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บทคัดยอ
การศึ กษาวิ จ ั ย เรื ่ อง ป จ จัย ที่มีผ ลต อ การเลื อ กใชบ ริก ารทางการเงิ น ผา นแอปพลิ เ คชั น
Mobile banking K PLUS ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มี
ผลตอการเลือกใชบริการทางการเงินผานแอปพลิเคชัน Mobile banking K PLUS ของผูใชบริการใน
เขตกรุงเทพมหานคร ไดแก ดานบริการ ดานความปลอดภัย ดานรูปแบบของแอปพลิเคชัน ดานการ
ตอบสนอง และดานความนาเชื่อถือ โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน ประชากรในงานวิจัยนี้ คือ ผูใชบริการทางการเงิน
ผานแอปพลิเคชัน Mobile banking K PLUS ในเขตกรุงเทพมหานคร กําหนดกลุมตัวอยางที่ ตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม ดําเนินการ
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร (SPSS Version 25.0) โดยสถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ (Frequencies) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (x�) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
ผลการศึกษาพบวา ผูใชบริการทางการเงินผานแอปพลิเคชัน Mobile banking K PLUS ใน
เขตกรุงเทพมหานคร จํานวนทั้งสิ้น 400 คน โดยสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 25-30 ป สถานภาพ
โสด ระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี มีอาชีพเปนพนักงานในบริษัทเอกชน/ลูกจาง มีรายไดตอ
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เดือน 20,000-30,000 บาท ทั้งนี้ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการทางการเงินผานแอปพลิเคชัน
Mobile banking K PLUS ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร มีระดับความสําคัญโดยรวมอยูใน
ระดับ มากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกดานอยูในระดับมากที่สุด คือ ดานรูปแบบของ
แอปพลิเคชันดานการตอบสนอง ดานความปลอดภัย ดานความนาเชื่อถือ และดานบริการ ตามลําดับ
คําสําคัญ: การเลือกใชบริการทางการเงิน; แอปพลิเคชัน Mobile banking; K PLUS
ABSTRACT
In this independent studied "Factors affecting usage a financial service via
Mobile banking applications K PLUS of customers in Bangkok” The objective of this
study was to study Factors affecting usage a financial service via Mobile banking
applications K PLUS of customers in Bangkok. It was to investigate the factors related
to services, security, app features, response to needs, and reliability, by classifying
personal factors consist of gender, age, marital status, education level, occupation and
monthly income. The population in this study was the financial service users via Mobile
banking applications K PLUS in Bangkok. Determine the sample group of 400 persons.
The tool for data collection was a questionnaire. Data analysis by using program SPSS
Version 25.0. The statistics used for data analysis were frequencies, percentage, mean
(x�) and standard deviation (SD).
The study found that financial service users via Mobile banking applications K
PLUS in Bangkok, sample 400 persons, mostly female, aged 25-30 years, marital status
is single, the education level is the bachelor's degree. Have a career as an employee
in private company. Have monthly income 20,000-30,000 baht, factors affecting usage
a financial service via Mobile banking applications K PLUS of customers in Bangkok had
the level of overall importance at the highest and every factor had the level of
importance at the highest by sort in descending order; app features, response to needs,
security, reliability and services respectively.
Key words: usage a financial service, Mobile banking applications, K PLUS
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บทนํา
ปฏิเสธไมไดเลยวาการทําธุรกรรมทางการเงินผานสมารทโฟน ในปจจุบันไดรับความนิยมเปน
อยางมาก นอกจากนี้ปริมาณผูใชงานสมารทโฟนที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง หรือเรียกไดวาเกือบทุกคน
ตองมีใช เนื่องจากขอจํากัดในการครอบครองที่นอยลง ดวยราคาที่สามารถจับตองไดในทุก ๆ กลุม
อาชีพ ทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงการที่ทั้งภาครัฐและเอกชนพยายามสงเสริมการใหบริการผานสมารท
โฟนมากขึ้นดวย โดยจะเห็นไดจากโปรโมชั่นที่สงเสริมการใชงาน เชน การยกเวนคาธรรมเนียม
ทั้งหลายผานแอปพลิเคชัน Mobile banking เปนตน จึงดึงดูดใหผูใชบริการหันมาใชแอปพลิเคชัน
Mobile banking เพิ่มมากขึ้น ทางสถาบันการเงินและธนาคารพาณิชยยังกลายมามีบทบาทเป น
ผูพัฒนาแอปพลิเคชันโดยการนําเสนอและสงเสริมใหผูใชบริการเขาสูสังคมไรเงินสดอยางเต็มตัวมาก
ขึ้น
สําหรับธนาคารกสิกรไทยนั้น หลังจากสมารทโฟนเริ่มเปนที่นิยมมากขึ้น และกระแสแอป
พลิเคชันกําลังมาแรงก็ไดมีการเปดตัวแอปพลิเคชัน K Mobile Banking PLUS ในป 2556 ทําใหการ
ทําธุรกรรม ตาง ๆ งายขึ้นกวาสมัยเปน ATM SIM และสามารถดําเนินการสิ่งตาง ๆ ไดอยางงายดาย
ยิ่งขึ้น เชน การโอนเงินโดยใสแคเบอรโทรศัพทที่อยูในเครื่อง, โอนเงินตางธนาคาร, จายบิลผานการ
สแกนบารโคด, ตรวจสอบบัญชียอนหลัง เปนตน
ต อมาในป 2560 ได มี การปรั บ โฉม K Mobile Banking PLUS โดยพั ฒ นาออกมาเปน 2
แอปพลิเคชันดวยกัน คือ K PLUS ซึ่งไมใชแคเปลี่ยนชื่อจาก K Mobile Banking PLUS แตยังเพิ่ม
ฟงกชั่นหลายอยางเขาไป เชน สามารถตั้งคาแจงเตือนเงินเขา-ออกไดโดยไมเสียคาบริการ และยัง
สามารถเปดใชงานแบบเต็มรูปแบบผาน Wi-Fi ไดอีกดวย ซึ่งฟงกชันนี้เปนฟงกชันที่นาสนใจอยางมาก
สําหรับคนใช Mobile Banking เพราะในปจจุบันฟงกชันนี้ยังไมสามารถทําไดกับ Mobile Banking
ของธนาคารอื่น ๆ นอกจากนี้ K PLUS ยังปรับปรุงแอปพลิเคชันใหม ทําใหสามารถกดเงินแบบไรบัตร
ที่ตู ATM ไดแลว และอีกแอปพลิเคชัน คือ K PLUS SME สําหรับผูประกอบการ SME โดยเฉพาะ
เพื่อความงายในการทําธุรกิจ
ป จ จุ บ ั น แอปพลิ เ คชั น K PLUS มีผ ูใชบ ริ ก ารประมาณ 11.6 ลานบัญ ชี ซึ่งมีส ว นแบ ง
การตลาดเปนอันดับ 1 ในกลุม Digital Banking รองลงมาคือ SCB Easy ของธนาคารไทยพาณิชย มี
ผูใชบริการอยูที่ 9.9 ลานบัญชี สวน Bualuang mBanking ของธนาคารกรุงเทพ และ KTB Netbank
ของธนาคารกรุงไทย มีผูใชบริการอยูที่ 8 และ 4 ลานบัญชี ตามลําดับ (KBANK, SCB, BBL ขอมูล ณ
Q3/62 และ KTB ขอมูล ณ ก.พ./62)
ดังนั้นจึงเห็นไดวาเทคโนโลยี Digital Banking โดยเฉพาะแอปพลิเคชัน Mobile banking ได
เขามามีบทบาท และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการดํ าเนิน ชีว ิตในประจํ าวั นเปน อยางมาก และ
เนื่องจากแอปพลิเคชัน K PLUS ของธนาคารกสิกรไทยที่มีผูใชบริการมากที่สุด ทําใหผูวิจัยมีความ
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สนใจศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการทางการเงินผานแอปพลิเคชัน Mobile banking K
PLUS โดยมุงเนนศึกษาในกลุมประชากรของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครที่ผูวิจัยอาศัยอยู
เพื่อที่ จ ะเป น ข อมู ล ไว แก ไข ปรับปรุง และพัฒนา แอปพลิเ คชัน K PLUS ใหสอดคลองกับ ความ
ตองการของผูใชบริการใหไดรับความพึงพอใจสูงสุด
วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการทางการเงินผานแอปพลิเคชัน Mobile banking
K PLUS ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร
ขอบเขตของการวิจัย
สํ า หรั บ ในการศึกษา ป จ จัย ที่มีผลตอการเลือกใชบริการทางการเงินผาน แอปพลิเคชัน
Mobile banking K PLUS ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร ครั้งนี้นั้น มีขอบเขตการวิจัยดังนี้
ขอบเขตดานเนื้อหา
1. ตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยสวนบุคคล ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแก เพศ
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน
2. ตั ว แปรตาม คื อ ป จ จัย ที่มีผ ลตอการเลื อ กใช บ ริ การทางการเงิ น ผานแอปพลิ เ คชั น
Mobile banking K PLUS ของผูใชบ ริการในเขตกรุ งเทพมหานคร ไดแก ดานบริการ ดานความ
ปลอดภัย ดานรูปแบบของแอปพลิเคชัน ดานการตอบสนอง และดานความนาเชื่อถือ
ขอบเขตดานประชากร
ประชากรที ่ ใ ช ใ นการศึ ก ษาครั ้ ง นี ้ คื อ ผู  ใ ช บ ริ ก ารทางการเงิ น ผ า นแอปพลิ เ คชั น
Mobile banking K PLUS ในเขตกรุงเทพมหานคร
ขอบเขตดานระยะเวลา
ระยะเวลาในการดําเนินการศึกษาตั้งแตเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย
1. ทํ า ให ท ราบป จ จั ย ที ่ ม ี ผ ลต อ การเลื อ กใช บ ริ ก ารทางการเงิ น ผ า นแอปพลิ เ คชั น
Mobile banking K PLUS ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร
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2. ขอมูลที่ไดรับจากการวิจัยสามารถนําไปใชในการแกไข ปรับปรุง และพัฒนาแอปพลิเค
ชัน Mobile banking รวมถึงการกําหนดกลยุ ทธทางการตลาดใหมีป ระสิ ทธิภาพมากขึ้น เพื่อให
ตอบสนองตรงตามความตองการของผูใชบริการ และเปนแนวทางในการศึกษาสําหรับผูที่สนใจในเรื่อง
ที่เกี่ยวของกับงานวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ปจจัยสวนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพสมรส
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายไดตอเดือน

ตัวแปรตาม
ปจจัยที่มี ผลต อการเลื อกใช บริการทางการเงิ น
ผ า นแอปพลิ เ คชั น Mobile banking K PLUS
ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร
- ดานบริการ
- ดานความปลอดภัย
- ดานรูปแบบของแอปพลิเคชัน
- ดานการตอบสนอง
- ดานความนาเชื่อถือ

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
แนวคิดเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล
ปจจัยสวนบุคคล เปนลักษณะที่มีความสําคัญและสถิติที่วัดไดของประชากร จะชวยในการ
กําหนดตลาดเปาหมาย ในขณะที่ลักษณะทางดานจิตวิทยา สังคมและวัฒนธรรมจะชวยอธิบายถึงคาม
คิดและความรูสึกของกลุมเปาหมาย โดยแตละคนซึ่งมีลักษณะสวนบุคคลแตกตางกันนั้นจะมีลักษณะ
ทางจิตวิทยาที่ตางกัน โดยปจจัยสวนบุคคลที่สําคัญ ประกอบไปดวย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา
อาชีพ และรายได (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2538)
ขอมูลเกี่ยวกับการใหบริการทางการเงินผานแอปพลิเคชัน Mobile banking
Mobile Banking (โมบายแบงคกิ้ง) หมายถึง ธนาคารบนโทรศั พทเ คลื่ อนที่ เปนการทํ า
ธุรกรรมการเงินของธนาคารผานโทรศัพทเคลื่อนที่ โดยโทรศัพทเคลื่อนที่ตองมีฟงกชั่นรองรับในการใช
งาน เพื่อสามารถเชื่อมตอระบบเครือขายอินเตอรเน็ตไปสูบริการ Mobile Banking โดยผูใชบริการ
ตองลงทะเบียนกับธนาคารกอน เปดใชบริการทางการเงินของธนาคาร ในการใหบริการทางการเงิน
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ของธนาคารผาน Mobile Banking มีหลากหลายประเภท เชน การโอนเงินระหวางบัญชีธนาคาร การ
เติมเงินโทรศัพท การชําระคาบริการตาง ๆ ตรวจสอบยอดบัญชีการซื้อขายตราสารและกองทุนการทํา
ธุรกรรม รวมถึงการตั้งระบบแจงเตือนอัตโนมัติ เปนตน
แอปพลิเคชัน K PLUS
แมธนาคารกสิกรไทย ไมใชธนาคารแรกที่เปดใหบริการแอปพลิเคชัน Mobile banking ใน
ไทย แตก็สามารถพัฒนาและเติบโตอยางรวดเร็ว ทําใหเห็นวาทีมพัฒนาแอปของ K PLUS หรือชื่อเดิม
คือ K Mobile Banking Plus ไดทําการศึกษามาอยางดี และเขาใจในตัวผูบริโภคจนกลายเปนแอป
พลิเคชันธนาคารบนมือถืออันดับหนึ่ง
ซึ่งกวาจะพัฒนามาเปน แอปฯ ที่มีลูกคาธนาคารกสิ กรไทยโหลดไปใชเปน อันดับหนึ่ ง ใน
ประเทศ กวาจะมาเปน K PLUS และ K PLUS SME ปจจุบันนี้นั้น มีการพัฒนาและเริ่มตนมาจากการ
พัฒ นาระบบ Mobile Banking โดยเปดตัว ATM SIM เมื ่ อป พ.ศ.2551 ซึ ่ งในยุ คแรก ATM SIM
สามารถตรวจสอบยอดเงิน โอนเงินไปยังบัญชีอื่น ๆ ของธนาคารกสิกรไทย ชําระคาใชจายตาง ๆ และ
ตั้งเตือนการชําระเงินได ซึ่งถือวาเปนเทคโนโลยีที่ลํ้าและสะดวกสบายมากในยุคนั้น
ตอมาหลังจากสมารทโฟนเริ่มเปนที่นิยามแพรหลาย และกระแสแอปพลิเคชันกําลังมาแรง ก็
ไดมีการเปดตัวแอปพลิเคชัน K Mobile Banking PLUS ในป พ.ศ.2556 คราวนี้บริการทุกอยางถูก
เสริมเพื่อใหการทําธุรกรรมงายขึ้นกวาสมัยเปน ATM SIM เชน การโอนเงินโดยใสแคเบอรโทรศัพทที่
อยู  ในเครื ่ อง, การโอนเงิ นต างธนาคาร, การจายบิลผานการสแกนบารโคด, การตรวจสอบบัญชี
ยอนหลัง เปนตน
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
รณกร วรรธนะพงษ (2555) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกคาตอการใช
บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกสของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย ผลการศึกษา พบวา ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของลูกคาตอการใชบริการธนาคาร
อิเล็กทรอนิกส ที่มีความสําคัญ ไดแก ความปลอดภัยของระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส และขั้นตอน
การใชงานของระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส ปจจัยที่มีความสําคัญทางสถิติ ไดแก รูปแบบบนเว็ปไซต
ของธนาคารอิเล็กทรอนิกส คาธรรมเนียมของระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส ระดับการศึกษาของ
ผูใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส และเพศของผูใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส สวนดานปญหาใน
การใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส พบวา ปญหาที่พบมากที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก 1. การเขาใช
บริการหนาเว็บไซตมีปญหาบอยครั้ง 2. รูปแบบการใหบริการซับซอนหรือเขาไปใชงานไดยาก 3.
ผูใชบริการไมเขาใจในขั้นตอน
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ศรินประภา พันธไชย (2556) ไดศึกษาทัศนคติการใชบริการธนาคารทางอินเทอรเน็ ตของ
ลูกคาธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน พบวาผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญมีความถี่ในการเขาใชบริการแลวแตโอกาสประเภทที่ใชบริการไดแกบริการดานโอนเงิน
บริการชําระคาสินคาและบริการดานบัญชีใชบริการผานชองทางเครื่องคอมพิวเตอรเปนหลัก เหตุผล
ในการเลือกใชบริการธนาคารทางอินเทอรเน็ตเนื่องจากความสะดวกสบายและรูจักบริการธนาคาร
ทางอินเทอรเน็ตจากพนักงานธนาคารกรุงไทย ในดานทัศนคติของผูใชบริการดานผลิตภัณฑพบวา
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจที่ไมมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมรายป ดานสถานที่
พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นในเรื่องการสมัครใชบริการผานเว็บไซตของธนาคาร
เหมาะสม ดานการสงเสริมการตลาดพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตัดสินใจใชเพราะทราบ
ขอมูลจากการประชาสัมพันธจากพนักงาน ดานบุคลากรพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีความ
คิ ด เห็ น ในเรื ่ องพนั กงานมี ความเต็มใจในการใหบ ริการ ดานลักษณะทางกายภาพพบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นในเรื่องเว็บไซตของธนาคารมีความสวยงาม ออกแบบไดทันสมัย
และการเชื่อมลิงคไปสูการบริการที่หาไดงาย และสามารถเชื่อมเขาบริการไดทันที ดานกระบวนการ
ใหบริการพบวา การแจงผลผาน SMS ทําใหมั่นใจ ดานประสิทธิภาพและคุณภาพการใหบริการพบวา
การใหบริการในเรื่องการทําธุรกรรมผาน KTB Online มีความรวดเร็ว โดยรวมมีคาเฉลี่ยความคิดเห็น
อยูในระดับเห็นดวย ในดานการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับปจจัยสวนผสมทาง
การตลาดที่มีผลต อทั ศนคติการใชบริ การธนาคารทางอินเทอรเน็ ตพบว า เพศที่แตกตางกั น จะมี
ความคิดเห็นตอปจจัยสวนผสมทางการตลาดไมแตกตางกัน อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดที่
ตางกันมีความคิดเห็นตอปจจัยสวนผสมทางการตลาดแตกตางกันดวย
เกศวิทู ทิพยศ (2557) ไดศึกษา เรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการธุรกรรมทาง
การเงินผานสื่อออนไลนกรณีศึกษา ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จํากัด (มหาชน) โดยมีจุดประสงคเพื่อ
ศึ กษาป จ จั ย ที ่ มี อิ ทธิ พลต อการตั ดสิน ใจใชบ ริการธุร กรรมทางการเงิน ผานสื่อออนไลน จากผล
การศึกษา พฤติกรรมการใชบริการธุรกรรมทางการเงินที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการธุรกรรม
ทางการเงินผานสื่อออนไลน (Online Banking) ของลูกคาธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จํากัด (มหาชน) ใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบวาถาหากการทําธุรกรรมของลูกคาผานทางธนาคารออนไลนไดรับ การ
ดําเนินการอยางถูกตองแมนยําลูกคาจะรูสึกปลอดภัยเมื่อทําธุรกรรมออนไลนกับเว็บไซตของธนาคาร
และถาลูกคาสามารถเขาถึงเว็บเพจของธนาคารไดอยางรวดเร็วและงายดายโดยการทําธุรกรรมผาน
ทางเว็ปของธนาคารสามารถดําเนินการจนเสร็จบริบูรณดวยความรวดเร็วและธนาคารชวยแกปญหาที่
พบกับการทําธุรกรรมออนไลนไดอยางรวดเร็ว จะสงผลตอการตัดสินใจใชบริการทางการเงินผานสื่อ
ออนไลน และในสวนของปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด จากการศึกษาวิจัยดานสวนประสมทาง
การตลาด พบวาสวนประสมทางการตลาดของการใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานสื่อออนไลน
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(Online Banking) ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของลูกคาธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จํากัด (มหาชน) ใน
เขตกรุงเทพมหานคร คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑดานราคาบริการ ดานชองทางการใหบริการ ดานการ
สงเสริมการตลาด ดานพนักงานใหบริการ ดานกระบวนการใหบริการ และดานสิ่งแวดลอมกายภาพ
คุณิตา เทพวงศ (2557) ศึกษา เรื่อง การวิจัยเรื่องการตัดสินใจใชแอปพลิเคชัน Bualuang
mBanking ของลูกคาธนาคารกรุงเทพ ในเขตจังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาสวนประสม
ทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจใชแอปพลิเคชัน 2 เพื่อศึกษาถึงความรูความเขาใจดานการ
ยอมรับทางดานเทคโนโลยีที่สงผลตอการตัดสินใจใชแอปพลิเคชัน 3 เพื่อศึกษาถึงทัศนคติที่สงผลตอ
การตัดสินใจใชแอปพลิเคชัน 4 เพื่อศึกษาถึงการตัดสินใจใชแอปพลิเคชัน ผลการวิจัย พบวา 1 เหตุผล
ที่ใชบริการแอปพลิเคชัน Bualuang mBanking เนื่องจากเห็นวา ประหยัดเวลาและคาใชจายในการ
เดิ น ทางมาธนาคารมากที ่ ส ุ ด รองลงมาคือ มีความสะดวกในการใชบ ริ การไดตลอด 24 ชั่ว โมง
ประหยัดคาธรรมเนียมในการใชบริการทําใหการวางแผนทางการเงินทําไดงายขึ้น และมีความเชื่อถือ
ในระบบความปลอดภัยของธนาคาร 2 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชแอปพลิเคชัน Bualuang
mBanking ของลูกคาธนาคารกรุงเทพ ในเขตจังหวัดชลบุรีพบวา ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด
มีระดับความเห็นดวยในระดับมากที่สุด แสดงวาสวนประสมทางการตลาดในภาพรวมสงผลตอการ
ตัดสินใจใชแอปพลิเคชัน Bualuang mBanking ของลูกคาธนาคารกรุงเทพ ในเขตจังหวัดชลบุรี ดาน
การยอมรับ ทางเทคโนโลยีในบริการ มีความเห็นดวยในระดับ มากที่สุด แสดงวาการยอมรับ ทาง
เทคโนโลยีในบริการในภาพรวมสงผลตอการตัดสินใจใชแอปพลิเคชัน Bualuang mBanking ของ
ลูกคาธนาคารกรุงเทพ ในเขตจังหวัดชลบุรี ปจจัยดานทัศนคติ มีความเห็นดวยในระดับ มากที่สุด
แสดงวาทัศนคติในภาพรวมสงผลตอการตัดสินใจใชแอปพลิเคชัน Bualuang mBanking ของลูกคา
ธนาคารกรุงเทพ ในเขตจังหวัดชลบุรี และการตัดสินใจ มีความเห็นดวยในระดับ มากที่สุด แสดงวา
การตัดสินใจในภาพรวมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใช แอปพลิเคชัน Bualuang mBanking ของลูกคา
ธนาคารกรุงเทพ ในเขตจังหวัดชลบุรี 3. ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยดานสวนประสมทาง
การตลาดดานความรูความเขาใจการยอมรับทางดานเทคโนโลยีและดานทัศนคติ มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจใชแอปพลิเคชัน Bualuang mBanking ของลูกคาธนาคารกรุงเทพ ในเขตจังหวัดชลบุรี อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ชัญญาพัทธ จงทวี (2558) ศึกษาเรื่ อง ปจจัยที่ส  งผลต อความพึ งพอใจในการใชบ ริ ก าร
Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวา ปจจัยใดที่สงผลตอ
ความพึ ง พอใจในการใช บ ริ ก าร Mobile Banking ในเขตกรุ ง เทพมหานคร สํ า หรั บ ป จ จั ย ด า น
ประชากรศาสตร ผลการวิจัยพบวา ผูใชบริการที่มีความแตกตางกันในดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน มี
ระดับความพึงพอใจในการใชบริการ Mobile Banking ที่แตกตางกัน โดยกลุมตัวอยางที่มีรายไดเฉลี่ย
ตอเดือนนอยกวาหรือเทากับ 15,000 บาท มีระดับความพึงพอใจในการใชบริการ Mobile Banking
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สูงที่สุด สําหรับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดและปจจัยดานความปลอดภัยและการยอมรับ
เทคโนโลยี ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่สงตอความพึงพอใจในการใชบริการ Mobile Banking โดยเรียง
ตามลําดับจากมากไปนอย ไดแก ปจจัยดานการอํานวยความสะดวก (การบริการ) ปจจัยการรับรูถึง
ประโยชนและความงายของการใชงาน และปจจัยดานความปลอดภัย ตามลําดับ
วิธีการดําเนินการวิจัย
เป น การวิ จ ั ย แบบไม ทดลอง (Non-Experimental Design) โดยมีการศึกษาตามสภาพที่
เปนไปตามธรรมชาติ ไมมีการจัดกระทําหรือควบคุมตัวแปรใด ๆ เปนการเก็บรวบรวมขอมูลแบบวิจัย
ตัดขวาง (Cross sectional studies) คือ เปนการเก็บขอมูลในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้ง
เดี ย ว เครื ่ อ งมื อ ที ่ ใ ช ใ นการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล เพื ่ อ การวิ จ ั ย ในครั ้ ง นี ้ ใ ช เ ครื ่ อ งมื อ การวิ จ ั ย เปน
แบบสอบถาม (Questionnaire) และทําการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติ
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ประชากรที ่ ใ ช ใ นการศึ ก ษาครั ้ ง นี ้ ค ื อ ผู  ใ ช บ ริ ก ารทางการเงิ น ผ า นแอปพลิ เ คชั น
Mobile banking K PLUS ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการคํานวณโดยใชสูตรซึ่งไมทราบจํานวน
ประชากรที ่ แน น อน จึงไดวาผู วิ จั ยตองกําหนดขนาดตัว อยางอยางน อย 384 คน จึงจะสามารถ
ประมาณคารอยละ ซึ่งใหความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยางไมเกิน 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
และเพื่อความสะดวกในการประเมินผล รวมถึงการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยจึงกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง
ทั้งหมด 400 คน ซึ่งถือไดวาผานเกณฑตามที่เงื่อนไขกําหนด คือไมนอยกวา 384 คน
โดยผู  ว ิ จ ั ย ใช ว ิ ธ ี การสุ  ม ตั ว อย างโดยสุ มแบบไมอ าศัย ความนา จะเป น (Nonprobability
Sampling) โดยเลือกวิธีสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. แจกแบบสอบถามให แกผ ูใชบ ริการทางการเงินผานแอปพลิเคชัน Mobile banking
K PLUS ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชวิธีการแจกแบบสอบถามที่ผานทางชองทางออนไลน โดยใช
Google Forms
2. ทําการตอบขอสงสัย ซักถามบางประการ เนื่องจากผูตอบแบบสอบถามอาจมีความ
ตองการในการอธิบายขอคําถามใหชัดเจนในการตอบมากยิ่งขึ้น
3. เก็บรวบรวมแบบสอบถามที่ไดทําการเก็บขอมูลครบถวนสมบูรณ เพื่อดําเนินการจัดทํา
และเตรียมขอมูลสําหรับการวิเคราะห

10
การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามของกลุมตัวอย าง
จํานวน 400 คน มาดําเนินการตรวจสอบความสมบูรณ และความถูกตองของขอมูล และไดนําไป
ขอมูลดังกลาวไปวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS Version
25.0
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. คารอยละ (Percentage)
2. คาเฉลี่ย (x�)
3. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
ผลการวิเคราะหขอมูล
ผลการวิเคราะหขอมูลสวนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคล พบวามีผูใชบริการที่ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมดจํานวน 400 คน สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 272 คน คิดเปนรอยละ 68.00 และเพศชาย
จํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 32.00, สวนใหญ มีอายุ 25-30 ป จํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ
36.25 รองลงมาคือ อายุนอยกวา 25 ป จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 14.00, อายุ 31-35 ป จํานวน
50 คน คิดเปนรอยละ 12.50, อายุ 36-40 ป จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 11.50, อายุมากกวา 50
ป จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 9.75, อายุ 41-45 ป จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 8.50 และ อายุ
46-50 ป จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 7.50 ตามลําดับ, สวนใหญ มีสถานภาพสมรส โสด จํานวน
261 คน คิดเปนรอยละ 65.25 รองลงมาคือ สมรส จํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 29.50 และ
หมาย/หยาราง/แยกกัน อยู จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 5.25 ตามลําดับ, สวนใหญ มีระดั บ
การศึกษา ปริญญาตรี จํานวน 242 คน คิดเปนรอยละ 60.50 รองลงมาคือ สูงกวาปริญญาตรี จํานวน
90 คน คิดเปนรอยละ 22.50 และตํ่ากวาปริญญาตรี จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 17.00 ตามลําดับ
, สวนใหญ เปนพนักงานในบริษัทเอกชน/ลูกจาง จํานวน 161 คน คิดเปนรอยละ 40.25 รองลงมาคือ
ขาราชการ/พนักงานของรัฐ จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 20.25, ธุรกิจสวนตัว/อาชีพอิสระ จํานวน
70 คน คิดเปนรอยละ 17.50, นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 12.75, พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 5.25 และวางงาน/เกษียณอายุ/แมบาน จํานวน 16 คน
คิดเปนรอยละ 4.00 ตามลําดับ, สวนใหญ มีรายไดตอเดือน 20,000-30,000 บาท จํานวน 129 คน
คิดเปนรอยละ 32.25 รองลงมาคือ นอยกวา 20,000 บาท จํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 26.25,
30,001-40,000 บาท จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 19.75, มากกวา 50,000 บาท จํานวน 44 คน
คิดเปนรอยละ 11.00 และ 40,001-50,000 บาท จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 10.75 ตามลําดับ
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ผลการวิเคราะหขอมูลสวนที่ 2 ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการทางการเงินผานแอปพลิเค
ชัน Mobile banking K PLUS ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาโดยรวมอยูในระดับ
มากที่สุด (x� = 4.42) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกดานอยูในระดับมากที่สุด คือ ดาน
รูปแบบของแอปพลิเคชัน ดานการตอบสนอง ดานความปลอดภัย ดานความนาเชื่อถือ และดาน
บริการ (𝑥𝑥̅ = 4.54, 𝑥𝑥̅ = 4.51, 𝑥𝑥̅ = 4.40, 𝑥𝑥̅ = 4.38 และ 𝑥𝑥̅ = 4.29) ตามลําดับ
สรุปผลการวิจัย

ปจจัยสวนบุคคล
การศึกษา เรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการทางการเงินผานแอปพลิเคชัน Mobile
banking K PLUS ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร มีผูใชบริการที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
จํานวน 400 คน สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 272 คน คิดเปนรอยละ 68.00 มีอายุ 25-30 ป
จํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ 36.25 มีสถานภาพสมรส โสด จํานวน 261 คน คิดเปนรอยละ 65.25
มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี จํานวน 242 คน คิดเปนรอยละ 60.50 เปนพนักงานในบริษัทเอกชน/
ลูกจาง จํานวน 161 คน คิดเปนรอยละ 40.25 มีรายไดตอเดือน 20,000-30,000 บาท จํานวน 129
คน คิดเปนรอยละ 32.25
ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการทางการเงินผานแอปพลิเคชัน Mobile banking K
PLUS ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยรวมอยูในระดับ มากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกดานอยูในระดับมากที่สุด
เรี ย งลํ า ดั บ จากด า นที ่ ม ี ค  า เฉลี ่ ย สู ง สุ ด คื อ ด า นรู ป แบบของแอปพลิ เ คชั น ด า นการตอบสนอง
ดานความปลอดภัย ดานความนาเชื่อถือ และดานบริการ ตามลําดับ
อภิปรายผล
ดานบริการ
โดยรวมอยูในระดับ มากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีระดับความสําคัญอยูใน
ระดับมากที่สุด คือ สามารถโอนเงิน เติมเงิน ชําระคาบริการตาง ๆ และถอนเงินโดยไมตองใชบัตรได,
มีระบบการแจงเตือนทุกครั้งที่มีการทํารายการในบัญชี หรือแจงยอดเงินในบัญชีมีความเคลื่อนไหว,
สามารถบันทึกคารายการที่ทําบอยเปนรายการโปรดได, สามารถจัดการบัญชี ไดดวยตนเอง และมี
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ฟงกชันดานไลฟสไตล K+ Market สามารถซื้อของไดบนแอป และจายเงินไดทันที ตามลําดับ และ
ขอที่อยูในระดับมาก คือ มีระบบปญญาประดิษฐ หรือ AI คอยจดจําลักษณะการใชงานตาง ๆ และ
สามารถตั้งคาการโอนเงินลวงหนาได ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ชัญญาพัทธ จงทวี
(2558) ศึ ก ษาเรื ่ อ ง ป จ จั ย ที ่ ส  ง ผลต อ ความพึ ง พอใจในการใช บ ริ ก าร Mobile Banking ในเขต
กรุงเทพมหานคร
ดานความปลอดภัย
โดยรวมอยูในระดับ มากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขอมีระดับความสําคัญอยูใน
ระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ เกศวิทู ทิพยศ (2557) ไดศึกษา เรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานสื่อออนไลนกรณีศึกษา ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย
จํากัด (มหาชน)
ดานรูปแบบของแอปพลิเคชัน
โดยรวมอยูในระดับ มากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขอมีระดับความสําคัญอยูใน
ระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ รณกร วรรธนะพงษ (2555) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมและ
ความพึ งพอใจของลู ก ค า ต อ การใชบ ริก ารธนาคารอิเล็ ก ทรอนิ กส ข องธนาคารกสิก รไทย จํากั ด
(มหาชน) ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ดานการตอบสนอง
โดยรวมอยูในระดับ มากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขอมีระดับความสําคัญอยูใน
ระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ศรินประภา พันธไชย (2556) ไดศึกษาทัศนคติการใช
บริการธนาคารทางอินเทอรเน็ตของลูกคาธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน
ดานความนาเชื่อถือ
โดยรวมอยูในระดับ มากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขอมีระดับความสําคัญอยูใน
ระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ คุณิตา เทพวงศ (2557) ศึกษา เรื่อง การวิจัยเรื่องการ
ตัดสินใจใช แอพพลิเคชัน Bualuang mBanking ของลูกคาธนาคารกรุงเทพ ในเขตจังหวัดชลบุรี
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ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
ดานบริการ
สิ่งที่ตองปรับปรุงคือ ผูใชบริการใหความสําคัญกับ สามารถโอนเงิน เติมเงิน ฯลฯ ดังนั้น ทาง
ผูใหบริการจึงควรมีการพัฒนาแอปพลิเคชันใหมีชองทางลัดในบริการดังกลาว ใหสามารถทํางานได
อยางรวดเร็ว เชน การสแกน การมีปุมคียลัดดานหนาโฮม รวมถึงการเพิ่มใหมีการบริการที่หลากหลาย
มากขึ้น เชน การใหบริการการโอนเงินระหวางประเทศ การขออนุมัติสินเชื่อ นอกจากนี้ทางธนาคาร
ควรมีการสงเสริมการตลาด โดยการมอบของที่ระลึกเมื่ อมีผูมาสมัครใชบริ การ หรือมีการสะสม
คะแนน การจับฉลากผูโชคดี สําหรับลูกคาที่มีการใชบริการผานทางแอปพลิเคชัน
สวนความสําคัญในเรื่องของการ มีระบบการแจงเตือนทุกครั้งที่มีการทํารายการในบัญชี
รวมถึงสามารถตรวจสอบประวัติการทําธุรกรรมยอนหลังได ดังนั้น ควรมีการเพิ่มใหมีระบบการแจง
เตือนการทํารายการลวงหนา รวมถึงสามารถตั้งคาการแจงเตือนได วาจะใหมีการแจงเตือนในเรื่อง
ใดบาง เชน รายการเงินเขา-ออก การโอนเงินลวงหนา การแจงเตือนรอบจายคาบัตรเครดิต เปนตน
และความสําคัญในดาน สามารถบันทึกคารายการที่ทําบอยเปนรายการโปรดได เพื่อลด
ขั ้ น ตอนในการดํ า เนิ น การ ควรมี การเพิ่มเติ ม ใหม ีส ามารถจั ดการรายการโปรดได เชน การจั ด
เรียงลําดับกอนหลังในการแสดง การเปลี่ยนชื่อ หรือแกไขรายการ เปนตน
ดานความปลอดภัย
สิ่งที่ตองปรับปรุงคือ ผูใชบริการใหความสําคัญกับ การมีหลักฐานการโอนเงินแบบ e-Slip มี
QR Code ซึ่งสามารถสแกนตรวจสอบได ดังนั้น ควรมีการปรับปรุงใหสามารถตรวจสอบยอนหลังได
หลายป สามารถตรวจสอบหลักฐานการโอนเงินทั้งหมดจากบัญชีตาง ๆ ได
ความสําคัญของแอปพลิเคชันในเรื่องของ มีความแมนยํา ถูกตองในการประมวลผล นั้นผู
ใหบริการควรมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบอยูตลอดเวลา ไมใหเกิดความขัดของขณะใชงาน
สวนความสําคัญในดาน การปกปองขอมูลดวยระบบล็อก 3 ชั้น คือ ล็อกเครื่อง ล็อกเบอร
และ ล็อกดวยรหัส, การตั้งคาการแสดงเลขบัญชีเพื่อไมตองการใหผูอื่นทราบ นั้น ผูใหบริการอาจจะ
พัฒนาแอปพลิเคชัน โดยการเพิ่มระบบล็อกดวยระบบจดจําใบหนา โดยใชเทคโนโลยี Face ID เพื่อ
ความสะดวกแกผูใชงาน ในกรณีผูใชงาน เปลี่ยนเบอร เปลี่ยนเครื่อง หรือลืมรหัสผาน ทําใหผูใชงาน
สามารถเขาสูขอมูลและสมัครใชบริการใหมไดเลย ผานชองทาง Face ID
และผูใชบริการยังใหความสําคัญกับการที่ สามารถตั้งคาการแสดงเลขบัญชี เพื่อไมตองการให
ผูอื่นทราบ บน e-Slip เวลาที่สงหลักฐานการโอนเงินใหผูอื่น ดังนั้น เพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
ตอการตั้งคา ควรเพิ่มทางลัดในการปรับแตงการแสดง
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ดานรูปแบบของแอปพลิเคชัน
สิ่งที่ตองปรับปรุงคือ เนื่องจากผูใชบริการใหความสําคัญกับ ระบบการใชงานที่สามารถเขาใจ
ไดงาย ใชงานงาย ไมซับซอน ดังนั้น ผูใหบริการจึงควรมีการพัฒนาการเขาถึงการใชงานในการทํา
ธุรกรรมตาง ๆ ใหมีกระบวนการที่ไมซับซอน สามารถทําความเขาใจไดงาย ไมยุงยาก
นอกจากนี้ผูใชบริการยังใหความสําคัญกับ การใชงานไดกับมือถือระบบปฏิบัติการ iOS และ
Android จึงควรมีการพัฒนาระบบแอปพลิเคชัน ใหรองรับการทํางานครอบคลุมทุกระบบปฏิบัติการ
และอัพเดทการใชงานทุกระบบปฏิบัติการไปพรอม ๆ กัน
และผูใชบริการยังใหความสําคัญกับ การใชงานแอปพลิเคชันไดทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24
ชั่วโมง ดังนั้นควรมีการปรับปรุงระบบเพื่อปองกันปญหาระบบของแอปพลิเคชันลมที่อาจจะเกิดขึ้นได
ดานการตอบสนอง
สิ่งที่ตองปรับปรุงคือ เนื่องจากผูใชบริการใหความสําคัญกับ การไมมีคาธรรมเนียมในการใช
งานแอปพลิเคชัน รวมถึงคาธรรมเนียมในการโอนเงินตางธนาคาร ดังนั้น ผูใหบริการจึงควรมีการลด
หรืองดคาธรรมเนียมการบริการอื่น ๆ ดวย เชน การจายบิล คาสาธารณูปโภคตาง ๆ เปนตน
ผูใชบริการยังใหความสําคัญกับ การที่แอปพลิเคชันมีการประมวลผลที่รวดเร็ว ทันใจและ
บรรลุวัตถุประสงคในการใชงาน ดังนั้นควรมีกรพัฒนาใหสามารถเขาใชงาน และทําธุรกรรมตาง ๆ ได
ผานการสแกนหนาตา รวมถึงสแกนเพียงมานตา เพื่อใชงานระบบไดแมใสหนากากอนามัยอยู
และความสําคัญดาน สามารถรองรับการใชงานของผูใชบริการจํานวนมากได เชน ชวงสิ้น
เดือนที่เงินเดือนออก ดังนั้น ทางผูใหบริการควรมีการวางแผนการปรับปรุงระบบการใชงาน หาก
ทราบวาชวงไหนมีผูใชงานจํานวนมาก ไมควรมีการปดปรับปรุงระบบการใชงานในชวงเวลานี้ และควร
มีการแจงเตือนการปดปรับปรุงระบบลวงหนา เพื่อใหผูบริการทราบ และสามารถวางแผนการทํา
ธุรกรรมได
ดานความนาเชื่อถือ
สิ่งที่ตองปรับปรุงคือ เนื่องจากผลการวิจัยผูใชงานใหความสําคัญกับ ความนาเชื่อถือจาก
ชื่อเสียงของธนาคาร ดังนั้น ผูใหบริการจึงควรมีการประชาสัมพันธใหผูใชบริการเกิดการรับรูและ
เขาใจในเรื่องความปลอดภัยในการใชบริการ รวมถึงใหผูใชบริการทราบถึงประโยชนในการใชบริการ
นอกจากนี ้ ย ั งให ความสํ าคัญ ในเรื่องของ ระบบของแอปพลิเคชันมีการทํางานที่ถูกตอง
แมนยํา ไมพบขอผิดพลาดใด ๆ ขณะใชงาน ดังนั้น ควรมีการปรับปรุงในกระบวนการโอนเงิน ควรมี
การตรวจสอบเลขที่บัญชีกับธนาคารกอนวาตรงกันหรือไม โดยไมตองใสยอดเงิน แลวกดโอนกอนถึง
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จะแจงเตือนวา บัญชีไมถูกตอง ควรมีการแจงเตือนเลขบัญชีไมถูกตองตั้งแตในเลขบัญชีและธนาคาร
เสร็จสิ้นแลวเลย
และความสําคัญในเรื่อง ระบบของแอปพลิเคชันมีความเสถียร ไมพบความขัดของขณะใชงาน
ควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง โดยการพั ฒ นาให แ อปพลิ เ คชั น มี ค วามเสถี ย รในการใช ง านมากยิ ่ ง ขึ้ น
แอปพลิเคชันไมมีการเดง หรือหลุดออกจากระบบขณะกําลังดําเนินการ
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