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บทคัดย่อ 

การค้นคว้าแบบอสิระนี้ มวีัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤตกิรรมของผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหมต่่อการใชบ้ริการ

ธนาคารบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนท่ี โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคท่ีสมัครใช้

บริการธนาคารบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนท่ีของธนาคารพาณิชย์ จ านวน 4 แห่ง และอาศัยในอ าเภอเมืองเชียงใหม่  

จ านวน 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย) และวิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าสถิติ  

One - way ANOVA และ Post hoc comparison ด้วยวิธีทดสอบของ Scheffe    

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 25 - 34 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี  

อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้ต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท ส่วนใหญ่ใช้บริการในการท าธุรกรรมโอนเงินไปยัง

บัญชีบุคคลอื่นบ่อยท่ีสุด จ านวนเงินเฉลี่ยต่อคร้ัง 1,001- 5,000 บาท ความถี่อาทิตย์ละ 2–3 คร้ัง ช่วงเวลาท่ีใช้บริการไม่

แน่นอน สมัครใช้บริการผ่านช่องทางสาขาของธนาคาร ส่วนใหญ่ใช้บริการผ่านทางโทรศัพท์มือถือ การตัดสินใจสมัครใช้

บริการคร้ังแรกด้วยตนเอง การรับทราบขา่วสารเกี่ยวกับการให้บริการจากอินเทอร์เน็ต/ เว็บไซด์มากที่สุด ปัญหาจากการ

ใช้บริการธนาคารผ่านสาขาหรือตู้เอทีเอ็มท่ีท าให้เปลี่ยนมาเลือกใช้บริการธนาคารบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนท่ีแทนคือ  

การเสียเวลา/ ค่าใชจ้่ายในการเดินทาง เหตุจูงใจในการสมัครเนื่องจากเป็นบริการท่ีสามารถใช้บริการได้ทุกท่ี และยังคงใช้

บริการอยูเ่พราะสามารถใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพงึพอใจในการใช้บริการ และจะแนะน า

ให้ผู้อื่นใชบ้ริการ ปัญหาที่พบมากในการใช้บริการคอื ระบบมกีารปิดท าการชั่วคราว  

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่ามีผลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารบนอุปกรณ์สื่อสาร

เคลื่อนท่ีของผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 10 อันดับแรกคือ สามารถใช้บริการได้ทุกท่ี  

ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นบริการท่ีมีความสะดวก รวดเร็ว สามารถใช้บริการผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนท่ีได้หลากหลายรุ่น 

และทุกระบบ ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าในการสมัครใช้บริการ มีบริการท่ีตรงกับความต้องการ ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี  

ในการใช้บริการ มีรูปแบบฟังก์ชั่นและขั้นตอนในการใช้งานท่ีง่าย ค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างบัญชีต่ า มีบริการท่ี

หลากหลาย และมีระบบป้องกันความปลอดภัย 

 

                                                           
*นักศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ABSTRACT 

This independent study aimed to explore behavior of consumers in Mueang Chiang Mai district toward using 

banking services on mobile devices.  Questionnaires were used as the tool to collect data from 400 consumers who 

registered for banking services of commercial banks on mobile devices and resided in Mueang Chiang Mai district.  In 

this study, the quota sampling method was applied to select mobile banking service consumers from four selected 

banks namely Kasikorn Bank, Siam Commercial Bank, Bangkok Bank, and Krungthai Bank and there was the total of 

100 selected customers from each bank.   Data analysis was based upon the descriptive statistics ( frequency, 

percentage, and mean), the One-way ANOVA, and the Post hoc comparison with Scheffe test.  

The findings showed that most respondents were female in the age of 25-34 years old and single.  They 

graduated in Bachelor’ s degree, worked as private company employees, and earned monthly income at the amount 

of 10,001-20,000 Baht.  The majority frequently used banking service on mobile device for fund transfer to another 

bank account at the average amount of 1,001-5,000 Baht in each time.   Their frequency of using banking services 

on mobile device was found at 2-3 times per week; but at an uncertain period.  Most of them registered for banking 

services on mobile device at the bank’ s branch and mostly used banking services on mobile phone.   They revealed 

that for the first registration of receiving banking services on mobile device, they made their own decision and learned 

about it mostly from internet/website.  Problems of receiving banking services at the bank’ s branch or ATM machine 

that turned them to use banking services on mobile devices were the waste of time/ travel cost.  The motive of using 

banking services on mobile devices was to be able to manage banking transaction from anywhere; while the reason 

of keeping on using it was to be able to manage banking transaction 24 hours. The respondents satisfied with banking 

services on mobile devices and most of them would recommend others to use it. Problem that they mostly found was 

the temporary out of service of the system. 

 Hereafter were shown top ten elements of marketing mix factors affecting the decision making of the 

respondents towards using banking services on mobile devices at the most: being able to manage banking transaction 

from anywhere and anytime along 24 hours, responding to need of using banking services conveniently and promptly, 

being applicable with various models of mobile devices with all operating systems, getting registration fee waived, 

having all services as needed, getting annual fee waived, having simple operating functions and service process, 

offering low rate of transfer fee, offering various services, and being protected by the security system.  
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บทน า 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของผู้บริโภคในปัจจุบันอย่างมาก ภาคธุรกิจ

การเงินการธนาคารจึงได้มีการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการท าธุรกรรมทางการเงินแบบ Online Banking จากข้อมูล

สถิตขิองธนาคารแหง่ประเทศไทย ปี 2559 มปีริมาณธุรกรรมการช าระเงินผ่านบริการธนาคารบนอุปกรณส์ื่อสารเคลื่อนท่ี 

และจ านวนบัญชีลูกค้าท่ีใช้บริการธนาคารบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนท่ี เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันในปี 2558  

(ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2560: ออนไลน์) โดยจังหวัดเชียงใหม่ถือว่าเป็นจังหวัดท่ีมีจ านวนประชากรเป็นล าดับต้นๆ  

ของประเทศ และเป็นจังหวัดท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจ มีอ านาจการซื้อใกล้เคียงกับผู้บริโภคส่วนกลาง ซึ่งส่วนใหญ่ 

มีรายได้สูง การศึกษาค่อนข้างดี มีวิถีชีวิตคล้ายคลึงกับประชากรในกรุงเทพมหานคร (ศักดา ดีค าป้อ, 2554) จึงท าให ้

มธีนาคารพาณชิย์เปิดให้บริการในจังหวัดเชียงใหม่เป็นจ านวนมาก ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาพฤตกิรรมของผู้บริโภคในอ าเภอ

เมอืงเชยีงใหม่ต่อการใช้บริการธนาคารบนอุปกรณส์ื่อสารเคลื่อนท่ี วา่มีการใช้บริการอย่างไร ความตอ้งการและปัญหาใน

การใช้บริการ เพื่อเป็นประโยชน์ในการน าข้อมูลท่ีได้ไปใช้พัฒนาระบบการให้บริการธนาคารบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนท่ี

ของธนาคารพาณิชย ์ให้ตรงกับความตอ้งการของผู้บริโภค รวมถึงน าข้อมูลท่ีได้ไปก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้าง

ความได้เปรียบในการแข่งขันและขยายฐานลูกค้าในการบริการธนาคารบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนท่ีของธนาคารพาณิชย์

ตอ่ไป 

แนวคดิและทฤษฎี 

ความหมายของพฤตกิรรมผู้บริโภค 

พฤติกรรม หมายถึง พฤติกรรมซึ่งบุคคลท าการค้นหาการซื้อ การใช้ การประเมินผลและการจ่ายในผลิตภัณฑ์

และบริการ โดยคาดว่าจะตอบสนองความต้องการของเขา หรือหมายถึงกระบวนการตัดสินใจ และลักษณะกิจกรรมของ

แต่ละบุคคล เมื่อท าการประเมินผลการจัดหา การใช้และการใช้จ่ายเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ค าถามท่ีใช้เพื่อค้นหา

ลักษณะพฤติกรรมผู้บริโภคคือ 6Ws และ 1H ซึ่งประกอบด้วย Who, What, Why, Who, When, Where และ How  

เพื่อค้นหาค าตอบ 7 ค าตอบ หรือ 7Os ซึ่งประกอบด้วย Occupations, Objects, Objectives, Organizations, Occasions, 

Outlets และ Operations (ศริิวรรณ เสรีรัตน์, 2543 : 125-126)   

บริการธนาคารบนอุปกรณ์สือ่สารเคลื่อนที ่

 บริการธนาคารบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนท่ี หมายถึงบริการธนาคารบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนท่ีท่ีรองรับการ

เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านระบบ GPRS, EDGE, 3G, 4G และ Wifi โดยผ่านแอปพลิเคชั่น (Application) ท่ีช่วยให้ผู้บริโภค

สามารถท าธุรกรรมทางการเงินตา่งๆ ด้วยตัวเองได้อยา่งสะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึน้  

 

 

 



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                           ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – มนีาคม 2561) 

 

Vol. 4 No. 1  (January – March 2018)   204 

 

วิธีการศึกษา 

 ขอบเขตเนื้อหา 

 เนื้อหาในการศึกษาคร้ังนี้ เป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการใช้บริการ

ธนาคารบนอุปกรณส์ื่อสารเคลื่อนท่ี โดยใชเ้ครื่องมือทางการตลาด 6Ws1H 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้คือ ผู้บริโภคท่ีสมัครใช้บริการธนาคารบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนท่ีของธนาคาร

พาณิชย์แห่งใดแห่งหนึ่งจากจ านวน 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ  

และธนาคารกรุงไทย และอาศัยในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้บริการไม่ใช่เพื่อการท าธุรกิจ  

ซึ่งไมท่ราบจ านวนท่ีแน่นอน เลอืกขนาดตัวอยา่งจ านวน 400 ราย และการสุม่ตัวอย่างโดยวธีิการก าหนดโควตา  

 เครื่องมอืทีใ่ช้ในการศกึษาและการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การศึกษาคร้ังนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถาม  

จะน ามาวเิคราะห์โดยใช้สถิติเชงิพรรณนา (ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย) และการวเิคราะห์ข้อมูลโดยค่าสถิติ One - way 

ANOVA และ Post hoc comparison ด้วยวิธีทดสอบของ Scheffe   

สรุปผลการศึกษา การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 ผลการศกึษา 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 25 - 34 ปี สถานภาพโสด การศึกษา

ระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้ 10,001 - 20,000 บาท 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการใช้บริการธนาคารบนอุปกรณ์

สื่อสารเคลื่อนที่ 

ใครอยู่ในตลาดเปา้หมาย จากการศกึษาผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 25 - 34 ปี สถานภาพ

โสด การศกึษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้ตอ่เดอืน 10,001 - 20,000 บาท 

ผู้บริโภคซื้ออะไร จากการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีธุรกรรมท่ีใช้บริการธนาคารบนอุปกรณ์สื่อสาร

เคลื่อนท่ีบ่อยท่ีสุดคือ โอนเงินไปยังบัญชีบุคคลอื่น และจ านวนเงินเฉลี่ยในการท าธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร  

บนอุปกรณส์ื่อสารเคลื่อนท่ีต่อครัง้คือ 1,001 – 5,000 บาท  

 ท าไมผู้บริโภคจึงซื้อ จากการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเหตุจูงใจในการสมัครใช้บริการธนาคาร 

บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนท่ีคือ เป็นบริการท่ีสามารถใช้บริการได้ทุกท่ี และเหตุผลท่ีท าให้ยังคงใช้บริการธนาคาร 

บนอุปกรณส์ื่อสารเคลื่อนท่ีคอื เป็นบริการท่ีสามารถใชบ้ริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง  

ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ  จากการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีผู้ท่ีมีส่วนร่วมหรือท่ีมีอทิธิพล

มากที่สุดในการตัดสนิใจใช้บริการธนาคารบนอุปกรณส์ื่อสารเคลื่อนท่ีคร้ังแรกคือ ตนเอง  
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ผู้บรโิภคซื้อเมื่อใด  จากการศกึษาผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มชีว่งระหว่างของเดอืนในการใช้บริการธนาคาร

บนอุปกรณส์ื่อสารเคลื่อนท่ีคอื ไมแ่นน่อน รองลงมาคือ ชว่งระหว่างวันท่ี 1-10 ของเดอืน ชว่งเวลาในการใช้บริการธนาคาร

บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนท่ีคือ ไม่แน่นอน รองลงมาคือ เวลา 16:01 น. - 20:00 น. และความถี่ในการใช้บริการธนาคาร

บนอุปกรณส์ื่อสารเคลื่อนท่ีอาทิตยล์ะ 2-3 ครัง้  

ผู้บริโภคเลือกซื้อที่ไหน  จากการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่องทางในการสมัครใช้บริการธนาคาร

บนอุปกรณส์ื่อสารเคลื่อนท่ีคอื ธนาคาร และใชบ้ริการธนาคารบนอุปกรณส์ื่อสารเคลื่อนท่ีผ่านทางโทรศัพท์มือถือ 

ผู้บริโภคซื้ออย่างไร จากการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสาเหตุท่ีท าให้เปลี่ยนจากการใช้บริการ

ธนาคารผ่านสาขาหรือตู้เอทีเอ็มมาเลือกสมัครใช้บริการธนาคารบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนท่ีแทนคือ การเสียเวลา/ 

ค่าใชจ้่ายในการเดินทาง การรับทราบข่าวสารเกี่ยวกับการให้บริการธนาคารบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนท่ีจากอินเทอร์เน็ต/ 

เว็บไซต์ มีความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนท่ี และปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดในการใช้บริการ

ธนาคารบนอุปกรณส์ื่อสารเคลื่อนท่ีคอื ระบบมกีารปิดท าการชั่วคราว  

ส่วนที่ 3 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ ปั จ จั ย

ย่อยในแต่ละด้านของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีค่าเฉลี่ยความส าคัญสูงสุด โดยสรุปผลได้ดังนี้ ปัจจัยย่อยด้าน

ผลิตภัณฑ์ท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ เป็นบริการท่ีมีความสะดวก รวดเร็ว ปัจจัยย่อยด้านราคา ท่ีมีค่าเฉลี่ยสูง สุดคือ  

ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าในการสมัครใช้บริการ ปัจจัยย่อยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สามารถใช้

บริการได้ทุกที่ ตลอด 24 ชั่วโมง และปัจจัยย่อยดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงสุดคอื มกีารชักชวนให้ใชบ้ริการ

จากพนักงานธนาคาร 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการใช้บริการธนาคารบนอุปกรณ์

สื่อสารเคลื่อนที่ จ าแนกตามอายุ 

พฤติกรรมการใช้บริการธนาคารบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนท่ีท่ีแตกต่างกันจ าแนกตามอายุ จ านวน 5 ประเด็น 

ได้แก่ 1. ธุรกรรมท่ีใช้บริการท่ีบ่อยท่ีสุด โดยผู้ท่ีมีอายุน้อยกว่า 25 ปี คือ ตรวจสอบยอดคงเหลือและรายการเคลื่อนไหว

ของบัญชี ส่วนผู้ท่ีมีอายุ 25 ปีขึ้นไป คือ โอนเงินไปยังบัญชีบุคคลอื่น 2. ความถี่ในการใช้บริการ โดยผู้ท่ีมอีายุน้อยกว่า 25 

ปี คือ อาทิตย์ละคร้ัง ส่วนผู้ท่ีมีอายุ 25 ปีขึ้นไป คือ อาทิตย์ละ 2-3 คร้ัง 3. จ านวนเงินเฉลี่ยในการท าธุรกรรมต่อคร้ัง  

โดยผู้ท่ีมีอายุน้อยกว่า 25 ปี คือ 501-1,000 บาท ส่วนผู้ท่ีมีอายุ 25 ปีขึ้นไป คือ 1,001-5,000 บาท 4. สาเหตุท่ีท าให้

เปลี่ยนมาใชบ้ริการ โดยผู้ท่ีมีอายุนอ้ยกว่า 25 ปี คือ คิวยาว/ รอนาน ส่วนผู้ท่ีมีอายุ 25 ปีขึน้ไป คือ การเสียเวลา/ ค่าใชจ้่าย

ในการเดินทาง และ      5. ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดในการใช้บริการ โดยผู้ท่ีมีอายุน้อยกว่า 25 ปี คือ ไม่มั่นใจในความ

ปลอดภัย ส่วนผู้ท่ีมีอายุ 25-34 ปี คือ ระบบมีการปิดท าการชั่วคราว และผู้ท่ีมีอายุ 35 ปีขึ้นไป คือ สัญญาณเครือขา่ยไม่

ดี/ ไมเ่สถียร  
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ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารบนอุปกรณ์

สื่อสารเคลื่อนที่ของผู้บริโภคในอ าเภอเมอืงเชียงใหม่ จ าแนกตามอายุ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนท่ี ตามกลุ่มอายุ 

โดยสรุปมีผลท่ีแตกต่างกันจ านวน 1 ปัจจัย ได้แก่  ปัจจัยด้านราคา (Price)  โดยผู้ ท่ีมีอายุน้อยกว่า 25 ปี คือ  

ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าในการสมัครใช้บริการ ส่วนผู้ท่ีมีอายุ 25 ปีขึ้นไป คือ ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรม 

เนยีมรายปีในการใชบ้ริการ 

ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 ผู้ตอบแบบสอบถามมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ได้แก่ ควรเพิ่มความปลอดภัยในการใช้บริการ โดยเฉพาะกรณีหาก

โทรศัพท์มือถือหาย ควรมีการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมการโอนระหว่างธนาคาร ซึ่งมีอัตราค่าธรรมเนียมไม่แตกต่าง

จากการโอนผ่านตู้ ATM มีการออกแบบ Application ให้สวยงาม ใช้งานง่าย เหมาะส าหรับผู้สูงอายุมากขึ้น และสามารถ

จ ากัดวงเงิน หรอืการใชบ้ริการบางประเภทได้  

อภิปรายผลการศึกษา 

การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการใช้บริการธนาคารบนอุปกรณ์สื่อสาร

เคลื่อนท่ี ตามแนวคิดการวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 6Ws 1H มดีังตอ่ไปน้ี 

ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 25 - 34 ปี สถานภาพโสด 

การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้ 10,001 - 20,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา

ของขวัญชนก เชื้อปุย (2557) ท่ีศึกษาเร่ืองการส่งเสริมการตลาดและการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีมผีลต่อพฤติกรรมความตัง้ใจ

ใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 25 - 31 ปี การศึกษาระดับ

ปริญญาตรี อาชีพพนักงานประจ า  

ผู้บริโภคซื้ออะไร  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีธุรกรรมท่ีใช้บริการธนาคารบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนท่ีบ่อย

ท่ีสุดคือ โอนเงินไปยังบัญชีบุคคลอื่น และจ านวนเงินเฉลี่ยในการท าธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารบนอุปกรณ์สื่อสาร

เคลื่อนท่ีต่อคร้ังคือ 1,001 - 5,000 บาท สอดคล้องกับผลการศึกษาของจุไรพร วงษ์เรียนรอต (2553) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจัย

ท่ีมีผลต่อการใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ มือถือของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) พบว่า ส่วนใหญ่มี

พฤตกิรรมในการใชบ้ริการทางด้านการโอนเงินระหว่างบัญช ี 

 ท าไมผู้บริโภคจงึซื้อ  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเหตุจูงใจในการสมัครใชบ้ริการธนาคารบนอุปกรณ์สื่อสาร

เคลื่อนท่ีคอื เป็นบริการท่ีสามารถใชบ้ริการได้ทุกที่ และมีเหตุผลท่ีท าให้ยังคงใชบ้ริการธนาคารบนอุปกรณส์ื่อสารเคลื่อนท่ี

คือ เป็นบริการท่ีสามารถใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง สอดคล้องกับผลการศึกษาของอัจฉรา แสงมณี (2557) ท่ีศึกษา

เร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ในการเลือกใช้บริการทางการเงินจากธนาคารพาณิชย์ผ่าน

โทรศัพท์มือถือในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่พบว่า ส่วนใหญ่มีปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการทางการเงินจากธนาคาร

พาณิชยผ์่านโทรศัพท์มือถือในภาพรวมคอื สามารถท ารายการตา่งๆ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และทุกสถานท่ีท่ีมีอินเทอร์เน็ต  

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%CD%D1%A8%A9%C3%D2%20%E1%CA%A7%C1%B3%D5&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ใครมสี่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีผู้ท่ีมีสว่นร่วมหรือท่ีมีอิทธิพลมากที่สุดในการ

ตัดสินใจใช้บริการธนาคารบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนท่ีคร้ังแรกคือ ตนเอง สอดคล้องกับผลการศึกษาของ  

จุไรพร วงษ์เรียนรอต (2553) ท่ีพบว่า ส่วนใหญ่มีการใช้บริการในคร้ังแรกโดยการทดลองใช้บริการด้วยตนเอง แต่ไม่

สอดคล้องกับผลการศกึษาของอัจฉรา แสงมณ ี(2557) ท่ีพบวา่ ส่วนใหญ่มผีู้ท่ีแนะน าการใชบ้ริการคอืเพื่อนหรือคนรู้จัก  

ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่วงระหว่างของเดือนในการใช้บริการธนาคารบนอุปกรณ์

สื่อสารเคลื่อนท่ีคือ ไม่แน่นอน รองลงมาคือ ช่วงระหว่างวันท่ี 1- 10 ของเดือน ช่วงเวลาในการใช้บริการธนาคาร 

บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนท่ีคือ ไม่แน่นอน รองลงมาคือ เวลา 16:01 น. - 20:00 น และความถี่ในการใช้บริการธนาคาร 

บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนท่ีอาทิตย์ละ 2 - 3 คร้ัง สอดคล้องกับผลการศึกษาของอัจฉรา แสงมณี (2557) ท่ีพบว่า 

ส่วนใหญ่ใชบ้ริการเฉลี่ยประมาณ 4 ครัง้ตอ่สัปดาห์ 

ผู้บริโภคเลือกซื้อที่ไหน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่องทางในการสมัครใช้บริการธนาคารบนอุปกรณ์

สื่อสารเคลื่อนท่ีคอื ธนาคาร และใชบ้ริการธนาคารบนอุปกรณส์ื่อสารเคลื่อนท่ีบนโทรศัพท์มือถือ 

ผู้บริโภคซื้ออย่างไร ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสาเหตุท่ีท าให้เปลี่ยนจากการใช้บริการธนาคารผ่านสาขา

หรือตู้เอทีเอ็มมาเลือกสมัครใช้บริการธนาคารบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนท่ีแทนคือ การเสียเวลา/ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

การรับทราบข่าวสารเกี่ยวกับการให้บริการจากอินเทอร์เน็ต/ เว็บไซต์ มีความพึงพอใจในการใช้บริการ และปัญหาท่ีพบ

มากท่ีสุดในการใช้บริการคือ ระบบมีการปิดท าการชั่วคราว สอดคล้องกับผลการศึกษาของอัจฉรา แสงมณี (2557)  

ท่ีพบวา่ ส่วนใหญ่ทราบแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ แตไ่มส่อดคล้องกับผลการศกึษาของสามารถ แสนภิบาล 

(2553) ทีพ่บวา่ รู้จักบริการธนาคารบนมอืถอืจากโฆษณาผ่านหนังสอืพิมพ/์ นิตยสาร  

ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการใช้บริการธนาคารบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนท่ี  

มขี้อเสนอแนะตามสว่นประสมทางการตลาดดังน้ี 

ด้านผลิตภัณฑ์ 

 ธนาคารต้องมีการพัฒนาระบบ รูปแบบฟังก์ชั่น และขั้นตอนในการใช้งานบริการธนาคารบนอุปกรณ์สื่อสาร

เคลื่อนท่ีให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ง่ายต่อการใช้งาน และมีบริการท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริการโอนเงินไปยัง

บัญชีบุคคลอื่น รวมถึงการมีรูปแบบฟังก์ชั่นเสริมในการใช้บริการ เช่น ฟังค์ชั่นให้เลือกจ านวนเงินอัตโนมัติในการท า

ธุรกรรมจากจ านวนเงินเฉลี่ยต่อคร้ังท่ีผู้บริโภคส่วนใหญ่ใช้บริการ จะช่วยท าให้ผู้บริโภคสามารถใช้บริการได้อย่างสะดวก 

และรวดเร็วมากขึน้  

 ด้านราคา 

 ธนาคารควรก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมบริการท่ีเหมาะสม และมีการจัดท าโปรโมชั่นลดค่าธรรมเนียมการใช้

บริการผ่านธนาคารบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนท่ี โดยปัจจุบันการยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีในการใช้บริการ 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%CD%D1%A8%A9%C3%D2%20%E1%CA%A7%C1%B3%D5&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%CD%D1%A8%A9%C3%D2%20%E1%CA%A7%C1%B3%D5&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%CD%D1%A8%A9%C3%D2%20%E1%CA%A7%C1%B3%D5&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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สามารถจูงใจให้ผู้บริโภคมาสมัครใช้บริการและยังคงใช้บริการกับธนาคารได้ ดังนั้นธนาคารจึงควรยกเว้นค่าธรรมเนียม

ดังกล่าวตอ่ไป 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

  ธนาคารควรให้ความส าคัญในการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในเร่ืองการให้บริการธนาคารบนอุปกรณ์

สื่อสารเคลื่อนท่ีของธนาคาร โดยในส่วนระบบการให้บริการ ธนาคารควรมีการพัฒนาระบบให้สามารถใช้บริการได้ทุกท่ี 

ตลอด 24 ชั่วโมง ท้ังนี้หากต้องมีการปิดปรับปรุงระบบ ควรเป็นช่วงเวลาท่ีคนใช้บริการน้อยท่ีสุด รวมถึงระบบการ

ให้บริการท่ีสามารถรองรับอุปกรณส์ื่อสารเคลื่อนท่ีได้หลากหลายรุ่น และทุกระบบ 

ด้านการส่งเสริมการตลาด  

 ธนาคารควรมีการจัดท าโปรโมชั่นลดค่าธรรมเนียมบริการต่างๆ ท้ังนี้ธนาคารควรมีโฆษณาการให้บริการผ่าน 

Social Media ต่างๆ เช่น Facebook หรือ เว็บไซต์ทางการเงิน และเว็บไซต์ของธนาคาร เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภค

ท่ัวไป รวมถึงการให้ขอ้มูลแก่ผู้ท่ีสนใจจะสมัครใชบ้ริการธนาคารบนอุปกรณส์ื่อสารเคลื่อนท่ี  

 นอกจากนี้ยังมขี้อเสนอแนะเพิ่มเติมส าหรับลูกค้าเฉพาะกลุ่มดังนี้ 

1. ส าหรับผู้บริโภคท่ีมีอายุ 25 - 34 ปี ธนาคารควรให้ความส าคัญกับการสอบถามความต้องการของลูกค้าใน

การใช้บริการ และสามารถจูงใจลูกค้ากลุ่มน้ีให้มาสมัครใชบ้ริการได้ด้วยการยกเว้นหรือการลดคา่ธรรมเนยีมการใช้บริการ

ตา่งๆ โดยควรแนะน าให้สมัครบริการเสริมแจ้งเตอืนการปิดระบบการให้บรกิารชั่วคราวลา่งหน้าผ่านข้อความทางโทรศัพท์ 

หรือข้อความอเิล็กทรอนิกส ์ 

2. ส าหรับผู้บริโภคท่ีมีอายุ 35 ปีขึ้นไป ธนาคารควรพัฒนาระบบในการให้บริการให้สามารถรองรับอุปกรณ์

สื่อสารเคลื่อนท่ีได้หลากหลายรุ่น ทุกระบบ เนื่องจากปัจจุบันโทรศัพท์มือถือมีรุ่นและระบบท่ีหลากหลาย จากการศึกษา

พบว่า ผู้บริโภคกลุ่มนี้ให้ความส าคัญในเร่ืองของระบบการให้บริการท่ีสามารถรองรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนท่ีได้

หลากหลายรุ่น ทุกระบบ ซึ่งผู้บริโภคกลุ่มนี้มีจ านวนเงินเฉลี่ยในการท าธุรกรรม 5,000 – 10,000 บาท ซึ่งสูงกวา่ผู้บริโภค

กลุ่มอ่ืน ถือเป็นกลุ่มผู้บริโภคท่ีสามารถสรา้งรายได้จากค่าธรรมเนยีมตา่งๆ ให้กับธนาคารได้ 

ข้อจ ากัดในการศึกษา 

 การศึกษาคร้ังนี้  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริการธนาคารบนอุปกรณ์สื่อสารของหลายธนาคาร  

ท าให้ผลการศึกษาไม่ได้เฉพาะเจาะจงพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อการใช้บริการธนาคารบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนท่ีของ

ธนาคารใดธนาคารหนึ่งเป็นหลัก 
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