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กลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อระดบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธุรกรรม
ผา่นแอปพลิเคชนัส าหรับอุปกรณ์เคล่ือนท่ีธนาคารพาณิชยใ์นยคุ โควิด 19

วิธีด ำเนินกำรวิจัย สรุปผล

บทน ำ

บทคัดย่อ

ศกึษาปัจจยัสว่นบคุคล ท่ีส่งผลต่อระดบัการตดัสินใจเลือกใช้ธุรกรรม
ผ่านแอปพลิเคชนัส าหรับอปุกรณ์เคลื่อนท่ีของธนาคารพาณิชย์ ในยคุ 
โควิด 19 และเพ่ือศึกษาปัจจยักลยทุธ์ทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อระดบั
การตดัสินใจเลือกธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชนัส าหรับอปุกรณ์เคลื่อนท่ี
ของธนาคารพาณิชย์ในยคุ โควิด 19 กลุม่ตวัอย่าง ท่ีใช้ในการวิจยั คือ 
ผู้ ใช้บริการแอปพลิเคชันส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนท่ีธนาคารพาณิชย์ 
จ านวน 400 คน โดยการสุม่ตวัอย่างตามสะดวก (Convenient sampling) 
เคร่ืองมือในการวิจยัเป็นแบบสอบถามมาตราสว่นประมาณคา่ (rating 
scales) 5 ระดบั มีคา่ความเช่ือมัน่ท่ีระดบั 0.91 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ ค่าความถ่ีค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและการวิเคราะห์สมการถดถอย

ปัจจบุนัเทคโนโลยีในและการสื่อสารถือว่ามีการพฒันาและก้าวหน้า
เป็นอย่างมาก ซึง่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทต่อ
การด าเนินชีวิตประจ าวนัของเราเกือบจะในทกุ ๆ ด้านและมีแนวโน้ม
ท่ีจะมีการพฒันาอยา่งตอ่เน่ืองจนมีการเรียกวา่ปัจจบุนันีคื้อ “ยคุดิจิทลั” 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพฒันาของเทคโนโลยีโทรศพัท์มือถือท่ีไม่ได้
ใช้ประโยชน์เพ่ือการติดตอ่พดูคยุกนัอีกตอ่ไปแตส่ามารถรวมทกุ ๆ อย่าง
บนโลกใบนีม้าไว้ในโทรศพัท์เคร่ืองเดียวและการด าเนินธุรกิจในยุค
ปัจจบุนัต่างพยายามคิดค้นและพฒันาวิธีการต่างโดยใช้โทรศัพท์มือถือ
เป็นช่องทางในการน าเสนอผลิตภณัฑ์ของตวัเองไปสู่ลกูค้าปัจจุบนั
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ท าให้ภาครัฐก าหนด
มาตรการต่าง ๆ เพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดของโรค โดยเฉพาะ
มาตรการ Lockdown พืน้ท่ีและหลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพ่ือรักษา
ระยะห่างทางสงัคม (Social Distancing) น าไปสูก่ารเปลี่ยนแปลง
ของพฤติกรรมใหม่ๆ ของคน ธุรกิจต่าง ๆ จึงต้องปรับตวัอย่างฉับพลนั 
โดยเฉพาะ ธุรกิจธนาคาร ท่ีปรับตวัจากการเปิดสาขาให้ท าธุรกรรม
ทางการเงินมาเป็น Digital Banking มาหลายปีแล้วเม่ือเกิดวิกฤตโควิด 
19 ขึน้ แทบทกุธนาคารก็ยิ่งต้องปรับตวั ยกระดบั Digital & Mobile 
Banking ให้ตอบโจทย์ New Normal ความปกติใหม่ท่ีคอ่ย ๆ ก่อตวัขึน้ 
โดยเฉพาะการปรับฟังก์ชนัการให้บริการในระบบ Digital Banking 
ให้ตอบสนองพฤติกรรมของผู้คนท่ีจากเดิมก็ช่ืนชอบการซือ้ของออนไลน์
อยูแ่ล้ว ให้ยิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้ ใช้มากขึน้

จากผลการวิเคราะห์กลยทุธ์ทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอ่
ระดบัการตดัสนิใจเลือกใช้ธรุกรรมฝ่ายแอปพลิเคชนัส าหรับ
อปุกรณ์เคลื่อนท่ีธนาคารพาณิชย์ พบวา่ ปัจจยัสว่นประสม
การตลาด ด้านผลติภณัฑ์ ด้านการสง่เสริมการตลาด ด้าน
กระบวนการ ด้านชอ่งทางการจดัจ าหน่าย ด้านบคุคล ด้าน
หลกัฐานกายภาพ และด้านราคา มีคา่ sig น้อยกว่า
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 หมายความวา่ตวัแปร
ปัจจยัสว่นประสมการตลาดทัง้ 7 ด้าน มีผลตอ่ระดบัการ
ตดัสนิใจเลือกใช้ธรุกรรมผ่านแอปพลิเคชนัส าหรับอปุกรณ์
เคลื่อนท่ีธนาคารพาณิชย์
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วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

• เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกัน ท่ีส่งผลต่อระดับ
การตัดสินใจเลือกใช้ธุรกรรมผ่านแอปพลิ เคชันส าหรับ
อปุกรณ์เคลื่อนท่ีธนาคารพาณิชย์ในยคุ โควิด 19

• เพ่ือศึกษาปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อระดับ
การตดัสินใจเลือกธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชนัส าหรับอุปกรณ์
เคลื่อนท่ีธนาคารพาณิชย์ในยคุ โควิด 19

การวิจยัครัง้นีใ้ช้เทคนิคการวิจยัเชิงปริมาณ (quantitative research) 
ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้คือ ผู้ใช้บริการแอปพลิเคชนัส าหรับ
อปุกรณ์เคลื่อนท่ีธนาคารพาณิชย์ กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้
คือผู้ใช้บริการแอปพลิเคชนัส าหรับอปุกรณ์เคลื่อนท่ีธนาคารพาณิชย์ 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง จ านวน 400 คน ค านวณได้จาก
สตูรตวัอยา่งของ W.G. Cochran โดยก าหนดระดบัคา่ความเช่ือมัน่ร้อยละ 
95 และระดบัคา่ความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 เคร่ืองมือท่ีใช้คือแบบสอบถาม 
มาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั ลกัษณะมาตรวดัแบบลิเกิร์ต (likert
scale) แบง่เป็น 5 ระดบั โดย 5 หมายถึง “มากท่ีสดุ” 4 หมายถึง “มาก” 
3 หมายถึง “ปานกลาง” 2 หมายถึง  “น้อย” 1 หมายถึง “น้อยท่ีสดุ” มีคา่
ความเช่ือมัน่ท่ีระดบั 0.91

ผลกำรวิจยั

จากตารางท่ีแสดงถึงผลการวิเคราะห์กลยทุธ์ทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอ่
ระดบัการตดัสินใจเลือกใช้ธรุกรรมผ่านแอปพลิเคชนัส าหรับอปุกรณ์เคลื่อนท่ี
ธนาคารพาณิชย์ โดยใช้สถิติวิเคราะห์ Multiple Regression เง่ือนไข
ความสมัพนัธ์ของตวัแปรอิสระทัง้หมด พบวา่ R = .429 ซึง่เป็นความสมัพนัธ์
ในระดบัต ่า ประกอบกบัความคลาดเคลื่อนของความสมัพนัธ์ เช่น Durbin -
watson = 1.63 ซึง่มีคา่เข้าใกล้ 2 หรืออยูใ่นช่วง 1.5 ถึง 2.5 ถือวา่มีคา่
ความคาดเคลื่อนเป็นอิสระตอ่กนั, Tolerance มีคา่อยูร่ะหวา่ง .221 - .348 
มีคา่มากกวา่ .150 และ VIF มีคา่อยูร่ะหวา่ง 2.021 – 3.854 ซึง่มีคา่เข้าใกล้ 
1.00 และไมเ่กิน 10.00 ถือวา่ผ่านเง่ือนไขในการใช้สถิติวิเคราะห์ Multiple 
Regression โดยไมเ่ป็น Muticollinearity ผลการทดสอบ พบวา่ โดย
เรียงล าดบั beta จากมากไปน้อย เช่น ปัจจยัสว่นประสมการตลาด ด้าน
ผลิตภณัฑ์ มีน า้หนกัองค์ประกอบสงูท่ีสดุ (beta = .784) ท่ีระดบันยัทาง
สถิติ 0.05 จงึยอมรับสมมติฐาน H2a รองลงมาคือ ปัจจยัด้านการสง่เสริม
การตลาด มีน า้หนกัองค์ประกอบสงูท่ีสดุ (beta = .452) ท่ีระดบันยัทางสถิติ 
0.05 จงึยอมรับสมมติฐาน H2d ด้านกระบวนการ มีน า้หนกัองค์ประกอบ 
สงูท่ีสดุ (beta = .358) ท่ีระดบันยัทางสถิติ 0.05 จงึยอมรับสมมติฐาน 
H2g ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มีน า้หนกัองค์ประกอบสงูท่ีสดุ (beta = 
.325) ท่ีระดบันยัทางสถิติ 0.05 จงึยอมรับสมมติฐาน H2c ด้านบคุคล มี
น า้หนกัองค์ประกอบสงูท่ีสดุ (beta = .225) ท่ีระดบันยัทางสถิติ 0.05 จงึ
ยอมรับสมมติฐาน H2e ด้านหลกัฐานกายภาพ มีน า้หนกัองค์ประกอบสงู
ท่ีสดุ (beta = .221) ท่ีระดบันยัทางสถิติ 0.05 จงึยอมรับสมมติฐาน H2f
และสดุท้ายปัจจยัด้านราคา มีน า้หนกัองค์ประกอบสงูท่ีสดุ (beta = .025) 
ท่ีระดบันยัทางสถิติ 0.05 จงึยอมรับสมมติฐาน H2b

กลยุทธ์ Beta t sig tolerance VIF แปลผล

1. ด้ำนผลิตภัณฑ์ P1 .784 4.251 0.002** .224 3.521 ยอมรับ H2a

2. ด้ำนรำคำ P2 .025 2.325 0.002** .341 2.021 ยอมรับ H2b

3. ด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยP3 .325 3.321 0.004** .235 3.854 ยอมรับ H2c

4. ด้ำนกำรส่งเสริมกำตลำดP4 .452 3.965 0.003** .221 2.625 ยอมรับ H2d

5. ด้ำนบุคคลP5 .225 4.524 0.004** .348 2.628 ยอมรับ H2e

6. ด้ำนหลักฐำนกำยภำพ P6 .221 1.253 0.006** .225 2.514 ยอมรับ H2f

7. ด้ำนกระบวนกำรP7 .358 1.801 0.034** .335 2.782 ยอมรับ H2f

ผลกำรทดสอบกลยุทธ์ทำงกำรตลำดที่มีอิทธิพลต่อระดับกำรตัดสินใจเลือกใช้ธุรกรรม
ผ่ำนแอปพลิเคชันส ำหรับอุปกรณ์เคล่ือนที่ของธนำคำรพำณิชย์ในยุคโควิด 19 

R = 0.429 R2 = 0.231, Durbin-watson = 1.63 *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01, **มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05

การวิเคราะห์ข้อมลูพืน้ฐานด้านประชากรศาสตร์และคณุลกัษณะของ
ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยัด้วยสถิติพรรณนาคือ 1) การแจกแจงความถ่ี 
(frequency) ค่าสถิติร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) และ
สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 2) สถิติเชิงอนมุาน
ประกอบด้วย T-Test และ One-Way Anova และ 3) สถิติเชิงอนมุาน
ด้วยการวิเคราะห์สมการถดถอย (multiple regression)
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