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บทคดัย่อ 

การวจิยันี้มวีตัถุประสงค์ เพื่อศกึษาเกีย่วกบัปัจจยัทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมในการใชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิผ่าน
ช่องทางโมบายแบงก์กิ้งแอพพลเิคชัน่ (Application) ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการท าวิจยั กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางโมบายแบงก์กิ้งแอพพลิเคชัน่ 
(Application) ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ตวัอย่าง ผลการศกึษาพบว่า ปัจจยัลกัษณะสว่นบุคคลสว่นใหญ่เป็นเพศ
หญงิมากกว่าเพศชาย อยู่ในช่วงอายุ 31-40 ปี ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีมอีาชพีเป็นพนกังานบรษิทัเอกชน มรีายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดือน 10,000-20,000 บาท มีพฤติกรรมที่ใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางโมบายแบงก์กิ้งแอพพลเิคชัน่ 
(Application) มวีตัถุประสงคท์ีใ่ชเ้พื่อการโอนเงนิ มรีะยะเวลาการใชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิจ านวน 1 ปี - 3 ปี สว่นมาก
ใชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิผ่านธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)” เคโมบายแบงกก์ิง้พลสั” มคีวามถีใ่นการใชบ้รกิารต่อ
เดอืนมากกว่า 3-5 ครัง้ ช่วงเวลาในการใชเ้วลา 10.01-14.00 น. โดยประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการใชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิ
มคีวามสะดวกในการใชง้าน ผู้ใช้บรกิารมทีศันคติทีม่ต่ีอการใช้บรกิารธุรกรรมทางการเงนิ ในระดบัมาก โดยสูงสุดความ
ถูกตอ้งในการท าธุรกรรมทางการเงนิ รองลงมา ภาพลกัษณ์ของธุรกรรมทางการเงนิ ขัน้ตอนการใชง้านธุรกรรมทางการเงนิ
ความปลอดภยัจากการท าธุรกรรมทางการเงนิ และความสะดวกในการเขงานธุรกรรมทางการเงนิ ตามล าดบั ผลการทดสอบ
สมมตฐิานงานวจิยั ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลส่งผลต่อพฤตกิรรมในการใชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิผ่านช่องทาง  โมบาย
แบงก์กิ้งแอพพลิเคชัน (Application) ที่ต่างกัน โดยผลวิจัยพบว่า ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลด้านอายุส่งผลต่อด้าน
วตัถุประสงคท์ีใ่ชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิสงูสุด ดา้นการศกึษาส่งผลต่อดา้นระยะเวลาการใชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิ
สูงสุด และด้านธนาคารทีใ่ชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิสูงสุด ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดอืนส่งผลด้านความถี่ในการใชบ้รกิาร
ธุรกรรมทางการเงนิต่อเดอืน และดา้นประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการใชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิสงูสุด ดา้นอาชพีสง่ผลต่อดา้น
ช่วงเวลาในการใชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิต่อเดอืนสงูสุด และทศันคตทิีม่ต่ีอความถูกตอ้งในการท าธุรกรรมทางการเงนิ
ผ่านช่องทางโมบายแบงก์กิ้งแอพพลิเคชัน่ (Application) ส่งผลต่อพฤติกรรมในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน
ช่องทางโมบายแบงกก์ิง้แอพพลเิคชัน่ (Application) ไดแ้ก่ ดา้นวตัถุประสงคท์ีใ่ชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิ ดา้นระยะเวลา
การใช้บรกิารธุรกรรมทางการเงนิ ด้านธนาคารที่ใชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิ ด้านความถี่ในการใช้บรกิารธุรกรรมทาง
การเงนิ และดา้นประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการใชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิ 
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ABSTRACT 
This research is aimed at to study the factors affecting the behavior of using financial transaction services 

via mobile banking applications of consumers in Bangkok by using questionnaires as a research tool. The sample 
group is the users of financial transactions via mobile banking applications in the Bangkok area of 4 0 0  samples. 
The results showed that most personal factors are female rather than male in the age range of 3 1 - 4 0  years, 
bachelor's degree have a career as a private company employee With an average monthly income of 10, 000-20, 
000 baht with behavior that uses financial transaction services via mobile banking applications. The purpose is for 
money transfer. There is a period of 1 year - 3 years of financial transactions. Most financial transactions are made 
via Kasikorn Bank Public Company Limited. "K Mobile Banking Plus" has a frequency of service usage over 3 - 5 
the time period of using 10.01-14.00 hrs. The benefits received from the use of financial transaction services are 
convenient to use. Users have a high level of attitudes towards the use of financial transactions. Accuracy in 
financial transactions is followed by the image of financial transactions procedures for using financial transactions, 
financial transaction security and the convenience of entering financial transactions, respectively. The hypothesis 
testing results of the research personal factors affect the behavior of using financial transaction services via 
channels. Mobile Banking Application that is different. The research found that age factor factors affect the purpose 
of using the highest financial transaction services in terms of education, affecting the period of using the highest 
financial transaction services and the bank that uses the highest financial transaction services. The average monthly 
income results in the frequency of using financial transaction services per month. And the benefits gained from 
using the highest financial transaction services. The occupation affects the maximum period of time to use the 
financial transaction services per month and attitude towards the accuracy of financial transactions via mobile 
banking applications affecting the behavior of using financial transaction services via mobile banking applications 
including the purpose of using financial transaction services. The period of using financial transaction services the 
bank that uses financial transaction services. The frequency of using financial transaction services and benefits 
derived from the use of financial transaction services 

Keywords : Behavior , Mobile Banking Applications , Financial Transactions 
 
 

 

 

 

 

 



บทน ำ 

ควำมเป็นมำ และควำมส ำคญัของปัญหำ 

ในอดตีการท าธุรกรรมทางการเงนิเป็นเรื่องค่อนขา้งยากและซบัซอ้นส าหรบัคนทัว่ไป ทัง้เงื่อนไข และบรกิารต่างๆ 
ปัจจุบนัถอืเป็นยุคแห่งการกา้วล้้าของเทคโนโลยทีีม่กีารน านวตักรรมและเทคโนโลยสีมยัใหม่มาปรบัใชก้บัการด าเนินงานใน
ดา้นต่างๆ โดยเฉพาะการน าเทคโนโลยดีจิติอลมาประยุกต์ใชก้บั การท าธุรกรรมทางการเงนิ เพื่อตอบสนองต่อพฤตกิรรม
ของผู้บรโิภคสมยัใหม่ที่มกีารเปลี่ยนแปลงไป ท าให้การท าธุรกรรมทางการเงนิ ในรูปแบบ Digital เช่น Mobile Banking 
และ Internet Banking เตบิโตอย่างรวดเรว็ และเขา้มาแทนทีก่ารท าธุรกรรมผ่านสาขาของธนาคาร                                                                                                

Mobile Banking ถอืก าเนิดครัง้แรกในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2543 เปิดใหบ้รกิารเฉพาะถามยอดบญัช ีและโอน
เงนิระหว่างบญัชี ซึ่งยงัไม่ได้รบัความนิยมในวงกว้าง เพราะเทคโนโลยใีนเวลานั ้นมขีอ้จ ากดัในการพฒันาแอพพลเิคชัน่    
ท าใหบ้รกิารทีเ่สนอออกไปนัน้ใชง้านยุ่งยาก ไม่ทนัใจผูใ้ช ้มมีอืถอืเพยีงไม่กีรุ่่นรองรบัการใชง้าน และธนาคารยงัไม่มัน่ใจใน
เทคโนโลยขีอง Mobile Banking เท่าทีค่วร ต่อมาในปี 2551 Mobile Banking กลบัมาอกีครัง้ และมแีนวโน้มในการเตบิโตที่
สงู เน่ืองจากทีผ่่านๆ มา เป็นยุคของโทรศพัทม์อืถอืซึง่ถอืเป็นเหมอืนสว่นหนึ่งในชวีติประจ าวนั ขณะทีธ่นาคารคอืสิง่จ าเป็น
ทีช่่วยอ านวยความสะดวกในการท าธุรกรรมทางการเงนิ Mobile Banking จงึไดร้บัความนิยมมากขึน้  

ปัจจุบนัการท าธุรกรรมทางการเงนิผ่าน Mobile Banking มแีนวโน้มเตบิโตอย่างต่อเนื่อง จ านวนบญัชลีูกคา้ทีใ่ช้
บรกิาร Mobile Banking ณ สิน้ปี 2560 มจี านวน 31,634,571 ลา้นบญัช ีเพิม่ขึน้ 6,338,850 ลา้นบญัช ีเมื่อเทยีบกบัเดอืน
มถุินายน ปี 2561 มจี านวน 37,973,421 ลา้นบญัช ีสอดคลอ้งกบัการเตบิโตของจ านวนบญัชทีีเ่พิม่ขึน้ ประกอบกบัธนาคาร
เน้นการประชาสมัพนัธ์การใช้งาน Mobile banking อย่างเด่นชดั ท าให้ปรมิาณการท าธุรกรรมการช าระเงนิผ่านบรกิาร 
Mobile Banking ในปี 2560 มจี านวน 152,893 พนัรายการ เพิม่ขึน้ 50,339 พนัรายการ เมื่อเทยีบกบัเดอืนมถุินายน ปี 
2561 มจี านวน 203,232 พนัรายการ และมลูค่ารายการ ในปี 2560 มจี านวน 1,049 พนัลา้นบาท เพิม่ขึน้ 220 พนัลา้นบาท 
เมื่อเทยีบกบัเดอืนมถุินายน ปี 2561 มจี านวน 1,269 พนัลา้นบาท (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2562)  

แสดงให้เหน็ว่าการใช้บริการผ่าน Mobile Banking มีแนวโน้มเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง ท าให้บทบาทของสาขา
ธนาคารเปลีย่นไป สง่ผลใหแ้นวโน้มการขยายสาขาของธนาคารมกีารชะลอตวั หรอืลดจ านวนสาขาลง เพื่อท าการตัง้รบัและ
เตรยีมรบัมอืกบัธุรกจิในรูปแบบ Digital มากยิง่ขึน้ เนื่องจากจ านวนผูใ้ชบ้รกิารส่วนใหญ่เริม่เขา้สาขาของธนาคารน้อยลง   
มกีารท าธุรกรรมการเงนิในมอืถอืมากขึน้ เพราะช่วยเพิม่ความสะดวกสบายในการท าธุรกรรมทางการเงนิ และยงัเป็นการ
บรกิารทางเลอืกอีกช่องทางหนึ่งให้กบัผู้บรโิภค ดงันัน้ กลุ่มธนาคารพาณิชย์ จงึมกีารปรบัปรุง และพฒันาคุณภาพการ
ใหบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิใหม้คีวามหลากหลาย เช่น รายการเคลื่อนไหวในบญัช ีดูยอดคงเหลอืในบญัช ีช าระค่าสนิคา้
หรือบริการ บริการเติมเงินโทรศัพท์มือถือ ช าระค่าบัตรเครดิต และการโอนเงินผ่านโมบายแบงก์กิ้งแอพพลิเคชัน่            
เป็นการเพิม่ความความสะดวก รวดเรว็ ประหยดัเวลาไม่ตอ้งไปต่อควิ รวมถงึประหยดัค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปทีธ่นาคาร 
อีกทัง้ยังสามารถโอนได้ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการไม่ว่าคุณจะอยู่บ้าน ออฟฟิศ หรือก าลังติดธุระอยู่ เป็นการเพิ่มความ
สะดวกสบายใหก้บัลกูคา้เหมอืนกบัไป ธนาคารดว้ยตนเอง                                                                          

ดงันัน้การศกึษาเกีย่วกบัปัจจยัทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมในการใชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิผ่านช่องทางโมบายแบงก์
กิ้งแอพพลเิคชัน่ (Application) ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มธนาคารสามารถน าพฒันา ปรบัปรุงระบบ
แอพพลเิคชัน่เพื่อตอบสนองพฤตกิรรมการใชข้องผูบ้รโิภคได ้ 

 
 



วตัถปุระสงคข์องกำรวิจยั 

การศกึษาเกีย่วกบัปัจจยัทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมในการใชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิ ผ่านช่องทางโมบายแบงก์กิ้ง
แอพพลเิคชัน่ (Application) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร มวีตัถุประสงค ์ดงันี้ 

1. เพื่อศกึษาปัจจยัดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตรท์ีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมในการใชใ้นการใชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิ 
ผ่านช่องทางโมบายแบงกก์ิง้แอพพลเิคชัน่ (Application) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัด้านทศันคติที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการใช้ในการใช้บริการธุ รกรรมทางการเงิน ผ่านช่องทาง        
โมบายแบงกก์ิง้แอพพลเิคชัน่ (Application) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตของกำรวิจยั 

งานวจิยัฉบบันี้ เป็นการศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมในการใชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิผ่านช่องทางโมบาย
แบงกก์ิง้แอพพลเิคชัน่ (Application) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัไดก้ าหนดขอบเขตของปัจจยัทีจ่ะน ามาใช้
ในการท าวจิยัฉบบันี้ โดยเลอืกศกึษาจากปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชพี การศกึษา และรายไดต่้อ
เดอืน เป็นตน้ และปัจจยัดา้นทศันคตใินการใชบ้รกิารทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมในการใชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิผ่านช่องทาง
โมบายแบงกก์ิ้งแอพพลเิคชัน่ (Application) มาใช้เป็นกรอบแนวความคดิในการศกึษา โดยประชากรกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ 
ประชากรที่ใช้บรกิารธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางโมบายแบงก์กิ้งแอพพลิเคชัน่ (Application) โดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเครื่องมอืในการเก็บขอ้มลูและเป็นการวเิคราะหข์อ้มูลเชงิปรมิาณ (Quantitative Analysis) ระยะเวลา
ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูทางผูว้จิยัไดท้ าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากประชากรกลุ่มตวัอย่าง ตัง้แต่เดอืนมนีาคม ถงึ เมษายน 
พ.ศ. 2562 โดยการใชว้ธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling)   

กรอบแนวควำมคิดกำรวิจยั 

ตวัแปรอสิระ                ตวัแปรตาม 
 

 
 
                                                                            
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศกึษา 
4. อาชพี 
5. รายไดต่้อเดอืน 
 

 

พฤตกิรรมในการใชบ้รกิาร 

1. วตัถุประสงคท์ีใ่ชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิ 

2. ระยะเวลาการใชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิ 

3. ความถีใ่นการใชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิ 

4. ธนาคารทีใ่ชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิ 

5. ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการใชบ้รกิารธุรกรรมทาง

การเงนิ 

 
 

ทศันคตใินการใชบ้รกิาร 

1. ขัน้ตอนการใชบ้รกิาร 
2. ความสะดวกในการใชบ้รกิาร 
3. ความถูกตอ้ง  
4. ความปลอดภยั 
5. ภาพลกัษณ์ 

 



สมมติฐำนของกำรวิจยั 

1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนั ส่งผลต่อพฤตกิรรมในการใชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิผ่านช่องทาง
โมบายแบงกก์ิง้แอพพลเิคชัน่ (Application) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ปัจจยัดา้นทศันคตทิีแ่ตกต่างกนั ส่งผลต่อพฤตกิรรมในการใชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิผ่านช่องทางโมบาย
แบงกก์ิง้แอพพลเิคชัน่ (Application) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประโยขน์ท่ีคำดว่ำได้รบั 

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบัจากการศกึษาเรื่อง ปัจจยัที่ส่งผลต่อพฤตกิรรมในการใชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิ 
ผ่านช่องทางโมบายแบงกก์ิง้แอพพลเิคชัน่ (Application) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร มดีงันี้  

1. เพื่อให้ทราบถึงปัจจยัที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการใชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิผ่านช่องทางโมบายแบงกก์ิง้
แอพพลเิคชัน่ (Application) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ผู้ประกอบการธนาคาร สามารถน าผลของการท าวิจยัครัง้นี้ไปใช้พัฒนา และปรับปรุงรูปแบบการใช้งาน         
โมบายแบงก์กิ้งแอพพลเิคชัน่ (Application) ให้สอดคล้องกบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูบ้รโิภค เพื่อให้มปีระสทิธภิาพ
เพิม่มากขึน้  

3. เพื่อใช้เป็นฐานขอ้มูลให้แก่ผู้ที่สนใจ ศกึษาเกี่ยวกบัปัจจยัที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการใช้บรกิารธุรกรรมทาง
การเงนิ ผ่านช่องทางโมบายแบงกก์ิง้แอพพลเิคชัน่ (Application) 

วิธีกำรด ำเนินกำรวิจยั 

การศึกษาเรื่อง ปัจจยัที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงิน ผ่านช่องทางโมบายแบงก์กิ้ง
แอพพลเิคชัน่ (Application) ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการวจิยัในเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) 
โดยใชว้ธิกีารแบบบการส ารวจ (Survey Research) โดยใชแ้บบสอบถาม (Quantitative) เป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวมรวบ
ขอ้มลู 

ประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง 

ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ ผูใ้ชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิ ผ่านช่องทางโมบายแบงกก์ิง้แอพพลเิคชัน่ 
(Application) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้  ได้แก่ ผู้ใช้บริการธุรกรรมทางการเงิน ผ่านช่องทางโมบายแบงก์กิ้ง
แอพพลเิคชัน่ (Application) ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ตวัอย่าง ซึง่กลุ่มประชากรทีไ่ม่ทราบค่าแน่นอน ผูว้จิยัจงึ
ไดก้ าหนดเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น (Non-Probability) โดยค านวนแบบกลุ่มประชากรทีไ่ม่ทราบค่า
แน่นอน ดงันัน้ผู้วจิยัได้ค านวนขนาดของกลุ่มประชากรทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% และยอมรบัค่าความคลาดเคลื่อนไดไ้ม่
มากกว่า 5%  

วิธีกำรสุ่มตวัอย่ำง 

  ผู้วจิยัใช้วธิกีารสุ่มแบบอาศยัความน่าจะเป็น (Probability Sampling) โดยใช้โดยการใช้วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบ
สะดวก (Convenience Sampling) วธิทีี่ประชากรแต่ละหน่วยมโีอกาสถูกสุ่มมาเป็นกลุ่มตวัอย่างเท่ากัน โดยอาศยัความ



สะดวกของผูว้จิยัเป็นหลกัจากกลุ่มตวัอย่าง คอื ผูใ้ชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิ ผ่านช่องทางโมบายแบงกก์ิง้แอพพลเิคชัน่ 
(Application) ในเขตกรุงเทพมหานคร รวมจ านวนกลุ่มตวัอย่าง 400 ตวัอย่าง 

เครือ่งมือท่ีใช้ในกำรวิจยั 

 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื แบบสอบถาม (Questionnaire) จดัท าเพื่อการศกึษาปัจจยัทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรม
ในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางโมบายแบงก์กิ้งแอพพลิเคชัน่ (Application) ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยการแบ่งแบบสอบถามของเป็น 3 สว่น ดงัต่อไปนี้ 

สว่นที ่1 แบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูทัว่ไปดา้นลกัษณะสว่นบุคคล ของผูต้อบแบบสอบถาม ซึง่ประกอบดว้ย เพศ 
อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดต่้อเดอืน 

สว่นที ่2 แบบสอบถามขอ้มลูเกีย่วกบัทศันคตทิีม่ต่ีอการใชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิผ่านช่องทางโมบายแบงกก์ิง้
แอพพลเิคชัน่ (Application) ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยลกัษณะของแบบสอบถาม เป็นการใหผู้้ตอบแสดง
ความคดิเหน็ (Semantic Differential Question) เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทอตัรภาคชัน้ (Interval Scale) ผูว้จิยัไดท้ า
การแบ่งความคดิ ออกเป็น 5 ระดบั ดงันี้ 

ความคิดเห็นด้านทศันคติที่มีต่อการใช้บริการธุรกรรมทางการเงิน ผ่านช่องทางโมบายแบงกิ้งแอพพลิเคชัน่ 
(Application) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

เหน็ดว้ยอย่างยิง่ต่อการใชบ้รกิาร    5  คะแนน 
เหน็ดว้ยต่ออการใชบ้รกิาร    4  คะแนน 
เฉยๆต่อการใชบ้รกิาร    3  คะแนน 
ไม่เหน็ดว้ยต่อการใชบ้รกิาร   2  คะแนน 
ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ต่อการใชบ้รกิาร   1  คะแนน 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางโมบายแบงก์กิ้ง
แอพพลิเคชัน่ (Application) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ วตัถุประสงค์ที่ใช้บริการธุรกรรมทางการเงนิ  
ระยะเวลาการใชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิ ความถี่ในการใชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิ ธนาคารทีใ่ชบ้รกิารธุรกรรมทาง
การเงิน และประโยชน์ที่ได้รบัจากการใช้บริการธุรกรรมทางการเงิน โดยเป็นแบบสอบถามที่มีหลายค าตอบให้เลือก 
(Multiple Choices) 

ทัง้นี้ ผู้วิจ ัยได้ตรวจสอบความตรง (Validity) และความน่าเชื่อถือ (Reliability) ของ แบบสอบถาม โดยการ
ตรวจสอบความครอบคลุมและความตรงของเนื้อหา ลักษณะของค าถาม และ  ความเข้าใจง่ายของค าถาม โดยน า
แบบสอบถามให้กบัอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ตรวจสอบ และได้มีการ  ปรบัปรุงค าถามให้สมบูรณ์ เหมาะสม ตามที่ได้รบั
ข้อเสนอแนะ น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจแก้ไขมาตรวจสอบต่อกบัผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วมาวิเคราะห์หาค่าดชันีความ
สอดคล้อง (Item Objective Congruence : IOC) โดยคดัเลอืกขอ้ค าถามที่มคี่าเฉลี่ยตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป (สุวมิล ติรกานันท,์ 
2543) รวมทัง้ปรบัปรุงแบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒ ิก่อนทีจ่ะส่งแบบสอบถามไปยงักลุ่ม ตวัอย่างเพื่อ
เกบ็ขอ้มลูต่อไป 

 
 

 



การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การวจิยัเกบ็รวมรวบขอ้มูลครัง้นี้ เพื่อการศกึษาปัจจยัที่ส่งผลต่อพฤตกิรรมในการใชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิ
ผ่านช่องทางโมบายแบงกก์ิง้แอพพลเิคชัน่ (Application) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดย
การใชแ้บบสอบถาม โดยใหก้ลุ่มตวัอย่างท าแบบสอบถามผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลูดงันี้ 

1. ขอ้มลูทุตภิูม ิ(Secondary Data) ไดแ้ก่ขอ้มลูจากการคน้ควา้และรวบรวมจากเอกสารหนงัสอืรายงาน ตลอดจน
จากการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองและวทิยานิพนธท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มูลแนวคดิและทฤษฎดีา้นประชากรศาสตร ์แนวคดิและ
ทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรม ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกับโมบายแบงกิ้งก์แอพพลิเคชัน่ 
(Application) 

2. ขอ้มูลปฐมภูม ิ(Primary Data) ผูว้จิยัไดท้ าการแจกแบบสอบถามใหก้ลุ่มตวัอย่าง โดยมกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู
และแจกแบบสอบถามในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดเ้กบ็ขอ้มลูจากผูใ้ชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิผ่านช่องทางโมบายแบงกก์ิง้
แอพพลเิคชัน่ (Application) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมกีลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้ 400 คน เมื่อผูว้จิยัเกบ็รวมรวบ
แบบสอบถามได้ทัง้หมดแล้ว จะท ากาตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของแบบสอบถาม รวบรวมแบบสอบถามและ
น ามาลงรหสั หลงัจากนัน้จงึน าขอ้มลูเขา้เครื่องคอมพวิเตอรเ์พื่อประมวลผล โดยใชโ้ปรแกรมทางสถติสิ าหรบังานวจิยั  เพื่อ
ท าการวเิคราะหข์อ้มลูเป็นขัน้ตอนต่อไป 

กำรวิเครำะหข์้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล และการตรวจสอบข้อมูล ผู้วิจ ัยได้รวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับกลับมาแล้ว  รวบรวม
แบบสอบถามไดค้รบถ้วนตามจ านวนกลุ่มตวัอย่างแล้วน ามาตรวจสอบความถูกต้อง และสมบูรณ์ของแบบสอบถาม น ามา
ด าเนินการลงรหสั (Coding) เพื่อเปลีย่นสภาพขอ้มลู (Data) เป็นขอ้มลู (Information) แลว้น ามาบนัทกึลงคอมพวิเตอร ์โดย
วธิกีารทางสถิตดิ้วยโปรแกรมส าเรจ็รูป (SPSS) รายละเอยีดวเิคราะห์ขอ้มูล สถิติที่ใช้ในการวจิยัเพื่อการวเิคราะหข์อ้มูล
ประกอบดว้ยสถติใินการวเิคราะหด์งันี้  

3.4.1 การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อสถติทิีใ่ชอ้ธบิายลกัษณะขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่ม
ตวัอย่าง โดยอธบิายและน าเสนอในรูปตาราง แจกแจงความถี ่(Frequency) ค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) และ
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

3.4.2 การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นสถติเิพื่อท าการวเิคราะหข์อ้มลูของกลุ่มตวัอย่าง
เพื่อน าผลสรุปไปประมาณหรอืคาดการณ์ประชากร 

ผลของกำรศึกษำและวิเครำะหข้์อมลู 

การศึกษาเรื่องปัจจยัที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางโมบายแบงก์กิ้ง

แอพพลเิคชัน่ (Application) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศกึษาปัจจยัดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตร์ และ

ปัจจยัดา้นทศันคตใินการใชธุ้รกรรมทางการเงนิที่ส่งผลต่อพฤตกิรรมในการใชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิผ่านช่องทางโม

บายแบงก์กิ้งแอพพลิเคชัน่ (Application) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจ ัยได้รวบรวมข้อมูลที่ได้รับจาก

แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางโมบายแบงก์กิ้ง

แอพพลเิคชัน่ (Application) ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ตวัอย่าง  



ผลของการศกึษาและวเิคราะหข์อ้มูล โดยสถติใินการวเิคราะหผ์ลใชส้ถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่อ
อธบิายผลการวเิคราะห ์ไดแ้ก่ การแจงความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และวเิคราะหข์อ้มูลเชงิปรมิาณ 
(Quantitative Analysis) ทดสอบความสมัพนัธท์ีม่ผีลต่อพฤตกิรรมในการใชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิ ผ่านช่องทางโมบาย
แบงก์กิ้งแอพพลิเคชัน่ (Application) โดยใช้สถิติทดสอบจากค่า Chi – Square test และวัดระดับที่ส่งผลโดยค่าสถิติ 
Contingency Coefficient ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 ประมวลผลขอ้มลูจากโปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าเรจ็รปูทางสถติิ 

การน าเสนอผลการวิเคราะห ์

การน าเสนอผลการวเิคราะห์ และการแปลผลการวเิคราะหข์อ้มลูของการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดว้เิคราะหแ์ละน าเสนอ
ในรปูแบบตารางประกอบค าอธบิายโดยเรยีงล าดบัเป็น 4 สว่น ดงัต่อไปนี้  

สว่นที ่1 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูปัจจยัลกัษณะสว่นบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง 
ส่วนที่ 2 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทศันคติที่มต่ีอการใช้บรกิารธุรกรรมทางการเงนิ ผ่านช่องทางโมบายแบงก์กิ้ง

แอพพลเิคชัน่ (Application) 
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางโมบายแบงก์กิ้ง

แอพพลเิคชัน่ (Application) 
สว่นที ่4 ผลการวเิคราะหเ์พื่อการทดสอบสมมตฐิานงานวจิยั 

ข้อมูลเก่ียวกบัด้ำนประชำกรศำสตรข์องผูใ้ช้บริกำรธรุกรรมทำงกำรเงิน 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มากกว่า เพศชาย มีอายุในช่วง 31 - 40 ปี มีระดบัการศึกษาปรญิญาตรี       
อาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนเฉลีย่ 10,000 - 20,000 บาท 

ข้อมูลเก่ียวกบัทศันคติท่ีมีต่อกำรใช้บริกำรธรุกรรมทำงกำรเงิน 

ผลการศกึษาพบว่า ทศันคตทิีม่ต่ีอการใชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิ ผ่านช่องทางโมบายแบงกก์ิง้แอพพลิเคชัน่ 
(Application) ในภาพรวม พบว่า ให้ความส าคญัในระดบัมาก  มีค่าเฉลี่ย 4.13 โดยสูงสุด ด้านความถูกต้องในการท า
ธุรกรรมทางการเงิน รองลงมา ด้านภาพลกัษณ์ของธุรกรรมทางการเงิน  ด้านขัน้ตอนการใช้งานธุรกรรมทางการเงิน      
ด้านความปลอดภยัจากการท าธุรกรรมทางการเงนิ และ ด้านความสะดวกในการใช้งานธุรกรรมทางการเงนิ ตามล าดบั    
ผลการศกึษาทศันคตทิีม่ต่ีอการใชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิ สรุปผลเป็นดา้นไดด้งันี้ 

1. ดา้นขัน้ตอนการใชง้านธุรกรรมทางการเงนิ ในภาพรวม ผลการศกึษาพบว่า การใชง้านระบบสามารถใชง้านได้
ง่ายไม่ยุ่งยาก มคี่าเฉลีย่ 4.18 รองลงมา การเขา้ถงึสว่นต่าง ๆ หรอืบรกิารภายในระบบทีน่ าเสนอไดโ้ดยง่าย มคี่าเฉลีย่ 4.16  
การจดัเมนูหน้าจอมลี าดบัขัน้ตอนการท ารายการไดอ้ย่างเหมาะสม และครบถว้น มคี่าเฉลีย่ 4.12 และการใชบ้รกิารธุรกรรม
ทางการเงนิผ่านช่องทางโมบายแบงกก์ิง้แอพพลเิคชัน่ (Application) เป็นเรื่องง่าย มคี่าเฉลีย่ 4.09 ตามล าดบั 

2. ด้านความสะดวกในการใช้งานธุรกรรมทางการเงนิ  ในภาพรวม ผลการศกึษาพบว่า โดยให้ความส าคญัใน
ระดบัมากที่สุด จ านวน 1 ด้าน คือ การแสดงผลขอ้มูลหรือการท าธุรกรรม สามารถท าได้อย่างรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 4.44     
และใหค้วามส าคญัในระดบัมาก จ านวน 3 ดา้น ไดแ้ก่การประมวล (Process) การท ารายการต่างๆระบบสามารถท าไดอ้ยา่ง
รวดเรว็ มคี่าเฉลี่ย 4.02 การมบีรกิารทางการเงนิผ่านช่องทาง ผ่านโมบายแบงก์กิ้งแอพพลเิคชัน่ (Application) ท าให้มี
ความสะดวกมากขึน้ มคี่าเฉลีย่ 3.94 ระบบสามารถใชง้านไดอ้ย่างสม ่าเสมอ และมคีวามพรอ้มใชง้านไดทุ้กเวลา มคี่าเฉลีย่ 
3.85 ตามล าดบั  



3. ด้านความถูกต้องในการท าธุรกรรมทางการเงนิ ในภาพรวม ผลการศกึษาพบว่า โดยใหค้วามส าคญัในระดบั
มากทีสุ่ด จ านวน 2 ดา้น คอื ระบบสามารถรายงานสถานะ หรอืผลการท ารายการได ้มคี่าเฉลีย่ 4.49 รองลงมา ระบบไม่มี
ขอ้ผดิพลาดในการท างานหรอืหยุดท างานระหว่างการท างาน มคี่าเฉลีย่ 4.35 และใหค้วามส าคญัในระดบัมาก จ านว น 1 
ดา้น คอื บรษิทัผูใ้หบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิ รบัประกนัการผดิพลาดของระบบทุกกรณี มคี่าเฉลีย่ 3.85 ตามล าดบั  

4. ดา้นความปลอดภยัจากการท าธุรกรรมทางการเงนิ ในภาพรวม ผลการศกึษาพบว่า โดยใหค้วามส าคญัในระดบั
มากที่สุด สูงสุด คือ มีความเชื่อถือในการใช้บริการธุรกรรมการเงิน  มีค่าเฉลี่ย 4.38 และให้ความส าคญัในระดบัมาก      
จ านวน 2 ดา้น ไดแ้ก่ การมกีฎหมายคุม้ครองการท าธุรกรรมการเงนิ มคี่าเฉลีย่ 4.38 และมรีะบบป้องกนัขอ้มูลลูกค้าและ
การท าธุรกรรม มคี่าเฉลีย่ 3.78 ตามล าดบั  

5. ด้านภาพลกัษณ์ของธุรกรรมทางการเงิน  ในภาพรวม ผลการศกึษาพบว่า โดยสูงสุด อยู่ในระดบัมากที่สุด     
คอื ผูเ้ป็นเทคโนโลยทีีท่นัสมยั มคี่าเฉลีย่ 4.38 รองลงมา อยู่ในระดบัมาก คอื มฟัีงชัน่คห์น้าจอแอพพลเิคชัน่ (Application)        
ที่สวยงาม มีค่าเฉลี่ย 4.10 และการใช้ธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางโมบายแบงก์กิ้งแอพพลิเคชัน่ (Application)           
ท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารมภีาพลกัษณ์ทีด่ขี ึน้ มคี่าเฉลีย่ 4.03 ตามล าดบั  

 
ข้อมูลเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีใช้บริกำรธรุกรรมทำงกำรเงิน 

กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 400 ตวัอย่าง  ผลการศกึษาพบว่า พฤติกรรมใชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิ ผ่านช่องทาง  
โมบายแบงกก์ิง้แอพพลเิคชัน่ (Application) กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เลอืกใชธ้นาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)" เคโมบาย
แบงกก์ิง้พลสั" ระยะเวลาการใชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิ จ านวน 1 ปี - 3 ปี มวีตัถุประสงคท์ีใ่ชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิ
เพื่อการโอนเงิน มีความถี่ในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินต่อเดือน มากกว่า 3 - 5 ครัง้ ช่วงเวลาในการใช้บริการ
ธุรกรรมทางการเงนิต่อเดอืน เวลา 10.01 - 14.00 น. และได้รบัประโยชน์จากการใช้บรกิารธุรกรรมทางการเงนิ ในด้าน
สะดวกในการใช ้

ผลกำรทดสอบสมมติฐำนงำนวิจยั 

สรุปผลการทดสอบเป็นรายขอ้ไดด้งันี้ 
สมมติฐาน 1 ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลส่งผลต่อพฤติกรรมในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงิน ผ่านช่องทาง         

โมบายแบงกก์ิง้แอพพลเิคชัน่ (Application) 
1.1 ปัจจยัลกัษณะสว่นบุคคลกบัพฤตกิรรมดา้นวตัถุประสงคท์ีใ่ชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิ ผลการทดสอบยอมรบั 

H1 หรอื ปัจจยัลกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมในการ
ใชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิ ผ่านช่องทางโมบายแบงกก์ิง้แอพพลเิคชัน่ (Application) ดา้นวตัถุประสงคท์ีใ่ชบ้รกิารธรุกรรม
ทางการเงนิ และเมื่อวดัระดบัการสง่ผลพบว่าปัจจยัดา้นอายุ สง่ผลต่อดา้นวตัถุประสงคท์ีใ่ชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิสงูสุด 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05  

1.2 ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลกบัพฤตกิรรมดา้นระยะเวลาการใชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิผลการทดสอบยอมรบั 
H1 หรอื ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี ที่ส่งผลต่อพฤตกิรรมในการใชบ้รกิารธุรกรรมทาง
การเงนิ ผ่านช่องทางโมบายแบงกก์ิง้แอพพลเิคชัน่ (Application) ดา้นระยะเวลาการใชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิ และเมื่อ
วดัระดบัการส่งผลพบว่า ปัจจยัดา้นระดบัการศกึษาส่งผลต่อ ดา้นระยะเวลาการใชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิสงูสุด อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05  



1.3 ปัจจยัลกัษณะสว่นบุคคลกบัพฤตกิรรมดา้นธนาคารทีใ่ชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิ ผลการทดสอบยอมรบั H1 
หรอื ปัจจยัลกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมในการใช้
บริการธุรกรรมทางการเงิน ผ่านช่องทางโมบายแบงก์กิ้งแอพพลิเคชัน่ (Application) ด้านธนาคารที่ใช้บริการธุรกรรม
ทางการเงนิ และเมื่อวดัระดบัการส่งผลพบว่า ปัจจยัด้านระดบัการศกึษา ส่งผลต่อด้านธนาคารที่ใช้บรกิารธุรกรรมทาง
การเงนิสงูสดุ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05  

1.4 ปัจจยัลกัษณะสว่นบุคคลกบัพฤตกิรรมดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิต่อเดอืนผลการทดสอบ
สมมติฐานยอมรบั H1 หรอื ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน ที่ส่งผลต่อ
พฤตกิรรมในการใชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิ ผ่านช่องทางโมบายแบงกก์ิง้แอพพลเิคชัน่ (Application) ดา้นความถีใ่นการ
ใชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิต่อเดอืน และเมื่อวดัระดบัการสง่ผลพบว่าปัจจยัดา้นรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน สง่ผลต่อดา้นความถี่
ในการใชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิต่อเดอืนสงูสดุ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05  

1.5 ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมด้านช่วงเวลาในการใช้บรกิารธุรกรรมทางการเงนิต่อเดอืน ผลการ
ทดสอบสมมตฐิานยอมรบั H1 หรอื ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี ทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมใน
การใชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิ ผ่านช่องทางโมบายแบงกก์ิง้แอพพลเิคชัน่ (Application) ดา้นช่วงเวลาในการใชบ้รกิาร
ธุรกรรมทางการเงนิต่อเดือน และเมื่อวดัระดบัการส่งผลพบว่าปัจจยัด้านอาชพีส่งผลต่อด้านช่วงเวลาในการใช้บริการ
ธุรกรรมทางการเงนิต่อเดอืนสงูสดุ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05  

1.6 ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลกบัพฤตกิรรมด้านประโยชน์ทีไ่ด้รบัจากการใชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิ ผลการ
ทดสอบยอมรบั H1 หรอื ปัจจยัลกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ทีส่ง่ผลต่อ
พฤตกิรรมในการใชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิ ผ่านช่องทางโมบายแบงกก์ิง้แอพพลเิคชัน่ (Application) ดา้นประโยชน์ที่
ไดร้บัจากการใชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิ และเมื่อวดัระดับการส่งผลพบว่า ปัจจยัดา้นรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ส่งผลต่อดา้น
ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการใชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิสงูสดุ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05  

สมมตฐิาน 2 ทศันคตทิีม่ต่ีอความถูกต้องในการท าธุรกรรมทางการเงนิผ่านช่องทางโมบายแบงกก์ิง้แอพพลเิคชัน่ 
(Application) ส่งผลต่อพฤติกรรมในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงิน ผ่านช่องทางโมบายแบงก์กิ้งแอพพลิเคชัน่ 
(Application) 

2.1 ทัศนคติที่มีต่อความถูกต้องในการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางโมบายแบงก์กิ้งแอพพลิเคชัน่ 
(Application) กบัพฤตกิรรมดา้นวตัถุประสงคท์ีใ่ชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิ ผลการทดสอบยอมรบั H1 หรอื ทศันคตทิีม่ต่ีอ
ความถูกต้องในการท าธุรกรรมทางการเงนิผ่านช่องทางโมบายแบงกก์ิง้แอพพลเิคชัน่ (Application) ส่งผลต่อพฤตกิรรมใน
การใช้บรกิารธุรกรรมทางการเงนิ ผ่านช่องทางโมบายแบงก์กิง้แอพพลเิคชัน่ (Application) ด้านวตัถุประสงค์ทีใ่ชบ้รกิาร
ธุรกรรมทางการเงนิ และเมื่อวดัระดบัการสง่ผลพบว่า ทศันคตดิา้นความถูกตอ้งในการท าธุรกรรมทางการเงนิ สง่ผลต่อดา้น
วตัถุประสงคท์ีใ่ชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิสงูสดุ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05  

2.2 ทัศนคติที่มีต่อความถูกต้องในการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางโมบายแบงก์กิ้งแอพพลิเคชัน่ 
(Application) กบัพฤตกิรรมดา้นระยะเวลาการใชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิ ผลการทดสอบยอมรบั H1 หรอื ทศันคตทิีม่ต่ีอ
ความถูกต้องในการท าธุรกรรมทางการเงนิผ่านช่องทางโมบายแบงกก์ิง้แอพพลเิคชัน่ (Application) ส่งผลต่อพฤตกิรรมใน
การใช้บรกิารธุรกรรมทางการเงนิ ผ่านช่องทางโมบายแบงก์กิ้งแอพพลเิคชัน่ (Application) ด้านระยะเวลาการใช้บรกิาร
ธุรกรรมทางการเงนิ และเมื่อวดัระดบัการส่งผลพบว่า ทศันคตดิา้นความปลอดภยัจากการท าธุรกรรมทางการเงนิส่งผลต่อ
ดา้นระยะเวลาการใชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิสงูสดุ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05  

2.3 ทัศนคติที่มีต่อความถูกต้องในการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางโมบายแบงก์กิ้งแอพพลิเคชัน่ 
(Application) กบัดา้นธนาคารทีใ่ช้บรกิารธุรกรรมทางการเงนิ ผลการทดสอบยอมรบั H1 หรอื ทศันคติทีม่ต่ีอความถูกตอ้ง



ในการท าธุรกรรมทางการเงนิผ่านช่องทางโมบายแบงกก์ิง้แอพพลเิคชัน่ (Application) ส่งผลต่อพฤตกิรรมในการใชบ้รกิาร
ธุรกรรมทางการเงนิ ผ่านช่องทางโมบายแบงกก์ิง้แอพพลเิคชัน่ (Application) ดา้นภาพลกัษณ์ของธุรกรรมทางการเงนิและ
เมื่อวดัระดบัการส่งผลพบว่า ทศันคตดิา้นความปลอดภยัจากการท าธุรกรรมทางการเงนิส่งผลต่อด้านธนาคารทีใ่ชบ้ริการ
ธุรกรรมทางการเงนิสงูสดุ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05  

2.4 ทัศนคติที่มีต่อความถูกต้องในการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางโมบายแบงก์กิ้งแอพพลิเคชัน่ 
(Application)กบัพฤติกรรม ด้านความถี่ในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินต่อเดือน ผลการทดสอบยอมรบั H1 หรือ 
ทศันคตทิีม่ต่ีอความถูกตอ้งในการท าธุรกรรมทางการเงนิผ่านช่องทางโมบายแบงกก์ิง้แอพพลเิคชัน่ (Application) สง่ผลต่อ
พฤตกิรรมในการใชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิ ผ่านช่องทางโมบายแบงกก์ิง้แอพพลเิคชัน่ (Application) ดา้นความถีใ่นการ
ใช้บรกิารธุรกรรมทางการเงนิต่อเดอืน และเมื่อวดัระดบัการส่งผลพบว่า ด้านความถูกต้องในการท าธุรกรรมทางการเงนิ
สง่ผล ต่อดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิต่อเดอืนสงูสดุ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05  

2.5 ทัศนคติที่มีต่อความถูกต้องในการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางโมบายแบงก์กิ้งแอพพลิเคชัน่ 
(Application) กบัพฤติกรรมด้านช่วงเวลาในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินต่อเดอืน ผลการทดสอบปฏเิสธ H1 หรอื 
ทศันคตทิีม่ต่ีอความถูกตอ้งในการท าธุรกรรมทางการเงนิผ่านช่องทางโมบายแบงกก์ิง้แอพพลเิคชัน่ (Application) ไม่สง่ผล
ต่อพฤตกิรรมในการใชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิ ผ่านช่องทางโมบายแบงกก์ิง้แอพพลเิคชัน่ (Application) ดา้นช่วงเวลาใน
การใชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิต่อเดอืน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05  

2.6 ทัศนคติที่มีต่อความถูกต้องในการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางโมบายแบงก์กิ้งแอพพลิเคชัน่ 
(Application) กับพฤติกรรมด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้บริการธุรกรรมทางการเงิน  ผลการทดสอบยอมรับ H1         
หรอื ทศันคติที่มต่ีอความถูกต้องในการท าธุรกรรมทางการเงนิผ่านช่องทางโมบายแบงก์กิ้งแอพพลเิคชัน่ (Application) 
ส่งผลต่อพฤติกรรมในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงิน ผ่านช่องทางโมบายแบงก์กิ้งแอพพลิเคชัน่ (Application)          
ดา้นประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการใชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิ และเมื่อวดัระดบัการส่งผลพบว่าดา้นภาพลกัษณ์ของธุรกรรม
ทางการเงนิสง่ผลต่อดา้นประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการใชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิสงูสดุ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 

กำรอภิปรำยผลกำรวิจยั 

 จากผลการวเิคราะหข์อ้มลูน ามาอภปิรายผลงานวจิยัไดด้งันี้ 

1. จากผลวิจัยปัจจยัลักษณะส่วนบุคคลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มากกว่า เพศชาย อยู่ในช่วงอายุ 31 - 40 ปี      
ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีมอีาชพีเป็นพนกังานบรษิทัเอกชน มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,000 - 20,000 บาท มพีฤตกิรรมที่
ใชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิผ่านช่องทางโมบายแบงกก์ิง้แอพพลเิคชัน่ (Application) มวีตัถุประสงคท์ีใ่ชเ้พื่อการโอนเงนิ     
มรีะยะเวลาการใชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิ จ านวน 1 ปี - 3 ปี ส่วนมากใชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิ ธนาคารกสกิรไทย 
จ ากัด (มหาชน)" เคโมบายแบงก์กิ้งพลัส" มีความถี่ในการใช้บริการต่อเดือน มากกว่า 3 - 5 ครัง้ ช่วงเวลาในการใช้        
เวลา 10.01 - 14.00 น. โดยประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการใชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิ สะดวกในการใชง้าน รองลงมา รวดเรว็
ในการใชง้าน และประหยดัเวลา  

2. จากผลวิจัยผู้ใช้บริการมีทัศนคติที่มีต่อการใช้บริการธุรกรรมทางการเงิน ผ่านช่องทางโมบายแบง ก์กิ้ง
แอพพลเิคชัน่ (Application) ในระดบัมาก โดยสงูสุด ความถูกตอ้งในการท าธุรกรรมทางการเงนิ รองลงมา ภาพลกัษณ์ของ
ธุรกรรมทางการเงนิ, ขัน้ตอนการใช้งานธุรกรรมทางการเงนิ, ความปลอดภยัจากการท าธุรกรรมทางการเงนิ และความ
สะดวกในการใชง้านธุรกรรมทางการเงนิ ตามล าดบั ซึง่ในดา้นขัน้ตอนการใชง้านธุรกรรมทางการเงนิสงูสดุ การใชง้านระบบ
สามารถใชง้านไดง้่ายไม่ยุ่งยาก ความสะดวกในการใชง้านธุรกรรมทางการเงนิ  สงูสดุการแสดงผลขอ้มลูหรอืการท าธุรกรรม 



สามารถท าไดอ้ย่างรวดเรว็ ความถูกต้องในการท าธุรกรรมทางการเงนิสงูสุด ระบบสามารถรายงานสถานะหรอืผลการท า
รายการได ้ ดา้นความปลอดภยัจากการท าธุรกรรมทางการเงนิสงูสุด มคีวามเชื่อถอืในการใชบ้รกิารธุรกรรมการเงนิผ่าน
ช่องทางโมบายแบงกก์ิง้แอพพลเิคชัน่ (Application) และภาพลกัษณ์ของธุรกรรมทางการเงนิ สงูสุด คอื ผูเ้ป็นเทคโนโลยทีี่
ทนัสมยั  

3. จากผลการทดสอบสมมตฐิานงานวจิยัปัจจยัลกัษณะสว่นบุคคลสง่ผลต่อพฤตกิรรมในการใชบ้รกิารธุรกรรมทาง
การเงนิ ผ่านช่องทางโมบายแบงก์กิ้งแอพพลเิคชัน่ (Application) ที่ต่างกนั  โดยผลการศกึษาพบว่า ปัจจยัลกัษณะส่วน
บุคคล ได้แก่ เพศ อายุ  ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมด้านวตัถุประสงคท์ี่ใช้บรกิาร
ธุรกรรมทางการเงนิ ดา้นธนาคารทีใ่ชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิ และดา้นประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการใชบ้รกิารธุรกรรมทาง
การเงนิ ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี ที่ส่งผลต่อพฤติกรรม ด้านระยะเวลาการใชบ้รกิาร
ธุรกรรมทางการเงินและด้านช่วงเวลาในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินต่อเดือน ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่        
เพศ  อายุ ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ทีส่่งผลต่อพฤตกิรรม ดา้นความถี่ในการใชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิต่อ
เดอืน โดยผลวจิยัพบว่าปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลด้านอายุส่งผลต่อด้านวตัถุประสงคท์ีใ่ชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิสูงสุด        
ด้านการศึกษาส่งผลต่อด้านระยะเวลาการใช้บริการธุรกรรมทางการเงนิสูงสุดและด้านธนาคารที่ใช้บริการธุรกรรมทาง
การเงนิสงูสุด  ดา้นรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนส่งผลดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิต่อเดอืนและดา้นประโยชน์ที่
ไดร้บัจากการใชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิสงูสุด ดา้นอาชพีส่งผลต่อดา้นช่วงเวลาในการใชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิต่อ
เดอืนสงูสดุ  

4. จากผลการทดสอบสมมตฐิานงานวจิยั ทศันคตทิีม่ต่ีอความถูกต้องในการท าธุรกรรมทางการเงนิผ่านช่องทาง  
โมบายแบงกก์ิง้แอพพลเิคชัน่ (Application) ส่งผลต่อพฤตกิรรมในการใชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิ ผ่านช่องทางโมบาย
แบงกก์ิง้แอพพลเิคชัน่ (Application) ไดแ้ก่ ดา้นวตัถุประสงคท์ีใ่ชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิ ดา้นระยะเวลาการใชบ้รกิาร
ธุรกรรมทางการเงนิ ดา้นธนาคารทีใ่ชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิ ดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิ และดา้น
ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการใชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิ โดยผลการศกึษาพบว่าทศันคตดิา้นความถูกตอ้งในการท าธุรกรรม
ทางการเงนิ สง่ผลต่อดา้นวตัถุประสงคท์ีใ่ชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิสงูสดุ ดา้นความปลอดภยัจากการท าธุรกรรมทางการ
เงินส่งผลต่อด้านระยะเวลาการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินและด้านธนาคารที่ใช้บริการธุรกรรมทางการเงินสูงสุด        
ด้านความถูกต้องในการท าธุรกรรมทางการเงนิ ส่งผลต่อด้านความถี่ในการใช้บรกิารธุรกรรมทางการเงนิต่อเดอืนสงูสุด   
และดา้นภาพลกัษณ์ของธุรกรรมทางการเงนิสง่ผลต่อดา้นประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการใช้บรกิารธุรกรรมทางการเงนิสงูสดุ  

ข้อเสนอแนะในงำนวิจยัครัง้น้ี 

 จากผลงานวจิยัน าเสนอเป็นขอ้เสนอแนะในงานวจิยัครัง้นี้ มรีายละเอยีดดงันี้ 
1. จากงานวจิยัครัง้นี้ แสดงใหเ้หน็ว่าการใชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิ ผ่านช่องทางโมบายแบงกก์ิง้แอพพลเิคชัน่ 

(Application)Mobile Banking มีแนวโน้มเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากจ านวนผู้ใช้บรกิารส่วนใหญ่เริม่เขา้สาขาของ
ธนาคารน้อยลง มกีารท าธุรกรรมการเงนิในมอืถอืมากขึน้ เพราะช่วยเพิม่ความสะดวกสบายในการท าธุรกรรมทางการเงนิ 
และยงัเป็นการบรกิารทางเลอืกอกีช่องทางหนึ่งใหก้บัผูบ้รโิภค ดงันัน้ กลุ่มธนาคารพาณิชย์ จงึมกีารปรบัปรุง และพฒันา
คุณภาพการใหบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิให้มคีวามหลากหลาย เช่น รายการเคลื่อนไหวในบญัชี ดูยอดคงเหลอืในบญัช ี
ช าระค่าสินค้าหรือบริการ บริการเติมเงินโทรศัพท์มือถือ ช าระค่าบัตรเครดิต และการโอนเงินผ่านโมบายแบงก์กิ้ง
แอพพลเิคชัน่ เป็นการเพิม่ความความสะดวก รวดเรว็ ประหยดัเวลา รวมถึงประหยดัค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง อกีทัง้ยงั
สามารถโอนไดทุ้กทีทุ่กเวลาที ่ป็นการเพิม่ความสะดวกสบายใหก้บัลกูคา้เหมอืนกบัไป ธนาคารดว้ยตนเอง                                                                          



 2. จากผลวิจัยผู้ใช้บริการมีทัศนคติที่มีต่อการใช้บริการธุรกรรมทางการเงิน ผ่านช่องทางโมบายแบงก์กิ้ง
แอพพลเิคชัน่ (Application) ในระดบัมาก โดยสงูสุด ความถูกตอ้งในการท าธุรกรรมทางการเงนิ ดงันัน้ควรใหค้วามส าคญักบั
ความถูกต้องในการท าธุรกรรมทางการเงิน ควรพฒันาระบบการใช้งานให้มีประสทิธิภาพ ระบบกา รใช้งานควรมีความ
ปลอดภยัในการธุรกรรม การท าธุรกรรมผ่านอนิเตอรเ์น็ตมขี ัน้ตอนไม่ซบัซอ้นสามารถท าไดง้่าย และขัน้ตอนในการสมคัรใช้
บรกิารธุรกรรมทางการเงนิไม่ซบัซอ้นยุ่งยาก มคีวามพรอ้มทางเทคโนโลย ีและใหค้วามส าคญัในการพฒันานโยบายความเป็น
ส่วนตวัในการท าธุรกรรม การตรวจสอบรายการยอ้นหลงัและการตรวจสอบขอ้มลูการใชบ้รกิาร ควรสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บริการอย่างรวดเร็ว และตรงต่อความต้องการระบบสามารถรายงานสถานะ หรือผลการท ารายการได้      
ระบบไม่มขีอ้ผดิพลาดในการท างาน หรอืหยุดท างานระหว่างการท างาน และรบัประกนัการผดิพลาดของระบบทุกกรณี  
 3. จากผลวิจัยทัศนคติที่มีต่อการใช้บริการธุรกรรมทางการเงิน ผ่านช่องทางโมบายแบงก์กิ้งแอพพลิเคชัน่ 
(Application) ดา้นความปลอดภยัจากการท าธุรกรรมทางการเงนิ สง่ผลต่อพฤตกิรรมดา้นระยะเวลาการใชบ้รกิารธุรกรรมทาง
การเงนิ และด้านธนาคารทีใ่ชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิสูงสุด ดงันัน้ควรมรีะบบการรกัษาความปลอดภยัในการใชบ้รกิาร
ธุรกรรมทางการเงินที่มีระบบ ควรมีการแนะน าวิธีการใช้และการแก้ปัญหาในการใช้บริการตลอดเวลา  ควรมีระบบการ
ใหบ้รกิารใหม้คีวามน่าเชื่อถอืและไวว้างใจมากยิง่ขึน้ ควรมรีะบบความเป็นสว่นตวัในการท างานควรมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
ตลอดจนความสามารถในการการติดต่อเจ้าหน้าที่ได้อย่างรวดเรว็  เมื่อเกิดปัญหาการใช้บริการ เพื่อสร้างความมัน่ใจต่อ
ผูใ้ชบ้รกิารมากยิง่ขึน้    
 4 . จากผลวิจัยทัศนคติที่มีต่อการใช้บริการธุรกรรมทางการเงิน ผ่านช่องทางโมบายแบงกิ้งแอพพลิเคชัน่ 
(Application) ด้านภาพลกัษณ์ของธุรกรรมทางการเงนิ ส่งผลต่อพฤติกรรมด้านประโยชน์ที่ได้รบัจากการใชบ้รกิารธุรกรรม
ทางการเงนิสูงสุด ดงันัน้ระบบการให้บรกิารธุรกรรมทางการเงนิ ผ่านช่องทางโมบายแบงก์กิ้งแอพพลเิคชัน่ (Application)  
ควรมจีุดเด่นทีน่่าจูงใจให้เขา้เยีย่มชมและควรใหค้วามส าคญัในการพฒันากระบวนการใหบ้รกิารใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสุด          
มรีะบบการช่วยเหลอืการใชง้านทีร่วดเรว็และสะดวก ควรมเีครื่องหมายให้มกีารติดตาม การใช้เครื่องหมายทีง่่ายต่อความ
เขา้ใจ รวมทัง้ทุกค าถามต้องมคี าตอบลงไปในแอพพลเิคชัน่ เพื่อช่วยใหส้ามารถคน้หาค าตอบทีต่อ้งการดว้ยตวัเองไดจ้ะช่วย
ใหใ้ชบ้รกิารไดอ้ย่างถูกตอ้ง  

กิตติกรรมประกำศ 

งานวจิยัฉบบันี้สามารถส าเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยด ีเนื่องจากไดร้บัความอนุเคราะหจ์าก อาจารย ์ดร. ณัฐวุฒ ิฮนัตระกลู 
อาจารยท์ีป่รกึษางานวจิยั ทีก่รุณาสละเวลาใหค้ าปรกึษาและขอ้เสนอแนะ ซึง่เป็นประโยชน์อย่างยิง่ส าหรบัการท าวจิยัในครัง้
นี้ สง่ผลใหง้านวจิยัมคีวามสมบรูณ์ยิง่ขึน้  

นอกจากนัน้ผู้วจิยัขอขอบพระคุณคณาจารยข์องมหาวทิยาลยัรามค าแหงทุกท่านที่ได้ใหค้วามรู้ต่างๆ แก่ผู้วจิยั 
ส่งผลใหผู้ว้จิยัสามารถน าความรูท้ีไ่ดเ้รยีนมาประยุกต์ใชใ้นงานวจิยัฉบบันี้ นอกจากนัน้ขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุก
ท่านทีไ่ดส้ละเวลาในการตอบแบบสอบถาม รวมถงึก าลงัใจและความช่วยเหลอืต่างๆ จากครอบครวัผูว้จิยั และเพื่อนๆทุกคน 
สง่ผลใหง้านวจิยัฉบบันี้ส าเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยด ี

ผูว้จิยัหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า งานวจิยัฉบบันี้จะเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีใ่ชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิ ผ่านช่องทางโมบาย
แบงก์กิ้งแอพพลเิคชัน่ (Application) ตลอดจนธนาคารผู้ให้บรกิารโมบายแบงก์กิ้งแอพพลเิคชัน่ (Application) ทัง้นี้หาก
งานวจิยันี้มขีอ้บกพร่องประการใดผูว้จิยัขอน้อมรบัความผดิพลาดไวแ้ต่เพยีงผูเ้ดยีว 
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