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ความเชือมันในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน โทรศัพท์มือถือ
(Mobile Banking Application) ของ ผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
จุฑามาศ สายโท*
จรัญญา ปานเจริญ**
บทคัดย่อ
การศึกษานีมีวัตถุประสงค์ ) เพือศึกษาความเชือมันในการใช้ บริ การธุรกรรมทาง
การเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Banking Application) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
) เพื อเปรี ย บเทีย บความเชื อมั นในการใช้ บ ริ ก ารธุ ร กรรมทางการเงิ น ผ่ า นโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ
(Mobile Banking Application) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตาม ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ เ ป็ นการวิ จั ย เชิ ง สํา รวจ (Survey Research) ทํา การเก็บ รวบรวมข้ อ มู ล ด้ ว ย
แบบสอบถาม จากตัวอย่ างทีเป็ นผู้ ทีอาศั ยอยู่ ในกรุ งเทพมหานครทีเคยใช้ บริ การธุรกรรมทาง
การเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Banking Application) ของธนาคารในประเทศไทย จํานวน
คน ทํา การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ลด้ วยโปรแกรมสํา เร็จ รูปทางสถิ ติ โดยใช้ สถิ ติพ รรณนาได้ แก่
ค่าเฉลีย (Mean) และค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทําการทดสอบสมมติฐาน
การวิ จั ย ด้ ว ยสถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน โดยใช้ เ ทคนิ ค t-test แบบ Independent F-test แบบ One Way
ANOVA
ผลการศึกษาพบว่าผู้ใช้ บริ การในเขตกรุงเทพมหานครมีความเชือมันในการใช้ บริการ
ธุรกรรมทางการเงินผ่าน โทรศัพท์มือถือ (Mobile Banking Application) ภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมือพิจารณาเป็ นรายได้ พบว่า ด้ านทีได้ รับความเชือมันมากทีสุด คือ ด้ านคุณภาพของข้ อมูล
(Information Quality) รองลงมา คื อ ด้ า นคุ ณ ภาพของระบบ (System Quality) และ ด้ า น
คุณภาพของการบริการ (Service Quality) ตามลําดับ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าผู้บริโภค
ในกรุงเทพมหานครทีมีเพศ อายุ อาชีพ และรายได้ แตกต่างกันมีความเชือมันต่อการใช้ บริ การ
ธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Banking Application ) แตกต่างกัน
คําสําคัญ: ความเชือมัน การใช้ บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ

______________________________________________
*นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**ทีปรึกษาการศึกษารายบุคคลหลัก
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1.บทนํา
ทีมาและความสําคัญของปั ญหา
ในอดีตในการทําธุรกรรมทางการเงินผู้ใช้ บริการจะต้ องเดินทางไปยังธนาคารพาณิชย์
ไม่ว่าจะเป็ นการโอนระหว่างบัญชีของบุคคลหนึงไปยังอีกบุคคลหนึง การตรวจสอบยอดเงิน การ
โอนเงินข้ ามเขตการชําระค่าบริการต่างๆ เช่น ค่านํา ค่าไฟ ค่าอสังหาริมทรัพ ย์ ค่างวดรถยนต์ ค่า
บั ตรเครดิต ฯลฯ โดยต้ องกรอกแบบฟอร์ มตามทีธนาคารพาณิช ย์ จัดเตรี ยมไว้ ให้ บริ เวณหน้ า
เคาน์เตอร์ของธนาคาร
ปัจจุบันเทคโนโลยีของการสือสารมีการพัฒนาจากโทรศัพท์มือถือมาเป็ นสมาร์ ทโฟน
เพิมคุณสมบัติรองรับการใช้ งานอินเตอร์เน็ต ผ่านเทคโนโลยี G,4G ไม่มีปุ่มกดตัวเลข หน้ าจอ
เป็ นแบบสัมผัส ระบบปฎิบัติการ (Operating Systerm) ขันพืนฐานยกตัวอย่างเช่น iOS Android
Windows Phone เป็ นต้ น โดยผู้ใช้ งานสามารถติดตังแอปพลิเคชันเพิมหรือ ปรับแต่งการการใช้
งานได้ ตามลั ก ษณะการใช้ งานให้ เ หมาะสมในแต่ ละบุ ค คล การธนาคารบนอุป กรณ์ เ คลื อนที
(Mobile Banking) เป็ นบริการเสริมของธนาคารจริง ทีขยายบริการไปบนอุปกรณ์เคลือนที เพราะ
ประชาชนเข้ าถึงอุปกรณ์เคลื อนทีเพิ มมากขึน ทําให้ สถาบันการเงินเพิ มช่ องทางดิจิทัลในการทํา
ธุรกรรมพืนฐาน ต่อมามีการพัฒนา Mobile Banking ทีมีบริการได้ ครบถ้ วน เหมือนไปธนาคารจริง
ๆ จากข้ อมูลธนาคารแห่ งประเทศไทย (ธปท.) ทีพบว่ า สถิติของผู้บริ โภคทีทําธุรกรรมทางการ
เงินผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีจาํ นวนเพิมขึนอย่างต่อเนือง ดังแสดงในตารางที 1
ตารางที 1: อัตราการเติบโตของจํา นวนบัญชีลูกค้ าทีทําธุรกรรมการเงินผ่านช่ องทาง
โทรศัพท์เคลือนทีและอินเทอร์เน็ต ระหว่างปี พ.ศ.2556 - 2561
จํานวนบัญชีลูกค้ าทีทําธุรกรรม
ปี พ.ศ

2556
2557
2558
2559
2560
2561

ธุรกรรมการชําระ
เงินผ่าน internet
banking
8,033,061
10,159,971
11,901,117
15,095,696
19,899,583
23,098,101

ธุรกรรมการชําระ
เงินผ่าน mobile
banking
1,164,796
6,229,960
13,918,815
20,883,147
31,779,042
41,184,456

ทีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2562). ธุรกรรมการชาระเงินผ่านบริการ Mobile banking และ
Internet banking. สืบค้ นจาก https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/PaymentSystems.
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จากสถิติข้างต้ นแสดงให้ เห็น ว่ า จํานวนผู้ บริ โภคทีใช้ สมาร์ ทโฟนในการทํา ธุร กรรม
ทางการเงิน ผ่าน Mobile Banking มีแนวโน้ มทีเพิมมากขึน ดังนัน ผู้วิจัยจึงสนใจทีจะศึกษาเรื อง
ความความเชือมันในการใช้ บริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน (Mobile Banking Application) ของ
ผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร เนื องจากแนวโน้ มทีเพิ มสูงขึนของผู้ ใช้ สมาร์ ทโฟนในการทํา
ธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Banking Application) ตามทีกล่าวมาข้ างต้ น

2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพือศึกษาความเชือมันในการใช้ บริ การธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถื อ
(Mobile Banking Application) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื อเปรี ย บเที ย บความเชื อมั นในการใช้ บริ ก ารธุ ร กรรมทางการเงิ น ผ่ า น
โทรศัพท์มือถื อ (Mobile Banking Application) ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนก
ตาม ลักษณะทางประชากรศาสตร์

3. สมมติฐานการวิจยั
จากวัตถุประสงค์การวิจัยข้ างต้ น ผู้วิจัยได้ กาํ หนดสมมติฐานการวิจัยเพือใช้ เป็ นกรอบ
ในการดําเนินการวิจัย ดังนี
1. ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครทีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกันมีความ
เชือมันต่อการใช้ บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Banking Application )
แตกต่างกัน

4. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั
ประโยชน์ทคาดว่
ี
าว่าจะได้ รับจากการศึกษาความเชือมันในการใช้ บริการธุรกรรมทาง
การเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Banking Application)ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
มีดังนี
1. ผู้ประกอบการธนาคารสามารถทราบถึงความเชือมันในการทําธุรกรรมทางการเงิน
ผ่ า น Mobile Banking Application ของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารในเขตกรุ ง เทพมหานคร โดยสามารถนํา
ผลการวิจัยไปใช้ ในการปรั บปรุงและพั ฒนาเทคโนโลยี รูปแบบ หรื อฟั งก์ชันการใช้ งานของ (Mobile
Banking Application ) ของธนาคาร ทีสามารถตอบสนองต่ อ ความเชื อมั นของผู้ ใช้ บ ริ ก าร และ
นําไปสู่การคิดค้ นรูปแบบบริการทางการเงินใหม่ ๆ ของธนาคารต่อไป
2. ผู้ประกอบการธนาคารสามารถนําผลการวิจัยไปใช้ ในการวางกลยุทธ์ในการแข่งขัน
กับผู้ประกอบการรายอืน ให้ มีฐานลูกค้ าเพิมมากขึน
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3.ผู้ประกอบการด้ านพาณิชย์ สามารถนําผลการวิจัยไปใช้ ประกอบการตัดสินใจใน
การเพิ มช่ อ งการชํ า ระสิ น ค้ าให้ กั บ ลู ก ค้ า กลุ่ ม ผู้ ประกอบการก็มี ช่ อ งทางในการเพิ มขี ด
ความสามารถให้ กับการแข่งขันใน มิติของการประกอบการธุรกิจ โดยการเปิ ดช่องทางการชําระ
สินค้ าเพือสร้ างความสะดวกสบายให้ กบั ผู้บริโภค
4.สําหรับนักวิจัย นักศึกษา หรือผู้ทสนใจทั
ี
วไปสามารถนําข้ อมูลทีได้ จากการวิจัยใน
ครังนีเป็ นไปแนวทางในการศึกษาเรืองทีเกียวข้ องต่อไป

. ขอบเขตของการวิจยั
5.1 ขอบเขตด้ านด้ านประชากรและพืนที
ประชากรทีใช้ วิจัยในครั งนีคือ ประชาชนทีอาศั ยอยู่ ในเขตกรุ งเทพมหานครทีเคยใช้ บริ การ
ธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Banking Application )
5.2 ขอบเขตด้ านเนือหา
ศึ ก ษาความเชื อมั นในการใช้ บ ริ ก ารธุ ร กรรมทางการเงิ น ผ่ า นโทรศั พ ท์มื อ ถื อ
(Mobile Banking Application ) ตามแนวความคิด ของ ธนวรรณ สํา นวนกลาง (2559) โดย
แบ่งเป็ น
1) ด้ านคุณภาพของข้ อมูล (Information Quality)
2) ด้ านคุณภาพของระบบ (System Quality)
3) ด้ านคุณภาพของการบริการ (Service Quality)
5.3 ขอบเขตด้ านระยะเวลา
ทําการวิจัยรวบรวมข้ อมูลระหว่างเดือน ตุลาคม – พฤศจิยายน

. ระเบียบวิธีวิจยั
6.1 กรอบแนวคิดการวิจัย
กรอบแนวคิดการวิจัย ปรากฎดังภาพที
ตัวแปรอิสระ

ตัวแประตาม

ลักษณะทางประชากรศาสตร์
1.เพศ
4.อาชีพ
2.อายุ
5.รายได้
3.ระดับการศึกษา 6.สถานภาพการสมรส

ความเชือมันในการใช้ บริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน
โทรศัพท์มือถือ (Mobile Banking
Application)
.ด้ านคุณภาพของข้ อมูล (Information Quality)
.ด้ านคุณภาพของระบบ (System Quality)
.ด้ านคุณภาพของการบริการ (Service Quality)

ภาพที กรอบแนวคิดการวิจัย
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6.2 ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรที ใช้ การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ คื อ ผู้ ที เคยใช้ ธุ ร กรรมทางการเงิ น ผ่ า น
โทรศัพท์มือถือ (Mobile Banking Application) ทีอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึงไม่ทราบ
) ทีระดั บ ความ
จํา นวนทีแน่ น อน ดังนั น ผู้ วิ จั ยจึ งเลื อกใช้ สูตรของคอแครน (Cochran,
คลาดเคลือน . ได้ ขนาดตัวอย่าง
ตัวอย่าง และใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขันตอน
(Multi-Stag Sampling)
6.3 เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
การวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณใช้ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครืองมือ
ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยพัฒนาแบบสอบถามจากการทบกวนวรรณกรรม ศึกษาค้ นคว้ า จาก
เอกสาร ตํารา และงานวิจัยทีเกียวข้ องกับความเชือมันในการใช้ บริ การธุรกรรมทางการเงินผ่ าน
โทรศัพท์มือถือ(Mobile Banking Application) โดยมีขนตอนในการสร้
ั
างเครืองมือดังนี
ส่วนที 1 แบบสอบถามเกียวกับข้ อมูลทัวไปของตัวอย่างจํานวน 6 ข้ อได้ แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ต่อเดือน และสถานภาพการสมรส โดยเป็ นคําถามแบบลักษณะ
ปลายปิ ด (Close–ended Response Question) ให้ เลือกตอบได้ เพียงหนึงข้ อ
ส่วนที 2 แบบสอบถามเกียวระดับความความเชื อมันในการใช้ บริ การธุรกรรมทาง
การเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Banking) แบบสอบถามมีลักษณะเป็ นปลายปิ ด (Close–
ended Response Question) มีจาํ นวนทังสิน 18 ข้ อ ประกอบไปด้ วย
ด้ านคุณภาพของข้ อมูล (Information Quality) จํานวน 6 ข้ อ
ด้ านคุณภาพของระบบ (System Quality) จํานวน 6 ข้ อ
ด้ านคุณภาพของการบริการ (Service Quality) จํานวน 6 ข้ อ
โดย ใช้ ม าตราส่ ว นประเมิ น ค่ า คะแนน (Rating Scale) โดยมี ท างเลื อ กตอบได้ 5
ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้ คะแนนดังนี
ระดับความเชือมัน 5 หมายถึง มากทีสุด
ระดับความเชือมัน 4 หมายถึง มาก
ระดับความเชือมัน 3 หมายถึง ปานกลาง
ระดับความเชือมัน 2 หมายถึง น้ อย
ระดับความเชือมัน 1 หมายถึง น้ อยทีสุด

7.ผลการศึกษา
การศึ ก ษาวิ จั ย เรื อง ความเชื อมั นในการใช้ บริ ก ารธุ ร กรรมทางการเงิ น ผ่ า น
โทรศัพท์มือถือ(Mobile Banking Application) ของ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครผู้วิจัยสรุป
ผลการวิจัยและการอภิปรายผลดังนี
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.ข้ อมูลปัจจัยส่วนบุคคล
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ .
และเพศชายจํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ . มีอายุระหว่าง - ปี จํานวน
คน
คิดเป็ นร้ อยละ . คน มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีมากทีสุด จํานวน
คน คิด
เป็ นร้ อยละ . ส่วนใหญ่อาชีพเป็ นพนักงานเอกชนจํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ .
คนมีรายได้ เฉลียต่อเดือนอยู่ระหว่ าง ,000 – 20, บาท มากทีสุด จํานวน
คิดเป็ น
ร้ อยละ . คน และส่วนใหญ่โสดจํานวน
คน คิดเป็ น . คน
2.ความเชือมันในการใช้ บริ การธุร กรรมทางการเงินผ่าน โทรศัพท์มือถือ (Mobile
Banking Application) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการวิเคราะห์พบว่ า ผู้ใช้ บริ การในเขตกรุงเทพมหานครมีความเชือมันในการใช้
บริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน โทรศั พท์มือถือ (Mobile Banking Application) ในภาพรวมทัง
ด้ านประกอบไปด้ วย ด้ านคุณภาพของข้ อมูล (Information Quality) ด้ านคุณภาพของระบบ
(System Quality) ด้ านคุณภาพของการบริการ (Service Quality) อยู่ในระดับมาก เมือพิจารณา
เป็ นรายด้ าน พบว่า ด้ านทีได้ รับความเชือมันมากทีสุด คือ ด้ านคุณภาพของข้ อมูล (Information
Quality) โดยประเด็นทีผู้ ใช้ บริ การให้ ความเชื อมันมากทีสุดคือ M-Banking ให้ ข้อมูลทีมี ความ
ถูกต้ อง รองลงมา คือ ด้ านคุณภาพของระบบ (System Quality) ซึงประเด็นทีผู้ใช้ บริการให้ ความ
เชื อมั นมากที สุ ด คื อ M- Banking มี ร ะบบรั ก ษาความปลอดภั ย ในการใช้ บ ริ ก าร(เช่ น IOS
Android) และ M- Banking มีระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้ บริการ (เช่น ระบบแจ้ งเตือน
SMS หรื อ E-Mail เมือเข้ าใช้ งาน) และ ด้ า นคุ ณ ภาพของการบริ ก าร (Service Quality) โดย
ประเด็น ที ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารให้ ค วามเชื อมั นมากที สุ ด คื อ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก การมี ค วามเชื อมั น Call Center
ให้ บ ริ ก ารด้ ว ยความ เต็ม ใจและใส่ ใ จ (Service Mind) รองลงมาคื อ Call Center ให้ ข้ อ มู ล ที
ถูกต้ องแม่นยําและเชือถือได้ และ Call Center สามารถตอบข้ อ ซักถาม/แก้ ปัญหาได้ ทนั ท่วงที

8.อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาเรื องความเชือมันในการใช้ บริ การธุรกรรมทางการเงิน ผ่านโทรศั พ ท์
มื อ ถื อ (Mobile Banking Application) ของ ผู้ บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร มี ป ระเด็น ที
น่าสนใจซึงนามาอภิปรายผลได้ ดังนี
8.1 ความเชือมันในการใช้ บริ การธุรกรรมทางการเงินผ่าน โทรศัพท์มือถือ (Mobile
Banking Application) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
จากการศึ ก ษาพบว่ า ความเชื อมั นในการใช้ บริ ก ารธุ ร กรรมทางการเงิ น ผ่ า น
โทรศัพท์มือถือ Mobile Banking Application) ภาพรวมอยู่ในระดับมากและรายได้ อยู่ในระดับ
มากทีสุด และมาก โดยสามารถเรียบลําดับด้ านทีได้ รับความเชือมันจากมากไปหาน้ อยได้ ดังนี
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1) ด้ านคุณภาพของข้ อมูล (Information Quality) ส่งผลต่อความเชือมันในการใช้
บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Banking Application) ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครมากทีสุดสามารถตีความได้ ว่าผู้ใช้ บริการเชือมันในข้ อมูลของ M-Banking
ว่ามีความถูกต้ องและ ข้ อมูลทีมีความน่าเชือถือแสดงแหล่งทีมาของข้ อมูลทีชัดเจน สอดคล้ องกับ
งานวิ จั ยของ ธนวรรณ สํา นวนกลาง (
) ทีได้ ศึ ก ษาเรื อง การยอมรั บเทคโนโลยีการทํา
ธุ ร กรรม ทางการเงิ น รู ป แบบ M - Banking และพบว่ า คุ ณ ภาพของข้ อ มู ล (Information
Quality) ส่งผลต่อ การยอมรับเทคโนโลยีการทําธุรกรรม ทางการเงิน รูปแบบ M – Banking
2) ด้ านคุณภาพของระบบ (System Quality) ส่งผลต่อความเชือมันในการใช้ บริ การ
ธุ ร กรรมทางการเงิ น ผ่ า นโทรศั พ ท์มื อ ถื อ(Mobile Banking Application) ของผู้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร สามารถตีความได้ ว่าผู้ใช้ บริ การเชือในคุณ ภาพของระบบ M – Banking ว่ า
สามารถแสดงผลการทําธุรกรรมทางการเงินได้ อย่างรวดเร็วสามารถรองรับระบบการทํางานได้ ทุก
ระบบปฏิบัติการสามารถรองรับระบบการทํางานได้ ทุกระบบปฏิบัติการ และ มีระบบรักษาความ
ปลอดภั ย ในการใช้ บ ริ ก าร (เช่ น ระบบแจ้ ง เตื อ น SMS หรื อ E-Mail เมื อเข้ า ใช้ ง าน) และ
สอดคล้ องกับงานวิจัยของ ธนวรรณ สํานวนกลาง (
) ทีได้ ศึกษาเรือง การยอมรับเทคโนโลยี
การทําธุรกรรม ทางการเงิน รูปแบบ M - Banking และพบว่า คุณภาพของข้ อมูล (Information
Quality) ส่งผลต่อ การยอมรับเทคโนโลยีการทําธุรกรรม ทางการเงิน รูปแบบ M – Banking
3) ด้ านคุณภาพของการบริ การ (Service Quality) ส่งผลต่อความเชือมันในการใช้
บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ(Mobile Banking Application) ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครสามารถตีความได้ ว่า ผู้ใช้ บริ การเชือในคุณ ภาพของการบริ การ (Service
Quality) เชือมันว่า Call Center ให้ บริการด้ วยความ เต็มใจและใส่ใจ (Service Mind) ให้ ข้อมูลที
ถูกต้ องแม่นยําและเชือถือได้ และ Call Center สามารถตอบข้ อ ซักถาม/แก้ ปัญหาได้ ทัน ท่วงที
และสอดคล้ อ งกับ งานวิ จั ยของธนวรรณ สํา นวนกลาง (
) ทีได้ ศึ ก ษาเรื อง การยอมรั บ
เทคโนโลยีก ารทํา ธุร กรรม ทางการเงิน รู ป แบบ M - Banking และพบว่ า คุ ณภาพของข้ อมู ล
(Information Quality) ส่งผลต่อ การยอมรับเทคโนโลยีการทําธุรกรรม ทางการเงิน รูปแบบ M –
Banking
8.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครทีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกันมี
ความเชื อมั นต่ อ การใช้ บริ ก ารธุ ร กรรมทางการเงิ น ผ่ า นโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ( Mobile Banking
Application ) แตกต่างกัน
จาการทดสอบสมมติฐ านพบว่ า ในส่วนของลั ก ษณทางประชากรศาสตร์ นั นพบว่ า
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครทีมีเพศ อายุ อาชีพ และรายได้ แตกต่างกันมีความเชือมันต่อการใช้
บริ ก ารธุร กรรมทางการเงิน ผ่ า นโทรศั พท์มือถือ (Mobile Banking Application ) แตกต่ า งกัน
สามารถอภิปรายได้ ดังนี
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1) ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครทีมีเพศแตกต่างกันมีความเชื อมันในการใช้ บริ การ
ธุ ร กรรมทางการเงิ น ผ่ า นโทรศั พ ท์มื อ ถื อ (Mobile Banking Application) แตกต่ า งกัน ซึ งไม่
สอดคล้ องกับ งานวิจัยของ เสาวณิต อุดมเวชสกุล (
) ทีได้ ศึกษาเรือง ปั จจัยทีมีผลต่อความ
เชือมันในการใช้ บริ การ M-Banking Application ของผู้ใช้ บริ การในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริ ม ณฑล และพบว่ า ปั จ จั ย ด้ า นเพศไม่ มี ผ ล ต่ อ ความเชื อมั นในการใช้ บ ริ ก าร M-Banking
Application อาจเนื องมาจากงานวิ จั ย ของ เสาวณิ ต ที ได้ ท ํา การศึ ก ษาขึ นในปี
เป็ น
ระยะเวลา ปี เป็ นไปได้ ว่าระยะเวลาทีเปลียนแปลงไปทําให้ ความเชือมันในการใช้ บริการธุรกรรม
ทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Banking Application ) ระหว่างเพศชายและเพศหญิง
เปลียนแปลงไป
2) ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครทีมีอาชีพแตกต่างกันมีความเชือมันในการใช้ บริ การ
ธุ ร กรรมทางการเงิ น ผ่ า นโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ (Mobile Banking Application )แตกต่ า งกั น ซึ ง
สอดคล้ องกับงานวิ จัยของ ศุ ภิสรา คุ ณรั ตน์ (
) ทีได้ ศึกษาเรื องปั จจั ยทีมีอิทธิพลต่ อ การ
ยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินแอพพลิเคชัน Mobile Bankingของผู้ใช้ บริการในกรุงเทพมหานคร
และ พบว่าอาชีพมีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินแอพพลิเคชัน Mobile Banking
ของผู้ใช้ บริการในกรุงเทพมหานคร
3) ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครทีมีรายได้ แตกต่างกันมีความเชือมันในการใช้ บริการ
ธุ ร กรรมทางการเงิ น ผ่ า นโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ (Mobile Banking Application )แตกต่ า งกั น ซึ ง
สอดคล้ องกับงานวิจัยของ ศุภิสรา คุณ รั ตน์ (
) ทีได้ ศึกษาเรื องปั จจั ยทีมีอิทธิพลต่ อ การ
ยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินแอพพลิเคชัน Mobile Bankingของผู้ใช้ บริการในกรุงเทพมหานคร
และพบว่าอาชีพมีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินแอพพลิเคชัน Mobile Banking
ของผู้ใช้ บริการในกรุงเทพมหานคร

9.ข้อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะทีได้ จากการวิจัย
จากผลการวิจัยพบว่ า ความเชือมันมากทีสุดคือด้ านคุณภาพของข้ อมูลรองลงมาคือ
ด้ า นคุ ณ ภาพของระบบ และด้ า นคุ ณ ภาพของการบริ ก ารลํา ดับ ดั งนั นผู้ วิ จั ยจึ ง มีข้ อเสนอแนะ
เพิ มเติมเพื อสร้ า งเกิด ความเชื อมันในการใช้ บ ริ ก ารธุร กรรมทางการเงิ น ผ่ า นโทรศั พ ท์มื อ ถื อ
(Mobile Banking Application) ดังนี
ด้ านคุณภาพของข้ อมูล (Information Quality)
ธนาคารควรมีพัฒนาเทคโนโลยี Mobile Banking เพือสร้ างความพึงพอใจให้ แก่ลูกค้ า
โดย ตระหนักถึงข้ อมูลพืนฐานทีต้ องมีความครบถ้ วนสมบูรณ์ ถูกต้ อง เป็ นข้ อมูลทีเข้ าใจง่ายไม่มี
ความซับซ้ อน และมีการอัพเดททันต่อเวลาเสมอตรงกับความต้ องการของผู้ใช้ บริการ
ด้ านคุณภาพของระบบ (System Quality)
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ธนาคารควรมีการพัฒนาเทคโนโลยีระบบการให้ บริการผ่านสมาร์โฟน ให้ สามารถให้
สามารถแสดงผลได้ อย่างรวดเร็วและรองรับได้ ทุกระบบระบบปฏิบัติการของสมาร์โฟนแต่ละค่าย
และมีการสร้ างระบบป้ องกันความปลอดภัยในการใช้ งานร่ วมด้ วย เนืองจากว่าลูกค้ าส่วนใหญ่ ให้
ความสําคัญกับระบบป้ องกันความปลอดภัยในการใช้ งาน
ด้ านคุณภาพของการบริการ (Service Quality)
ธนาคารควรให้ ความสํา คั ญในเรื องการให้ บริ การทีดี ตอบสนองความต้ องการของ
ลูกค้ าได้ อย่างดี การสร้ างประสบการณ์ทดีี ให้ กบั ผู้ใช้ บริการ ยิงมีผ้ ูใช้ งาน Mobile Banking มากขึน
เท่าไหร่ ย่ อมหลี กหนี ปัญหาทีจะตามมาไม่ ได้ ซึงสิงแรกทีลู กค้ าจะนึ กถึงเมือเกิดปั ญหา นั นคือ
“Call Center” ดังนันธนาคารควรมีการฝึ กอบรม Call Center ให้ สามารถตอบสนองความต้ องการ
ลูกค้ าได้ ทนั ทวงที
2.ข้ อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครังต่อไป
1) ควรเพิ มข้ อมู ลในการรวบรวมข้ อมู ลอืนๆ เช่ น การสัมภาษณ์เชิ งลึ ก เพื อให้ ได้
ข้ อมูลทีหลากหลายและเจาะจงมากขึน
2) ควรขยายขอบเขตการเก็บข้ อมูลของตัวอย่างในจังหวัดอืนๆ เพือให้ การศึกษามี
ความคลอบคลุมมากยิงขึน
3) ควรเพิมหรือศึกษาปั จจัยอืนๆทีมีผลต่อความเชือมันในการใช้ บริการธุรกรรมทาง
การเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Banking Application) เช่ น ด้ านการรั บรู้ ความเสียง ด้ าน
การรับรู้ประโยชน์ ด้ านการรับรู้การใช้ งานง่าย

10. กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จั ยฉบั บ นี สามารถดํา เนิ น การได้ อ ย่ า งลุ ล่ว งและประสบความสํา เร็จ ได้ ด้ ว ยดี
เนืองจากได้ รับความอนุ เคราะห์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรัญญา ปานเจริญ อาจารย์ทปรึ
ี กษา
งานวิ จั ย ทีได้ ก รุ ณาสละเวลาให้ คําปรึ ก ษา แนะนํา ตรวจสอบแก้ ไขข้ อ บกพร่ องต่ างๆ เพื อให้
งานวิ จั ย ฉบั บ นี ถู ก ต้ อ งมี ค วามสมบู ร ณ์ ยิ งขึ นผู้ วิ จั ย รู้ สึ ก ซาบซึ งในความอนุ เ คราะห์ ทีได้ รั บ จึ ง
ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี
ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ทุกท่านความรู้ต่างๆ ทีเป็ น
ประโยชน์อย่างมากต่อการศึกษาวิจัยครังนี
ขอขอบพระคุณ ผู้ตอบแบบสอบถามทุก ท่านทีได้ กรุ ณาสละเวลาให้ ความร่ วมมือ ใน
การตอบแบบสอบถามและให้ ข้อมูลต่างๆ ทีเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัย
ขอขอบพระ คุ ณ เจ้ า ของเอกสาร บทความ ตํา รา หนั งสือ ทุ ก ท่า นทีผู้ วิ จั ยใช้ ในการ
สืบค้ นข้ อมูลทีไม่ได้ กล่าวนามไว้ ณทีนี
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สุ ด ท้ า ยนี ผู้ วิ จั ย ขอขอบคุ ณ ขอบพระคุ ณ กํา ลั ง ใจและความช่ ว ยเหลื อ ต่ า งๆ จาก
ครอบครัว รวมไปถึงผู้บังคับบัญชาและเพือนร่ วมงานที บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ จํากัด ( มหาชน )
ทุกท่านทีมีส่วนทําให้ งานวิจัยฉบับนีประสบความสําเร็จด้ วยดี
อนึ ง ผู้ วิ จั ย หวั ง เป็ นอย่ า งยิ งว่ า งานวิ จั ย ฉบั บ นี จะเป็ นประโยชน์ ต่ อ ผู้ ป ระกอบการ
ธนาคารพาณิชย์และผู้ ทีมีส่วนเกียวข้ องกับธุรกิจ Mobile Banking Application ซึงหากงานวิจัย
ครังนีมีข้อบกพร่องประการใด ผู้วิจัยขออภัยมา ณ ทีนี
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