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บทคัดย่อ 

งานวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดท่ีจะใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน 
Application A-mobile (Mobile Banking) ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ของ
ผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ ประชากรท่ีอาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร และใชบ้ริการ Application A-Mobile (Mobile Banking) ของธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ Independent 
Samples T-test และ One-Way ANOVA และการวิเคราะห์ความถดถอยพหุ (Multiple Regression)  

ผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี ศึกษาระดบั
ปริญญาตรี เป็นพนักงานบริษทัเอกชน รายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท  ผลจากการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า เพศ อาย ุระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั ไม่มีผลต่อความคิดท่ีจะใชบ้ริการ  ส่วนอาชีพ และ
ระดบัรายไดต่้อเดือนท่ีต่างกนัมีผลต่อความคิดท่ีจะใชบ้ริการ นอกจากน้ีคุณภาพการให้บริการ ความ
ปลอดภยัและการยอมรับเทคโนโลยมีีอิทธิพลต่อความคิดท่ีจะใชบ้ริการ 
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Abstract 

 This research aims to study the Intention to perform financial transaction through A-Mobile 

application of Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives of People in Bangkok. Research 

sample were 400 consumers who used consume or consume perform Financial Transaction through A-

Mobile Application of Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives of People in Bangkok. 

Questionnaires were applied for collected data. The data were analyzed by using statistic such as 

percentage, average, standard deviation, independent samples t-test, one-way ANOVA and multiple 

regression analysis  

 The results from general data demonstrated that the consumers who consumed perform 

financial transaction through A-Mobile application generally were female, age between 21-30 years 

old, bachelor degree graduated and work at public company with income 20,001-30,000 Baths. The 

result found that differences in occupation and monthly income affect perform financial transaction 

through A-Mobile application. The three factors, service quality, safety and technology acceptance 

affect perform financial transaction through A-Mobile application. 
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บทน ำ 

จากการแข่งขนัท่ีรุนแรงภายในอุตสาหกรรมธนาคารท่ีทุกรายต่างพยายามรักษาฐานลูกคา้เดิม

และเร่งขยายฐานลูกคา้ใหม่ เพื่อน าไปต่อยอดในธุรกิจให้ได้มากท่ีสุดนั้ น เป็นเร่ืองท่ีธนาคารให้

ความส าคญั ดงันั้น ธนาคารจึงมีการคิดคน้ผลิตภณัฑท์างการเงินและการใหบ้ริการท่ีสามารถ ตอบสนอง

ความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจของลูกคา้ให้ไดม้ากท่ีสุด เพื่อดึงให้ลูกคา้ใชบ้ริการกบัธนาคาร 

ส าหรับการบริการของธนาคารท่ีน่าจบัตามองในช่วง 1-2 ปีมาน้ี คือ Mobile Banking  

Mobile Banking คือ การท าธุรกรรมทางการเงินผ่านธนาคารทางโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ซ่ึงมีการ

ให้บริการทางการเงินท่ีหลากหลาย เช่น การโอนเงินทั้ งภายในธนาคารและระหว่างธนาคาร การ 

ตรวจสอบยอดบญัชี และการท าธุรกรรมช าระเงินและช าระใบแจง้หน้ี เป็นตน้ จากความสามารถของ 



Mobile Banking ในประเทศไทย ซ่ึงปัจจุบนัมีความกา้วหนา้ และไดรั้บการยอมรับจากลูกคา้มากข้ึนแต่

ยงัมีปัจจยัอ่ืนๆท่ีท าให ้Mobile Banking ไม่นิยมใชใ้นลูกคา้บางกลุ่มเน่ืองจากความไม่แน่ใจในศกัยภาพ 

ของระบบรักษาความปลอดภยั ลูกคา้ไม่เขา้ใจในระบบ Mobile Banking ขั้นตอนการสมคัรขอใชบ้ริการ

ยงัยุง่ยากและเสียเวลา และลูกคา้ยงัไม่คุน้เคยต่อการใชเ้ทคโนโลยใีนการใชบ้ริการ  

ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะท าการศึกษา ความคิดท่ีจะใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผา่น Application A-

Mobile (Mobile Banking) ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  เพื่อให้ทางธนาคาร

สามารถน าไปพฒันาและปรับปรุงการใหบ้ริการ หรือเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ Mobile Banking 

แก่ลูกคา้ของธนาคารใหมี้ความพึงพอใจมากท่ีสุด 

 

วตัถุประสงค์งำนวจัิย 

1. เพื่อศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูใ้ชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผา่น Application A-

Mobile (Mobile Banking) ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการต่อคุณภาพการให้บริการธุรกรรมทางการเงิน

ผา่น Application A-Mobile (Mobile Banking) ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ของ

ผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการต่อความปลอดภยัและการยอมรับเทคโนโลยี

ธุรกรรมทางการเงินผ่าน Application A-Mobile (Mobile Banking) ของธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. เพื่อศึกษาความคิดท่ีจะใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน Application A-Mobile (Mobile 

Banking) ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ ของ

ผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

5.  เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณภาพการให้บริการ ความปลอดภยัและการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมี

ผลต่อความคิดท่ีจะใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน Application A-Mobile (Mobile Banking) ของ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 



สมมติฐำนงำนวจิัย 

1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ เพศ อายุ รายได้

ต่อเดือน ระดบัการศึกษา และอาชีพ ท่ีแตกต่างกนัมีความคิดท่ีจะใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน 

Application A-Mobile (Mobile Banking) ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ต่างกนั 

2. คุณภาพการให้บริการ คือ ความเช่ือถือและไวว้างใจได้ การให้ความเช่ือมัน่แก่ผูรั้บบริการ 

ความเป็นรูปธรรมของการบริการ เขา้ใจการรับรู้ความตอ้งการของผูรั้บบริการ และการตอบสองความ

ต้องการ มีผลต่อความคิดท่ีจะใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน Application A-Mobile (Mobile 

Banking) ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

3. ความปลอดภยัและการยอมรับเทคโนโลย ีคือ ความปลอดภยั การรับรู้ถึงประโยชน์ของการ

ใชง้าน และการรับรู้ถึงความง่ายของการใชง้าน มีผลต่อความคิดท่ีจะใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผา่น 

Application A-Mobile (Mobile Banking) ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรดา้นความ

ปลอดภยัและการยอมรับเทคโนโลย ี

 

ขอบเขตกำรวิจัย 

1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชากรท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และใช้

บริการ Application A-Mobile (Mobile Banking) ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

ในช่วง 1 มกราคม 2561 – 30 เมษายน 2562 จ านวน 400 คน 

 2. ระยะเวลาท่ีศึกษา เมษายน พ.ศ. 2562 - มิถุนายน พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวจิัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่ง แบบสอบถาม

ออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม โดยงานวิจยัคร้ังน้ี

ไดมี้การทดสอบความเท่ียงตรงและความน่าเช่ือถือ (Validity & Reliability) ของแบบสอบถาม โดยผา่น

การตรวจสอบของอาจารยท่ี์ปรึกษาการวิจยั เพื่อให้ไดแ้บบสอบถามท่ีมีความถูกตอ้ง เหมาะสม และ



สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องงานวิจยัท่ีก าหนดไว ้เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและความเขา้ใจในการ

ส่ือความหมายก่อนเกบ็ขอ้มูลจริง  

 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการต่อคุณภาพการใหบ้ริการของธุรกรรมทาง

การเ งินผ่าน Application A-Mobile (Mobile Banking) ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร โดยใชเ้คร่ืองมือประเภทมาตรประมาณค่า (Rating Scale) ซ่ึงแบ่งระดบัความคิดเห็นออกเป็น 

5 ระดบั จากนอ้ยไปมาก (Likert Scale) 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามความคิดเห็นของผูใ้ช้บริการต่อความปลอดภัยและการยอมรับ

เทคโนโลยีของธุรกรรมทางการเงินผ่าน Application A-Mobile (Mobile Banking) ของธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยใชเ้คร่ืองมือประเภทมาตรประมาณค่า (Rating Scale) ซ่ึงแบ่ง

ระดบัความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดบั จากนอ้ยไปมาก (Likert Scale)  

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามความคิดเห็นของผูใ้ช้บริการต่อความคิดท่ีจะใช้บริการธุรกรรมทาง

การเ งินผ่าน Application A-Mobile (Mobile Banking)  ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร โดยใชเ้คร่ืองมือประเภทมาตรประมาณค่า (Rating Scale) ซ่ึงแบ่งระดบัความคิดเห็นออกเป็น 

5 ระดบั จากนอ้ยไปมาก (Likert Scale) 

 

สถิติที่ใช้ในกำรวจิัย  

 ภายหลงัจากท่ีไดรั้บขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีไดรั้บการตอบอยา่งครบถว้นสมบูรณ์แลว้ ผูว้ิจยั

ไดป้ระมวลผล โดยวิธีการทางสถิติดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป (SPSS) ดงัน้ี  

1. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อใชอ้ธิบายขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่ม

ตวัอย่าง โดยอธิบายและน าเสนอในรูปตาราง แจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และแผนภูมิวงกลม (Pie chart)  

2. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อศึกษาขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งโดย

ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) ใน การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) โดยใช้

เคร่ืองมือวิเคราะห์ผลทางสถิติ ดงัน้ี  

2.1. การวิเคราะห์ Independent Samples T-test และ One-Way ANOVA เพื่อทดสอบ

ว่า ความคิดท่ีจะใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน Application A-Mobile (Mobile Banking) 



ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จะแตกต่างกันไปตามปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์หรือไม่  

2.2. การวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) เพือ่จดักลุ่มตวัแปรในแต่ละปัจจยัท่ีศึกษา  

2.3. การวิเคราะห์ความถดถอยพหุ (Multiple Regression) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์

ระหวา่งปัจจยัท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) กบัความคิดท่ีจะใชบ้ริการธุรกรรม

ทางการเงินผ่าน Application A-Mobile (Mobile Banking) ของธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร ของกลุ่มตวัอยา่ง 

 

สรุปผลกำรวิจัย  

จากการวิเคราะห์ขอ้มูล สามารถสรุปผลการวิจยัได ้ดงัน้ี 
1. กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 81.30) มีอายุระหว่าง 21-30 ปี (ร้อยละ 46.30) 

การศึกษาระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 84.50) ส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษทัเอกชน (ร้อยละ 47.80) และมี
รายไดต่้อเดือน 20,001– 30,000 บาท (ร้อยละ 32.30) 

2. กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.16 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .5365 และเม่ือพิจารณารายดา้น พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีความ

คิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการระดบัมากท่ีสุด ในดา้นการตอบสองความตอ้งการ ส่วนดา้นความ

เช่ือถือและไวว้างใจได ้ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ ดา้นการให้ความเช่ือมัน่แก่ผูรั้บบริการ 

ดา้นเขา้ใจการรับรู้ความตอ้งการของผูรั้บบริการ อยูใ่นระดบัมาก 

3. กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นต่อความปลอดภยัและการยอมรับเทคโนโลยี โดยรวมอยู่ใน

ระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.25 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .5608 และเม่ือพิจารณารายดา้น 

พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นต่อความปลอดภยัและการยอมรับเทคโนโลยี ระดบัมากท่ีสุด ในดา้น

การรับรู้ถึงประโยชน์ของการใชง้าน รองลงมาคือดา้นการรับรู้ถึงความง่ายของการใชง้าน ส่วนดา้น

ความปลอดภยั อยูใ่นระดบัมาก 

4. กลุ่มตัวอย่างมีความคิดท่ีจะใช้ธุรกรรมทางการเงินผ่าน Application A-Mobile (Mobile 

Banking) โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.35 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .7283  

 



อภิปรำยผลกำรวิจัย 

 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดน้ ามาประยกุตใ์ชใ้นงานวิจยั

เร่ือง ความคิดท่ีจะใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน Application A-Mobile (Mobile Banking) ของ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร อภิปรายผลตาม

วตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1. เพื่อศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูใ้ชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผา่น Application A-

Mobile (Mobile Banking) ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 325 คน เพศชายมี 75 คน มีอายรุะหวา่ง 21-30 ปีมาก
ท่ีสุด จ านวน 185 คน ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 338 คน ประชากรส่วนใหญ่เป็น
พนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 191 คน รองลงมาคือ ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 127 คน 
และส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือน 20,001,30,000 บาท  จ านวน 129 คน รองลงมาคือ 15,000-20,000 บาท 
จ านวน 120 คน  

2. เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการต่อคุณภาพการให้บริการธุรกรรมทางการเงิน

ผา่น Application A-Mobile (Mobile Banking) ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ของ

ผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของธุรกรรมทางการเงินผ่าน Application 

A-Mobile (Mobile Banking) โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความ

คิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการระดบัมากท่ีสุด ในดา้นการตอบสองความตอ้งการ รองลงมาคือดา้น

ความเช่ือถือและไวว้างใจได้ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านการให้ความเช่ือมั่นแก่

ผูรั้บบริการ ดา้นเขา้ใจการรับรู้ความตอ้งการของผูรั้บบริการ อยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบัศศวริศา 

อารยะรังษี (2556) ไดศึ้กษาคุณภาพการใหบ้ริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของ   ลูกคา้ในการใชบ้ริการ

ธุรกรรมทางการเงินผ่านธนาคาร อินเทอร์เน็ตของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขตจงัหวดั

นครราชสีมา พบว่า คุณภาพการใหบ้ริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ในการใชบ้ริการธุรกรรม

ทาง การเงินผา่นธนาคารอินเทอร์เน็ตของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขตจงัหวดันครราชสีมา 

ทั้ง 5 ดา้น และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และสอดคลอ้งกบัหทยัรัตน์ 

บรรลือ (2556) ไดศึ้กษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการให้บริการของธนาคารออมสิน  สาขาสวน



จิตรลดา พบว่า ความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการของธนาคารออมสิน สาขาสวนจิตรลดา

โดยรวม อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า มีความพึงพอใจมากท่ีสุดในดา้นการตอบสนอง

ความตอ้งการ รองลงมา คือ ด้านการให้ความมัน่ใจ ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ด้านความ

น่าเช่ือถือหรือความไวว้างใจ และดา้นการเขา้ใจการรับรู้ความตอ้งการของผูรั้บบริการ ตามล าดบั 

3. เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการต่อความปลอดภยัและการยอมรับเทคโนโลยี

ธุรกรรมทางการเงินผ่าน Application A-Mobile (Mobile Banking) ของธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร  

ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นต่อความปลอดภยัและการยอมรับเทคโนโลยขีองธุรกรรมทางการเงิน

ผา่น Application A-Mobile (Mobile Banking)โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ 

ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นต่อความคิดเห็นต่อความปลอดภยัและการยอมรับเทคโนโลยีระดบัมากท่ีสุด 

ในดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ของการใชง้าน และดา้นการรับรู้ถึงความง่ายของการใชง้าน  รองลงมาคือ

ดา้นความปลอดภยั อยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบัชญัญาพทัธ์ จงทวี (2558) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

ความพึงพอใจในการใชบ้ริการ  Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัท่ีส่งต่อความพึง

พอใจในการใชบ้ริการ Mobile Banking โดยเรียงตามล าดบัจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการอ านวย

ความสะดวก ปัจจยัการรับรู้ถึงประโยชน์และความง่ายของการใชง้าน และปัจจยัดา้นความปลอดภยั 

ตามล าดบั และสอดคลอ้งกบัธญัยากร ขวญัใจสกุล (2560) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้

บริการช าระเงินผ่านระบบ โมบายแบงก์ก้ิงและระบบโมบายเพยเ์มน้ต์ พบว่า ความตั้งใจในการใช้

บริการช าระเงินผ่านระบบโมบายแบงก์ก้ิงเรียงตามล าดับความส าคัญ ประกอบด้วย การรับรู้ถึง

ประโยชน์จากการใชง้านโมบายแบงก์ก้ิง การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานโมบายเพยเ์มน้ต์ ความ

เช่ือมัน่ไวใ้จในผูใ้หบ้ริการระบบโมบายแบงกก้ิ์ง การรับรู้ถึงประโยชน์จากการใชง้านโมบายเพยเ์มน้ต์

และการรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้านโมบายแบงกก้ิ์ง ตามล าดบั 

4. เพื่อศึกษาความคิดท่ีจะใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน Application A-Mobile (Mobile 

Banking) ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ ของ

ผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

เพศ อายุ ระดับการศึกษาท่ีต่างกัน  มีค่าเฉล่ียคะแนนการประเมินไม่แตกต่างกัน อย่างมี

นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนอาชีพ และระดบัรายไดต่้อเดือน มีค่าเฉล่ียคะแนนการประเมิน



แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ผูว้ิจยัจึงวิเคราะห์ Post Hoc Analysis โดยวิธี LSD 

พบว่าในแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  สอดคลอ้งกบัชญัญาพทัธ์ 

จงทวี (2558) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ  Mobile Banking ในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่าผูใ้ชบ้ริการท่ีมีความแตกต่างกนัในดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีระดบัความพึง

พอใจในการใชบ้ริการ Mobile Banking ท่ีแตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบัสุรียพ์ร เหมืองหล่ิง (2558) ได้

ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความเช่ือมัน่ในการใชบ้ริการทางการเงินผ่าน Mobile Banking Application ของ

ผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า อายุและระดบัรายไดท่ี้ต่างกนั มีผลต่อความ

เช่ือมัน่ในการใชบ้ริการท่ีแตกต่างกนั 

5. เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณภาพการให้บริการ ความปลอดภยัและการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมี

ผลต่อความคิดท่ีจะใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน Application A-Mobile (Mobile Banking) ของ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผูใ้ชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผา่น Application A-Mobile (Mobile Banking) ของธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในเขตกรุงเทพมหานคร มีความคิดท่ีจะใชบ้ริการ โดยคุณภาพการ

ใหบ้ริการ ความปลอดภยัและการยอมรับเทคโนโลยมีีอิทธิพลต่อความคิดท่ีจะใชบ้ริการ สอดคลอ้งกบัศ

ศวริศา อารยะรังษี (2556) ไดศึ้กษาคุณภาพการใหบ้ริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของ ลูกคา้ในการใช้

บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านธนาคาร อินเทอร์เน็ตของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขต

จงัหวดันครราชสีมา  พบว่าคุณภาพการให้บริการส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ในการใชบ้ริการ

ธุรกรรมทางการเงินผ่านธนาคารอินเทอร์เน็ตของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในเขตจงัหวดั

นครราชสีมา และสอดคลอ้งกบัธญัยากร ขวญัใจสกลุ (2560) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้

บริการช าระเงินผา่นระบบ โมบายแบงกก้ิ์งและระบบโมบายเพยเ์มน้ต ์พบวา่ ความตั้งใจของผูใ้ชบ้ริการ

ในการใชบ้ริการช าระเงินผ่านระบบโมบายแบงกก้ิ์งและระบบโมบายเพยเ์มน้ต ์ข้ึนอยู่กบัอิทธิพลของ

ปัจจยัการรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน ความเช่ือมัน่ไวใ้จในผูใ้ห้บริการและการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ี

ไดรั้บ ตามล าดบั  

ทั้ งน้ีงานวิจัยเร่ืองความคิดท่ีจะใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน Application A-Mobile 

(Mobile Banking) ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ของผู ้ใช้บริการในเขต

กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลไดว้่าตวัแปรอิสระทั้งหมดสามารถอธิบายความแปรปรวนท่ีเกิด



ข้ึนกบัตวัแปรตามได ้78.3 %  (Adjusted R Square = .783) โดยคุณภาพการให้บริการ ความปลอดภยั

และการยอมรับเทคโนโลยี สามารถท านายผลความคิดท่ีจะใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน 

Application A-Mobile (Mobile Banking) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 

ข้อเสนอแนะ 

1.  คุณภาพให้บริการของธุรกรรมทางการเงินผ่าน Application A-Mobile (Mobile Banking) 

ด้านการตอบสองความต้องการ ควรศึกษาขอ้มูล สอบถามความต้องการของผูใ้ช้บริการ เพื่อให้

ผูใ้ชบ้ริการไดรั้บบริการใหต้รงตามตอ้งการ ดา้นความเช่ือถือและไวว้างใจได ้ผูใ้ชบ้ริการรู้สึกว่าวางใจ

ได ้ตอ้งแสดงให้เห็นถึงความน่าเช่ือถือ เกิดจากการให้บริการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง แม่นย  าไม่ผิดพลาด ตรง

เวลา และตรงต่อความตอ้งการของผูรั้บบริการทุกคร้ัง ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ ควรมี

ความเพียบพร้อมของเคร่ืองมือ และองคป์ระกอบต่างๆ โดย Application สามารถใชง้านไดอ้ย่างดี ไม่

พบปัญหา ด้านการให้ความเช่ือมัน่แก่ผูรั้บบริการ ผูใ้ช้บริการรู้สึกมัน่ใจ สามารถรับประกันความ

เช่ือมัน่ใหผู้ใ้ชบ้ริการได ้ไม่เกิดปัญหาท่ีท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความไม่สบายใจ ควรมีการดูแลป้องกนัท่ีดี 

และดา้นเขา้ใจการรับรู้ความตอ้งการของผูรั้บบริการ คือการท่ีผูใ้ชบ้ริการรู้สึกว่าไดรั้บเอาใจใส่ ควร

ดูแล ใส่ใจหากลูกคา้พบปัญหาควรรีบช่วยแกไ้ข ใหค้วามช่วยเหลือลูกคา้อยา่งดี ไม่ควรใหใ้หลู้กคา้รู้สึก

ไม่ไดรั้บการช่วยเหลือ ควรมีทีมงานท่ีคอยดูแลลูกคา้โดยเฉพาะ เพื่อสร้างความประทบัใจ 

2. ความปลอดภยัและการยอมรับเทคโนโลยี ท่ีมีผลต่อความคิดท่ีจะใช้บริการธุรกรรมทาง

การเงินผา่น Application A-Mobile (Mobile Banking) คือดา้นความปลอดภยั ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์

ของการใชง้าน และดา้นการรับรู้ถึงความง่ายของการใชง้าน ควรเน้นย  ้าถึงประโยชน์ของการใช้งาน 

Mobile Banking เพื่อให้ผูใ้ชบ้ริการทราบ และยอมรับการใชบ้ริการ Mobile Banking นอกจากนั้นควร

ออกแบบการใชง้าน Mobile Banking ให้สามารถใชง้านไดง่้าย มีความปลอดภยั เม่ือผูใ้ชบ้ริการไดใ้ช้

งาน จะไดรู้้สึกว่าการใชบ้ริการง่าย ท าธุรกรรมไดง่้ายเกิดความเขา้ใจในการใชบ้ริการ และใชง้านอยา่ง

ต่อเน่ือง และมัน่ใจในความปลอดภยัของ Application 
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