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บทคัดย่อ

	 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	4	ข้อ	ได้แก่	เพื่อศึกษาระดับการรับรู้ความปลอดภัยในการใช้	

Application	Mobile	 Banking	 ในเขตจังหวัดจังหวัดชลบุรี	 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการ

ตลาดที่มีผลต่อการรับรู้ความปลอดภัยในการใช้	Application	Mobile	Banking	ในเขตจังหวัดจังหวัด

ชลบุรี	เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้ความปลอดภัยในการใช้	Application	Mobile	Banking	โดยจ�าแนก

ตามลักษณะทางประชากรศาสตร์	 และเพ่ือศึกษาระดับความส�าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการ

ตลาดของการใช้บริการทางการเงินผ่าน	Application	Mobile	Banking	ของผู้ใช้บริการในเขตจังหวัด

จังหวัดชลบุรี	 โดยกลุ่มตัวอย่างมีจ�านวน	 400	 คน	 จะเป็นผู้ที่เคยใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน	

Application	Mobile	 Banking	 ในเขตจังหวัดจังหวัดชลบุรี	 โดยให้ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการ

ตลาด	(7P’s)	กับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์	เป็นตัวแปรอิสระ	และให้การรับรู้ความปลอดภัยในการ

ใช้	Application	Mobile	Banking	เป็นตัวแปรตาม	โดยมีค่านัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05

	 ผลการวิจัยพบว่า	ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์	ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกันมีผลต่อการรับรู้

ความปลอดภัยในการใช้	Application	Mobile	Banking		ที่แตกต่างกัน	และปัจจัยด้านส่วนประสม

ทางการตลาด	(7P’s)	ได้แก่	ด้านผลิตภัณฑ์	(Product)	ด้านการส่งเสริมทางการตลาด	(Promotion)	
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ด้านบุคคล	(People)	และด้านกระบวนการ	(Process)	ที่แตกต่างกันมีผลต่อการรับรู้ความปลอดภัย

ในการใช้	Application	Mobile	Banking	ที่แตกต่างกัน	โดยระดับความส�าคัญของปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดในการรับรู้ความปลอดภัยในการใช้	Application	Mobile	Banking	ของผู้ใช้บริการใน

เขตจังหวัดจังหวัดชลบุรี	 เรียงจากมากไปน้อย	 คือ	 ด้านผลิตภัณฑ์	 (Product)	 ด้านบุคคล	 (People)	

ด้านการส่งเสริมทางการตลาด	(Promotion)	และด้านกระบวนการ	(Process)	ตามล�าดับ

ค�าส�าคัญ:	ความปลอดภัย	Application	Mobile	Banking	และจังหวัดชลบุรี		

ABSTRACT

	 The	study	has	4	main	objectives	as	following;	to	study	the	perceived	security	

level	of	the	Mobile	Banking	Application	in	Bangkok.	To	study	the	marketing	mix	factors	

that	affects	the	perceived	security	of	using	the	Mobile	Banking	in	Chonburi	Province.	

To	compare	the	perceived	security	of	the	Mobile	Banking	Application	by	the	demo-

graphic	characteristics.	To	study	the	importance	of	the	marketing	mix	financial	services	

through	the	Mobile	Banking	Application	of	Chonburi	Metropolitan	users.

	 The	study	showed	that	the	sample	of	400	people	who	used	the	financial	ser-

vices	through	a	Mobile	Banking	Application	in	Chonburi	Province.	It	used	the	marketing	

mix	factor	(7P’s)	and	demographic	factors	as	an	independent	variable	and	the	securi-

ty	awareness	in	the	Mobile	Banking	Application	as	a	variable.	The	statistical	significance	

was	at	0.05.

	 The	 results	of	 this	studying	showed	that	 the	demographic	 factors	have	the	

different	effects	on	consumers	with	different	occupations.	They	have	different	percep-

tion	of	security	awareness	when	using	the	Mobile	Banking	Application	but	in	the	mar-

keting	mix	factors	which	included	Product,	Promotion,	People	and	Process	have	dif-

ferentiating	effects	on	perception	of	safety	when	using	the	mobile	banking	application.	

The	 importance	of	marketing	mix	 in	 the	perception	of	safety	of	people	who	used	

mobile	banking	application	in	Chonburi	Province	rated	from	most	important	to	least	

important	is	Product,	People,	Promotion	and	Process.

Keywords:	Security,	Application	Mobile	Banking	and	Chonburi	Province	
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ความเป็นมา และความส�าคัญของปัญหา

	 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา	 ตลาดสมาร์ท

โฟนในไทยโดยภาพรวมมีการขยายตัวอย่างก้าว

กระโดด	 อันเน่ืองมาจากความพร้อมทางด้าน

เทคโนโลยีโครงข่ายพื้นฐาน	3G	ที่กลุ่มผู้ประกอบ

การโทรคมนาคมและการสื่อสาร	 ต่างเร่งพัฒนา

และขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีท่ัว

ประเทศประกอบกับกระแสนิยมในการให้สมา

ร ์ทโฟน	 เข ้าถึงอินเทอร ์เน็ตและสื่อโซเชียล

เน็ตเวิร์คได้ทุกท่ีทุกเวลาตามท่ีต้องการ	 รวมถึง

การมีกลุ่มผู ้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์

เคลื่อนที่รายใหม่โดยเฉพาะผู ้ผลิตจากจีนและ

ไต้หวัน	 หรือแม้แต่กลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นผู้ให้

บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในประเทศที่หันมาผลิต

และจัดจ�าหน่ายสมาร์ทโฟนกันเป็นจ�านวนมาก	

ท�าให้ราคาสมาร์ทโฟนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับ

ต�่าลง	 และฐานผู้ใช้งานมีจ�านวนเพิ่มมาขึ้นอย่าง

รวดเร็ว(ศูนย์วิจัยกสิกรไทย,	2558)

	 ในปัจจุบันยุค	 4.0	 ทุกคนมีสมาร์ทโฟน

เป็นของตัวเองอย่างน้อยคนละ	1	เครื่อง	บางคน

อาจมีมากกว่า	1	เครื่อง	และสมาร์ทโฟนเป็นสิ่งที่

จ�าเป็นในการด�ารงชีวิตไปแล้ว	เพราะสมาร์ทโฟน

สามารถดาวน์โหลด	 Application	 ได้มากมาย

ท�าให้เป็นประโยชน์	 และเพิ่มความสะดวกสบาย

ในการใช้ชีวิตประจ�าวันมากเป็นอย่างยิ่ง	 โดยผล

สรุปจากการวิจัยได้แจกแจงการใช้สมาร์ทโฟนใน

แต่ละวันว่า	 ใช้	 สมาร์ทโฟนเพื่อเข้าอินเทอร์เน็ต

ออนไลน์วันละ	24	นาที	ตามด้วยการเข้าสื่อสังคม

ออนไลน์	16	นาที/วัน,	ฟังเพลง	15	นาที/วัน,	เล่น

เกม	 15	 นาที/วัน,	 โทรศัพท์	 13	 นาที/วัน,	 ส่ง

ข้อความ	11	นาที/วัน,	 เช็ค/เขียนอีเมล์	9	นาที/

วัน,	 อ่านหนังสือออนไลน์	 8	 นาที/วัน,	 ดูทีวี/

ภาพยนตร์	7	นาที/วัน	และถ่ายภาพ	3	นาที/วัน	

(ไทยรัฐออนไลน์,	2556)

	 ธุรกิจในยุคปัจจุบันมีการแข่งขันสูงต้อง

อาศัยความรวดเร็ว	 ยิ่งเร็วยิ่งได้เปรียบในการ

แข่งขันกับคู่แข่ง	แต่ในการท�าธุรกรรมทางการเงิน

ก็เป็นเรื่องที่ยุ ่งยากพอสมควร	 ที่จะต้องไปที่

สถาบันทางการเงินถึงจะสามารถท�าได้	 และถ้าที่

อยู่บริเวณนั้นไม่มีสถาบันทางการเงินใกล้ๆ	 ที่จะ

สามารถไปได้ทันเวลาก็จะท�าให้เกิดการเสีย

เปรียบในการแข่งขัน	แต่ในปัจจุบันเนื่องจากสมา

ร์ทโฟนเข้ามามีบทบาทหน้าที่ในการด�ารงชีวิต

ประจ�าวันของมนุษย์แล้ว	ทางสถาบันทางการเงิน

ในหลายๆแห่ง	 ก็ได้ท�าการสร้าง	 Application	

เป็นของตัวเอง	 เรียกว่า	 Application	Mobile	

Banking	 ที่จะสามารถท�าธุรกรรมทางการเงินได้

จากทุกๆที่ที่มีอินเทอร์เน็ต	 เพิ่มความสะดวก

สบายในการท�าธุรกรรมทางการเงิน	 เป็นอย่าง

มาก	 และช่วยลดความยุ่งยากในการท�าธุรกรรม

ทางการเงิน	อีกด้วย

	 การใช้สมาร์ทโฟนในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น	

ท�าให้ธุรกิจธนาคารจ�าเป็นต้องพัฒนารูปแบบการ

บริการแบบใหม่	 ท่ีสามารถท	 าธุรกรรมทางการ

เงินให้ง่ายขึ้นด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่	 หรือที่เรียก

ว่าMobile	 Financial	 Service	 (MFS)	 อาทิเช่น	

ช่วยให้การช�าระเงินสะดวก	 รวดเร็ว	 ปลอดภัย

ตอบสนองพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้

บริการในเขตเมือง	 และมีส่วนส�าคัญอย่างยิ่งใน

การส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน	 (Fi-

nancial	Inclusion)	โดยเฉพาะผู้ใช้บริการในเขต

ห่างไกลที่ไม ่สามารถเข้าถึงสาขาหรือเครื่อง

เอทีเอ็ม	(ATM)	ของสถาบันการเงินได้สะดวก	ซึ่ง

เมื่อผู ้ ใช ้บริการเข ้าถึงบริการทางการเงินได ้
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สะดวกและรวดเร็วข้ึน	 เงินในระบบก็มีการ

เปลี่ยนมือมากขึ้น	 และจะช่วยส่งผลดีต่อการ

เติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมในท่ีสุดในปัจจุบัน	

ธนาคารพาณิชย์มุ่งเน้นการพัฒนาการให้บริการ

ธนาคารอิเล็กทรอนิกส ์ได ้แก ่ 	 ธนาคารทาง

อินเทอร์เน็ต	 (Internet	 banking)	 และธนาคาร

ทางอุปกรณ์เคลื่อนที่	(Mobile	banking)	เพิ่มขึ้น

อย ่ า งมาก 	 โดยข ้ อมู ลของธนาคารแห ่ ง

ประเทศไทยพบว่า	 ธุรกรรมการช	 าระเงินผ่าน	

Mobile	 banking	 มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่าง

รวดเร็ว	ทั้งนี้ในปี	2557	มีปริมาณธุรกรรมเพิ่มขึ้น

จาก	 57.20	 ล้านรายการ	 เป็น	 109.35	 ล้าน

รายการ	 หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ	 91.17	 และมีมูลค่า

การใช้บริการเพิ่มขึ้นจาก	752	พันล้านบาท	เป็น	

1 ,364	 พันล ้ านบาท	 หรือ เพิ่ มขึ้ นร ้อยละ	

81.38(ธนาคารแห่งประเทศไทย,2558)

	 Application	Mobile	 Banking	 ท่ีเป็น

นิยมมากในการท�าธุรกรรมทางการเงิน	 แต่ความ

ปลอดภัยในการใช้	Application	Mobile	Bank-

ing	 ก็ยังมีช่องว่างที่ท�าให้มิจฉาชีพใช้เป็นช่อง

ทางในการหลอกลวงผู้บริโภค	โดยมีผลวิจัยล่าสุด

ออกมาว่า	 มีธนาคาร	 บริการทางการเงิน	 และ

บริษัทอีกมากมายกว่า	 5,500	 แห่งทั่วโลกนั้น	 มี

ความคิดเห็นที่ตรงกันในเรื่องของการท�าธุรกรรม

ทางการเงินออนไลน์	 องค์กรทางการเงินนั้นเมื่อ

คิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้ว	 ประมาณ	 33%	ที่ระบุว่า	

ช ่องทางที่ เพิ่มความสะดวกสบายในการท�า

ธุรกรรมทางการเงินออนไลน์	ของสถาบันทางการ

เงินต่างๆน้ัน	 ไม่สามารถท่ีจะให้บริการได้อย่าง

ปลอดภัย	100%	ทั้งที่ยอดของจ�านวนประชาชน

น้ัน	 นิยมการท�าธุรกรรมทางการเงินเพิ่มขึ้นทุก

ปีๆ	 ราวๆ	 62%	 แต่ท�าไมยังมีเร่ืองราวเกี่ยวกับ

เร่ืองของความปลอดภัยในการท�าธุรกรรม

ทางการเงินออนไลน์เกือบครึ่งของประชากรที่

เลือกใช้การท�าธุรกรรมการเงินออนไลน์	 (Mon-

eyhub,	2559)

	 ทางกลุ ่มของผู ้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความ

ส�าคัญของเร่ืองที่กล่าวมาข้างต้น	 จึงได้น�าเรื่อง	

ความปลอดภัยในการท�าธุรกรรมทางการเงิน

ออนไลน์	นั้นมาท�าการศึกษาในชื่อเรื่องว่า	ปัจจัย

ท่ีมีผลต่อการรับรู้ความปลอดภัยในการใช้	 Ap-

plication	Mobile	Banking	ในเขตจังหวัดชลบุรี

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 1 . 	 เ พ่ือศึกษาระดับการรับรู ้ความ

ปลอดภัยในการใช้	Application	Mobile	bank-

ing	ในเขตจังหวัดชลบุรี

	 2.	 เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการ

ตลาดที่มีผลต่อการรับรู้ความปลอดภัยในการใช	้

Application	Mobile	 banking	 ในเขตจังหวัด

ชลบุรี

	 3.	 เพื่อเปรียบเทียบการรับรู ้ความ

ปลอดภัยในการใช้	Application	Mobile	bank-

ing 	 โดยจ� าแนกตามป ั จ จัยด ้ าน ลักษณะ

ประชากรศาสตร์

	 4.	 เพื่อศึกษาระดับความส�าคัญของ

ปัจจัยส ่วนประสมทางการตลาดของการใช ้

บริการทางการเงินผ่าน	 Application	Mobile	

banking	ของผู้ใช้บริการในเขตจังหวัดชลบุรี

ขอบเขตจังหวัดการศึกษา

	 1.	ขอบเขตด้านเนื้อหา

	 	 1.1	 ศึกษาข้อมูลวรรณกรรมที่

เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้
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ความปลอดภัยในการใช้	 Application	Mobile	

banking	ในเขตจังหวัดชลบุรี

	 	 1.2	 ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อ

การรับรู้ความปลอดภัยในการใช้	 Application	

Mobile	banking	ในเขตจังหวัดชลบุรี

	 	 1 .3	 ศึกษาเรื่องป ัจจัยด ้าน

ประชากร-ศาสตร์ของผู้ใช้บริการที่มีผลต่อการ

รับรู้ความปลอดภัยในการใช้	 Application	Mo-

bile	banking	ในเขตจังหวัดชลบุรี

	 	 1.4	 ศึกษาเร่ืองระดับความ

ส�าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการ

ใช้บริการที่มีผลต่อการรับรู้ความปลอดภัยในการ

ใช้	Application	Mobile	banking	ในเขตจังหวัด

ชลบุรี

	 2.	 ขอบเขตด้านระยะเวลาในการศึกษา	

ระยะเวลาท�าการศึกษาเป็นเวลา	 3	 เดือน	 เริ่ม

ตั้งแต่	 เดือน	 สิงหาคม	 2561	 ถึง	 เดือน	 ตุลาคม	

2561

	 3.	ขอบเขตด้านประชากร	ประชากรที่ใช้

ในการศึกษา	 คือ	 บุคคลที่ใช้	 Application	Mo-

bile	 Banking	 ในเขตจังหวัดชลบุรี	 โดยใช้กลุ่ม

ตัวอย่าง	จ�านวน	400	คน

สมมติฐานของการวิจัย

	 สมมติฐานที่ 	 1	 ป ัจจัยด ้านลักษณะ

ประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีผลต่อการรับรู้

ความปลอดภัยในการใช้	 Application	Mobile	

Banking	ในเขตจังหวัดชลบุรีที่แตกต่างกัน

	 สมมติฐานที่ 	 2	 ป ัจจัยส ่วนประสม

ทางการตลาดที่แตกต่างกันมีผลต่อการรับรู้ความ

ปลอดภัยในการใช้	Application	Mobile	Bank-

ing	ในเขตจังหวัดชลบุรีที่แตกต่างกัน

	 สมมติฐานที่	 3	 ระดับความส�าคัญของ

ปัจจัยส ่วนประสมทางการตลาดของการใช ้

บริการทางการเงินผ่าน	 Application	Mobile	

Banking	ของผู้ใช้บริการในเขตจังหวัดชลบุรี	ด้าน	

Product	มีผลมากที่สุด	

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย

	 1.	 ตัวแปรอิสระ	 (Independent	 Vari-

ables)

	 	 1.1	 ปัจจัยส่วนประสมทางการ

ตลาด	 (7P’s)	 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้

ความปลอดภัยในการใช้	 Application	Mobile	

Banking	 ในเขตจังหวัดชลบุรี	 ได้ก�าหนด	 ปัจจัย

ด้านผลิตภัณฑ์	 (Product)	 ด้านราคา	 (Price)	

ด้านช่องทางการให้บริการ	 (Place)	 ด้านการส่ง

เสริมทางการตลาด	 (Promotion)	 ด้านบุคคล	

(People)	 ด้านลักษณะทางกายภาพ	 (Physical)	

และด้านกระบวนการ	 (Process)	 เป็นตัวแปร

อิสระ	(Independent	Variables)

	 	 1.2	 ปัจจัยประชากรศาสตร์	

การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการรับรู้ความปลอดภัย

ในการใช้	Application	Mobile	Banking	ในเขต

จังหวัดชลบุรี	 ได้ก�าหนด	 เพศ	 อายุ	 ระดับการ

ศึกษา	อาชีพ	และระดับรายได้	เป็นตัวแปรอิสระ	

(Independent	Variables)

	 2.	ตัวแปรตาม	(Dependent	Variable)	

คือ	 การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการรับรู ้ความ

ปลอดภัยในการใช้	Application	Mobile	Bank-

ing	ในเขตจังหวัดชลบุรี	ได้ก�าหนด	การรับรู้ความ

ปลอดภัยในการใช้	Application	Mobile	bank-

ing	เป็นตัวแปรตาม	(Dependent	Variable)
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ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริการ Mobile Bank-

ing Application

	 ธนาคารแห่งประเทศไทย	 (2558)	กล่าว

ว ่าการให ้บริการทางการเงินผ ่านโทรศัพท ์

เคลื่อนที่	 เกิดขึ้นในประเทศไทยครั้งแรกในปีพ.ศ.	

2543	 โดยการร่วมมือกันระหว่างธนาคารกสิกร

ไทย	และค่ายโทรศัพท์ดีแทค	โดยใช้	SMS	ในการ

ท�ารายการภายใต้ชื่อ	 “TFB	 e-Mobile	 Bank-

ing”	 ซึ่งให้บริการได้เฉพาะการสอบถามยอดเงิน

คงเหลือในบัญชี	 และการโอนเงินระหว่างบัญชี	

โดยผู ้ใช้บริการจะต้องพิมพ์รหัสของธุรกรรม

แต่ละประเภทส่งข้อมูลไปยังระบบของธนาคาร	

แต่ไม่ค่อยได้รับความนิยมเพราะรหัสการท	 า

ธุรกรรมแต่ละประเภทมีอักษรที่ยาวท�าให้เป็น

อุปสรรคต่อการใช้งาน	ต่อมาในปี	พ.ศ.	2545	มี

การพัฒนาการให้บริการอีกครั้งในรูปแบบของ	

WAP	 (Wireless	Application	Protocol)	แต่ก็

ยังไม่เป็นที่นิยมเนื่องจากระบบการประมวลผล

ช้าและมีข้อจ	 ากัดของโทรศัพท์มือถือที่รองรับ

การใช้งาน	 รวมถึงผู้ใช้บริการยังขาดความเชื่อมั่น

ในระบบรักษาความปลอดภัยของบริการนี้ต่อมา

ในปี	 พ.ศ.	 2551	 การให้บริการทางการเงินผ่าน

โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ถูกน�ามาพัฒนาอีกครั้ง	 ภาย

ใต้กระแสความนิยมของการใช้โทรศัพท์มือถือ

ของคนไทย	 ในขณะท่ีธุรกรรมทางการเงินเป็นสิ่ง

ที่ธนาคารให้ความส	 าคัญอย่างหน่ึง	 จึงเกิดการ

พัฒนารูปแบบการให้บริการทางการเงินรูปแบบ

ใหม่ผ่านทาง	Mobile	Banking	Application	ที่มี

ฟังก์ชั่นการใช้งานท่ีง่ายขึ้น	 สะดวกและรวดเร็ว

ขึ้น	มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตในยุคปัจจุบัน	ซึ่ง

ผู้ใช้บริการสามารถท	าธุรกรรมการเงินผ่าน	Mo-

bile	Banking	Application	ได้	2	ลักษณะ	ได้แก่

	 1.เข้าถึงบัญชีเงินฝากธนาคารโดยลูกค้า

สามารถท	าาธุรกรรมได้	หลากหลายประเภทเช่น

โอนเงินระหว่างบัญชีธนาคาร	 (ภายในธนาคาร

เดียวกัน/ต่างธนาคาร)	 ตรวจสอบยอดเงินคง

เหลือซ้ือขายตราสาร/กองทุน	 รวมถึงช	 าระค่า

สินค้าและบริการกับร้านค้าออนไลน์	เป็นต้น

	 2.	การช�าระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่	ที่

เรียกว่า	Mobile	payment	หรือ	M-paymentซึ่

งเป็นบริการอีกลักษณะหนึ่งที่ก�าลังได้รับความ

นิยมเพิ่มขึ้น	 เพราะสามารถท	 าารายการช	 าระ

เงินได้หลากหลาย	 เช่น	 ช	 าระค่าสินค้าและ

บริการเติมเงินค่าโทรศัพท์เคล่ือนที่	 ช�าระใบแจ้ง

หนี้	เป็นต้น

แนวคิดและทฤษฎี เกี่ ยวกับความเชื่ อมั่ น 

(Trust)

	 ความเชื่อม่ัน	 หมายถึง	 ความมั่นใจใน

ความน่าเชื่อถือ	ความยุติธรรม	และความซื่อสัตย์	

เต็มใจท่ีจะไว้วางใจต่อบุคคลหรือองค์กรหนึ่งๆ	

โดยความเชื่อมั่นเป็นส่วนหนึ่งของความน่าเชื่อ

ถือ	 ซ่ึงการที่ผู ้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในผู ้ให้

บริการ	 หมายถึงการที่ผู้บริโภคเชื่อมั่นในองค์กร

ว่ามีความน่าเชื่อถือ	ผลิตและจ	าหน่ายผลิตภัณฑ์

และบริการที่มีคุณภาพด้วยความยุติธรรมและมี

ความรับผิดชอบ

	 Stern	 (1997,	อ้างถึงใน	 เสาวณิต	อุดม

เวชสกุล,	 2557)	 ได้กล่าวว่า	 ความเช่ือมั่นคือพื้น

ฐานความสัมพันธ์ของการติดต่อส่ือสารในการให้

บริการลูกค้า	ซึ่งองค์กรจะต้องเรียนรู้ทฤษฎีความ

สัมพันธ์ใกล้ชิดเพื่อสร้างความคุ้นเคยให้เกิดกับ

ผู้รับบริการ	 และสามารถครอบใจลูกค้าได้	 ซึ่ง

ประกอบด้วยองค์ประกอบ	5	ข้อ	ดังนี้
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	 1)	 การติดต่อสื่อสาร	 (Communica-

tion)

	 2)	 การรู้จักให้และดูแลลูกค้า	 (Caring	

and	Giving)

	 3)	 การให้ข้อมูลผูกมัดค	 าม่ันสัญญาที่

เกี่ยวพันกับลูกค้า	(Commitment)

	 4)	 การให้ความสะดวกสบายหรือความ

สอดคล้อง	(Comfort	or	Compatibility)

	 5)	 การแก้ไขสถานการณ์ความขัดแย้ง

และความไม่ไว้วางใจ	(Conflict)

	 การให้บริการทางการเงินผ่าน	Mobile	

Banking	 Application	 นั้น	 จัดได้ว่าเป็นระบบ

การบริการที่ไม่สารถจับต้องได้	 ดังนั้น	 ความเชื่อ

มั่นในระบบการบริการจึงเป็นสิ่งที่ส�าคัญมาก	ซึ่ง

ปัจจัยที่มีผลต่อความเชื่อมั่นของเทคโนโลยีแบ่ง

เป็น	2	ประเภท	ได้แก่	การรับรู้	(Perception)	ที่

เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้	 การตอบสนองพฤติ

กรรมใดๆ	 จะขึ้นอยู ่กับการรับรู ้จากสภาพ

แวดล้อมและความสามารถในการแปลความ

หมาย	 และปัจจัยภายนอกอื่นๆ	 นอกเหนือจาก

การรับรู้

	 3.	 แนวคิดและทฤษฎีเ ก่ียวกับส ่วน

ประสมทางการตลาด	(7P’s)

	 กัณคริษฐา	แสวงกิจ	(2554)	ได้ให้ความ

หมายว่า	 ส่วนประสมทางการตลาดเป็นปัจจัยท่ี

สามารถควบคุมได ้ 	 และประยุกต ์ ให ้ เข ้ า

สถานการณ์และบุคคลได้	 เพื่อการแข่งขันและอยู่

รอดของธุรกิจดังนั้น	 สามารถสรุปได้ว่า	 ส่วน

ประสมทางการตลาด	(Marketing	Mix)	หมายถึง	

ปัจจัยทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได้ท่ีองค์กร

จะต้องน�ามาใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองความพึง

พอใจและความต้องการของลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้า

หมาย	 ซ่ึงป ัจจัยส ่วนประสมทางการตลาด

ประกอบด้วย	7	ตัวแปร	ได้แก่

	 1.	 ด้านผลิตภัณฑ์	 (Product)	 หมายถึง	

สิ่งซ่ึงสนองความจ�าเป็นและความต้องการของ

ลูกค้าได้	

	 2.	 ด้านราคา	 (Price)	 หมายถึง	 คุณค่า

ผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน	 โดยลูกค้าจะเปรียบเทียบ

ระหว่างคุณค่า	 (Value)	 ของบริการกับราคา	

(Price)	ของบริการนั้น	

	 3.	ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย	(Place)	

หมายถึง	 สถานท่ีท่ีผู ้ใช้บริการสามารถเลือกใช้

บริการ

	 4.	 ด้านการส่งเสริมการตลาด	 (Promo-

tion)	 หมายถึง	 เคร่ืองมือหนึ่งที่เป็นการติดต่อ

สื่อสารให ้ผู ้ ใช ้บริการเข ้า ถึงบริการ	 โดยมี

วัตถุประสงค์ให้ผู้ใช้บริการรับรู้ข่าวสารและชักจูง

ให้ผู้ใช้บริการเกิดทัศนคติที่ดีต่อบริการ

	 5.	 ด้านบุคคล	 (People)	 หรือพนักงาน	

(Employee)	หมายถึง	เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการกับผู้

ใช้บริการ	 โดยเจ้าหน้าที่จะต้องมีความสามารถที่

สามารถตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ	มีความคิดริเริ่ม	

มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา	 สามารถสร้าง

ค่านิยมให้กับองค์กร

	 6.	 ด้านการสร้างและน�าเสนอลักษณะ

ทางกายภาพ	 (Physical	 and	 Presentation)	

หมายถึง	 การสร้างและน�าเสนอลักษณะทาง

กายภาพให้กับผู้ใช้บริการ

	 7.	ด้านกระบวนการ	(Process)	หมายถึง	

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงาน

ปฏิบัติในด้านการบริการที่น�าเสนอให้กับผู ้ใช้

บริการ
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วิธีการด�าเนินการวิจัย

	 1.	 น�าข้อมูล	 ด้านปัจจัยลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา	

(Descriptive	 Statistics)	 น�ามาใช้อธิบายข้อมูล

ทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 ค่าความถี่	 ค่าร้อย

ละ	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 ในรูปแบบ

ของตารางและแผนภูมิ

	 2.	 น�าข้อมูล	 ด้านปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน	 (In-

ferential	 Statistics)	 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล

เพื่อทดสอบสมมติฐาน	 (Hypothesis	 Testing)	

โดยใช้	เครื่องมือ	ดังนี้	

	 การวิเคราะห์แบบการถดถอย	 (Regres-

sion)	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ได้

ก�าหนดไว้	เช่น	ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่

มีผลต่อการรับรู้ความปลอดภัยในการใช้	 Appli-

cation	Mobile	 Banking	 ในเขตจังหวัดชลบุรี	

และ	 ระดับความส�าคัญของปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดที่มีผลต่อการรับรู้ความปลอดภัย

ในการใช้	Application	Mobile	Banking	ในเขต

จังหวัดชลบุรี

	 การวิเคราะห์แบบ	 Independent	

Sample	 t-test	 เพื่อเปรียบเทียบระหว่าง	 2	

ตัวแปร	ที่เป็นอิสระกัน	เช่น	เพศ	ที่มีผลต่อการรับ

รู้ความปลอดภัยในการใช้	Application	Mobile	

Banking	ในเขตจังหวัดชลบุรี

	 การวิเคราะห์แบบ	One-Way	 ANOVA	

เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปร	

มากกว่า	2	ตัว	เช่น	อายุ	ระดับการศึกษา	อาชีพ	

และระดับรายได ้ 	 ที่มีผลต ่อการรับรู ้ความ

ปลอดภัยในการใช้	Application	Mobile	Bank-

ing	ในเขตจังหวัดชลบุรี

ผลการวิเคราะห์ทางสถิติของวัตถุประสงค์และ

สมมติฐาน

	 1	 ผลการทดสอบสมมติฐานด้านปัจจัย

ลั ก ษ ณ ะ ป ร ะ ช า ก ร ศ า ส ต ร ์ ข อ ง ผู ้ ต อ บ

แบบสอบถาม

	 สมมติฐานที่	 1	 กล่าวว่า	 ปัจจัยด้าน

ลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีผลต่อ

การรับรู้ความปลอดภัยในการใช้	 Application	

Mobile	Banking	 ในเขตจังหวัดชลบุรีที่แตกต่าง

กัน	สมมติฐานเพื่อทดสอบ	คือ

	 H0	:	ปัจจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์

ที่แตกต่างกัน	 มีผลต่อการรับรู้ความปลอดภัยใน

การใช้	 Application	Mobile	 Banking	 ในเขต

จังหวัดชลบุรีที่ไม่แตกต่างกัน

	 H1	:	ปัจจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์

ที่แตกต่างกัน	 มีผลต่อการรับรู้ความปลอดภัยใน

การใช้	 Application	Mobile	 Banking	 ในเขต

จังหวัดชลบุรีที่แตกต่างกัน

	 ส่วนที่	1	ใช้สถิติ	t-test	Independent	

เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบตัวแปรต้นหนึ่งตัว	 คือ	

เพศ	 และตัวแปรตามคือ	 การรับรู้ความปลอดภัย

ในการใช้	Application	Mobile	Banking	ในเขต

จังหวัดชลบุรี
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ตาราง 1	 ผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างของการับรู้ความปลอดภัยในการใช้	 Application	

Mobile	Banking	ในเขตจังหวัดชลบุรี	จ�าแนกตามเพศ

N Mean S.D. t Sig.

ชาย 180 3.856 0.688
0.960 0.231

หญิง 220 3.768 0.725

หมายเหตุ *	คือ	มีนัยส�าคัญที่ระดับทางสถิติที่ระดับ	0.05

ตาราง 2	 ผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างของการับรู้ความปลอดภัยในการใช้	 Application	

Mobile	Bankin	ในเขตจังหวัดชลบุรี	จ�าแนกตามอายุ

Sum of Squares df Mean Square F Sig.

ระหว่างกลุ่ม 1.126 3 0.387

0.758 0.532ภายในกลุ่ม 198.948 391 0.498

รวม 190.053 399

หมายเหตุ *	คือ	มีนัยส�าคัญที่ระดับทางสถิติที่ระดับ	0.05

	 จากตารางที่	 1	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างที่มี

เพศแตกต่างกันมีผลต่อการรับรู้ความปลอดภัย

ในการใช้	Application	Mobile	Banking	ในเขต

จังหวัดชลบุรีที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ	 0.05	 และเม่ือพิจารณาค่า	 Sig.	

(P-Value)	 มีค่ามากกว่าระดับนัยส�าคัญที่ระดับ	

0.05	ซึ่งมีค่าเท่ากับ	0.231	จึงยอมรับสมมติฐาน	

H
0
 

	 ส่วนที่	2	ใช้สถิติ	One-Way	ANOVA(f-

test)	เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบตัวแปรต้น	4	ตัว	

คือ	อายุ	ระดับการศึกษา	อาชีพ	และระดับรายได้	

และตัวแปรตาม	 คือ	 การรับรู้ความปลอดภัยใน

การใช้	 Application	Mobile	 Banking	 ในเขต

จังหวัดชลบุรี

	 จากตารางที่	 2	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างท่ี

มีอายุแตกต่างกันมีผลต่อการรับรู้ความปลอดภัย

ในการใช้	Application	Mobile	Banking	ในเขต

จังหวัดชลบุรีที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ	 0.05	 และเม่ือพิจารณาค่า	 Sig.	

(P-Value)	 มีค่ามากกว่าระดับนัยส�าคัญที่ระดับ	

0.05	ซึ่งมีค่ากับ	0.532จึงยอมรับสมมติฐาน	H
0
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ตาราง 3	 ผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างของการับรู้ความปลอดภัยในการใช้	 Application	

Mobile	Banking	ในเขตจังหวัดชลบุรี	จ�าแนกตามระดับการศึกษา

Sum of Squares df Mean Square F Sig.

ระหว่างกลุ่ม 0.022 2 0.008

0.014 0.989ภายในกลุ่ม 195.061 391 0.498

รวม 194.063 399

หมายเหตุ *	คือ	มีนัยส�าคัญที่ระดับทางสถิติที่ระดับ	0.05

ตาราง 4	 ผลการทดสอบสมมุติฐานความแตกต่างของการับรู้ความปลอดภัยในการใช้	 Application	

Mobile	Banking	ในเขตจังหวัดชลบุรี	จ�าแนกตามอาชีพ

Sum of Squares df Mean Square F Sig.

ระหว่างกลุ่ม 11.364 4 2.371

4.826 0.000*ภายในกลุ่ม 178.679 389 0.572

รวม 190.063 394  

หมายเหตุ * คือ	มีนัยส�าคัญที่ระดับทางสถิติที่ระดับ	0.05

	 จากตารางท่ี	 3	 กลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับ

การศึกษาแตกต่างกันมีผลต่อการรับรู ้ความ

ปลอดภัยในการใช้	Application	Mobile	Bank-

ing	 ในเขตจังหวัดชลบุรีที่ไม่แตกต่างกันอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 0.05	 พบว่า	 และเมื่อ

พิจารณาค่า	 Sig.	 (P-Value)	 มีค่ามากกว่าระดับ

นัยส�าคัญที่ระดับ	 0.05	 ซึ่งมีค่ากับ	 0.989	 จึง

ยอมรับสมมติฐาน	H
0

	 จากตารางที่	 4	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างที่มี

อาชีพแตกต่างกันมีผลต่อการรับรู้ความปลอดภัย

ในการใช้	Application	Mobile	Banking	ในเขต

จังหวัดชลบุรีท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติท่ีระดับ	 0.05	 และเมื่อพิจารณาค่า	 Sig.	

(P-Value)	 มีค่าน้อยกว่าระดับนัยส�าคัญท่ีระดับ	

0.05	ซึ่งมีค่ากับ	0.000	จึงปฏิเสธสมมติฐาน	H
0

	 ดังน้ัน	 จึงต้องน�าผลการวิเคราะห์ไป

ทดสอบด้วยวิธีเปรียบเทียบเชิงซ้อน	 (Multiple	

Compar i son ) 	 โดยวิ ธี ก ารทดสอบแบบ	

Least-Significant	Difference	(LSD)	เพื่อวิเครา

ะอาชีพเป็นรายคู่ที่แตกต่างอย่างน้อย	1	คู่	อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05
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ตาราง 5	ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของการรับรู้ความปลอดภัยในการใช้	Application	Mo-

bile	Banking	ในเขตจังหวัดชลบุรี	จ�าแนกตามอาชีพ	เป็นรายคู่ด้วยวิธี	LSD

อาชีพ
นักเรียน/

นักศึกษา

ข้าราชการ/

พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ

พนักงาน

บริษัท

เอกชน

ค้าขาย
กิจการ

ส่วนตัว
อื่นๆ

นักเรียน/นักศึกษา - 0.367 0.088 0.001* 0.040* 0.220

ข้าราชการ/พนกังาน

รัฐวิสาหกิจ

- - 0.573 0.016* 0.011* 0.351

พนักงานบริษัท

เอกชน

- - - 0.030* 0.001* 0.444

ค้าขาย - - - - 0.000* 0.823

กิจการส่วนตัว - - - - - 0.069

อื่นๆ - - - - - -

หมายเหตุ * คือ	มีนัยส�าคัญที่ระดับทางสถิติที่ระดับ	0.05

	 จากตารางท่ี	 5	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างท่ีมี

อาชีพนักเรียน/นักศึกษากับอาชีพข้าราชการ/

พนักงานรัฐวิสาหกิจ	มีการรับรู้ความปลอดภัยใน

การใช้	Application	Mobile	Banking	ที่ไม่แตก

ต่างกัน	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	

และเมื่อพิจารณาค่า	Sig(P-Value)	มีค่ามากกว่า

ระดับนัยส�าคัญที่ระดับ	 0.05	 ซึ่งมีค่าเท่ากับ	

0.367	จึงยอมรับสมมติฐาน	H
0
 

	 กลุ ่ มตั วอย ่ า ง ท่ี มี อ าชี พนั ก เรี ยน /

นักศึกษากับอาชีพพนักงาน	 มีการรับรู ้ความ

ปลอดภัยในการใช้	Application	Mobile	Bank-

ing	 ที่ไม่แตกต่างกัน	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ	0.05	และเมื่อพิจารณาค่า	Sig(P-Value)	มี

ค่ามากกว่าระดับนัยส�าคัญที่ระดับ	 0.05	 ซึ่งมีค่า

เท่ากับ	0.088	จึงยอมรับสมมติฐาน	H
0 

	 กลุ ่ มตั วอย ่ า งที่ มี อ าชี พนั ก เรี ยน /

นักศึกษากับอาชีพค ้าขาย	 มีการรับรู ้ความ

ปลอดภัยในการใช้	Application	Mobile	Bank-

ing	 ท่ีแตกต่างกัน	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ	0.05	และเมื่อพิจารณาค่า	Sig(P-Value)	มี

ค่ามากกว่าระดับนัยส�าคัญท่ีระดับ	 0.05	 ซ่ึงมีค่า

เท่ากับ	0.001	จึงปฏิเสธสมมติฐาน	H
0

	 กลุ ่ มตั วอย ่ า งที่ มี อ าชี พนั ก เรี ยน /

นักศึกษากับอาชีพกิจการส่วนตัว	มีการรับรู้ความ

ปลอดภัยในการใช้	Application	Mobile	Bank-

ing	 ท่ีแตกต่างกัน	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ	0.05	และเมื่อพิจารณาค่า	Sig(P-Value)	มี

ค่ามากกว่าระดับนัยส�าคัญท่ีระดับ	 0.05	 ซ่ึงมีค่า
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เท่ากับ	0.040	จึงปฏิเสธสมมติฐาน	H
0

	 กลุ ่ ม ตั ว อย ่ า งที่ มี อ าชี พนั ก เรี ยน /

นักศึกษากับอาชีพอื่น	ๆ 	มีการรับรู้ความปลอดภัย

ในการใช้	Application	Mobile	Banking	ที่แตก

ต่างกัน	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	

และเมื่อพิจารณาค่า	 Sig(P-Value)	มีค่ามากกว่า

ระดับนัยส�าคัญที่ระดับ	 0.05	 ซึ่งมีค่าเท่ากับ	

0.020	จึงปฏิเสธสมมติฐาน	H
0

	 กลุ ่มตัวอย ่างที่มีอาชีพข ้าราชการ/

พนักงานรัฐวิสาหกิจกับอาชีพพนักงานบริษัท

เอกชน	มีการรับรู้ความปลอดภัยในการใช้	Appli-

cation	Mobile	Banking	ที่ไม่แตกต่างกัน	อย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 0.05	 และเมื่อ

พิจารณาค่า	Sig(P-Value)	มีค่ามากกว่าระดับนัย

ส�าคัญที่ระดับ	 0.05	 ซึ่งมีค่าเท่ากับ	 0.573	 จึง

ยอมรับสมมติฐาน	H
0

	 กลุ ่มตัวอย ่างที่มีอาชีพข ้าราชการ/

พนักงานรัฐวิสาหกิจกับอาชีพค้าขาย	 มีการรับรู้

ความปลอดภัยในการใช้	 Application	Mobile	

Banking	ที่แตกต่างกัน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ	0.05	และเมื่อพิจารณาค่า	Sig(P-Value)	

มีค่ามากกว่าระดับนัยส�าคัญที่ระดับ	0.05	ซึ่งมีค่า

เท่ากับ	0.016	จึงปฏิเสธสมมติฐาน	H
0

	 กลุ ่มตัวอย ่างที่มีอาชีพข ้าราชการ/

พนักงานรัฐวิสาหกิจกับอาชีพกิจการส่วนตัว	 มี

การรับรู้ความปลอดภัยในการใช้	 Application	

Mobile	Banking	ที่แตกต่างกัน	อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 และเมื่อพิจารณาค่า	

Sig(P-Value)	 มีค่ามากกว่าระดับนัยส�าคัญที่

ระดับ	 0.05	 ซึ่งมีค่าเท่ากับ	 0.016	 จึงปฏิเสธ

สมมติฐาน	H
0

	 กลุ ่มตัวอย ่างที่มีอาชีพข ้าราชการ/

พนักงานรัฐวิสาหกิจกับอาชีพกิจการส่วนตัว	 มี

การรับรู้ความปลอดภัยในการใช้	 Application	

Mobile	Banking	ที่แตกต่างกัน	อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 และเมื่อพิจารณาค่า	

Sig(P-Value)	 มีค่ามากกว่าระดับนัยส�าคัญที่

ระดับ	 0.05	 ซ่ึงมีค่าเท่ากับ	 0.011	 จึงปฏิเสธ

สมมติฐาน	H
0

	 กลุ ่มตัวอย ่างท่ีมีอาชีพข ้าราชการ/

พนักงานรัฐวิสาหกิจกับอาชีพอื่น	 ๆ	 มีการรับรู้

ความปลอดภัยในการใช้	 Application	Mobile	

Banking	 ที่ไม่แตกต่างกัน	 อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ	0.05	และเมื่อพิจารณาค่า	Sig(P-Val-

ue)	มีค่ามากกว่าระดับนัยส�าคัญที่ระดับ	0.05	ซึ่ง

มีค่าเท่ากับ	0.351	จึงยอมรับสมมติฐาน	H
0

	 กลุ ่มตัวอย่างที่มีอาชีพพนักงานบริษัท

เอกชนกับอาชีพค้าขาย	มีการรับรู้ความปลอดภัย

ในการใช้	Application	Mobile	Banking	ที่แตก

ต่างกัน	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	

และเมื่อพิจารณาค่า	 Sig(P-Value)	มีค่ามากกว่า

ระดับนัยส�าคัญที่ระดับ	 0.05	 ซ่ึงมีค่าเท่ากับ	

0.030	จึงปฏิเสธสมมติฐาน	H
0 

	 กลุ ่มตัวอย่างที่มีอาชีพพนักงานบริษัท

เอกชนกับอาชีพกิจการส่วนตัว	 มีการรับรู้ความ

ปลอดภัยในการใช้	Application	Mobile	Bank-

ing	 ที่แตกต่างกัน	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ	0.05	เมื่อพิจารณาค่า	Sig(P-Value)	มีค่า

มากกว่าระดับนัยส�าคัญที่ระดับ	 0.05	 ซึ่งมีค่า

เท่ากับ	0.001	จึงปฏิเสธสมมติฐาน	H0	

กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนกับ

อาชีพอื่น	 ๆ	 มีการรับรู้ความปลอดภัยในการใช้	

Application	Mobile	Banking	ที่ไม่แตกต่างกัน	

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 เมื่อ
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พิจารณาค่า	Sig(P-Value)	มีค่ามากกว่าระดับนัย

ส�าคัญที่ระดับ	 0.05	 ซึ่งมีค่าเท่ากับ	 0.444	 จึง

ยอมรับสมมติฐาน	H
0
 

	 กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอาชีพค้าขายกับอาชีพ

กิจการส่วนตัว	มีการรับรู้ความปลอดภัยในการใช้	

Application	Mobile	 Banking	 ที่แตกต่างกัน	

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 และเมื่อ

พิจารณาค่า	Sig(P-Value)	มีค่ามากกว่าระดับนัย

ส�าคัญที่ระดับ	 0.05	 ซึ่งมีค่าเท่ากับ	 0.000	 จึง

ปฏิเสธสมมติฐาน	H
0 

	 กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอาชีพค้าขายกับอาชี

พอื่นๆ	มีการรับรู้ความปลอดภัยในการใช้	Appli-

cation	Mobile	Banking	ที่ไม่แตกต่างกัน	อย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 0.05	 และเมื่อ

พิจารณาค่า	 Sig	 (P-Value)	 มีค่ามากกว่าระดับ

นัยส�าคัญที่ระดับ	0.05	ซึ่งมีค่าเท่ากับ	0.823	จึง

ยอมรับสมมุติฐาน	H
0 

	 กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพกิจการส่วนตัวกับ

อาชีพอ่ืนๆ	 มีการรับรู ้ความปลอดภัยในการใช้	

Application	Mobile	Banking	ที่ไม่แตกต่างกัน	

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 และเมื่อ

พิจารณาค่า	Sig(P-Value)	มีค่ามากกว่าระดับนัย

ส�าคัญที่ระดับ	 0.05	 ซึ่งมีค่าเท่ากับ	 0.069	 จึง

ยอมรับสมมติฐาน	H
0
 

	 สรุปได้ว่า	 เมื่อวิเคราะห์อาชีพเป็นรายคู่

มีอาชีพที่มีการรับรู้ความปลอดภัยในการใช้	 Ap-

plication	Mobile	Banking	ในเขตจังหวัดชลบุรี

ที่แตกต่างกันทั้งหมด	7	คู่	ได้แก่	กลุ่มตัวอย่างที่มี

อาชีพนักเรียน/นักศึกษากับค ้าขาย,	 อาชีพ

นักเรียนกับกิจการส่วนตัว,	 ข้าราชการ/พนักงาน

รัฐวิสาหกิจกับค้าขาย,	 ข้าราชการ/พนักงาน

รัฐวิสาหกิจกับกิจการส่วนตัว,	 พนักงานบริษัท

เอกชน	 กับค้าขาย,	 พนักงานบริษัทเอกชนกับ

กิจการส่วนตัวและค้าขายกับกิจการส่วนตัว

	 จากตารางที่	6		พบว่า	กลุ่มตัวอย่างที่มี

ระดับรายได้แตกต่างกันมีผลต่อการรับรู ้ความ

ปลอดภัยในการใช้	Application	Mobile	Bank-

ing	 ในเขตจังหวัดชลบุรีท่ีไม่แตกต่างกันอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 	 	 และเมื่อ

พิจารณาค่า	 Sig.	 (P-Value)	 มีค่ามากกว่าระดับ

นัยส�าคัญที่ระดับ	0.05	ซึ่งมีค่าเท่ากับ	0.487	จึง

ยอมรับสมมติฐาน	H
0
 

	 ดังนั้น	สามารถสรุป	สมมติฐานที่	1	ได้ว่า

ปัจจัยประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการรับรู้ความ

ปลอดภัยในการใช้	Application	Mobile	Bank-

ing	 ในเขตจังหวัดชลบุรี	 คือ	 อาชีพ	 โดยมีนัย

ตาราง 6 ผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างของการับรู้ความปลอดภัยในการใช้	 Application	

Mobile	Bankin	ในเขตจังหวัดชลบุรี	จ�าแนกตามระดับรายได้	

Sum of Squares df Mean Square F Sig.

ระหว่างกลุ่ม 1.174 4 0.436

0.879 0.487ภายในกลุ่ม 188.310 380 0.496

รวม 190.053 384  

หมายเหตุ *	คือ	มีนัยส�าคัญที่ระดับทางสถิติที่ระดับ	0.05
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ส�าคัญที่ระดับทางสถิติที่ระดับ	0.05

ผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาด (7P’s) ที่มีผลต่อความปลอดภัย

ในการใช้ Application Mobile banking ใน

เขตจังหวัดชลบุรี

	 สมมติฐานที่	 2	 กล่าวว่า	 ปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดที่แตกต่างกันมีผลต่อการ

รับรู้ความปลอดภัยในการใช้	 Application	Mo-

bile	Banking	ในเขตจังหวัดจังหวัดชลบุรี	โดยใช้

สถิติ	 การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ	 (Multiple	

Regression	 Analysis)	 เพื่อเป็นการวิเคราะห์

เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับ

ตัวแปรตาม	สามารถตั้งสมมติฐาน	ได้ดังนี้	สมมุต

ฐานเพื่อการทดสอบ

	 H
0
	 :	 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่

แตกต่างกันมีผลต่อการรับรู ้ความปลอดภัยใน

การใช้	 Application	Mobile	 Banking	 ในเขต

จังหวัดชลบุรีที่ไม่แตกต่างกัน

	 H
1
	 :	 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่

แตกต่างกันมีผลต่อการรับรู้ความปลอกภัยใน

การใช้	 Application	Mobile	 Banking	 ในเขต

จังหวัดชลบุรีที่แตกต่างกัน

	 จากตารางที่	7	พบว่าค่า	R	Square	มีค่า

เท่ากับ	 0.477	 	 แสดงว่า	 เมื่อรวมปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดทั้ง	 7	 ตัว	 สามารถ	 อธิบาย

ความแปรปรวนของ	 การรับรู้ความปลอดภัยใน

การใช้	Application	Mobile	Banking	ได้	47.7	

%	 และถ้าหักความผิดพลาดต่างๆ	 ออกจะเหลือ	

ความแปรปรวนอยู่	46.7	%	และ	ค่า	F-Test	มีค่า	

เท่ากับ	 49.078	 และมีค่า	 Sig.	 เท่ากับ	 0.000	

หมายความว่า	มีอย่างน้อย	1	ปัจจัยที่มีผลต่อการ

รับรู้ความปลอดภัย	ในการใช้	Application	Mo-

bile	Banking

ตาราง 7 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการรับรู้

ความปลอดภัยในการใช้	Application	Mobile	Banking	ในเขตจัจังหวัดชลบุรี	

แหล่งความ

แปรปรวน

Sum of 

Squares
df

Mean 

Square

R 

Square

Adjust-

ed R 

Square

F Sig.

1 Regression 90.596 7 12.942

0.477 0.467 49.078 0.000bResidual 99.457 377 0.264

รวม 190.053 384

หมายเหตุ *	คือ	มีนัยส�าคัญที่ระดับทางสถิติที่ระดับ	0.05
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ตาราง 8	ผลการทดสอบสมมติฐานจากการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณของตัวแปรปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดที่มีผลต่อความปลอดภัยในการใช้	 Application	Mobile	 Banking	 ในเขต

จังหวัดชลบุรี

ส่วนประสมทางการตลาด Beta Coefficients T Sig.

ค่าคงที่ 0.969 0.333

ด้านผลิตภัณฑ์ 0.381 6.890 0.000*

ด้านราคา 0.018 0.414 0.679

ด้านช่องทางการให้บริการ 0.052 1.41 0.215

ด้านการส่งเสริมการตลาด 0.190 3.778 0.000*

ด้านบุคคล 0.198 3.779 0.000*

ด้านลักษณะกายภาพ -0.109 -1.868 0.063

ด้านกระบวนการ 0.127 2.329 0.020*

หมายเหตุ *	คือ	มีนัยส�าคัญที่ระดับทางสถิติที่ระดับ	0.05

	 จากตารางท่ี	 8	 สามารถวิเคราะห์ได้ว่า

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกันมี

ผลต่อการรับรู้ความปลอดภัยใน	 การใช้	 Appli-

cation	Mobile	Banking	 ในเขตจังหวัดชลบุรีที่

แตกต่างกัน	 ได้แก่	 ด้านผลิตภัณฑ์	 ด้านช่อง

ทางการส่งเสริมการตลาด	 ด้านบุคคล	 และด้าน

กระบวนการ	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี	 0.05	

เนื่องจากพบว่าค่า	 Sig(P-Value)	 มีค่าน้อยกว่า

ระดับนัยส�าคัญที่ระดับ	 0.05	 ซึ่งมีค่า	 เท่ากับ	

0.000,	0.000,	0.000	และ0.020	ตามล�าดับ	

	 จากผลการวิเคราะห์	แต่ละตัวแปรจะได้

ค่าสัมประสิทธิ์ของสมการถดถอย	(	Beta	Coeffi-

cients	 )	 ซึ่ง	 Beta	 Coefficients	 ของด้าน

ผลิตภัณฑ์	 มีค่าเท่ากับ	 0.381	 แสดงถึง	 ถ้าด้าน

ผลิตภัณฑ์	 เพิ่มขึ้น	 1	 หน่วย	 การรับรู ้ความ

ปลอดภัยจะเพิ่มขึ้น	0.381	หน่วย	,	ของด้านช่อง

ทางการส่งเสริมการตลาด	 มีค่าเท่ากับ	 0.190	

แสดงถึง	 ถ้าด้านช่องทางการส่งเสริมการตลาด	

เพิ่มขึ้น	 1	 หน่วย	 การรับรู้ความปลอดภัยจะเพิ่ม

ข้ึน	 0.190	 หน่วย	 ,	 ของด้านบุคคล	 มีค่าเท่ากับ	

0.198	แสดงถึง	 ถ้าด้านบุคคล	 เพิ่มขึ้น	 1	หน่วย	

การรับรู้ความปลอดภัยจะเพิ่มขึ้น	0.198	หน่วย	,	

ของกระบวนการ	มีค่าเท่ากับ	0.381	แสดงถึง	ถ้า

ด้านกระบวนการ	เพิ่มขึ้น	1	หน่วย	การรับรู้ความ

ปลอดภัยจะเพิ่มขึ้น	0.127	หน่วย

	 สมมติฐานที่	 3	 กล่าวว่า	 ระดับความ

ส�าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของ

การใช้บริการทางการเงินผ่าน	Application	Mo-

bile	Banking	ของผู้ใช้บริการในเขตจังหวัดชลบุรี

ด้านผลิตภัณฑ์มีผลมากที่สุด

	 สามารถสรุปได้ว่า	 ระดับความส�าคัญ

ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการรับรู้



Journal of the Association of Researchers    Vol. 24 No. 3 September – December 2019 377

ความปลอดภัยในการใช้	 Application	Mobile	

Banking	 ของผู ้ใช้บริการในเขตจังหวัดชลบุร	ี

เรียงจากมากไปน้อย	 คือ	 ด้านผลิตภัณฑ์,	 ด้าน

บุคคล,	 ด้านการส่งเสริมการตลาดและด้าน

กระบวนการตามล�าดับ

สรุป และอภิปรายผลการวิจัย

1.	ข้อมูลด้านปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ของ

กลุ่มตัวอย่าง	

	 จากผลการวิจัย	 ด ้านปัจจัยลักษณะ

ประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง	 ที่เก็บข้อมูล

มาจ�านวน	400	คน	สามารถแบ่งออกเป็นเพศชาย	

180	คน	คิดเป็น	45.0	%	และเพศหญิง	220	คน	

คิดเป็น	55.0	%	 โดยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง	15	

-	23	ปี	จ�านวน	164	คน	คิดเป็น	41	%	ระดับการ

ศึกษามีตั้งแต่ระดับต�่ากว่าปริญญาตรี	 ถึง	 สูงกว่า

ปริญญาตรี	 โดยระดับการศึกษาส่วนใหญ่ของ

กลุ่มตัวอย่าง	 คือระดับปริญญาตรี	 280	 คน	 คิด

เป็น	70	%	อาชีพของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น

นักเรียน	 /	นักศึกษา	 144	คน	คิดเป็น	 36.0	%	

และระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่าง

พบว่า	 ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง	 10,000	 -	 20,000	

บาท	จ�านวน	128	คน	คิดเป็น	32.0	%	

2.	 ข้อมูลระดับการรับรู้ความปลอดภัยของกลุ่ม

ตัวอย่าง

	 ด้านระดับการรับรู ้ความปลอดภัยใน

การใช้	 Application	Mobile	 Banking	 ของผู้

ตอบแบบสอบถามในภาพรวมนั้นอยู ่ในระดับ

มาก	 (X	 =	 3.89,	 SD.	 =	 0.85)	 โดยเรียงล�าดับ

ความคิดเห็นของการรับรู้ความปลอดภัยเป็นราย

ข้อจากมากไปหาน้อย	ได้แก่	การบริการของ	Ap-

plication	Mobile	Banking	มีความถูกต้อง	ท่าน

มีความเชื่อมั่นในการรักษาความปลอดภัยของ	

Application	Mobile	Banking	ของธนาคารที่ใช้	

การบริการของ	Application	Mobile	Banking	

เป็นการบริการที่มีคุณภาพ	และมีมาตรฐาน	ท่าน

ทราบถึงขีดความสามารถของ	Application	Mo-

bile	 Banking	 ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

ความปลอดภัยในการใช้	 Application	Mobile	

Banking	 และเมื่อเกิดความผิดพลาดในการท�า

ธุรกรรมแล้วทาง	Application	มีการแก้ปัญหาได้

ทันที

	 3.	 ข้อมูลระดับความส�าคัญของปัจจัย

ส่วนประสมทางการตลาด	 (7P’s)	 ของกลุ ่ม

ตัวอย่าง	

	 ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อความ

ส�าคัญของส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวม

อยู่ในระดับมาก	(X	=	3.87,	SD.	=	0.81)	โดยผู้

ตอบแบบสอบถามให้ระดับความส�าคัญแต่ละ

ด้านสามารถเรียงล�าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้

	 1.	 ด้านกระบวนการ	 (Process)	 ผู้ตอบ

แบบสอบถามให้ความส�าคัญโดยรวมอยู่ในระดับ

มาก	 (X	 =	 4.25,	 SD.	 =	 0.87)	 โดยเรียงล�าดับ

ความส�าคัญของปัจจัยด้านกระบวนการเป็นราย

ข้อจากมากไปหาน้อย	 ได้แก่	 มีหลักฐานหรือใบ

เสร็จออนไลน์ในการท�าธุรกรรมทางการเงินที่

เป็นมาตรฐาน	 มีการแจ้งเตือนก่อนที่จะยืนยันใน

การท�าธุรกรรมทางการเงินนั้นๆ	 และมีการ

ปรับปรุงและพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ในการให้

บริการอยู่เสมอ

	 2.	 ด้านผลิตภัณฑ์	 (Product)	 ผู ้ตอบ

แบบสอบถามให้ความส�าคัญโดยรวมอยู่ในระดับ

มาก	 (X	 =	 4.15,	 SD.	 =	 0.68)	 โดยเรียงล�าดับ

ความส�าคัญของปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์เป็นรายข้อ
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จากมากไปหาน้อย	ได้แก่	ธนาคารผู้ให้บริการของ	

Application	 มีความน่าเชื่อถือ	 Application	

ท�างานได้อย่างถูกต้อง	 Application	 มีรูปแบบที่

ทันสมัย	 Application	 ใช้งานได้ง่าย	 และระบบ

ป้องกันการโจรกรรมข้อมูล	ของ	Application	มี

ความน่าเชื่อถือ

	 3.	ด้านลักษณะทางกายกาพ	(Physical)	

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส�าคัญโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก	 (X	 =	 3.81,	 SD.	 =	 0.74)	 โดยเรียง

ล�าดับความส�าคัญของปัจจัยด้านลักษณะทาง

กายภาพเป็นรายข้อจากมากไปหาน้อย	 ได้แก่	 มี	

server	 การรองรับผู้ท่ีเข้ามาใช้บริการ	 Applica-

tion	ในเวลานั้นอย่างเหมาะสม	รูปแบบหน้าต่าง

ของผู้ใช้	 (UI)	 Application	 มีการออกแบบท่ี

เหมาะสม	 เช่น	 ต�าแหน่งจุดกดยืนยันอยู่ในจุดที่

กดได้ง่าย	 รูปแบบและสีสันของ	Application	มี

ความเป็นเอกลักษณ์	 เช่น	 สีของจุดกดยืนยันเป็น

สีที่ โดดเด ่นสะดุดตา	 และมีข ้อความท่ีเป ็น

หมายเหตุบอกเอาไว้

	 4.	ด้านช่องทางการให้บริการ	(Place)	ผู้

ตอบแบบสอบถามให้ความส�าคัญโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก	 (X	 =	 3.98,	 SD.	 =	 0.87)	 โดยเรียง

ล�าดับความส�าคัญของปัจจัยด้านช่องทางการให้

บริการเป็นรายข้อจากมากไปหาน้อย	 ได้แก่	

สามารถใช้งาน	 Application	 ได้ทุกที่ทุกเวลา	 มี

ช่องทางในการสมัคร	Application	ที่หลากหลาย	

และมีช่องทางในการสมัคร	Application

	 5.	ด้านราคา	(Price)	ผู้ตอบแบบสอบถาม

ให้ความส�าคัญโดยรวมอยู ่ในระดับมาก	 (X	 =	

3.87,	 SD.	 =	 0.98)	 โดยเรียงล�าดับความส�าคัญ

ของปัจจัยด้านราคาเป็นรายข้อจากมากไปหา

น้อย	 ได้แก่	 ค่าธรรมเนียมมีความเหมาะสม	 ค่า

ธรรมเนียมในการท�าธุรกรรมต่อคร้ังต�่ากว ่า

ธนาคารอื่น	 และค่าธรรมเนียมในการท�าธุรกรรม

ต่อครั้งต�่ากว่าช่องทางอื่น

	 6 . 	 ด ้ านบุคคล	 (People) 	 ผู ้ตอบ

แบบสอบถามให้ความส�าคัญโดยรวมอยู่ในระดับ

มาก	 (X	 =	 3.87,	 SD.	 =	 0.87)	 โดยเรียงล�าดับ

ความส�าคัญของปัจจัยด้านบุคคลเป็นรายข้อจาก

มากไปหาน้อย	ได้แก่	เจ้าหน้าที่หรือพนักงานคอล

เซนเตอร์	 อ�านวยความสะดวกได้ดี	 เช่น	 มีการ

ประชาสัมพันธ์	 และให้ค�าแนะน�าที่ดี	 เจ้าหน้าที่

หรือพนักงานคอลเซนเตอร์	 สามารถแก้ไขปัญหา

ได้ทันทีเมื่อเกิดความผิดพลาดของทาง	Applica-

tion	และมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยเกี่ยวกับ

ซอฟแวร์ตลอดเวลา

	 7.	 ด้านช่องทางการส่งเสริมการตลาด	

(Promotion)	 ผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความ

ส�าคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก	(X	=	3.68,	SD.	=	

0.75)	 โดยเรียงล�าดับความส�าคัญของปัจจัยด้าน

ช่องทางการส่งเสริมการตลาดเป็นรายข้อจาก

มากไปหาน้อย	 ได้แก่	 มีการประชาสัมพันธ์ถึง

ระบบการรักษาความปลอดภัยของบริการอย่าง

ต่อเนื่อง	 มีการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ	 ที่น่าสนใจ

มาก	 มีการออกบูธให ้ความรู ้ เกี่ยวกับความ

ปลอดภัยในการใช้	 Application	 ในงานต่างๆ	

อย่างเหมาะสม	และใช้ดารา	นักแสดง	ที่ชื่นชอบ

เป็นพรีเซนเตอร์ของ	Application

	 4.	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการ

ทดสอบสมมติฐานปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ความ

ปลอดภัยในการใช้	Application	Mobile	bank-

ing	ในเขตจังหวัดจังหวัดชลบุรี	

	 สมมติฐานที่	 1	 กล่าวว่า	 ปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีผลต่อการรับรู้
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ความปลอดภัยในการใช้	 Application	Mobile	

Banking	ในเขตจังหวัดชลบุรีที่แตกต่างกัน

	 1.	ผู้ใช้บริการที่มีเพศแตกต่างกันมีผลต่อ

การรับรู้ความปลอดภัยแตกต่างกัน	 ซึ่งผลจาก

การวิเคราะห์พบว่า	 ผู้ใช้บริการที่มีเพศแตกต่าง

กันมีผลต่อการรับรู้ความปลอดภัยในการใช้	 Ap-

plication	Mobile	 Banking	 ท่ีไม่แตกต่างกัน	

โดยมีค ่ านัยส� าคัญทางสถิติ ท่ี ระดับ 	 0 .05	

สอดคล้องกับงานวิจัยของเสาวณิต	 อุดมเวชสกุล	

(2557)	 ที่พบว ่า 	 เพศชายและเพศหญิงมี

พฤติกรรมที่คล้ายกันมากขึ้น	 ส่งผลให้พฤติกรรม

การใช้งานและความเชื่อมั่นในการท�าธุรกรรม

ทางการเงินผ่าน	Mobile	Banking	Application	

ไม่มีความแตกต่างกัน

	 2.	 ผู้ใช้บริการที่มีอายุแตกต่างกันมีผล

ต่อการรับรู้ความปลอดภัยแตกต่าง	 ซึ่งผลจาก

การวิเคราะห์พบว่า	 ผู้ใช้บริการที่มีอายุแตกต่าง

กันมีผลต่อการรับรู้ความปลอดภัยในการใช้	 Ap-

plication	Mobile	 Banking	 ท่ีไม่แตกต่างกัน	

โ ด ย มี ค ่ า นั ย ส� า คั ญ ท า ง ส ถิ ติ ที่ ร ะ ดั บ	

0.05สอดคล้องกับงานวิจัยของพรวิมล	 เชิญรัตน

รักษ์	(2555)	เรื่อง	ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ

ของผู ้ใช้บริการเคร่ืองคิวอัจฉริยะของธนาคาร

กรุงไทยจ�ากัด	 (มหาชน)	 ในกรุงเทพมหานคร	 ที่

พบว่า	อายุของผู้ใช้บริการที่แตกต่างกัน	 ไม่ส่งผล

ต่อความพึงพอใจในการใช ้บริการเครื่องคิว

อัจฉริยะที่แตกต่างกัน	ทั้งนี้	อาจเป็นเพราะ	Mo-

bile	 Banking	 ถูกออกแบบมาให้สามารถใช้งาน

ได้ง่ายส�าหรับคนทุกวัย	ดังนั้น	ผู้ใช้บริการทุกช่วง

อายุจึงสามารถใช้	 Mobile	 Banking	 ในการท�า

ธุรกรรมทางการเงินได้ง่าย	 ส่งผลให้อายุที่แตก

ต่างกันไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ	

Mobile	Banking	ที่แตกต่างกัน

	 3.	 ผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาแตก

ต่างกันมีผลต่อการรับรู้ความปลอดภัยแตกต่าง	

ซ่ึงผลจากการวิเคราะห์พบว่า	 ผู ้ใช้บริการท่ีมี

ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีผลต่อการรับรู ้

ความปลอดภัยในการใช้	 Application	Mobile	

Banking	ที่ไม่แตกต่างกัน	 โดยมีค่านัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ	0.05	สอดคล้องกับงานวิจัยของสุรีย์

พร	เหมือนหลิ่ง(2558)	ที่พบว่า	ระดับการศึกษาที่

แตกต่างกันไม่มีผลต่อความเชื่อมั่นในการใช้

บริการทางการเงินผ่าน	Mobile	Banking	Appli-

cation	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 อาจเนื่องมา

จากการให้บริการทางการเงินผ่าน	 Mobile	

Banking	 Application	 ถูกออกแบบมาให้ใช้ง่าย	

ไม่ซับซ้อน	 ท�าให้ไม่มีข้อจ�ากัดในเรื่องการศึกษา

ต่อการใช้บริการทางการเงินรูปแบบใหม่

	 4.	 ผู้ใช้บริการที่มีอาชีพแตกต่างกันมีผล

ต่อการรับรู้ความปลอดภัยแตกต่าง	 ซ่ึงผลจาก

การวิเคราะห์พบว่า	ผู้ใช้บริการที่มีอาชีพแตกต่าง

กันมีผลต่อการรับรู้ความปลอดภัยในการใช้	 Ap-

plication	Mobile	Banking	ที่แตกต่างกัน	โดยมี

ค ่านัยส�าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ	 0.05	 ได ้แก	่

นักเรียน/นักศึกษา	 กับ	 ค้าขาย	 ,	 นักเรียน/

นักศึกษา	 กับ	 กิจการส่วนตัว	 ,	 ข้าราชการ/

พนักงานรัฐวิสาหกิจ	 กับ	 ค้าขาย	 ,	 ข้าราชการ/

พนักงานรัฐวิสาหกิจ	กับ	กิจการส่วนตัว	,	พนักงาน

บริษัทเอกชน	กับ	ค้าขาย	,	พนักงานบริษัทเอกชน	

กับ	กิจการส่วนตัว	และ	ค้าขาย	กับ	กิจการส่วน

ตัว	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 วรัศยา	 ธีรวนิชย์

ไชยกุล	 ,2556	ที่กล่าวว่า	 “คนที่มีอาชีพแตกต่าง

กันย่อมมี	 แนวคิด	 พฤติกรรม	ทัศนคติ	 ความคิด	

และค่านิยมท่ีแตกต่างกันไป”	 กล่าวคือ	 คนท่ีมี
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อาชีพต่างกัน	ย่อมมองโลก	มีแนวคิด	อุดมการณ์	

และค่านิยมต่อสิ่งต่างๆ	 รวมไปถึงทัศนคติและ

ความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ	แตกต่างกัน

	 5.	 ผู้ใช้บริการที่มีระดับรายได้แตกต่าง

กันมีผลต่อการรับรู้ความปลอดภัยแตกต่าง	ซึ่งผล

จากการวิเคราะห์พบว่า	 ผู้ใช้บริการที่มีระดับราย

ได้แตกต่างกันมีผลต่อการรับรู้ความปลอดภัยใน

การใช้	Application	Mobile	Banking	ที่ไม่แตก

ต่างกัน	 โดยมีค่านัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	

สอดคล้องกับผลการวิจัยของวรรณพร	 หวลมา

นพ	 (2557)	 ได้ศึกษาเรื่องความพฤติกรรมและ

ความพึงพอใจของผู้ใช้แอพพลิเคชันโมบายแบ

งก์กิ้งพลัสของธนาคารกสิกรไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	

ในเขตกรุงเทพมหานคร	 ผลการวิจัยพบว่าระดับ

รายได้	 ที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้

แอพพลิเคชันเคโมบายแบงก์กิ้งพลัสไม่แตกต่าง

กัน

	 การวิเคราะห์ข้อมูลสมมติฐานที่	2	ปัจจัย

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกันมีผลต่อ

การรับรู้ความปลอดภัยในการใช้	 Application	

Mobile	Banking	 ในเขตจังหวัดชลบุรีที่แตกต่าง

กัน	ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่า

	 1.	 ด้านผลิตภัณฑ์	 (Product)	 พบว่า	

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ท่ี

แตกต่างกันมีผลต่อการรับรู ้ความปลอดภัยใน

การใช้	 Application	Mobile	 Banking	 ที่แตก

ต่างกัน	 โดยมีค่านัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ	 เสาวณิต	 อุดมเวช

สกุล	(2557)	ที่ท�าการศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อมั่น

ในการใช้บริการ	M-Banking	Application	พบว่า

ความมีชื่อเสียงของธนาคารท�าให้ผู ้บริโภคเกิด

ความน่าเช่ือถือ	 และมีความรู้สึกปลอดภัยในการ

ท�าธุรกรรมทางการเงิน	 รวมถึงลักษณะของ	 Ap-

plication	ที่ทันสมัย	มีฟังก์ชั่นการใช้งานที่หลาก

หลาย	 ท�าให้ผู้บริโภคไม่เกิดความกังวลในการใช้

บริการ	 และเชื่อมั่นว่าจะสามารถด�าเนินธุรกรรม

ได้ตามที่คาดหวัง

	 2.	ด้านราคา	 (Price)	พบว่า	ปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดด้านราคาที่แตกต่างกันมีผล

ต่อการรับรู้ความปลอดภัยในการใช้	 Applica-

tion	Mobile	Banking	ที่ไม่แตกต่างกัน	โดยมีค่า

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	สอดคล้องกับผล

การวิจัยของภัทรา	 มหามงคล	 (2554)	 ท�าการ

ศึกษาในหัวข้อ	 “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้

บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของธนาคาร

กสิกรไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ในเขตกรุงเทพหา

นคร”	ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านราคาไม่มีผล

ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารกสิกรไทย

ทางโทรศัพท ์มือถือของผู ้ ใช ้บริการในเขต

กรุงเทพมหานคร

	 3.	 ด้านช่องทางการให้บริการ	 (Place)	

พบว่า	 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่อง

ทางการให้บริการที่แตกต่างกันมีผลต่อการรับรู้

ความปลอดภัยในการใช้	 Application	Mobile	

Banking	ที่ไม่แตกต่างกัน	 โดยมีค่านัยส�าคัญทาง

สถิติท่ีระดับ	 0.05	 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ	

นรศิลป์	ชูชื่น	รฐา	คุณาสุภัคกุล	และพรทิพย์	ชุ่ม

เมืองปัก	 (2561)	 ที่พบว่าด้านช่องทางการให้

บริการ	 (Place)	 ไม่มีผลต่อการใช้บริการธุรกรรม

ทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคล่ือนท่ี	 (Mobile	

Banking)	 ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย	

โดยปัจจัย	 ประชากรศาสตร์ด้านอายุอาชีพ	 และ

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน	 มีผลต่อการใช้

บริการธุรกรรมทางการเงินผ ่าน	 โทรศัพท ์
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เคลื่อนที่	 และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด	

ด้านผลิตภัณฑ์	(Product)	และด้านบุคคล	(Peo-

ple)	ที่แตกต่างกัน	มีผลต่อการใช้บริการธุรกรรม

ทางการเงินผ่าน	โทรศัพท์เคลื่อนที่

	 4.	 ด้านการส่งเสริมทางการตลาด	 (Pro-

motion)	พบว่า	ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

ด้านการส่งเสริมทางการตลาด	 (Promotion)	 ที่

แตกต่างกันมีผลต่อการรับรู ้ความปลอดภัยใน

การใช้	 Application	Mobile	 Banking	 ที่แตก

ต่างกัน	 โดยมีค่านัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	

สอดคล ้องกับผลการวิจัยของ	 Katar i ina	

Maenpaa,et	al.(2008)	ในหัวข้อ	“การรับรู้การ

ให้บริการธนาคารอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคใน

ประเทศฟินแลนด์	 :	 บทบาทของความคุ้นเคยที่

ทันสมัย”	ผลการศึกษาพบว่า	การโฆษณานั้นเป็น

หนึ่งในปัจจัยที่สามารถดึงดูดใจให้เกิดกลุ่มผู้ใช้

บริการใหม่ๆ

	 5.	 ด้านบุคคล	 (People)	 พบว่า	 ปัจจัย

ส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคคลท่ีแตกต่าง

กันมีผลต่อการรับรู้ความปลอดภัยในการใช้	 Ap-

plication	Mobile	Banking	ที่แตกต่างกัน	โดยมี

ค่านัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	สอดคล้องกับ

ผลการวิจัยของสุวิสา	สุรังสิมันต์กุล	(2551)	ที่พบ

ว่าปัจจัยด้านบุคคลมีผลต่อความพึงพอใจของผู้

ใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต	 ของธนาคาร

ไทยพาณิชย์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ในเขตอ�าเภอเมือง	

จังหวัดเชียงใหม่

	 6.	ด้านลักษณะทางกายภาพ	(Physical)	

พบว่า	 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน

ลักษณะทางกายภาพ	(Physical)	ที่แตกต่างกันมี

ผลต่อการรับรู้ความปลอดภัยในการใช้	Applica-

tion	Mobile	Banking	ที่ไม่แตกต่างกัน	โดยมีค่า

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	สอดคล้องกับผล

การวิจัยของ	นรศิลป์	ชูชื่น	รฐา	คุณาสุภัคกุล	และ

พรทิพย์	ชุ่มเมืองปัก	(2561)	ที่พบว่าด้านลักษณะ

ทางกายภาพ	(Physical)	ไม่มีผลต่อการใช้บริการ

ธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่	 (Mo-

b i le	 Bank ing ) 	 ของธนาคารพาณิชย ์ ใน

ประเทศไทย	 โดยปัจจัย	 ประชากรศาสตร์ด้าน

อายุอาชีพ	และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน	

มีผลต่อการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน	

โทรศัพท์เคลื่อนที่	และปัจจัยส่วนประสมทางการ

ตลาด	ด้านผลิตภัณฑ์	(Product)	และด้านบุคคล	

(People)	 ที่แตกต่างกัน	 มีผลต่อการใช้บริการ

ธุรกรรมทางการเงินผ่าน	โทรศัพท์เคลื่อนที่

	 7.	 ด้านกระบวนการ	 (Process)	 พบว่า	

ป ั จ จั ย ส ่ ว น ป ร ะ ส มท า ง ก า ร ต ล า ด ด ้ า น

กระบวนการ	 (Process)	 ที่แตกต่างกันมีผลต่อ

การรับรู้ความปลอดภัยในการใช้บริการทางการ

เงินผ่าน	Mobile	Banking	Application	ที่แตก

ต่างกัน	 โดยมีค่านัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ	สุวิสา	สุรังสิมันต์กุล	

(2551)	ที่พบว่าปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ	

มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธนาคาร

ทางอินเทอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์	 จ�ากัด	

(มหาชน)	ในเขตอ�าเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่

	 การวิเคราะห์ข้อมูลสมมติฐานที่	3	ระดับ

ความส�าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

ของการใช้บริการทางการเงินผ่าน	 Application	

Mobile	 Banking	 ของผู้ใช้บริการในเขตจังหวัด

ชลบุรี	ด้านผลิตภัณฑ์	Product	มีผลมากที่สุด

		 สามารถสรุปได้ว่า	 ระดับความส�าคัญ

ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการรับรู้

ความปลอดภัยในการใช้	 Application	Mobile	
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Banking	 ของผู ้ใช้บริการในเขตจังหวัดชลบุร	ี

เรียงจากมากไปน้อย	 คือ	 ด้านผลิตภัณฑ์	 (Prod-

uct)	 ด้านบุคคล	 (People)	 ด้านการส่งเสริม

ทางการตลาด	 (P romot ion ) 	 และด ้ าน

กระบวนการ	(Process)	ตามล�าดับ

ข้อเสนอแนะ

	 ผลจากการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยท่ีมีผล

ต่อการรับรู้ความปลอดภัยในการใช้	 Applica-

tion	Mobile	Banking	ในเขตจังหวัดชลบุรีท�าให้

ทราบถึงปัจจัยในด้านต่างๆ	 ท่ีมีผลต่อการรับรู้

ความปลอดภัยของผู ้ใช ้บริการในเขตจังหวัด

ชลบุรี	 ซึ่งจะเป็นประโยชน์มาก	 โดยมีข้อเสนอ

แนะ	ดังนี้

ข้อเสนอแนะส�าหรับการน�าวิจัยมาใช้

	 1.	 ธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับการท�าธุรกรรม

ทางการเงิน	 ควรน�าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยมา

ปรับเป็นรูปแบบกลยุทธ์เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ

ด�าเนินการท�านโยบายส่งเสริมทางการตลาด

อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่

ธุรกิจในอนาคต	

	 2.	 ผู ้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ

การท�าธุรกรรมทางการเงิน	 ควรให้ความส�าคัญ

แก่ผลิตภัณฑ์	 (Product)	 เพื่อเพิ่มการรับรู้ความ

ปลอดภัยในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินแก่

ผู้บริโภค	และไว้วางใจของจากผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น

ในอนาคต	

	 3.	 ผู้ประกอบการธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับ

การท�าธุรกรรมทางการเงิน	 ควรให้ความส�าคัญ	

และส่งเสริมเร่ืองรับรับรู้ความปลอดภัยให้แก่ผู้

บริโภค

ข้อเสนอแนะส�าหรับการท�าวิจัยต่อไป

	 1.	 ควรขยายขอบเขตการเก็บข้อมูลของ

กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดอื่นๆ	 เพื่อให้การศึกษามี

ความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น	 สามารถเป็นตัวแทน

ของประชากรได้ดีขึ้น	 เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างใน

จังหวัดอื่นๆ	 อาจมีการให้ความส�าคัญปัจจัยส่วน

ประสมการตลาดที่แตกต่างกันในด้านต่างๆ

	 2.	 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ ่ม

ตัวอย่างอาจน้อยเกินไป	 รวมถึงช่วงเวลาในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล	 ดังนั้น	 ควรพิจารณาถึงความ

เหมาะสมและความเป็นไปได้ท่ีสามารถเก็บ

รวบรวมข้อมูลได้	ซึ่งมีผลกระทบต่อการวิเคราะห์

ข้อมูลโดยตรง

	 3.	 ควรเพ่ิมเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ข ้ อมู ล อื่ นๆ 	 เช ่ น 	 ก า ร สั มภาษณ ์ เชิ ง ลึ ก	

(In-Depth-Interview)	 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลาก

หลายและเจาะจงมากขึ้น
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