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บทคัดย่อ 

 การศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่ มีผลต่อการใช้อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง TTB Touch ของพนักงานและข้าราชการส านักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม มีวัตถุประสงฆ์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง TTB Touch ของพนักงานและข้าราชการ
ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้แก่ ด้านผลติภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านแรงจูงใจ ด้านคา่นิยม 
ด้านความปลอดภัย โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่เพศ อายุ สถานภาพ รายได้ ระดับการศึกษา ช้ันยศ ประชากรในงานวิจัยน้ีคอื 
พนักงานและข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 350 คน เคร่ืองมือที่ใช้เก็บรัวรวม
ข้อมูลคือ แบบสอบถาม ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ (SPSS Version 26) หาค่าความถี่ 

(Frequencies) ค่ารอ้ยละ (Percentage) (X̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) จึงสรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี  
 ผู้วิจัยพบ 1) ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนทั้งหมด 350 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 184 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 52.57โดยสว่น
ใหญ่จะมีอายุระหว่าง 31- 40 ปี เป็นจ านวน 223 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 63.71 รองลงมาโดยส่วนใหญ่มีสถานะภาพสมรส มีจ านวน 223 
คน โดยคิดเป็นร้อย 63.71โดยในส่วนของรายได้ต่อเดือน ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 15,001 – 25,000 บาท มีจ านวน 171 คน โดยคดิ
เป็นร้อย 48.85ในส่วนของระดับการศึกษา ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีจ านวน 278 คน โดยคิดเป็นร้อย 79.42ในส่วนของ
ระดับช้ันยศจะเห็นได้ว่าโดยสว่นใหญ่จะมีช้ันยศ ร.ต.-ร.อ. มีจ านวน 205 คน โดยคิดเป็นร้อย 58.57  
 2) ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง TTB Touch ของพนักงานและข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือท าการพิจารณาเป็นรายด้านแล้วจะเห็นได้ว่า ด้านที่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุดจะประกอบไปด้วย 
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          1.ด้านผลิตภัณฑ์ 2.ด้านแรงจูงใจ ตามล าดับ และด้านที่มีระดับความคิดเห็นมากจะประกอบไปด้วย  1.ด้านความปลอดภัย 2.ดา้น
ช่องทางการจัดจ าหน่าย   3.ด้านค่านิยม 4.ด้านการส่งเสริมการตลาด 5.ด้านราคา ตามล าดับ 
ค าส าคัญ : พนักงานและข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง 

ABSTRAC T 

This research aims to study factors affecting the usage of TTB Touch Internet Banking of Employ ees and Civ i l  

Servants of the Permanent Secreta ry for Defense Office , including Product, Price, Distribut ion channels, Marke t in g  
promotion , Motivation, Value, and Safety. The respondent was classified by gender,  age, status, income, education, and  
position. The respondent included employees and civil servants of the Perman en t Secreta ry for Defense Office , 
accounting for 350 respondents. The research tool used for collecting data is a questionnaire . The data was a naly zed  
using an SPSS Program Version 26 to find the Frequencie s, Percentag e (X ̅), and Standard deviation (SD). There fo re , the  
research outcomes can be summarized as follows: 
The researche r revealed that 1) most respondents who are employees and civil serv ants of the Perman en t Secreta ry fo r 

Defense Office are 184 males, represen ting 52.57%  respondents aged between 31 -40 years old, accounting for 63.7 1 %.  
respondents are married , represent ing 63.71% Besides, most respondents have income at 15,001 – 25,000 baht per mon th  
171 respondents or 4 8 . 8 5 % . In the aspect of education, most respondents graduated the Bachelo r’s degree 278  
respondents or 79.42%. For position, most respondents are Second Lieutenant – Captain 205 respondents or 58.57%. 

(2) Factors affectin g the use of TTB Touch Internet banking of employees and civil servants of the Perma n e n t  
Secreta ry of Defense Office are high. When considering each aspect, areas with the highest level of opinions includ ed :  
1. Product 2. Motivation , respectiv ely , and the aspect with a high level of opinion consists of 1. Safety 2. Distrib u t i o n  
channels 3. Values 4. Marketing promotio n 5. Price, respective ly  
Keyword s : Employ ees and Civil Servants of the Perman en t Secreta ry for Defense Office , Internet banking 

บทน า 

 ในปัจจุบันการท าธุรกรรมออนไลน์ มีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจ าวันของผู้คน การท ากิจกรรมและธุรกรรมต่างๆ
จึงอยู่บนโลกออนไลน์เป็นส่วนมาก ซึ่งกิจกรรมเหล่าน้ีด าเนินการผ่าน สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต หรือ คอมพิวเตอร์ เท่าน้ัน ท าให้มี

บทบาทในชีวิตประจ าวันของผู้คนมากขึ้ น ความสะดวกสบายที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่น้ีท าให้ไลฟ์สไตล์ ของผู้คน
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก การเติบโตของโลกออนไลน์จึงเป็นไปอย่างรวดเร็ว  
 นอกเหนือจากน้ีการท าธุรกรรมต่างๆ ก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน ในปัจจุบันมีการท าธุรกรรมผ่านเคร่ืองมือต่างๆ
เช่น มือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ ไม่จ ากัดเพียงแค่ในสาขาธนาคารเหมือนสมัยก่อนอีกต่อไป โดยการท าธุรกรรมออนไลน์มี
อัตราที่จะเติบโตสูงขึ้น ท าให้การบริการในรูปแบบปัจจุบันของทางธนาคารพาณิช์ที่มีการปรับเปลี่ยนไปตามการเวลาเพ่ือรองรับ
ความต้องการของผู้บริโภค เป็นการตอบโจทย์ไลฟ์ไสต์ผู้ใช้บริการในยุคปัจจุบันที่ต้องการความสดวกสบายเรียบง่ายและลด

ระยะเวลาในการด าเนินการท าธุรกรรมทั้งสิ้น 
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 ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการ แอพลิเคชัน อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง TTB Touch ซึ่งเป็น
ธนาคารที่พนักงานและข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหมใช่บริการเป็นอนัดับ 1 เน่ืองจากเป็นสถาบันทางการเงินที่
ได้รับความไว้วางใจในการท าธุรกรรมทางการเงินในเร่ืองของเงินเดือนและเงินสวัสดิการต่างๆ ของพนักงานและ
ข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

 ผู้วิจัยศึกษาวิจัยในเร่ืองน้ีแล้วได้รับประโยชน์ในการท าให้ผู้วิจัยทราบถึงพฤติกรรมการใช้งานอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง 
TTB Touch ซึ่งเป็นช่องทางหลักในการท าธุรกรรมโดยทั่วไปของพนักงานและข้าราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เพ่ือ
น าไปพัฒนาระบบการน าส่งเงินต่างๆ ในส่วนกิจกรรมการด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหมที่ในปัจจุบันยงัใช้ใน
ส่วนของเงินสดและแคสเชียร์เช็คอยู่  เพ่ือให้เกิดความทันสมัยและมีความสะดวกต่อพนักงานและข้าราชการส านักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

  เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ มีผลต่อการใช้อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง TTB Touch ของพนักงานและข้าราชการส านักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม 

ขอบเขตการวิจัย 
 ขอบเขตด้านเน้ือหา เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการใช้งาน อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง TTB Touch ของพนักงาน

และข้าราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประกอบไปด้วย ตัวแปรอิสระ คือ 1.เพศ 2.อายุ 3.สถานภาพ 4.รายได้      
5.ระดับการศึกษา 6.ช้ันยศ ตัวแปรตาม คือ 1.ด้านผลิตภัณฑ์ 2.ด้านราคา 3.ด้านการจัดจ าหน่าย 4.ด้านส่งเสริม
การตลาด 5.ด้านค่านิยม 6.ด้านแรงจูงใจ 7.ด้านความปลอดภัย 
 ขอบเขตด้านประชากร ประชากรกลุ่นตัวอย่างที่ใช้ศึกษาในครั้ งน้ี คือ พนักงานและข้าราชการ ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม ซึงมีทั้งหมด 15 หน่วยขึ้นตรง กรม มีจ านวน พนักงานและข้าราชการทั้งสิ้น 2,318 คน (ที่มา : หน่วย
ก าลังพลกรมสเมียนตรา เดือน กุมภาพันธ์ 2565)   

 ขอบเขตระยะเวลา เริ้มด าเนินเก็บข้อมูลตั้งแต่ มีนาคม 2565 – เมษายน 2565 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 

 1 การท าวิจัยในการศึกษาในครั้ งน้ี ผู้สร้างแอพพลิเคช่ัน อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งและบริการธุร กรรม
ออนไลน์ ของธนาคารต่างๆ สามารถน าขอมูลเหล่าน้ีไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและสันสร้างระบบใหม่ๆเพ่ือ ให้
ตอบโจทย์ผู้ใช้งาน ที่เป็น พนักงานและข้าราชการ ในปัจจุบัน 
 2 ผู้สนใจรวมถึงนักวิจัย สามารถน าผลการวิจัยเกี่ยวกับ แอพพลิเคช่ัน อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง ไปใช้
ศึกษาท าวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อในการศึกษาวิจัยต่างๆในภายภาคหน้าต่อไป  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิด ทฤษฎีท่ี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 
Jerome E. McCarthy (1960) แนวคิดของส่วนผสมทางการตลาด 4 Psได้ให้ความหมาย การสรุปเอาหัวใจ

ของวงจรธุรกิจมาไว้ด้วยกัน 4 ข้อ ตั้งแต่แรกเร่ิมเลยจะกล่าวได้ว่ามีส่วนประกอบหลักๆ จะมีด้วยกันอยู่ 4 ข้ออัน

ได้แก่ 4Ps ซึ่งก็คือ ผลิตภัณฑ์ (Product), ราคา (Price), ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Placement) และ ส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ  

 อับราฮัม มาสโลว์ (A.H.Maslow) แนวคิดเร่ืองล าดับขั้นความต้องการ  อธิบายว่าท าไมคนจึงถูก
ผลักดันโดยความต้องการบางอย่าง ในช่วงเวลาหน่ึง ท าไมคนๆหน่ึงจึงต้องทุ่มเททั้งเวลาและพลังงานอย่างมาก
เพ่ือให้ได้รับมาซึ่งความปลอดภัยของตนเองแล้วท าไมอีกคนหน่ึงถึงกลับท าสิ่งเหล่าน้ัน เพ่ือให้ได้รับการยกย่องนับ
ถือจากผู้อื่น  

 ทฤษฎีแรงจูงใจ 

  S. M. Freud แนวคิดเร่ืองทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยด์ กล่าวว่า บุคคลมักไม่รู้ตัวมากนักว่าพลั งทาง
จิตวิทยามีส่วนช่วยสร้างให้เกิดพฤติกรรม ฟรอยด์พบว่าบุคคลเพ่ิมและ ควบคุมสิ่งเร้าหลายอย่าง สิ่งเร้าเหล่าน้ีอยู่
นอกเหนือการควบคุมอย่างสิ้นเชิง บุคคลจึงมีความฝัน พูดค าที่ไ ม่ตั้งใจพูด มีอารมณ์อยู่ เหนือเหตุผล และมี
พฤติกรรมหลอกหลอนหรือเกิดอาการวิตกจริตอย่างมาก 

ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ อินเตอร์เน็ต
แบงค์กิ้ง TTB Touch ของพนักงาน

และข้าราชการ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ 

2. ด้านราคา 
3. ด้านการจัดจ าหน่าย 
4. ด้านการสงเสริมการตลาด 
5. ด้านค่านิยม 
6. ด้านแรงจูงใจ 
7. ด้านความปลอดภัย 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 

2. อายุ 
3. สภาพสมรส 
4. รายได้ 
5. ระดับการศึกษา 
6. ช้ันยศ 

           ตัวแปรอิสระ 

 

  ตัวแปรตาม 

 

https://hmong.in.th/wiki/Marketing_mix
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

 Donlaya C. (2019) (Consumer Behavior) แนวคิดเร่ืองพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้บริการ
กล่าวว่าพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อ ซึ่งเกิดจากการใช้ ท าการประเมินผลของการใช้สินค้าหรือบริการของผู้ซื้อ ทั้ง
ที่เป็นปัจเจกบุคคลรวมไปถึงกลุ่มของบุคคล โดยจะมีความส าคัญในการซื้อสินค้าและบริการทั้งในปัจจุบั นและ
อนาคต  

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์  

 Hanna and Wozniak (2001), Shiffman and Kanuk (2003) Consumer behavior. New Jersey: 
Prentice Hall. กล่าวว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์น้ันหมายถึง ข้อมูล  ที่มีความเกี่ยวข้องในส่วนของตัวบุ คคล 
อาทิเช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ศาสนาและเช้ือชาติซึ่งจะมีอิทธิพลต่อ พฤติกรรมของผู้บริโภค  
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับโมบายแอปพลิเคชัน 

วรฤทธิ์ วงรุจินันท์ ,แก้วฟ้า พุฒจันทร์ ,อัญชลี สมจิตร์ ,มนตรี เตชะธนาพาณิชย์ ,กิตติยา วงศ์นรเศรษฐ์ (2556) 

Mobile Application เป็นการน าค าสองค ามาประกอบเข้าด้วยกัน ประกอบด้วย  Mobile และ Application ให้ความหมายได้
ว่า Mobile เป็นอุปกรณ์ที่ไว้ท าการสื่อสารสามารถพกพาได้ มีความสามารถท างานได้รูปแบบเดียวกันกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์  

8. ข้อมูลส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

 ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้ก่อตั้งเม่ือปี พุทธศักราช 2476 ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นหน่วยงานราชการ
ไทย มีหน้าที่เกี่ยวกับงานนโยบายและยุทธศาสตร์งานราชการประจ าทั่วไปของกระทรวง และราชการส่วนหน่ึงส่วนใดของกระทรวงซึ่ง
มิได้ก าหนดให้เปลี่ยนหน้าที่ของสว่นราชการอื่นใด มีปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นผู้บังคับบัญชารบัผิดชอบ  

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ภัคจิรา นิลเกษม (2556) ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีผลในการใช้บริการธนาคารบนอินเตอร์เน็ตของลูกค้าธนาคาร
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานีพบว่าการใช้บริการธนาคารบนอินเตอร์เน็ต ปัจจัยส่วนผสม
ทางการตลาด อยู่ในระดับความส าคัญมาก การตัดสินใจใช้บริการโดยรวมอยู่ในระดับความส าคัญ มากที่สุด  

กาญจนา โพยายรส (2557) ศึกษาเร่ืองแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตของ 
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจ อายุที่แตกต่าง
กัน ส่งผลต่อการตัดสินใจ 2 ด้าน คือ ด้านความสนใจในการท าธุรกรรมและความสะดวกในการให้บริการ  

จุฑาภรณ์ ไร่วอน,ประสพชัย พสุนนท (2558) ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง 
ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) พบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญด้านทัศนคติต่อการใช้บริการโดยรวมและรายด้านอยู่
ในระดับมากได้แก่ ด้าน ค่านิยม และด้านความน่าเช่ือถือ ผู้บริโภคให้ความส าคัญต่อปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดของการใช้
บริการโดย รวมอยู่ในระดับมาก  

นางสาวสุรีย์พร เหมืองหลิ่ง (2558) ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อความเช่ือม่ันในการใช้บริการทางการเงิน ผ่าน Mobile 
Banking Application ของผู้ใช้บริการใน เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเช่ือม่ันในการใช้

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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บริการ ประกอบด้วย 4 ปัจจัย โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านช่องทางการให้บริการ ปัจจัย
ด้านราคา และปัจจัยด้านการ ส่งเสริมการตลาด ในส่วนประชากรศาสตร์ อายุมีผลต่อความเช่ือม่ันในการใช้บริการที่แตกต่างกัน 

 นายสุวมิตร บุญแก้ว (2559) ) ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่ส่งเสริมให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการ MOBILE BANKING ทดแทน 

การท าธุรกรรมทางการเงินผ่านเคร่ือง ATM ในเขตกรุงเทพมหานครพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้เฉพาะบริการ Mobile Banking 
คือ ต้องการความสะดวก รวดเร็ว ส าหรับสาเหตุ หลักที่ไม่เลือกใช้บริการ เน่ืองจากไม่ม่ันใจความปลอดภัย และต้องการเงินสด  

 นางสาวนันทภัค  แต่รุ่งเรือง (2562) ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อความเช่ือม่ันในการใช้แอปพลิ เค ชัน 
KMA ของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)พบว่าระดับความ คิดเห็นของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัย

ด้านการตลาดเชิงประสบการณ์ และด้านความ เช่ือม่ันในการใช้บริการ มีค่าเฉลี่ยในระดับสูง  
พิชชากร อุดมสาล (2563) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งของลูกค้าธนาคารทหาร

ไทยจ ากัด (มหาชน) พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Approach) โดยใช้วิธีเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ข้าราชการและพนักงาน ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จ านวน 2,318 คน (ที่มา : 

หน่วยก าลังพลกรมสเมียนตรา เดือน กุมภาพันธ์ 2565) กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยท าการค านวณหากลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ 
ท่าโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane 1973) ที่ระดับความเช่ือม่ัน 95% ซึ่งก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างเท่ากับ 5% จาก
การค านวณ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ต้องไม่ต ่ากว่า 341.13 คน ผู้วิจัยจึงจะเก็บกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งน้ีอยู่ที่
จ านวน 350 คน จากประชากรทั้งหมด 2,318 คน ดังน้ัน ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability 
Sampling) ซึ่งผู้วิจัยจะเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาข้อมูลในครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่ง ได้ท าการศึกษาจากเอกสารที่มีอยู่แล้ว 
พร้อมทั้งได้ท าการปรับปรุงค าถามให้เหมาะส าหรับพนักงานและข้าราชการในการส ารวจปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ อินเตอร์เน็ต
แบงค์กิ้ง TTB Touch ของพนักงานและข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยด าเนินการ ดังน้ี  

 1. ศึกษาค้นคว้า งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง TTB Touch ของพนักงาน
และข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  
 2. น าข้อมูลที่ได้จากข้อ 1. มาก าหนดกรอบแนวคิด ตามลักษณะของตัวแปรที่ ต้องการศึกษาและน าปั จจัยที่
เกี่ยวข้องมาสร้าง  

 3. ศึกษาแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องที่มีผู้สร้างขึ้นไว้แล้วน ามาปรับเพ่ือให้เหมาะสม กับการศึกษาครั้งน้ี  
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แบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาน้ี ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ
ระดับการศึกษาสูงสุด มีจ านวน 5 ข้อ  
 ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจ 7 ด้าน ลักษณะแบบสอบถามเป็น มาตรประเมินแบบเกิร์ต (Likert Scale) 5 
ระดับ ดังน้ีเกณฑ์การให้คะแนน โดยแบ่งเป็นระดับดังน้ี มากที่สุด = 5 มาก = 4 ปานกลาง = 3 น้อย = 2 น้อยที่สุด = 1 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ แบบสอบถามฉบับน้ีผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเอง มีขั้นตอนในการสร้าง ดังน้ี  ศึกษา

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จากน้ันน ามาก าหนดกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย เพ่ือใช้เป็น แนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม จากน้ันสร้างแบบสอบถามและตรวจสอบเน้ือหาของแบบสอบถามว่าจากน้ันน าไปให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 2 ท่าน 
พิจารณา แล้วน ามาค านวณค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC โดยใช้สูตรดังน้ี  
 1. ข้อค าถามที่มีคะแนน IOC ตั้งแต่ 0.50–1.00 มีค่าความเที่ยงตรงใช้ได้  
  2. ข้อค าถามที่มีคะแนน IOC ต ่า กว่า 0.50 ต้องปรับปรุงยงัใช้ไม่ได้  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือศึกษางานวิจัยใน ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามและเก็บข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของ
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 350 คน แล้วท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยท าการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม ส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์  

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งสถิติที่ใช่ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 

 1. ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับวิเคราะห์เพ่ือบรรยายปัจจัยส่วนบุคคล 
 2. ค่าเฉลี่ย  (X̅) 
 3. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ส าหรับวิเคราะห์ ปัจจัยที่มีผลต่อการใชอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งTTB Touch ของ
พนักงานและข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง TTB Touch ของพนักงานและข้าราชการส านักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม มีวัตถุประสงฆ์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง TTB Touch ของพนักงานและ
ข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนทั้งหมด 350 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 184 คน โดย

คิดเป็นร้อยละ 52.57 และเพศหญิง 166 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 47.42 โดยส่วนใหญ่จะมีออายุระหว่าง 31- 40 ปี เป็นจ านวน 223 คน 
โดยคิดเป็นร้อยละ 63.71 รองลงมา มีอายุระหว่าง  41 – 50 ปี เป็นจ านวน 51 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 14.57 ล าดับถัดมา มีอายุน้อย
กว่าหรือเท่ากับ 30 ปี เป็นจ านวน 49 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 14.00 และช่วงอายุที่ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุดคือ 51 -60 ปี มี
จ านวน 27 คนโดยคิดเป็นร้อยละ 7.71 ตามล าดับ โดยส่วนใหญ่มีสถานะภาพสมรส มีจ านวน 223 คน โดยคิดเป็นร้อย 63.71 
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รองลงมาคือโสด มีจ านวน 116 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 33.14 และสถานะภาพที่ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุดคือ ม้าย/แยกกันอยู่/
หย่าร้าง มีจ านวน 11 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 3.14 ตามล าดับ โดยในส่วนของรายได้ต่อเดือนเราจะเห็นได้ว่า ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อ
เดือนอยู่ที่ 15,001 – 25,000 บาท มีจ านวน 171 คน โดยคิดเป็นร้อย 48.85 รองลงมาคือ 25,001 – 35,000 บาท มีจ านวน 98 คน โดยคิด
เป็นร้อยละ 28.00 ต่อมาคือ ไม่เกิน 15,000 บาท มีจ านวน 40 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 11.42 ต่อมาคือ 35,001 – 45,000 บาท มีจ านวน 

30 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 8.57 และรายได้ต่อเดือนที่ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุดคือ มากกว่า 45,000 บาท มีจ านวน 11 คน โดยคิด
เป็นร้อยละ 3.14  ในส่วนของระดับการศึกษา ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีจ านวน 278 คน โดยคิดเป็นร้อย 79.42 
รองลงมาคืออนุปริญญา,ปวส มีจ านวน 37 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 10.57 ต่อมาคือ ปริญญาโทหรือสูงกว่า มีจ านวน 20 คน โดยคิด
เป็นร้อยละ 5.71 และระดับการศึกษาที่ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุดคือ มัธยมศึกษาตอนปลาย,ปวช. มีจ านวน 15 คน โดยคิดเป็น
ร้อยละ 4.28 ในส่วนของระดับช้ันยศจะเห็นได้ว่าโดยส่วนใหญ่จะมีช้ันยศ ร.ต.-ร.อ. มีจ านวน 205 คน โดยคิดเป็นร้อย 58.57 
รองลงมาคือ จ.ส.ต.-จ.ส.อ.,พ.จ.ต.-พ.จ.อ.,พ.อ.ต.-พ.อ.อ. มีจ านวน 62 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 17.71 ต่อมาคือ ส.ต-ส.อ.,จ.ต.-จ.อ. มี

จ านวน 40 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 11.42 ต่อมาคือ พ.ต.-พ.อ.,น.ต.-น.อ. มีจ านวน 35 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 10.00 และช้ันยศที่ตอบ
แบบสอบถามน้อยที่สุดคือ สูงกว่า พ.อ.,น.อ. มีจ านวน 8 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 2.28 ตามล าดับ  

ความคิดเห็นปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง TTB Touch ของพนักงานและข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวง

กลาโหม  

 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง TTB Touch ของพนักงานและข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือท าการพิจารณาเป็นรายด้านแล้วจะเห็นได้ว่า ด้านที่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุดจะประกอบไป
ด้วย 1.ด้านผลิตภัณฑ์  2.ด้านแรงจูงใจ ตามล าดับ และด้านที่มีระดับความคิดเห็นมากจะประกอบไปด้วย 1.ด้านความปลอดภัย 2.
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 3.ด้านค่านิยม 4.ด้านการส่งเสริมการตลาด 5.ด้านราคา ตามล าดับ 

ด้านผลิตภัณฑ์ 

 โดยรวมน้ันอยู่ในระดับมากที่สุด เม่ือท าการพิจารณาเป็นรายความคิดเห็นแล้วจะเห็นได้ว่า ความคิดเห็นที่มีระดับ
ความคิดเห็นมากที่สุดจะประกอบไปด้วย สามารถท ารายการ ฝาก ถอน โอนเงิน หรือจ่ายบิล ท าธุรกรรมได้ทุกสถานที่ การฝาก 
ถอน โอนเงิน หรือจ่ายบิล ท าธุรกรรม สามารถท าได้ตลอด 24 ช่ัวโมง เม่ือแอปพลิเคชันเกิดปัญหาในการใช้งานเจ้าหน้าที่สามารถ

แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว มีการอัพเดทและปรับปรุงแอปพลิเคชันอย่างสม ่าเสมอ มีบริการถอนเงินสดได้โดยไม่ต้องใช้บัตร 
ตามล าดับ และความคิดเห็นที่มีระดับความคิดเห็นมากจะประกอบไปด้วย สามารถสินค้าและบริการแทนเงินสดได้ ความ
หลากหลายของบริการที่สามารถใช้บริการผ่านอินเตอร์เน็ต ตามล าดับ 

ด้านราคา 

 โดยรวมน้ันอยู่ในระดับมาก เม่ือท าการพิจารณาเป็นรายความคิดเห็นแล้วจะเห็นได้ว่า ความคิดเห็นมีเพียงระดับความ
คิดเห็นมากเพียงด้านเดียวจะประกอบไปด้วย ค่าบริการในการแจ้งเตือนเม่ือมีการท าธุรกรรมเสร็จสิ้นผ่านโทรศัพท์มือถือใน
รูปแบบของ SMS มีราคาที่ต ่าค่าธรรมเนียมการท าธุรกรรมต่างธนาคารในแต่ละครั้งต ่ากว่าธนาคารอื่น ค่าธรรมเนียมการท า
ธุรกรรมในแต่ละครั้งต ่ากว่าธนาคารอื่น มีค่าบริการเปิดบัตร ATM แรกเข้า เพ่ือเปิดใช้งานในแอปพลิเคชัน มีค่าธรรมเนียมในการ

ช าระค่าใช้จ่ายในต่างประเทศต ่ากว่าธนาคารอื่น ตามลัมดับ 
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ด้านการจัดจ าหน่าย 

 โดยรวมน้ันอยู่ในระดับมาก  เม่ือท าการพิจารณาเป็นรายความคิดเห็นแล้วจะเห็นได้ว่า ความคิดเห็นที่มีระดับความ
คิดเห็นมากที่สุดจะประกอบไปด้วย สามารถเข้าถึงแอพพลิเคช่ันได้ทุกที่ทุกเวลา มีร้านค้าจ านวนมากที่รองรับการใช้ งาน 
ตามล าดับ และความคิดเห็นที่มีระดับความคิดเห็นมากจะประกอบไปด้วย สามารถรองรับได้ในหลากหลายระบบปฏิบัติการ เช่น 
ios และ android 2.ช่องทางในการเข้าถึงการดาวน์โหลดแอพพลิเคช่ันมีความหลากหลาย ตามล าดับ 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวมน้ันอยู่ในระดับมาก เม่ือท าการพิจารณาเป็นรายความคิดเห็นแล้วจะเห็นได้ว่า ความ

คิดเห็นที่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุดเพียงด้านเดียวคือ มีการให้ข้าวสาร อัพเดทการให้บริการ สิทธิประโยชน์ รวมถึงปัญหา
ข้อขัดข้องในการใช้งานกับผู้ใช้บริการอย่างสม ่าเสมอ และความคิดเห็นที่มีระดับความคิดเห็นมากจะประกอบไปด้วย มีช่องทาง
การติดต่อสอบถามถึงปัญหาการใช่ตลอด 24 ช่ัวโมง การมอบสิทธิประโยชน์ต่อข้าราชการ มีช่องทางการติดต่อสอบถามถึง
ปัญหาการใช่ตลอด 24 ช่ัวโมง มีของสมนาคุณที่เหมาะสม ตามล าดับ 

ด้านแรงจูงใจ 

 โดยรวมน้ันอยู่ในระดับมากที่สุด เม่ือท าการพิจารณาเป็นรายความคิดเห็นแล้วจะเห็นได้ว่า ความคิดเห็นที่มีระดับ
ความคิดเห็นมากที่สุดจะประกอบไปด้วย ท่านใช้งานอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งเพราะ ใช้เวลาน้อย มีความรวมเร็วในการท าธุรกรรม
ไม่เสียเวลา การใช้งานอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ในการจับจ่ายใช่สอยเงินของท่าน การใช้งานอินเตอร์เน็ต

แบงค์กิ้ง มีความสดวกสบายกว่าการใช่เงินสดในการช าระสินค้าและบริการ ตามล าดับ และความคิดเห็นที่มีระดับความคิดเห็น
มากจะประกอบไปด้วย ท่านใช้อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง โดยค านึงถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเม่ือใช่บริการ ท่านใช้อินเตอร์เน็ต
แบงค์กิ้งเพราะมีความสดวกกว่าช่องทางอื่น ตามล าดับ 

ด้านค่านิยม 

 โดยรวมน้ันอยู่ในระดับมาก เม่ือท าการพิจารณาเป็นรายความคิดเห็นแล้วจะเห็นได้ว่า ความคิดเห็นที่มีระดับความ
คิดเห็นมากที่สุดมีเพียงด้านเดียวคือ การใช้งาน อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง TTB Touch ท าให้เกิดความน่าเช่ือถือและความไว้วางใจต่อ
บุคคลที่ร่วมท าธุรกรรมด้วย และความคิดเห็นที่มีระดับความคิดเห็นมากจะประกอบไปด้วย ท่านเลือกใช้อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง 
TTB Touch เพราะเหมาะสมกับการใช้งานกับต าแหน่งงานของท่าน การใช้งาน อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง TTB Touch ท าให้เกิด 

ภาพลักษณ์ที่ดีต่อบุคคลรอบข้าง  
ด้านค่านิยมท่านเลือกใช้อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง TTB Touchตามข้าราชการและพนักงานส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ท่าน
เลือกใช้อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง TTB Touch เพราะได้รับค าแนะน าจากผู้ที่เคยใช้มาก่อนตามล าดับ 

ด้านความปลอดภัย 

 โดยรวมน้ันอยู่ในระดับมาก เม่ือท าการพิจารณาเป็นรายความคิดเห็นแล้วจะเห็นได้ว่า ความคิดเห็นที่มีระดับความ
คิดเห็นมากที่สุดจะประกอบไปด้วย มีการใส่รหัสผ่านทุกครั้งเพ่ือยืนย ันการท าธุรกรรม อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง TTB Touch มี
ระบบการป้องกันการท าธุรกรรมด้วยการสแกนใบหน้าและการสแกนลายน้ิวมือ อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง TTB Touch มีระบบการ
ป้องกัน และสอบถามข้อมูลก่อนการเข้าสู่ระบบการใช้งาน ตามล าดับ และความคิดเห็นที่มีระดับความคิดเห็นมากจะประกอบไป
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ด้วย มีการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ด้านความปลอกภัยท่านคิดว่าบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง TTB Touch มีความ
ปลอดภัยในการใช้งาน ตามล าดับ 

สรุปผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยพบ 1) ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนทั้งหมด 350 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 184 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 52.57โดย
ส่วนใหญ่จะมีอายุระหว่าง 31- 40 ปี เป็นจ านวน 223 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 63.71 รองลงมาโดยส่วนใหญ่มีสถานะภาพสมรส มี
จ านวน 223 คน โดยคิดเป็นร้อย 63.71โดยในส่วนของรายได้ต่อเดือน ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 15,001 – 25,000 บาท มี
จ านวน 171 คน โดยคิดเป็นร้อย 48.85ในส่วนของระดับการศึกษา ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีจ านวน 278 คน โดย
คิดเป็นร้อย 79.42ในส่วนของระดับช้ันยศจะเห็นได้ว่าโดยส่วนใหญ่จะมีช้ันยศ ร.ต.-ร.อ. มีจ านวน 205 คน โดยคิดเป็นร้อย 58.57  

 2) ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง TTB Touch ของพนักงานและข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหมโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือท าการพิจารณาเป็นรายด้านแล้วจะเห็นได้ว่า ด้านที่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุดจะ
ประกอบไปด้วย 1.ด้านผลิตภัณฑ์  2.ด้านแรงจูงใจ ตามล าดับ และด้านที่มีระดับความคิดเห็นมากจะประกอบไปด้วย 1. ด้านความ
ปลอดภัย 2. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 3. ด้านค่านิยม 4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 5. ด้านราคา ตามล าดับ 

อภิปรายผล 

 การศึกษา ปัจจัยท่ีมีผลต่อการใช้ อินเตอร์เน็ตแบงค์ก้ิง TTB Touch ของพนักงานและข้าราชการส านั กงาน

ปลัดกระทรวงกลาโหม โดยรวมนั้นอยู่ในระดับมาก เมื่อท าการพิจารณาเป็นรายด้านแล้วจะเห็นได้ว่า ด้านท่ีมีระดับ

ความคิดเห็นมากท่ีสุดจะประกอบไปด้วย  1. ด้านผลิตภัณฑ์  2. ด้านแรงจูงใจ ตามล าดับ และด้านท่ีมีระดับความคิดเห็น

มากจะประกอบไปด้วย 1. ด้านความปลอดภัย 2. ด้านการจัดจ าหน่าย 3. ด้านค่านิยม 4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 5. ด้าน

ราคา ตามล าดับ  

1.ด้านผลิตภัณฑ์ 

โดยรวมน้ันอยู่ในระดับมากที่สุด เม่ือท าการพิจารณาเป็นรายความคิดเห็นแล้วจะเห็นได้ว่า ความคิดเห็นที่มีระดับ
ความคิดเห็นมากที่สุดจะประกอบไปด้วย สามารถท ารายการ ฝาก ถอน โอนเงิน หรือจ่ายบิล ท าธุรกรรมได้ทุกสถานที่ การฝาก 
ถอน โอนเงิน หรือจ่ายบิล ท าธุรกรรม สามารถท าได้ตลอด 24 ช่ัวโมง เม่ือแอปพลิเคชันเกิดปัญหาในการใช้งานเจ้าหน้าที่สามารถ
แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว มีการอัพเดทและปรับปรุงแอปพลิเคชันอย่างสม ่าเสมอ มีบริการถอนเงินสดได้โดยไม่ต้องใช้บัตร 
ตามล าดับ และความคิดเห็นที่ มีระดับความคิดเห็นมากจะประกอบไปด้วย สามารถสินค้าและบริการแทนเงินสดได้  ความ

หลากหลายของบริการที่สามารถใช้บริการผ่านอินเตอร์เน็ต ตามล าดับ สอดคล้องกับ งานวิจัยของ นางสาวสุรีย์พร เหมืองหลิ่ง 

(2558) ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อความเช่ือม่ันในการใช้บริการทางการเงิน ผ่าน Mobile Banking Application ของผู้ใช้บริการใน 
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อความเช่ือม่ันในการใช้บริการ ประกอบด้วย 4 ปัจจัย โดย
เรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านช่องทางการให้บริการ ปัจจัยด้านราคา และปัจจัยด้านการ 
ส่งเสริมการตลาด ในส่วนประชากรศาสตร์ อายุมีผลต่อความเช่ือม่ันในการใช้บริการที่แตกต่างกัน 

 

 



11 
 

 2.ด้านราคา 

โดยรวมน้ันอยู่ในระดับมาก เม่ือท าการพิจารณาเป็นรายความคิดเห็นแล้วจะเห็นได้ว่า ความคิดเห็นมีเพียงระดับความ
คิดเห็นมากเพียงด้านเดียวจะประกอบไปด้วย ค่าบริการในการแจ้งเตือนเม่ือมีการท าธุรกรรมเสร็จสิ้นผ่านโทรศัพท์มือถือใน
รูปแบบของ SMS มีราคาที่ต ่า ค่าธรรมเนียมการท าธุรกรรมต่างธนาคารในแต่ละครั้งต ่ากว่าธนาคารอื่น ค่าธรรมเนียมการท า
ธุรกรรมในแต่ละครั้งต ่ากว่าธนาคารอื่น มีค่าบริการเปิดบัตร ATM แรกเข้า เพ่ือเปิดใช้งานในแอปพลิเคชัน มีค่าธรรมเนียมในการ

ช าระค่าใช้จ่ายในต่างประเทศต ่ากว่าธนาคารอื่น ตามลัมดับซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัคจิรา นิลเกษม (2556) ศึกษาเร่ือง
ปัจจัยที่มีผลในการใช้บริการธนาคารบนอินเตอร์เน็ตของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ จ ากัด  (มหาชน) ในเขตอ าเภอเมือง 

จังหวัดปทุมธานี พบว่าการใช้บริการธนาคารบนอินเตอร์เน็ต ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด อยู่ในระดับความส าคัญมาก การ
ตัดสินใจใช้บริการโดยรวมอยู่ในระดับความส าคัญ มากที่สุด 

3.ด้านการจัดจ าหน่าย 

 โดยรวมน้ันอยู่ในระดับมาก  เม่ือท าการพิจารณาเป็นรายความคิดเห็นแล้วจะเห็นได้ว่า ความคิดเห็นที่มีระดับความ
คิดเห็นมากที่สุดจะประกอบไปด้วย สามารถเข้าถึงแอพพลิเคช่ันได้ทุกที่ทุกเวลา มีร้านค้าจ านวนมากที่รองรับการใช้ งาน 
ตามล าดับ และความคิดเห็นที่มีระดับความคิดเห็นมากจะประกอบไปด้วย สามารถรองรับได้ในหลากหลายระบบปฏิบัติการ เช่น 
ios และ android ช่องทางในการเข้าถึงการดาวน์โหลดแอพพลิเคช่ันมีความหลากหลาย ตามล าดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

นางสาวนันทภัค  แต่รุ่งเรือง (2562) ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเช่ือม่ันในการใช้แอปพลิเคชัน KMA ของลูกค้า
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)พบว่าระดับความ คิดเห็นของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยด้านการตลาดเชิง
ประสบการณ์ และด้านความ เช่ือม่ันในการใช้บริการ มีค่าเฉลี่ยในระดับสูง 

 4.ด้านการส่งเสริมการตลาด 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวมน้ันอยู่ในระดับมาก เม่ือท าการพิจารณาเป็นรายความคิดเห็นแล้วจะเห็น

ได้ว่า ความคิดเห็นที่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุดเพียงด้านเดียวคือ มีการให้ข้าวสาร อัพเดทการให้บริการ สิทธิประโยชน์ 
รวมถึงปัญหาข้อขัดข้องในการใช้งานกับผู้ใช้บริการอย่างสม ่าเสมอ และความคิดเห็นที่มีระดับความคิดเห็นมากจะประกอบไป
ด้วย มีช่องทางการติดต่อสอบถามถึงปัญหาการใช่ตลอด 24 ช่ัวโมง การมอบสิทธิประโยชน์ต่อข้าราชการ มีช่องทางการติดต่อ
สอบถามถึงปัญหาการใช่ตลอด 24 ช่ัวโมง มีของสมนาคุณที่เหมาะสม ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องการงานวิจัยของ พิชชากร อุดม
สาล (2563) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งของลูกค้าธนาคารทหารไทยจ ากัด  (มหาชน) 
พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

5.ด้านแรงจูงใจ 

โดยรวมน้ันอยู่ในระดับมากที่สุด เม่ือท าการพิจารณาเป็นรายความคิดเห็นแล้วจะเห็นได้ว่า ความคิดเห็นที่มีระดับ
ความคิดเห็นมากที่สุดจะประกอบไปด้วย ท่านใช้งานอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งเพราะ ใช้เวลาน้อย มีความรวมเร็วในการท าธุรกรรม
ไม่เสียเวลา การใช้งานอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ในการจับจ่ายใช่สอยเงินของท่าน การใช้งานอินเตอร์เน็ต
แบงค์กิ้ง มีความสดวกสบายกว่าการใช่เงินสดในการช าระสินค้าและบริการ ตามล าดับ และความคิดเห็นที่มีระดับความคิดเห็น
มากจะประกอบไปด้วย ท่านใช้อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง โดยค านึงถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเม่ือใช่บริการ ท่านใช้อินเตอร์เน็ต

แบงค์กิ้งเพราะมีความสดวกกว่าช่องทางอื่น ตามล าดับ ซึ่งไม่สอดคล่องกับงานวิจัยของ กาญจนา โพยายรส (2557) ศึกษาเร่ือง
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แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตของ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่า 
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจ อายุที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจ 2 ด้าน คือ 
ด้านความสนใจในการท าธุรกรรมและความสะดวกในการให้บริการ  

6.ด้านค่านิยม 

โดยรวมน้ันอยู่ในระดับมาก เม่ือท าการพิจารณาเป็นรายความคิดเห็นแล้วจะเห็นได้ว่า ความคิดเห็นที่มีระดับความ

คิดเห็นมากที่สุดมีเพียงด้านเดียวคือ การใช้งาน อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง TTB Touch ท าให้เกิดความน่าเช่ือถือและความไว้วางใจต่อ
บุคคลที่ร่วมท าธุรกรรมด้วย และความคิดเห็นที่มีระดับความคิดเห็นมากจะประกอบไปด้วย ท่านเลือกใช้อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง 
TTB Touch เพราะเหมาะสมกับการใช้งานกับต าแหน่งงานของท่าน การใช้งาน อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง TTB Touch ท าให้เกิด 
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อบุคคลรอบข้าง ด้านค่านิยมท่านเลือกใช้อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง TTB Touchตามข้าราชการและพนักงาน
ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ท่านเลือกใช้อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง TTB Touch เพราะได้รับค าแนะน าจากผู้ที่ เคยใช้มาก่อน

ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑาภรณ์ ไร่วอน,ประสพชัย พสุนนท (2558) ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่ส่งผลต่อการ ใช้
บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) พบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญด้านทัศนคติต่อการใช้
บริการโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากได้แก่ ด้าน ค่านิยม และด้านความน่าเช่ือถือ ผู้บริโภคให้ความส าคัญต่อปั จจัย
ส่วนผสมทางการตลาดของการใช้บริการโดย รวมอยู่ในระดับมาก  

7.ด้านความปลอดภัย 

 โดยรวมน้ันอยู่ในระดับมาก เม่ือท าการพิจารณาเป็นรายความคิดเห็นแล้วจะเห็นได้ว่า ความคิดเห็นที่มีระดับความ
คิดเห็นมากที่สุดจะประกอบไปด้วย มีการใส่รหัสผ่านทุกครั้งเพ่ือยืนย ันการท าธุรกรรม อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง TTB Touch มี
ระบบการป้องกันการท าธุรกรรมด้วยการสแกนใบหน้าและการสแกนลายน้ิวมือ อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง TTB Touch มีระบบการ
ป้องกัน และสอบถามข้อมูลก่อนการเข้าสู่ระบบการใช้งาน ตามล าดับ และความคิดเห็นที่มีระดับความคิดเห็นมากจะประกอบไป
ด้วย มีการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานด้านความปลอกภัยท่านคิดว่าบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง TTB Touch มีความ

ปลอดภัยในการใช้งาน ตามล าดับ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ นายสุวมิตร บุญแก้ว (2559) ) ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่ส่งเสริมให้
ผู้บริโภคเลือกใช้บริการ MOBILE BANKING ทดแทน การท าธุรกรรมทางการเงินผ่านเคร่ือง ATM ในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้เฉพาะบริการ Mobile Banking คือ ต้องการความสะดวก รวดเร็ว ส าหรับสาเหตุ หลักที่ไม่เลือกใช้บริการ 

เน่ืองจากไม่ม่ันใจความปลอดภัย และต้องการเงินสด 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 1.ด้านผลิตภัณฑ์ จากการวิจัย ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง TTB Touch ของพนักงานและข้าราชการ
ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม อยู่ในระดับมากที่สุด 
 สิ่งที่ควรปรับปรุง สามารถท ารายการฝาก ถอน โอนเงิน หรือจ่ายบิล ท าธุรกรรมได้ทุกสถานที่  ควรมีการปรับปรุง
ระบบในส่วนน้ีให้มีความเสถียรเพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการท าธุรกรรม 
 การฝาก ถอน โอนเงิน หรือจ่ายบิลท าธุรกรรมสามารถท าได้ 24 ช่ัวโมง ควรปรับปรุงช่วงระยะเวลาการปิดแอพพลิเค
ชันเพ่ือปรับปรุงระบบให้ใช้เวลาที่น้อยลง ควรมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าในการที่จะปิดระบบในหลากหลายช่องทาง 



13 
 

 เม่ือแอพพลิเคชันเกิดปัญหาในการใช้งาน เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วข้อเสนอแนะในส่วนน้ีขอเสนอ
ให้มีช่องทางในการแจ้งถึงปัญหาที่มีความหลากหลายนอกจากการ Call Center เช่นผ่านทาง เพจ Facebook Line Official เป็นต้น 
เพราะในบางสถานการผู้ใช้บริการอาจจะไม่มีความสะดวกในการคุยผ่านโทรศัพท์ จึงควรเพ่ิมช่องทางติดต่อเหล่าน้ีไว้ด้วย 
 2.ด้านราคา จากการวิจัย ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง TTB Touch ของพนักงานและข้าราชการ

ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม อยู่ในระดับมาก  
 สิ่งที่ควรปรับปรุง ควรมีการพัฒนาในส่วนน้ีเป็นการให้บริการฟรีผ่านการแจ้งเตือนผ่านตัวแอพพลิเคชันเอง หรือ
เป็นการแจ้งเตือนผ่านทาง Email address ก็ได้เช่นกัน เพ่ือให้เกิดความหลากหลายในการให้บริการแก่ผู้ท าธุรกรรมด้วย 
 ค่าธรรมเนียมการท าธุรกรรมต่างธนาคารในแต่ละครั้งต ่ากว่าธนาคารอื่น ในส่วนน้ีการโอนเงิน ต่างธนาคารน้ัน ไม่มี
การเก็บค่าบริการในการใช้บริการจึงควรมีการโฆษณาในเร่ืองน้ีโดยผ่านทางสื่อออนไลน์ เช่น Youtube Facebook IG เป็นต้น  
 ค่าธรรมเนียมการท าธุรกรรมในแต่ละครั้ งต ่ากว่าธนาคารอื่น ควรเพ่ิมเติมในส่วนของการท าธุรกรรมโอนเงินไป

ต่างประเทศ ควรมีค่าธรรมเนียมที่ถูกลงในปัจจุบัน ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินไปต่างประเทศอยู่ที่ 450-1,000 บาท ซึ่งสูงมาก 
  3.ด้านการจัดจ าหน่าย จากการวิจัย ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง TTB Touch ของพนักงานและ
ข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม อยู่ในระดับมาก 
 สิ่งที่ควรปรับปรุง สามารถเข้าถึงแอพพลิเคช่ันได้ทุกที่ทุกเวลา ควรมีการพัฒนาเซิร์ฟเวอร์ ของตัวอินเตอร์เน็ตแบงค์
กิ้งเองให้มีความ เสถียรและสามารถรองรับงานใช้งานได้ทุกเวลา เม่ือเกิดปัญหาแล้วก็สามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว  
 มีร้านค้าจ านวนมากที่รองรับการใช้งาน ควรติดต่อกับทางร้านค้าเพ่ือเสมอการบริการโดยการสแกนคิวอาโค๊ดแล้ว
สามารถจ่ายยอดเงินได้ทันที่ เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการท าธุรกรรมและเพ่ือเป็นการอ านวยความสดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ  

 สามารถรองรับได้ในหลากหลายระบบปฏิบัติการ เช่น ios และ android น้ัน ณ ปัจจุบันได้มีการรองรับทั้งสอง
ระบบปฏิบัติการอยู่แล้ว ควรมีการอัพเดตเวอร์ช่ันให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเน่ืองเพ่ือรองรับกับตัวของระบบไม่ให้เกิดปัญหา 
 4.ด้านการสงเสริมการตลาด จากการวิจัย ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง TTB Touch ของพนักงานและ
ข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม อยู่ในระดับมาก 
 สิ่งที่ควรปรับปรุง มีการให้ข้าวสาร อัพเดทการให้บริการ สิทธิประโยชน์ รวมถึงแจ้งปัญหาข้อขัดข้องในการใช้งาน
กับผู้ใช้บริการอย่างสม ่าเสมอ จึงควรเพ่ิมช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่มากขึ้นโดยควรเน้นไปที่สื่อออนไลน์ที่ผู้คนสมัย

น้ีสามารถเข้าถึงได้ง่าย และควรที่จะมีช่องทางในการตอบข้อซักกถามเม่ือเกิดปัญหาให้แก่ผู้ใช่บริการที่มากขึ้นด้วยเช่นกัน  
 ช่องทางการติดต่อสอบถามถึงปัญหาการใช่ตลอด 24 ช่ัวโมง ควรปรับให้มีคู่สายที่มากขึ้น และควรมีการให้กรอก
ข้อมูลแบบอัตโนมัติก่อนเพ่ือท าการคัดแยกปัญหาเพ่ือลดระยะเวลาด าเนินการเพ่ือลดการรอการด าเนินการของผู้รับบริการ 
 การมอบสิทธิประโยชน์ต่อข้าราชการ ควรมีการมองสิทธิประโยชน์ในด้านต่างๆที่มากขึ้นกว่าในปัจจุบันเช่นอาจจะ
เป็นในเร่ืองของสินเช่ือส่วนบุคคลที่มีดอกเบี้ยที่ต ่ากว่าธนาคารอื่น 
 5.ด้านแรงจูงใจ จากการวิจัย ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง TTB Touch ของพนักงานและข้าราชการ

ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม อยู่ในระดับมากที่สุด 
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 สิ่งที่ควรปรับปรุง ท่านใช้งานอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งเพราะ ใช้เวลาน้อย มีความรวมเร็วในการท าธุรกรรมไม่เสียเวลา 
ซึ่งสิ่งน้ีอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งส่วนใหญ่สามารถท าได้เช่นกันจึงควรมีการเน้นเพ่ิมเติมไปที่การรักษาความปลอดภัยในการเข้าท า
ธุรกรรมให้มีประสิทธิภาพที่มากยิ่งขึ้น  
 การใช้งานอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ในการจับจ่ายใช่สอยเงินของท่าน ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติม

ว่าในปัจจุบันน้ันกลุ่มผู้ใช่บริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง TTB Touch ในส่วนของพนักงานและข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหมว่า มีความต้องการหรือมีการใช้งานด้านใดเป็นพิเศษหรือไม่ จะได้เพ่ิมเติมการบริการให้เหมาะกับผู้ใช้บริการกลุ่มน้ี  
 การใช้งานอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง มีความสะดวกสบายกว่าการใช้เงินสดในการช าระสินค้าและบริการ ด้วยเหตุน้ีสิ่งที่
ส าคัญดือความสะดวกสบายและความปลอดภัยดังน้ันตัวอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งเองควรมีความเสถียรเพ่ือให้สามรถใช้งานได้
ตลอดเวลา รวมทั้งยงัควรตรวจสอบความหน้าเช่ือถือในส่วนของร้านค้าที่รวมกับธนาคารว่ามีความน่าเช่ือถือหรือไม่ 
 6.ด้านค่านิยม จากการวิจัย ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง TTB Touch ของพนักงานและข้าราชการ

ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม อยู่ในระดับมาก 
  สิ่งที่ควรปรับปรุง การใช้งาน อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง TTB Touch ท าให้เกิดความน่าเช่ือถือและความไว้วางใจต่อบุคคล
ที่ร่วมท าธุรกรรมด้วย จึงควรรักษาภาพลักษณ์ที่ดีเอาไว้ เพราะภาพลักษณ์ขององค์กรมีผลต่อความน่าเช่ือถือของตัวผลิตภัณฑ์  
 ท่านเลือกใช้อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง TTB Touch เพราะเหมาะสมกับการใช้งานกับต าแหน่งงานของท่าน ควรมีการ
น าเสนอการให้บริการในการด าเนินงานทางด้านธุรกรรมต่างๆในรูปแบบของการบริการออนไลน์แก่ทางส านักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม  
 การใช้งาน อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง TTB Touch ท าให้เกิด ภาพลักษณ์ที่ดีต่อบุคคลรอบข้าง ควรรักษาภาพลักษณ์ให้อยู่

ในทางที่ดีเพ่ือไม่ให้กระทบต่อตัวผู้ใช้บริการแอพพลิเคช่ัน TTB Touch ด้วยเหตุน้ีท่าภาพลักษณ์ของธนาคารไม่ดีดูไม่มีความ
น่าเช่ือถือต่อผู้ใช่บริการอาจจะท าให้ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการได้  
 7.ด้านความปลอดภัย จากการวิจัย ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง TTB Touch ของพนักงานและ
ข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม อยู่ในระดับมาก 
 สิ่งที่ควรปรับปรุง มีการใส่รหัสผ่านทุกครั้งเพ่ือยืนยนัการท าธุรกรรม ตัวแอพพลิเคช่ันควรมีการปรับปรุงในส่วน
ของการยืนยนัความปลอดภัยอีกขั้นซึ่ งเป็นการยืนยนัโดยท าการตอบค าถามเบื่องต้นเช่นข้อมูลส่วนตัว หรือท าการยืนยนัผ่าน

ระบบ Pin Code หรือ OTP ผ่านทาง SMS ของโทรศัพท์มือถือ หรือ Email Address เม่ือมีการเปลี่ยนการใช้อุปกรณ์ในการเข้าถึง 
 อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง TTB Touch มีระบบการป้องกันการท าธุรกรรมด้วยการสแกนใบหน้าและการสแกนลายน้ิวมือ 
ในส่วนน้ีควรเพ่ิมเป็นฟังชันที่ผู้ใช้บริการสามารถเลือกเปิดหรือปิดเม่ือใดก็ได้ เพ่ือเป็นการป้องกันการจรกรรมในกรณีที่
ผู้ใช้งานก าลังหลับอยู่หรือไม่รู้สึกตัว 
 อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง TTB Touch มีระบบป้องกัน และสอบถามข้อมูลก่อนการเข้าสู่ระบบการใช้งาน ในส่วนน้ีควรมี
การสลับต าแหน่งของตัวเลขที่ใช้กดบนหน้าจอเพ่ือป้องกันการโจรกรรมข้อมูลโดยการมองและจดจ าจากบุคคลอื่น 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 1. ควรมีการปรับเปลี่ยนหรือเพ่ิมเติมตัวแปรต่างๆ  ในการวิจัยเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ ครบถ้วน และรอบด้านมากยิ่ง ขึ้น 
 2. การวิจัยครั้งน้ีมีขอบเขตในด้านพ้ืนที่การศึกษาวิจัยเฉพาะ ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง TTB Touch 
ของพนักงานและข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหมแต่ก็ยงัถือไม่ได้ว่าผลการวิจัยครั้งน้ีจะเป็น ตัวแทนของผู้ใช้บริการ
แอปพลิเคชัน อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง TTB Touch ทั้งหมด จึงควรศึกษาขอบเขตการศึกษา ให้ครอบคลุมทั่ว พ้ืนที่ประเทศไทยเพ่ือ

จะได้ทราบว่า โดยภาพรวมแล้วความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง TTB Touch เป็นอย่างไร ซึ่งจะ
ได้น าไปปรับปรุงแอปพลิเคชัน อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง TTB Touch ให้มีผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น 
 3. ผู้วิจัยได้ศึกษาเฉพาะบางตัวแปรเพียงเท่าน้ัน ยงัมีตัวแปรอื่นที่ส่งผลต่อข้อความคิดเห็นในด้านต่างๆ อีกเช่น ความ
คิดเห็นทางด้านการรับรู้ ความคิดเห็นทางด้านวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งอาจมีผลต่อความคิดเห็นส่วนของปัจจัยมีผลต่อการใช้ 
อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง  เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้ น เพ่ือให้การวิจัยข้อมูลมีความสมบูรณ์และหลากหลาย ท า
ให้วิเคราะห์ข้อมูลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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