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บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดของผูใชบริการโมบายแบงค

กิ้งในจังหวัดนครปฐม 2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดของผูใชบริการโมบายแบงคกิ้งในจังหวัด
นครปฐมจำแนกตามปจจัยสวนบุคคล ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) ผลการวิจัยพบวา ระดับความ
พึงพอใจที่มีตอสวนประสมทางการตลาดของผูใชบริการโมบายแบงคกิ้งในจังหวัดนครปฐม ในภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานราคาอยูในระดับมากที่สุด ดานชองทางการจัดจำหนายอยูในระดับมาก ดานผลิตอยูใน
ระดับมาก ดานสงเสริมการตลาดอยูในระดับมาก ปจจัยสวนบุคคลของผูใชบริการ ไดแก อายุ อาชีพ สถานภาพ รายไดตอเดือน
แตกตางกันทำใหความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดของผูใชบริการโมบายแบงคกิ้งในจังหวัดนครปฐมแตกตางกันอยาง
มีนัยสำคัญทางสถิติ สวนเพศและการศึกษาแตกตางกันทำใหความพึงพอใจไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ 

คำสำคัญ:  ความพึงพอใจ สวนประสมทางการตลาด โมบายแบงคกิ้ง 
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Abstract 
The objectives of this research were 1) to study the level of satisfaction with the marketing mix 

of mobile banking users in Nakhon Pathom Province 2) to compare satisfaction with the marketing of 

mobile banking service users in Nakhon Pathom Province According to personal factors This research 

used the quantitative research methodology. The results showed that satisfaction level with the 

marketing mix of mobile banking users in Nakhon Pathom Province In overall, it was found that it was at 

a high level. When considering each aspect, it was found that the price was at the highest level. The 

distribution channels are in a high level. Production level is in a high level. The marketing promotion 

aspect is at a high level. Personal factors of the users such as age, occupation, status, and monthly 

income are different, resulting in satisfaction with the marketing mix of mobile banking users in Nakhon 

Pathom Province with statistically significant differences. Gender and education were different, resulting 

in satisfaction not significantly different. 

Keywords:  Satisfaction, Marketing mix, Mobile banking 

1. บทนำ
ปจจุบันนี้ไดมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและระบบอินเตอรเน็ตอยูตลอด ทำใหเทคโนโลยีมีความสำคัญและเขามามี

บทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น และพัฒนาเขาสูโลกของเราเปนอยางมากเปรียบเสมือนโลกไรพรมแดนสามารถติดตอสื่อสาร
กันไดตลอดเวลา ท้ังเห็นหนาและมีเสียง ถายทอดสดใหเห็นและไดยินในเวลาขณะนั้นเลย ทำใหเกิดสังคมออนไลนขนาดใหญ
ขึ้น (Social network) ซึ่งทำใหผูคนติดตอสื่อสารและรับรูเรื่องราวกันไดอยางรวดเร็ว มีความสะดวกสบาย และไมวาจะธุรกิจ
ไหนก็ตองมีเทคโนโลยีและระบบอินเตอรเน็ตเขามาเกี่ยวของ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (สพธอ.) หรือ ETDA 

(เอ็ตดา) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เผยผลการสำรวจพฤติกรรมผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทย ป 2562 หรือ 
Thailand Internet User Behavior 2019 ช้ี ทศวรรษที่ผานมา คนไทยใชอินเทอรเน็ตเพิ่มข้ึนอยางกาวกระโดดกวา 150% 
สงผลใหปจจุบันไทยมีผูใชอินเทอรเน็ต 47.5 ลานคน หรือราว 70% ของจำนวนประชาชนท้ังหมด จากการสำรวจขอมูลของ
ประชาชนเก่ียวกับพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต ประจำป 2562 ผานทางออนไลน ชวงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม 2562 
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โดยมีคนไทยเขามาตอบแบบสอบถามกวา 17,242 คน ซึ่งจากการวิเคราะหขอมูล พบวา ป 2562 คนไทยใชอินเทอรเน็ตเฉลี่ย
วันละ 10 ช่ัวโมง 22 นาที เพิ่มขึ้น 17 นาทีจากป 2561 (สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส, 2562) 

จากขอมูลการใชอินเทอรเน็ตดังกลาวทำใหการดำเนินชีวิตของเราเปลี่ยนไปเพราะการเขามาของเทคโนโลยี 
เชนเดียวกับการทำธุรกรรมทางการเงินที่ตองการความรวดเร็ว สะดวกสบายจึงไดเกิดการทำธุรกรรมผานสมารทโฟน ซึ่ง
เรียกวา โมบายแบงคกิ้ง (Mobile Banking) โมบายแบงคกิ้ง คือ ตัวชวยสำคัญแหงยุคดิจิทัลที่เขามาอำนวยความสะดวกให
การทำธุรกรรมทางการเงิน เกิดขึ้นไดทุกที่ทุกเวลา และนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงทางสังคม พฤติกรรมผูบริโภค และ
เศรษฐกิจโลก จากผลสำรวจธุรกรรมการชำระเงินผานบริการ Mobile Banking ของธนาคารแหงประเทศไทย พบวา ในเดือน
มิถุนายน 2561 ประเทศไทยมีจำนวนบัญชีลูกคาที่ใชบริการ Mobile Banking กวา 37 ลานบัญชี เพิ่มข้ึนจากชวงเวลา
เดียวกันในปที่แลวกวา 11 ลานบัญชี สะทอนใหเห็นความนิยมของคนไทยที่เพิ่มมากข้ึนตอบริการนี้ อันเปนสัญญาณดีที่แสดง
ใหเห็นถึงการกาวสูความเปน 4.0 และสังคมไรเงินสด (Cashless Society) ของประเทศไทยตลอดชวงเดือนตุลาคม 2561 ที่
ผานมา 3 ธนาคารช้ันนำของประเทศ ไดแก ธนาคารไทยพาณิชย (SCB) ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) และธนาคารกรุงไทย 
(KTB) ไดมีการแถลงขาวเปดตัว Mobile Banking รูปแบบใหมของแตละธนาคารอยางตอเน่ือง โดยมีการปรับเปลี่ยน
รูปลักษณใหทันสมัย เพิ่มความม่ันคงปลอดภัยของระบบ รวมทั้งเปดตัวฟเจอรใหมที่ชวยอำนวยความสะดวกใหตรงกับไลฟ
สไตลผูใชงานในปจจุบัน (สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส, 2561) 

ความกาวหนาของเทคโนโลยีสงผลใหบทบาทของธนาคารเปล่ียนไป โดยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือบทบาทหนาที่
ไปทำธุรกรรมในดานการใหคำปรึกษาการลงทุน หรือบริการดานสินเช่ือและบริการอื่น  ๆ ที่ไมสามารถทำผาน Digital 

Banking ได ธนาคารพาณิชยในประเทศไทยไดมีการปรับลดสาขาลง เพื่อรับมือกับเทคโนโลยีที่เขามาเปลี่ยนแปลงระบบ
ธนาคารอยางรวดเร็ว ขณะที่พฤติกรรมลูกคาก็เปลี่ยนแปลงไป และตองเตรียมความพรอมรับมือคูแขงรายใหม ๆ แผนการ
ปรับตัวของธนาคารพาณิชย คือการทำองคกรใหมีความกระชับ ตัดตนทุนคาใชจาย ลดจำนวนพนักงานและยุบสาขาลง การทำ
ธุรกรรมทางการเงินเปลี่ยนโฉมหนาไปใหมแลว พัฒนาไปสูระบบธนาคารดิจิตอล ลูกคาไมจำเปนตองเดินทางเขาธนาคาร แต
สามารถทำธุรกรรมออนไลนผานชองทางการใหบริการในการทำธุรกรรมทางการเงินไดดวยตัวเองผาน โมบายแบงคกิ้งบน
สมารทโฟน เพื่อความสะดวกสบายรวดเร็วมากขึ้นโดยไมตองเสียเวลาในการเดินทางไปยังสาขาของธนาคารหรือไปท่ีตู  ATM 
เหมือนอดีตที่ผานมา จึงนำมาซึ่งการแขงขันทางการตลาดดวยการใชสวนประสมการตลาด ซึ่งเปนปจจัยทางการตลาดที่
ควบคุมได ท่ีกิจการจะตองใชรวมกันเพื่อสนองความตองการของตลาดเปาหมาย หมายถึง ความเกี่ยวของกันของ 4 สวน คือ 
ผลิตภัณฑราคา การจัดจำหนาย ระบบการจัดจำหนาย การสงเสริมการตลาด ถือวาเปนเครื่องมือทางการตลาดท่ีธุรกิจสามารถ
ควบคุมได ตองใชรวมกันทั้ง 4 อยาง วัตถุประสงคที่ใชเพื่อสนองความตองการของลูกคา(ตลาดเปาหมาย) ใหลูกคาเกิดความพงึ
พอใจ ซึ่งประกอบดวย ตัวสินคา ราคา การจัดจำหนาย การแจกจายตัวสินคาและสงเสริมการตลาด (Boone & Kurtz, 1989) 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดชวยเพิ่มการตัดสินใจซื้อ ดังนั้นเมื่อมีการแขงขัน ธุรกิจจึงตองใชสวนประสมทาง
การตลาดเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการแขงขันกับคูแขง คณะผูวิจัย จึงสนใจศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผูใชบริการตอสวน
ประสมทางการตลาดของธุรกิจโมบายแบงคกิ้งในจังหวัดนครปฐม ซึ่งประโยชนที่ไดจะนำมาใชในการกำหนดทิศทาง กลยุทธ
ของธุรกิจโมบายแบงคกิ้งในจังหวัดนครปฐม ในอันที่จะตอบสนองความตองการของผูใชบริการใหมีความพึงพอใจมากย่ิงขึ้น
ชวยเพิ่มการตัดสินใจใชบริการ 
2. วัตถุประสงคการวิจัย 

2.1 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดของผูใชบริการโมบายแบงคกิ้งในจังหวัดนครปฐม 

2.2 เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดของผูใชบริการโมบายแบงคกิ้งในจังหวัดนครปฐม
จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
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3. สมมติฐานการวิจัย
ปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ สถานภาพและรายไดตอเดือนที่

แตกตางกันทำใหความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจโมบายแบงคกิ้งในจังหวัดนครปฐมแตกตางกัน 

4. กรอบแนวคิด
จากการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารท่ีเกี่ยวของนำมาซึ่งกรอบแนวคิดไดดังนี้ 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม

5. การทบทวนวรรณกรรมและเอกสารท่ีเกี่ยวของ
ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยประยุกตใชแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
5.1 แนวคิดทฤษฎีสวนประสมการตลาด (4P’S) ไดศึกษาตามแนวคิดของ (Kotler & Armstrong, 2014: 68 ; 

Kotler, 2012; ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2552) ไดใหความหมายของสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ไววา 
เปนเคร่ืองมือทางการตลาดที่กิจการใช เพื่อโนมนาวความตองการในตัวผลิตภัณฑของกิจการที่ สามารถตอบสนองความ
ตองการและสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไค โดยสวนประสมทางการตลาด หรือ 4Ps ประกอบดวย ไดแก 1) ดานผลิตภัณฑ 
2) ดานราคา 3) ดานชองทางการจัดจำหนาย 4) ดานสงเสริมการตลาด

5.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจของคริสโตเฟอร เอช เลิฟล็อคและลอเรน ไรน, 2546: 83-84; Zeithaml 

and Bitner, 2003; Mullins, 2001 อางใน ธนสิทธิ์ ปนประเสริฐ, 2549:10) กลาววาความพึงพอใจคือการตัดสินใจโดยเกิด
ความชอบจากทัศนคติที่ผูใชบริการเกิดปฏิกิริยาท่ีไดรับในการไดรับบริการ (ความคาดหวัง) ซึ่งเปนสิ่งสำคัญในการวัดความพึง
พอใจ  
6. วิธีการดำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งน้ี ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งมีข้ันตอนดำเนินงานวิจัยดังน้ี 

6.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง กลุมตัวอยาง คือผูใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานโมบายแบงคกิ้งในเขตพ้ืนที่
จังหวัดนครปฐม และไมทราบขนาดกลุมตัวอยางประชากรที่แนชัด ดังนั้นขนาดตัวอยางประชากรจึงใชวิธีการคำนวณดวยสูตร
วิธีของ Cochran (1953) ซึ่งไดกลุมตัวอยางจำนวน 385 ราย ผูวิจัยเพิ่มจำนวนของกลุมตัวอยางอีกราวรอยละ 5 ไดขนาดกลุม
ตัวอยางประมาณ 400 ราย ใชวิธีสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 

6.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
โดยแบงออกเปน 3 สวน ดังนี ้

 สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามเปนคำถามปลายปด จำนวน 6 ขอ 
ไดแก เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน  

 สวนที่ 2 พฤติกรรมทั่วไปเก่ียวกับการใชบริการธุรกรรมทางการเงินผาน Mobile Banking Application เปน
คำถามปลายปด จำนวน 3 ขอ ไดแก ความถ่ีในการซื้อ ใช Mobile Banking Application ฟงช่ันไหนบอยที่สุด ใชบริการ
ธุรกรรมทางการเงินผาน Mobile Banking Application ของธนาคารใดบาง 

ปจจัยดานประชากรศาสตร 
- เพศ 

- อายุ 
- การศึกษา 
- อาชีพ 
- สถานภาพ 

- รายไดตอเดือน 

ความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาด (4P’S) 

- ดานผลิตภัณฑ 
- ดานราคา 
- ดานชองทางการจัดจำหนาย 
- ดานการสงเสริมการตลาด 
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 สวนที่ 3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดเปนแบบสอบถามเพ่ือใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความพึงพอใจตอ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4 P’s จำนวน 13 ขอ วามีความสำคัญตอการเลือกใชบริการธุรกรรมทางการเงินผาน Mobile 

Banking Application โดยเปนคำถามปลายปดคำตอบท่ีใหเลือกตอบมีลักษณะเปนมาตรวัด 5 ระดับ  
6.3 การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ในการทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูลวิจัยครั้งนี้ ไดนำเอา

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยมาตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเช่ือมั่น (Reliability) ดังนี ้
6.3.1 นำแบบสอบถามท่ีไดออกแบบใหผูเช่ียวชาญดานการตลาดและสถิติจำนวน 3 คนตรวจความเท่ียงตรง

ของวัตถุประสงค เนื้อหาและภาษาที่ใช หลังจากน้ันนำขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงเนื้อหาของคำถามแตละขอของ
แบบสอบถามใหมีความเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงคของคำถามวิจัย โดยมีดัชนีความสอดคลอง (IOC) อยูระหวาง 0.67-

1.00 

6.3.2 การทดสอบหาคาความเช่ือมั่น โดยคณะผูวิจัยไดนำเอาแบบสอบถามที่ผานการตรวจจากผูเชี่ยวชาญไป
ทำการทดสอบกับกลุมคลายตัวอยาง จำนวน 30 ราย แลวนำมาหาคาความเช่ือมั่นโดยใชสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 
เพื่อดูความเช่ือมั่นวาอยูในระดับที่ยอมรับไดหรือไม โดยคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคของตัวแปรสวนประสมทาง
การตลาด มีคาเทากับ 0.75  

จากการทดสอบคุณภาพเครื่องมือในการเก็บขอมูลน้ันผานเกณฑการทดสอบทั้ง 2 ขอ 

6.4 การเก็บรวบรวมขอมูล ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยทำการเก็บรวบรวมขอมูลหลังจากปรับปรุงคุณภาพ
ของแบบสอบถาม เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจนครบตามจำนวน 400 ราย 

6.5 ระยะเวลาในการเก็บขอมูล ระยะเวลาในการเก็บขอมูลในชวงเดือน ตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ 2562 

6.6 การวิเคราะหขอมูล ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยนำขอมูลจากแบบสอบถามไปวิเคราะหขอมูลดวย
คอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป โดยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

 6.6.1 การวิเคราะหขอมูลคุณลักษณะทางประชากรและขอมูลพฤติกรรมการใชบริการของผูตอบแบบสอบถาม
โดยการหาคาความถี่และคารอยละ (%) แลวนำเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย     

 6.6.2 การวิเคราะหระดับความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4 P’s ใช คาเฉลี่ยและสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 6.6.3 การทดสอบสมมติฐานในการเปรียบเทียบความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดของ
ผูใชบริการโมบายแบงคกิ้งในจังหวัดนครปฐมจำแนกตามปจจัยสวนบุคคลดวยสถิติ t-test และ one way ANOVA  

7. ผลการวิจัย
1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 53.50 สวนใหญมีอายุ 20-30 ป คิดเปนรอยละ 46.50

สวนใหญมีอาชีพ พนักงานบริษัท คิดเปนรอยละ 34.00 สวนใหญมีระดับการศึกษา ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 53.30 สวน
ใหญมีสถานภาพ โสด คิดเปนรอยละ 48.50 สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 52.50  

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีพฤติกรรมการใชบริการทางการเงินผานโมบายแบงคกิ้งสวนใหญมีพฤติกรรมการใช
บริการโมบายแบงคกิ้งมากกวา 8 ครั้งตอเดือน คิดเปนรอยละ 38.80 สวนใหญจะใชบริการโอนเงินคิดเปนรอยละ 36.90 และ
พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชบริการโมบายแบงคกิ้งของธนาคารไทยพาณิชยมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 24.90 รองลงมา
คือธนาคารกสิกรไทยคิดเปนรอยละ 24.00  

ระดับความพึงพอใจที่มีตอสวนประสมทางการตลาดของผูใชบริการโมบายแบงคกิ้งในจังหวัดนครปฐมสรุปไดดัง
ตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 ระดับความพึงพอใจท่ีมีตอสวนประสมทางการตลาดของผูใชบริการโมบายแบงคกิ้งในจังหวัดนครปฐม 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
คาสถิติ 

ระดับความพึงพอใจ 
X S.D. 

ดานผลิตภัณฑ 4.42 .483 มาก 
ดานราคา 4.55 .492 มากทีสุ่ด 

ดานชองทางการจัดจำหนาย 4.49 .430 มาก 
ดานการสงเสริมการตลาด 4.11 .641 มาก 

ภาพรวม 4.39. .380 มาก 
จากตารางท่ี 1 พบวา ระดับความพึงพอใจท่ีมีตอสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจโมบายแบงคกิ้งในจังหวัด

นครปฐม ในภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก ( =4.39) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานราคาอยูในระดับมากที่สุด 
( =4.55) ดานชองทางการจัดจำหนายอยูในระดับมาก ( =4.49) ดานผลิตอยูในระดับมาก ( =4.42) ดานสงเสริมการตลาด
อยูในระดับมาก ( =4.11)   

2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดของผูใชบริการโมบายแบงคกิ้งในจังหวัดนครปฐม
จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล เพื่อทดสอบสมมติฐาน สรุปผลไดดังตารางที่ 2  

ตารางที ่2 คาสถิติ t  

*ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05

จากตารางที่ 2 พบวา เพศของผูใชบริการแตกตางกันทำใหความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจโม
บายแบงคกิ้งในจังหวัดนครปฐม ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติในภาพรวม ไมเปนไปตามสมมติฐาน ยกเวนดาน
ผลิตภัณฑ 
ตารางที ่3 คาสถิติ ANOVA     

*ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
เพศ 

t Sig 

ดานผลิตภัณฑ -2.32* .021 

ดานราคา -1.12 .265 

ดานชองทางการจัดจำหนาย -1.47 .142 

ดานการสงเสริมการตลาด -.782 .434 

ภาพรวม -1.85 .065 

ปจจัยสวนประสม
ทางการตลาด 

ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการ
จัดจำหนาย 

ดานการสงเสริม
การตลาด 

ดานภาพรวม 

F Sig F Sig F Sig F Sig F Sig 

อาย ุ 2.13* .007 6.00* .000 4.95* .001 7.31* .000 9.19* 000 

ระดับการศึกษา 1.84 .139 2.80* .040 1.98 .116 1.88 .132 1.62 .184 

อาชีพ 3.25* .012 6.43** .000 5.44* .001 4.48* .001 7.65* .000 

สถานภาพ 3.05* .028 4.56* .004 3.97* .008 6.98* .000. 9.63* 000 

รายไดตอเดือน 1.45 .228 3.02* .030 5.44* .001 2.69* .046 6.20* .000 

1397



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจยัเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 7 

จากตารางที่ 3 พบวา ปจจัยสวนบุคคลของผูใชบริการ ไดแก อายุ อาชีพ สถานภาพ รายไดตอเดือนแตกตางกันทำ
ใหความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจโมบายแบงคกิ้งในจังหวัดนครปฐมในภาพรวม แตกตางกันอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติ สรุปเปนไปตามสมมติฐาน ยกเวนระดับการศึกษาท่ีไมเปนไปตามสมมติฐาน สรุปความแตกตางไดดังตาราง
ที่ 4  

ตารางท่ี 4 สรุปผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดของผูใชบริการโมบายแบงคกิ้งในจังหวัด
นครปฐมจำแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

√=มีนัยสำคัญทางสถิติ  ×=ไมมีนัยสำคัญทางสถิติ  
8. อภิปรายผลการวิจัย

จากผลการวิจัยอภิปรายผลตามสมมติฐานจะเห็นไดวา ปจจัยสวนบุคคลของผูใชบริการ ไดแก อายุ อาชีพ สถานภาพ 
รายไดตอเดือนแตกตางกันทำใหความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดของผูใชบริการโมบายแบงคกิ้งในจังหวัดนครปฐม 
แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ สอดคลองกับงานวิจัยของวรรณพร สวนมานพ และ กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย (2559) 
ศึกษาเรื่องพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใช Application K Mobile Banking Plus ของธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชน
ในเขตกรุงเทพฯ ผลการทดสอบทางสมมติฐาน ไดแก ลักษณะประชากรของผูใชงานอายุ อาชีพ และรายไดที่แตกตางกันมี
ความพึงพอใจในการใช Application K Mobile Banking Plus แตกตางกันดานผลิตภัณฑดานราคาดานการจัดจำหนาย ดาน
การสงเสริมการตลาด และไมสอดคลองกับงานวิจัยของจิตรวดี อุไรวงศ (2554) ที่ศึกษาเรื่องการศึกษาความพึงพอใจของลูกคา
ในการใชบริการธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทรจังหวัดขอนแกนในเรื่องสถานภาพ ไมมีผลตอระดับความพึงพอใจสวนประสม
การตลาดบริการทุกปจจัย 

เพศและระดับการศึกษาของผูใชบริการแตกตางกันทำใหความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดของผูใชบริการ
โมบายแบงคกิ้งในจังหวัดนครปฐม ไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ สอดคลองกับงานวิจัยของชัญญาพัทธ จงทวี 
(2558) ที่ศึกษา ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการMobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานครที่พบวาเพศและ
ระดับการศึกษาของผู ใชบริการแตกตางกันทําใหสงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการ  Mobile Banking ในเขต
กรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน สรุป อายุ อาชีพ สถานภาพ รายไดตอเดือนสงผลตอความพึงพอใจตอสวนประสมทาง
การตลาดของผูใชบริการโมบายแบงคกิ้งในจังหวัดนครปฐม สวนเพศและระดับการศึกษาน้ันไมสงผลตอความพึงพอใจ 
9. ขอเสนอแนะ

9.1 ขอเสนอแนะจากการวิจัย  
      9.1.1 จากผลการวิจัย พบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดดานราคามากที่สุด ดังนั้น

ทางธนาคารที่ใหบริการควรใหความสำคัญในการนำมากำหนดเปนกลยุทธเปนลำดับตน ๆ เน่ืองจากผูใชบริการในปจจุบันมี
การเปรียบเทียบราคาและใชราคาเปนตัวตัดสินใจเลือกใชบริการ   

ปจจัยสวนประสม
ทางการตลาด 

ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทาง
การจัดจำหนาย 

ดานการสงเสริม
การตลาด 

ดานภาพรวม 

เพศ × × × × × 

อาย ุ √ √ √ √ √ 
ระดับการศึกษา × √ × × × 

อาชีพ √ √ √ √ √ 
สถานภาพ √ √ √ √ √ 
รายไดตอเดือน √ √ √ √ √ 
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     9.1.2 จากผลการวิจัย พบวาอายุ อาชีพ สถานภาพ รายไดตอเดือนสงผลตอความพึงพอใจตอสวนประสมทาง
การตลาดของผูใชบริการโมบายแบงคกิ้งในจังหวัดนครปฐม ดังนั้นทางธนาคารท่ีใหบริการในจังหวัดนครปฐม ควรนำปจจัย
สวนบุคคลเหลานี้มาใชวาจะกำหนดกลยุทธสวนประสมทางการตลาดอยางไรกับผูใชบริการท่ีมีอายุ อาชีพ สถานภาพ และ
รายไดตอเดือนท่ีแตกตางกัน  

  9.2 ขอเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังตอไป 

    9.2.1 การศึกษาคร้ังน้ีทำการศึกษาเฉพาะผูใชบริการในเขตจังหวัดนครปฐมเทาน้ัน จึงอาจ ทำใหผลการศึกษาไม
สามารถสื่อความหมายไดในภาพรวมของกลุมเลือกใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานโมบายแบงคกิ้งแอปพลิเคช่ันทั้งหมด 
ดังนั้นจึงควรขยายขอบเขตการศึกษาไปยังกลุม ตัวอยางในเขตพ้ืนที่อื่น ๆ เพิ่มเติม เชน กลุมผูเลือกใชบริการธุรกรรมทาง
การเงินผาน ในเขตปริมณฑล หรือกรุงเทพมหานคร และพื้นที่ตางจังหวัด  

   9.2.2 การศึกษาคร้ังน้ีทำการศึกษาเฉพาะกลุมตัวอยางที่เคยเลือกใชบริการธุรกรรมทางการเงินโมบายแบงคกิ้ง
เทานั้น ดังนั้นจึงควรทำการศึกษากลุมตัวอยางที่ยังไมเคยใช บริการเพิ่มเติม เพื่อศึกษาถึงสาเหตุของการไมใชบริการ ซึ่งเปน
แนวทางหน่ึงที่จะสามารถเพิ่ม จำนวนผูใชบริการใหมากข้ึนได  
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