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บทคดัย่อ 

 

 การศึกษาวจิยัน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพือ่ศึกษาการเลือกใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ธนาคาร

บนโทรศพัทมื์อถือของคนกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาการเลือกใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่

ธนาคารบนโทรศพัทมื์อถือของคนกรุงเทพมหานครจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 3) เพื่อศึกษา

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดและปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยท่ีีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ

แอพพลิเคชัน่ธนาคารบนโทรศพัทมื์อถือของคนกรุงเทพมหานคร 

 กลุ่มตวัอยา่งในงานวิจยัคร้ังน้ี คือ คนท่ีอาศยัอยู่ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร จาํนวน 

400 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล มีการสุ่มแบบบงัเอิญ

หรือสุ่มแบบสะดวก (Convenience Sampling) และใชค้าํถามคดักรองกลุ่มตวัอยา่งคนท่ี

อาศยัอยูใ่นจงัหวดักรุงเทพมหานคร สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมุติฐานดว้ยสถิติความแปรปรวนทางเดียว 

(One – way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนาํไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ดว้ยสถิติ LSD 

และใชส้ถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 24-40 ปี การศึกษา 

ระดบัปริญญาตรี อาชีพขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ รายได ้15,001 - 35,000 บาท แอพพลิเคชัน่ 

ธนาคารบนโทรศพัทมื์อถือส่วนใหญ่ท่ีเลือกใช ้คือ ธนาคารกรุงไทย ประเภทบริการท่ีใช ้

_________________________________________________________________________ 
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (Twin Program) คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง 
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คือ การโอนเงินระหวา่งบญัชี สถานท่ีในการใชง้าน คือ ท่ีบา้น ความถ่ีในการใชง้าน 2-5 คร้ัง 

/สัปดาห์ และใชง้านในช่วงเวลา 12.01 - 18.00 น.  

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่  เพศ อาย ุ

การศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน แอพพลิเคชัน่ธนาคารท่ีใช ้ประเภทบริการ สถานท่ีใชง้าน 

ความถ่ี และช่วงเวลาในการใชง้าน ที่ต่างกนั มีการเลือกใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ธนาคาร 

บนโทรศพัทมื์อถือของคนกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั  และปัจจยัส่วนประสมการตลาด 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด และปัจจยัการยอมรับ

เทคโนโลย ีดา้นการรับรู้ถึงประโยชนจ์ากการใชง้าน ดา้นการรับรู้ถึงการใชง้านง่าย และ

ดา้นการรับรู้ถึงความเส่ียงดา้นความปลอดภยั มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่

ธนาคารบนโทรศพัทมื์อถือของคนกรุงเทพมหานคร ส่วนปัจจยัส่วนประสมการตลาด 

ดา้นราคา ไม่มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการแอพพลิเคชั่นธนาคารบนโทรศพัทมื์อถือของ 

คนกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

คาํสําคญั: ธนาคารบนโทรศพัทมื์อถือ, ส่วนประสมการตลาด, การยอมรับเทคโนโลย ี

 

ABSTRACT 

 The purpose of this research were 1) to study the decision to use mobile banking 

application of people in Bangkok 2) to study the decision to use mobile banking application 

of people in Bangkok classified by personal factors. 3) to study factor of marketing mix 

and technology acceptance which influence the decision to use mobile banking application 

of people in Bangkok. 

 The sample of 400 Bangkok users was selected by convenience sampling and 

use screening questionnaire people who living in Bangkok. The statistics used for data 

analysis were percentage, frequency, mean and standard deviation. Test hypothesis 

with one-way ANOVA. If differences are found, they will be compared individually 

using the LSD method, and multiple regression analysis. 
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 The result of the research were as follows: Most of the respondents were female, 

aged 24-40 years with a bachelor's degree and working in Government agencies and 

State enterprises, which average monthly income is around 15,001-35,000 baht. Most of 

the sample group used Krungthai mobile banking application. The type of service was 

money transfer, used application at their residence with 2-5 times per week at 12.01-18.00 pm. 

 The hypothesis test revealed that characteristics of people in Bangkok were different 

in gender, age, education level, occupation, average monthly income, mobile banking 

application, type of service, place of use, frequency and time of use. Making the decision 

to use mobile banking application were not different. For marketing mix factor included 

product, place, promotion and technology acceptance factor included perceived usefulness, 

perceived ease of use and perceived security risk influence the decision to use mobile 

banking application of people in Bangkok except price in marketing mix factor did not 

influence the decision to use mobile banking application of people in Bangkok at 0.05 

level of statistical significant. 

Keyword: Mobile Banking Application, Marketing mix, Technology acceptance 

 

บทนํา 

 ปัจจุบนัความกา้วหนา้ของระบบเทคโนโลยเีขา้มามีบทบาทสาํคญัในชีวติประจาํวนั

ของผูบ้ริโภคมากข้ึน ซ่ึงส่งผลใหธุ้รกิจตอ้งมีการปรับตวัเพื่อสร้างให้เกิดความไดเ้ปรียบ

ทางการแข่งขนัและใหเ้หมาะสมกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไป  

 ธนาคารพาณิชยมี์บทบาทเป็นตวักลางในการชาํระเงินค่าสินคา้และบริการจึงตอ้ง

มีการปรับปรุงและเปล่ียนแปลงรูปแบบการใหบ้ริการ โดยการนาํเทคโนโลยดีิจิตอลมาใช้

ร่วมกบับริการทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หรือท่ีเรียกว่า บริการ

ธนาคารทางโทรศพัทมื์อถือ หรือ โมบาย แบงกก้ิ์ง (Mobile Banking)    

 จากสถิติของธนาคารแห่งประเทศไทย (2564) พบว่า การทาํธุรกรรมการชาํระเงิน

ผ่านบริการธนาคารทางโทรศพัทมื์อถือ มีจาํนวนบญัชีลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ ปริมาณรายการ
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ท่ีทาํธุรกรรม และมูลค่ารายการ มีจาํนวนเพิ่มมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยในเดือนธันวาคม 

2564 การทาํธุรกรรมการชาํระเงินผ่านบริการธนาคารทางโทรศพัทมื์อถือ มีจาํนวนบญัชี

ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ จาํนวน 84,291,262 บญัชี ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปี 2563 ร้อยละ 22.70  

 ปัจจุบนัถึงแมว้า่จะมีผูใ้ชบ้ริการธนาคารผ่านทางโทรศพัทมื์อถือเพิ่มมากข้ึน แต่เน่ืองดว้ย

ธนาคารพาณิชยแ์ต่ละแห่งมีการบริการทางการเงินในลกัษณะเดียวกนั ซ่ึงตอ้งมีการแข่งขนั

เพือ่แย่งส่วนแบ่งทางการตลาดของผูบ้ริโภค อีกทั้ง ยงัมีผูใ้ชบ้ริการอีกจาํนวนมากที่ยงั

ไม่ไดใ้ชบ้ริการธนาคารผา่นทางโทรศพัทมื์อถือ และแอพพลิเคชัน่ของแต่ละธนาคารยงัตอ้ง

มีการปรับปรุงบริการท่ียงัไม่สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ไดบ้างประการ  

 ดว้ยเหตุน้ี ผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่

ธนาคารบนโทรศพัทมื์อถือทั้งในดา้นปัจจยัส่วนประสมการตลาดและปัจจยัการยอมรับ

เทคโนโลยเีพือ่สามารถเป็นขอ้มลูใหก้บัธนาคารผูใ้หบ้ริการในการกาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาด

ปรับปรุง พฒันาคุณภาพ และรูปแบบบริการในแอพพลิเคชัน่ใหส้ามารถตอบสนองต่อ

ความตอ้งการในการใชง้าน และสร้างความพึงพอใจใหก้บัผูใ้ชบ้ริการไดม้ากท่ีสุด ซ่ึงขอ้มูลน้ี

อาจก่อใหเ้กิดประโยชนต่์อทั้งผูใ้ชบ้ริการและธนาคารผูใ้หบ้ริการในระยะยาวต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

 1. เพื่อศึกษาการเลือกใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ธนาคารบนโทรศพัทมื์อถือของคน

กรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อศึกษาการเลือกใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ธนาคารบนโทรศพัทมื์อถือของคน

กรุงเทพมหานครจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  

 3. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดและปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีผล 

ต่อการเลือกใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ธนาคารบนโทรศพัทมื์อถือของคนกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานของการวจิัย 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคล ต่างกนั น่าจะมีการเลือกใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ธนาคารบน

โทรศพัทมื์อถือของคนกรุงเทพมหานคร ต่างกนั 

 2. ปัจจยัส่วนประสมการตลาดและปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยี น่าจะมีผลต่อ

การเลือกใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ธนาคารบนโทรศพัทมื์อถือของคนกรุงเทพมหานคร 
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แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

 แนวคดิลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์ 

 ลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ประกอบไปด้วย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว 

สถานภาพครอบครัว รายได ้อาชีพ การศึกษา ซ่ึงเป็นเกณฑ์ที่นิยมนาํมาใชใ้นการแบ่ง

ลกัษณะส่วนบุคคลในการแบ่งส่วนการตลาด และเป็นลกัษณะท่ีสาํคญัทางสถิติท่ีช่วยกาํหนด

ตลาดของเป้าหมาย รวมทั้งง่ายต่อการวดัผลมากกวา่ตวัแปรอ่ืน (ศิริวรรณ เสรีรัตน,์ 2550)  

 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 

 ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถ

ควบคุมได ้โดยกิจการตอ้งนาํเคร่ืองมือเหล่าน้ีมาผสมผสานใหส้ามารถตอบสนองต่อความ

ตอ้งการและสร้างความพงึพอใจใหแ้ก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ส่วนประสมการตลาดจึงประกอบ 

ดว้ยทุกส่ิงทุกอย่างที่กิจการสามารถใชเ้พื่อโนม้นา้วใหเ้กิดความตอ้งการผลิตภณัฑ์ของ

กิจการ ส่วนประสมการตลาดแบ่งออกไดเ้ป็น 4 กลุ่ม หรือท่ีรู้จกักนัวา่ “4 Ps” ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์

(Product), ราคา (Price), การจดัจาํหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

(Kotler, 2003), (ศิริวรรณ เสรีรัตนแ์ละคณะ, 2552)   

 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการยอมรับเทคโนโลย ี 

 แบบจาํลองการยอมรับเทคโนโลย ี(Technology Acceptance Model: TAM) 

 อธิบายและคาดการณ์พฤติกรรมในการใชเ้ทคโนโลยีของผูใ้ชง้านโดยประเมิน

ระดบัการรับรู้ของผูใ้ชท่ี้มีต่อระบบ เกิดจากการขยายองคค์วามรู้และพฒันาจากทฤษฎี

การกระทาํตามหลักเหตุและผล ซ่ึงประกอบด้วยปัจจัยการรับรู้ 2 ประการ ที่ส่งผล 

ต่อพฤติกรรมการตั้ งใจใช้งานระบบเทคโนโลยีของแต่ละบุคคล ได้แก่ การรับรู้ถึง

ประโยชนจ์ากการใชง้าน (Perceived Usefulness) และการรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน 

(Perceived Ease of use) (Davis, 1989) 

 ทฤษฎกีารกระทาํตามหลกัเหตุและผล (Theory of Reasoned Action: TRA) 

 อธิบายความสัมพนัธ์ของความเช่ือและทศันคติท่ีมีผลต่อการแสดงพฤติกรรมของ

แต่ละบุคคล ซ่ึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลใหเ้กิดการแสดงพฤติกรรมของแต่ละบุคคล ประกอบดว้ย  

1) ความตั้งใจในการแสดงพฤติกรรม (Behavioral Intention) 2) ทศันคติต่อพฤติกรรม (Attitude) 

3) การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง (Subjective Norm) (Fishbein and Ajzen, 1975) 
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 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการรับรู้ถึงความปลอดภัย     

 ผูใ้ชบ้ริการชาํระเงินผ่านอุปกรณ์โทรศพัทมื์อถือใหค้วามสาํคญักบัความปลอดภยั

ของขอ้มลูส่วนบุคคลเป็นอยา่งมาก หากผูใ้หบ้ริการมีระบบการรักษาความปลอดภยัของ

ขอ้มูลส่วนบุคคลที่มากข้ึนก็จะช่วยให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความไวว้างใจและยอมรับการใช้

บริการชาํระเงินอุปกรณ์โทรศพัทมื์อถือมากข้ึน (Kim, Tao, Shin and Kim, 2010), (สมานสันติ 

พณิชยเ์สรีวงษ,์ 2561)  

 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการรับรู้ความเส่ียง 

 ความเส่ียงเป็นการรับรู้ถึงความไม่แน่นอนท่ีผูบ้ริโภครับรู้จากสินคา้หรือบริการ 

ที่ผูบ้ริโภคไม่สามารถคาดเดาผลลัพธ์ที่จะเกิดข้ึนจากการตดัสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ได ้ 

ซ่ึงมีความสาํคญัต่อพฤติกรรมและทาํให้เกิดผลกระทบดา้นลบต่อการซ้ือหรือใชบ้ริการ 

(Bauer, 1960), (Schiffman et al., 2010), (Cunningham, 1967) ระบบการรักษาความปลอดภยั

และการเกบ็รักษาขอ้มลูส่วนบุคคลของลูกคา้ รวมถึงการใหข้อ้มูลสินคา้และบริการท่ีครบถว้น 

เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในการซ้ือสินคา้หรือบริการ (Martin & Camarero, 2008)  

 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบักระบวนการตัดสินใจซ้ือ  

 กระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑห์รือบริการของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน 

ไดแ้ก่ 1) การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition) 2) การคน้หาขอ้มูล (Information Search)  

3) การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) 4) การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) 

และ 5) พฤติกรรมหลงัการซ้ือ (Post Purchase Behavior) (Kotler and Keller, 2006)  

ผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 วทิวสั อนนัตเดโชชยั (2561) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ที่มีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการพร้อมเพย ์ผ่านแอพพลิเคชัน่ TMB Touch ของขา้ราชการ 

ส่วนบญัชาการ กองทพัอากาศ จากการศึกษาพบว่า เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ชั้นยศ 

รายไดต่้อเดือน ท่ีแตกต่างกนั มีการตดัสินใจในการใชบ้ริการพร้อมเพย ์ผ่านแอพพลิเคชั่น 

TMB Touch ไม่แตกต่างกนั และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทาง

การจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด และลกัษณะทางกายภาพ มีผลต่อการตดัสินใจ

ในการใชบ้ริการพร้อมเพย ์ผา่นแอพพลิเคชัน่ TMB Touch อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ี 0.05 
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 สิริกร บุญลํ้า (2561) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการธนาคารทาง

โทรศพัทข์องลูกคา้ธนาคารออมสินในพื้นท่ีเขตชลบุรี 1 จงัหวดัชลบุรี จากการศึกษาพบว่า 

อาย ุ รายไดต่้อเดือน การมีบญัชีเงินฝากเผื่อเรียกและสินเช่ือ การทาํธุรกรรมชาํระค่าสินคา้

และบริการผ่านธนาคารทางโทรศพัท ์สาขาธนาคาร และตู ้ATM/ADM รวมถึงปัจจยั

ส่วนประสมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการใหบ้ริการ และดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการใช้บริการธนาคารทางโทรศพัท์ของธนาคารออมสินใน

พื้นท่ีเขตชลบุรี 1 จงัหวดัชลบุรี ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.10 

 ปภานนัท ์วงศกิ์ตติชยักลุ (2562) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการใชง้าน 

Krungthai NEXT ของกลุ่มวยัสีเงินในกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า ท่ีระดบันยัสาํคญั

ทางสถิติ 0.01 ดา้นการรับรู้ถึงประโยชนใ์นการใชง้าน ส่งผลต่อการใชง้านโมบาย แบงกก้ิ์ง ใน

ภาพรวมระดับมากที่สุด ด้านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน และความน่าเช่ือถือ 

ส่งผลต่อการใชง้านโมบาย แบงกก้ิ์ง ในภาพรวมระดบัมาก และดา้นการรับรู้ถึงความเส่ียง 

ส่งผลเชิงลบต่อการใชง้านโมบาย แบงกก้ิ์ง ในภาพรวมระดบันอ้ย รวมถึงความตั้งใจเชิง

พฤติกรรมในการใชง้านโมบาย แบงกก้ิ์ง มีผลบวกต่อการใชบ้ริการจริง 

 ธนญัชย ์กาฬเนตร (2562) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง โมเดลการยอมรับนวตักรรมและ

เทคโนโลยแีละความไวว้างใจท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการ “เอสซีบี อีซ่ี” จากการศึกษาพบว่า 

ดา้นการรับรู้ถึงความง่ายของการใชบ้ริการ และความไวว้างใจของผูใ้ชบ้ริการ ส่งผลต่อ

การใช้บริการโมบาย แบงก์ก้ิง ในภาพรวมระดบัมากที่สุด ส่วนการรับรู้ถึงประโยชน ์

ของบริการ ไม่ส่งผลต่อการใชบ้ริการโมบาย แบงกก้ิ์ง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ี 0.05  

 สมานสันติ พณิชยเ์สรีวงษ ์(2561) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง การสร้างความภกัดีกบั

ผูใ้ชง้านระบบโมบายแบงกก้ิ์งในประเทศไทย จากการศึกษาพบว่า การสร้างความภกัดี

กบัผูใ้ชง้านโมบาย แบงกก้ิ์ง ตอ้งเร่ิมจากการสร้างให้เกิดความพึงพอใจให้กบัผูใ้ชง้าน 

จนทาํใหเ้กิดความไวว้างใจ ซ่ึงปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดความไวว้างใจต่อระบบโมบาย แบงกก้ิ์ง 

มีอยู ่5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ขั้นตอนการทาํธุรกรรม คาํแถลงนโยบายดา้นความปลอดภยั 

ความเช่ือถือไดข้องระบบ การตอบสนองใหค้วามช่วยเหลือ การรับรู้ถึงความปลอดภยั

ในการใชง้าน ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
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กรอบแนวคดิในการวจิัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวธีิการวจิยั 

 การวจิยัในคร้ังน้ีเป็นการวจิยั แบบไม่ทดลอง (Non - Experimental research design) 

ซ่ึงมีการแสวงหาคาํตอบ และเก็บขอ้มูลจากส่ิงที่เกิดข้ึนอยู่แลว้ตามธรรมชาติ ไม่มีการ 

เปล่ียนแปลงหรือสร้างข้ึนใหม่ ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ คนท่ีอาศยัอยู่ในจงัหวดั

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 5,519,907 คน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2565) 

และกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัใหมี้ความเหมาะสมกบัระดบัความเช่ือมัน่ในทางสถิติ 

ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ซ่ึงค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 5% โดยใช้

สูตรการคาํนวณกลุ่มตวัอยา่งของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) จะไดก้ลุ่มตวัอยา่งของ 

คนกรุงเทพมหานคร จาํนวนทั้งหมด 400 คน และใชก้ารสุ่มแบบบงัเอิญหรือสุ่มแบบสะดวก 

(Convenience Sampling)โดยมีการกาํหนดคาํถามคดักรองกลุ่มตวัอยา่ง คือ ปัจจุบนัท่าน

อาศยัอยูใ่นจงัหวดักรุงเทพมหานครใช่หรือไม่ 

 

การเลอืกใช้บริการ 

แอพพลเิคช่ันธนาคาร 

บนโทรศัพท์มอืถอื 

ของคนกรุงเทพมหานคร 

ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 

 

ภาพ1: แสดงกรอบแนวคิด 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1. เพศ                 

2. อาย ุ                

3. ระดบัการศึกษา  

4. อาชีพ 

5. รายไดต้่อเดือน 

 

 

 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาด 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 

2. ดา้นราคา  

3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 

 

 

 

ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลย ี

1. การรับรู้ถึงประโยชนจ์ากการใชง้าน 

2. การรับรู้ถึงการใชง้านง่าย 

3. การรับรู้ถึงความเส่ียงดา้นความปลอดภยั 
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 ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล

การวิจยั และมีการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารทางวิชาการ รวมถึงงานวิจยัที่

เกี่ยวข้อง เพื ่อกาํหนดกรอบแนวคิดและนาํไปพฒันาเป็นแบบสอบถามโดยผ่านการ

ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) 

โดยประมวลผลผ่านค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 

เม่ือผา่นการทดสอบทั้ง 2 ดา้น จึงดาํเนินการแจกแบบสอบถาม 

เทคนิคการวเิคราะห์ข้อมูล 

 1.สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics)  

    1.1ใชค่้าร้อยละ (Percentage) และค่าความถ่ี (Frequency) ในการวิเคราะห์และ

อธิบายตวัแปรที่มีระดบัการวดัเชิงกลุ่ม ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ

ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน แอพพลิเคชั่นธนาคารท่ีใช้ ประเภทบริการ 

สถานท่ีใชง้าน ความถ่ี และช่วงเวลาในการใชง้าน 

    1.2ใชค่้าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

ในการวเิคราะห์และอธิบายตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนประสม

การตลาด ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลย ีและการเลือกใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ธนาคารบน

โทรศพัทมื์อถือของคนกรุงเทพมหานคร 

 2.สถิติอนุมาน (Inferential Statistics)  

    2.1 การเลือกใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ธนาคารบนโทรศพัทมื์อถือของคนกรุงเทพมหานคร

จาํแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน 

แอพพลิเคชัน่ธนาคารท่ีใช ้ประเภทบริการ สถานท่ีใชง้าน ความถ่ี และช่วงเวลาในการใชง้าน 

ใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) หากพบ

ความแตกต่างจะนาํไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ดว้ยสถิติ LSD 

    2.2 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดและปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยท่ีีมีผลต่อการ

เลือกใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ธนาคารบนโทรศพัทมื์อถือของคนกรุงเทพมหานคร ใชก้าร

วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

  โดยการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ผูว้จิยัไดท้าํการรวมคาํถามท่ีมีอยูใ่นแต่ละดา้น (Factor) เป็น 1 องคป์ระกอบ ซ่ึงแต่ละคาํถาม
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มีค่าตั้งแต่ 0.6 ข้ึนไป จึงสามารถนาํคาํถามในแต่ละดา้นมารวมกนัได ้และแสดงใหเ้ห็นว่า

ตวัแปรนั้นมีความเท่ียงตรงในเชิงโครงสร้าง 

ผลการวจิยั 

 การวเิคราะหข์อ้มูลแบบสอบถามการวจิยั เร่ือง ส่วนประสมการตลาดและการยอมรับ

เทคโนโลยีที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการแอพพลิเคชั่นธนาคารบนโทรศพัท์มือถือของ 

คนกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 50.5 

อาย ุ24-40 ปี ร้อยละ 74.2 การศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 61.8 อาชีพขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 

ร้อยละ 47.7 รายได ้15,001 - 35,000 บาท ร้อยละ 54 แอพพลิเคชัน่ธนาคารบนโทรศพัทมื์อถือ

ส่วนใหญ่ท่ีกลุ่มตวัอยา่งเลือกใช ้คือ ธนาคารกรุงไทย ร้อยละ 37.5 โดยใชบ้ริการโอนเงิน

ระหวา่งบญัชีมากท่ีสุด ร้อยละ 58.5 สถานท่ีในการใชง้าน คือ ท่ีบา้น ร้อยละ 41.5 ความถ่ี

ในการใชง้าน 2-5 คร้ัง / สัปดาห์ ร้อยละ 41 และช่วงเวลาในการใชง้าน 12.01 - 18.00 น. 

ร้อยละ 57.8 ซ่ึงสามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

1. ผลการวเิคราะหก์ารเลือกใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ธนาคารบนโทรศพัทมื์อถือของคน

กรุงเทพมหานคร ภาพรวมระดบัมากท่ีสุด และมีค่าเฉล่ีย 4.67 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.502 

2. ผลจากการเปรียบเทียบการเลือกใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ธนาคารบนโทรศพัทมื์อถือ

ของคนกรุงเทพมหานคร จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า คนกรุงเทพมหานคร ท่ีมีเพศ 

อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน แอพพลิเคชั่นธนาคาร ประเภทบริการ สถานที ่

ความถ่ี และช่วงเวลาในการใชง้าน แตกต่างกนั มีการเลือกใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ธนาคาร

บนโทรศพัทมื์อถือ โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 3. ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมการตลาด และการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อ

การเลือกใช้บริการแอพพลิเคชั่นธนาคารบนโทรศพัท์มือถือของคนกรุงเทพมหานคร 

พบว่า ส่วนประสมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  ดา้นการส่งเสริม

การตลาด และการยอมรับเทคโนโลย ีดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์จากการใชง้าน ดา้นการ

รับรู้ถึงการใช้งานง่าย และด้านการรับรู้ถึงความเส่ียงด้านความปลอดภยั มีผลต่อการ

เลือกใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ธนาคารบนโทรศพัทมื์อถือของคนกรุงเทพมหานคร ในขณะท่ี

ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา ไม่มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ธนาคาร 

บนโทรศพัทมื์อถือของคนกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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ตาราง 1 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณของการเลือกใชบ้ริการแอพพลิเคชั่น

ธนาคารบนโทรศพัทมื์อถือของคนกรุงเทพมหานคร 

ส่วนประสมการตลาด 

และการยอมรับเทคโนโลย ี
B 

Std. 

Error 
Beta t Sig. F Sig. 

(Constant) 0.553 0.186 

 

 2.965 0.003* 82.894 0.000* 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.087 0.030 0.115 2.906 0.004* 

  ดา้นราคา 0.055 0.029 0.072 1.875   0.062 

  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 0.177 0.045 0.169 3.896 0.000* 

  ดา้นการส่งเสริมการตลาด -0.049  0.017 -0.106 -2.833  0.005* 

  ดา้นการรับรู้ถึงประโยชนจ์ากการใชง้าน 0.253 0.048 0.234 5.276 0.000* 

  ดา้นการรับรู้ถึงการใชง้านง่าย 0.220 0.041 0.260 5.377 0.000* 

  ดา้นการรับรู้ถึงความเส่ียงดา้นความปลอดภยั 0.147   0.028 0.214 5.245    0.000*     
R = 0.773,  R2 = 0.597,  Adjusted R2 = 0.59, SEE = 0.322 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 จากตาราง 1 ตวัแปรทั้ง 6 ตวั จึงสามารถอธิบายความแปรปรวนของการเลือกใชบ้ริการ

แอพพลิเคชั่นธนาคารบนโทรศพัท์มือถือของคนกรุงเทพมหานคร ไดร้้อยละ 59.70 หรือ 

มีอาํนาจพยากรณ์ร้อยละ 59.70 และมีค่าความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ท่ี ± 0.186 

ซ่ึงสามารถสร้างสมการถดถอยได ้ดงัน้ี 

 Y= 0.553 + 0.253(ดา้นการรับรู้ถึงประโยชนจ์ากการใชง้าน) + 0.220(ดา้นการรับรู้

ถึงการใชง้านง่าย) + 0.177(ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย) + 0.147(ดา้นการรับรู้ถึงความเส่ียง

ดา้นความปลอดภยั) + 0.087(ดา้นผลิตภณัฑ)์ - 0.049(ดา้นการส่งเสริมการตลาด) 

 เมื่อพิจารณาส่วนประสมการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด (รายขอ้) พบว่า 

การให้ขอ้มูล ข่าวสาร แนะนาํการใชบ้ริการ ที่ถูกตอ้ง ครบถว้น และเขา้ใจง่าย มีผลต่อ

การเลือกใช้บริการแอพพลิเคชั่นธนาคารบนโทรศพัทมื์อถือของคนกรุงเทพมหานคร 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

อภิปรายผลการวจิัย 

 ผลการวจิยั เร่ือง ส่วนประสมการตลาด และการยอมรับเทคโนโลยท่ีีมีผลต่อการ

เลือกใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ธนาคารบนโทรศพัทมื์อถือของคนกรุงเทพมหานคร สามารถ

สรุปตามวตัถุประสงคไ์ด ้ดงัน้ี 
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 1. คนกรุงเทพมหานครใหค้ะแนนการเลือกใชแ้อพพลิเคชัน่ธนาคารบนโทรศพัทมื์อถือ 

หากท่านมีโอกาสและเวลา ท่านจะเลือกใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ธนาคารบนโทรศพัทมื์อถือ

อีกในอนาคต แสดงใหเ้ห็นวา่ คนกรุงเทพมหานครยงัคงกลบัมาใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ธนาคาร

บนโทรศพัทมื์อถือเหมือนเดิม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีของ Kotler and Keller (2006)  

ท่ีกล่าววา่ หากผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจจะเกิดการซ้ือซํ้ า  

 2. คนกรุงเทพมหานคร ที่มี เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน  แอพพลิเคชัน่

ธนาคาร ประเภทบริการ สถานท่ี ความถ่ี และช่วงเวลาในการใชง้าน ต่างกนั มีการเลือกใช้

บริการแอพพลิเคชั่นธนาคารบนโทรศพัทมื์อถือ ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของวทิวสั อนนัตเดโชชยั (2561) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการพร้อมเพย ์ผ่านแอพพลิเคชัน่ TMB Touch ของ

ขา้ราชการ ส่วนบญัชาการ กองทพัอากาศ พบว่า กลุ่มตวัอยา่ง ท่ีมี เพศ อาย ุระดบัการศึกษา 

รายไดต่้อเดือน ท่ีแตกต่างกนั มีการตดัสินใจในการใชบ้ริการพร้อมเพย ์ผ่านแอพพลิเคชัน่ 

TMB Touch ไม่แตกต่างกนั 

 3. ผลการศึกษาส่วนประสมการตลาด และการยอมรับเทคโนโลยท่ีีมีผลต่อการเลือกใช้

บริการแอพพลิเคชัน่ธนาคารบนโทรศพัทมื์อถือของคนกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 

  3.1 ส่วนประสมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่

ธนาคารบนโทรศพัทมื์อถือของคนกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากมีความสะดวก รวดเร็วในการ

ใชบ้ริการ และขอ้มูลมีความถูกตอ้งครบถว้น สอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีของ ศิริวรรณ  

เสรีรัตนแ์ละคณะ (2552) ที่กล่าวว่า ผลิตภณัฑ ์หมายถึง ส่ิงท่ีธุรกิจเสนอขาย เพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการของลูกคา้ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สิริกร บุญลํ้า (2561) ไดศึ้กษา

เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการธนาคารทางโทรศพัทข์องลูกคา้ธนาคารออมสินในพื้นท่ี

เขตชลบุรี 1 จงัหวดัชลบุรี พบว่า การบริการท่ีมีความน่าเช่ือถือ ถูกตอ้ง แม่นยาํ ปลอดภยั 

และมีความสะดวกรวดเร็ว จะสามารถสร้างความมัน่ใจใหลู้กคา้ตดัสินใจมาใชบ้ริการ 

 3.2 ส่วนประสมการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ

แอพพลิเคชัน่ธนาคารบนโทรศพัทมื์อถือของคนกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากมีความสะดวก

ในการใชบ้ริการไดทุ้กท่ีและทุกเวลา สอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์

และคณะ (2552) ท่ีกล่าววา่ การจดัจาํหน่าย หมายถึง โครงสร้างของช่องทาง ซ่ึงประกอบดว้ย
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สถาบนัและกิจกรรม เพือ่ใชใ้นการเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑแ์ละบริการจากองคก์ารไปยงัตลาด 

และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สิริกร บุญลํ้า (2561) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใช้

บริการธนาคารทางโทรศพัทข์องลูกคา้ธนาคารออมสินในพื้นท่ีเขตชลบุรี 1 จงัหวดัชลบุรี 

พบวา่ การใชบ้ริการธนาคารทางโทรศพัทท่ี์สามารถเขา้ถึงไดทุ้กท่ีทุกเวลา และความสะดวก

ในการติดต่อขอรับบริการและแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็ว จะทาํใหลู้กคา้ตดัสินใจมาใชบ้ริการ 

 3.3 ส่วนประสมการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ

แอพพลิเคชัน่ธนาคารบนโทรศพัทมื์อถือของคนกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากมีการใหข้อ้มูล

ข่าวสาร คาํแนะนาํการใชบ้ริการท่ีเป็นประโยชนอ์ยา่งครบถว้น สอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎี

ของ ศิริวรรณ เสรีรัตนแ์ละคณะ(2552) ที่กล่าวว่า การส่งเสริมการตลาด หมายถึง การติดต่อ 

ส่ือสารระหวา่งผูข้ายกบัผูซ้ื้อ เพื่อแจง้ขอ้มลูทางการตลาด จูงใจใหเ้กิดความตอ้งการผลิตภณัฑ ์

และบริการ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สิริกร บุญลํ้า (2561) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อ

การใชบ้ริการธนาคารทางโทรศพัทข์องลูกคา้ธนาคารออมสินในพื้นท่ีเขตชลบุรี 1 จงัหวดัชลบุรี 

พบวา่ การมีเอกสารเผยแพร่ขอ้มลูท่ีมีความน่าสนใจ จะทาํใหลู้กคา้ตดัสินใจมาใชบ้ริการ  

 3.4 การยอมรับเทคโนโลย ีดา้นการรับรู้ถึงประโยชนจ์ากการใชง้าน มีผลต่อการเลือกใช้

บริการแอพพลิเคชัน่ธนาคารบนโทรศพัทมื์อถือของคนกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากสามารถ

ช่วยใหเ้พิ่มประสิทธิภาพในการทาํธุรกรรมทางการเงินได ้สอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีของ 

Davis (1989) ที่กล่าวว่า การรับรู้ถึงประโยชนจ์ากการใชง้าน หมายถึง การรับรู้ว่าการใชง้าน

ระบบเทคโนโลยนีั้นจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงานของตนเองดีข้ึน และสอดคลอ้ง

กบังานวจิยัของ ปภานนัท ์วงศกิ์ตติชยักลุ (2562) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการใชง้าน 

Krungthai NEXT ของกลุ่มวยัสีเงินในกรุงเทพมหานคร พบว่า แอพพลิเคชัน่ท่ีสามารถช่วย

ลดระยะเวลาและค่าใชจ่้ายในการทาํธุรกรรม จะส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจใชง้านมากข้ึน 

 3.5 การยอมรับเทคโนโลย ีดา้นการรับรู้ถึงการใชง้านง่าย มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ

แอพพลิเคชัน่ธนาคารบนโทรศพัทมื์อถือของคนกรุงเทพมหานครเน่ืองจากมีขั้นตอนการ

ใชง้านท่ีไม่ยุง่ยาก ซบัซอ้น สอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีของ Davis (1989) ท่ีกล่าววา่ การรับรู้

ถึงความง่ายในการใชง้าน หมายถึง การรับรู้ว่าการใชง้านระบบเทคโนโลยมีีการใชง้านท่ีง่าย 

ไม่ตอ้งพยายามมากในการเรียนรู้วธิีใชง้าน และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธนญัชย ์กาฬเนตร 

(2562) ไดศึ้กษาเร่ือง โมเดลการยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลยแีละความไวว้างใจท่ีมี
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ผลต่อการใชบ้ริการ “เอสซีบี อีซ่ี” พบว่า แอพพลิเคชัน่ท่ีช่วยใหก้ารทาํธุรกรรมทางการเงิน

ไดง่้าย และมีขั้นตอนการใชง้านท่ีไม่ซบัซอ้นจะส่งผลใหเ้กิดการใชแ้อพพลิเคชัน่มากข้ึน 

 3.6 การยอมรับเทคโนโลย ีดา้นการรับรู้ถึงความเส่ียงดา้นความปลอดภยั มีผลต่อ

การเลือกใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ธนาคารบนโทรศพัทมื์อถือของคนกรุงเทพมหานคร เน่ืองจาก

มีระบบป้องกนัความปลอดภยัและความผิดพลาดจากการทาํธุรกรรม สอดคลอ้งกบัแนวคิด

ทฤษฎีของ Martin & Camarero (2008) ท่ีกล่าวว่า ระบบการรักษาความปลอดภยัและการเกบ็

รักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในการซ้ือสินคา้หรือ

บริการ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สมานสันติ พณิชยเ์สรีวงษ ์(2561) ไดศึ้กษาเร่ือง 

การสร้างความภกัดีกบัผูใ้ชง้านระบบโมบายแบงกก้ิ์งในประเทศไทย พบว่า การแสดง

รายละเอียดใหต้รวจสอบในขั้นตอนสุดทา้ยในการทาํธุรกรรม และคาํแถลงนโยบายดา้น

ความปลอดภยัท่ีอ่านเขา้ใจง่าย จะทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดการรับรู้ถึงความปลอดภยัในการใชง้าน  

ข้อเสนอแนะ 

 ผูใ้หบ้ริการธนาคารบนโทรศพัทมื์อถือควรใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

เลือกใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ธนาคารบนโทรศพัทมื์อถือของคนกรุงเทพมหานคร ตามลาํดบั

ความสาํคญั ดงัน้ี ดา้นการรับรู้ถึงประโยชนจ์ากการใชง้าน ควรพฒันาแอพพลิเคชัน่ และ

ประชาสัมพนัธ์ใหผู้ใ้ชบ้ริการเห็นถึงความสะดวกสบายจากการใชง้านมากกว่าการทาํธุรกรรม

ในรูปแบบเดิม เพิ่มบริการใหมี้ความหลากหลาย รองลงมา คือ ดา้นการรับรู้ถึงการใชง้านง่าย 

ควรพฒันาแอพพลิเคชัน่ใหมี้ขั้นตอนการใชง้านท่ีง่าย ไม่ซบัซอ้น สามารถทาํธุรกรรมสาํเร็จ

ไดเ้พียงไม่ก่ีขั้นตอน รองลงมา คือ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ควรพฒันาใหแ้อพพลิเคชัน่

ใหส้ามารถสมคัรใชบ้ริการไดง่้ายโดยไม่ตอ้งใชเ้อกสารหลายรายการ และเขา้ใชบ้ริการได ้

ทุกท่ีทุกเวลา รองลงมา คือ ดา้นการรับรู้ถึงความเส่ียงดา้นความปลอดภยั ควรเพิ่มระบบป้องกนั

ดา้นความปลอดภยัในการทาํธุรกรรมและการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีน่าเช่ือถือ มีนโยบาย

ดา้นความปลอดภยัท่ีมีความชดัเจน รองลงมา คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ควรพฒันาแอพพลิเคชัน่

ใหส้ามารถแสดงผลขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง มีความรวดเร็ว และมีความเสถียร และดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด ควรมีการแจง้ขอ้มูล ข่าวสาร เก่ียวกบัผลิตภณัฑข์องธนาคาร คาํแนะนาํ 

การใชบ้ริการ รวมถึงความรู้อื่น ๆ ท่ีมีประโยชน์ต่อผูใ้ชบ้ริการ โดยใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย  

สร้างใหเ้ป็นแหล่งขอ้มูลแห่งการเรียนรู้ท่ีมีความถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ และทนัสมยั 
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ข้อเสนอแนะเพือ่การวจิยัคร้ังต่อไป 

 1. ควรขยายขอบเขตการศึกษาไปยงัพื้นท่ีต่างจงัหวดั หรือกลุ่มท่ีเฉพาะเจาะจงมากข้ึน 

 2. ควรศึกษาปัจจยัอ่ืน  ๆเช่น ทศันคติ ความไวว้างใจ เพือ่ท่ีจะไดข้อ้มลูครบถว้นมากข้ึน  

 3. ควรมีการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีมี

ความละเอียด และมีคุณภาพมากยิง่ข้ึน 
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