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 บทคัดย่อ—การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลกระทบ
ต่อการเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านโมบายแอป
พลิเคชันของผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัดา้น
ประชากรศาสตร์ของผูใ้ชใ้ชบ้ริการทางการเงินผา่น
โมบายแอปพลิ เคชันของผู ้ใช้บ ริการใน เขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ความปลอดภยัและ
การยอมรับการใช้เทคโนโลยี ประกอบดว้ย ความ
ปลอดภยั ประโยชน์ของการใช้งาน และความง่าย
ของการใช้งาน ตลอดจนการเลือกใช้บริการทาง
การเงินผ่านโมบายแอปพลิเคชนัก่อนสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโควิด–19 ท่ีมีผลกระทบต่อการ
เลือกใชบ้ริการทางการเงินผา่นโมบายแอปพลิเคชนั
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด–19 ของ
ผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้
ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ ผูใ้ช้บริการทางการเงินผ่าน
โมบายแอปพลิเคชันในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จ านวน 437 คน โดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  

 ผลการวิ จัยพบว่ า ผู ้บริโภคท่ี มีอายุ  ระดับ
การศึกษา และรายไดต้่อเดือนต่างกนั มีผลกระทบต่อ
การเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านโมบายแอป
พลิเคชันต่างกัน แต่ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพต่างกัน มี
ผลกระทบต่อการเลือกใชบ้ริการทางการเงินผ่านโม
บายแอปพลิเคชันไม่ต่างกัน  ในขณะท่ีปัจจัยท่ีมี
ผลกระทบต่อการเลือกใชบ้ริการทางการเงินผ่านโม
บายแอปพลิเคชันในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควิด–19 มากท่ีสุด คือ ปัจจัยการเลือกใช้
บริการทางการเงินผ่านโมบายแอปพลิเคชันก่อน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด–19 (Beta = 
0.910) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.01 ถัดมาคือ 
ปัจจัยด้านความปลอดภัย  (Beta = 0.076) อย่างมี
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 ตามล าดบั 
ค าส าคัญ : บริการทางการเงิน, โมบายแอปพลิเคชนั
, โควิด–19  
 ABSTRACT— This purpose of this 
quantitative research was to study the factors 
affecting consumer decisions on financial services 
on mobile application in the Bangkok Metropolitan 
Region with the demography, security and 



acceptance and use of technology and behavior 
towards financial services on mobile application 
before COVID–19 Infected Situation. 
 The study showed that, the consumers with 
difference age, education and income affected to 
decisions on financial services on mobile 
applications. However, the consumers with 
difference occupations do not affect to decisions of 
using financial services on mobile applications.   
 In addition, the factor that affected consumer 
decisions were behavior towards financial services 
on mobile application before COVID–19 Infected 
Situation (Beta = 0.910) with statistical significance 
at 0.01 and attitude towards security and acceptance 
and use of technology in the sense of security (Beta 
= 0.076) ) with statistical significance at 0.01.     
Keywords : financial services, mobile application, 
COVID–19  

บทน า 
 ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาภาพรวมของตลาด
สมาร์ตโฟนในประเทศไทย มีการขยายตวัอย่างกา้ว
กระโดด  เ น่ื อ งม าจ ากความพ ร้อมทางด้าน
เทคโนโลยีโครงข่ายท่ีเปิดให้บริการตั้งแต่ 3G ขึ้น
ไป ท่ีกลุ่มผู ้ประกอบการโทรคมนาคมและการ
ส่ือสาร ต่ าง เ ร่งพัฒนา แลขยายโครงข่ ายให้
ครอบคลุมทุกพื้นท่ีทัว่ประเทศประกอบกบักระแส
นิยมในการให้สมาร์ตโฟน เขา้ถึงอินเทอร์เน็ตและ
ส่ือออนไลน์ ได้ทุกท่ีทุกเวลา ท าให้มีผูใ้ช้งานมี
จ านวนเพิ่มมาขึ้นอยา่งรวดเร็ว อีกทั้งยงัมี การเตรียม

ความพร้อมเขา้สู่ยุค 5G ของประเทศไทย เน่ืองจาก
เทคโนโลยี 5G จะท าให้อัตราความเร็วในการส่ง
ขอ้มูลแบบไร้สายนั้นเทียบเท่ากบัการเช่ือมต่อแบบ
ไฟเบอร์ เทคโนโลย ี5G จึงจะมีบทบาทส าคญัต่าง ๆ 
อีกมากมายในดา้นเทคโนโลยใีนอนาคต เพื่อใหก้าร
เช่ือมต่อถึงกันรวดเร็ว และฉับไวมากยิ่งขึ้ น ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลส ารวจของส านักสถิติแห่งชาติ ท่ี
พบว่าประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปทั้งส้ินจ านวน 63.3 
ล้านคน มีโทรศัพท์มือถือร้อยละ 89.6 โดยมี
โทรศัพท์ มือ ถือใช้ ส่วนตัว  ร้อยละ  80.8 และ
สอดคล้องกับการส ารวจของส านักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA 
(เอ็ตด้า) ได้กล่าวถึงผลการส ารวจพฤติกรรมผูใ้ช้
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2562 หรือ Thailand 
Internet User Behavior 2019  ว่าทศวรรษท่ีผ่านมา
คนไทยใชอิ้นเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอยา่งกา้วกระโดดกว่า 
150% ส่งผลให้ปัจจุบนัไทยมีผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ต 47.5 
ล้านคน หรือราว 70% ของจ านวนประชาชน
ทั้งหมด จากตัวเลขท่ีพุ่งสูงน้ีนับเป็นโอกาส เพื่อ
ส่งเสริมให้การใช้อินเทอร์เน็ตก่อให้เกิดประโยชน์
ทางเศรษฐกิจ และสังคม  
 นอกจากน้ี ยงัพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่กว่า  91.2 % ใช้อินเทอร์เน็ตไปกับ Social 
Media (Facebook, Line, Instagram) ซ่ึ ง ถื อ เ ป็ น
กิจกรรมยอดฮิต รองลงมาคือ ดูหนงั ฟังเพลง 71.2% 
คน้หาขอ้มูลออนไลน์ 70.7% รับ-ส่งอีเมล  62.5% 
และใชบ้ริการทางการเงินผ่านโมบายแอปพลิเคชนั
ในการช าระเงินค่าสินคา้และบริการทางออนไลน์ 
60.6 และท่ีส าคญัปีน้ีเป็นปีแรกท่ีการช าระเงินติด 1 



ใน 5 ของกิจกรรมยอดฮิต สะทอ้นถึงความเช่ือมัน่
ในความปลอดภัยของ Online payment services 
ของคนไทยท่ีเพิ่มมากขึ้น 
 ปัจจุบนัมีการช าระเงินหลากหลายรูปแบบทั้ง
ช าระด้วยเงินสด ตัดผ่านบัตรเครดิต หรือเดบิต 
ช าระผ่านรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น e-money ซ่ึง
วิธีการช าระเงินดว้ยวิธีการต่าง ๆ นั้นถูกพฒันาขึ้น
ตามยคุสมยั และเทคโนโลยใีนแต่ละยคุท่ีต่างกนัไป 
การใช้สมาร์ตโฟนในสัดส่วนท่ีเพิ่มขึ้นท าให้ธุรกิจ
ธนาคารจ าเป็นตอ้งพฒันารูปแบบการบริการแบบ
ใหม่ ท่ีสามารถใช้บริการทางการเงินผ่านโมบาย
แอปพลิเคชันให้ง่ายขึ้น เช่น ช่วยให้การช าระเงิน
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั เพื่อตอบสนองพฤติกรรม
และความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ และมีส่วนส าคญั
อยา่งยิง่ในการ ส่งเสริมการเขา้ถึงบริการทางการเงิน 
โดยเฉพาะผูใ้ช้บริการในเขตห่างไกลท่ีไม่สามารถ
เขา้ถึงสาขาหรือเคร่ืองเอทีเอ็ม (ATM) ของสถาบนั
การเงินไดส้ะดวก ซ่ึงเม่ือผูใ้ช้บริการ เขา้ถึงบริการ
ทางการเงินไดส้ะดวกและรวดเร็วขึ้น เงินในระบบ
ก็มีการเปล่ียนมือมากขึ้น และจะช่วยส่งผลดีต่อการ
เติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมในท่ีสุด  
 นอกจากน้ีธนาคารพาณิชย์ย ังมุ่ ง เน้นการ
พฒันาการใหบ้ริการธนาคารอิเลก็ทรอนิกส์ เพิ่มขึ้น
อย่างมาก ทั้งน้ี ในปี 2561 โดยขอ้มูลของธนาคาร
แห่งประเทศไทยพบว่า ธุรกรรมการช าระเงินผ่าน
การใช้บริการทางการเงินผ่านโมบายแอปพลิเคชนั 
มีการขยายตวัเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งน้ีในปี 1,230 
ลา้นรายการ เป็น 2,718.40 ลา้นรายการ และมีมูลค่า
การใช้บริการ เพิ่มขึ้นจาก 8,999 พนัลา้นบาท เป็น 

16,312 ลา้นบาท จากขอ้มูลแสดงให้เห็นว่าการใช้
บริการทางการเงินผ่านโมบายแอปพลิเคชัน  นั้นมี
แนวโนม้ขยายตวัเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี และขณะน้ีทุก
ประเทศทัว่โลก รวมถึงประเทศไทยนั้นยงัคงเผชิญ
กับวิกฤตการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด–19
ส่งผลท าให้พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของ
ผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงไปจากเหตุการณ์ปกติอย่าง
รวดเร็ว ประชาชนคน้หาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัโควิด 
– 19 และเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีความเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์
การแพร่ระบาดผ่านอินเทอร์ เน็ต เพิ่มมากขึ้ น 
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลของกรุ๊ปเอ็มท่ีพบว่า การคน้หา
เก่ียวกับไวรัสโควิด–19 บนโลกออนไลน์ ขึ้นมา
สูงสุดในช่วงเดือนมีนาคม และยงัเป็นเทรนด์การ
คน้หาท่ีสูงกวา่ช่วงฝุ่ น PM2.5 หลายเท่า 
 จากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด–19 ท า
ให้ผูบ้ริโภคถูกจ ากดับริเวณให้อยู่เพียงภายในท่ีอยู่
อาศยั จากนโยบายการขอความร่วมมือของรัฐบาล 
ซ่ึงส่งผลให้จ านวนการใช้อินเทอร์ เน็ต ติดตาม
สถานการณ์ผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้ นใน
ช่วงเวลาท่ีผ่านมาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะส่ือท่ี
เก่ียวกับความบนัเทิง รวมไปถึงการใช้บริการทาง
การเงินผา่นโมบายแอปพลิเคชนั อีกทั้งยงัใชโ้มบาย
แอปพลิเคชนัการใชจ่้ายซ้ือขายสินคา้ท่ีเนน้ไปท่ีการ
ซ้ือขายผ่านทางช่องทางออนไลน์ เพื่อหลีกเล่ียงการ
ออกไปในท่ีสาธารณะเพื่อเป็นการปฏิบัติตาม
นโยบายของรัฐ และลดความเส่ียงในการติดเช้ือ
ไวรัสโควิด – 19 อีกดว้ย  
 ดงันั้นหากทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการ
เลือกใชบ้ริการทางการเงินผา่นโมบายแอปพลิเคชนั



ของผูใ้ช้บริการ จะท าให้ผูป้ระกอบการธนาคาร
สามารถน าข้อมูลท่ีได้รับจากการวิจัยน้ี ไปใช้ใน
การปรับปรุงและพฒันาเทคโนโลยีได ้เน่ืองจากผล
ของการศึกษาสามารถช่วยให้ธนาคารปรับปรุง
ระบบบริการทางการเงินผ่านโมบายแอปพลิเคชัน
ให้สามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้
ไดม้ากท่ีสุด 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์กบัการเลือกใชบ้ริการทางการเงิน
ผ่านโมบายแอปพลิเคชันของผูใ้ช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล.   
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการเลือกใช้บริการทาง
การเงินผ่านโมบายแอปพลิเคชนัก่อนสถานการณ์
โควิด–19 ของผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล.   
3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นความ
ปลอดภยัและการยอมรับเทคโนโลยกีบัการเลือกใช้
บริการทางการเงินผ่านโมบายแอปพลิเคชันของ
ผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล.   

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกีย่วข้อง 
ทฤษฎีแนวคิดเกีย่วกบัลกัษณะประชากรศาสตร์.   
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2538) กล่าววา่ ตวั
แปรดา้นประชากรศาสตร์ มีค่าสถิติและสามารถวดั
ไดป้ระกอบดว้ยประกอบดว้ย อายุ เพศ สถานภาพ 
ขนาดของครอบครัว  จ านวนสมาชิกภายใน
ครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ซ่ึง
เป็นลักษณะท่ีมีความส าคัญ โดยนักการตลาด
นิยมน าามาใชใ้นการแบ่งส่วนการตลาด เพื่อช่วยใน

การก าหนดตลาดของกลุ่มเป้าหมาย โดยปัจจยัดา้น
ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีส าคญั มีดงัน้ี   
 เพศ (Sex) เพศหญิง  และ เพศชาย มีความ
แตกต่างกนัอยา่งชดัเจนในเร่ืองของค่านิยม ทศันคติ 
และความคิด สาเหตุมาจากวฒันธรรม และสังคมได้
ก าหนดบทบาทของทั้งสองเพศให้มีความต่างกัน 
อีกทั้ งเป็นตัวแปรหน่ึงท่ีส าคัญในการแบ่งความ
ตอ้งการของประชากร เน่ืองจากความแตกต่างทาง
เพศยอ่มส่งผลท าให้แรงจูงใจ การปรับตวัทางสังคม 
และความคลอ้ยตามทางความคิดท่ีแตกต่างกนั ใน
เร่ืองของพฤติกรรมการบริโภค  
 อายุ (Age) อายุสามารถใช้แบ่งความต้องการ
ของผูบ้ริโภค โดยกลุ่มของผูบ้ริโภคท่ีมีอายุแตกต่าง
กันย่อมมีความต้องการแตกต่างกัน อีกทั้ งความ
ตอ้งการของบุคคลย่อมมีการเปล่ียนแปลงไปตาม
ช่ ว งอ า ยุ  นอกจ าก น้ี อ า ยุ ย ัง เ ป็ น เค ร่ื อ งบ่ ง ช้ี
ความสามารถในการท าความเขา้ใจขอ้มูลท่ีแตกต่าง 
ท า ให้ ส่ วนใหญ่นักการตลาด จึงสามารถใช้
ประโยชน์จากอายุเป็นตวัแปร วิเคราะห์ปัจจยัช่วย
อายเุพื่อก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาด  
 การศึกษา  อา ชีพ และรายได้  (Education, 
Occupation and Income) การศึกษา อาชีพ และ
รายได้เป็นตัวแปรส าคัญในการก าหนดส่วนของ
ตลาด เช่น การศึกษาเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อความรู้ 
ความคิด ทศันคติ และความเขา้ใจในส่ิงต่าง ๆ ท า
ให้บุคคลมีศกัยภาพเพิ่มขึ้น และสะทอ้นให้เห็นถึง
ความสามารถในการเลือกรับข่าวสารของบุคคล คน
ท่ีได้รับการศึกษาในระดับท่ีแตกต่างกัน ระบบ
การศึกษาท่ีแตกต่างกัน ย่อมมีความต้องการท่ี



แตกต่างกนัดว้ย ในส่วนของอาชีพนั้นอาชีพบ่งบอก
ลักษณะเฉพาะของบุคคล ช่วงเวลาท่ีจะเปิดรับ
ข่าวสาร เร่ืองท่ีผูรั้บข่าวสารสนใจ ในบางคร้ังบุคคล
ท่ีมีอาชีพอย่างหน่ึงสามารถรวมกลุ่มกบับุคคลอ่ืนท่ี
มีอาชีพอีกอย่างหน่ึงได้ ซ่ึงท าให้ความสนใจของ
บุคคลนั้นขยายวงกวา้งไปได ้ 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความปลอดภัยและการ
ยอมรับเทคโนโลย ี  
 Davis (1991) ไดพ้ฒันาแบบจ าลองการยอมรับ
เทคโนโลย ี(A Technology Acceptance Model หรือ 
TAM) เพื่อศึกษาการยอมรับการใช้เทคโนโลยีโดย
แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี เป็นทฤษฎีท่ี
ไดรั้บการยอมรับและมีช่ือเสียงในการเป็นตัวช้ีวดั
ความส าเร็จของการใชเ้ทคโนโลย ีโดยไม่น าบรรทดั

ฐานของบุคคลท่ีอยู่รอบของการแสดงพฤติกรรม
เข้ามาใช้ในการพยากรณ์พฤติกรรมการใช้งานท่ี
เ กิดขึ้ นจ ริง  นอกจากนั้ นย ังสามารถน ามาใช้
พยากรณ์การยอมรับการใช้เทคโนโลยีของแต่ละ
บุคคลได้อีกด้วย โดยปัจจัย ท่ี ส่งผลต่อก ารใช้
เทคโนโลยี คือ ปัจจยัภายนอก (External Variables) 
ซ่ึงจะส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ของการใช้งาน 
(Perceived Usefulness) และการรับรู้ถึงความง่าย
ของการใชง้าน (Perceive Ease of Use) และจะส่งผล
ต่อไปยงัทศันคติของ การใช้เทคโนโลยี (Attitude 
Toward Using) และน าไป สู่ความตั้ งใจ ท่ีจะใช้
เ ท ค โน โ ล ยี  (Behavioral Intention to Use) ซ่ึ ง
น าไปสู่การใช้ระบบจริง (Actual System Use) ใน
ท่ีสุด  

ภาพท่ี 2.1 Technology Acceptance Model (TAM) ท่ีมา : Davis, 1993, p. 476. 

ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผูวิ้จัยได้เลือกปัจจัยท่ีจะ
น ามาเป็นตวัแปร ดงัน้ี  
 ก า ร รั บ รู้ ถึ ง ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง ก า ร ใ ช้ ง า น 
(Perceived Usefulness) การรับรู้ถึงประโยชน์ของ
การใช้งาน หมายถึงการรับรู้เทคโนโลยีท่ีน ามาใช้
นั้นก่อให้เกิดประโยชน์ และเทคโนโลยีนั้นเสนอ

ทางเลือกท่ีมีคุณค่าส าหรับการใช้งานในการ
ปฏิบติังานเดียวกนั ถา้ใชเ้ทคโนโลยีใหม่น้ีจะท าให้
ไดง้านท่ีมีคุณภาพดีขึ้น หรือท างานให้เสร็จเร็วขึ้น 
ในการวิจยัคร้ังน้ีการรับรู้ถึงประโยชน์ของการใช้
งานของผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการทางการเงิน
ผ่านโมบายแอปพลิเคชันของผูใ้ช้บริการ หมายถึง 



การใช้บริการทางการเงินผ่านโมบายแอปพลิเคชนั
ท าให้การท าธุรกรรมทางการเงินง่าย ดี และมี
ประโยชน์เม่ือเปรียบเทียบกบัการท ารายการผ่านตู ้
ATM หรือ Internet Banking 
 การรับรู้ถึงความง่ายของการใช้งาน (Perceive 
Ease of Use) การรับรู้ถึงความง่ายของการใช้งาน 
หมายถึง การรับรู้ว่า เทคโนโลยีนั้ นใช้งานง่าย 
สะดวก ไม่ตอ้งใชค้วามพยายามมากในการท าความ
เขา้ใจ หรือเรียนรู้ เทคโนโลยีท่ีไม่ซบัซ้อนมกัไดรั้บ
การยอมรับจากผูใ้ช้ ในการวิจยัคร้ังน้ีความง่ายของ
การใช้งานของผูบ้ริโภคในการเลือกใช้บริการทาง
การเงินผ่านโมบายแอปพลิเคชันของผูใ้ช้บริการ 
หมายถึง โมบายแอปพลิเคชนัในการใช้บริการทาง
การเงินมีความชดัเจน เขา้ใจง่าย ง่ายต่อการใชง้าน  
 ความปลอดภัย (Security) จากการศึกษาของ 
Nochai R. & Nochai T.  (2013) ได้ศึกษาเ ก่ียวกับ
ผลกระทบของ Internet Banking กบัความพุงพอใจ
ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ความ
ปลอดภัยของการบริการ เช่น ระบบจัดให้มีการ
ป้องกันเพื่อความปลอดภัยในการท าธุรกรรม 
ผูใ้ชง้านตอ้งรู้สึกถึงความปลอดภยัเม่ือใชง้านระบบ 
อีกทั้งยงัสามารถตรวจสอบธุรกรรมยอ้นหลังได้
ตลอดเวลา ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ
ในการวิจยัคร้ังน้ีความปลอดภยัของผูบ้ริโภคในการ
เลือกใชบ้ริการทางการเงินผา่นโมบายแอปพลิเคชนั
ของผูใ้ช้บริการ หมายถึง โมบายแอปพลิเคชนัของ
ธนาคารมีความปลอดภัย เช่น สามารถเก็บรักษา
ขอ้มูลของผูใ้ช้งานจากการเขา้ถึงของบุคคลท่ีสาม
ได ้สามารถตรวจสอบรายละเอียดการใชบ้ริการทาง

การเ งินผ่านโมบายแอปพลิเคชันย้อนหลังได้
ตลอดเวลา เป็นตน้ รวมถึงความน่าเช่ือถือของโม
บายแอปพลิเคชนัในการใชบ้ริการทางการเงิน 
แนวคิดเกี่ยวกับการท าธุรกรรมทางการเงินผ่าน
โทรศัพท์เคล่ือนท่ี  
 ยุคท่ีสมาร์ตโฟนเร่ิมเบ่งบานเร่ิมมีผู ้พัฒนา
ระบบการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านโมบายแอป
พลิเคชัน เพื่อจะน ามาใช้ทดแทน sms banking ท่ี
จากเดิมท าได้แค่แจ้งเตือนเงินเขา้  – ออก  และท า
รายการง่าย ๆ กลายมาเป็นการพฒันาแอปพลิเคชนั
ท่ีท ารายการต่าง ๆ ไดม้ากขึ้นผ่านอินเทอร์เน็ตท่ีท า
รายการไดต้ลอด 24 ชัว่โมง การท าธุรกรรมทางการ
เงินผ่านโทรศัพท์เคล่ือนท่ี หรือ Mobile Banking 
เกิดขึ้นคร้ังแรกใน ประเทศไทยเม่ือปี พ.ศ. 2543 
โดยการร่วมมือกนัระหว่างธนาคารกสิกรไทย และ 
บริษัท โทเ ท่ิล  แอ็ค เซ็ส คอมมู นิ เคชั่น  จ ากัด 
(มหาชน) หรือ Dtac  ท าการพฒันาระบบบริการทาง
การเงินผา่นโมบายแอปพลิเคชนัภายใตบ้ริการ TFB 
e-Mobile Banking ผ่านระบบ SMS เป็นส่ือกลาง
เปิดให้บริการเฉพาะถามยอดบัญชีและโอนเงิน
ระหว่างบญัชีของผูใ้ชบ้ริการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 
Mobile Banking ได้ถู กน ามาให้บ ริการภายใต้
เทคโนโลยี WAP (Wireless Application Protocol) 
โดยมีธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงเทพ และ
ธนาคารไทยพาณิชยเ์ป็นผูใ้ห้บริการหลกัในตลาด 
โดยมีจุดประสงค์เดียวกนคือเพื่อลดข้อจากจ ากัด
ทางดา้นการ ให้บริการ จากอดีตการให้บริการทาง
ธุรกรรมทางการเงินตอ้งท ารายการท่ีธนาคารเพียง
อย่างเดียว  ต่อมาได้มีการพัฒนาโดยการน าเอา



เทคโนโลยี Mobile Banking มาให้บริการเพื่อลด
ข้อจ ากัดทางด้าน วัน  เวลา  และสถานท่ี  การ
ให้บริการ Mobile Banking ยงัช่วยลดต้นทุนท่ีต ่า
กว่าเม่ือเทียบกับระบบการท างานแบบเดิมและยงั
สามารถเพิ่มการบริการต่าง ๆ ซ่ึง วชัรพล คงเจริญ 
(2557) ไดใ้ห้ค  านิยามเอาไวว้่า การท าธุรกรรมของ
ธนาคารผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ีซ่ึงผูใ้ช้บริการต้อง
ลงทะเบียนกบัธนาคารเพื่อใชบ้ริการทางการเงินได้
หลายประเภท เช่น การโอนเงินระหว่างบญัชี การ
ตรวจสอบยอดบัญชี การซ้ือขายตราสาร/กองทุน 
และการตั้งระบบแจง้เตือนอตัโนมติัรวมถึงการท า
ธุรกรรมการช าระเงินและช าระใบแจง้หน้ีดว้ย  
 Mobile payment เป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัของ
การพัฒนา  Mobile Commerce โดย เก็บข้อมู ล
เ ก่ียวกับเครดิตของผู ้ใช้ในหน่วยความจ าของ
โ ท ร ศัพ ท์ เ ค ล่ื อ น ท่ี จ ะ มี ก า ร ฝั ง ชิ ป ไ ว้ เ พื่ อ
ติดต่อส่ือสาร โดยสามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารได้
อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ไม่วาจะเป็นการค้นหา
รายช่ือร้านอาหารและค้นหาตารางภาพยนตร์ 
ตลอดจนกระทั่ง ซ้ือบัตรชมภาพยนต์ โดยใช้
อินเทอร์เน็ตผานโทรศพัท์เคล่ือนท่ีซ่ึงผูใ้ช้บริการ
สามารถท าการช าระเงินเพื่อซ้ือสินคา้และบริการได้
เกือบทุกอย่างผ่านโทรศัพท์เคล่ือนท่ี การบริการ
ช าระเงินผ่านโทรศัพท์เคล่ือนท่ีถูกวางแผนโดย  
บริษัทผู ้ผ ลิตโทรศัพท์โดยมีความร่วมมือกับ
โอเปอร์เรเตอร์  
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การเงินผ่านโมบายแอปพลิเคชนัของผูใ้ช้บริการใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในสถานการณ์
การก่อน และในช่วงแพร่ระบาดของโควิด–19 
 3. ปัจจยัการเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านโม
บายแอปพลิเคชนัก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควิด–19 ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการทาง
การเงินผ่านโมบายแอปพลิเคชนัของผูใ้ชบ้ริการใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในสถานการณ์
การก่อน และในช่วงแพร่ระบาดของโควิด–19 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจยัเร่ืองเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ มีการเก็บ
ข้อมูลด้วยวิธีการใช้แบบสอบถามแบบออนไลน์ 
(กบักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีประสบการณ์การใชบ้ริการทาง
การเงินผ่านโมบายแอปพลิเคชัน และอาศยัอยู่ใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวนทั้งส้ิน 
437 คน ขอ้ค าถามของตวัแปรไดใ้ชม้าตรวดัระดบั 1 
– 5 โดยก าหนดให้ 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยท่ีสุด 
และ 5 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ี สุด จากนั้นจึงน ามา
ท าการวิ เคราะห์และประมวลผลข้อมู ลด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS  

 



 

 

 

 

 

 

  

 
 

ภาพท่ี 2.2 กรอบแนวความคิด 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตารางท่ี 1 แสดงขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถาม
ออนไลน์จ านวน 437 ชุด ร้อยละ74.8 ของผูต้อบ
แบบสอบ ถามเป็นเพศหญิง และร้อยละ 24.3 เป็น
เพศชาย และอ่ืน ๆ เช่น เพศทางเลือก ร้อยละ 0.9 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 45.3 มีอายุอยู่
ในช่วง  21 – 30 ปี  มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 
10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 28.8 มีระดบัการศึกษา
อยู่ในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 62.2 และร้อยละ 
52.4 ประกอบอาชีพนกังานบริษทัเอกชน 
ตารางท่ี 1 คุณลกัษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คุณลกัษณะ จ านวน ร้อยละ 

เพศ   
ชาย 106 24.3 
หญิง 327 74.8 
อ่ืน ๆ 4 .9 
รวม 437 100 

คุณลกัษณะ จ านวน ร้อยละ 

อายุ   
อายตุ ่ากวา่ 20 ปี 12 2.7 
อาย ุ21 – 30 ปี 198 45.3 
อาย ุ31 – 40 ปี 142 32.5 
อาย ุ41 – 50 ปี 62 14.2 
อาย ุ51 – 60 ปี 18 4.1 
อายมุากกวา่ 60 ปีขึ้นไป 5 1.1 
รวม 437 100 

รายได้ต่อเดือน   
ไม่เกิน 10,000 บาท 47 10.8 
10,001 – 20,000 บาท 126 28.8 
20,001 – 30,000 บาท 101 23.1 
30,001 – 40,000 บาท 53 12.1 
40,001 – 50,000 บาท 32 7.3 
สูงกวา่ 50,000 บาท 78 17.8 
รวม 437 100 

ลักษณะทางประชากร 

●  เพศ ●  อายุ ●  รายไดต้่อเดือน
●  ระดบัการศึกษา ●  อาชีพ 
 

การเลือกใชบ้ริการทางการเงิน
ผา่นโมบายแอปพลิเคชนัใน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โควิด–19 

ความปลอดภัยและการยอมรับการใช้
เทคโนโลยี 
●  ความปลอดภยั     ●  ประโยชน์การใชง้าน 

●  ความง่ายของการใชง้าน 
 

การเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านโมบาย
แอปพลิเคชันก่อนสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด–19 
 



คุณลกัษณะ จ านวน ร้อยละ 

ระดับการศึกษา   
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 47 10.8 
ปริญญาตรี 279 62.2 
ปริญญาโท 109 24.9 
ปริญญาเอก 9 2.1 
รวม 437 100 

อาชีพ   
นกัเรียน / นกัศึกษา 45 10.3 
ประกอบธุรกิจส่วนตวั / 
เจา้ของกิจการ 

45 10.3 

พนกังานบริษทัเอกชน 229 52.4 
แม่บา้น / พ่อบา้น 14 3.2 
ขา้ราชการ / พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

75 17.2 

อ่ืน ๆ 29 6.6 
รวม 437 100 

การอภิปรายผล 
ตารางท่ี 2 แสดงสถิติระดับความคิดเห็นต่อตัววัด
ตัวแปรต้น  

ปลอดภัยและ
ก า ร ย อ ม รั บ
ก า ร ใ ช้
เทคโนโลย ี

ระดับความคิดเห็น 

𝒙 S.D. 
แปล

ความหมาย 

ความปลอดภยั 3.93 .569 มาก 
ประโยชน์การ
ใชง้าน 

4.53 .542 มากท่ีสุด 

ความง่ายของ
การใชง้าน 

4.34 .578 มากท่ีสุด 

ปลอดภัยและ
ก า ร ย อ ม รั บ
ก า ร ใ ช้
เทคโนโลย ี

ระดับความคิดเห็น 

𝒙 S.D. 
แปล

ความหมาย 

ก า ร เ ลื อ ก ใ ช้
บ ริ ก า ร ท า ง
การเงินผ่านโม
บายแอปพลิเค
ชัน 

ระดบัความคิดเห็น 

𝑥 S.D. 
แปล

ความหมาย 

ก่ อ น
ส ถ านก า ร ณ์
ก า ร แ พ ร่
ระบาดของโค
วิด–19 

2.77 .719 ปานกลาง 

ในสถานการณ์
ก า ร แ พ ร่
ระบาดของโค
วิด–19 

2.71 .757 ปานกลาง 

 จากตารางท่ี 2 พบวา่เม่ือพิจารณาในระดบัความ
คิดเห็นต่อตัววัดของตัวแปรต้นปัจจัยด้านความ
ปลอดภัยและการยอมรับการใช้เทคโนโลยี ใน
ภาพรวมเรียงล าดบัค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็น 
พบว่า ปัจจยัดา้นประโยชน์การใชง้าน  เป็นปัจจยัท่ี
มีกลุ่มตวัอย่างให้ความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ีย 4.53 รองลงมาเป็นปัจจยัดา้นความง่ายของ
การใชง้าน มีค่าเฉล่ีย 4.34 มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นใน
ระดับมากท่ีสุด ส่วนปัจจัยด้านความปลอดภัยมี
ค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ 3.93 นอกจากน้ีในส่วนของการ
เลือกใชบ้ริการทางการเงินผา่นโมบายแอปพลิเคชนั



ก่อน และใน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโค
วิด–19 มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง โดยรวม
ต่างกนัเพียง 0.6 ซ่ึงไม่ต่างกนัเท่าไรนกั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรดา้นอายุท่ี
แตกต่างกนัส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการทางการเงิน
ผ่านโมบายแอปพลิเคชันในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด–19 แตกต่างกนั กลุ่มตวัอย่างท่ีมี
อายุต่างกัน มีความคิดเห็นท่ีส่งผลกระทบต่อการ
เลือกใชบ้ริการทางการเงินผา่นโมบายแอปพลิเคชนั
ของผู ้ใช้บริการในเขตกรุง เทพมหานครและ
ปริมณฑล แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 เ ม่ือพิจารณาจากการทดสอบความ
แตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุ 21 ปี 
– 30 ปีมีความคิดเห็นท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการ
ทางการเงินผา่นโมบายแอปพลิเคชนัในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโควิด–19 สูงกว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ี
มี ปี  อายุ  41 ปี  –  50 ปี  และอายุ  51 ปี  –  60 ปี  
นอกจากน้ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาย ุ31 ปี – 40 ปี มีความ
คิดเห็นท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการทางการเงิน
ผ่านโมบายแอปพลิเคชันในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด–19 สูงกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุต ่า
กว่า 20 ปี อายุ 41 ปี – 50 ปี และอายุ 51 ปี – 60 ปี 
เช่นกนั 
 สมมติฐานท่ี 2 ลักษณะทางประชากรด้าน
รายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการเลือกใช้
บริการทางการเงินผ่านโมบายแอปพลิเคชันใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด–19 แตกต่าง
กนั กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดต้่อเดือน ต่างกนั มีความ

คิดเห็นท่ีมีต่อปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการเลือกใช้
บริการทางการเงินผ่านโมบายแอปพลิเคชันของ
ผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
เม่ือพิจารณาจากการทดสอบความแตกต่างเป็นราย
คู่ พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้ต่อเดือน 20,001 – 
30,000 บาท มีรายไดต้่อเดือน 40,001 – 50,000 และ 
มีรายไดต้่อเดือนสูงกวา่ 50,000 บาท มีความคิดเห็น
ท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านโม
บายแอปพลิเคชันในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควิด–19 สูงกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้ต่อ
เดือนไม่เกิน 10,000 บาท นอกจากน้ีกลุ่มตวัอย่างท่ี
มีรายไดต้่อเดือนสูงกวา่ 50,000 บาท มีความคิดเห็น
ท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านโม
บายแอปพลิเคชันในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควิด–19 สูงกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้ต่อ
เดือน 10,001 – 20,000 บาท เช่นกนั  
 สมมติฐานท่ี 3 ลกัษณะทางประชากรดา้นระดบั
การศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการ
ทางการเงินผา่นโมบายแอปพลิเคชนัในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโควิด–19 แตกต่างกัน  กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นท่ี
มีต่อปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการเลือกใชบ้ริการทาง
การเงินผ่านโมบายแอปพลิเคชนัของผูใ้ชบ้ริการใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกต่างกัน 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณา
จากการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีมีระดับการศึกษาระดับปริญญาโท มี
ความคิดเห็นท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการทาง



การเงินผา่นโมบายแอปพลิเคชนัในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโควิด–19 สูงกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมี
ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ปริญญาเอก และต ่ากว่า
ปริญญาตรี เช่นกนั  
 สมมติฐานท่ี 4 ลกัษณะทางประชากรดา้นอาชีพ
ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการเลือกใช้บริการทาง
การเงินผา่นโมบายแอปพลิเคชนัในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโควิด–19 แตกต่างกัน ค่า F-test ท่ี
ไดจ้ากการค านวณทั้ง 6 กลุ่มระดบัอาชีพพบว่ามีค่า 
Sig เท่ากบั 1.308 ซ่ึงไม่อยูใ่นระดบันยัส าคญัในการ
ทดสอบท่ีก าหนดไวท่ี้ α = 0.05 จึงส่งผลใหย้อมรับ 
H0 ซ่ึงแสดงว่าอาชีพท่ีแตกต่างกันมีส่งผลต่อการ
เลือกใชบ้ริการทางการเงินผา่นโมบายแอปพลิเคชนั
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด–19 ไม่
แตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 5 ปัจจัยความปลอดภัยและการ
ยอมรับการใช้เทคโนโลยี ด้านความปลอดภัย มี
ผลกระทบต่อการเลือกใชบ้ริการทางการเงินผ่านโม
บายแอปพลิเคชันในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควิด–19 จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยความ
ปลอดภัยและการยอมรับการใช้เทคโนโลยี ด้าน
ความปลอดภยั ค่าสถิติ t-test มีค่า Sig. เท่ากบั 0.039 
ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 จึงเป็นไป
ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 สมมติฐานท่ี 6 ปัจจัยความปลอดภัยและการ
ยอมรับการใชเ้ทคโนโลย ีดา้นดา้นประโยชน์การใช้

งาน มีผลกระทบต่อการเลือกใชบ้ริการทางการเงิน
ผ่านโมบายแอปพลิเคชันในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด–19 จากผลการวิจยั พบว่า ปัจจยั
ความปลอดภัยและการยอมรับการใช้เทคโนโลยี 
ด้านประโยชน์การใช้งาน ค่าสถิติ t-test มีค่า Sig. 
เท่ากบั 0.176 ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 
จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 
 สมมติฐานท่ี 7 ปัจจัยความปลอดภัยและการ
ยอมรับการใช้เทคโนโลยี ดา้นความง่ายของการใช้
งานมีผลกระทบต่อการเลือกใช้บริการทางการเงิน
ผ่านโมบายแอปพลิเคชันในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด–19 จากผลการวิจยั พบว่า ปัจจยั
ความปลอดภัยและการยอมรับการใช้เทคโนโลยี 
ดา้นความง่ายของการใชง้าน ค่าสถิติ t-test มีค่า Sig. 
เท่ากบั 0.713 ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 
จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 
 สมมติฐานท่ี 8 การเลือกใช้บริการทางการเงิน
ผ่านโมบายแอปพลิเคชนัก่อนสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด–19 มีผลกระทบต่อการเลือกใช้
บริการทางการเงินผ่านโมบายแอปพลิเคชันใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด–19 จาก
ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยการเลือกใช้บริการทาง
การเงินผ่านโมบายแอปพลิเคชนัก่อนสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโควิด–19 ค่าสถิติ t-test มีค่า 
Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่าระดบันยัส าคญัท่ี 
0.05 จึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 

 
 



ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณของปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการเลือกใช้บริการทางการเงิน
ผ่านโมบายแอปพลเิคชันของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -.305 .166  -1.834 .067 

ปัจจยัดา้นความปลอดภยั .076 .037 .057 2.067** .039 
ปัจจยัดา้นประโยชน์การใชง้าน .058 .042 .041 1.355 .176 
ปัจจยัความง่ายของการใชง้าน -.015 .042 -.012 -.368 .713 
การเลือกใชบ้ริการทางการเงินผา่นโม
บายแอปพลิเคชนัก่อนสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโควิด–19 

.910 .026 .855 35.234 .000 

 ปัจจัยความปลอดภัยและการยอมรับการใช้
เทคโนโลยีท่ีมีผลกระทบต่อการเลือกใชบ้ริการทาง
การเงินผ่านโมบายแอปพลิเคชนัของผูใ้ชบ้ริการใน
เขตก รุง เทพมหานครและปริมณฑล อย่ า ง มี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ได้แก่ ปัจจัยด้าน
ความปลอดภัย  (Beta = .076) และการเลือกใช้
บริการทางการเงินผ่านโมบายแอปพลิเคชันก่อน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด–19 (Beta = 
.910) โดยตวัแปรตน้ท่ีมีอ านาจการพยากรณ์ดีท่ีสุด
คือ การเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านโมบายแอป
พลิเคชันก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโค
วิด–19   
 
 
 

สรุปผลและข้อเสนอแนะท่ีได้รับจากการวิจัย 
ข้อมูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
 การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีมีกลุ่มตัวอย่างจ านวน
ทั้งส้ิน 437 คน เป็นเพศชาย จ านวน 106 คน คิดเป็น
ร้อยละ 24.3 เป็นเพศหญิง จ านวน 327 คน คิดเป็น
ร้อยละ 74.8 และ อ่ืน ๆ เช่นเพศทางเลือก จ านวน 4 
คน คิดเป็นร้อยละ 0.9 ตามล าดับ โดยส่วนใหญ่มี
อายุระหว่าง 21 – 30 ปี จ านวน 198 คน คิดเป็นร้อย
ละ 45.3 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ในช่วง 10,001 – 
20,000 บาท จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 28.8 
และ 20,001 – 30,000 โดยกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มี
การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จ านวน 279 คน 
คิดเป็นร้อยละ 62.2 และประกอบอาชีพเ ป็น
พนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 229 คน คิดเป็นร้อย
ละ 52.4 



ข้อมูลปัจจัยด้านความปลอดภัยและการยอมรับการ
ใช้งานเทคโนโลย ี
 จากผลการศึกษาวิจยั พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความ
คิดเห็นต่อด้านความปลอดภยัและการยอมรับการ
ใชง้านเทคโนโลย ีในการเลือกใชบ้ริการทางการเงิน
ผ่านโมบายแอปพลิเคชนั มีค่าเฉล่ียรวม 4.26 ความ
คิดเห็นต่อการเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านโม
บายแอปพลิเคชันในเชิงบวก โดยปัจจัยความ
ปลอดภยัและการยอมรับการใช้งานเทคโนโลยีท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ปัจจยัดา้นประโยชน์การใชง้าน มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.53 ปัจจยัดา้นความง่ายของการใช้
งาน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.34 และ ปัจจัยด้านความ
ปลอดภัย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.93 ซ่ึงทั้ง 3 ปัจจัยมี
ระดบัความคิดเห็นเชิงบวกคือ เห็นดว้ยมาก  
ข้อมูลการเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านโมบาย
แอปพลิเคชันก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โควิด–19 ประเภทของการใช้บริการทางการเงิน
ผ่านโมบายแอปพลเิคชัน 
 กลุ่มตวัอย่างมีการเลือกใช้บริการทางการเงิน
ผ่านโมบายแอปพลิเคชนัก่อนสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด–19 ประเภทของการใชบ้ริการทาง
การเงินผ่านโมบายแอปพลิเคชัน มีค่าเฉล่ียรวม
เท่ากบั 2.77 คือมีความคิดเห็นปานกลาง  
ข้อมูลการเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านโมบาย
แอปพลิเคชันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโค
วิด–19 ประเภทของการใช้บริการทางการเงินผ่าน
โมบายแอปพลเิคชัน 
 กลุ่มตวัอย่างมีการเลือกใช้บริการทางการเงิน
ผ่านโมบายแอปพลิเคชันในสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโควิด–19 ประเภทของการใชบ้ริการทาง
การเงินผ่านโมบายแอปพลิเคชัน มีค่าเฉล่ียรวม
เท่ากบั 2.71 คือมีความคิดเห็นปานกลาง  
ข้อเสนอแนะ 
1. จากการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคความคิดเห็นต่อ
ปัจจัยความปลอดภัยและการยอมรับการใช้
เทคโนโลยี มากท่ีสุด ซ่ึงผูป้ระกอบการควรสร้าง
ความน่าเช่ือถือดา้นความปลอดภยัในเร่ืองของการ
จดัเก็บขอ้มูล มีมาตรการในการชดเชยความสูญเสีย
ท่ีเกิดจากธนาคารท่ียอมรับไดก้บัผูบ้ริโภค ตลอดจน
การจัดท ารูปแบบของแอปพลิเคชันให้ความรู้สึก
ง่ายต่อการใชง้าน หากมีรูปแบบท่ีเขา้ถึงง่าย สะดวก 
และมีหลายฟังก์ชนั ตลาดจนความมีประโยชน์ต่อ
การใชง้าน และท าใหก้ารใชชี้วิตในทุก ๆ วนัง่ายขึ้น  
2. จากผลการศึกษาพบว่าเหตุการณ์การแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรัสโควิด–19 ท าให้พฤติกรรมการใช้
บริการทางการเงินของผู ้บริโภคเปล่ียนแปลง 
ผูบ้ริโภคหนัมาใชก้ารโอนเงินผา่นโมบายแอปพลิเค
ชันมากขึ้น แทนการใช้เงินสดเพื่อป้องกันการติด
เช้ือท่ีอาจมากับเงินสด เช่นเหรียญ หรือ ธนบัตร 
ผู ้บริโภคหันมาช าระค่าสินค้าและบริการต่าง ๆ 
เลือกใชบ้ริการทางการเงินผา่นโมบายแอปพลิเคชนั 
ผูป้ระกอบการควรศึกษา และพฒันารูปแบบของ
ระบบ สร้างมาตรการรองรับ และสร้าวความมัน่ใจ
ให้กับผูบ้ริโภคในการเลือกใช้บริการทางการเงิน
ผา่นโมบายแอปพลิเคชนัมากยิง่ขึ้น 
3. จากงานวิจยัขา้งตน้ควรขยายขอบเขตงานวิจยัให้
กวา้งขึ้น เพื่อครอบคลุมกลุ่มตวัอย่างท่ีอาศยัอยู่ใน
ต่างจงัหวดัดว้ย เพื่อศึกษาวา่ ผลการวิจยัท่ีไดมี้ความ



เหมือน หรือแตกต่างกนักบังานวิจยัขา้งตน้หรือไม่ 
และมีปัจจัยอ่ืนใดท่ีมีผลกระทบต่อการเลือกใช้
บริการทางการเงินผ่านโมบายแอปพลิเคชันท่ี
นอกเหนือจากงานวิจัย ท่ี ศึกษา เฉพาะในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อให้สามารถน า
ผลการวิจยัท่ีไดไ้ปศึกษาเพิ่มเติม และพฒันาระบบ
บริการทางการเงินผ่านโมบายแอปพลิเคชันให้
สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชใ้หไ้ดม้าก
ท่ีสุด 
4. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ ซ่ึง
มีลกัษณะเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ เก็บขอ้มูลโดยใช้
แบบสอบถามออนไลน์ ดังนั้ นในการศึกษาคร้ัง
ต่อไป จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในลกัษณะการวิจยั
เชิงคุณภาพ เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรม และปัจจยัท่ี
ส่งผลกระทบต่อการเลือกใชบ้ริการทางการเงินผ่าน
โมบายแอปพลิเคชันในเชิงลึก เพื่อท่ีจะได้น ามา
ประยุกต์ใช้ในการพฒันาและปรับปรุงกลยุทธ์ดา้น
การตลอดให้สามารถตอบสนองความต้องการท่ี
แทจ้ริงของผูใ้ช้บริการทางการเงินผ่านโมบายแอป
พลิเคชนัมากยิง่ขึ้น 

เอกสารอ้างองิ 
[1] ธานินทร์  ศิล ป์จา รุ . (2549 ).  การวิจั ยและ

วิ เคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด้วย  SPSS 
(พิมพ์คร้ังท่ี 5). กรุงเทพฯ: วี. อินเตอร์ 
พร้ินท.์ 

[2] สรชัย  พิศาลบุตร .  (2556). การสร้า งและ
ประมวลผลข้อมูลจากแบบสอบถาม 
(พมิพ์คร้ังท่ี 5).กรุงเทพฯ: วิทยพฒัน์. 

[3] กัลยา วานิชย์บัญชา . (2560). การใช้ SPSS for 
Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล (พิมพ์
คร้ังท่ี 30). กรุงเทพฯ: โรงพิมพส์ามลดา. 

[4] วิชญา ยะวงศา. (2550).  ความต้องการและ
พฤติกรรมการใช้บริการทางการเงินผ่าน
ระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้า
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร.  วิทยานิพนธ์ , การศึกษา
มหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

[5] ธันวรัฐ ธีระวิทย์ (2550). ปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
ตั ด สิ น ใ จ ใ ช้ บ ริ ก า ร ธ น า ค า ร
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากัด (มหาชน). วิทยานิพนธ์, การศึกษา
มหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัรามค าแหง. 

[6] จิรพร ศรีพลาวฒัน์ (2552). ปัจจัยท่ีมีอทิธิพลต่อ
การยอมรับและใช้บริการโมบายแบงค์
กิ้ง. วิทยานิพนธ์, การศึกษามหาบณัฑิต, 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 

[7] ชชัฎาภรณ์ เดชาเสถียร (2557). ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ KTB 
Netbank ในเขตกรุงเทพมหานคร. การ
ค้นคว้าอิสระ , การศึกษามหาบัณฑิต , 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ. 

[8] นราทิพย ์ณ ระนอง (2557). การเปิดรับข่าวสาร
การรับรู้ความเส่ียงและความตั้ งใจใช้
บริการธนาคารผ่านแอพพลิเคชันบน
โ ท ร ศั พ ท์ มื อ ถื อ ข อ ง ผู้ บ ริ โ ภ ค . 
วิทยานิพนธ์ , การศึกษามหาบัณฑิต , 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 



[9] สุรีย์พร เหมืองหล่ิง (2558). ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ความเช่ือมั่นในการใช้บริการทางการเงิน
ผ่าน Mobile Banking Application ของ
ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล. การคน้ควา้อิสระ, การศึกษา
มหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

[10] ธัญยากร ขวัญใจสกุล  (2560) .  ปัจจัย ท่ีมี
อิทธิพลต่อความตั้งใจใช้บริการช าระเงิน
ผ่านระบบโมบายแบงก์กิ้งและระบบโม
บาย เพ ย์ เ ม้น ต์ .  การค้นคว้า อิสระ , 
ก า ร ศึ ก ษ า ม ห า บั ณ ฑิ ต , 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 

ภาษาองักฤษ 
[11] Davis, F.D. (1989) .  Perceived usefulness, 

perceived ease of use, and use 
acceptance of information technology. 
MID Quarterly 13: 319-340. 

[12] Davis, G.B., & Davis F.D. (2003) .  User 
acceptance of information technology 
: Toward a unified view. MID 
Quarterly: 425-478. 

[13] Ahmad, A.E., & Ali, H. (2011) .  E-Banking 
Functionality and Outcomes of 
Customer Satisfaction: An Empirical 
Investigation. International Journal of 
Marketing Studies, 3 (1). 

[14] Ibok, I, N., & Ikoh, I, M. (2013) . 
Determinants of Customers 
Satisfaction with Internet Banking 

Services. British Journal of Arts and 
Social Sciences ISSN: 2046-9578. 

[15] Nochai, R., & Nochai, T. (2013). The Impact 
of Internet Banking Service on 
Customer Satisfaction in Thailand: A 
Case Study in Bangkok. International 
Journal of Humanities and Management 
Sciences (IJHMS), 1 (1). 

 


