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บทคัดย่อ 

การศึกษาครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์ 1.) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ Application Thanachart 
Connect ของคนในเขตกรุงเทพมหานคร  2.) เพื่อศึกษาพฤตกิรรมการใช้ Application Thanachart 
Connect ของคนในเขตกรุงเทพมหานคร  จำแนกตามอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้  3.) เพื่อ
ศึกษาปัจจยัเกีย่วกับรูปแบบบรกิาร ประเภทและลักษณะการให้บรกิาร ความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยที่
มีผลต่อพฤตกิรรมการใช้ Application Thanachart Connect ของคนในเขตกรุงเทพมหานคร      

  กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัยครัง้นี้ คือ  คนในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 
คนเก็บรวบรวมโดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวม หลังจากได้แบบสอบถามครบ
ทั้งหมดจึงนำขอ้มูลที่ได้ไปวิเคราะห์คำนวณผล โดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS หาค่าสถิตทิี่
ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่(Frequency), ร้อยละ (Percentage), ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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(Standard Deviation) ในการทดสอบสมมติฐาน ผู้วิจัยใช้สถติิการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว 
(One-Way ANOVA) และสถิติการถดถอยพหคุุณ (Multiple Regression Analysis) 
 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ คนในเขตกรงุเทพมหานครท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้
ต่างกัน ทำให้พฤติกรรมการใช้ Application Thanachart Connect โดยรวมไม่ต่างกัน              
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ Application Thanachart Connect ของคนในเขตกรุงเทพมหานคร คือ 
ด้านรูปแบบการให้บริการ มีผลต่อพฤตกิรรมการใช้ Application Thanachart Connect ของคนในเขต
กรงุเทพมหานคร และด้านประเภทและลักษณะการให้บรกิาร ดา้นความน่าเชื่อ ด้านความปลอดภัย ไม่มีผล
ต่อพฤติกรรมการใช้ Application Thanachart Connect ของคนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
คำสำคัญ : พฤติกรรมการใช้ Application Thanachart Connect ; คนในเขตกรงุเทพมหานคร 
 

ABSTRACT 

          The objectives of the study are 1.) To study the usage behavior of Thanachart 
Connect application of people in Bangkok 2.) To study the usage behavior of Thanachart 
Connect application of people in Bangkok classified by ages, educations, occupations and 
monthly income 3.) To study factors; user interface, types of service, reliability, security 
that affect to usage behavior of Thanachart Connect application of people in Bangkok 

The samples used in this research were 400 people in Bangkok using 
questionnaires as a tool to collect data. And analyze the results by processing from the 
SPSS program. Statistics in data analysis consists of frequency, percentage, mean and 
standard deviation, one-way variance statistics (One-way ANOVA and multiple regression 
analysis (MRA).  

The hypothesis testing found that the people in Bangkok with different ages, 
gender, education and monthly income making no difference of the usage behavior of 
Thanachart Connect application. 

 

KEYWORD : The usage behavior of Thanachart Connect application ; people in Bangkok 
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บทนำ 

             ในป ีพ.ศ. 2553 ไดเ้กิดแอปพลิเคชัน่ Mobile Banking ครัง้แรกบนโลกยุคที่สมารท์โฟนเริ่มเบ่ง
บานเริ่มมีผู้พัฒนา App Mobile banking ทีเ่ข้ามาช่วยทดแทน sms banking ทีจ่ากเดิมทำได้แค่แจ้งเตือน
เงินเข้า เงินออก และทำรายการง่ายๆ กลายมาเป็นการพัฒนาแอปพลิเคชั่นที่ทำรายการตา่งๆ ได้มากขึ้นผ่าน
อินเทอร์เน็ตที่ทำรายการได้ตลอด 24 ชั่วโมง  และหลายๆธนาคารในไทยก็พฒันา App Mobile banking 
ในช่วงนั้น 
             ในชว่งกลาง พ.ศ. ๒๕๔๕   นอกจากการทำธรุกรรมต่างๆ ที่ธนาคารแล้ว ปัจจุบันสามารถใช้
บริการผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์ได ้ทำให้ได้รับความสะดวกมากขึน้ Mobile Banking  จึงเป็นตัวช่วยสำคัญ
แห่งยุคดิจิทัลที่เข้ามาอำนวยความสะดวกให้การทำธุรกรรมทางการเงิน เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา และนำมา
ซึ่งความเปล่ียนแปลงทางสังคม พฤติกรรมผู้บริโภค และเศรษฐกิจโลก จากแต่ก่อนเวลาจะไปเบิกฝาก ถอน 
โอนเงิน ต้องเดนิทางไปสาขาธนาคาร ยืนรอคิว และมีช่วงเวลาเปิดให้บริการและมาสะดวกยิ่งขึ้นเมือ่มี
อินเทอร์เน็ตแบงกิง้ พัฒนาเรื่อยมาจนปัจจุบันยุคดิจิทัลทีว่ันนีทุ้กสารพัดเรื่องเงินทองทำได้ง่ายๆจบได้บน 
Smart Phone ที่เรยีกกันว่า “Mobile Banking” 

             ปัจจุบัน Mobile Banking ไม่ได้เปน็เพียงแอปพลิเคชันที่ทำธรุกรรมทางการเงินเทา่นั้น แต่เป็น
ไลฟ์สไตล์ แพลตฟอร์มที่สามารถตอบสนองตอ่ พฤตกิรรมผู้บริโภคที่เปล่ียนแปลงไปในยุคดิจทิัลได้  เห็นได้
จากการเพิ่มชอ่งทางอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่มากกว่าการให้บริการทางการเงิน เช่น การชำระค่าน้ำ ค่า
ไฟ และค่าโทรศัพท์ หรอืการมีแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ขนาดย่อม รวมทัง้พัฒนาฟีเจอร์ เพื่อเป็นตวัช่วย
ในการทำธรุกจิของผู้ประกอบการ e-commerce 

            ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการใช้ Application Thanachart Connect ของคนใน
เขตกรงุเทพมหานคร ซึ่งจะช่วยให้ธรุกจิธนาคารสามารถพัฒนาระบบและผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความ
ต้องการได้มากขึ้นในสังคมยุคดจิิตอลในปัจจุบนันี้และสามารถแข่งขันกับคู่แขง่ในกลุ่มธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตอ่ไป 

วัตถุประสงค์ของการวจิัย 

1. เพื่อศึกษาพฤตกิรรมการใช้ Application Thanachart Connect ของคนในเขตกรุงเทพมหานคร  
2. เพื่อศึกษาพฤตกิรรมการใช้ Application Thanachart Connect ของคนในเขตกรุงเทพมหานคร  

จำแนกตามอาย ุระดับการศึกษา อาชพีและรายได ้
3. เพื่อศึกษาปัจจยัเกี่ยวกับรูปแบบบริการ ประเภทและลักษณะการให้บรกิาร ความน่าเชื่อถอืและ

ความปลอดภัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ Application Thanachart Connect ของคนในเขต
กรงุเทพมหานคร      
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ขอบเขตของงานวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการใช้ Application Thanachart 
Connect ของคนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการวิจัยในครั้งนี้มีขอบเขตการวิจัย ดังนี้  

1. ขอบเขตด้านเนือ้หา  ใชใ้นการวิจัยประกอบดว้ยปัจจัยส่วนบคุคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพและรายได้  ตัวแปรอิสระ 4 ตัว ได้แก่ รปูแบบการให้บริการ,ประเภทและลักษณะการให้บรกิาร,ความ
น่าเชื่อถือและความปลอดภัย ตวัแปรตามของการวิจัยครั้งนี้ไดแ้ก่ พฤตกิรรมการใช้ Application 
Thanachart Connect ของคนในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย  ด้านความถี่ในการใช้งาน  

2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาพฤติกรรมการใช้ 
Application Thanachart Connect ของคนในเขตกรุงเทพมหานครที่ใช้งาน Application Thanachart 
Connect  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ทำการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการเปิดตาราง
คำนวณด้วยสูตรทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ซึ่งกำหนดค่าความ
คลาดเคล่ือนของการสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่รอ้ยละ 5 Yamane (1973) จากประชากรที่ไม่ทราบแน่นอน ได้ขนาด
กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 400 คน 

3. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ระยะเวลาที่ใช้ศึกษาวิจัยครั้งนี้ในช่วงระหว่างเดือน พฤษภาคม 63  – กรกฎาคม 63  
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ทำใหท้ราบถึงพฤติกรรมการใช้ Application Thanachart Connectของคนในเขต
กรงุเทพมหานคร 

2. สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาให้ดีขึน้ของแต่ละด้านที่ผู้วิจัยได้ศึกษา 

ทบทวนวรรณกรรม 

(ณภัทร อติคุณธนิน (2560) ปจัจัยที่มีผลต่อการรับรู้ความสะดวกในการใช้คือความสามารถในตนเอง
และอำนวยความสะดวกเงือ่นไข การรับรู้ความสามารถของตนเองหมายถงึความเช่ือว่า บุคคลมี
ความสามารถในการดำเนินการตามพฤติกรรมที่เฉพาะเจาะจงกับไอที  

  Yadav, Chauhan and Pathak (2015) ใหค้วามหมายว่า การใช้งานจริงเกี่ยวกับเทคโนโลยยีทาง
อิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าเป็นรูปแบบที่ใช้บ่อยที่สุด ความถี่ในการใช้ต่อวัน ช่วงเวลาที่ ใช้ ระยะเวลาที่ใช้ตอ่วัน ใช้
เพื่อวัตถุประสงค์ใดมากที่สุด คุณสมบัติที่ชอบมากที่สุด และแหล่งหรอืส่ือทีท่ำให้สนใจที่จะใช้บริการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

  Engel Kollat and Blackwell (1968, p. 3) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรม ผู้บริโภค (Consumer 
Behavior) หมายถึง การกระทำต่างๆ ของบุคคลหนึ่งที่เกีย่วข้องโดยตรงกับ การจดัหาให้ไดม้าซึ่งการบริโภค 
การใช้สินค้าและบริการ รวมทัง้กระบวนการตดัสินใจที่มอียู่กอ่นและหลังการกระทำดังกล่าวด้วย 
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(สุนันทา หลบภัย (2559))  กล่าวว่า ผู้ใช้บรกิารชําระเงินผ่านอุปกรณ์ส่ือสาร เคล่ือนที่ให้ความสําคัญ
กับความไว้วางใจ ที่ผู้ให้บริการสามารถสร้างความเช่ือมั่นถงึการให้บริการที่มคีวามปลอดภัย ซึ่งหาก
ผู้ใช้บริการชําระเงินผ่านอุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนที่มีความไว้วางใจจะมีการ เลือกใช้ระบบนั้น และเกิดเป็น
ความตั้งใจใช้งานในที่สุด 

(ส่ือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ, 2556) อ้างใน (ปวิตรา สอนดี (2560)จากผลการสำรวจของนีลสัน พบว่า กลุ่ม
อายุ 25-39 เปน็กลุ่มหลักที่มกีารซ้ือสินค้าและบริการออนไลนม์ากที่สุด โดยมีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้น โดย 
กลุ่มรองลงมาคือกลุ่มผู้สูงอายุ 40 ปขีึ้นไป นอกจากนีพ้ฤตกิรรมของกลุ่มผู้สูงอายุยังมีความนา่สนใจโดยที่
ผู้สูงอายุเหล่าน้ีมีเงินสำหรับใชจ้่าย ฟุ่มเฟอืยและใช้จ่ายเฉล่ียแล้วมากกว่าคนวัยอื่น ๆ ในสินค้าเกือบทกุ
รายการ เช่น อาหารสำเรจ็รูป ของตกแตง่บ้าน บันเทิง ของใช้ส่วนตัว ของชำร่วย และสินค้าสุขภาพ เป็นต้น 

 (Schierz, Schilke & Wirtz, 2009) ปัจจัยการรับรู้ถงึความปลอดภัยมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งตอน
การตดัสินใจเลือกใช้บริการ ชําระเงินออนไลน์ผ่านอุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนที่ เนือ่งจากการซ้ือสินค้าและบริการ
ผ่านทางอินเทอร์เน็ต นั้น ผู้บริโภคจําเป็นต้องมกีารรับรูถ้ึงความปลอดภัย (Perceived Security) ในการใช้
บริการ โดย เฉพาะเม่ือเป็นการใช้บริการชําระเงินผ่านอุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนที่มีความเกีย่วข้องกับความ
ปลอดภัย ของขอ้มูลส่วนตัว ความเป็นส่วนตัว และข้อมูลการทําธุรกรรม 

(Fox, 1974) ความไว้วางใจ เปน็ความจริงที่มีคนจํานวนหนึ่งไดเ้กิดความเชือ่มัน่ โดยคนจํานวนน้ันได้มี

ส่วนร่วม ในการแลกเปล่ียนในความซ่ือสัตย์ จริงใจ เชื่อถือ โดยที่มีความใกล้ชดิสัมพันธ์กันกับกรอบ

แนวความคิดทางการตลาดที่ศึกษาเรื่องบุคลิกภาพและจิตวิทยา 

 
วิธีดำเนินการวิจัย 

           ในการวิจัยครัง้นี้  เป็นการวจิัยเชิงปรมิาณ (Quantitative Research) โดยใช้การสำรวจวจิัย 
(Survey Research) และใช้วธิีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลดว้ยวิธีการทางสถิตโิดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ในการสรุปผล     
ประชากรที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้คือ ลูกค้าในเขตกรงุเทพมหานครที่ใชธ้รุกรรมผ่านแอฟพลิเคชั่น 
Thanachart Connect  ไม่ทราบประชากรที่แน่นอน  
           กลุ่มตวัอย่าง ที่ใชใ้นการวิจัยครั้งนี้ ทำการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการเปิดตารางคำนวณด้วย
สูตรทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ทีร่ะดับความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 ซึ่งกำหนดค่าความคลาดเคล่ือนของ
การสุ่มกลุ่มตวัอย่างทีร่้อยละ 5 Yamane (1973) ไมท่ราบประชากรที่แน่นอน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 
400  คน 
            ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วจิัยได้ใช้แบบสอบถาม ซึ่งเป็นเครื่องมอืหลักที่ผู้วจิัยใชใ้นการเกบ็รวบรวมข้อมลู
เป็น 3 ส่วนดงันี ้
     ส่วนที ่1     แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจยัส่วนบุคคล เป็นคำถามปัจจัยส่วนบุคคล  ด้านอายุ ด้านอาชีพ  
ด้านรายไดเ้ฉล่ียต่อเดอืน ด้านระดับการศึกษา  มีจำนวนแบบสอบถามทัง้หมด 4 ขอ้ 
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    สว่นที่ 2     ข้อมูลเกี่ยวกับพฤตกิรรมการใช้ Application Thanchart Connect  ของธนาคารธนชาต 
จำกัด (มหาชน)  ของคนในเขตกรงุเทพมหานคร ซึ่งประกอบดว้ย คำถามเกี่ยวกับ ความถีก่ารเข้าใช้บริการ
ธุรกรรมทางการเงินผ่านแอฟพลิเคชั่น มีจำนวนแบบสอบถามทั้งหมด 3 ข้อ ประกอบดว้ยคำถามในลักษณะ
ประเมินค่าความคิดเห็น  5 ระดับ (Rating Scale) 
     ส่วนที ่3      แบบสอบถามคำถามเกี่ยวกบัปัจจัยที่มีผลตอ่พฤตกิรรมการใช้ Application Thanchart 
Connect  ของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)  ของคนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบไปด้วยคำถาม
เกี่ยวกับ รูปแบบการให้บรกิาร ประเภทและลักษณะการให้บริการ ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ มี
จำนวนแบบสอบถามทัง้หมด  25  ข้อ  ประกอบด้วยคำถามในลักษณะประเมินค่าความคิดเห็น  5 ระดับ 
(Rating Scale)  
การวิเคราะห์ขอ้มูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้
    1.1 ใช้ค่ารอ้ยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) ในการอธิบายตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคล  
    1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการอธิบายตัวแปรอิสระ 
ได้แก่ รูปแบบการให้บริการ,ประเภทและลักษณะการให้บรกิาร,ความน่าเชือ่ถอื,ความปลอดภัยและ
พฤตกิรรมการใช้ Application Thanchart Connect  ของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ของคนในเขต
กรงุเทพมหานคร 
2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ดังนี ้
    2.1 คนในเขตกรงุเทพมหานคร ที่มี อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดต้่อเดือน ทำให้มีพฤติกรรมการใช้ 
Application Thanchart Connect  ของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ตา่งกันจงึวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
สถิติความแปรปรวนทางเดยีว (One – Way ANOVA) หากพบความแตกตา่งจะนำไปเปรยีบเทียบเป็นรายคู่ 
โดยใช้วิธขีอง LSD 
    2.2  รุปแบบการให้บรกิาร,ประเภทและลักษณะการให้บรกิาร,ความน่าเชือ่ถือและความปลอดภัย มีผล
ต่อพฤติกรรมการใช้ Application Thanchart Connect  ของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ของคนใน
เขตกรงุเทพมหานคร  วิเคราะห์โดยใช้สถติิถดถอย (Multiple Regression) 
 
ผลการวจิัย 

1. ผลการวิเคราะห์พฤตกิรรมการใช้ Application Thanachart Connect ของคนในเขต
กรงุเทพมหานคร โดยภาพรวม เมื่อพิจารณาแล้วมีระดับความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 

2. ผลการเปรยีบเทียบพฤติกรรมการใช้ Application Thanachart Connect ของคนในเขต
กรงุเทพมหานคร จำแนกตามปจัจัยส่วนบุคคล สามารถสรุปการวิจัย ได้ดังนี้  

2.1 คนในเขตกรงุเทพมหานครท่ีมอีายุ ระดับการศึกษา อาชพีและรายได้ต่างกัน ทำให้
พฤตกิรรมการใช้ Application Thanachart Connect โดยรวมไม่ต่างกัน 
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3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อพฤตกิรรมการใช้ Application Thanachart Connect ของคนใน
เขตกรงุเทพมหานครสามารถสรุปการวิจัย ได้ดงันี ้

3.1 ปัจจัยทีเ่กี่ยวกับรูปแบบการให้บริการ , ประเภทและลักษณะการให้บรกิาร , ความ
น่าเชื่อถือและความปลอดภัย มผีลต่อพฤตกิรรมการใช้ Application Thanachart Connect ของคนในเขต
กรงุเทพมหานคร 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

             ผลการวิจัยพฤติกรรมการใช้ Application Thanachart Connect ของคนในเขต
กรุงเทพมหานครสามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ได้ดังน้ี 

1. ผลการศึกษาผลการวจิัยพฤติกรรมการใช้ Application Thanachart Connect ของคนในเขต
กรงุเทพมหานครโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา พบว่า ความถี่ในการใช้งานอยู่ในระดับมาก 
ผู้วิจัยมีความเหน็ว่า  การให้บรกิารทางการเงินผ่าน Mobile Banking Application เป็นช่องทางที่สามารถ
ลดข้อจำกัดในเรื่องของเวลาและสถานที่ เพราะสามารถให้บรกิาร ไดทุ้กที่ ทกุเวลา มีความถีใ่นการทำ
ธุรกรรมมากขึ้น สอดคล้องกับแนวคิด ของ Pavlou (2003) ; Chircu and Kauffman (2000) ที่นำเสนอว่า 
การทำธุรกรรมสามารถลดการเสียเวลาตรวจสอบรายละเอียด หากลูกค้ามีความไว้วางใจยิง่มากเท่าใดยิง่จะ
ลดต้นทุนธรุกรรม เวลา และความพยายามลดลง ท้ายที่สุดทำให้เกิดประสบการณ์ทีด่ีในมุมมองของ
ผู้ใช้บริการและสอดคล้องกับงานวิจัยของ Venkatesh et al (2012) ที่พบว่าในบางครั้งการรบัรู้ถงึความง่าย
ในการใช้งานโมบายแบงกก์ิ้งเปน็ปัจจัยที่ส่งผลต่อการกระตุ้นให้เกิดความตั้งใจในการใช้บริการรวมทั้งการ
เพิ่มบรกิารที่ครอบคลุมความต้องการของผู้ใชง้านซ่ึงจะช่วยกระตุ้นให้ผู้ใช้ใช้บริการชำาระเงินผ่านระบบเพิ่ม
มากขึ้น 

2. ผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้ Application Thanachart Connect ของคนในเขต
กรงุเทพมหานคร จำแนกตามปจัจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพและรายได้ สามารถสรุปได้
ดังน้ี 

2.1 คนในเขตกรงุเทพมหานครที่มอีายุ ต่างกัน ทำให้พฤตกิรรมการใช้ Application Thanachart 
Connect โดยรวมไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเหน็ว่า พฤตกิรรมการใช้ Application Thanachart Connect 
ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ มีพฤติกรรมการใช้ โดยรวมไม่ต่างกัน ทั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ (ปวิตรา สอนดี 
(2560) จากหนงัสือฐานเศรษฐกิจ (2556)) ซึง่จากผลการสำรวจของนีลสัน พบว่า กลุ่มอายุ 25-39 เป็นกลุ่ม
หลักที่มกีารซ้ือสินค้าและบริการออนไลน์มากทีสุ่ด โดยมีอัตราการเติบโตที่เพิม่ขึ้น โดย กลุ่มรองลงมาคือ
กลุ่มผู้สูงอายุ 40 ปีขึ้นไป นอกจากน้ีพฤติกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุยังมีความน่าสนใจโดยที่ผู้สูงอายุเหล่านี้มีเงนิ
สำหรับใช้จ่าย ฟุ่มเฟือยและใช้จ่ายเฉล่ียแล้วมากกว่าคนวยัอื่น ๆ ในสินค้าเกือบทุกรายการ เชน่ อาหาร 
บันเทิง ของใช้ส่วนตัวและสินค้าสุขภาพ เป็นตน้ ซึ่งสอดคล้องงานวิจัยของ(พทุธวรรณ แก้วเกตุ, 2556) อ้าง
ในเฉลิมพงษ์ ลินลา (2562) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการใช้ เครือข่ายสังคมออนไลน์ ได้แบ่ง



8 
 

ประเภทของการใช้งานว่าเครอืข่ายสังคมออนไลน์ ยังเป็นพื้นทีใ่นการใหต้นเองได้แสดงตัวตน แสดงความชื่น
ชอบในส่ิงที่เหมอืนกัน ค้นหาความรู้รว่มกัน 

2.2  คนในเขตกรงุเทพมหานครที่มรีะดับการศึกษา ต่างกัน ทำให้พฤติกรรมการใช้ Application 
Thanachart Connect โดยรวมไม่ต่างกัน ซึง่ผู้วิจัยมีความเหน็ว่า พฤตกิรรมการใช้ Application 
Thanachart Connect ไม่ว่าจะอยู่ในระดับการศึกษาใดมีพฤติกรรมการใช้โดยรวมไมต่่างกนั ทั้งนี้สอดคล้อง
กับแนวคิด Stavins (2002) พบว่า การเลือกใช้เครื่องมอืการชำระเงิน แบบอิเล็กทรอนิกส์แต่ละชนิดของ
ผู้บริโภค ได้แก่ เอทีเอ็ม, การฝากเงินโดยตรง, การชำระเงินโดยตรง ,บัตรเครดิต, บัตรเดบิต, การโอนเงิน
อิเล็กทรอนิกส์, และinternet banking ส่วนมากปรับเปล่ียนตามระดับการศึกษาแต่ไม่มีรูปแบบปัจจัย
กระทบที่แน่นอนตายตัว ซึง่ไมส่อดคล้องกับงานวิจัยของ (สิริสุดา รอดทอง (2556) ศึกษาเรื่องความตั้งใจใน
การดาวน์โหลดโมบายแอฟพลิเคชั่นของผู้ใช้โทรศัพทเ์คล่ือนที่ในกลุ่มสมาร์ทโฟนระดับการศึกษาที่แตกต่าง
กันมีความตั้งใจในการดาวน์โหลดโมบายแอพพลิเคชั่นไม่แตกต่างกัน ซึง่ไม่ เป็นไปตามสมมติฐาน ทัง้นี้ ตลาด
แอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือในประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างตอ่เนื่องและเป็นโอกาส
ของนักพัฒนาแอพพลิเคชั่นและคอนเทนต์ที่มคีวามคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ สามารถออกแบบแอพพลิเคชั่นเพือ่
รองรับความต้องการการใช้งานของกลุ่มคนในยคุปัจจุบันที่มีความต้องการที่หลากหลาย ยงัผู้บริโภคอย่าง
รวดเร็ว และแพรห่ลายผ่านแอพพลิเคชั่น ดังนัน้ ระดับการศึกษา จึงไม่มีผลตอ่ความตั้งในการดาวน์โหลดโม
บายแอพพลิเคชั่น 

2.3  คนในเขตกรงุเทพมหานครที่มีอาชพี ต่างกัน ทำให้พฤติกรรมการใช้ Application Thanachart 
Connect โดยรวมไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเหน็ว่า พฤตกิรรมการใช้ Application Thanachart Connect 
ไม่ว่าจะอาชีพใดๆ มีพฤติกรรมการใช้ โดยรวมไม่ต่างกัน ทั้งนี้ไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ(Kotler& 
Keller,2009, p.255)อ้างใน(เกศวิทู ทิพยศ (2557)) คนที่มอีาชีพต่างกันย่อมมีแนวคิด ค่านิยมต่อส่ิงต่างๆ 
แตกต่างกัน เชน่ นักบัญชีจะยดึถือความถูกตอ้ง กฎระเบียบ ความเป็นจรงิ ในขณะที่นกัการตลาดจะ คิดถึง
โอกาส การคิดนอกกรอบ เพื่อให้ขายสินค้าใหไ้ด้มากที่สุด การยอมรับของคน 2 กลุ่มนี้กจ็ะแตกต่างกัน
ออกไป  ซึง่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ หทัยกาญจน์ วรรธนสิทธิโชค (2551) วิจัยเรื่องการยอมรับบรกิาร
ซื้อขายกองทุนรวม ทางอินเทอร์เน็ตของผู้ลงทนุ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง อายุ 31-40 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชพีนกังานบริษทัเอกชน รายได้เฉล่ีย
ต่อเดือน 30,001-40,000 บาท และเคยใช้บริการซ้ือขายกองทนุรวมทางอินเทอร์เน็ต มกีารยอมรับบรกิารใน
ภาพรวมและขัน้เกิดความสนใจต่างกัน ความสามารถและทักษะรวมทั้งคุณลักษณะของนวัตกรรมมีผลต่อ
กระบวนการยอมรับบรกิารซ้ือขายกองทุนรวมทางอินเทอร์เนต็             

2.4 คนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้ ต่างกนั ทำใหพ้ฤตกิรรมการใช้ Application Thanachart 
Connect โดยรวมไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเหน็ว่า พฤตกิรรมการใช้ Application Thanachart Connect 
ไม่ว่าจะรายไดเ้ฉล่ียเท่าไหร่ มพีฤตกิรรมการใช้โดยรวมไม่ต่างกัน ทัง้นี้ไม่สอดคล้องกับแนวคิด อดุลย์ จาตรุง
คกุล(2545) ที่ กล่าวว่ารายได้เป็นส่ิงสำคัญ เพราะแบบแผนการใช้จ่ายขึ้นอยูก่ับรายได้ที่คนได้รับ ซึ่งไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (ภัทรา มหามงคล (2554))วจิัยเรื่องปัจจัยที่มีผลตอ่การตัดสินใจเลือกใช้บริการ
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ธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในกรงุเทพมหานคร กล่าวว่า รายได้ต่อ
เดือนที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บรกิารธนาคารทางโทรศัพทม์ือถือ 

3. ผลการศึกษาปจัจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ Application Thanachart Connect ของคนในเขต
กรงุเทพมหานครสามารถสรุปการวิจัย ได้ดังนี ้

3.1 ปัจจัยที่เกี่ยวกับรูปแบบการให้บริการมีผลต่อพฤติกรรมการใช้ Application Thanachart 
Connect ของคนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า การพัฒนาออกแบบแอปพลิเคชั่นที่เข้าใจ
ง่ายไม่ซับซ้อนซึง่จะช่วยให้ผู้ใชบ้ริการง่ายต่อการใช้งานและเกดิความสะดวกรวดเรว็ในการใช้บริการ ซึ่งจะ
ช่วยกระตุ้นให้ผู้ใช้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้น  ทั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิด(Kraljic & Pestek, 2016) ทำให้สถาบัน
ทางการเงินรวมถึงผู้ทีเ่กี่ยวข้องกับการให้บริการธนาคารอเิล็กทรอนิกส์ควรหาปัจจัยทีจ่ะมาเป็นแนวทางเพื่อ
ช่วยรกัษาระดับ การตดัสินใจของผู้ใช้บริการในการเลือกใช้บริการธนาคารอเิล็กทรอนิกส์มาใช้งานจรงิ 

ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยของ Venkatesh et al (2012) ที่พบว่าในบางครั้งการรับรูถ้ึงความง่ายในการใช้งาน
โมบายแบงก์กิง้เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการกระตุ้นให้เกิดความตัง้ใจในการใช้บริการของผู้ใช้บริการ 

3.2 ปัจจัยที่เกี่ยวกับประเภทและลักษณะการให้บริการมีผลตอ่พฤตกิรรมการใช้  Application 
Thanachart Connect ของคนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ควรจะมีประเภทและ
ลักษณะบรกิารใหม่ๆที่หลากหลายเพื่อรองรับความต้องการในการใช้บรกิารของผู้ใช้บรกิารในสังคมปัจจุบัน
ให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เนื่องจากธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ทำให้เกดิความรวดเร็ว และสะดวกสบาย
ในการทำธรุกรรมมากขึ้นและประหยัดทรัพยากร ทั้งนี้สอดคล้อง/ไม่สอดคล้องกับแนวคิด ศิริวรรณ เสรีรัตน์
(2538, น. 335-345) ไดใ้ห้ความหมายคำว่านวตักรรม (Innovation) คือ กระบวนการการซ่ึงเกิดความคิด
สร้างสรรค์และเปล่ียนแปลงความคิดน้ัน เป็นผลิตภัณฑ์ บริการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิัยของ (ศิริวรรณ เสรี
รัตน์, 2543, น. 35) ทีก่ล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึงส่ิงที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อ ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าให้พึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไม่มตีัวตนก็ได้ ผลิตภัณฑ์จึง
ประกอบไปดว้ย สินค้า บริการ ความคิด สถานที่องค์กรหรือบุคคล ผลิตภัณฑ์ต้องมี อรรถประโยชน์ (Utility) 
มีคุณค่า (Value) ในสายตาลูกค้าจึงจะมีผลทำให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได ้

3.3 ปัจจัยที่เกี่ยวกับความน่าเชือ่ถือมีผลต่อพฤติกรรมการใช้ Application Thanachart Connect 
ของคนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า การใหบ้ริการทางการเงินที่ครบและครอบคลุม 
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าไดอ้ย่างเหมาะสม ต้องมีความน่าเชื่อทั้งในด้านภาพลักษณ์ ด้าน
ชื่อเสียง เพื่อกอ่ให้เกิดความเชื่อมั่น รวมถงึการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ทัง้นี้สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Ndubisi (2007) พบว่า ความไว้วางใจเป็นปัจจัยทีม่ีความสําคัญอย่างมากต่อการสร้างความภักดี
และมีความสัมพันธ์ ในเชงิบวกกันระหว่าง ความไว้วางใจและ ความภักดี ของลูกค้า ในการสร้าง ความมั่นใจ
ของลูกค้า และการส่งมอบ คุณภาพการบริการนําไปสู่องค์กรที ่ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นความไว้วางใจของลูกค้า  
ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยของ อรวรรณ เรืองรองกวิน (2557), ความรู้ความเขา้ใจและความไว้วางใจมีอิทธิพล
ต่อความภักดใีนการเลือกใช้บรกิาร Netbank ของลูกค้าธนาคารกรุงไทยในเขตกรงุเทพมหานคร กล่าวว่า 
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ธนาคารควรสนับสนุนการสร้างความเช่ือมั่นในด้านความซื่อสัตย์สุจริตในเรื่องการทําให้ลูกค้าเกิด
ประสบการณ์การใช้บริการธนาคารควรสนับสนุนการสร้างความเช่ือมั่นในด้านความปลอดภัยและความ
น่าเชื่อถือในเรื่องธนาคารควรจัดอบรมให้กับพนักงานไดเ้รียนรู้ว่าธนาคารได้ใช้เทคโนโลยีระบบรักษาความ
ปลอดภัยที่มีมาตรฐานสูงอะไรบ้าง ในการป้องกันข้อมูลที่สําคัญและเป็นความลับของลูกค้า เพื่อให้พนักงาน
สามารถแนะนําหรือให้ขอ้มูลเหล่าน้ีเพื่อเป็นประโยชน์ในการตดัสินใจเลือกใช้บริการ 

3.4 ปัจจัยที่เกี่ยวกับความปลอดภัยมีผลต่อพฤติกรรมการใช้ Application Thanachart Connect ของ
คนในเขตกรงุเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ในปัจจุบันยงัไม่มีความปลอดภัยที่ดีพอโดยผู้ใช้บริการ
ต้องการให้ระดบัความปลอดภัยอยู่ในระดับทีส่ามารถเช่ือได้วา่ขั้นตอนการทำธุรกรรม และการส่งขอ้มูลส่วน
บุคคลจะปลอดภัยจากผู้ไม่ประสงค์ดี ดังนั้นจงึต้องมกีารพัฒนาด้านความปลอดภัยของระบบให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิด ของ (Schierz, Schilke & Wirtz, 2009) ผู้บริโภค
จำเป็นต้องมกีารรับรู้ถงึความปลอดภัย (Perceived Security) ในการใช้บริการ โดย เฉพาะเม่ือเป็นการใช้
บริการชำระเงินผ่านอุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนที่มีความเกี่ยวข้องกบัความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว ความเป็น
ส่วนตัว และข้อมูลการทำธุรกรรม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนันทา หลบภัย (2559) ศึกษาเรือ่ง การ
รับรูถ้ึงความปลอดภัย ประโยชน์การใช้งาน และความง่ายในการใช้งานที่มีผลต่อการใช้บรกิารชำระเงินผ่าน
อุปกรณ์ กล่าววา่ ผู้ใช้บริการชำระเงินผ่านอุปกรณ์ส่ือสาร เคล่ือนที่ให้ความสำคัญกับความไว้วางใจ ที่ผู้
ให้บรกิารสามารถสร้างความเช่ือมั่นถึงการให้บริการที่มีความปลอดภัย ซึ่งหากผู้ใช้บริการชําระเงินผ่าน
อุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนที่มีความไว้วางใจจะมีการเลือกใช้ระบบนั้น และเกิดเปน็ความตั้งใจใช้งานในที่สุด 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากงานวจิัย 

            จากผลการวิจัยครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะในการวิจัยเพือ่ใช้ให้เป็นประโยชน์และเป็นแนวทางสำหรับ
องค์กรกลุ่มธนาคารผู้ใหบ้รกิาร Application Mobile Banking 
ปัจจัยส่วนบุคคล 
           จากการวิจัยแสดงให้เห็นว่า คนในเขตกรงุเทพมหานครที่มีอายุ ระดบัการศึกษา อาชีพและรายได้ 
ต่างกัน ทำให้พฤติกรรมการใช้ Application Thanachart Connect โดยรวมไม่ต่างกัน 
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ Application Thanachart Connect ของคนในเขตกรุงเทพมหานคร   มี
ข้อเสนอแนะดังน้ี 

- รูปแบบการให้บริการ  
จากการวิจยัแสดงให้เห็นว่า ปจัจัยเกีย่วกับรูปแบบการให้บรกิาร มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ Application 
Thanachart Connect ของคนในเขตกรุงเทพมหานคร  ดงันั้น องค์กรต้องมีการพัฒนารูปแบบในการ
ให้บรกิาร โดยทางธนาคารและนักพัฒนาระบบแอฟพลิเคชั่นควรจะต้องวางแผนและเร่งพัฒนารูปแบบการ
ให้บรกิารให้ดีมากขึ้นและน่าดึงดูดให้ผู้ใช้บรกิารมาใช้  
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ข้อเสนอแนะในการทำวิจยัคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาตัวแปรอื่นๆที่อาจจะมีผลต่อพฤติกรรมการใช้ Application Thanachart Connect 
ของคนในเขตกรุงเทพมหานครเพิ่มเติม อาทิ เช่น ด้านความพงึพอใจ , ด้านการตัดสินใจ, ด้านค่านิยม เป็น
ต้น 

2. การศึกษาครัง้นีเ้ป็นการศึกษาเฉพาะคนในเขตกรงุเทพมหานคร เท่านั้น ดังนั้น ควรขยายขอบเขต
ด้านประชากรให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น อาทิ เชน่ คนในเขตอื่นๆ หรือ ในจงัหวดัอื่น ๆ หรือคนตามภาคต่างๆ 
เพื่อให้ได้ความแตกต่างและข้อสรุปที่เหมาะสมและได้ผลการวิจัยที่หลากหลายมากขึ้น 
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