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การรับรู้และความไว้วางใจในส่ือโฆษณาออนไลน์ทีม่ีต่อการท าธุรกรรมทางการ
เงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 

RECOGNITION AND RELIABILITY  IN ONLINE ADVERTISEMENT 
TOWARD TRANSACTION IN INTERNET BANKING ON MOBILE PHONE 

นฤมล  บุตรดี 1  ดร. ณกมล จันทร์สม2 
---------------------------------------------------------- 

             บทคัดย่อ 
การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาเพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประชากรศาสตร์ท่ี

มีผลต่อการรับรู้และความไวว้างใจในส่ือโฆษณาออนไลน์ท่ีมีต่อการท าธุรกรรมทางการ
เงินผา่นโทรศพัทมื์อถือ  เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นการรับรู้ส่ือโฆษณามือถือออนไลน์ ท่ีมีผลต่อ
การรับรู้และความไวว้างใจในส่ือโฆษณาออนไลน์ท่ีมีต่อการท าธุรกรรมทางการเงินผ่าน
โทรศพัทมื์อถือ เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นความไวว้างใจท่ีมีผลต่อการรับรู้ส่ือโฆษณาทางมือถือ
ออนไลน ์

งานวิจยัคร้ังน้ีใชก้ลุ่มตวัอยา่งประชากรทั้งส้ิน 400 ชุด โดยเก็บแบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลและน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาอธิบายค่าความถ่ี (Frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าร้อยละ 
(Percentage) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และมีการทดสอบสมมติฐาน 
สถิติเชิงอา้งอิง โดยใช ้ANOVA และ Multiple Regression Analysis (MRA)  เพื่อหาค่า T-
test F-test ค่า Sig สัมประสิทธ์ิสหพนัธ์ (R) สัมประสิทธ์ิการก าหนด (R2) และค่าวดัการ
กระจายความคาดเคล่ือนเพื่อการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ ท่ีระดบันยัส าคญั 
0.05  

ผลการวิจยั พบว่าผูท่ี้มีการรับรู้ส่ือโฆษณามือถือออนไลน์ ท่ีมีผลต่อการรับรู้และ
ความไว้วางใจในส่ือโฆษณาออนไลน์ ท่ี มี ต่อการท า ธุ รกรรมทางการเ งินผ่าน
โทรศพัท์มือถือส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงท่ีมีอายุระหวา่ง 26-35 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญา
ตรี ส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษทัเอกชน ซ่ึงมีรายไดม้ากกว่า 30,001 บาทข้ึนไปและส่วน
ใหญ่ใชธ้นาคารกรุงศรีในการท าธุรกรรมทางการเงินผา่นมือถือ 
__________________________________________ 
 1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2  อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการรับรู้และความไวว้างใจ
ในส่ือโฆษณาออนไลน์ท่ีมีต่อการท าธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือ สมมติฐานท่ี 
2 ปัจจยัด้านการรับรู้และความไวว้างใจในส่ือโฆษณาออนไลน์ท่ีมีต่อการท าธุรกรรม
ทางการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือ สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัดา้นความไวว้างใจในการท าธุรกรรม
ผ่านมือถือท่ีส่งผลต่อการรับรู้และความไวว้างใจในส่ือโฆษณาออนไลน์ท่ีมีต่อการท า
ธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือ 
ค าส าคัญ : ส่ือโฆษณาออนไลน์, ความไวว้างใจ, พฤติกรรม, การท าธุรกรรมทางการเงิน
ผา่นมือถือ 

 
ABSTRACT 

The objective of the research on the Recognition and Reliability in Online 
Advertisement toward Transaction in Internet Banking on Mobile Phone.Are to study the 
factors of population affecting the perception of Online advertising media via mobile 
phone, and Confidence affecting customer’s opinion on doing financial transaction via 
mobile phone.  To study the factors of the perception of Online advertising media via 
mobile phone, and confidence affecting customer’s opinion on doing financial 
transaction via mobile phone.  To study the factors of confidence affecting the perception 
of online advertising media via mobile phone, and trust affecting customer’s opinion on 
doing financial transaction via mobile phone 

The Sampling population is 400 persons using questionnaires as a data tool. 
Then, the data will be analyzed by computer statistic program on frequency, mean, 
percentage, standard deviation, the hypothesis testing reference statistics using value sig 
correlation coefficient (R) coefficient set (R2) and measure the distribution of error 
values. To analyze the relationship of different variables and with 0.05 

The research found that the most people whose Recognition and Reliability in 
Online Advertisement toward Transaction in Internet Banking on Mobile Phone, 
and confidence affecting the opinion on doing financial transaction via mobile phone 
were female, age between 26-35 years old, bachelor degree level, staff from private 
companies, salary more than 30,001 baht, and using mobile banking on doing financial 
transaction. 
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KEYWORDS : ADVERTISING ONLINE, CONFIDENCE, BEHAVIOR. FINANCIAL 
TRANSACTIONS THROUGH MOBILE. 
 
บทน า 

การเปิดตลาดเสรี AEC ปี 2015 กลายเป็นส่ิงส าคญัท่ีส่งผลให้มีการแข่งขนัในโลก
ธุรกิจทวีความรุนแรงเพิ่มมากข้ึน และกระตุน้ให้ธุรกิจธนาคารตอ้งเร่งปรับตวัเพื่อสร้าง
ความแตกต่าง  ซ่ึงปัจจุบนัน้ีเป็นยุคโลกาภิวฒัน์ (Globalization) ยุคท่ีสังคมท่ีเต็มไปดว้ย
ข้อมูล ข่าวสาร และเป็นยุคท่ีเป็นโลกของการติดต่อส่ือสารท่ีไร้พรมแดน ทั้งน้ีเพราะ
เทคโนโลยีการติดต่อส่ือสารมีความทนัสมยั กา้วหน้าสามารถเช่ือมต่อโลกทั้งโลกได ้โดย
ไม่มีอุปสรรคด้านเวลาและระยะทาง โดยเฉพาะการตลาดธนาคารนั้น จ  าต้องมีการ
เปล่ียนแปลงอย่างมาก ทั้ งน้ีเพื่อให้สอดคล้องกับโลกธุรกิจยุคใหม่ เช่น การท่ีต้องมี 
“นวตักรรม” หรือ Innovation โดยมีความคิดใหม่ๆมาสร้างประโยชน์ ผลิตภณัฑ์กบับริการ
ใหม่ ท่ีสามารถสนองตอบความตอ้งการของลูกคา้ ท่ีความตอ้งการและรูปแบบการใชชี้วิต
เปล่ียนไป ธนาคาร (องักฤษ: bank) คือสถาบนัรับฝากเงินจากสาธารณชนทัว่ไปและให้
ผลตอบแทนเป็นดอกเบ้ียเงินฝาก ซ่ึงธนาคารมีการให้บริการทางการเงินครบวงจร เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการท่ีหลากหลายของลูกคา้แต่ละกลุ่มอย่างครบถว้น ครอบคลุมการ
ให้บริการทางการเงินส าหรับลูกคา้บุคคล ลูกคา้ธุรกิจและวาณิชธนกิจ และการให้บริการ
ทางการเงินในรูปแบบอ่ืนๆ  นอกเหนือจากการใหบ้ริการหลกัการแข่งขนั ในธุรกิจธนาคาร
พาณิชยจ์ะมีความร้อนแรงมากยิ่งข้ึน เพราะธนาคารแต่ละแห่งต่างๆ ก็ตั้งเป้าท่ีจะท าส่วน
แบ่งการตลาดให้มากท่ีสุด เพื่อดึงรายไดเ้ขา้แบงก์ ธนาคารจึงตอ้งเปล่ียนกลยุทธ์ในการท า
ธุรกิจเพื่อรองรับและสนบัสนุนในการท าธุรกิจในปัจจุบนั ธนาคารจึงพฒันารูปแบบการ
ให้บริการดา้นต่างๆ เช่น การโอนเงิน การช าระเงิน  สอบถามยอดบญัชี การเล่นหุ้น มาใช้
กบัมือถือ ซ่ึงลูกคา้สามารถเลือกการท ารายการไดห้ลายรูปแบบ อีกทั้งยงัสามารถท าไดทุ้ก
ท่ี ทุกเวลา ตามท่ีตอ้งการได้ ธุรกิจธนาคารจึงตอ้งหาช่องทางในการเช่ือมต่อกบัลูกคา้
เพื่อให้ลูกค้าได้รับข่าวสารข้อมูลของธนาคารรวมถึงการท าธุรกรรมผ่านมือถือ เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้  ในการท าธุรกรรมออนไลน์ ทางธนาคารจะมีรหสัผา่น
ชัว่คราว ซ่ึงเป็นรหสัท่ีธนาคารพาณิชยอ์อกให้แก่ผูใ้ช้บริการธนาคารออนไลน์ เพื่อยืนยนั
การท าธุรกรรมส าคญัๆ ในแต่ละคร้ัง ซ่ึงอาจมีช่ือเรียกท่ีแตกต่างกนัไป เช่น  OTP (One 
Time Password) หรือ TOP (Time One Password) โดยธนาคารจะส่งรหสัชัว่คราว พร้อม
แจ้งรายละเอียดการท าธุรกรรมท่ีผูใ้ช้บริการต้องยืนยนั ผ่านทาง SMS ไปยงัเบอร์
โทรศพัทมื์อถือท่ีผูใ้ชบ้ริการแจง้ไวก้บัธนาคาร แต่ละธนาคารจะก าหนดระยะเวลาส าหรับ
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ใชร้หสัผา่นชัว่คราวไว ้หากเกินเวลาท่ีก าหนดจะใชร้หสันั้นไม่ได ้บางธนาคารก าหนดเม่ือ
ใช้ผูใ้ช้บริการตอ้งการท าธุรกรรมส าคญั แต่บางธนาคารก าหนดให้ใช้ทุกคร้ังท่ีมีการโอน
เงินออกจากบญัชีผูใ้ชบ้ริการ  ลูกคา้ธนาคารต่างๆ จึงมีบริการท่ีใชช่ื้อวา่ Mobile Banking 
ซ่ึงตอบสนองพฤติกรรมความตอ้งการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี เพราะลูกคา้สามารถท า
ธุรกรรมผ่านมือถือได้ทุกท่ี ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง ตามแต่ท่ีลูกค้าต้องการ ไม่ต้อง
เสียเวลาในการเดินทางมาเพื่อท าธุรกรรมท่ีธนาคาร หรือแมก้ระทัง่การจ่ายการบตัรเครดิต 
ค่าโทรศพัท ์ค่าน ้ า ค่าไฟ ก็สามารถท าผา่นมือถือได ้ซ่ึงตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้
ไดอ้ย่างถูกตอ้ง  อย่างไรก็ตามในปัจจุบนัการท าธุรกรรมผ่านมือถือ เร่ิมไดรั้บความนิยม
อย่างมากและมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มข้ึนอีกในอนาคต เพราะผูบ้ริโภคได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว และประหยดัเวลา จึงเป็นประเด็นในการท าวิจยัเพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับรู้และ
ความไวว้างใจในการท าธุรกรรมผา่นมือถือ 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1.   เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งประชากรศาสตร์กบัการตดัสินใจการท าธุรกรรม
ทางการเงินผา่นมือถือ 

2.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านการรับรู้ส่ือโฆษณาทางมือถือ
ออนไลน์กบัการตดัสินใจการท าธุรกรรมผา่นมือถือ 

3.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ความไวว้างใจในการท าธุรกรรมผ่านมือถือกบัการ
ตดัสินใจการท าธุรกรรมผา่นมือถือ 
สมมติฐานของการวจัิย 

1.  ปัจจยัส่วนประชากรศาสตร์ท่ีประกอบดว้ย เพศ, อายุ, สถานภาพ, อาชีพ, 
รายได,้ ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการรับรู้และความไวว้างใจในส่ือโฆษณา
ออนไลน์ท่ีมีต่อการท าธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือท่ีแตกต่างกนั 

2.  ปัจจยัด้านการรับรู้ส่ือโฆษณามือถือออนไลน์ มีความสัมพนัธ์ต่อการท า
ธุรกรรมผา่นโทรศพัทมื์อถือ 

3.  ปัจจยัดา้นความไวว้างใจในการท าธุรกรรมผา่นมือถือ มีความสัมพนัธ์ต่อการ
ท าธุรกรรมผา่นโทรศพัทมื์อถือ 
ขอบเขตของการวจัิย 

1.  ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์  คือ ผูท่ี้ท  าธุรกรรมผา่นมือถือทั้งเพศชาย และ
เพศหญิง 

2.  ขอบเขตดา้นเน้ือหา จะท าการศึกษาวจิยัเฉพาะตวัแปรท่ีส าคญั คือ 
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 2.1  ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ตวัแปรเก่ียวกบัปัจจยัทาง
ประชากรศาสตร์ 

 2.2  การรับรู้ส่ือโฆษณามือถือออนไลน์ 
 2.3  ความไวว้างใจในการท าธุรกรรมผา่นโทรศพัทมื์อถือ 
 2.4  ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ความคิดเห็นการท าธุรกรรม

ทางการเงินผา่นมือถือ 
3.   ขอบเขตดา้นสถานท่ี ในการศึกษาปัจจยัดา้นการรับรู้ส่ือโฆษณาทางมือถือกบั

ความคิดเห็นการท าธุรกรรมทางการเงินผา่นมือถือ ท่ีใชบ้ริการการท าธุรกรรมผา่นมือถือ 
4.  ขอบเขตดา้นเวลา ในการศึกษาปัจจยัดา้นการรับรู้ส่ือโฆษณาทางมือถือกบั

ความคิดเห็นการท าธุรกรรมทางการเงินผา่นมือถือ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2557 – มีนาคม 
2557 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.  ท าให้ทราบความสัมพนัธ์ระหว่างประชากรศาสตร์กบัการตดัสินใจการท า
ธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือเพื่อน าไปใชใ้นการส่งเสริมการตลาด 
2.  ท าใหท้ราบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นการรับรู้ส่ือโฆษณาทางมือถือกบัการ
ตดัสินใจการท าธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือเพื่อน าไปใชใ้นการส่งเสริม
การตลาด 

3.  ท าใหท้ราบความสัมพนัธ์ความไวว้างใจในการท าธุรกรรมผา่นโทรศพัทมื์อถือ
กบัตดัสินใจการท าธุรกรรมผา่นโทรศพัทมื์อถือเพื่อน าไปใชใ้นการส่งเสริมการตลาด 
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กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
 

 ตัวแปรอสิระ              ตัวแปรตาม  
ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ 
- เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพ 
- อาชีพ 
- รายได ้
- ระดบัการศึกษา 
-             ธนาคารท่ีใชบ้ริการ 
ปัจจัยด้านการรับรู้ ส่ือโฆษณาของ
รูปแบบการท า ธุรกรรมผ่านมือถือ
ออนไลน ์

- ความน่าเช่ือถือของผูใ้หบ้ริการ 
- ภาพลกัษณ์ของผูใ้หบ้ริการ 
- ความทนัสมยัเทคโนโลยีของผู ้

ใหบ้ริการ 
- การบริการของผูใ้หบ้ริการ 

 
    
 

   
     
   
 
 
 

 
 
 

ปัจจัยด้านความไว้วางใจในการท า
ธุรกรรมผา่นโทรศพัทมื์อถือ 
- รูปแบบขั้นตอนการใช ้
- รูปแบบของแอพพลิเคชัน่ 
- ความถูกตอ้งแม่นย  าในการท า  
              ธุรกรรม 
- ความปลอดภยัของขอ้มูล 

 
การตดัสินใจในการท าธุรกรรม
ทางการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือ 
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นิยามศัพท์ 
 1. ประชากรศาสตร์ หมายถึง ลกัษณะของแต่ละบุคคลแตกต่างกนัไป โดยความ
แตกต่างทางประชากรศาสตร์ จะมีอิทธิพลต่อการส่ือสาร ลักษณะประชากรศาสตร์ 
ประกอบดว้ย 

 -  เพศ หมายถึง  ลกัษณะทางพนัธุกรรมของผูต้อบแบบสอบถาม 
  -  อาย ุหมายถึง  ช่วงอายขุองผูต้อบแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น อายุต  ่ากวา่ 
15 ปี, 15-25 ปี, 26-35 ปี, มากกวา่ 35 ปี 
  -  สถานภาพ หมายถึง  สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น  
โสด, สมรส, หยา่ร้าง 
  -  อาชีพ หมายถึง ลกัษณะการท างานของผูต้อบแบบสอบถาม  โดย
แบ่งเป็น  รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ, พนกังานบริษทัเอกชน, ธุรกิจส่วนตวั, นกัเรียน/
นกัศึกษา, และ อ่ืนๆ 
  -  รายได ้หมายถึง รายรับท่ีไดม้าจากการท างานของผูต้อบแบบสอบถาม  
โดยมีมูลค่าท่ีสามารถตีเป็นเงิน โดยแบ่งเป็น ต ่ากวา่ 10,000 บาท, 10,001 – 20,000 บาท , 
20,001 – 30,000 บาท, มากกวา่ 30,001 บาท  
  -  ระดบัการศึกษา หมายถึง  คุณวฒิุทางการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถาม 
โดยแบ่งเป็น ต ่ากวา่ปริญญาตรี, ปริญญาตรี และสูงกวา่ปริญญาตรี 
 2.  การรับรู้ส่ือโฆษณา หมายถึง ลกัษณะการรับรู้ส่ือโฆษณาเร่ืองการท าธุรกรรม
ทางการเงินผา่นมือถือ  
 3.  ความเช่ือมัน่ หมายถึง ความไวว้างใจในการท าธุรกรรมทางการเงินผา่นมือถือ  
 4.  การตดัสินใจ หมายถึง ทศันคติท่ีแสดงออกของบุคคลเก่ียวกบัการท าธุรกรรม
ทางการเงินผา่นมือถือ 
การทบทวนวรรณกรรม 
แนวความคิด ทฤษฎแีละผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 การท าธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ  

การท าธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศพัท์มือถือ หมายถึง Mobile ซ่ึง หมายถึง 
โทรศัพท์มือถือ และ Banking หมายถึง ธนาคาร เม่ือน ามารวมกัน คือ ธนาคารบน
โทรศพัทมื์อถือ เป็นการท าธุรกรรมการเงินทางธนาคารผา่นโทรศพัทมื์อถือ ซ่ึงในปัจจุบนั
โทรศพัท์มือถือมีความทนัสมยั ฉลาด และสามารถเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตได ้ดงันั้นจึงเรียก
การใช้บริการแบบน้ีว่า “Mobile Banking” โดยการพฒันาจากเดิมท่ีระบุ User และ 
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Password มาใช้กบัมือถือ และพฒันาระบบ Pin Code เพื่อเพิ่มความปลอดภยัให้มากข้ึน 
และธนาคารได้ลงทุนพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพิ่มเ ติม ให้ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ใน
แพลตฟอร์มต่างๆ ได ้ซ่ึง ท าใหก้ารใชง้านง่ายข้ึน สะดวกและรวดเร็ว ประหยดัเวลา และยงั
มีความปลอดภยัท่ีมากยิง่ข้ึนไป การท าธุรกรรมทางการเงินผา่นมือถือ (Mobile Banking) มี
บริการต่างๆ มากมาย เช่น สอบถามยอดในบญัชี โอนเงิน จ่าย/ซ้ือสินคา้และบริการ เติมเงิน
โทรศพัทมื์อถือ และธุรกรรมอ่ืนๆ ทางการเงิน 
 ทฤษฎด้ีานประชากรศาสตร์ 

ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภคท่ีส าคญัๆ 
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุวฎัจกัรชีวติครอบครับอาชีพ รายได ้รูปแบบการด าเนินชีวิต บุคลิกภาพและ
มโนทศัน์ท่ีมีต่อตนเอง (เจฌิญา อติชาติมณี, 2552 : 12)  
 1. เพศ (Sex) จากการวิจยัทางจิตวิทยาหลายช้ินแสดงให้เห็นวา่ ผูห้ญิงกบัผูช้ายมี
ความแตกต่างกนัอย่างมากในเร่ืองความคิด ค่านิยม ทศันคติ รวมถึงพฤติกรรม ตลอดจน
ความตอ้งการต่างๆ ทั้งน้ีเพราะวฒันธรรมและสังคมก าหนดบทบาทและกิจกรรมของคน
สองเพศไวแ้ตกต่างกนัจึงส่งผลใหพ้ฤติกรรมของหญิงและชายต่างกนั 
 2.อายุ (Age) พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือหรือตดัสินใจบริโภคของบุคคลย่อม
แปรเปล่ียนไปตามระยะเวลาท่ียงัมีชีวิตอยู่ ขณะอยู่ในวยัทารกหรือวยัเด็ก พ่อแม่จะเป็นผู ้
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์มาให้บริโภคเกือบทั้งหมด เม่ืออยู่ในวยัรุ่นบุคคลจะตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ด้วยตนเองในบางอย่างโดยเฉพาะเม่ืออยู่ลบัหลงัพ่อแม่เขา้สู่วยัผูใ้หญ่มีรายได้
เป็นของตนเอง อ านาจในการตดัสินใจซ้ือจะมีมากท่ีสุด ต่อเม่ือเขา้สู่วยัชรา ความคิดเห็น
จากบุคคลอ่ืนๆ เช่น ญาติพี่นอ้ง บุตรหลาน จะหวนกลบัเขา้มาอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
อีก เช่น ในช่วงอายุประมาณ 15-25 ปี จะมีความสนใจเร่ืองของแฟชัน่ เป็นอย่างมาก ช่วง
อายุน้ีจึงเป็นช่วงอายุท่ีมีการตดัสินใจท่ีจะซ้ือสินคา้จากประเทศเกาหลีไดม้ากกวา่ช่วงอายุ
อ่ืน เป็นตน้ 
 3.การศึกษา (Education) นักวิชาการส่ือสารพบว่า การศึกษาเป็นตวัแปรท่ีมี
ความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูงกบัตวัแปรท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมของบุคคล (พรทิพย ์วรกิจโภ
คาทร, 2559 : 39 อา้งถึงใน ศศชนญั ฉนัทประทีป, 2547 : 15) 
 4. วฎัจกัรชีวิตครอบครัว (Family Life Cycle) หมายถึง การเร่ิมตน้ชีวิตครอบครัว
ไปจบลงท่ีการส้ินสุดชีวิตครอบครัว แต่ละช่วงของวฎัจกัรชีวิตครอบครัว ผูบ้ริโภคจะมี
รูปแบบและพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกนัออกไป 
 5. อาชีพ (Occupation)  อาชีพของบุคคลจะมีลกัษณะเฉพาะบางประการท่ีท าให้
ตอ้งบริโภคผลิตภณัฑ์แตกต่างไปจากผูป้ระกอบอาชีพอ่ืนๆ เช่น อาชีพท่ีเก่ียวกบัการท า
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นิตยสารวยัรุ่น สไตลิสตก์็จะน าเอาแฟชัน่ เส้ือผา้ การแต่งหนา้ในเทรนเกาหลีซ่ึงเป็นเทรน
ยอดฮิตของวยัรุ่น น ามาปรับใชใ้หเ้ขา้กบัแนวนิตยสารของตนเอง 
 6. รายไดส่้วนบุคคล (Personal Income) รายไดส่้วนบุคคลของผูบ้ริโภคท่ีมี
อิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือหรือไม่ ซ้ือ เ ช่น ผู ้มีรายได้น้อย แต่อยากได้
เคร่ืองส าอางดีๆ ราคาประหยดั ก็มกัจะนึกถึง เคร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลี เพราะ
นอกจากจะท าใหก้ารแต่งหนา้ออกมาสวยใสแลว้ ราคาก็ไม่แพง จนท าให้ไม่ยากท่ีจะท าให้
ควกัเงินในกระเป๋าซ้ือ 
 7. รูปแบบการด าเนินชีวิต (Life Styles) รูปแบบการด าเนินชีวิตของบุคคลใด
หมายถึงพฤติกรรมการใชชี้วติ ใชเ้งินและใชเ้วลาของบุคคลคนนั้น 
 การรับรู้ส่ือโฆษณาออนไลน์ 

การรับรู้ (Perception) คือ กระบวนการซ่ึงบุคคลมีการเลือก จดัระเบียบ และแปล
ความหมายของส่ิงเร้า ใหก้ลายเป็นส่ิงท่ีมีความหมายและมีความสอดคลอ้งกนั (Schiff man 
& Kanuk, 2007) หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงคือ กระบวนการมองโลกรอบตวัของบุคคล ซ่ึงแต่ละ
บุคคลอาจจะมีการรับรู้ท่ีแตกต่างกนั แมว้่าจะอยู่ในสถานการณ์ท่ีมีส่ิงเร้าเดียวกนัก็ตาม 
ทั้งน้ีเน่ืองจากแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกนัในดา้นต่างๆ เช่น ความตอ้งการ ค่านิยม หรือ
ประสบการณ์เดิม โดยทัว่ไปแลว้กระบวนการรับรู้ของบุคคลเกิดข้ึนต่อเน่ืองจากการรู้สึก 
(Sensation) ประกอบดว้ยขั้นตอนต่างๆ รวม 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การเลือกรับรู้ การจดัระเบียบ
การรับรู้ และการแปลความหมาย (ชูชยั สมิทธิไกร, 2556) 
การโฆษณา (Advertising) เป็นการเชิญชวน ชกัจูงใหป้ระชาชนเกิดความอยากท่ีจะใช ้หรือ
กระตุน้ใหป้ระชาชนเกิดความตอ้งการใชบ้ริการ (วจิิตร อาวะกุล, 2534, หนา้ 63) 
 ขอ้มูลออนไลน์ ไดมี้การกล่าววา่ การรับรู้เป็นพื้นฐานการเรียนรู้ท่ีส าคญัของบุคคล 
เพราะการตอบสนองพฤติกรรมใดๆ จะข้ึนอยู่กบัการรับรู้จากสภาพแวดลอ้มของตนและ
ความสามารถในการแปลความหมายของสภาพนั้นๆ ดงันั้นการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพจึง
ข้ึนอยูก่บัปัจจยัการรับรู้และส่ิงเร้าท่ีมีประสิทธิภาพ (เทพฤทธ์ิ คงเพชรขาว, 2554) 
 ความเช่ือมั่นในการท าธุรกรรมผ่านมือถือ 

ความเช่ือมัน่ คือ พื้นฐานของความสัมพนัธ์ทางการติดต่อส่ือสารในการให้บริการ
แก่ลูกคา้ องค์กรจ าเป็นตอ้งเรียนรู้ทฤษฎีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ด ความคุน้เคยเพื่อครองใจ
ลูกคา้ ซ่ึงประกอบดว้ย 5C ไดแ้ก่ การส่ือสาร (Communication) ความดูแลและการให ้
(Caring and Giving) การให้ขอ้ผกูมดั (Commitment) ท่ีเก่ียวพนักบัลูกคา้ การให้ความ
สะดวกสบาย (Comfort) หรือ ความสอดคลอ้ง (Compatibility) การแกไ้ขสถานการณ์ความ
ขดัแยง้ (Conflict) และการใหค้วามไวว้างใจ (Trust) (Stern, 1997) 



360 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน – มิถุนายน 2557) 

 พฤติกรรมการใช้เทคโนโลย ี
พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer behavior) หมายถึง การกระท าของบุคคลท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเลือก (Select) การซ้ือ (Purchase) การใช้ (Use) และการก าจดั
ส่วนท่ีเหลือ (Dispose) ของสินคา้หรือบริการต่างๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการและความ
ปรารถนาของตน (Solomon, 2009) 
 เทคโนโลยี หมายถึง วิชาท่ีน าเอาวิทยาการทางวิทยาศาสตร์และศาสตร์อ่ืน ๆ มา
ประยุกต์ใช้ตามความต้องการของมนุษย์ เ ช่น โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ซ่ึง
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวทรงกล่าวถึงความหมายของเทคโนโลยีเป็นภาษาง่าย ๆ ว่า 
หมายถึง การรู้จกัน ามาท าใหเ้ป็นประโยชน์นัน่เอง (เยน็ใจ เลาหวณิช. 2530 : 67) 
แนวคิดและทฤษฏีทีเ่กีย่วกบัทศันคติ 

ความหมายของทศันคติว่า เป็นตวัแปรหน่ึงในศูนยส์ั่งการกระบวนการตดัสินใจ
ของผูบ้ริโภค  ทศันคติเกิดจากการเรียนรู้และการปฏิบติัตอบต่อกนั (Interaction) ของ
ผูบ้ริโภคกบับุคคลอ่ืน  ค าจ  ากดัความและค าอรรถอธิบายของนกัวิชาการหลายคนไดแ้ยก
ออกเป็นหลายอยา่งและมีการขดัแยง้กนัในดา้นความเห็นซ่ึงยงัหาขอ้ยุติไม่ได ้(อดุลย ์ จาตุ
รงคกุล : 2546) 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

อโนมา แซ่ตั้ง (2554)  ศึกษา เร่ือง ทศันคติและพฤติกรรมการท าธุรกรรมทางการ
เงินผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร  จากการศึกษาพบว่า ในดา้น
ภาพรวมของบริการนั้น ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคค านึงถึงความส าคญัในการใช้บริการมากท่ีสุด คือ 
ความสะดวก และระดบัทศันคติในการบริการมีความทนัสมยัเม่ือเทียบกบัเทคโนโลยีใน
ปัจจุบัน อยู่ในระดับดีมาก  ทางด้านทัศนคติต่อบริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวา่ การช าระเงินและการตรวจสอบ
ยอดเงินในบญัชี ในขอ้การส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดบัปานกลาง และพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภค ดา้นความถ่ีในการใช้บริการในการช าระเงินต่อเดือน อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด  เม่ือ
เทียบกบัการโอนเงินและการตรวจสอบยอดเงินในบญัชี เน่ืองจากมีการส่งเสริมการตลาด
นอ้ยเกินไป หรือการบริการขอ้มูลข่าวสารของทางผูใ้ห้บริการเขา้ถึงผูบ้ริโภคเพียงบางกลุ่ม  
และผลจากการศึกษาเก่ียวกับผู ้บริโภคท่ีมีปัจจัย ลักษณะส่วนบุคคลแตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการท าธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแตกต่างกนั พบวา่ผูบ้ริโภคท่ีมี
อาชีพ รายได้ต่อเดือน เครือข่ายโทรศัพท์ท่ีท่ีท  าธุรกรรมการเงิน และช่ือบริการท่ีท า
ธุรกรรมทางการเ งินแตกต่างกัน  มีพฤติกรรมการท า ธุรกรรมทางการเ งินผ่าน
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแตกต่างกนั 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
 วธีิการวจัิย 
 วิธีการวิจยั ประกอบดว้ย  การวิจยัเอกสาร (Document Research) เป็นการศึกษา
ขอ้มูลจากเอกสาร หนงัสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งการวิจยัเชิงส ารวจ 
(Survey Research) เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey 
Research) โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิจากกลุ่มตวัอย่างดว้ยการใชแ้บบสอบถาม 
จ านวน 400 ชุด 
 แหล่งข้อมูลทีใ่ช้ในการวจัิย 

ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัไดจ้ากการใชแ้บบสอบถามเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูใ้ช้บริการธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ โดยใช้การสุ่ม
ตวัอยา่งโดยไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Non Probability Sampling) และก าหนดสัดส่วนตวัอยา่ง
ท่ีจะเลือกจากประชากรแลว้ด าเนินการสุ่มแบบวิธีบงัเอิญ จ านวน 400 ตวัอยา่ง และ ขอ้มูล
ทุติยภูมิ (Secondary Data) ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลจากหนงัสือ ต ารา 
เอกสาร วารสาร บทความ ผลงานวิจยัต่างๆ รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ และเอกสาร
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ีคือผูบ้ริโภคเคยใช้บริการธุรกรรม
ทางการบนมือถือและเปิดรับส่ือออนไลน์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ แต่เน่ืองจากไม่ทราบ
จ านวนประชากรท่ีแน่นอน ดงันั้นจึงใชต้าราง Yamane ในการค านวณขนาดตวัอยา่ง โดย
ก าหนดให้ช่วงความเช่ือมัน่เป็น 95% และค่าความคาดเคล่ือน 5% ซ่ึง ค่าของ N ท่ีไดจ้ะ
เท่ากบั 400 ดงันั้นจึงท าการเก็บทั้งหมด 400 ชุด 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูล 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ีคือแบบสอบถาม  โดย
ลกัษณะของแบบสอบถามจะเป็นค าถามปลายปิดแบบมีตวัเลือก  ประกอบด้วยค าถาม
ทั้งหมด 4 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ, 
อายุ, สถานภาพ, อาชีพ, รายได,้ ระดบัการศึกษา, ธนาคารท่ีใช้บริการ โดยลกัษณะ
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แบบสอบถามประกอบด้วยค าถามแบบมีค าตอบ ค าถามชนิดค าถามท่ีมีหลายค าตอบให้
เลือก (Multiple Choice Question) จ านวน 6 ขอ้ แต่ละขอ้มีระดบัการวดัตวัแปร ดงัน้ี 
  1.  เพศเป็นระดบักลุ่ม (Nominal Scale) 
  2.  อายเุป็นระดบัอนัดบั (Ordinal Scale) 
  3.  สถานภาพเป็นระดบักลุ่ม (Nominal Scale) 
  4.  อาชีพเป็นระดบักลุ่ม (Nominal Scale) 
  5.  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนเป็นระดบัอนัดบั (Ordinal Scale) 
  6.  ระดบัการศึกษาเป็นระดบัอนัดบั (Ordinal Scale) 
  7.  ธนาคารท่ีใชบ้ริการเป็นระดบักลุ่ม (Nominal Scale) 
 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถามทางดา้นปัจจยัดา้นการรับรู้
ส่ือโฆษณาของรูปแบบการท าธุรกรรมผา่นมือถือออนไลน์กบัการตดัสินใจการท าธุรกรรม
ผา่นโทรศพัทมื์อถือ โดยเป็นกลุ่มค าถามท่ีให้แสดงความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประเมิน
ค่า (Rating Scale) จ านวน 20 ขอ้  มี 11 ระดบั 
 ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามทางด้านความไวว้างใจใน
การท าธุรกรรมผ่านโทรศพัท์มือถือกบัการตดัสินใจการท าธุรกรรมผ่านโทรศพัท์มือถือ 
โดยเป็นค าถามท่ีเป็นตวัเลข หรือแบบสเกล (Port Scale Ration) จ านวน 20 ขอ้ มี 11 ระดบั 
 ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามทางดา้นความคิดเห็นการท า
ธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือโดยเป็นค าถามท่ีเป็นตวัเลข หรือแบบสเกล (Port 
Scale Ration) จ านวน 10 ขอ้ มี 11 ระดบั 
แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) มี 11 ระดับ โดยก าหนดระดับคะแนน 
ดงัต่อไปน้ี 
      10 หมายถึงเห็นดว้ยมากท่ีสุด 
       5 หมายถึงเห็นดว้ยปานกลาง 
        0 หมายถึงไม่เห็นดว้ยเลย 
 การทดสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ใชว้ธีิการวดั 2 แบบ ดงัน้ี คือ 

1.  การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) 
แบบสอบถามส าหรับรวบรวมขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึน ไดท้ดสอบความเท่ียงตรงโดยใช้
การทดสอบ 2 ขั้นตอน คือ 
 1.1  ทดสอบเน้ือหาของแบบสอบถาม (Content Validity) โดยศึกษาจากงานวิจยั 
และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหไ้ดค้  าถามตามวตัถุประสงคท่ี์เก่ียวกบัการวจิยัในเร่ืองน้ี  
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 1.2  ทดสอบโครงสร้างของแบบสอบถาม (Construct Validity) โดยการน า
แบบสอบถามจ านวน 30 ชุด ไปท าการทดสอบกบักลุ่มเป้าหมายก่อนจะทดสอบจริง 

2. การทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) ผูว้ิจยัไดใ้ช้แบบสอบถามจ านวน 30 ชุด 
น าไปเก็บขอ้มูลกบัผูท้  าธุรกรรมผ่านมือถือ ทดสอบกบักลุ่มเป้าหมาย 30 คน เพื่อ
หาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิความสอดคล้อง
ภายในของครอนบาช (Alpha cronbach coefficient) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
SPSS For Windows  

 การประมวลผล และการวเิคราะห์ข้อมูล 
ในการท าวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัรวบรวมขอ้มูลทั้งหมด 400 ชุด ท่ีได้มาท าการวิเคราะห์ขอ้มูล
หรือประมวลผลขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ โดยน าแบบสอบถามท่ีมี
การส ารวจแลว้มาด าเนินการ ดงัน้ี 

 1.  การบรรณาธิการ (Editing) ท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของการ
ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

 2.  การลงรหสั (Coding) น าแบบสอบถามท่ีถูกตอ้งเรียบร้อยแลว้มาลง
รหสัท่ีก าหนดไว ้

 3.  การแปรสภาพขอ้มูล (Transforming) น าขอ้มูลท่ีลงรหสั มาบนัทึกลง
ในแบบฟอร์มการลงรหสัผ่านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และใชโ้ปรแกรมทางสถิติส าเร็จรูปเพื่อ
ท าการวจิยั เพื่อประมวลผลขอ้มูล เพื่อหาค่าสถิติ  
หัวข้อสถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 
 1.  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

 1.1  วเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชก้ารแจกแจง
ความถ่ี(Frequency)และหาค่าร้อยละ (Percentage) เพื่ออธิบายขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัผูต้อบ
แบบสอบถาม 

 1.2  วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบั ปัจจยัดา้นการรับรู้ส่ือโฆษณา,ดา้นความ
ไวว้างใจ, ดา้นการตดัสินใจการท าธุรกรรมผา่นโทรศพัทมื์อถือ โดยเป็นค าถามท่ีเป็นตวัเลข 
หรือแบบสเกล โดยใช้สถิติค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation : SD) ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อแปลความหมายของขอ้มูลดา้นต่างๆ 
 2.  สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) 

 2.1  สถิติ t-test ในการทดสอบความแตกต่างของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม เพื่อ
ใช้ทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 เพศ และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว [One-way 
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Analysis of Variance (ANOVA)]ใชเ้ปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าคะแนนเฉล่ียของ
กลุ่มประชากรท่ีมีมากกวา่ 2 กลุ่ม โดยใชค้่าสถิติ F-test เพื่อใชใ้นการทดสอบสมมติฐานขอ้
ท่ี 1อาย,ุ สถานภาพ,อาชีพ,รายได,้ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการรับรู้และความ
ไวว้างใจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจการท าธุรกรรมผา่นมือถือท่ีแตกต่างกนั 

 2.2  สถิติ Multiple Result of Analysis (MRA) ใชเ้พื่อทดสอบตวัแปร
อิสระและตวัแปรตามท่ีก าหนดนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 จากผลการวิเคราะห์ด้านปัจจยัด้านการรับรู้และความไวว้างใจใน ส่ือโฆษณา
ออนไลน์ท่ีมีต่อการท าธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถืออยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.05 มีตวั
แปรอิสระของปัจจยัดา้นการรับรู้และความไวว้างใจในส่ือโฆษณาออนไลน์ท่ีมีต่อการท า
ธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศพัทมื์อถือท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตามของการรับรู้และ
ความไว้วางใจใน ส่ือโฆษณาออนไลน์ ท่ี มี ต่อการท า ธุ รกรรมทางการเ งินผ่าน
โทรศพัท์มือถือมีตวัแปรอิสระทั้งหมด 4 ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตามท่ีมีค่า
นัยส าคัญน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05 ได้แก่ ด้านความน่าเช่ือถือของผู ้ให้บริการ ด้าน
ภาพลักษณ์ของผูใ้ห้บริการ ด้านรูปแบบของโปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่น และความ
ปลอดภยัของขอ้มูล 
สามารถน าเสนอกรอบแนวความคิดใหม่ (Modified Model) ได้ดังนีต้าม 
ตัวแปรต้น (Independent Variables)                         ตัวแปรตาม (Dependent Variables)   ตวัแปรตาม (Dependent Variables) 

 
    

ปัจจัยด้านการรับรู้ ส่ือโฆษณาของ
รู ป แ บ บ ก า ร ท า ธุ ร ก ร ร ม ผ่ า น
โทรศพัทมื์อถือออนไลน์ 

- ความน่าเช่ือถือของผูใ้หบ้ริการ 
- ภาพลกัษณ์ของผูใ้หบ้ริการ 

 
 
   
     
   

ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ 
- ระดบัการศึกษา 

การตดัสินใจการท าธุรกรรมทางการ
เงินผา่นโทรศพัทมื์อถือ 

ปัจจัยด้านความไวว้างใจในการท าธุรกรรม
ผา่นโทรศพัทมื์อถือ 
-  รูปแบบของโปรแกรมหรือแอพพลิเคชัน่ 
-  ความปลอดภยัของขอ้มูล 
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สรุปผลการวจัิย 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 การวเิคราะห์แสดงผลขอ้มูลและการทดสอบสมมติฐานโดยศึกษาขอ้มูลปัจจยัส่วน
บุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการรับรู้และความไวว้างใจในส่ือโฆษณาออนไลน์ท่ีมีต่อการ
ท าธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือ 
 การทดสอบสมมติฐาน โดยใชค้่า T-test หรือ F-test ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 ด้านเพศมีค่าระดบันัยส าคญัเท่ากบั .562 ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดบันัยส าคญัท่ี 0.05 
พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศท่ีแตกต่างกนัมีผลการรับรู้และความไวว้างใจในส่ือโฆษณา
ออนไลน์ท่ีมีต่อการท าธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถืออยา่งไม่มีนยัส าคญัแสดงวา่
เพศไม่มีผลต่อการรับรู้และความไวว้างใจในส่ือโฆษณาออนไลน์ท่ีมีต่อการท าธุรกรรม
ทางการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือ 
 ด้านอายุมีค่าระดบันัยส าคญัเท่ากบั .050 ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดบันัยส าคญัท่ี 0.05 
พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อการรับรู้และความไวว้างใจในส่ือ
โฆษณาออนไลน์ท่ีมีต่อการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศพัท์มือถืออย่างมีนยัส าคญั
แสดงว่าอายุไม่มีผลต่อการรับรู้และความไวว้างใจในส่ือโฆษณาออนไลน์ท่ีมีต่อการท า
ธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือ 
 ด้านระดับการศึกษามีค่าระดับนัยส าคัญเท่ากับ 0.016 ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดับ
นยัส าคญัท่ี 0.05 พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการรับรู้
และความไว้วางใจในส่ือโฆษณาออนไลน์ท่ีมีต่อการท าธุรกรรมทางการเงินผ่าน
โทรศพัท์มือถืออย่างไม่มีนยัส าคญัแสดงว่าระดบัการศึกษาไม่มีผลต่อการรับรู้และความ
ไวว้างใจในส่ือโฆษณาออนไลน์ท่ีมีต่อการท าธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือ 
 ดา้นรายไดมี้ค่าระดบันยัส าคญัเท่ากบั .150 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 
พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผลต่อการรับรู้และความไวว้างใจในส่ือ
โฆษณาออนไลน์ท่ีมีต่อการท าธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถืออยา่งไม่มีนยัส าคญั
แสดงวา่รายไดไ้ม่มีผลต่อการรับรู้และความไวว้างใจในส่ือโฆษณาออนไลน์ท่ีมีต่อการท า
ธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือ 
 ดา้นอาชีพมีค่าระดบันยัส าคญัเท่ากบั .430 ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 
พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการรับรู้และความไวว้างใจในส่ือ
โฆษณาออนไลน์ท่ีมีต่อการท าธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถืออยา่งไม่มีนยัส าคญั
แสดงว่าอาชีพไม่มีผลต่อการรับรู้และความไวว้างใจในส่ือโฆษณาออนไลน์ท่ีมีต่อการท า
ธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือ 
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 ดา้นสถานภาพมีค่าระดบันยัส าคญัเท่ากบั .481 ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดบันยัส าคญัท่ี 
0.05 พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการรับรู้และความไวว้างใจ
ในส่ือโฆษณาออนไลน์ท่ีมีต่อการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศพัท์มือถืออย่างไม่มี
นยัส าคญัแสดงวา่สถานภาพไม่มีผลต่อการรับรู้และความไวว้างใจในส่ือโฆษณาออนไลน์
ท่ีมีต่อการท าธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือ 
 ด้านธนาคารท่ีใช้บริการมีค่าระดบันัยส าคญัเท่ากับ .094 ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดับ
นยัส าคญัท่ี 0.05 พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นธนาคารท่ีใชบ้ริการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการ
รับรู้และความไวว้างใจในส่ือโฆษณาออนไลน์ท่ีมีต่อการท าธุรกรรมทางการเงินผ่าน
โทรศพัท์มือถืออย่างไม่มีนัยส าคญัแสดงว่าธนาคารท่ีใช้บริการไม่มีผลต่อการรับรู้และ
ความไว้วางใจใน ส่ือโฆษณาออนไลน์ ท่ี มี ต่อการท า ธุ รกรรมทางการเ งินผ่าน
โทรศพัทมื์อถือ 
 สรุปปัจจยัส่วนบุคคลในดา้นการศึกษา มีผลต่อการรับรู้และความไวว้างใจในส่ือ
โฆษณาออนไลน์ท่ีมีต่อการท าธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือ 
การวิเคราะห์แสดงผลขอ้มูลและสมมุติฐานโดยศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นการ
รับรู้ส่ือโฆษณาทางมือถือออนไลน์กบัพฤติกรรมการท าธุรกรรมผา่นโทรศพัท์มือถือ และ
ศึกษาความสัมพนัธ์ความไวว้างใจในการท าธุรกรรมผา่นโทรศพัทมื์อถือกบัพฤติกรรมการ
ท าธุรกรรมผา่นมือถือ 

ดา้นความน่าเช่ือถือมีค่า Sig เท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 
พบว่าปัจจัยด้านความน่าเช่ือถือมีความสัมพนัธ์ต่อการรับรู้และความไวว้างใจในส่ือ
โฆษณาออนไลน์ท่ีมีต่อการท าธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือ ไดแ้ก่ โฆษณาหรือ
ส่ือประชาสัมพนัธ์สามารถส่ือถึงความมัน่คงและความน่าเช่ือถือซ่ึงมีส่วนในการมาใช้
บริการ โฆษณาหรือส่ือประชาสัมพนัธ์สามารถส่ือถึงการให้บริการด้วยความโปร่งใส 
ยุติธรรมซ่ึงมีผลต่อการมาใช้บริการ โฆษณาหรือส่ือประชาสัมพนัธ์สามารถส่ือถึงการ
ด าเนินกิจการซ่ึงมีผลต่อความเช่ือมัน่ของผูใ้หบ้ริการ การโฆษณาหรือส่ือประชาสัมพนัธ์ ท่ี
มีแหล่งท่ีมาท่ีสามารถตรวจสอบไดมี้ผลความเช่ือมัน่ของผูใ้ช้บริการ การโฆษณาหรือส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ มีผลต่อการมาซ้ือผลิตภณัฑห์รือบริการ 

ด้านภาพลกัษณ์มีค่า Sig เท่ากบั 0.032 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าระดบันัยส าคญัท่ี 0.05 
พบว่าปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์มีความสัมพนัธ์ต่อการรับรู้และความไวว้างใจในส่ือโฆษณา
ออนไลน์ท่ีมีต่อการท าธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือ ไดแ้ก่ เป็นธนาคารท่ีมีความ
น่าเช่ือในการท าธุรกรรมทางการเงินผา่นมือถือ เป็นธนาคารท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ ใน
การใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผา่นมือถือ เป็นธนาคารท่ีมีฟังก์ชัน่ ในการใชบ้ริการท า
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ธุรกรรมทางการเงินผา่นมือถือ เป็นธนาคารท่ีมีบริการธุรกรรมทางการเงินบนมือถือในการ
ใช้งานท่ีมีนวตักรรมใหม่ล่าสุด เป็นธนาคารท่ีมีความโดดเด่นด้านความล ้ าสมัยของ
เทคโนโลย ี

ดา้นความทนัสมยัของเทคโนโลยีของผูใ้ห้บริการมีค่า Sig เท่ากบั 0.144 อย่างมี
นัยส าคัญท่ี 0.05 พบว่าปัจจัยด้านความทันสมัยของเทคโนโลยีของผู ้ให้บริการไม่มี
ความสัมพนัธ์ต่อการรับรู้และความไวว้างใจในส่ือโฆษณาออนไลน์ท่ีมีต่อการท าธุรกรรม
ทางการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือ ไดแ้ก่ ความทนัสมยัของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีให้บริการ 
ความรวดเร็วและความถูกตอ้งของอุปกรณ์ท่ีให้บริการ มีช่องทางเลือกใช้บริการไดห้ลาย
รูปแบบ เช่น ทางโทรศพัท ์แฟกซ์ เป็นตน้ มีการปรับปรุงขอ้มูลและบริการใหท้นัสมยัเสมอ 

ด้านการบริการของผูใ้ห้บริการมีค่า Sig เท่ากบั 0.743 อย่างมีนัยส าคญัท่ี 0.05 
พบว่าปัจจัยด้านการบริการของผู ้ให้บริการไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการรับรู้และความ
ไวว้างใจในส่ือโฆษณาออนไลน์ท่ีมีต่อการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศพัท์มือถือ 
ไดแ้ก่ สามารถท าธุรกรรมกบัธนาคารไดต้ลอด 24 ชัว่โมง  พนกังานผูใ้ห้บริการใช้ค  าพูด
ส่ือสารท่ีเขา้ใจง่าย อธิบายชดัเจน พนกังานผูใ้ห้บริการ (Call Center) สามารถติดต่อได้
ตลอด 24 ชั่วโมง พนักงานผูใ้ห้บริการบอกข้อมูลและให้ค  าแนะนะได้อย่างละเอียด 
พนกังานผูใ้หบ้ริการสามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

ดา้นรูปแบบขั้นตอนการใช้ มีค่า Sig เท่ากบั 0.520 อยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.05 พบว่า
ปัจจยัดา้นรูปแบบขั้นตอนการใช ้ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อความสัมพนัธ์ความไวว้างใจในการ
ท าธุรกรรมผ่านโทรศพัท์มือถือกบัพฤติกรรมการท าธุรกรรมผ่านโทรศพัท์มือถือ ได้แก่  
ขั้นตอนในการเขา้ใชบ้ริการสะดวก รวดเร็ว ใชง้านง่าย ไม่ซบัซ้อน มีความสะดวกรวดเร็ว
ในการเขา้ถึงขอ้มูล ง่ายต่อการท าความเขา้ใจรูปแบบการให้บริการ ความเร็วในการเขา้ถึง/
Download ขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว ความเหมาะสมของเวลาในการใหบ้ริการ 

ดา้นรูปแบบโปรแกรมหรือแอพพลิเคชัน่ มีค่า Sig เท่ากบั 0.036 อยา่งมีนยัส าคญัท่ี 
0.05 พบวา่ปัจจยัดา้นรูปแบบโปรแกรมหรือแอพพลิเคชัน่ มีความสัมพนัธ์ต่อความสัมพนัธ์
ความไวว้างใจในการท าธุรกรรมผ่านโทรศพัท์มือถือกบัพฤติกรรมการท าธุรกรรมผ่าน
โทรศพัท์มือถือ ไดแ้ก่ รูปแบบของโปรแกรมหรือแอพพลิเคชัน่ท่ีใช้งานมีความทนัสมยั
สวยงามน่าสนใจ รูปแบบของโปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นสามารถท าธุรกรรมได้
หลากหลาย รูปแบบของโปรแกรมหรือแอพพลิเคชัน่ มีเมนูท่ีเด่นชดั หาง่าย มีความชดัเจน
และเหมาะสม รูปแบบของโปรแกรมหรือแอพพลิเคชัน่มีการใช้ขอ้ความและการอธิบาย
รายละเอียดขั้นตอน รูปแบบของโปรแกรมหรือแอพพลิเคชัน่ มีการออกแบบให้ใชง้านง่าย
มีเมนูท่ีเด่นชดัหาง่าย 
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ดา้นความถูกตอ้งแม่นย  าในการท าธุรกรรม มีค่า Sig เท่ากบั 0.533 อยา่งมีนยัส าคญั
ท่ี 0.05 พบว่าปัจจยัด้านความถูกต้องแม่นย  าในการท าธุรกรรม ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อ
ความสัมพนัธ์ความไวว้างใจในการท าธุรกรรมผ่านโทรศพัท์มือถือกบัพฤติกรรมการท า
ธุรกรรมผา่นโทรศพัทมื์อถือ ไดแ้ก่  สามารถท ารายการธุรกรรมการเงินไดถู้กตอ้งแม่นย  า มี
ช่องทางการจดัเก็บประวติัในการท าธุรกรรม โปรแกรมมีการแสดงผลลพัธ์ท่ีชดัเจนและ
โปร่งใสในทุกๆขั้นตอน ขอ้มูลมีความถูกตอ้งครบถว้นทนัสมยัและตรงกบัความตอ้งการ 
ระบบสามารถรายงานสถานะหรือผลการท ารายการได ้
ดา้นความปลอดภยัของขอ้มูล มีค่า Sig เท่ากบั 0.015 อยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.05 พบวา่ปัจจยั
ดา้นความปลอดภยัของขอ้มูล มีความสัมพนัธ์ต่อความสัมพนัธ์ความไวว้างใจในการท า
ธุรกรรมผ่านโทรศพัท์มือถือกบัพฤติกรรมการท าธุรกรรมผ่านโทรศพัท์มือถือ ได้แก่ มี
ความเช่ือมัน่ในระบบการป้องกนัความปลอดภยัของขอ้มูล มีความปลอดภยัในการเขา้ใช้
บริการ ระบบการป้องกนัความปลอดภยั เช่น ตอ้งใส่รหสั OTP ท่ีไดรั้บจาก SMS ทุกคร้ัง
ในการท าธุรกรรมประเภทโอนเงินหรือช าระเงิน ระบบยืนยนัความถูกตอ้งของการท างาน
ทุกคร้ังหลงัใชบ้ริการ การบริการหลงัการใชบ้ริการ มี SMS /Email แจง้ให้ทราบหลงัการ
ใชบ้ริการ 
ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
ตัวแปรอสิระ สถิติทีใ่ช้ ค่านัยส าคัญ ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 

การวจัิยที ่1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ 
เพศ t-test 0.562 ปฏิเสธ 
อาย ุ F-test 0.050 ปฏิเสธ 
ระดบัการศึกษา F-test 0.016 ยอมรับ 
รายไดต่้อเดือน F-test 0.150 ปฏิเสธ 
อาชีพ F-test 0.430 ปฏิเสธ 
สถานภาพ F-test 0.481 ปฏิเสธ 
ธนาคารท่ีใชบ้ริการ F-test 0.094 ปฏิเสธ 
การวจัิยที ่2 ปัจจัยด้านการรับรู้ส่ือโฆษณาทางมือถือออนไลน์ 
ความน่าเช่ือถือของผูใ้หบ้ริการ MRA 0.000 ยอมรับ 
ภาพลกัษณ์ของผูใ้หบ้ริการ MRA 0.032 ยอมรับ 
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คว ามทัน สมั ย เ ท ค โนโ ล ยี ข อ ง ผู ้
ใหบ้ริการ 

MRA 0.144 ปฏิเสธ 

การบริการของผูใ้หบ้ริการ MRA 0.743 ปฏิเสธ 
การวจัิยที ่3 ปัจจัยด้านความเช่ือมั่นในการท าธุรกรรมผ่านมือถือ 
รูปแบบขั้นตอนการใช ้ MRA 0.520 ปฏิเสธ 
รูปแบบของโปรแกรมหรือแอพพลิเคชัน่ MRA 0.036 ยอมรับ 
ความถูกตอ้งแม่นย  าในการท าธุรกรรม MRA 0.533 ปฏิเสธ 
ความปลอดภยัของขอ้มูล MRA 0.015 ยอมรับ 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจยัเร่ืองการรับรู้และความไวว้างใจในส่ือโฆษณาออนไลน์ท่ีมีต่อ
การท าธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือ สามารถสรุปประเด็นส าคญัมาอภิปราย ได้
ดงัน้ี 

1. การอภิปรายผลดา้นปัจจยัดา้นส่วนบุคคลประกอบไปดว้ย ระดบัการศึกษาท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัการรับรู้และความไวว้างใจในส่ือโฆษณาออนไลน์ท่ีมีต่อการท าธุรกรรม
ทางการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือ 
 ปัจจยัส่วนบุคคลในดา้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการรับรู้และ
ความไว้วางใจใน ส่ือโฆษณาออนไลน์ ท่ี มี ต่อการท า ธุ รกรรมทางการเ งินผ่าน
โทรศพัทมื์อถือ อายุท่ีแตกต่างกนั เพศท่ีแตกต่างกนั รายไดท่ี้แตกต่างกนั อาชีพท่ีแตกต่าง
กนั สถานภาพท่ีแตกต่างกนั และธนาคารท่ีใช้บริการแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อการรับรู้
และความไว้วางใจในส่ือโฆษณาออนไลน์ ท่ีมีต่อการท าธุรกรรมทางการเงินผ่าน
โทรศพัทมื์อถือผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีระดบัการรับรู้และความไวว้างใจ
ในส่ือโฆษณาออนไลน์ท่ีมีต่อการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือซ่ึงจาก
ผลทดสอบท าใหท้ราบวา่ระดบัการศึกษามีผลต่อการรับรู้และความไวว้างใจในส่ือโฆษณา
ออนไลน์ท่ีมีต่อการท าธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือ 
 2. การอภิปรายผลดา้นการรับรู้ส่ือโฆษณาของรูปแบบการท าธุรกรรมผ่านมือถือ
ออนไลน ์
 ปัจจยัดา้นการรับรู้ส่ือโฆษณาทางมือถือออนไลน์ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้และ
ความไว้วางใจใน ส่ือโฆษณาออนไลน์ ท่ี มี ต่อการท า ธุ รกรรมทางการเ งินผ่าน
โทรศัพท์มือถือ พบว่าในด้านความน่าเช่ือถือของผู ้ให้บริการและภาพลักษณ์ของผู ้
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ใหบ้ริการมีผลต่อการรับรู้และความไวว้างใจในส่ือโฆษณาออนไลน์ท่ีมีต่อการท าธุรกรรม
ทางการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือ 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวจิยัการศึกษาการรับรู้และความไวว้างใจในส่ือโฆษณาออนไลน์ท่ีมีต่อ
การท าธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือ ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

1. ผลจากการวิจยัท าให้ทราบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้บริการธุรกรรมทาง
การเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือเป็นผูห้ญิง ท่ีมีอายุระหวา่ง 26-30 ปี เป็นผูมี้รายได ้30,001 บาท 
ข้ึนไป เป็นผูมี้สถานภาพโสด และเป็นผูท่ี้มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จากผลดงักล่าว
แสดงให้เห็นว่าบริการธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัท์มือถือยงัไม่สามารถท าการตลาด
กับบุคคลท่ีมีลักษณะทางประชากรแตกต่างไปจากรายการท่ีกล่าวมาข้างต้น จึงขอ
เสนอแนะว่าผูใ้ห้บริการอาจจะตอ้งมีการปรับปรุงหรือปรับเปล่ียนกลยุทธ์ทางการด้าน
การตลาดเพื่อตอบสนองความตอ้งการต่อกลุ่มลูกคา้ทุกระดบัและทุกคน ให้บริการมีการ
กระจายตวัไปสู่ลูกคา้แต่ละกลุ่มท่ีมีลกัษณะทางประชากรท่ีหลากหลายเพื่อเขา้ชิงส่วนแบ่ง
ทางการตลาดไดม้ากข้ึน 
 2. ควรศึกษาประชากรและกลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรมการท าธุรกรรม
ทางการเงินแบบเดิมๆไม่ใชก้ารท าธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือ เพื่อให้ทราบถึง
ทศันคติและพฤติกรรมการท าธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือ เพื่อทางผูใ้ห้บริการ
สามารถขยายฐานลูกคา้เพิ่มเติมได ้
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 

จากผลการวจิยัการศึกษาการรับรู้และความไวว้างใจในส่ือโฆษณาออนไลน์ท่ีมีต่อ
การท าธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือ สามารถน าผลท่ีไดม้าประยุกตใ์ชแ้ละเป็น
แนวทางในการพฒันารูปแบบการใหบ้ริการ โดยเป็นขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 
 1. ควรมีการศึกษาผูใ้ห้บริการธุรกรรมทางการเงินในเชิงคุณภาพ โดยศึกษาจาก
ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการท่ีธนาคารโดยตรง เพื่อให้ผูใ้ห้บริการธุรกรรมทางการเงินสามารถ
น าขอ้มูลท่ีเจาะลึก ไปพฒันาการบริการหรืองานระบบท่ีมีความซบัซอ้นใหดี้ยิง่ข้ึนกวา่เดิม 
 2. ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบการให้บริการท าธุรกรรมทางการเ งินผ่าน
โทรศพัทมื์อถือระหวา่งผูใ้ห้บริการรายต่างๆ เพื่อให้ผูใ้ห้บริการแต่ละรายรับรู้ถึงจุดเด่นจุด
ดอ้ยของตนเองเม่ือน าไปเปรียบเทียบกบัคู่แข่งได ้
 
 



371 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน – มิถุนายน 2557) 

บรรณานุกรม 
จิตวตั  ศรีสุวรรณ  “ความไวว้างใจของผูใ้ชบ้ริการ K-Cyber Banking ธนาคารกสิกรไทย 

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล”  รายงานการศึกษาอิสระ หลกัสูตร
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต, 
2555. 

ชูชยั สมิทธิไกร, พฤติกรรมผูบ้ริโภค. ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2556.  
ณฐัชนาพรรณ  ศรีสุดดี “ทศันคติ และพฤติกรรมของผูบ้ริโภคต่อบริการธนาคาร

อินเทอร์เน็ต” หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการธุรกิจผา่น
อิเล็กทรอนิกส์ คณะบริการธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต, 2546 

ดารา ทีปะปาล, การส่ือสารการตลาด, พิมพท่ี์อมรการพิมพ,์ 2541 
เดชา  ศิลปะสนอง  “ความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อโทรศพัทมื์อถือมือสองในเขตกรุง

มหานครและปริมณฑล”รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ หลกัสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต, 2556. 

เทพฤทธ์ิ คงเพชรขาว, การรับรู้ส่ือโฆษณา ความพึงพอใจในการส่งเสริมการขายและ
พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการหา้งเทสโกโ้ลตสัในเขตกรุงเทพมหานคร, สาร
นิพนธ์,สาขาวชิาการตลาด,บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ, 2554 

ธนพร อุมะวชินี “ความไวว้างใจของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อการท า
ธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารยโูอบีจ ากดั (มหาชน) รายงานการศึกษา
คน้ควา้อิสระ หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต ,2556 

บทความออนไลน์ คุณลกัษณะของส่ือท่ีผูบ้ริโภครู้สึกไดจ้ากการส่ือสารของแบรนดผ์า่น
ช่องทางออนไลน์ เขา้ถึงไดจ้าก http://www.thanonline.com ท่ีมา : Initiative 
Connections Panel 2012 

ปณิชา นิติพรมงคล “พฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ของคนวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร” บทความทางวชิาการ. มหาวทิยาลยัศรีปทุม,2554 

ปัญจาภรณ์ ศรีกุลชา “การรับรู้คุณภาพการบริการของส านกังานบริการลูกคา้ CAT กบั
ความเช่ือมัน่ของผูใ้ชบ้ริการในเขตจงัหวดัชลบุรี,หลกัสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยับูรพา, 2553 

พรทิพย ์วรกิจโภคาทร“ภาพพจน์นั้นส าคญัยิง่ : การประชาสัมพนัธ์กบัภาพพจน์” กรุงเทพฯ 
เจริญผล (2537) 



372 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน – มิถุนายน 2557) 

วจิิตร อาวะกุล, การประชาสัมพนัธ์ : หลกัและวธีิปฏิบติั, ส านกัพิมพไ์ทยวฒันาพานิช, 
2534 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์, กลยทุธ์การตลาดและการบริหารการตลาด, พิมพท่ี์ บริษทั ธีระฟิลม์ 
และไซเทก็ซ์ จ  ากดั, 2541 

ศิวชั จนัทนาสุภาภรณ์ “ทศันคติท่ีมีต่อการเปิดรับส่ือออนไลน์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ : 
กรณีศึกษา นกัศึกษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี” การคน้ควา้อิสระ
หลกัสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต วชิาเอกระบบสารสนเทศ คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี ปีการศึกษา ,2554. 

เสรี วงษม์ณฑา “กระบวนการการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค” กรุงเทพฯ วสิิทธ์ิพฒันา , 
2542 

อภิชาต เทศสวสัด์ิวงศ ์“ทศันคติและพฤติกรรมการท าธุรกรรมทางการเงินผา่น
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร” หลกัสูตรปริญญา
บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
พฤษภาคม, 2553. 

อโนมา แซ่ตั้ง “ทศันคติและพฤติกรรมการท าธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี
ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร” หลกัสูตรปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต 
สาขาวชิาการจดัการ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พฤษภาคม,  2554. 

Bovee, Courtland L., Houston, Michael J.; &Thill, John V. (1995).Marketing. 2nded. New 
York : McGraw-Hill 

Schiffman, Leon G.; &Kanuk, Leslie Lazer. (1994) Consumer Behavior 7thed. New 
Jersey : Prentice-Hall. 
 
 


