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 การศึกษาเรื่องประสิทธิภาพในการใช้ปัญญาประดิษฐ์กับระบบบริหารทางการเงินของคนใน

กรุงเทพมหานคร มวีตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อประสทิธภิาพในการใช้ปัญญาประดษิฐ์กบั

ระบบบรหิารทางการเงนิของคนในกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศกึษาประสทิธภิาพในการใชปั้ญญาประดษิฐก์บั

ระบบบรหิารทางการเงนิของคนในกรุงเทพมหานครและ 3) เพื่อศกึษาคุณภาพระบบและการยอมรบัต่อระบบ

ที่ส่งผลต่อการใช้ปัญญาประดษิฐ์กบัระบบบริหารทางการเงิน ระเบยีบวธิีวจิยัเป็นงานวจิยัเชงิปริมาณ ใช้

วิธีการศึกษาเชิงสํารวจ รวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามใช้ก ลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ใช้บริการ

ปัญญาประดษิฐก์บัระบบบรหิารทางการเงนิของคนในกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 ตวัอย่าง ทดสอบความ

น่าเชื่อถือของเครื่องมอื ตามแนวคดิของครอนบคั (Cronbach Alpha Formula) จํานวน 30 ตวัอย่าง ได้ผล

ทดสอบความน่าเชื่อถอืเครื่องมอืที ่0.985 และไดผ้ลการทดสอบค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างเน้ือหา (IOC) 

เท่ากับ 0.954 สถิติในการวิเคราะห์ผลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า

เบีย่งเบนมาตรฐาน วเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณทดสอบความแตกต่างใชส้ถติแิบบ T – test และแบบ F – Test 

ทดสอบความสัมพันธ์สถิติทดสอบ Pearson's Correlation Coefficient ประมวลผลข้อมูลจากโปรแกรม

คอมพวิเตอรส์าํเรจ็รปูทางสถติ ิ  

ผลจากผลวจิยัสมมตฐิานปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษาและระยะเวลาใน

การใช้งานปัญญาประดษิฐ ์(AI) มผีลต่อประสทิธภิาพในการใช้ปัญญาประดษิฐก์บัระบบบรหิารทางการเงนิ

แตกต่างกัน  คุณภาพระบบในการใช้ปัญญาประดิษฐ์มีความสมัพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการใช้

ปัญญาประดิษฐ์กับระบบบริหารทางการเงิน โดยคุณภาพระบบด้านการให้บริการลูกค้าส่วนบุคคลมี

ความสมัพนัธ์สูงสุด รองลงมา ด้านการบรหิารความเสีย่ง ด้านการประยุกต์นําไปใช้ ด้านการวเิคราะห์และ

ตัดสินใจ และด้านการเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการยอมรบัในการใช้ปัญญาประดิษฐ์โดยรวมมี

ความสมัพนัธเ์ชงิบวกต่อประสทิธภิาพในการใชปั้ญญาประดษิฐก์บัระบบบรหิารทางการเงนิ โดยการยอมรบั

ดา้นการประยุกต์นําไปใชม้คีวามสมัพนัธส์งูสุด รองลงมา ดา้นการใหบ้รกิารลูกคา้ส่วนบุคคล ดา้นการบรหิาร

ความเสีย่ง ดา้นการวเิคราะหแ์ละตดัสนิใจ และดา้นการเสนอผลติภณัฑห์รอืบรกิาร ตามลาํดบั 

คาํสาํคญั: ประสทิธภิาพ, ปัญญาประดษิฐ,์ ระบบการเงนิ 

 

ABSTRACT 

 The study of participation in the use of artificial intelligence and the financial system of 

people in Bangkok has the objectives 1) for education that affects participation in the use of artificial 



intelligence and the financial management system of people in Bangkok. 2) The use of artificial 

intelligence with the financial management system of people in Bangkok and 3) to study the quality 

system and acceptance of A system that affects the use of artificial intelligence with financial 

management systems research methodology is quantitative research. Using a survey study method 

Collecting the data obtained from the questionnaire, using the sample group, ie, 400 artificial 

intelligence service users and financial management systems of people in Bangkok. Test the 

reliability of the tool According to the concept of Cronbach Alpha Formula, 30 samples were tested 

for reliability of tools at 0.985 and the results of the content consistency index (IOC) was 0.954. 

Statistics in the analysis of results using descriptive statistics, ie frequency enumeration, percentage, 

mean, standard deviation Analyze quantitative data, test differences, use statistics, T-test and F-test, 

test correlation, Pearson's Correlation Coefficient test, data processing from statistical computer 

program. 

 The results from the research hypothesis, personal factors such as gender, age, 

education level and duration of use of artificial intelligence (AI) have different effects on the use of 

artificial intelligence with different financial management systems. System quality in the use of 

artificial intelligence has a positive relationship with the efficiency of using artificial intelligence with 

financial management systems. The quality of the personal customer service system has the highest 

relationship, followed by risk management applied application Analysis and decision making And 

offering products or services And acceptance of the use of artificial intelligence as a whole has a 

positive relationship with the efficiency of using artificial intelligence with financial management 

systems By accepting the application applied to have the highest relationship, followed by the 

personal customer service In risk management Analysis and decision making And offering products 

or services, respectively. 
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บทนํา 

 

ท่ีมาและความสาํคญัของปัญหา 

AI (Artificial Intelligence) หรอืปัญญาประดษิฐ ์เป็นระบบประมวลผลที่มตี้นแบบมาจากโครงข่าย

ประสาทของมนุษย์สามารถเรยีนรู้และเพิ่มประสทิธภิาพการประมวลผลได้ตามจํานวนขอ้มูลที่เพิ่มขึน้ผ่าน

กระบวนการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ซึง่สามารถจดจาํคดิวเิคราะหเ์รยีนรูแ้ละเชื่อมโยงขอ้มูลต่างๆทีซ่บัซอ้นไดอ้ย่าง

รวดเรว็ (Deep Learning) เสมอืนระบบสมองของมนุษย ์จงึอาจเรยีกไดว้่า “สมองกลอจัฉรยิะ” ดงันัน้ AI จงึถอื

เป็นเทคโนโลยีที่ร้อนแรงที่สุดในปัจจุบันและเข้ามามีบทบาทสําคัญต่อการใช้ชีวิตการทํางาน รวมถึงการ

นํามาใช้ในการเสรมิศกัยภาพทางธุรกจิและอุตสาหกรรม ซึ่งจะสามารถส่งผลต่อการเจรญิเติบโต ทางดา้น

เศรษฐกจิอยา่งยัง่ยนืของประเทศ โดยปัจจุบนัภาค ธุรกจิหรอือุตสาหกรรมขนาดใหญ่ต่างๆ ไดนํ้า AI มาใชใ้น 

กระบวนการทาํงานทีส่าํคญัขององคก์รอย่างกวา้งขวาง (วสริทิพิย ์ฉลอง,2561) 



ปัจจุบนัสถาบนัการเงนิขนาดใหญ่ในประเทศไทยได้ให้ความสําคญัและมองเห็นโอกาสในการนํา

เทคโนโลยปัีญญาประดษิฐห์รอื AI มาใช ้โดยมกีารดาํเนินการอย่างเป็นระบบและเริม่นํามาใชเ้พิม่ศกัยภาพใน

กระบวนการทาํงานเพื่อเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัโดยการการจดัตัง้หน่วยงานเพื่อพฒันานวตักรรมทาง

การเงนิโดยเฉพาะเพื่อร่วมลงทุนหรอืใหเ้งนิสนับสนุนการพฒันานวตักรรมทางการเงนิในรปูแบบต่างๆ ซึง่จะ

ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพ ในกระบวนการทาํงานและเพิม่โอกาสทางธุรกจิเพื่อมุ่งไปสูค่วามยัง่ยนืในระยะยาว เช่น 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้จดัตัง้บริษัทกรุงศรี ฟินโนเวต จํากัด (Krungsri Finnovate) โดยมุ่งส่งเสริมและ

พัฒนาการ สร้างนวัตกรรมและการบริหารจดัการสตาร์ทอพั ธนาคารไทยพาณิชย์ จดัตัง้บริษัท เอสซีบ ี

อบาคสั จํากดั (SCB ABACUS) โดยมกีารลงทุนและพฒันาดา้น ปัญญาประดษิฐแ์ละ Big Data มาใชใ้นการ

วเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อพฒันาธุรกจิและบรกิารธนาคารกสกิรไทย จดัตัง้ บรษิัท กสกิร บซิเินส-เทคโนโลย ีกรุ๊ป 

(KBTG) โดยมีเป้าหมายเพื่อพฒันาด้านเทคโนโลยี ทางการเงนิ และบรกิาร ธนาคารกรุงเทพ ร่วมทุนกบั 

เนสท ์(Nest) บรษิทัทีเ่ชีย่วชาญดา้นนวตักรรมการลงทุนระดบัโลก มวีตัถุประสงคเ์พื่อการบ่มเพาะและพฒันา

กลุ่ม FinTech Startup 

นอกจากน้ีสถาบนัการเงนิได้มกีารเริม่นําเทคโนโลยปัีญญาประดษิฐ์หรอื AI มาใช้ในกระบวนการ

ทาํงานในองคก์รเพื่อช่วยเพิม่ศกัยภาพในการทาํงานและเพิม่ความสามารถ ทางการแข่งขนัเพื่อการใหบ้รกิาร

ลกูคา้สว่นบุคคลเพราะสถาบนัการเงนิพบขอ้สงัเกตว่า คาํถามและความคดิเหน็ของลกูคา้มรีปูแบบทีค่ลา้ยคลงึ

กนั จงึไดม้กีารนํา Chatbot มาใชใ้นการใหบ้รกิารและตอบ คําถามเกีย่วกบัธนาคารทางอนิเทอรเ์น็ตหรอืบน

แอปพลเิคชนั โดยมีระบบประมวลผลภาษามนุษย์ที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาธรรมชาติทําให้ลูกค้าได้รบั

บรกิารทีส่ะดวกรวดเรว็และขอ้มลูมคีวามถูกตอ้ง เช่น ธนาคารทหารไทย มบีรกิาร Facebook Chabot ทีช่ ื่อว่า 

ME BOT ในช่องทาง Messenger บนเพจเฟสบุ๊ค ME BY TMB ช่วยในการใหข้อ้มูล คําแนะนําและนําเสนอ 

โปรโมชัน่ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กบัลูกค้า ธนาคารไทยพาณิชย ์มบีรกิาร SCB Connect เป็นบรกิารแก่ผู้ใช้

บัตรเครดิต โดยสามารถแจ้งยอดการช าระเงิน เมื่อมี การใช้จ่าย ทัง้ยังให้ข้อมูลบัตรเครดิตและ สิทธิ

ประโยชน์ทีเ่หมาะกบัลกูคา้แต่ละบุคคล ธนาคารกรุงศรฯี มบีรกิาร Facebook Chatbot ทีช่ ื่อว่า น้อง Bellaโดย

ใหบ้รกิาร ทางออนไลน์ บนเพจเฟสบุ๊ค Krungsri Simple ช่วยในการตอบคาํถามทีเ่กีย่วกบัธนาคาร 

จากความสาํคญัในขา้งตน้แสดงใหเ้หน็วา่การเปลีย่นแปลงรปูแบบพฤตกิรรม ตลอดจนความตอ้งการ

และความคาดหวงัของผู้บรโิภคที่ปรบัเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้สถาบนัการเงนิต้องเตรยีมการและเร่ง

ปรบัตัวอย่างรวดเร็ว เครื่องมือที่สําคญัประการหน่ึงคือ“การลงทุนและการพัฒนา เทคโนโลยี” ซึ่งถือเป็น

เครื่องมอืสําคญัเพื่อเพิม่ความสามารถทางการแข่งขนัและเพิม่โอกาสอยู่รอดทางธุรกจิในระยะยาว สถาบนั

การเงนิขนาดใหญ่จงึได้พฒันาและเริม่นําสมองกลอจัฉรยิะหรอืปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligece : AI) 

เขา้มาใช ้โดยเทคโนโลย ีAI จะช่วยใหธ้นาคารเพิม่ประสทิธภิาพในกระบวนการทาํงานและสามารถใชเ้ป็นกล

ยุทธเ์ชงิรุกที ่จะเขา้ถึงลูกค้าในทุกกลุ่มทุกระดบัและทุกที่ อกีทัง้ยงัเป็นการนําเสนอนวตักรรมการให้บรกิาร

ทางการเงนิรูปใหม่พรอ้มเป็นการยกระดบั ประสบการณ์ผูบ้รโิภค ซึง่จะกลายเป็นกุญแจสาํคญัในการแข่งขนั

ของสถาบนัการเงนิอย่างหลกีเลีย่งไม่ได ้ดงันัน้ผูว้จิยัจงึไดท้าํการศกึษาประสทิธภิาพในการใชปั้ญญาประดษิฐ์

กบัระบบบรหิารทางการเงนิของคนในกรุงเทพมหานคร เพื่อผลการศกึษาสามารถนําไปใชด้ําเนินการจดัทํา

แผนพัฒนาบริหารการจัดการการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจการให้บริการสถาบันการเงินได้อย่างมี

ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้และใชเ้ป็นแนวทางพฒันาธรุกจิการใชปั้ญญาประดษิฐก์บัระบบบรหิารทางการเงนิของ

ธุรกจิและองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 

 



วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพในการใช้ปัญญาประดษิฐก์บัระบบบรหิารทางการเงนิ

ของคนในกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการใช้ปัญญาประดิษฐ์กับระบบบริหารทางการเงินของคนใน

กรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาคุณภาพระบบและการยอมรบัต่อระบบที่ส่งผลต่อการใช้ปัญญาประดษิฐ์กบัระบบ

บรหิารทางการเงนิ 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

 การศึกษาน้ีผู้วจิยัได้กําหนดขอบเขตในการวจิยัประสทิธิภาพในการใช้ปัญญาประดษิฐ์กบัระบบ

บรหิารทางการเงนิของคนในกรุงเทพมหานครมดีงัน้ี 

1. ขอบเขตดา้นการศกึษาน้ีไดมุ้่งศกึษาเรื่องประสทิธภิาพในการใชปั้ญญาประดษิฐก์บัระบบบรหิาร

ทางการเงินของคนในกรุงเทพมหานครเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Method) เครื่องมอืในงานวจิยัคอืแบบสอบถาม  

2. ขอบเขตดา้นประชากร กลุ่มตวัอย่างคอื ผูใ้ชบ้รกิารปัญญาประดษิฐก์บัระบบบรหิารทางการเงนิ

ของคนในกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 ตวัอย่าง  

3. ขอบเขตระยะเวลางานวจิยั คอื ในงานวจิยัน้ีมรีะยะเวลาในการดําเนินการศกึษาระหว่างเดอืน 

มกราคม – เมษายน 2562 

4. ขอบเขตด้านตัวแปร งานวิจัยน้ีได้นําตัวแปรมาใช้ในการศึกษามาบูรณาการเพื่อสร้างกรอบ

แนวคิดประสทิธิภาพในการใช้ปัญญาประดิษฐ์กบัระบบบรหิารทางการเงินของคนในกรุงเทพมหานครมี

รายละเอยีดดงัน้ี ประกอบดว้ย 

4.1 ตวัแปรอสิระ (Independent variable) มจีาํนวน 3 ตวัแปร ไดแ้ก่  

4.1.1 ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้

ต่อเดอืน และระยะเวลาในการใช้งานปัญญาประดษิฐ ์(AI) 4.1.2 คุณภาพระบบในการใชปั้ญญาประดษิฐก์บั

ระบบบรหิารทางการเงนิ ประกอบดว้ย ดา้นการออกแบบใชง้าน ดา้นความทนัสมยั ดา้นความมัน่คงปลอดภยั 

ดา้นความเป็นสว่นตวั ดา้นการตอบสนอง 

4.1.3 การยอมรบัต่อระบบในการใชปั้ญญาประดษิฐก์บัระบบบรหิารทางการเงนิ ประกอบดว้ย ดา้น

การรบัรูถ้งึประโยชน์ ดา้นความคาดหวงัในการใชง้าน ดา้นการประเมนิค่า ดา้นการยอมรบัในระบบ 

4.3 ตวัแปรตาม (Dependent variable) คอื ประสทิธภิาพในการใชปั้ญญาประดษิฐก์บัระบบบรหิาร

ทางการเงนิ ประกอบดว้ย ดา้นการใหบ้รกิารลูกคา้ส่วนบุคคล ดา้นการวเิคราะหแ์ละตดัสนิใจ ดา้นการบรหิาร

ความเสีย่ง ดา้นการประยุกตนํ์าไปใช ้และดา้นการเสนอผลติภณัฑห์รอืบรกิาร 

 

สมมติฐานของการวิจยั 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลมีผลต่อประสทิธิภาพในการใช้ปัญญาประดิษฐ์กบัระบบ

บรหิารทางการเงนิแตกต่างกนั   

สมมติฐานที่ 2 คุณภาพระบบในการใช้ปัญญาประดิษฐ์มคีวามสมัพนัธ์ต่อประสทิธภิาพในการใช้

ปัญญาประดษิฐก์บัระบบบรหิารทางการเงนิ  



สมมตฐิานที ่3 การยอมรบัต่อระบบในการใชปั้ญญาประดษิฐม์คีวามสมัพนัธต่์อประสทิธภิาพในการ

ใชปั้ญญาประดษิฐก์บัระบบบรหิารทางการเงนิ 

 

กรอบแนวคิดงานวิจยั 

ตวัแปรอสิระ       ตวัแปรตาม 

 
 

 

 

 

ประสิทธิภาพในการใช้ปัญญา 

ประดิษฐก์บัระบบบริหารทางการเงิน  

- ดา้นการใหบ้รกิารลกูคา้สว่นบุคคล  

- ดา้นการวเิคราะหแ์ละตดัสนิใจ  

- ดา้นการบรหิารความเสีย่ง  

- ดา้นการประยุกตนํ์าไปใช ้ 

- ดา้นการเสนอผลติภณัฑห์รอืบรกิาร 

ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล 

- เพศ  

- อายุ  

- สถานภาพ  

- ระดบัการศกึษา 

- อาชพี  

- รายไดต่้อเดอืน  

- ระยะเวลาในการใชง้าน  

การยอมรบัต่อระบบในการใช้ปัญญา 

ประดิษฐก์บัระบบบริหารทางการเงิน 

- ดา้นการรบัรูถ้งึประโยชน์  

- ดา้นความคาดหวงัในการใชง้าน 

- ดา้นการประเมนิค่า  

- ดา้นการยอมรบัในระบบ 
 

คณุภาพระบบในการใช้ปัญญา 

ประดิษฐก์บัระบบบริหารทางการเงิน 

- ดา้นการออกแบบใชง้าน  

- ดา้นความทนัสมยั  

- ดา้นความมัน่คงปลอดภยั 

- ดา้นความเป็นสว่นตวั  

- ดา้นการตอบสนอง 
 



ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. ผลวจิยัจะทําใหท้ราบปัจจยัที่ส่งผลต่อประสทิธภิาพในการใช้ปัญญาประดษิฐก์บัระบบบรหิาร

ทางการเงนิ เพื่อผลการศึกษาเป็นประโยชน์ในการบรหิารจดัการและพัฒนากลยุทธ์ส่งเสรมิรูปแบบการ

ใหบ้รกิารทางการเงนิของสถาบนัการเงนิไดอ้ย่างมปีระสทิธผิล 

2. ผลวจิยัจะทาํใหท้ราบประสทิธภิาพในการใชปั้ญญาประดษิฐก์บัระบบบรหิารทางการเงนิเพื่อผล

การศกึษาสามารถนําปัญญาประดษิฐไ์ปประยุกต์ใชแ้ละสามารถนําไปใชด้ําเนินการจดัทําแผนพฒันาบรหิาร

การจดัการการวางแผนเชงิกลยุทธเ์พื่อใหเ้กดิการนําเสนอนวตักรรมการใหบ้รกิารทางการเงนิรปูใหม่และเพื่อ

เพิม่ความสามารถทางการแขง่ขนัในธุรกจิการใหบ้รกิารสถาบนัการเงนิใหด้ยีิง่ขึน้ 

3. ผลวจิยัจะใช้เป็นประโยชน์ในการวางแผนเชงิกลยุทธ์และการสร้างแบบจําลองกรอบแนวคิด

งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งและเพื่อใชเ้ป็นแนวทางพฒันาธุรกจิในกลุ่มสถาบนัการเงนิและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งนําไป

ต่อยอดงานวจิยัต่อไป 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 รูปแบบงานวิจัยเป็นการศึกษาเชิงเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช้ระเบียบวิธีวิจ ัยเชิง

พรรณนาและใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็ขอ้มูล สุ่มตวัอย่างจากผู้ใชบ้รกิารปัญญาประดษิฐก์บั

ระบบบรหิารทางการเงนิในกรุงเทพมหานคร 

 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ใช้บริการปัญญาประดิษฐ์กับระบบบริหารทางการเงินใน

กรุงเทพมหานคร 

2. ขนาดของตวัอย่างจากประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั ผูใ้ชบ้รกิารปัญญาประดษิฐก์บัระบบบรหิารทาง

การเงนิของคนในกรุงเทพมหานคร หาขนาดกลุ่มตวัอย่างจากสตูรการหาขนาดกลุ่มตวัอย่างกรณีไม่ทราบ

จาํนวนประชากรใชส้ตูรของ W.G. cochran ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ที ่95% และยอมรบัค่าความคลาดเคลื่อนได้

ไม่มากกว่า 5%   

 จากการคํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสูตร Taro Yamane ได้จํานวนกลุ่มตัวอย่างจํานวน 

384.16 ดงันัน้ การศกึษาน้ีจงึใชก้ลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 385 ตวัอย่าง และเพื่อความครอบคลุมของขอ้มลูทาํการ

สาํรวจจากผู้ใช้บรกิารปัญญาประดิษฐ์กบัระบบบรหิารทางการเงนิในกรุงเทพมหานครทัง้หมด 400 กลุ่ม

ตวัอย่าง  

3. การสุ่มตัวอย่าง ผู้วจิยัใช้วธิีการสุ่มแบบอาศยัความน่าจะเป็น (Probability Sampling) โดยใช้

วธิกีารสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) เป็นวธิทีีป่ระชากรแต่ละหน่วยมโีอกาสถูกสุ่มมาเป็นกลุ่ม

ตวัอย่างเท่ากนัโดยอาศยัความสะดวกของผู้วจิยัเป็นหลกัจากกลุ่มตวัอย่างคอืผู้ใหค้วามร่วมมอืกบัให้ขอ้มูล

จากผูใ้ชบ้รกิารปัญญาประดษิฐก์บัระบบบรหิารทางการเงนิในกรุงเทพมหานคร รวมจาํนวนกลุ่มตวัอย่าง 400 

ตวัอย่าง 

 

เครือ่งมือท่ีใช้ในงานวิจยั 

 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการครัง้น้ี  แบบสอบถามปลายปิดทีก่ําหนดไวเ้ป็นโครงสรา้ง ใหค้รอบคลุมหวัขอ้ที่

ตอ้งการศกึษา ประกอบดว้ย 4 สว่น คอื 



 ส่วนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาในการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ (AI) กบัระบบบริหารทาง

การเงนิ รวมจาํนวน 7 ขอ้ เป็นคาํถามปลายปิด(Close Ended)  แบบใหเ้ลอืกตอบเพยีงขอ้เดยีว 

สว่นที ่2  แบบสอบถามเกีย่วกบัคุณภาพระบบในการใชปั้ญญาประดษิฐก์บัระบบบรหิารทางการเงนิ 

มจีํานวน 5 ด้าน ประกอบดว้ย ด้านการออกแบบใชง้าน ด้านความทนัสมยั ด้านความมัน่คงปลอดภยั ดา้น

ความเป็นสว่นตวั ดา้นการตอบสนอง รวมขอ้คาํถาม 25 ขอ้ย่อยเป็นคาํถามปลายปิด (Close Ended) แบบให้

ผูต้อบเลอืกตอบเพยีงขอ้เดยีว  

ส่วนที ่3  แบบสอบถามเกีย่วกบัการยอมรบัต่อระบบในการใชปั้ญญาประดษิฐก์บัระบบบรหิารทาง

การเงนิ  มจีํานวน 4 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นการรบัรูถ้งึประโยชน์ ดา้นความคาดหวงัในการใชง้าน ดา้นการ

ประเมนิค่า ดา้นการยอมรบัในระบบ รวมขอ้คาํถาม 20 ขอ้ย่อยเป็นคําถามปลายปิด(Close Ended)  แบบให้

ผูต้อบเลอืกตอบเพยีงขอ้เดยีว 

สว่นที ่4  แบบสอบถามเกีย่วกบัประสทิธภิาพในการใชปั้ญญาประดษิฐก์บัระบบบรหิารทางการเงนิ 

มจีํานวน 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการให้บรกิารลูกค้าส่วนบุคคล ดา้นการวเิคราะห์และตดัสนิใจ ด้านการ

บรหิารความเสีย่ง ดา้นการประยุกต์นําไปใช ้และดา้นการเสนอผลติภณัฑห์รอืบรกิาร  รวมขอ้คําถาม 25 ขอ้

ย่อยเป็นคาํถามปลายปิด(Close Ended)  แบบใหผู้ต้อบเลอืกตอบเพยีงขอ้เดยีว  

 

การตรวจสอบเครือ่งมือ 

การสรา้งและการทดสอบเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ดาํเนินการดงัน้ี 

1. ทําการศกึษาทฤษฎ ีแนวคดิเอกสาร และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งกรอบ

แนวคดิประสทิธภิาพในการใช้ปัญญาประดษิฐก์บัระบบบรหิารทางการเงนิของคนในกรุงเทพมหานครโดย

กาํหนดนิยามตามขอบขา่ยของเน้ือหาเพื่อสรา้งเครื่องมอืตวับ่งชีเ้พื่อใชเ้ป็นกรอบแนวคดิในงานวจิยั 

2.  สร้างเครื่องมือหรือแบบสอบถามโดยนําประเด็นที่ได้จากการศึกษา มาจัดเป็นหมวดหมู่ให้

สอดคลอ้งกบักรอบแนวคดิและนําเสนอร่างแบบสอบถามต่ออาจารยท์ีป่รกึษาเพื่อตรวจสอบความครอบคลุม

ของเน้ือหาตามกรอบแนวคดิ แลว้นําไปปรบัปรุงแกไ้ขเพื่อดาํเนินการในลาํดบัต่อไป 

3. ผลการทดสอบค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างเน้ือหา (IOC) เท่ากบั 0.954 และค่าความเชื่อถือ

ได้ของมาตรวดั (Reliability) มค่ีาเท่ากบั 0.985 และเป็นไปตามเกณฑ์ ดงันัน้แสดงว่า มค่ีาความน่าเชื่อถือ

สามารถนําไปทีก่ารศกึษากบักลุ่มตวัอย่างจรงิได ้หรอื ผูใ้ชบ้รกิารปัญญาประดษิฐก์บัระบบบรหิารทางการเงนิ

ในกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 กลุ่มตวัอย่างได ้

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้แก่ข้อมูลจากการค้นคว้าและรวบรวมจากเอกสาร

หนังสือรายงาน แนวคิดหลักการและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพระบบ แนวคิดเกี่ยวกับการยอมรับ

นวตักรรม แนวคดิเกีย่วกบัประสทิธภิาพ แนวคดิและขอ้มูลเกีย่วกบัปัญญาประดษิฐ ์(Artificial intelligence) 

ตลอดจนจากการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองและวทิยานิพนธท์ีเ่กีย่วขอ้งหรอื 

2.  ขอ้มูลปฐมภูม ิ(Primary Data) ได้แก่ ขอ้มูลจากแบบสอบถามที่ตอบโดยกลุ่มตวัอย่างทีไ่ด้

สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจากกลุ่มตัวอย่างหรอืผู้ใช้บริการปัญญาประดิษฐ์กับระบบบริหารทางการเงนิใน

กรุงเทพมหานคร รวมจํานวน 400 ตวัอย่าง โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามทําการตอบแบบสอบถามดว้ยการ



กรอกด้วยตนเอง รวบรวมแบบสอบถามนํามาลงรหสัหลงัจากนัน้จึงนําข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อ

ประมวลผลใชโ้ปรแกรมทางสถติสิาํหรบังานวจิยั  

 

การวิเคราะหแ์ละสถิติท่ีใช้ในการวิจยั 

การวเิคราะหข์อ้มลูและสถติทิีใ่ชใ้นการวจิยัมขี ัน้ตอนดงัต่อไปน้ี 

1. การวเิคราะห์ขอ้มูล การตรวจสอบขอ้มูล (Editing) ผู้วจิยัตรวจสอบความเรยีบรอ้ยและสมบูรณ์

ของแบบสอบถาม และเรยีบรยีงแบบสอบถามเพื่อการลงรหสัโดยนําแบบสอบถามทีถู่กตอ้งเรยีบรอ้ยแลว้ มา

ลงรหสัทีไ่ดก้าํหนดไวล่้วงหน้า สาํหรบัแบบสอบถามทีเ่ป็นปลายปิด สว่นแบบสอบถามทีเ่ป็นปลายเปิด ผูว้จิยั

ได้จดักลุ่มคําตอบแลว้จงึนับคะแนนใส่รหสั และนํามาการประมวลผลขอ้มูล ที่ลงรหสัแลว้ไดนํ้ามาบนัทกึเขา้ 

File โดยใชค้อมพวิเตอรเ์พื่อทาํการประมวลผล ในการคาํนวณค่าสถติโิดยใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปู 

2. สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยัเพื่อการวเิคราะหข์อ้มลูประกอบดว้ยสถติใินการวเิคราะหด์งัน้ี 

  2.1 การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เป็นสถิติเบื้องต้นในการ

วเิคราะหข์อ้มลูประกอบดว้ยค่าความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ทางเลขคณิต ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 

 2.2 การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นสถิติเพื่อทําการวิเคราะห์

ขอ้มลูของกลุ่มตวัอย่างเพื่อนําผลสรุปประกอบดว้ย 

 2.2.1 สถติทิดสอบโดยวธิ ีIndependent - Sample T-Test อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี ่0.05 จาก

ค่าสถติแิบบ  t – test ทาํการทดสอบสมมตฐิานที ่1 

 2.2.2 สถิติทดสอบโดยวิธี One way analysis of variance หรือ One way ANOVA อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.05 เพื่อทดสอบความแตกต่างจากสถติแิบบ  F – Test และทดสอบความแตกต่างของ

ค่ า เฉ ลี่ ย ค ว าม แ ต ก ต่ าง เป็ น ราย คู่  (Multiple Comparison) วิธี ก ารท ดสอบ  LSD  (Least Square 

Difference) ในทดสอบสมมตฐิานที ่1 

 2.2.3 สถิติทดสอบความสมัพันธ์ของสองตัวแปรในสมมติฐานที่ 2 – 3 ใช้สถิติทดสอบแบบ 

Pearson's Correlation Coefficient test  

3. เกณฑ์การแปลค่าความหมาย ในงานวิจัยน้ีได้ใช้เกณฑ์การแปลค่าความหมายค่าเฉลี่ยใน

การศกึษาน้ี ใชก้ารแปลค่ามาตรวดัแบบลเิคริท์ (Likert scale,1932) มคีําตอบใหเ้ลอืก 5 ระดบั กําหนดเกณฑ์

ในการประเมนิค่าคะแนนทีไ่ดจ้ากคาํตอบตามสดัสว่นการประมาณ  

 

ผลงานวิจยั 

จากผลการวเิคราะหข์อ้มลูนํามาสรุปผลงานวจิยัไดด้งัน้ี 

1. ผลวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 64.25 และเพศชาย 

รอ้ยละ 35.75 สว่นใหญ่อายุ 20 - 30 ปี รอ้ยละ 61.25 รองลงมา อายุ 31 - 40 ปี รอ้ยละ 22.75 และ อายุ 51 - 

60 ปี ร้อยละ 5.50 น้อยสุดมากกว่า 60 ปี ร้อยละ 2.25 ส่วนใหญ่สถานภาพโสด ร้อยละ 74.25 รองลงมา 

สมรส รอ้ยละ 24.75 น้อยสุด หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ รอ้ยละ 1.00 โดยมรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ี รอ้ย

ละ 66.50 รองลงมา สงูกว่าปรญิญาตร ีรอ้ยละ 19.00 และ ตํ่ากว่าปรญิญาตร ีรอ้ยละ 14.50 สว่นใหญ่มอีาชพี

เป็นพนักงานเอกชน  รอ้ยละ 53.50 รองลงมา รบัราชการ/รฐัวสิาหกจิ ร้อยละ 26.25, เจ้าของกจิการ/ธุรกจิ

ส่วนตวั ร้อยละ 7.00, อาชพีอสิระ รอ้ยละ 6.00 ,ว่างงาน/เกษียณ ร้อยละ 4.00 น้อยสุด นักเรยีน/นักศึกษา 

โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,000 - 30,000 บาท ร้อยละ 37.00 รองลงมา ตํ่ากว่า 20,000 บาท ร้อยละ 



34.00 น้อยสดุ 50,001 - 100,000 บาท รอ้ยละ 3.50  มรีะยะเวลาในการใชง้านปัญญาประดษิฐ ์(AI) กบัระบบ

บรหิารทางการเงนิ ตํ่ากว่า 6 เดอืน รอ้ยละ 36.75 รองลงมา จํานวน 6 เดอืน - 1 ปี ร้อยละ 23.25 น้อยสุด 

มากกว่า 2 - 3 ปี รอ้ยละ 4.00 

2. ผลวเิคราะหคุ์ณภาพระบบในการใชปั้ญญาประดษิฐก์บัระบบบรหิารทางการเงนิมค่ีาเฉลีย่ 4.06 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก โดยสูงสุด ด้านการตอบสนอง รองลงมา ด้านความ

ทนัสมยั ด้านความเป็นส่วนตวั ดา้นความมัน่คงปลอดภยั และดา้นการออกแบบใชง้าน ตามลําดบั สรุปเป็น

รายดา้นดงัน้ี 

2.1 ด้านการออกแบบใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 3.93 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.70 อยู่ในเกณฑ์ระดบัมาก 

โดยสูงสุด ที่มีการใช้งานที่ง่ายและสะดวกรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 4.00 รองลงมา การออกแบบการใช้งานที่

หลากหลายในการใชบ้รกิารทางการเงนิ, การออกแบบใชง้านทีส่ะดวกและช่วยทาํบรหิารทางการเงนิไดเ้รว็ขึน้ 

, การใชง้านปัญญาประดษิฐก์บัระบบบรหิารทางการเงนิทาํใหค้น้หาขอ้มลูไดง้่าย และ มกีารออกแบบฟังกช์ัน่

การใชง้านทีเ่หมาะสม ตามลาํดบั 

2.2 ด้านความทนัสมัย มค่ีาเฉลี่ย 4.14 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 อยู่ในเกณฑ์ระดบัมาก โดย

สูงสุด นํานวตักรรมเทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ตรูปแบบใหม่มาให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.32 รองลงมา มีนํา

เทคโนโลยสีารสนเทศมาประยุกต์ใชเ้พื่อช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการใชบ้รกิารทางการเงนิ,มฟัีงกช์นัการใช้

งานที่สอดคล้องตามการใช้งานของผู้ใช้งานได้, การเชื่อมโยงเพื่อการเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์และ

แอพพลเิคชัน่ และ มรีะบบจดหมายอเิลก็ทรอนิกสก์ารตอบคาํถามขอ้สงสยัใชง้าน ตามลาํดบั 

2.3 ดา้นความมัน่คงปลอดภยั มค่ีาเฉลี่ย 3.95 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.61 อยู่ในเกณฑร์ะดบัมาก 

โดยสงูสดุ ระบบสามารถยุตกิารเชื่อมต่อจากเครื่องปลายทางได ้เมื่อพบว่ามคีวามพยายามในการเดารหสัผ่าน

จากเครื่องปลายทาง มีค่าเฉลี่ย 4.01 รองลงมา ข้อมูลที่ได้ระบบบรหิารทางการเงินเป็นข้อมูลที่มีความ

สมบูรณ์, ระบบมกีารพสิจูน์ตวัตนและแจง้เตอืนเมื่อการพสิจูน์ตวัตนผดิพลาด, ระบบทาํหน้าทีจ่ดัการดา้นการ

รกัษาความปลอดภยัของระบบเครอืขา่ยไดอ้ย่างทัว่ถงึ ตามลาํดบั 

2.4 ดา้นความเป็นส่วนตวั มค่ีาเฉลีย่ 4.11 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.61 อยู่ในเกณฑร์ะดบัมาก โดย

สงูสดุ ระบบบงัคบัผูใ้ชง้านต้องลงบนัทกึออก (Logout)ทนัทเีมื่อเลกิใชง้าน มค่ีาเฉลีย่ 4.17 รองลงมา ระบบมี

การป้องกนัการถูกเจาะระบบแกไ้ขปัญหาการถูกเจาะเขา้, ระบบมกีารจํากดัช่วงระยะเวลาการเชื่อมต่อการใช้

งานเพื่อให ้สามารถใชง้านไดน้านทีสุ่ดภายในระยะเวลาทีก่าํหนดเท่านัน้, ระบบมกีารกาํหนดชัน้ความลบัเป็น

สว่นตวั และ ระบบสามารถสรา้งกลุ่มผูใ้ชไ้ดต้ามสทิธขิองผูใ้ชง้าน ตามลาํดบั 

2.5 ด้านการตอบสนอง มีค่าเฉลี่ย 4.15 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 อยู่ในเกณฑ์ระดบัมาก โดย

สูงสุด ระบบการใช้ปัญญาประดิษฐ์ทําให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารทางการเงิน มีค่าเฉลี่ย 4.17 

รองลงมา ระบบการใชปั้ญญาประดษิฐ์พรอ้มใช้งานไดท้นัทรีวดเรว็และระบบการใช้ปัญญาประดษิฐส์ามารถ

ตอบสนองความต้องการผู้ใช้บรกิารรายบุคคลได้, ระบบการใช้ปัญญาประดิษฐ์สามารถตรวจสอบผลการ

ปฏบิตังิานและการบรหิารทางการเงนิครอบคลุมมากขึน้ และ ระบบการใช้ปัญญาประดษิฐ์ช่วยปรบัปรุงและ

สง่เสรมิใหเ้กดิการบรหิารทางการเงนิใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ ตามลาํดบั 

3. ผลวเิคราะหก์ารยอมรบัต่อระบบในการใชปั้ญญาประดษิฐก์บัระบบบรหิารทางการเงนิ โดยรวม มี

ค่าเฉลีย่ 4.06  ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.57 อยู่ในเกณฑร์ะดบัมาก โดยสงูสดุ ดา้นความคาดหวงัในการใชง้าน 

รองลงมา ดา้นการยอมรบัในระบบ ดา้นการประเมนิค่าและดา้นการรบัรูถ้งึประโยชน์ ตามลาํดบั สรุปเป็นราย

ดา้นดงัน้ี 



3.1 ด้านการรบัรูถ้ึงประโยชน์ มค่ีาเฉลี่ย 4.04 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 อยู่ในเกณฑ์ระดบัมาก 

โดยสงูสดุ ระบบมกีารใชร้ปูแบบการสื่อสารทีเ่หมาะสมและเขา้ใจไดง้่าย มคี่าเฉลีย่ 4.09 รองลงมา ระบบช่วย

ลดความผดิพลาดในการดําเนินการบรหิารทางการเงนิ, ระบบมกีารออกแบบที่เหมาะสมมรีะบบนําทางที่มี

ประสิทธิภาพ, ระบบเครือข่ายการใช้งานเพียงพอ และ ระบบมีฟังก์ชันในการใช้งานอย่างละเอียดและ

ครอบคลุม ตามลาํดบั 

3.2 ดา้นความคาดหวงัในการใชง้าน มคี่าเฉลีย่ 4.08 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.65 อยู่ในเกณฑร์ะดบั

มาก โดยสูงสุด รูปแบบการนําเสนอข้อมูลที่มีความทันสมัยและทันต่อความต้องการ มีค่าเฉลี่ย  4.13 

รองลงมา ขอ้มลูทีนํ่าเสนอในระบบมปีระโยชน์ต่อการบรหิารทางการเงนิ, การนําเสนอขอ้มลูมคีวามสมบูรณ์มี

ขอ้มลูทีเ่พยีงพอกบัความตอ้งการ และระบบการใชปั้ญญาประดษิฐม์รีูปแบบบรหิารทางการเงนิอย่างครบถว้น 

และ ขัน้ตอนใช้บรกิารระบบในการใช้ปัญญาประดษิฐ์กบัระบบบรหิารทางการเงนิมคีวามชดัเจนเป็นลําดบั

ขัน้ตอน ตามลาํดบั 

3.3 ด้านการประเมนิค่า มค่ีาเฉลี่ย 4.06 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65 อยู่ในเกณฑ์ระดบัมาก โดย

สงูสุด ระบบมคีวามพรอ้มใชง้านสามารถเขา้ใชง้านทุกเวลาทีต่้องการ มค่ีาเฉลีย่ 4.11 รองลงมา ระบบมกีาร

บนัทกึขอ้มูลในแฟ้มขอ้มูลและประมวลผลขอ้มูลทางการเงนิทัง้หมด, ระบบมเีน้ือหาความสมบูรณ์ครอบคลุม 

และมกีารพฒันาระบบการประมวลผลทีส่ามารถป้อนขอ้มูลและประมวลผลการทําธุรกรรมทางการเงนิไดด้ว้ย

ตนเอง และ ระบบช่วยลดขัน้ตอนการดาํเนินการบรหิารทางการเงนิ ตามลาํดบั 

3.4 ด้านการยอมรบัในระบบ มค่ีาเฉลี่ย 4.07 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 อยู่ในเกณฑ์ระดบัมาก 

โดยสงูสุด ระบบการใชปั้ญญาประดษิฐช์่วยใหบ้รหิารการเงนิไดง้่ายขึน้มคีวามสะดวกและรวดเรว็ มค่ีาเฉลี่ย 

4.14 รองลงมา ระบบการใชปั้ญญาประดษิฐท์ําใหม้ทีางเลอืกใชบ้รกิารทางการเงนิมากขึน้ , สมคัรใจทีจ่ะใช้

บริการระบบการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการบริหารการเงินตลอดไป, มีประสบการณ์ใช้ระบบการใช้

ปัญญาประดษิฐ์ในการบรหิารทางการเงนิเป็นอย่างดแีละ เมื่อทดลองใชร้ะบบการใชปั้ญญาประดษิฐใ์นการ

บรหิารทางการเงนิแลว้ประทบัใจ  

4. ผลวิเคราะห์คุณภาพระบบในการใช้ปัญญาประดิษฐ์กบัระบบบริหารทางการเงิน โดยรวม มี

ค่าเฉลี่ย 4.00  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก โดยสูงสุด ด้านการประยุกต์นําไปใช ้

รองลงมา ด้านการให้บรกิารลูกค้าส่วนบุคคล ด้านการเสนอผลิตภัณฑ์หรอืบรกิาร ด้านการวเิคราะห์และ

ตดัสนิใจ และดา้นการบรหิารความเสีย่ง สรุปเป็นรายดา้นดงัน้ี 

4.1 ด้านการให้บรกิารลูกค้าส่วนบุคคล มีค่าเฉลี่ย 4.03 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 อยู่ในเกณฑ์

ระดบัมาก โดยสูงสุด การใช้บรกิารปัญญาประดษิฐ์กบัระบบบรหิารทางการเงนิจะช่วยอํานวยความสะดวก

ในทางการเงนิ มค่ีาเฉลีย่ 4.10 รองลงมา ระบบสามารถตอบสนองและใชง้านไดท้นัทไีม่ตอ้งรอ,ใหบ้รกิารและ

ตอบคาํถามเกีย่วกบัธนาคารทางอนิเทอรเ์น็ตหรอืบนแอปพลเิคชัน่, มรีะบบประมวลผลภาษามนุษยท์ีส่ามารถ

สือ่สารดว้ยภาษาธรรมชาตทิําใหไ้ดร้บับรกิารทีส่ะดวกรวดเรว็และขอ้มลูมคีวามถูกต้องและ ระบบจะสามารถ

ตอบคาํถามหรอืเสนอบรกิารใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารไดท้ัง้ในรปูแบบขอ้ความและแบบเสยีงอตัโนมตั ิ 

4.2 ดา้นการวเิคราะหแ์ละตดัสนิใจ มค่ีาเฉลีย่ 3.99 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.63 อยู่ในเกณฑร์ะดบั

มาก โดยสงูสุด ระบบช่วยทําใหง้่ายต่อการตดัสนิใจและเขา้ถงึขอ้มูลไดอ้ย่างทนัท ีมค่ีาเฉลีย่ 4.02 รองลงมา 

ใชป้ระกอบการพจิารณาการตดัสนิใจทําสนิเชื่อทางการเงนิ, การมสีว่นร่วมในการตดัสนิใจดา้นการลงทุน และ

การให้คําแนะนําในการลงทุนทางการเงิน และ มีการตรวจสอบและประเมินความเสีย่งที่จะเกิดขึน้ในการ

ตดัสนิใจและแจง้เตอืนอยู่เสมอ ตามลาํดบั 



4.3 ดา้นการบรหิารความเสีย่ง มค่ีาเฉลีย่ 3.96 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 อยู่ในเกณฑ์ระดบัมาก 

โดยสูงสุด สามารถตรวจสอบขอ้มูลธุรกรรมทางการเงนิที่เกดิขึน้ได้ทัง้หมดแบบ real-time มค่ีาเฉลี่ย 4.03 

รองลงมา ระบบมีกระบวนการการป้องกันความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้, ระบบมีการประเมินความเสี่ยง

สถานการณ์ดา้นความมัน่คงทางการเงนิและปลอดภยัที่ไม่พงึประสงค์, มกีารควบคุมการเขา้ถึงขอ้มูลในการ

ใหบ้รกิาร และ มกีารตรวจสอบและประเมนิความเสีย่งในการบรหิารทางการเงนิทีอ่าจเกดิขึน้ ตามลาํดบั 

4.4 ด้านการประยุกต์นําไปใช ้มค่ีาเฉลีย่ 4.04  ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.65 อยู่ในเกณฑ์ระดบัมาก 

โดยสงูสดุ การนําเสนอรายละเอยีดการใชปั้ญญาประดษิฐก์บัระบบบรหิารทางการเงนิมกีารจดัลาํดบัขัน้ตอน มี

ค่าเฉลีย่ 4.06 รองลงมา ส่งเสรมิให้นําการใช้ปัญญาประดษิฐก์บัระบบบรหิารทางการเงนิไปใช้ประโยชน์ได้

หลากหลาย,การใหค้ําแนะนําการใชปั้ญญาประดษิฐก์บัระบบบรหิารทางการเงนิกบัผูใ้ชบ้รกิารเพื่อใหเ้กดิการ

นําไปประยุกตใ์ช,้ กบัระบบบรหิารทางการเงนิไดอ้ย่างสรา้งสรรคแ์ละการส่งเสรมิใหส้ามารถการใชง้านการใช้

ปัญญาประดษิฐ ์ 

4.5 ด้านการเสนอผลติภณัฑ์หรอืบรกิาร มค่ีาเฉลี่ย 4.01 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 อยู่ในเกณฑ์

ระดบัมาก โดยสูงสุด สามารถนําเสนอผลติภณัฑ์หรอืบรกิารทางการเงนิได้สอดคล้องกบัความต้องการและ

ความคาดหวงัที่ปรบัเปลีย่นอยู่ตลอดเวลา มค่ีาเฉลี่ย 4.03 รองลงมา สามารถเรยีนรูรู้ปแบบการใชช้วีติของ

ลูกค้าทุกระดับ, ระบบสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าในระดบั เจาะลึกและ เป็นบรกิารที่ให้ความ

ช่วยเหลือและเติมเต็มชีวิตทางการเงินของผู้ใช้บริการสามารถให้คําแนะนําการใช้จ่ายและลงทุนให้กับ

ผูใ้ชบ้รกิาร และ สามารถนําเสนอความตอ้งการทางการเงนิทัง้ในดา้นธุรกรรมและชวีติสว่นตวัไดอ้ย่างรวดเรว็

ตามลาํดบั 

5. จากผลการทดสอบสมมตฐิานงานวจิยัสรุปผลเป็นรายสมมตฐิานไดด้งัน้ี 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลมีผลต่อประสทิธิภาพในการใช้ปัญญาประดิษฐ์กบัระบบ

บรหิารทางการเงนิแตกต่างกนั   

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาและ

ระยะเวลาในการใช้งานปัญญาประดษิฐ์ (AI) มผีลต่อประสทิธภิาพในการใชปั้ญญาประดษิฐก์บัระบบบรหิาร

ทางการเงนิแตกต่างกนั    

สมมติฐานที่ 2 คุณภาพระบบในการใช้ปัญญาประดิษฐ์มคีวามสมัพนัธ์ต่อประสทิธภิาพในการใช้

ปัญญาประดษิฐก์บัระบบบรหิารทางการเงนิ  

สรุปผลการทดสอบสมมตฐิานที่ 2 คุณภาพระบบในการใชปั้ญญาประดษิฐโ์ดยรวมมคีวามสมัพนัธ์

เชงิบวกต่อประสทิธภิาพในการใช้ปัญญาประดษิฐก์บัระบบบรหิารทางการเงนิ โดยคุณภาพระบบด้านการ

ให้บรกิารลูกค้าส่วนบุคคลมีความสมัพันธ์สูงสุด รองลงมา ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการประยุกต์

นําไปใช ้ดา้นการวเิคราะหแ์ละตดัสนิใจ และด้านการเสนอผลติภณัฑห์รอืบรกิาร อย่างมรีะดบันัยสาํคญัทาง

สถติ ิ0.05 ซึง่ในรายดา้นคุณภาพระบบดา้นการใหบ้รกิารลูกคา้สว่นบุคคลมคีวามสมัพนัธด์า้นการออกแบบใช้

งานสงูสดุ คุณภาพระบบดา้นการบรหิารความเสีย่งมคีวามสมัพนัธด์า้นความทนัสมยัสงูสดุ คุณภาพระบบดา้น

การบรหิารความเสีย่งมคีวามสมัพนัธด์า้นความมัน่คงปลอดภยัสงูสุด คุณภาพระบบดา้นการให้บรกิารลูกค้า

สว่นบุคคลมคีวามสมัพนัธด์า้นความเป็นส่วนตวัสงูสดุและคุณภาพระบบดา้นการใหบ้รกิารลูกคา้ส่วนบุคคลมี

ความสมัพนัธด์า้นการตอบสนองสงูสดุ 

สมมติฐานที่ 3 การยอมรบัในการใช้ปัญญาประดิษฐ์มีความสมัพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการใช้

ปัญญาประดษิฐก์บัระบบบรหิารทางการเงนิ  



สรุปผลการทดสอบยอมรบั H1 หรอื การยอมรบัในการใชปั้ญญาประดษิฐโ์ดยรวมมคีวามสมัพนัธเ์ชงิ

บวกต่อประสทิธภิาพในการใชปั้ญญาประดษิฐก์บัระบบบรหิารทางการเงนิ โดยการยอมรบัดา้นการประยุกต์

นําไปใชม้คีวามสมัพนัธส์งูสุด รองลงมา ดา้นการใหบ้รกิารลูกค้าส่วนบุคคล ดา้นการบรหิารความเสีย่ง ด้าน

การวเิคราะหแ์ละตดัสนิใจ และดา้นการเสนอผลติภณัฑห์รอืบรกิาร อย่างมรีะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 โดย

การยอมรบัดา้นการประยุกต์นําไปใชม้คีวามสมัพนัธส์งูสดุ รองลงมา ดา้นการใหบ้รกิารลูกคา้สว่นบุคคล ดา้น

การบรหิารความเสีย่ง ดา้นการวเิคราะหแ์ละตดัสนิใจ และดา้นการเสนอผลติภณัฑห์รอืบรกิาร ซึง่ในรายดา้น

การยอมรบัด้านการประยุกต์นําไปใช้มคีวามสมัพนัธ์ด้านการรบัรู้ถึงประโยชน์ สูงสุด การยอมรบัด้านการ

ประยุกต์นําไปใช้มคีวามสมัพนัธด์้านความคาดหวงัในการใช้งานสูงสุด การยอมรบัด้านการให้บรกิารลูกค้า

สว่นบุคคลมคีวามสมัพนัธด์า้นการประเมนิค่าสงูสุดและการยอมรบัดา้นการประยุกต์นําไปใชม้คีวามสมัพนัธ์

ดา้นการยอมรบัในระบบสงูสดุ   

 

อภิปรายผล 

 

 จากผลการวเิคราะหข์อ้มลูนํามาอภปิรายผลงานวจิยัไดด้งัน้ี 

1. จากผลวจิยัขอ้มูลปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิมากกว่าเพศชาย อายุ 20 - 30 

ปี รองลงมา อายุ 31 - 40 ปี สถานภาพโสด โดยมรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ี รองลงมา สงูกว่าปรญิญาตร ีมี

อาชพีเป็นพนักงานเอกชน  รองลงมา รบัราชการ/รฐัวสิาหกจิ มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,000 - 30,000 บาท 

รองลงมา ตํ่ากว่า 20,000 บาท มรีะยะเวลาในการใชง้านปัญญาประดษิฐ ์(AI) กบัระบบบรหิารทางการเงนิ ตํ่า

กว่า 6 เดือน รองลงมาจํานวน 6 เดือน-1ปี ร้อยละ 23.25 และมากกว่า 1 - 2 ปี ร้อยละ 17.00 น้อยสุด 

มากกว่า 2 - 3 ปี รอ้ยละ 4.00 ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามคดิเหน็ต่อคุณภาพระบบในการใชปั้ญญาประดษิฐก์บัระบบ

บรหิารทางการเงนิระดบัมาก โดยสูงสุด ด้านการตอบสนอง รองลงมา ด้านความทนัสมยั ด้านความเป็น

สว่นตวั ดา้นความมัน่คงปลอดภยั และดา้นการออกแบบใชง้าน ตามลาํดบั  

2. จากผลวจิยัผูใ้ช้บรกิารมคีวามคดิเหน็ต่อการยอมรบัต่อระบบในการใชปั้ญญาประดษิฐ์กบัระบบ

บรหิารทางการเงนิ โดยสงูสุด ด้านความคาดหวงัในการใชง้าน รองลงมา ดา้นการยอมรบัในระบบ ดา้นการ

ประเมินค่าและด้านการรบัรูถ้ึงประโยชน์ ตามลําดบั สอดคล้องกบัแนวคิดของ Rogers and Shoemaker 

(1971) ที่กล่าวว่าการยอมรบันวตักรรมหรอืเทคโนโลยใีหม่เป็นการตดัสนิใจที่จะนํานวตักรรมนัน้ไปใชอ้ย่าง

เต็มที่การยอมรบันวตักรรมเป็นกระบวนการเริม่ต้นตัง้แต่บุคคลหรอืชุมชนได้สมัผสันวตักรรมถูกชกัจูงให้

ยอมรบันวตักรรมการตัดสินใจยอมรบัหรือปฏิเสธปฏิบัติตามการตัดสนิใจและยืนยันการปฏิบัตินัน้ และ

ผูใ้ช้บรกิารมคีวามคดิเหน็ต่อคุณภาพระบบในการใช้ปัญญาประดษิฐก์บัระบบบรหิารทางการเงนิระดบัมาก 

โดยสูงสุด ด้านการประยุกต์นําไปใช้ รองลงมา ดา้นการให้บรกิารลูกคา้ส่วนบุคคล ดา้นการเสนอผลติภณัฑ์

หรอืบรกิาร ดา้นการวเิคราะห์และตดัสนิใจ และดา้นการบรหิารความเสีย่ง ตามลําดบั สอดคล้องกบัแนวคดิ 

ธงชยั สนัติวงษ์ (2537) ที่กล่าวว่า ความมปีระสทิธภิาพ หมายถึง การมสีมรรถนะสูง สามารถมรีะบบการ

ทาํงานสรา้งสมทรพัยากร และความมัง่คัง่เกบ็ไวภ้ายใน เพื่อขยายตวัต่อไป  

3. จากผลจากผลวิจยัสมมติฐานปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษาและ

ระยะเวลาในการใช้งานปัญญาประดษิฐ์ (AI) มผีลต่อประสทิธภิาพในการใชปั้ญญาประดษิฐก์บัระบบบรหิาร

ทางการเงนิแตกต่างกนั  สมพงษ์ เกษมสิน (2519)  ทีก่ล่าวว่า ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลดา้นอายุและระดบั

การศกึษามผีลต่อประสทิธภิาพการใชง้านทีต่่างกนั 



4. จากผลทดสอบสมมติฐานพบว่าคุณภาพระบบในการใช้ปัญญาประดษิฐโ์ดยรวมมคีวามสมัพนัธ์

เชงิบวกต่อประสทิธภิาพในการใช้ปัญญาประดษิฐก์บัระบบบรหิารทางการเงนิ โดยคุณภาพระบบด้านการ

ให้บรกิารลูกค้าส่วนบุคคลมีความสมัพันธ์สูงสุด รองลงมา ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการประยุกต์

นําไปใช้ ด้านการวเิคราะห์และตดัสนิใจ และด้านการเสนอผลติภณัฑ์หรอืบรกิาร สอดคล้องกบัแนวคดิของ 

DeLone และ McLean (2003) ทีก่ล่าวว่าคุณภาพระบบเป็นตวัแปรสาํคญัทีก่่อใหเ้กดิความมปีระสทิธภิาพใน

การติดต่อประสิทธิภาพในการประสานงานและประสิทธิภาพในการบริหาร และการยอมรับในการใช้

ปัญญาประดษิฐโ์ดยรวมมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกต่อประสทิธภิาพในการใชปั้ญญาประดษิฐก์บัระบบบรหิารทาง

การเงนิ โดยการยอมรบัดา้นการประยุกตนํ์าไปใชม้คีวามสมัพนัธส์งูสดุ รองลงมา ดา้นการใหบ้รกิารลกูคา้สว่น

บุคคล ดา้นการบรหิารความเสีย่ง ดา้นการวเิคราะหแ์ละตดัสนิใจ และดา้นการเสนอผลติภณัฑห์รอืบรกิาร  

 

ข้อเสนอแนะ 

 

ข้อเสนอแนะในงานวิจยัครัง้น้ี 

 1. จากผลวจิยัคุณภาพระบบในการใชปั้ญญาประดษิฐม์คีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกต่อประสทิธภิาพในการ

ใช้ปัญญาประดษิฐก์บัระบบบรหิารทางการเงนิ โดยด้านการใหบ้รกิารลูกค้าส่วนบุคคลมคีวามสมัพนัธ์สงูสุด 

ดงันัน้จงึควรให้ความสาํคญัต่อควรเป็นส่วนตวัในการใช้งานปัญญาประดษิฐ ์ระบบควรมกีารป้องกนัการถูก

เจาะระบบแก้ไขปัญหาการถูกเจาะเข้าระบบฐานข้อมูลจากบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รบัอนุญาต ควรให้

ความสาํคญักบัการสรา้งระบบการใชง้านทีส่ามารถสรา้งกลุ่มผูใ้ชไ้ดต้ามสทิธขิองผูใ้ชง้าน มกีารนําระบบบงัคบั

ผูใ้ชง้านตอ้งลงบนัทกึออก (Logout) ทนัทเีมื่อเลกิใชง้านระบบมกีารกําหนดชัน้ความลบัเป็นส่วนตวั ตลอดจน

ระบบมกีารจํากดัช่วงระยะเวลาการเชื่อมต่อการใชง้านเพื่อให ้สามารถใชง้านไดน้านทีส่ดุภายในระยะเวลาที่

กาํหนดเท่านัน้ 

 2. จากผลวจิยัการยอมรบัในการใชปั้ญญาประดษิฐม์คีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกต่อประสทิธภิาพในการใช้

ปัญญาประดษิฐก์บัระบบบรหิารทางการเงนิ โดยดา้นการประยุกต์นําไปใชม้คีวามสมัพนัธส์งูสุด ดงันัน้ระบบ

การใชปั้ญญาประดษิฐก์บัระบบบรหิารทางการเงนิ ควรใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันารปูแบบการนําเสนอขอ้มูล

ที่มีความทนัสมัยและทนัต่อความต้องการ การนําเสนอข้อมูลมีความสมบูรณ์มีข้อมูลที่เพียงพอกบัความ

ต้องการ ข้อมูลที่นําเสนอในระบบมีประโยชน์ต่อการบรหิารทางการเงนิ ขัน้ตอนใช้บรกิารระบบในการใช้

ปัญญาประดษิฐก์บัระบบบรหิารทางการเงนิมคีวามชดัเจนเป็นลําดบัขัน้ตอน ระบบการใช้ปัญญาประดษิฐ์มี

รปูแบบบรหิารทางการเงนิอย่างครบถว้น ควรพฒันาระบบใหม้คีวามพรอ้มใชง้านสามารถเขา้ใชง้านทุกเวลาที่

ต้องการมเีน้ือหาความสมบูรณ์ครอบคลุมมกีารบนัทกึขอ้มูลในแฟ้มขอ้มูลและประมวลผลขอ้มูลทางการเงนิ

ทัง้หมดและมกีารพฒันาระบบการประมวลผลทีส่ามารถป้อนขอ้มูลและประมวลผลการทําธุรกรรมการเงนิได้

ดว้ยตนเอง ควรให้ความสําคญัในการส่งเสรมิให้นําการใชปั้ญญาประดษิฐ์กบัระบบบรหิารทางการเงนิไปใช้

ประโยชน์ได้หลากหลายและพฒันาระบบการใชปั้ญญาประดษิฐก์บัระบบบรหิารทางการเงนิใหส้อดคลอ้งกบั

การใชง้านยุคดจิติอลสมยัใหม่ 

 3.  จากผลวจิยัผูใ้ชบ้รกิารมคีวามคดิเหน็ต่อคุณภาพระบบในการใชปั้ญญาประดษิฐก์บัระบบบรหิาร

ทางการเงนิดา้นการบรหิารความเสีย่งน้อยสุด ดงันัน้จงึควรใหค้วามสาํคญัต่อความสามารถในการตรวจสอบ

ขอ้มูลธุรกรรมทางการเงนิที่เกดิขึน้ได้ทัง้หมดแบบทนัท ีควรมกีารตรวจสอบและประเมนิความเสีย่งในการ

บรหิารทางการเงนิทีอ่าจเกดิขึน้ มกีารควบคุมการเขา้ถึงขอ้มูลในการให้บรกิารและระบบมกีระบวนการการ



ป้องกนัความเป็นส่วนตวัของผูใ้ชร้ะบบมกีารประเมนิความเสีย่งสถานการณ์ดา้นความมัน่คงทางการเงนิและ

ปลอดภยัทีไ่ม่พงึประสงค ์

4. จากผลวจิยัปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลมีผลต่อประสทิธภิาพในการใช้ปัญญาประดิษฐ์กบัระบบ

บรหิารทางการเงนิแตกต่างกนั ดงันัน้ควรให้ความสาํคญัในการบรหิารจดัการกระบวนการปฏบิตังิานภายใน

องคก์รให้มคีวามเหมาะสมและมคีวามเตรยีมพรอ้มในการให้บรกิารใช้ปัญญาประดษิฐก์บัระบบบรหิารทาง

การเงนิ และควรมกีระบวนการใหบ้รกิารตอ้งมคีวามรวดเรว็เพื่อใหเ้กดิการใหบ้รกิารไดอ้ย่างถูกตอ้ง ตลอดจน

บุคลากรในองคก์รจะต้องมคีวามรูค้วามสามารถในการใชปั้ญญาประดษิฐเ์พื่อใหบุ้คลากรมคีวามทกัษะและมี

ความรวดเรว็ในการทาํงานและสามารถสนองตอบต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารใชปั้ญญาประดษิฐก์บัระบบ

บรหิารทางการเงนิของสถาบนัการเงนิใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

 

ข้อเสนอแนะในงานวิจยัครัง้ต่อไป 

1. งานวจิยัครัง้ต่อไปควรศกึษาเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพในการใชปั้ญญาประดษิฐก์บัระบบบรหิาร

ทางการเงนิ จาํแนกตามประเภทหรอืรูปแบบการใชปั้ญญาประดษิฐก์บัระบบบรหิารทางการเงนิ เพื่อทราบถงึ

ความแตกต่างของประเภทรูปแบบการใช้บรกิารที่ส่งผลต่อประสทิธภิาพในการใชปั้ญญาประดษิฐก์บัระบบ

บรหิารทางการเงนิแตกต่างกนัอย่างไร เพื่อผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์และ

พฒันาคุณภาพระบบการใหบ้รกิารปัญญาประดษิฐก์บัระบบบรหิารทางการเงนิใหด้ยีิง่ขึน้  

2.  งานวิจยัครัง้ต่อไปควรศึกษาความพึงพอใจ และทัศนคติต่อการใช้ปัญญาประดิษฐ์กบัระบบ

บรหิารทางการเงนิเพื่อผลการศกึษาจะสามารถในไปใชเ้ป็นแนวทางในการปรบัเปลีย่นรูปแบบการให้บรกิาร

ปัญญาประดษิฐก์บัระบบบรหิารทางการเงนิและพฒันาเทคโนโลยปัีญญาประดษิฐก์บัระบบบรหิารทางการเงนิ

ให้มคีวามสอดคลอ้งกบัความต้องการผู้ใชบ้รกิารอนัก่อใหเ้กดิประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารปัญญาประดษิฐ์

ของระบบบรหิารทางการเงนิมากยิง่ขึน้ 

 

กิตติกรรมประกาศ 

การจดัทําวจิยัในครัง้น้ี เพื่อการศกึษา ประสทิธภิาพในการใช้ปัญญาประดษิฐก์บัระบบบรหิารทาง

การเงินของคนในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยในครัง้น้ี เพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ที่มีความสนใจในการใช้

ปัญญาประดษิฐก์บัระบบบรหิารทางการเงนิ สามารถนําขอ้มลูไปพฒันาปรบัปรุงได ้

ขอขอบพระคุณอาจารย์ รองศาสตราจารย์ เริงรกัษ์ จําปาเงนิ ซึ่งเป็นเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของ

งานวิจยั รวมทัง้สละเวลาให้คําแนะนํา และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ เกี่ยวกับทางวิจยั การปรบัปรุง

งานวจิยัและการนําเสนองานวจิยัน้ี 

ผูว้จิยัหวงัเป็นอย่างยิง่ว่างานวจิยัฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ทีใ่ชปั้ญญาประดษิฐก์บัระบบบรหิาร

ทางการเงนิ ซึง่หากงานวจิยัน้ีมขีอ้บกพร่องประการใดผูว้จิยัตอ้งขออภยัมา ณ ทีน้ี่ 
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