทางการตลาดในการเพิ่มปริ มาณการทาธุ รกรรม
ผ่านแอพพลิเคชัน่
3. แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (7Ps of Marketing Theory) Zeithama and Bitner (2003 อ้าง
ถึงใน พนิ ตสุ ภา ธรรมประมวล, 2563) ได้เสนอแนวคิดใหม่ในเรื่ องส่ วนประสมทางการตลาดสาหรับการบริ การ
โดยเฉพาะส่ วนประสมทางการตลาดสาหรับบริ การดังกล่าวประกอบด้วย ส่ วนประสมทางการตลาดตั้งเดิมหรื อ 4p’s
(ได้แก่ Product, Price, Place และ Promotion) รวมทั้งองค์ประกอบอีก 3P’s เพิ่มเข้ามา (People, Process และ Physical
Evidence) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product), ราคา (Price), การจัดจาหน่าย (Place), การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion),
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บุคคล (People), กระบวนการ (Process) และหลักฐานทางกายภาพ (Physical Evidence) การนาแนวคิดและทฤษฎี
ส่ วนประสมทางการตลาดไปใช้ในการศึกษาเพื่อเป็ นเครื่ องมือในการศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มี
ผลต่อความพึงพอใจและมี ผลต่อการความต้องการใช้บริ การทาธุ รกรรมผ่านแอพพลิเคชัน่ ของธนาคารโดยใช้แนว
ทางการตอบแบบสอบถามจากปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
4. แนวคิดและทฤษฎีการตัดสิ นใจ (Decision Making Theory) ฉัตยาพร เสมอใจ (2550: 46) ได้ให้
ความหมายของการตัดสิ นใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการในการเลือกที่จะกระทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งจาก
ทางเลือกต่าง ๆ ที่มีอยูซ่ ่ ึ งผูบ้ ริ โภคมักจะต้องตัดสิ นใจในทางเลือกต่าง ๆ ของสิ นค้าและบริ การอยูเ่ สมอ โดยที่เขาจะ
เลื อกสิ นค้าหรื อบริ การตามข้อมูลและข้อจากัดของสถานการณ์ การตัดสิ นใจจึ งเป็ นกระบวนการที่ สาคัญและอยู่
ภายในจิ ตใจของผูบ้ ริ โภค การนาแนวคิดและทฤษฎี การตัดสิ นใจไปใช้ในการศึกษาเพื่อเป็ นเครื่ องมื อที่ ใช้ในการ
วิเคราะห์กระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค (Decision Process) และนาข้อมูลมาวิเคราะห์ถึงปั ญหาและสาเหตุที่ไม่
สามารถใช้แอพพลิเคชัน่ A-Mobile ได้
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อศึกษาปั จจัยที่ ส่งผลต่อความต้องการของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัด
พัทลุง ในการใช้แอพพลิเคชัน่ A-Mobile
3. การดาเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ เลือกวิธีการสุ่ มตัวอย่างตามความสะดวก (Convenience sampling) ซึ่ งเป็ นการสุ่ มแบบ
บังเอิญในสาขาท่ามิหรา โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ QR Code กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริ การและทาธุ รกรรมกับธนาคาร ที่
มีอายุต้ งั แต่ 20 ปี ขึ้นไป ทั้งเพศชายและหญิง จานวน 371 ราย
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริ การและทาธุ รกรรมกับธนาคาร ที่มีอายุต้ งั แต่ 20 ปี ขึ้นไป ทั้งเพศชายและ
หญิ ง ในพื้นที่ จงั หวัดพัทลุง ทั้งหมด 371 ราย ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างประชากรในการศึ กษาใช้วิธีการคานวณแบบ Taro
Yamane (Yamane, 1967) จากจานวนลูกค้า 10,099 ราย มีการโหลดติดตั้งแอพพลิเคชัน่ A-mobile แต่สถานะไม่ได้ใช้
บริ การผ่านแอพพลิเคชัน่ ของธนาคารซึ่ งสามารถคานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้ ดังนี้
กาหนดให้
n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N = จานวนประชากร
E = ค่าความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ (0.05)
ใช้สูตรการคานวณกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane จะได้วา่
n= N
(1+Ne2)
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แทนค่าในสู ตรจะได้วา่

n=

10,099
1+10,099(0.05)2
n = 370.64 / n ≈ 371

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั เชิงปริ มาณ ทาโดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) ของลูกค้าในพื้นที่
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดพัทลุง ระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 21
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 โดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) โดยแบ่งคาถามเป็ น 4 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคล
ส่ วนที่ 2 ปั จจัยพฤติกรรมการเลือกใช้งานแอพพลิเคชัน่ A-Mobile
ส่ วนที่ 3 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ที่มีผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชัน่ A-Mobile
ส่ วนที่ 4 ข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้บริ การแอพพลิเคชัน่ A-Mobile
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลคาถามส่ วนที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามแยกเป็ น เพศ สถานภาพ
อาชี พ ระดับ การศึ กษาสู งสุ ด อายุแ ละรายได้ต่อ เดื อ นของผูต้ อบค าถาม การวิเคราะห์ ข อ้ มู ลปั จ จัย ส่ วนบุ ค คลใช้
ค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage)
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลคาถามส่ วนที่ 2 ปั จจัยพฤติกรรมการเลือกใช้งานแอพพลิเคชัน่ A-Mobile ของผูต้ อบ
แบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้ มูลพฤติกรรมการเลือกใช้งานแอพพลิเคชัน่ A-Mobile ใช้ค่าความถี่ (Frequency) และ
ร้อยละ (Percentage)
3. การวิ เคราะห์ ข อ้ มู ลค าถามส่ ว นที่ 3 ปั จ จัย ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ที่ มี ผลต่ อ การเลื อ ก
ใช้แอพพลิเคชัน่ A-Mobile ของผูต้ อบแบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ในการแสดงระดับความคิดเห็นถึงปั จจัยที่ มีผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชัน่ AMobile
ด้วยเครื่ องมือ Likert Scale แสดงถึงระดับความคิดเห็นตามลาดับความสาคัญ (Rating Scale) โดยมีการกาหนดแบ่ง
คะแนนความคิดเห็นออกเป็ น 5 ระดับ
4. การทดสอบสมมติฐานใช้สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และใช้สถิติการวิเคราะห์หา
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวแปรไม่เกิน 2 กลุ่ม (Independent Sample t-test) ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
4. ผลการวิจัย
ส่ วนที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูส้ อบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง 240 ราย หรื อคิ ดเป็ นร้ อยละ 64.70 อยู่ในช่ วงอายุ 41-50 ปี
จานวน 115 ราย หรื อคิดเป็ นร้อยละ 31.00 มีสถานภาพสมรส จานวน 252 ราย หรื อคิดเป็ นร้อยละ 67.90 มีอาชี พ
เกษตรกร จานวน 192 ราย หรื อคิดเป็ นร้อยละ 51.80 มีระดับการศึกษาสูงสุ ดในระดับประถมศึกษา จานวน 109 ราย
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หรื อคิดเป็ นร้อยละ 29.40 มีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาท จานวน 234 ราย หรื อคิดเป็ นร้อยละ 63.10
ส่ วนที่ 2 ปั จจัยพฤติกรรมการเลือกใช้แอพพลิเคชัน่ A-Mobile
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เลื อกใช้แอพพลิ เคชัน่ ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร
(A-Mobile) จานวน 368 ราย หรื อคิดเป็ นร้อยละ 99.20 เลือกใช้งานแอพพลิเคชัน่ A-Mobile ของธนาคารเนื่ องจาก
ความสะดวกสบาย จานวน 254 ราย หรื อคิดเป็ นร้อยละ 68.50 มีการทาธุ รกรรมโอนเงินผ่านแอพพลิเคชัน่ A-Mobile
จานวน 353 ราย หรื อคิดเป็ นร้อยละ 95.10 โดยใช้งานแอพพลิเคชัน่ A-Mobile 5 ครั้งต่อสัปดาห์ จานวน 86 ราย หรื อ
คิดเป็ นร้อยละ 23.20 พนักงานธนาคารเป็ นผูท้ ี่มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจใช้แอพพลิเคชัน่ A-Mobile จานวน 194 ราย
หรื อคิดเป็ นร้อยละ 52.30
ส่ วนที่ 3 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ
ด้านราคา (Price) ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วยในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.816 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ ากับ 0.566 เหตุ ผลความต้อ งการเลื อกใช้แอพพลิ เคชั่น A-Mobile มากที่ สุดคื อต้องการให้ยกเว้น
ค่าธรรมเนี ยมในการโอนเงินข้ามเขต (ต่างจังหวัด) โอนเงินต่างธนาคาร รองลงมาคือต้องการให้มีอตั ราค่าธรรมเนี ยม
ในการจ่ายบิล ราคาบิลละ 5 บาท และต้องการให้ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า/ครั้งแรกที่สมัคร ตามลาดับ
ด้านการจัดจาหน่ ายงานบริ การ (Place) ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วยในระดับมาก โดยมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.046 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.578 เหตุผลความต้องการเลือกใช้แอพพลิเคชัน่ A-Mobile มากที่สุดคือ
ต้องการให้สาขาที่ให้บริ การมีความสะดวกในการเดินทาง มีพ้ืนที่จอดรถรองรับลูกค้า รองลงมาคือต้องการให้มีพ้ืนที่
หรื อจัดสถานที่ไว้รองรับการให้บริ การเกี่ยวกับการโหลดแอพพลิเคชัน่ A-Mobile ภายในสาขา และต้องการให้มีการ
เปิ ดใช้บริ การแอพพลิเคชัน่ A-Mobile ที่ทาได้ตลอด 24 ชม. ตามลาดับ
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วยในระดับมาก โดยมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.750 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.576 เหตุผลความต้องการเลือกใช้แอพพลิเคชัน่ A-Mobile มากที่สุดคือ
ต้องการให้แจกกระเป๋ าเป็ นของสมนาคุณในการโหลดแอพพลิเคชัน่ A-Mobile รองลงมาคือต้องการให้มีคูปองลุน้
รางวัลสาหรับลูกค้าที่สมัครแอพพลิเคชัน่ A-Mobile และต้องการให้แจกกระปุกออมสิ นเป็ นของสมนาคุณในการ
โหลดแอพพลิเคชัน่ A-Mobile ตามลาดับ
ด้านพนักงานบริ การ (People) ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วยในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.219
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.641 เหตุผลความต้องการเลือกใช้แอพพลิเคชัน่ A-Mobile มากที่สุดคือต้องการให้
พนักงานมีทกั ษะความรู ้ ในการแนะนาและแก้ไขปั ญหาให้กบั ลูกค้าที่ ใช้บริ การ รองลงมาคือต้องการให้พนักงานมี
การแนะนาขั้นตอนการโหลดแอพพลิเคชัน่ พร้อมวิธีการใช้งานอย่างละเอียดและถูกต้อง และต้องการให้พนักงานมี
ความกระตือรื อร้นในการให้บริ การ ตามลาดับ
ด้านกระบวนการให้บริ การ (Process) ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วยในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.253 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.557 เหตุผลความต้องการเลือกใช้แอพพลิเคชัน่ A-Mobile มากที่สุดคือ
ต้องการให้ระบบแอพพลิเคชัน่ A-Mobile มีความปลอดภัย รองลงมาคือต้องการให้มีการใช้รหัสผ่านก่อนเข้าใช้งาน
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และทาธุ รกรรมเงินโอนเงิน จ่ายชาระค่าสิ นค้าและบริ การทุกครั้ง และต้องการให้มีข้ นั ตอนการตรวจสอบที่ชดั เจน
ก่อนทารายการโอนเงิน ถอนเงิน หรื อชาระค่าสิ นค้าและบริ การ ตามลาดับ
ด้านสภาพแวดล้อมบริ การ (Physical Evidence) ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วยในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.011 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.599 เหตุผลความต้องการเลือกใช้แอพพลิเคชัน่ A-Mobile มากที่สุด
คือต้องการให้มีการออกแบบแอพพลิเคชัน่ ให้ไม่มีความซับซ้อน รองลงมาคือต้องการให้มีการออกแบบแอพพลิเคชัน่
ให้ใช้งานง่าย และต้องการให้มีการเพิ่มฟังก์ชนั ของแอพพลิเคชัน่ ให้มีความทันสมัยอยูต่ ลอดเวลา ตามลาดับ
การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 เพศที่แตกต่างกันมี ผลต่อความต้องการปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการทาธุ รกรรม
ผ่านแอพพลิเคชัน่ A-Mobile พบว่า เพศที่ แตกต่างกันไม่มีผลต่อความต้องการปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่
แตกต่างกันทั้ง 6 ด้านในการทาธุรกรรมผ่านแอพพลิเคชัน่ A-Mobile แสดงตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนกับกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลกับความต้องการ
จาแนกตามเพศ
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
เพศ จานวน
Mean
S.D
t
Sig.(2-tailed)
ชาย
131
3.7649
0.56540
ด้านราคา (Price)
-1.264
0.207
หญิง
240
3.8425
0.56541
131
4.0595
0.56334
ด้ า นการจั ด จ าหน่ ายงานบริ การ ชาย
0.324
0.746
(Place)
หญิง
240
4.0392
0.58629
131
3.7038
0.56041
ด้ า น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ต ล า ด ชาย
-1.152
0.250
(Promotion)
หญิง
240
3.7758
0.58367
ชาย
131
4.2153
0.63324
ด้านพนักงานบริ การ (People)
-0.092
0.927
หญิง
240
4.2217
0.64674
ชาย
131
4.2410
0.55189
ด้านกระบวนการให้บริ การ (Process)
-0.316
0.752
หญิง
240
4.2601
0.56006
131
3.9898
0.62455
ด้านสภาพแวดล้อมบริ การ (Physical ชาย
-0.508
0.611
Evidence)
หญิง
240
4.0229
0.58500
*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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สมมติฐานที่ 2 อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อความต้องการปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการทาธุ รกรรม
ผ่านแอพพลิเคชัน่ A-Mobile พบว่า อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อความต้องการปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่แตกต่าง
กันในด้านราคา (Price) ด้านพนักงานบริ การ (People) ด้านกระบวนการให้บริ การ (Process) และด้านสภาพแวดล้อม
บริ การ (Physical Evidence) ในการทาธุรกรรมผ่านแอพพลิเคชัน่ A-Mobile แสดงตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนกับ ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลกับ ความต้อ งการ
จาแนกตามอายุ
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด ความแปรปรวน
SS
df
MS
F
Sig.
ระหว่างกลุ่ม
3.484
4
0.871
ด้านราคา (Price)
ภายในกลุ่ม
114.992 366
0.314
2.772 0.027*
รวม
118.475 370
ระหว่างกลุ่ม
1.678
4
0.419
ด้า นการจัด จ าหน่ า ยงานบริ ก าร
ภายในกลุ่ม
121.765 366
0.333
1.261
0.285
(Place)
รวม
123.443 370
ระหว่างกลุ่ม
1.790
4
0.447
ด้ า น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ต ล า ด
ภายในกลุ่ม
120.898 366
0.330
1.355
0.249
(Promotion)
รวม
122.687 370
ระหว่างกลุ่ม
4.044
4
1.011
ด้านพนักงานบริ การ (People)
ภายในกลุ่ม
148.056 366
0.405
2.499 0.042*
รวม
152.100 370
ระหว่างกลุ่ม
3.635
4
0.909
ด้ า นกระบวนการให้ บ ริ การ
ภายในกลุ่ม
110.957 366
0.303
2.997 0.019*
(Process)
รวม
114.591 370
ระหว่างกลุ่ม
4.328
4
1.082
ด้ า น ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม บ ริ ก า ร
ภายในกลุ่ม
128.264 366
0.350
3.088 0.016*
(Physical Evidence)
รวม
132.592 370
*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 3 สถานภาพที่แตกต่างกันมีผลต่อความต้องการปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการทา
ธุ รกรรมผ่านแอพพลิเคชัน่ A-Mobile พบว่า สถานภาพที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อความต้องการปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดที่แตกต่างกันทั้ง 6 ด้าน ในการทาธุรกรรมผ่านแอพพลิเคชัน่ A-Mobile แสดงตามตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลกับความต้องการ จาแนก
ตามสถานภาพ
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด ความแปรปรวน
SS
df
MS
F
Sig.
ระหว่างกลุ่ม
1.724
5
0.345
1.078
0.372
ด้านราคา (Price)
ภายในกลุ่ม
116.752 365
0.320
รวม
118.475 370
ระหว่างกลุ่ม
2.673
5
0.535
1.615
0.155
ด้า นการจัด จ าหน่ า ยงานบริ ก าร
ภายในกลุ่ม
120.770 365
0.331
(Place)
รวม
123.443 370
ระหว่างกลุ่ม
1.328
5
0.266
0.799
0.551
ด้ า น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ต ล า ด
ภายในกลุ่ม
121.360 365
0.332
(Promotion)
รวม
122.687 370
ระหว่างกลุ่ม
4.106
5
0.821
2.025
0.074
ด้านพนักงานบริ การ (People)
ภายในกลุ่ม
147.994 365
0.405
รวม
152.100 370
ระหว่างกลุ่ม
2.811
5
0.562
1.836
0.105
ด้ า นกระบวนการให้ บ ริ การ
ภายในกลุ่ม
111.780 365
0.306
(Process)
รวม
114.591 370
ระหว่างกลุ่ม
1.748
5
0.350
0.975
0.433
ด้ า น ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม บ ริ ก า ร
ภายในกลุ่ม
130.844 365
0.358
(Physical Evidence)
รวม
132.592 370
*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 4 อาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อความต้องการปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการทาธุ รกรรม
ผ่านแอพพลิเคชัน่ A-Mobile พบว่า อาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อความต้องการปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดแตกต่าง
กันในด้านราคา (Price) ด้านการจัดจาหน่ายงานบริ การ (Place) ด้านพนักงานบริ การ (People) ด้านกระบวนการ
ให้บริ การ (Process) และด้านสภาพแวดล้อมบริ การ (Physical Evidence) ในการทาธุ รกรรมผ่านแอพพลิเคชัน่
A-Mobile แสดงตามตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลกับความต้องการ จาแนก
ตามอาชีพ
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด ความแปรปรวน
SS
df
MS
F
Sig.
ระหว่างกลุ่ม
7.096
7
1.014
3.304
0.002*
ด้านราคา (Price)
ภายในกลุ่ม 111.380 363
0.307
รวม
118.475 370
ระหว่างกลุ่ม
6.417
7
0.917
2.843
0.007*
ด้า นการจัด จ าหน่ า ยงานบริ ก าร
ภายในกลุ่ม 117.026 363
0.322
(Place)
รวม
123.443 370
ระหว่างกลุ่ม
2.045
7
0.292
0.879
0.523
ด้ า น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ต ล า ด
ภายในกลุ่ม 120.642 363
0.332
(Promotion)
รวม
122.687 370
ระหว่างกลุ่ม
9.997
7
1.428
3.648
0.001*
ด้านพนักงานบริ การ (People)
ภายในกลุ่ม 142.103 363
0.391
รวม
152.100 370
ระหว่างกลุ่ม 11.052
7
1.579
5.535
0.000*
ด้ า นกระบวนการให้ บ ริ การ
ภายในกลุ่ม 103.539 363
0.285
(Process)
รวม
114.591 370
ระหว่างกลุ่ม
5.982
7
0.855
2.450
0.018*
ด้ า น ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม บ ริ ก า ร
ภายในกลุ่ม 126.610 363
0.349
(Physical Evidence)
รวม
132.592 370
*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 5 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อความต้องการปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการทา
ธุรกรรมผ่านแอพพลิเคชัน่ A-Mobile พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อความต้องการปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดที่แตกต่างกันในด้านราคา (Price) แสดงตามตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลกับความต้องการ จาแนก
ตามระดับการศึกษา
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด ความแปรปรวน
SS
df
MS
F
Sig.
ระหว่างกลุ่ม
4.117
6
0.686
2.184 0.044*
ด้านราคา (Price)
ภายในกลุ่ม
114.359 364
0.314
รวม
118.475 370
ระหว่างกลุ่ม
2.241
6
0.373
1.122
0.349
ด้า นการจัด จ าหน่ า ยงานบริ ก าร
ภายในกลุ่ม
121.202 364
0.333
(Place)
รวม
123.443 370
ระหว่างกลุ่ม
1.833
6
0.306
0.920
0.480
ด้ า น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ต ล า ด
ภายในกลุ่ม
120.854 364
0.332
(Promotion)
รวม
122.687 370
ระหว่างกลุ่ม
3.465
6
0.578
1.414
0.208
ด้านพนักงานบริ การ (People)
ภายในกลุ่ม
148.635 364
0.408
รวม
152.100 370
ระหว่างกลุ่ม
2.280
6
0.380
1.232
0.289
ด้ า นกระบวนการให้ บ ริ การ
ภายในกลุ่ม
112.311 364
0.309
(Process)
รวม
114.591 370
ระหว่างกลุ่ม
4.492
6
0.749
2.127
0.050
ด้ า น ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม บ ริ ก า ร
ภายในกลุ่ม
128.100 364
0.352
(Physical Evidence)
รวม
132.592 370
*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 6 รายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อความต้องการปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการทาธุ รกรรม
ผ่านแอพพลิ เคชัน่ A-Mobile พบว่า รายได้ที่แตกต่างกันมี ผลต่อความต้องการปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่
แตกต่างกันในด้านราคา (Price) ด้านพนักงานบริ การ (People) ด้านกระบวนการให้บริ การ (Process) และด้าน
สภาพแวดล้อมบริ การ (Physical Evidence) แสดงตามตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลกับความต้องการ จาแนก
ตามรายได้
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด ความแปรปรวน
SS
df
MS
F
Sig.
ระหว่างกลุ่ม
7.025
5
1.405
4.601 0.000*
ด้านราคา (Price)
ภายในกลุ่ม
111.451 365
0.305
รวม
118.475 370
ระหว่างกลุ่ม
1.560
5
0.312
0.935
0.458
ด้า นการจัด จ าหน่ า ยงานบริ ก าร
ภายในกลุ่ม
121.882 365
0.334
(Place)
รวม
123.443 370
ระหว่างกลุ่ม
3.586
5
0.717
2.198
0.054
ด้ า น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ต ล า ด
ภายในกลุ่ม
119.101 365
0.326
(Promotion)
รวม
122.687 370
ระหว่างกลุ่ม
4.804
5
0.961
2.381 0.038*
ด้านพนักงานบริ การ (People)
ภายในกลุ่ม
147.297 365
0.404
รวม
152.100 370
ระหว่างกลุ่ม
3.867
5
0.773
2.550 0.028*
ด้ า นกระบวนการให้ บ ริ การ
ภายในกลุ่ม
110.724 365
0.303
(Process)
รวม
114.591 370
ระหว่างกลุ่ม
8.425
5
1.685
4.953 0.000*
ด้ า น ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม บ ริ ก า ร
ภายในกลุ่ม
124.167 365
0.340
(Physical Evidence)
รวม
132.592 370
*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สรุ ปผลการวิจัย
ผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด 371 ราย มีความคิดเห็นต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีผลต่อ
ความต้องการเลือกใช้แอพพลิเคชัน่ A-Mobile ของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดพัทลุง
โดยเหตุผลความต้องการเลือกใช้แอพพลิเคชัน่ A-Mobile มากที่สุดในด้านกระบวนการให้บริ การ (Process) รองลงมา
คือด้านพนักงานบริ การ (People) และด้านการจัดจาหน่ายงานบริ การ (Place) ตามลาดับ การทดสอบสมมติฐานพบว่า
เพศและสถานภาพที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อความต้องการปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกันทั้ง 6 ด้าน ส่ วน
อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อความต้องการปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกันด้านราคา ด้านพนักงานบริ การ
ด้านกระบวนการให้บริ การ และด้านสภาพแวดล้อมบริ การ อาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อความต้องการปั จจัยส่ วน
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ประสมทางการตลาดที่แตกต่างกันด้านราคา ด้านการจัดจาหน่ ายงานบริ การ ด้านพนักงานบริ การ ด้านกระบวนการ
ให้บริ การ และด้านสภาพแวดล้อมบริ การ ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อความต้องการปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดที่ แ ตกต่ างกันด้านราคา และรายได้ต่อ เดื อ นที่ แ ตกต่ างกันมี ผลต่ อ ความต้อ งการปั จ จัยส่ วนประสมทาง
การตลาดที่แตกต่างกันด้านราคา ด้านพนักงานบริ การ ด้านกระบวนการให้บริ การและด้านสภาพแวดล้อมบริ การ
5. การอภิปรายผล
การศึกษาความต้องการของผูบ้ ริ โภคในการใช้แอพพลิเคชัน่ A-Mobile กรณี ศึกษา ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร จังหวัดพัทลุง พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด 371 ราย มีความคิดเห็นในระดับมากถึงความ
ต้องการส่ วนประสมทางการตลาดของแอพพลิเคชัน่ A-Mobileโดยผูต้ อบแบบสอบถามมีความเห็นในระดับมากที่สุด
ด้านกระบวนการให้บริ การ (Process) รองลงมาคือด้านพนักงานบริ การ (People) และด้านการจัดจาหน่ายงานบริ การ
(Place) ซึ่ งสอดคล้องกับพนิ ตสุ ภา ธรรมประมวล (2563: 33) ที่ได้อธิ บายในหนังสื อการตลาดบริ การ (Service
Marketing) แนวคิดเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาด (the services marketing mix) พบว่ากระบวนการ (Process)
หมายถึ ง ขั้นตอนและวิธีการในการให้บริ การ รวมถึ งระเบี ยบวิธีการทางานซึ่ งเกี่ ยวข้องกับการได้นาเสนอบริ การ
ให้กบั ลูกค้าให้เป็ นที่ พึงพอใจ ตั้งแต่ก่อนการซื้ อบริ การ การตัดสิ นใจซื้ อและบริ การหลังการซื้ อ โดยเหตุผลความ
ต้องการที่ลูกค้าเลือกใช้แอพพลิเคชัน่ A-Mobile มากที่สุดคือต้องการให้ระบบแอพพลิเคชัน่ A-Mobile มีความ
ปลอดภัย รองลงมาคือต้องการให้มีการใช้รหัสผ่านก่อนเข้าใช้งานและทาธุ รกรรมเงินโอนเงิน จ่ายชาระค่าสิ นค้าและ
บริ การทุกครั้ง และต้องการให้มีข้ นั ตอนการตรวจสอบที่ชดั เจนก่อนทารายการโอนเงิน ถอนเงิน หรื อชาระค่าสิ นค้า
และบริ การ ซึ่ งกระบวนการในการตัดสิ นใจเลือกใช้งานผ่านแอพพลิเคชัน่ A-Mobile เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนการซื้ อบริ การ
คือลูกค้าคานึ งถึงความปลอดภัยของแอพพลิเคชัน่ ก่อนตัดสิ นใจเลือกใช้ หลังจากเลือกใช้งานแล้วยังคานึ งถึงขั้นตอน
การตรวจสอบกระบวนการในการใช้งานแอพพลิเคชัน่ A-Mobile อีกด้วย บุคคล (People) หมายถึง ผูท้ ี่มีส่วนร่ วมใน
กระบวนการให้บริ การหรื อพนักงานให้ขอ้ มูลหรื อให้คาแนะนาดูแลเอาใจใส่ และลูกค้าที มใช้บริ การ บุ คคลของ
กิ จ การถื อ เป็ นทรั พยากรบุ ค คลที่ เป็ นส่ วนส าคัญ ทั้งในการผลิ ตบริ การและการให้บ ริ การในปั จ จุ บ ันเป็ นอย่างยิ่ง
เนื่องจากเป็ นผูค้ วบคุมคุณภาพการให้บริ การในแต่ละครั้ง ซึ่ งโดยสถานการณ์การแข่งขันทางธุ รกิจมีความรุ นแรงมาก
ขึ้นบุคคลจึ งเป็ นปั จจัยสาคัญที่สร้ างความแตกต่างให้กบั ธุ รกิ จได้ โดยเหตุผลความต้องการเลือกใช้แอพพลิเคชัน่
A-Mobile มากที่สุดคือต้องการให้พนักงานมีทกั ษะความรู ้ ในการแนะนาและแก้ไขปั ญหาให้กบั ลูกค้าที่ใช้บริ การ
รองลงมาคือต้องการให้พนักงานมีการแนะนาขั้นตอนการโหลดแอพพลิเคชัน่ พร้อมวิธีการใช้งานอย่างละเอียดและ
ถูกต้อง และต้องการให้พนักงานมีความกระตือรื อร้นในการให้บริ การ ซึ่ งการให้บริ การของพนักงานรวมถึงทักษะ
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การให้บริ การเกี่ยวกับการนาเสนอแอพพลิเคชัน่ A-Mobile พนักงานที่มีทกั ษะความรู้ที่ดีมี
ความพร้อมในการให้บริ การ มีผลต่อการดาเนิ นงานและการเพิ่มยอดของปริ มาณการใช้แอพพลิเคชัน่ A-Mobile ได้
อย่างมาก การจัดจาหน่าย (Place) หมายถึง กิจกรรมหรื อวิธีการที่หลากหลายในการนาเสนอบริ การให้แก่ลูกค้าได้เข้า
มารั บบริ การได้อย่างกว้างขวางสะดวก ซึ่ งจะต้องอาศัยสื่ อหรื อช่องทางในการนาเสนอบริ การได้ถึงกลุ่มเป้ าหมาย
โดยตรง หรื ออาจต้องเลือกความคุม้ ค่าด้านทาเลที่ต้ งั โดยเหตุผลความต้องการเลือกใช้แอพพลิเคชัน่ A-Mobile มาก
ที่สุดคือต้องการให้สาขาที่ให้บริ การมีความสะดวกในการเดินทาง มีพ้นื ที่จอดรถรองรับลูกค้า รองลงมาคือต้องการให้
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มีพ้นื ที่หรื อจัดสถานที่ไว้รองรับการให้บริ การเกี่ยวกับการโหลดแอพพลิเคชัน่ A-Mobile ภายในสาขา และต้องการให้
มีการเปิ ดใช้บริ การแอพพลิเคชัน่ A-Mobile ที่ทาได้ตลอด 24 ชม. สาเหตุการเลือกใช้งานแอพพลิเคชัน่ A-Mobile ที่
ลูกค้าคานึ งถึ งอย่างมากคื อทาเลที่ ต้ งั ของสถานที่ ให้บริ การ ซึ่ งรวมถึ งสถานที่ ไว้รองรั บการให้บริ การเกี่ ยวกับการ
โหลดแอพพลิเคชัน่ A-Mobile ภายในสาขาด้วย และการใช้งานต้องมีความสะดวกรวดเร็ ว เข้าถึงได้ง่าย
จากการศึกษาในการตอบแบบสอบถามแสดงถึงความคิดเห็นและความต้องการส่ วนประสมทางการตลาด
ของแอพพลิเคชัน่ A-Mobile ของผูต้ อบแบบสอบถามในด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในด้านต่าง ๆ สอดคล้อง
กับแนวคิ ดของฉัตยาพร เสมอใจ (2550: 46) ได้ให้ความหมายของการตัดสิ นใจ (Decision Making) หมายถึง
กระบวนการในการเลื อกที่ จ ะกระท าสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งจากทางเลื อ กต่าง ๆ ที่ มี อยู่ซ่ ึ งผูบ้ ริ โภคมักจะต้อ งตัดสิ นใจใน
ทางเลือกต่าง ๆ ของสิ นค้าและบริ การอยูเ่ สมอ โดยจะเลือกสิ นค้าหรื อบริ การตามข้อมูลและข้อจากัดของสถานการณ์
การตัดสิ นใจจึงเป็ นกระบวนการที่สาคัญและอยูภ่ ายในจิตใจของผูบ้ ริ โภค
ผลการศึกษาพบว่าบุคคลที่มีอิทธิ พลมากที่สุดในการตัดสิ นใจใช้แอพพลิเคชัน่ A-Mobile ของธนาคาร คือ
พนักงานธนาคาร สอดคล้องกับงานวิจยั ของของมาลัยพร จามน้อยพรม (2562) ในการศึกษาการเพิ่มยอดผูใ้ ช้บริ การ
Application ธ.ก.ส. A-Mobile ธ.ก.ส. สาขานายูง ลูกค้าส่ วนใหญ่มีพนักงานแนะนาในการโหลดและใช้งาน
แอพพลิเคชัน่ A-Mobile สอดคล้องกับงานวิจยั ของปิ ยะรัตน์ ทิมช่อ (2562) ในการศึกษาการยอมรับนวัตกรรมของ
ผูใ้ ช้บริ การ Application A-Mobile ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดตรัง พฤติก รรมของผูใ้ ช้
พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่รู้จกั Application A-Mobile จากการแนะนาของพนักงานและสาเหตุที่ใช้งานการ
ทาธุรกรรมทางการเงินเนื่องจากความสะดวกสบาย ขัดแย้งกับการศึกษาของกรรณ์ทิยา สังฆะมณี (2561) ในการศึกษา
แนวทางการเพิ่มยอดผูส้ มัครใช้บริ การแอพพลิเคชัน่ MyMo ของธนาคารออมสิ นสาขาหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่ ง
ได้ศึกษาถึงปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลการตัดสิ นใจใช้ Mobile Banking มากที่สุดคือ ด้านกระบวนการ
รองลงมาคือด้านราคา และด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ ตามลาดับ และขัดแย้งกับการศึกษาของปาณิ ศา เตียวตระกูล
(2559) ในการศึกษาความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ MyMo By GSB Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารออมสิ น
เขตอาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี โดยปั จจัยที่มีผลต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอันดับ
แรกคือด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือด้านราคา และด้านสถานที่ตามลาดับ
6. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
การศึ ก ษาในครั้ งนี้ มี ร ะดับ ความต้อ งการส่ ว นประสมทางการตลาดของการใช้ง านผ่า นแอพพลิ เ คชั่น
A-Mobile ที่แตกต่างกัน การออกแบบฟั งก์ชนั่ เพื่อการใช้งานของแอพพลิเคชัน่ A-Mobile ต้องสอดคล้องกับลักษณะ
ของประชากรศาสตร์ และสอดคล้องกับระดับความต้องการเลือกใช้แอพพลิเคชัน่ A-Mobile เพื่อใช้ในการแก้ไข
ปั ญหาขององค์กรได้อย่างทันท่วงที ดังนี้
1. ด้านกระบวนการให้บริ การ (Process) ลูกค้าอาจจะรู ้สึกไม่ปลอดภัยในการทาธุ รกรรมผ่านแอพพลิเคชัน่
A-Mobile จึงต้องทาการแนะนาด้วยการประชาสัมพันธ์ท้ งั แบบออนไลน์และออฟไลน์ถึงขั้นตอนและวิธีการใช้งานที่
ง่าย การออกแบบแอพพลิเคชัน่ ให้ใช้รหัสผ่านทุกครั้งในการเข้าใช้งานและก่อนการทาธุรกรรม เพื่อความปลอดภัย
2. ด้านพนักงานบริ การ (People) เนื่ องด้วยพนักงานมี ความแตกต่างกันในด้านทักษะความรู ้ และการ
ให้บริ การที่แตกต่างกัน จึงต้องจัดการอบรมหรื อให้ความรู ้ถึงเทคนิคการบริ การที่เป็ นมาตรฐานเดียวกันทัว่ ทัง่ องค์กร
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การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครัง้ ที่ ๑๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๔

3. ด้านการจัดจาหน่ ายงานบริ การ (Place) สถานที่ ให้บริ การที่ ไม่สะดวกในเรื่ องพื้นที่ จอดรถและพื้นที่
บริ เวณการให้บริ การที่จากัด จึงต้องจัดสถานที่เพื่อรองรับการบริ การให้เพียงพอ
ข้ อเสนอแนะสาหรับการศึกษาในครั้งต่ อไป
ในการศึกษาครั้งต่อไปผูว้ ิจยั แนะนาให้มีการศึกษาในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั เชิงคุณภาพทาโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (Depth Interview) เกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมความต้องการใช้งานผ่านแอพพลิเคชัน่ A-Mobile
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลในเชิงลึกที่มีความละเอียดชัดเจนสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น
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