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บทคดัย่อ 
การศึกษานีมีวัตถุประสงค์ ) เพือศึกษาความเชือมันในการใช้บริการธุรกรรมทาง

การเงินผ่านโทรศัพทม์ือถือ (Mobile Banking Application) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
) เพือเปรียบเทียบความเชือมันในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ

(Mobile Banking Application) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จาํแนกตาม ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ทาํการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม จากตัวอย่างทีเป็นผู้ทีอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทีเคยใช้บริการธุรกรรมทาง
การเงินผ่านโทรศัพทม์ือถือ (Mobile Banking Application) ของธนาคารในประเทศไทย จาํนวน

 คน ทาํการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้ สถิติพรรณนาได้แก่
ค่าเฉลีย (Mean) และค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทาํการทดสอบสมมติฐาน
การวิจัยด้วยสถิติเชิงอนุมาน โดยใช้เทคนิค  t-test แบบ Independent F-test แบบ One Way

ANOVA

ผลการศึกษาพบว่าผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครมีความเชือมันในการใช้บริการ
ธุรกรรมทางการเงินผ่าน โทรศัพท์มือถือ (Mobile Banking Application) ภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมือพิจารณาเป็นรายได้พบว่า ด้านทไีด้รับความเชือมันมากทสีุด คือ ด้านคุณภาพของข้อมูล 
(Information Quality) รองลงมา คือ ด้านคุณภาพของระบบ (System Quality) และ ด้าน
คุณภาพของการบริการ (Service Quality) ตามลาํดับ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าผู้บริโภค
ในกรุงเทพมหานครทีมีเพศ อายุ อาชีพ และรายได้แตกต่างกันมีความเชือมันต่อการใช้บริการ
ธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพทม์ือถือ (Mobile Banking Application ) แตกต่างกนั  

คาํสาํคัญ:  ความเชือมนั การใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพทม์ือถือ 

______________________________________________ 

*นักศึกษาหลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์
**ทปีรึกษาการศึกษารายบุคคลหลัก
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1.บทนาํ
ทีมาและความสําคญัของปัญหา

ในอดีตในการทาํธุรกรรมทางการเงินผู้ใช้บริการจะต้องเดินทางไปยังธนาคารพาณิชย์
ไม่ว่าจะเป็นการโอนระหว่างบัญชีของบุคคลหนึงไปยังอีกบุคคลหนึง การตรวจสอบยอดเงิน การ
โอนเงินข้ามเขตการชาํระค่าบริการต่างๆ เช่น ค่านาํ ค่าไฟ ค่าอสังหาริมทรัพย์ ค่างวดรถยนต์ ค่า
บัตรเครดิต ฯลฯ โดยต้องกรอกแบบฟอร์มตามทีธนาคารพาณิชย์จัดเตรียมไว้ให้บริเวณหน้า
เคาน์เตอร์ของธนาคาร  

ปัจจุบันเทคโนโลยีของการสอืสารมีการพัฒนาจากโทรศัพท์มือถือมาเป็นสมาร์ทโฟน 
เพิมคุณสมบัติรองรับการใช้งานอินเตอร์เนต็ ผ่านเทคโนโลยี G,4G ไม่มีปุ่มกดตัวเลข หน้าจอ
เป็นแบบสัมผัส ระบบปฎิบัติการ (Operating Systerm) ขันพืนฐานยกตัวอย่างเช่น iOS Android 

Windows Phone เป็นต้น โดยผู้ใช้งานสามารถติดตังแอปพลิเคชันเพิมหรือ ปรับแต่งการการใช้
งานได้ตามลักษณะการใช้งานให้เหมาะสมในแต่ละบุคคล การธนาคารบนอุปกรณ์เคลือนที 
(Mobile Banking) เป็นบริการเสริมของธนาคารจริง ทขียายบริการไปบนอุปกรณ์เคลือนท ีเพราะ
ประชาชนเข้าถึงอุปกรณ์เคลือนทีเพิมมากขึน ทาํให้สถาบันการเงินเพิมช่องทางดิจิทัลในการทาํ
ธุรกรรมพืนฐาน ต่อมามีการพัฒนา Mobile Banking  ทมีีบริการได้ครบถ้วน เหมือนไปธนาคารจริง 
ๆ  จากข้อมูลธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ทีพบว่า สถิติของผู้บริโภคททีาํธุรกรรมทางการ
เงินผ่านเครือข่ายอนิเทอร์เนต็ มีจาํนวนเพิมขึนอย่างต่อเนือง ดังแสดงในตารางท ี1 

ตารางที 1: อัตราการเติบโตของจาํนวนบัญชีลูกค้าทีทาํธุรกรรมการเงินผ่านช่องทาง
โทรศัพทเ์คลือนทแีละอนิเทอร์เนต็ ระหว่างปี พ.ศ.2556 - 2561 

ทมีา: ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2562). ธุรกรรมการชาระเงินผ่านบริการ Mobile banking และ
Internet banking. สบืค้นจาก https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/PaymentSystems. 

จาํนวนบญัชีลูกค้าททีาํธรุกรรม 

ปี พ.ศ ธรุกรรมการชาํระ
เงนิผ่าน internet 

banking 

ธรุกรรมการชาํระ
เงนิผ่าน mobile 

banking 

2556 8,033,061 1,164,796 

2557 10,159,971 6,229,960 

2558 11,901,117 13,918,815 

2559 15,095,696 20,883,147 

2560 19,899,583 31,779,042 

2561 23,098,101 41,184,456 
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จากสถิติข้างต้นแสดงให้เห็นว่าจํานวนผู้บริโภคทีใช้สมาร์ทโฟนในการทาํธุรกรรม
ทางการเงิน ผ่าน Mobile Banking มีแนวโน้มทเีพิมมากขึน ดังนัน ผู้วิจัยจึงสนใจทจีะศึกษาเรือง
ความความเชือมันในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน (Mobile Banking Application) ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เนืองจากแนวโน้มทีเพิมสูงขึนของผู้ใช้สมาร์ทโฟนในการทาํ
ธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพทม์ือถือ (Mobile Banking Application) ตามทกีล่าวมาข้างต้น  

2. วตัถุประสงคข์องการวิจยั
1. เพือศึกษาความเชือมันในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ

(Mobile Banking Application) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพือเปรียบเทียบความเชือมันในการใช้บริการธุรกรรมทางการเ งินผ่าน

โทรศัพท์มือถือ (Mobile Banking Application) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนก
ตาม ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

3. สมมติฐานการวิจยั
 จากวัตถุประสงค์การวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยได้กาํหนดสมมติฐานการวิจัยเพือใช้เป็นกรอบ

ในการดาํเนินการวิจัย ดังนี 

1. ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครทมีีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกันมีความ
เชือมันต่อการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพทม์ือถือ (Mobile Banking Application ) 

แตกต่างกนั 

4. ประโยชนที์คาดว่าจะไดร้บั
ประโยชน์ทคีาดว่าว่าจะได้รับจากการศึกษาความเชือมันในการใช้บริการธุรกรรมทาง

การเงินผ่านโทรศัพทม์ือถือ (Mobile Banking Application)ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
มีดังนี 

1. ผู้ประกอบการธนาคารสามารถทราบถึงความเชือมันในการทาํธุรกรรมทางการเงิน
ผ่าน Mobile Banking Application ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสามารถนํา
ผลการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยี รูปแบบ หรือฟังก์ชันการใช้งานของ (Mobile 

Banking Application ) ของธนาคาร ทีสามารถตอบสนองต่อความเชือมันของผู้ใช้บริการ และ
นาํไปสู่การคิดค้นรูปแบบบริการทางการเงินใหม่ ๆ ของธนาคารต่อไป 

2. ผู้ประกอบการธนาคารสามารถนาํผลการวิจัยไปใช้ในการวางกลยุทธ์ในการแข่งขัน
กบัผู้ประกอบการรายอนื ให้มีฐานลูกค้าเพิมมากขนึ
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3.ผู้ประกอบการด้านพาณิชย์สามารถนาํผลการวิจัยไปใช้ประกอบการตัดสินใจใน
การเพิมช่องการชําระสินค้าให้กับลูกค้า กลุ่มผู้ประกอบการก็มี ช่องทางในการเพิมขีด
ความสามารถให้กับการแข่งขันใน มิติของการประกอบการธุรกิจ โดยการเปิดช่องทางการชาํระ
สนิค้าเพือสร้างความสะดวกสบายให้กบัผู้บริโภค 

4.สาํหรับนักวิจัย นักศึกษา หรือผู้ทสีนใจทวัไปสามารถนาํข้อมูลทไีด้จากการวิจัยใน
ครังนีเป็นไปแนวทางในการศึกษาเรืองทเีกยีวข้องต่อไป 

. ขอบเขตของการวิจยั
5.1 ขอบเขตด้านด้านประชากรและพืนที
ประชากรทีใช้วิจัยในครังนีคือ ประชาชนทีอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครทีเคยใช้บริการ

ธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพทม์ือถือ (Mobile Banking Application ) 
  5.2 ขอบเขตด้านเนือหา 

    ศึกษาความเชือมันในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
(Mobile Banking Application ) ตามแนวความคิด ของ ธนวรรณ สาํนวนกลาง (2559) โดย
แบ่งเป็น 

1) ด้านคุณภาพของข้อมูล (Information Quality)

2) ด้านคุณภาพของระบบ (System Quality)

3) ด้านคุณภาพของการบริการ (Service Quality)

 5.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ทาํการวิจัยรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน ตุลาคม – พฤศจิยายน  

. ระเบยีบวิธีวิจยั
6.1 กรอบแนวคิดการวิจัย
กรอบแนวคิดการวิจัย ปรากฎดังภาพท ี

ภาพท ี  กรอบแนวคิดการวิจัย 

ตวัแปรอสิระ ตวัแประตาม

ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
1.เพศ 4.อาชีพ
2.อายุ 5.รายได้
3.ระดับการศกึษา 6.สถานภาพการสมรส

ความเชือมันในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน 
โทรศพัทม์ือถอื (Mobile Banking 
Application) 
.ด้านคุณภาพของข้อมูล (Information Quality)
.ด้านคุณภาพของระบบ (System Quality)
.ด้านคุณภาพของการบริการ (Service Quality)
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6.2 ประชากรและตัวอย่าง 
ประชากรทีใ ช้การ วิ จัยเ ชิ งปริมาณ  คือ ผู้ที เคยใ ช้ ธุรกรรมทางการเ งิน ผ่าน

โทรศัพท์มือถือ (Mobile Banking Application) ทีอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึงไม่ทราบ
จํานวนทีแน่นอน ดังนัน ผู้วิจัยจึงเลือกใช้สูตรของคอแครน (Cochran, ) ทีระดับความ
คลาดเคลือน .  ได้ขนาดตัวอย่าง  ตัวอย่าง และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขันตอน 
(Multi-Stag Sampling) 

6.3 เครืองมือทใีช้ในการวิจัย 

การวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครืองมือ
ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลโดยพัฒนาแบบสอบถามจากการทบกวนวรรณกรรม ศึกษาค้นคว้า จาก
เอกสาร ตาํรา และงานวิจัยทีเกียวข้องกับความเชือมันในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน 
โทรศัพทม์ือถือ(Mobile Banking Application) โดยมีขันตอนในการสร้างเครืองมือดังนี 

 ส่วนท ี1 แบบสอบถามเกยีวกบัข้อมูลทวัไปของตัวอย่างจาํนวน 6 ข้อได้แก่ เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และสถานภาพการสมรส โดยเป็นคาํถามแบบลักษณะ
ปลายปิด (Close–ended Response Question) ให้เลือกตอบได้เพียงหนึงข้อ 

ส่วนที 2 แบบสอบถามเกียวระดับความความเชือมันในการใช้บริการธุรกรรมทาง
การเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Banking) แบบสอบถามมีลักษณะเป็นปลายปิด (Close–

ended Response Question) มีจาํนวนทงัสนิ 18 ข้อ  ประกอบไปด้วย 

ด้านคุณภาพของข้อมูล (Information Quality)  จาํนวน 6 ข้อ 

ด้านคุณภาพของระบบ (System Quality)     จาํนวน 6 ข้อ 

ด้านคุณภาพของการบริการ (Service Quality)  จาํนวน 6 ข้อ   
โดย ใช้มาตราส่วนประเมินค่าคะแนน (Rating Scale) โดยมีทางเลือกตอบได้ 5 

ระดับ โดยมีเกณฑก์ารให้คะแนนดังนี 

ระดับความเชือมนั 5 หมายถึง มากทสีดุ 

ระดับความเชือมัน 4 หมายถึง มาก 

ระดับความเชือมนั 3 หมายถึง ปานกลาง 
ระดับความเชือมัน 2 หมายถึง น้อย 

ระดับความเชือมัน 1 หมายถึง น้อยทสีดุ 

7.ผลการศึกษา
การศึกษาวิจัยเ รือง ความเชือมันในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน 

โทรศัพทม์ือถือ(Mobile Banking Application) ของ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครผู้วิจัยสรุป
ผลการวิจัยและการอภิปรายผลดังนี 
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.ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .

และเพศชายจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  มีอายุระหว่าง -  ปี จาํนวน  คน 
คิดเป็นร้อยละ .  คน มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีมากทสีดุ จาํนวน  คน คิด
เป็นร้อยละ .  ส่วนใหญ่อาชีพเป็นพนักงานเอกชนจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  
คนมีรายได้เฉลียต่อเดือนอยู่ระหว่าง ,000 – 20,  บาท มากทีสุด จาํนวน  คิดเป็น
ร้อยละ .  คน และส่วนใหญ่โสดจาํนวน  คน คิดเป็น .  คน 

2.ความเชือมันในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน โทรศัพท์มือถือ (Mobile

Banking Application) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครมีความเชือมันในการใช้

บริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน โทรศัพท์มือถือ (Mobile Banking Application) ในภาพรวมทงั 
 ด้านประกอบไปด้วย ด้านคุณภาพของข้อมูล (Information Quality)  ด้านคุณภาพของระบบ 

(System Quality) ด้านคุณภาพของการบริการ (Service Quality) อยู่ในระดับมาก เมือพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านทไีด้รับความเชือมันมากทีสุด คือ ด้านคุณภาพของข้อมูล (Information 

Quality) โดยประเดน็ทีผู้ใช้บริการให้ความเชือมันมากทีสุดคือ M-Banking ให้ข้อมูลทีมีความ
ถูกต้อง รองลงมา คือ ด้านคุณภาพของระบบ (System Quality) ซึงประเดน็ทผู้ีใช้บริการให้ความ
เชือมันมากทีสุดคือ M- Banking มีระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้บริการ(เช่น IOS 

Android) และ M- Banking มีระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้บริการ (เช่น ระบบแจ้งเตือน 
SMS หรือ E-Mail เมือเข้าใช้งาน) และ ด้านคุณภาพของการบริการ (Service Quality) โดย
ประเด็นทีผู้ใช้บริการให้ความเชือมันมากทีสุดคือผู้ใช้บริกการมีความเชือมัน Call Center 

ให้บริการด้วยความ เต็มใจและใส่ใจ (Service Mind) รองลงมาคือ Call Center ให้ข้อมูลที
ถูกต้องแม่นยาํและเชือถือได้ และ Call Center สามารถตอบข้อ ซักถาม/แก้ปัญหาได้ทนัทว่งท ี

8.อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาเรืองความเชือมันในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์ 

มือถือ (Mobile Banking Application) ของ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  มีประเด็นที
น่าสนใจซึงนามาอภิปรายผลได้ดังนี 

   8.1 ความเชือมันในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน โทรศัพท์มือถือ (Mobile 
Banking Application) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

จากการศึกษาพบว่า ความเชือมันในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน 
โทรศัพท์มือถือMobile Banking Application) ภาพรวมอยู่ในระดับมากและรายได้อยู่ในระดับ
มากทสีดุ และมาก โดยสามารถเรียบลาํดับด้านทไีด้รับความเชือมันจากมากไปหาน้อยได้ดังนี  
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1) ด้านคุณภาพของข้อมูล (Information Quality) ส่งผลต่อความเชือมันในการใช้
บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ(Mobile Banking Application) ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครมากทีสุดสามารถตีความได้ว่าผู้ใช้บริการเชือมันในข้อมูลของ M-Banking 
ว่ามีความถูกต้องและ ข้อมูลทมีีความน่าเชือถือแสดงแหล่งทมีาของข้อมูลทชัีดเจน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ธนวรรณ สาํนวนกลาง ( ) ทีได้ศึกษาเรือง การยอมรับเทคโนโลยีการทาํ
ธุรกรรม ทางการเงิน รูปแบบ M - Banking และพบว่า คุณภาพของข้อมูล ( Information 

Quality) ส่งผลต่อ การยอมรับเทคโนโลยีการทาํธุรกรรม ทางการเงิน รูปแบบ M – Banking  
2) ด้านคุณภาพของระบบ (System Quality) ส่งผลต่อความเชือมันในการใช้บริการ

ธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ(Mobile Banking Application) ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร สามารถตีความได้ว่าผู้ใช้บริการเชือในคุณภาพของระบบ  M – Banking ว่า
สามารถแสดงผลการทาํธุรกรรมทางการเงินได้อย่างรวดเรว็สามารถรองรับระบบการทาํงานได้ทุก
ระบบปฏบัิติการสามารถรองรับระบบการทาํงานได้ทุกระบบปฏิบัติการ และ มีระบบรักษาความ
ปลอดภัยในการใช้บริการ (เช่น ระบบแจ้งเตือน SMS หรือ E-Mail เมือเข้าใช้งาน) และ
สอดคล้องกบังานวิจัยของ ธนวรรณ สาํนวนกลาง ( ) ทไีด้ศึกษาเรือง การยอมรับเทคโนโลยี
การทาํธุรกรรม ทางการเงิน รูปแบบ M - Banking และพบว่า คุณภาพของข้อมูล (Information 

Quality) ส่งผลต่อ การยอมรับเทคโนโลยีการทาํธุรกรรม ทางการเงิน รูปแบบ M – Banking  

3) ด้านคุณภาพของการบริการ (Service Quality) ส่งผลต่อความเชือมันในการใช้
บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ(Mobile Banking Application) ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครสามารถตีความได้ว่าผู้ใช้บริการเชือในคุณภาพของการบริการ (Service 

Quality) เชือมันว่า Call Center ให้บริการด้วยความ เตม็ใจและใส่ใจ (Service Mind) ให้ข้อมูลที
ถูกต้องแม่นยาํและเชือถือได้ และ Call Center สามารถตอบข้อ ซักถาม/แก้ปัญหาได้ทันท่วงที 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของธนวรรณ สาํนวนกลาง ( ) ทีได้ศึกษาเรือง การยอมรับ
เทคโนโลยีการทาํธุรกรรม ทางการเงิน รูปแบบ M - Banking และพบว่า คุณภาพของข้อมูล 
(Information Quality) ส่งผลต่อ การยอมรับเทคโนโลยีการทาํธุรกรรม ทางการเงิน รูปแบบ M – 

Banking  

8.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครทมีีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกันมี
ความเชือมันต่อการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Banking 

Application ) แตกต่างกนั 

จาการทดสอบสมมติฐานพบว่า ในส่วนของลักษณทางประชากรศาสตร์นันพบว่า 
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครทมีีเพศ อายุ อาชีพ และรายได้แตกต่างกันมีความเชือมันต่อการใช้
บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Banking Application ) แตกต่างกัน 
สามารถอภิปรายได้ดังนี 

114



1) ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครทีมีเพศแตกต่างกันมีความเชือมันในการใช้บริการ
ธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Banking Application) แตกต่างกัน ซึงไม่
สอดคล้องกับ งานวิจัยของ เสาวณิต อุดมเวชสกุล ( ) ทไีด้ศึกษาเรือง ปัจจัยทมีีผลต่อความ
เชือมันในการใช้ บริการ M-Banking Application ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล และพบว่า ปัจจัยด้านเพศไม่มีผล ต่อความเชือมันในการใช้บริการ M-Banking 

Application  อาจเนืองมาจากงานวิจัยของ เสาวณิต ทีได้ทําการศึกษาขึนในปี  เป็น
ระยะเวลา  ปี เป็นไปได้ว่าระยะเวลาทเีปลียนแปลงไปทาํให้ความเชือมนัในการใช้บริการธุรกรรม
ทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Banking Application ) ระหว่างเพศชายและเพศหญิง
เปลียนแปลงไป 

2) ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครทีมีอาชีพแตกต่างกันมีความเชือมันในการใช้บริการ
ธุรกรรมทางการเ งินผ่านโทรศัพท์มือถือ(Mobile Banking Application )แตกต่างกัน  ซึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภิสรา คุณรัตน์ ( ) ทีได้ศึกษาเรืองปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการ
ยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินแอพพลิเคชัน Mobile Bankingของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร
และ พบว่าอาชีพมีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินแอพพลิเคชัน Mobile Banking

ของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร 
3) ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครทมีีรายได้ แตกต่างกนัมีความเชือมันในการใช้บริการ

ธุรกรรมทางการเ งินผ่านโทรศัพท์มือถือ(Mobile Banking Application )แตกต่างกัน  ซึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภิสรา คุณรัตน์ ( ) ทีได้ศึกษาเรืองปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการ
ยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินแอพพลิเคชัน Mobile Bankingของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร 
และพบว่าอาชีพมีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินแอพพลิเคชัน Mobile Banking

ของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร  

9.ขอ้เสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทไีด้จากการวิจัย
จากผลการวิจัยพบว่า ความเชือมันมากทีสุดคือด้านคุณภาพของข้อมูลรองลงมาคือ

ด้านคุณภาพของระบบ และด้านคุณภาพของการบริการลําดับดังนันผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะ
เพิมเติมเพือสร้างเกิดความเชือมันในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 
(Mobile Banking Application) ดังนี 

ด้านคุณภาพของข้อมูล (Information Quality) 

ธนาคารควรมีพัฒนาเทคโนโลยี Mobile Banking เพือสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
โดย ตระหนักถึงข้อมูลพืนฐานทต้ีองมีความครบถ้วนสมบูรณ์ ถูกต้อง เป็นข้อมูลทเีข้าใจง่ายไม่มี
ความซับซ้อน และมีการอพัเดททนัต่อเวลาเสมอตรงกบัความต้องการของผู้ใช้บริการ 

ด้านคุณภาพของระบบ (System Quality) 
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ธนาคารควรมีการพัฒนาเทคโนโลยีระบบการให้บริการผ่านสมาร์โฟน ให้สามารถให้
สามารถแสดงผลได้อย่างรวดเรว็และรองรับได้ทุกระบบระบบปฏบัิติการของสมาร์โฟนแต่ละค่าย 
และมีการสร้างระบบป้องกันความปลอดภัยในการใช้งานร่วมด้วย เนืองจากว่าลูกค้าส่วนใหญ่ให้
ความสาํคัญกบัระบบป้องกนัความปลอดภัยในการใช้งาน 

ด้านคุณภาพของการบริการ (Service Quality) 

ธนาคารควรให้ความสาํคัญในเรืองการให้บริการทีดีตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้อย่างดี การสร้างประสบการณ์ทดีีให้กบัผู้ใช้บริการ ยิงมีผู้ใช้งาน Mobile Banking มากขึน
เท่าไหร่ ย่อมหลีกหนีปัญหาทีจะตามมาไม่ได้ ซึงสิงแรกทีลูกค้าจะนึกถึงเมือเกิดปัญหา นันคือ 
“Call Center” ดังนันธนาคารควรมีการฝึกอบรม Call Center ให้สามารถตอบสนองความต้องการ
ลูกค้าได้ทนัทวงท ี

2.ข้อเสนอแนะสาํหรับการวิจัยครังต่อไป
1) ควรเพิมข้อมูลในการรวบรวมข้อมูลอืนๆ เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก เพือให้ได้

ข้อมูลทหีลากหลายและเจาะจงมากขึน 

2) ควรขยายขอบเขตการเกบ็ข้อมูลของตัวอย่างในจังหวัดอืนๆ เพือให้การศึกษามี
ความคลอบคลุมมากยิงขนึ 

3) ควรเพิมหรือศึกษาปัจจัยอืนๆทมีีผลต่อความเชือมันในการใช้บริการธุรกรรมทาง
การเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Banking Application) เช่น ด้านการรับรู้ความเสียง ด้าน
การรับรู้ประโยชน์ ด้านการรับรู้การใช้งานง่าย 

10. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนีสามารถดําเนินการได้อย่างลุล่วงและประสบความสาํเร็จได้ด้วยดี 

เนืองจากได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรัญญา ปานเจริญ อาจารย์ทปีรึกษา
งานวิจัย ทีได้กรุณาสละเวลาให้คําปรึกษา แนะนํา ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ เพือให้
งานวิจัยฉบับนีถูกต้องมีความสมบูรณ์ยิงขึนผู้วิจัยรู้สึกซาบซึงในความอนุเคราะห์ทีได้รับจึง
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว้ ณ โอกาสนี 

ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ทุกท่านความรู้ต่างๆ ทเีป็น
ประโยชน์อย่างมากต่อการศึกษาวิจัยครังนี 

ขอขอบพระคุณ ผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านทีได้กรุณาสละเวลาให้ความร่วมมือใน
การตอบแบบสอบถามและให้ข้อมูลต่างๆ ทเีป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัย 

ขอขอบพระ คุณเจ้าของเอกสาร บทความ ตํารา หนังสือทุกท่านทีผู้วิจัยใช้ในการ
สบืค้นข้อมูลทไีม่ได้กล่าวนามไว้ ณทนีี  
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สุดท้ายนีผู้วิจัยขอขอบคุณขอบพระคุณกําลังใจและความช่วยเหลือต่างๆ จาก
ครอบครัว รวมไปถึงผู้บังคับบัญชาและเพือนร่วมงานท ีบริษัท ไฮไฟ โอเรียนท ์จาํกดั ( มหาชน ) 
ทุกทา่นทมีีส่วนทาํให้ งานวิจัยฉบับนีประสบความสาํเรจ็ด้วยดี 

อนึง ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิงว่างานวิจัยฉบับนีจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ
ธนาคารพาณิชย์และผู้ทีมีส่วนเกียวข้องกับธุรกิจ Mobile Banking Application ซึงหากงานวิจัย
ครังนีมีข้อบกพร่องประการใด ผู้วิจัยขออภัยมา ณ ทนีี 
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