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บทคดัย่อ 
งานวิจัยเรื�อง การยอมรับเทคโนโลยีการท�าธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพทเ์คลื�อนที�ของธนาคาร

กสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ มีวัตถุประสงค์เพื�อศึกษาปัจจัยที�ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการการท�า
ธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพทเ์คลื�อนที�ของธนาคารกสกิรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ท�าการวิจัยโดยการ
แจกแบบสอบถามทางออนไลน์ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย จากกลุ่มตัวอย่างของธนาคารกสิกรไทย และธนาคาร
ไทยพาณิชย์ ธนาคารละ 200 คน ทั�งหมดจ�านวน 400 คน ใช้สถิติ T-Test, Chi-Square และการวิเคราะห์
สหสัมพันธ์เชิงซ้อน ในการวิเคราะห์ 

ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ยอมรับเทคโนโลยีในการท�าธุรกรรมทางการเงินผ่าน
โทรศัพทเ์คลื�อนที�อยู่ในระดับมาก โดยผู้ใช้งานของทั�ง � ธนาคารมีการรับรู้ ที�แตกต่างกัน การรับรู้ถึงความมี
ประโยชน์และการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานสัมพันธ์กับความถี�ในการใช้บริการ ปริมาณเงินที�ใช้บริการต่อ
ครั�ง และปริมาณเงินที�ใช้บริการต่อครั�งในการท�าธุรกรรม 

เมื�อวิเคราะห์ด้านประชากรศาสตร์ พบว่าเพศหญิงนิยมท�าธุรกรรมด้านการโอนเงิน ส่วนเพศชาย
นิยมใช้บริการด้านการช�าระค่าบริการต่างๆ ทุกระดับอายุนิยมใช้บริการโอนเงิน แต่เมื�ออายุเพิ�มมากขึ� น ก็มี
แนวโน้มจะใช้บริการด้านการช�าระค่าบริการต่างๆเพิ�มขึ� น ในขณะที�ผู้มีการศึกษาระดับปริญญาตรีนิยมใช้
บริการด้านการช�าระค่าบริการต่างๆมากกว่าระดับอื�น อาชีพพนักงานบริษัทเอกชนและรับราชการ นิยมใช้
บริการช�าระค่าบริการต่างๆ เดือนละ �-� ครั�ง อาชีพธุรกิจส่วนตัวนิยมโอนเงิน เช็คยอดคงเหลือและใช้บริการ
เกือบทุกวัน โดยรวมแล้วลูกค้ามีความพึงพอใจในระดับมาก โดยลูกค้ามีความพึงพอใจธนาคารไทยพาณิชย์
มากกว่าธนาคารกสิกรไทย 

ข้อเสนอแนะที�สามารถจะน�ามาพัฒนาและปรับปรุงแอพพลิเคชั�นมีดังนี�  ควรน�าบัตรเครดิตมาอยู่ใน
แอพพลิเคชั�น เพื�อให้สะดวกและเข้าถึงข้อมูลและโปรโมชั�นของบัตรได้ง่ายขึ�น  

 
 

     
* นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
** ที�ปรึกษาหลัก 
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1. บทน�า 
ปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อชีวิตประจ�าวันของประชากร

ค่อนข้างสูง และเกิดการแข่งขันกันในทางธุรกิจมากขึ�น โดยธุรกิจด้านการธนาคารมีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่าง
ต่อเนื�อง เพื�อตอบสนองการใช้ชีวิตในสังคมดิจิทัล โดยการบริการลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจ สะดวกสบาย
และเน้นความต้องการของลูกค้ามากขึ�น ปัจจุบันภาครัฐได้มีการส่งเสริมและพัฒนาบริการพร้อมเพย์ส�าหรับ
ประชาชนชาวไทย ให้สามารถใช้บริการโอนเงินแบบฟรีค่าธรรมเนียมและเชื�อมโยงกับการคืนเงินภาษี โดย
ได้รับความร่วมมือกับทางธนาคารต่างๆด้วย  

การท�าธุรกรรมต่างๆในปัจจุบันมีหลากหลายช่องทาง เช่น ผ่านตู้เอทีเอ็ม ผ่านอินเตอร์เน็ต 
โทรศัพทเ์คลื�อนที� และผ่านธนาคารสาขาต่างๆ ซึ�งขึ�นอยู่กบัความสะดวกและความพร้อมของแต่ละคน จากการ
ส�ารวจของธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยของมูลเมื�อวันที� �� กุมภาพันธ์ ���� เรื�องปริมาณการช�าระเงิน
ผ่านระบบการช�าระเงินและช่องทางต่างๆ พบว่าการโอนผ่านอินเตอร์เนต็และโทรศัพท์เคลื�อนที�มีปริมาณที�
สูงขึ� นในทุกๆปี โดยเฉพาะในปี พ.ศ. ���� มีปริมาณ �� ล้านรายการ และปี พ.ศ. ���� มีปริมาณ ��� 
ล้านรายการ เพิ�มขึ�น �.� เท่า และข้อมูลการท�าธุรกรรมการช�าระเงินผ่านบริการ Mobile Banking ของธนาคาร
แห่งประเทศไทย พบว่า จ�านวนบัญชีผู้ใช้บริการ ปริมาณรายการ และมูลค่ารายการเพิ�มมากขึ�น โดยในปี พ.ศ. 
2558 มีจ�านวนบัญชีลูกค้า �� ล้านราย และในปี พ.ศ. ���� มีจ�านวนบัญชีลูกค้า �� ล้านราย ซึ�งเพิ�มขึ�น
อย่างเห็นได้ชัด และจากปริมาณที�เพิ�มขึ�นนี� เอง จึงไม่แปลกใจหากธนาคารต่างๆ มีการแข่งขันกันพัฒนาระบบ
เพื�อเป็นผู้น�า และให้ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้งานมากที�สดุ 

ผู้ วิ จัย จึงสนใจที� จะ ศึกษา “การยอมรับ เทคโนโลยี ในการท�าธุรกรรมทางการเงิน ผ่าน
โทรศัพทเ์คลื�อนที�ของธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์” โดยกลุ่มตัวอย่างที�ศึกษาครั�งนี� ผู้วิจัยเลือก
กลุ่มเป้าหมายที�ท �าธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพทเ์คลื�อนที�ของธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ 
และมีความต้องการความสะดวกสบายที�เพิ�มสูงขึ�น เพื�อให้ผลวิจัยนั�นมีประโยชน์ต่อธนาคารพาณิชย์ในอนาคต
ให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีและเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้ 

 

2. วตัถุประสงคข์องการวิจัย 
2.1 เพื�อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการยอมรับเทคโนโลยี กับพฤติกรรมการใช้งานจริงในการท�าธุรกรรม

การเงินผ่านโทรศัพทเ์คลื�อนที�ของธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ 
2.2 เพื�อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการท�าธุรกรรมการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื�อนที�ของธนาคารกสิกรไทย 

และธนาคารไทยพาณิชย์ของ จ�าแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
2.3 เพื�อศึกษาเปรียบเทยีบความพึงพอใจของการท�าธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพทเ์คลื�อนที�ของธนาคาร

กสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ 
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3. สมมติฐานการวิจัย 
3.1 ผู้ที�ท �าธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื�อนที�ของธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ มี

การการยอมรับเทคโนโลยีในการท�าธุรกรรมการเงินผ่านโทรศัพทเ์คลื�อนที�ในระดับมาก และแตกต่าง
กัน 

3.2 การยอมรับเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งานจริงในการท�าธุรกรรมการเงินผ่าน
โทรศัพทเ์คลื�อนที�ของธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ 

3.3 ผู้ที�ท �าธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพทเ์คลื�อนที�ของธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ที�มี
ลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการท�า ธุรกรรมการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื�อนที�
แตกต่างกัน 

3.4 ผู้ที�ท �าธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื�อนที�ของธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ มี
ความพึงพอใจระดับมาก และแตกต่างกัน 

 

4. ประโยชนที์�คาดว่าจะไดร้บั  
4.1 สามารถน�าผลวิจัยมาเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงแอพพลิเคชั�นของธนาคาร เพื�อให้ผู้ใช้สามารถ

ใช้งานได้ง่ายและรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งานได้มากขึ�น 
4.2 สามารถน�าผลที�ได้จากการวิจัยในครั� งนี� ไปใช้ประกอบในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของ

ผลิตภัณฑ์ที�เกี�ยวข้องกับการท�าธุรกรรมการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื�อนที�และบริการอื�นๆให้ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมายมากที�สดุ 
 

5. ขอบเขตการวิจัย 
ขอบเขตดา้นประชากร ประชากรที�ใช้ศึกษาในการวิจัยครั�งนี�  คือ ประชากรที�ท �าธุรกรรมทางการ

เงินผ่านโทรศัพทเ์คลื�อนที�ของธนาคารกสกิรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์  
ขอบเขตด้านเนื� อหา เป็นการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีในการท �าธุรกรรมทางการเงินผ่าน

โทรศัพท์เคลื�อนที� ของผู้ที�ท �าธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื�อนที�ของธนาคารกสิกรไทย และธนาคาร
ไทยพาณิชย์ โดยประยุกต์แนวคิดเกี�ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีและความพึงพอใจ โดยแบ่งเป็นการรับรู้ ถึง
ความมีประโยชน์ (Perceived Usefulness) และการรับรู้ ถึงความง่ายในการใช้ (Perceived Ease of Use)  

ขอบเขตด้านระยะเวลา การวิ จัยครั�งนี�  มีการศึกษาและการเก็บรวมรวบข้อมูลในช่วง เดือน

กุมภาพันธ์ ���� ถึง เมษายน พ.ศ. ���� 
 

6. ระเบียบวิธีวิจัย 
การวิจัยครั�งนี�  ผู้วิจัยท �าการศึกษาเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื�องมือในการศึกษา ซึ�ง

ประกอบไปด้วย ข้อค�าถาม 3 ส่วน ดังนี� 
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ส่วนที� 1 ข้อมูลทั�วไปและปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย แอพพลิเคชั�นที�ใช้ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี�ยต่อเดือน เป็นค�าถามปลายปิด จ�านวน 6 ข้อ 
ส่วนที� � พฤติกรรมการใช้งานระบบจริง ประกอบด้วย ความถี�ในการใช้งาน ระยะเวลาการเป็น

ลูกค้า ปริมาณการใช้งานต่อครั�ง และประเภทของการท�าธุรกรรม เป็นค�าถามปลายปิด จ�านวน 4 ข้อ 
ส่วนที� 3 ความคิดเหน็ของผู้ใช้บริการในการท�าธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื�อนที� ได้แก่ 

การรับถึงประโยชน์ การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน และความพึงพอใจ โดยเป็นแบบสอบถามตามมาตรา
ประเมินแบบลิเคิร์ท (Likert scale) มีระดับการตอบ 5 ระดับ คือ ระดับเห็นด้วยอย่างยิ�ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 
ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ�ง เกณฑท์ี�ได้นี�  สามารถแปลความหมายของระดับคะแนนดังตารางที� �.� 

 
ตารางที� �.� แสดงการแปลความหมายของระดับคะแนน 

คะแนนเฉลี�ย แปลผล 

4.21-5.00 ระดับมากที�สุด 
3.41-4.20 ระดับมาก 
2.61-3.40 ระดับปานกลาง 
1.81-2.60 ระดับน้อย 
1.00-1.80 ระดับน้อยที�สุด 

 

7. ผลการศึกษา 
การวิจัยครั�งนี� มีวัตถุประสงค์เพื�อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยี ประกอบไปด้วย ด้านการรับรู้ถึง

ความมีประโยชน์ (Perceived Usefulness) ด้านการรับรู้ ถึงความง่ายในการใช้ (Perceived Ease of Use) และ
ความพึงพอใจของผู้ใช้ที�ท �าธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพทเ์คลื�อนที�ของธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทย
พาณิชย์ และเพื�อเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงแอพพลิเคชั�นของธนาคาร และวางแผนกลยุทธ์ทาง
การตลาดให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายต่อไป 

ผลการศึกษาพบว่าตัวอย่างทั�งหมด 400 ชุด ประกอบด้วยธนาคารกสิกรไทย จ�านวน ��� คน 
และธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์ จ�านวน ��� คน ส่วนใหญ่อายุ ��-�� ปี จ�านวน ��� คน คิดเป็นร้อยละ 
��.� การศึกษาระดับปริญญาตรี จ�านวน ��� คน คิดเป็นร้อยละ ��.�� ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวหรือ
อาชีพอิสระ จ�านวน ��� คน คิดเป็นร้อยละ �� และมีรายได้เฉลี�ย ��,���-��,��� บาทต่อเดือนจ�านวน 
��� คน คิดเป็นร้อยละ ��.5 

พฤติกรรมการท�าธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื�อนที�ของธนาคารกสิกรไทย ส่วนมากที�สุด 
คือ ใช้บริการเดือนละ �-� ครั�ง รองลงมา คือ สัปดาห์ละ �-� ครั�ง เป็นลูกค้ามา �-� ปี ใช้บริการต่อครั�ง
น้อยกว่า �,��� บาท และใช้บริการโอนเงินเป็นส่วนใหญ่ ขณะเดียวกันพฤติกรรมการท�าธุรกรรมทางการเงิน
ผ่านโทรศัพทเ์คลื�อนที�ของธนาคารไทยพาณิชย์ ส่วนมากที�สดุ คือ ใช้บริการเกอืบทุกวัน รองลงมา คือ เดือนละ 
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�-� ครั�ง เป็นลูกค้าใหม่ คือใช้บริการมาแล้วน้อยกว่า � ปี ใช้บริการต่อครั�งน้อยกว่า �,��� บาท และใช้
บริการโอนเงินเป็นส่วนใหญ่ และใช้บริการอื�นๆ เช่น ถอนเงินไม่ใช้บัตร ATM, ซื� อตั๋วหนัง SF และดูข้อมูล
กองทุน 

ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีที�มีอิทธิพลต่อการการท�าธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื�อนที�
ของธนาคารกสิกรไทยในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื�อพิจารณาเป็นด้านพบว่า ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ เป็น
ด้านที�มีค่าเฉลี�ยสงูสดุในระดับมากที�สดุ รองลงมาคือ ด้านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานในระดับมาก  

ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีที�มีอิทธิพลต่อการการท�าธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื�อนที�
ของธนาคารไทยพาณิชย์ ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที�สุด เมื�อพิจารณาเป็นด้านพบว่า ด้านการรับรู้ถึง
ประโยชน์ และด้านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานอยู่ในระดับมากที�สดุ 

จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ T-Test เพื� อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างธนาคาร
กสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ พบว่าการท�าธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพทเ์คลื�อนที�ของธนาคารกสิกร
ไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ มีการรับรู้ ถึงความมีประโยชน์และการใช้งานง่ายในการท �าธุรกรรมการเงินผ่าน
โทรศัพทเ์คลื�อนที�แตกต่างกนั 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีกับพฤติกรรมการใช้งาน โดย
วิเคราะห์สหสมัพันธเ์ชิงซ้อน พบว่าผู้ที�ท �าธุรกรรมของธนาคารกสิกรไทย มีการรับรู้ถึงความมีประโยชน์สัมพันธ์
กับความถี�ในการใช้บริการและปริมาณที�ใช้บริการต่อครั�ง ส่วนการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานสัมพันธ์กับ
ความถี�ในการใช้บริการ และปริมาณที�ใช้บริการต่อครั�งในการท�าธุรกรรม ส่วนผู้ที�ท �าธุรกรรมของธนาคารไทย
พาณิชย์ มีการรับรู้ ถึงความมีประโยชน์สัมพันธ์กับระยะเวลาการเป็นลูกค้า ส่วนการรับรู้ ถึงความง่ายในการใช้
งานสัมพันธ์กับความถี�ในการใช้บริการ ระยะเวลาการเป็นลูกค้า และปริมาณที�ใช้บริการต่อครั� งในการท �า
ธุรกรรม 

การวิเคราะห์ลักษณะทางประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการท�าธุรกรรมการเงิน  โดยใช้สถิติ Chi-
Square ในการวิเคราะห์ พบว่าผู้ที�ใช้บริการการท�าธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพทเ์คลื�อนที�ของธนาคารกสิกร
ไทย ที�มีเพศแตกต่างกัน มีประเภทของธุรกรรมที�ใช้บริการแตกต่างกัน ผู้ใช้บริการที�มีอายุแตกต่างกัน มี
ระยะเวลาการเป็นลูกค้า ปริมาณที�ใช้บริการต่อครั� ง และประเภทของธุรกรรมที�ใช้บริการแตกต่างกัน 
ผู้ใช้บริการที�มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีปริมาณที�ใช้บริการต่อครั�ง และประเภทของธุรกรรมที�ใช้บริการ
แตกต่างกัน ผู้ใช้บริการที�มีอาชีพและรายได้เฉลี�ยต่อเดือนที�แตกต่างกัน มีความถี�ในการใช้บริการ ระยะเวลา
การเป็นลูกค้า ปริมาณที�ใช้บริการต่อครั�ง และประเภทของธุรกรรมที�ใช้บริการแตกต่างกัน 

ผู้ที�ใช้บริการการท�าธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื�อนที�ของธนาคารไทยพาณิชย์ ที�มีเพศ
แตกต่างกัน มีประเภทของธุรกรรมที�ใช้บริการแตกต่างกัน ผู้ใช้บริการที�มีอายุแตกต่างกนั มีปริมาณที�ใช้บริการ
ต่อครั�ง และประเภทของธุรกรรมที�ใช้บริการแตกต่างกนั ผู้ใช้บริการที�มีระดับการศึกษาแตกต่างกนั มีประเภท
ของธุรกรรมที�ใช้บริการแตกต่างกัน ผู้ใช้บริการที�มีอาชีพแตกต่างกัน มีความถี�ในการใช้บริการ ระยะเวลาการ
เป็นลูกค้า ปริมาณที�ใช้บริการต่อครั�ง และประเภทของธุรกรรมที�ใช้บริการแตกต่างกัน และผู้มีรายได้เฉลี�ยต่อ
เดือนที�แตกต่างกนั มีปริมาณที�ใช้บริการต่อครั�ง และประเภทของธุรกรรมที�ใช้บริการแตกต่างกัน  
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ปัจจัยด้านความพึงพอใจ มีอิทธิพลต่อการการท�าธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื�อนที�ของ
ธนาคารกสิกรไทยในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ส่วนธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก
ที�สุด เมื�อวิเคราะห์ค�าตอบของทั�ง 2 ธนาคาร พบว่าการท�าธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื�อนที�ของ
ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ มีความพึงพอใจแตกต่างกัน  

 

8.  อภิปรายผลการวิจัย 
ผลที�ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี พบว่าผู้ใช้มีการรับรู้ ถึงประโยชน์และการรับรู้

ถึงความง่ายในการใช้งานในระดับมาก เหมือนกับงานวิจัยของพิรัฐพงศ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2552) 
เนื�องจากประชากรส่วนมากให้ความส�าคัญด้านการใช้ประโยชน์มากกว่า ซึ�งเมื�อรับรู้ ถึงประโยชน์แล้ว จะมี
พฤติกรรมเชิงบวกในการจะท�าธุรกรรมทางโทรศัพทเ์คลื�อนที� และเนื�องจากธนาคารไทยพาณิชย์มีการพัฒนา
แอฟพลิเคชั�นอย่างต่อเนื�อง เพื�อเอาใจทุกเพศทุกวัย ท�าให้ลูกค้าของไทยพาณิชย์ส่วนมากเป็นลูกค้าที�ใช้งาน
มาแล้วน้อยกว่า � ปี ต่างจากธนาคารกสิกรไทยที�ผู้ใช้ส่วนมากมาจากฐานลูกค้าเดิมของธนาคาร ซึ�งใช้งาน
มาแล้ว �-� ปีเป็นส่วนใหญ่ เมื�อวิเคราะห์เป็นด้าน พบว่า ธนาคารกสิกรไทย การรับรู้ประโยชน์และการรับรู้
ถึงความง่ายในการใช้งานที�มากขึ�น สัมพันธ์กับความถี�ในการใช้งานและปริมาณการใช้งานต่อครั�งที�เพิ�มสูงขึ� น
ด้วย ส่วนธนาคารไทยพาณิชย์ การรับรู้ประโยชน์ที�มากขึ�น ผกผันกับระยะเวลาการเป็นลูกค้า กล่าวคือลูกค้ามี
การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน จึงเริ�มมีการใช้งานมากขึ�นหรือส่วนมากเป็นลูกค้าใหม่นั�นเอง การรับรู้ ถึง
ความง่ายในการใช้งานที�มากขึ�น สัมพันธ์กับความถี�ในการใช้งานที�เพิ�มสูงขึ� น แต่ผกผันกับระยะเวลาการเป็น
ลูกค้าและปริมาณการใช้งานต่อครั�ง กล่าวคือเมื�อผู้ใช้รับรู้ ถึงความง่ายในการใช้งาน ผู้ใช้จึงหันมาใช้งานมากขึ�น 
โดยเป็นลูกค้าใหม่ที�ใช้งานได้ไม่นานและใช้ในปริมานน้อยต่อครั�ง  

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านอาชีพ และรายได้ที�แตกต่างกนัในแต่ละกลุ่ม มีพฤติกรรมการใช้
งานที�แตกต่างกนั ซึ�งสามารถน�าไปแบ่งกลุ่มลูกค้าและวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ตามกลุ่มเป้าหมายได้ โดย
ลูกค้าของธนาคารไทยพาณิชย์พึงพอใจต่อแอพพลิเคชั�นมากกว่าธนาคารกสิกรไทย ซึ�งธนาคารเองต้องมีการ
พัฒนาด้านต่างๆให้ตรงกับความต้องการลูกค้าให้มากขึ�น และข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถามมีดังนี�  คือ 
หลายค่ายได้ยกเลิกค่าธรรมเนียมแล้ว ท�าให้มีความจูงใจในการใช้ mobile banking มากขึ�น ควรน�าบัตรเครดิต 
มาอยู่ในแอพพลิเคชั�น ควรมีสรุปผลรายรับรายจ่ายต่อเดือนบนแอพลิเคชั�น และบันทึกเลขบัญชีลูกค้าประจ�า
พร้อมประวัติ 

 

9. ขอ้เสนอแนะจากการศึกษา 
ขอ้เสนอแนะจากการวิจัย ผู้ที�สนใจสามารถน�าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ ทั�งด้านการวิจัย และ

การน�าไปประยุกต์ใช้ เพื�อพัฒนาหรือวางแผนกลยุทธ์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 
ขอ้เสนอแนะส�าหรบัการท�าวิจัยครั�งต่อไป ควรเกบ็ข้อมูลของผู้ใช้งานเป็นระยะ เช่น ก่อนใช้งาน 

ระหว่างใช้งาน และหลังใช้งาน เพื�อเปรียบเทยีบการรับรู้ที�เพิ�มมากขึ�นในแต่ละช่วง ควรส�ารวจหลายธนาคาร 
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เพื� อเปรียบเทียบระหว่างธนาคารที�มีผู้ใช้จ�านวนมากกับผู้ใช้น้อย หรืออาจเพิ�มการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ

สนทนากลุ่มหรือ การสมัภาษณ์เชิงลึก เพื�อให้ได้ข้อมูลที�ละเอยีดมากขึ�น 
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