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 บทความ 
 
            การศกึษาเรือ่งทศันคตขิองผูใ้ชแ้อพพลเิคชัน่ของธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) ในเขต
คลองเตย มวีตัถุประสงคก์ารศกึษา เพื่อศกึษาลกัษณะทางประชากร ทศันคตขิองผูใ้ชง้าน
แอพพลเิคชัน่เคโมบายแบงกก์ิง้พลสั เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างลกัษณะทางประชากรของผูใ้ชง้าน
กบัทศันคตใินการใชแ้อพพลเิคชัน่เคโมบายแบงกก์ิง้พลสั เพื่อศกึษาลกัษณะทางประชากรของผูใ้ชง้านที่
แตกต่างกนักบัความพงึพอใจในการใชแ้อพพลเิคชัน่เคโมบายแบงกก์ิง้พลสั และเพื่อศกึษาทศันคตขิอง
ผูใ้ชง้านทีแ่ตกต่างกนักบัความพงึพอใจในการใชแ้อพพลเิคชัน่เคโมบายแบงกก์ิง้พลสั 

  จากการวเิคราะหค์วามถีแ่ละรอ้ยละของขอ้มลูส่วนบุคคลผูใ้ชแ้อพพลเิคชัน่ของธนาคารกสกิร

ไทย ในเขตคลองเตย พบว่า ส่วนใหญ่คอืเพศชาย คดิเป็นรอ้ยละ 59.00 อายมุากทีสุ่ดคอื น้อยกว่าหรอื

เท่ากบั 20 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 34.80 ดา้นสถานภาพมากทีสุ่ดคอื โสด คดิเป็นรอ้ยละ 69.60 ระดบั

การศกึษามากทีสุ่ดคอื ปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 62.00 อาชพีมากทีสุ่ดคคอื ธุรกจิส่วนตวั / คา้ขาย คดิ

เป็นรอ้ยละ 41.30 และรายไดต่้อเดอืนมากทีสุ่ดคอืรายได ้30,001 – 40,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 33.20  

            จากผลการทดสอบสมมตฐิาน ปจัจยัส่วนบุคลต่างกนัมผีลต่อทศันคตผิูใ้ชแ้อพพลเิคชัน่ธนาคาร
กสกิรไทยแตกต่างกนั พบว่า เพศ อาย ุสถานภาพ อาชพี และรายไดต่้างกนั มผีลใหท้ศันคตผิูใ้ช้
แอพพลเิคชัน่ธนาคารกสกิรไทยแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ ทรงสทิธิ ์สงวนศกัดิ ์(2559) 
ศกึษาเรือ่งทศันคตแิละพฤตกิรรมทีม่ต่ีอแอพพลเิคชัน่ไลน์ (LINE) บนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์: 
กรณศีกึษา นิสติระดบัปรญิญาตร ีคณะรฐัศาสตรแ์ละนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยับูรพาการทดสอบ
สมมตฐิาน พบว่า ทศันคตทิีม่ต่ีอแอพพลเิคชัน่ไลน์บนเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์เมือ่จ าแนกตามตวัแปรที่
ศกึษา นิสติทีม่รีายไดท้ีไ่ดร้บัจากผูป้กครองเฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนั มทีศันคตต่ิอแอพพลเิคชัน่ไลน์
บนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์แตกต่างกนัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบั ตระการ
ตา ประมลู (2559) ศกึษาเรือ่งพฤตกิรรม ทศันคตคิวามพงึพอใจของผูใ้ชแ้อพพลเิคชัน่บรกิารเรยีกรถ 
Uber Taxi ผ่านโทรศพัทส์มารท์โฟน ของประชากรในเขตกรงุเทพมหานคร การศกึษาลกัษณะประชากร
มผีลต่อทศันคตใินการใชง้าน Uber Taxi พบว่า อาย ุและรายไดส้่งผลใหม้ทีศันคตใินการใชง้าน Uber 
Taxi ทีแ่ตกต่างกนั ค าส าคญั: แอพพลเิคชัน่, โมบายแบงกก์ิง้, ธนาคาร, ธุรกรรมทางการเงนิ 



Abstract 
 
The study of the attitude of the application users of Kasikorn Bank Public Company Limited in 
Khlong Toei District has educational objectives. To study demographic characteristics The 
attitude of users of the K Mobile Banking Plus application. To study the relationship between 
the demographic characteristics of Different users are satisfied with the usage of the application 
and study the attitude e of the different users and the satisfaction in using the satisfactory.  
Mobile Banking Plus 
        From the analysis of the frequency and percentage of personal information of Kasikorn 
Bank in Khlong Toei District, it was found that most of them were male, accounting for 59.00 
percent, the oldest being less than or strong, 20 years, accounting for 34.80 percent. Which is 
69.60 percent The most education was bachelor degree, 62.00%. The most occupation was 
Personal business / trading, accounting for 41.30 percent and the highest monthly income is 
30,001 - 40,000 baht, or 33.20 percent 
        From the results of the mass test that has an effect on the attitude towards service users 
of Kasikorn Bank Kasikorn Bank is different, consistent with the research results of Songsitti 
Sanguansak (2016) Study of attitudes and behavior towards LINE applications on online social 
networks: a case study of undergraduate students. Faculty of Political Science and Law 
Burapha University, the hypothesis testing found that the attitudes towards the application lines 
on online social networks when classified according to the studied variables Students with 
different incomes received from parents per month The attitudes towards the application lines 
on online social networks were significantly different at the level of 0.05 And consistent with the 
ensembles auction (2016). A study of the attitudes towards the satisfaction of taxi users, Uber, 
taxi through smart phones of people in Bangkok, the population study has an influence on the 
attitude of using Uber Taxi. That the age and income received affect the different attitudes of 
using Uber Taxi 
Keywords: application, mobile banking, banking, financial transactions 

 
 
 
 
 

 



บทน า 
 

 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
          ในโลกของการเเขง่งขนัทางธุรกจิปจัจุบนัส่งผลใหธุ้รกจิต่าง ๆ มกีารปรบัตวัใหส้อดคลอ้ง กบั
สภาพเศรษฐกจิและสงัคม ธุรกจิธนาคารกเ็ช่นเดยีวกนั หลงัการเปิดเสรทีางการเงนิธนาคาร พาณชิยต่าง 
ๆ จงึมคีวามจ าเป็นตอ้งเรงปรบัตวัในการด าเนินธุรกจิและพยายามใชก้ลยุทธ ์ต่าง ๆ เพื่อสรา้งความ
ไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัโดยการน าเทคโนโลยต่ีาง ๆ เขา้มาใชใ้นการ ใหบ้รกิารทางการเงนิแก่ลกูคา้
ของธนาคาร เพราะอุตสาหกรรมการเงนิ มธีุรกรรมการเงนิทีเ่กดิขึน้ ค่อนขา้งสงู ผูบ้รโิภคมคีวาม
ตอ้งการความสะดวกสบายมากขึน้ ไมต่อ้งการเสยีเวลาไปกบัการรอท า ธุรกรรมการเงนิเป็นเวลานาน 
ขณะทีธ่นาคารเอง จะขยายสาขาเพิม่มากขึน้เพื่อใหเ้พยีงพอกบัความ ตอ้งการของลูกคา้กจ็ะตอ้งใชเ้งนิ
ลงทุนสงูในการเปิดสาขาเพิม่ ธนาคารจงึเริม่มองหาทางเลอืกใหม่ใหก้บัลกูคา้ อยา่งเช่น ช่องทางการท า
ธุรกรรมผ่านอนิเตอรเ์น็ตแบงคก์ิง้หรอื โมบายแบงคก์ิง้ รวมถงึการหาพนัธมติรทางการคา้ 
          ปจัจบุนัเทคโนโลยต่ีางๆ ไดเ้พิม่ความสะดวกสบายใหก้บัผูบ้รโิภคไม่น้อย โดยเฉพาะการ 
ใหบ้รกิารของโทรศพัทม์อืถอืทีเ่ป็นมากกว่ามอืถอื คอื การโทรเขา้และรบัสายเท่านัน้เพราะขณะนี้ไดม้ี
การน านวตักรรมใหม่ๆ  เขา้มาใหบ้รกิาร อาท ิการท าธุรกรรมทางการเงนิหรอืการท าธุรกรรมทาง 
ธนาคารผ่านมอืถอื โดยใชว้ธิกีารผกูบญัชเีขา้กบัเลขหมายทีไ่ดใ้ ชบ้รกิารอยู่ ซึง่แนวทางนี้จะท าให้
ผูใ้ชบ้รกิารสามารถโอนเงนิหรอืช าระค่าบรกิารต่างๆ ไดโ้ดยทีผู่ใ้ชบ้รกิารไม่จ าเป็นตอ้งไปยนืเขา้แถวรอ
ควิรบับรกิารจากธนาคาร หรอืตูเ้อทเีอม็อกีต่อไป โดยขอ้ดจีากการใช้บรกิารดงักล่าวไมเ่พยีงช่วย
ประหยดัเวลาในการโอนเงนิ แต่ยงัลดค่าใชจ้า่ยในการจดัส่งเงนิเมือ่ เทยีบกบัการโอนเงนิแบบเดมิๆ ผ่าน
ไปรษณยีห์รอืบรษิทัทีท่ าธุรกจิรบัโอนเงนิโดยเฉพาะ อยา่งไร กต็ามบรกิารดงักล่าวไดร้บัความนิยมมาก
ในต่างประเทศ ซึง่ทีผ่่านมากไ็ดผ้ลติคอนเทนต่างๆเกีย่วกบั การท าธุรกรรมทางการเงนิใหม่ๆ  มา
ใหบ้รกิารผูบ้รโิภคเสมอ อาท ิการน าเทคโนโลยอีารเ์อฟไอดมีา ใส่ในโทรศพัทม์อืถอื และเมือ่น าไปสมัผสั
ทีเ่ครือ่งรบัสญัญาณกส็ามารถช าระเงนิไดท้นัท ีเป็นตน้ หากบรกิารธุรกรรมทางการเงนิบนมอืถอืมผีล
ตอบรบัดจีากผูใ้ชบ้รกิารในประเทศกย็งัเป็น ดชันีชีว้ดัถงึความเชื่อมัน่ของผูบ้รโิภค ซึง่ประเทศเกาหลี
และญีปุ่น่กป็ระสบความส าเรจ็อย่างมาก เพราะไมว่่าจะเป็นการไวว้างใจจากผูบ้รโิภคโดยผกูบญัชี
ธนาคารเขา้กบัเลขหมายโทรศพัทท์ีใ่ช ้บรกิารอยู ่โดยสาเหตุทีท่ าใหผู้บ้รโิภคไวว้างใจมากขึน้นัน้ ส่วน
หนึ่งมาจากการมรีะบบรกัษาความ ปลอดภยัด ีป้องกนัการเจาะขอ้มลูของผูใ้ชบ้รกิารไดม้คีอนเทนต์
ใหบ้รกิารมาก ส่วนในประเทศไทย มธีนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งในประเทศไทย ไดร้่วมมอืกบับรษิทั
โทรคมนาคมซึง่เป็นผูใ้หบ้รกิาร โทรศพัทเ์คลื่อนทีแ่ห่งหนึ่ง พฒันาการใหบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิ
ต่างๆบนมอืถอืเพื่อรองรบัความ ตอ้งการของลกูคา้ อกีทัง้เป็นการลดค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน เป็น
การเพิม่ฐานลกูคา้ของทัง้สอง 
 
 
 



ประชากร  
              ประชากรทีใ่ชศ้กึษาคอื ลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิารแอพพลเิคชัน่ของธนาคารกสกิรไทยในเขต
คลองเตย กรงุเทพฯ 
 
กลุ่มตวัอย่าง 
            การก าหนดแหล่งข้อมลู 
แหล่งขอ้มลูในการด าเนินการวจิยั ในครัง้นี้แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คอื 
             1. แหล่งขอ้มลูปฐมภูม ิ(Primary Data) ไดแ้ก่ การใชแ้บบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่งทีเ่ป็น
ผูใ้ชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิบนมอืถอืจ านวน 385 ตวัอยา่ง 
             2. แหล่งขอ้มลูทุตยิภมู ิ(Secondary Data) ไดแ้ก่ บทความทางอนิเตอรเ์น็ต เอกสาร 
ต ารา และงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง ใชใ้นการศกึษาคน้ควา้ในงานวจิยั 

 
การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
               ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั (Population) 
ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ ลกูคา้ทีเ่คยใชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิบน 
มอืถอืในกรงุเทพมหานครทีอ่ยูใ่นวยัท างาน 
                 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ ลกูคา้ทีเ่คยใชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิบนมอื 
ถอืในเขตคลองเตย ค านวณขนาดประชากรกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัโดยใชร้ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 
ค่าความผดิพลาดสงูสุดทีจ่ะเกนิขึน้ 5% หรอื 0.05 ไดข้นาดตวัอยา่งจ านวน 385 คน 
 
วตัถปุระสงคใ์นการท าวิจยั  
       1. เพื่อศกึษาทศันคตขิองผูใ้ชแ้อพพลเิคชัน่ของธนาคารกสกิรไทย 
       2. เพื่อศกึษาปจัจยัส่วนบุคลทีม่ผีลต่อทศันคตผิูใ้ชแ้อพพลเิคชัน่ธนาคารกสกิรไทยแตกต่างกนั 
 
ขอบเขตการวิจยั 
      การศกึษาครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิส ารวจ มุง่ศกึษาเฉพาะกลุ่มตวัอยา่งทีเ่คยไดร้บัการใชบ้รกิาร
แอพพลเิคชัน่ของธนาคารกสกิรไทยเท่านัน้ โดยเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากคนทีใ่ชแ้อพพลเิคชัน่ของธนาคาร
กสกิรไทยสาขาคลองเตย ในเขตคลองเตย กรงุเทพฯ 
 
สมมติฐานการวิจยั 
       ปจัจยัส่วนบุคลต่างกนัมผีลต่อทศันคตผิูใ้ชแ้อพพลเิคชัน่ธนาคารกสกิรไทยแตกต่างกนั 
 
 



ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
        1. ไดท้ราบถงึลกัษณะการใชง้านต่อกลุ่มลกูคา้ทีใ่ชง้านแอพพลเิคชัน่ของธนาคารกสรกิรไทย รวม
พฤตกิรรมการใชง้าน และทศันคตขิองลกูคา้ธนาคารกสกิรไทย  
        2. สามารถใชเ้ป็นแนวทางและขอ้มลูเบือ้งตน้ในการศกึษาเกีย่วกบัแอพพลเิคชัน่หรอืเนื้อหาที่
เกีย่วขอ้งของธนาคาร เพื่อต่อยอดความรูค้วามเขา้ใจในตวัของผูท้ีจ่ะศกึษาต่อไป 
        3. เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันารปูแบบของแอพพลเิคชัน่ในอนาคต ทีม่รีปูแบบของเนื้อหาของ
ลกูคา้และ ธนาคารและวธิกีารน าเสนอตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ช้งาน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา  
                    ผูว้จิยัใชแ้บบสอบถามเป็นเครือ่งมอืเพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากตวัอยา่ง โดยมี
รายละเอยีด เกีย่วกบัการสรา้งแบบสอบถามเป็นขัน้ตอนดงันี้  
                   1) ทบทวนวตัถุประสงคข์องการศกึษาและตวัแปรทีศ่กึษา 
                   2) ศกึษาวธิกีารสรา้งแบบสอบถามจากเอกสาร งานวจิยั และทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง  
                   3) สรา้งแบบสอบถามเพื่อถามความคดิเหน็ในประเดน็ต่อไปนี้คอื (1) ขอ้มลูทัว่ไป
เกีย่วกบั ผูต้อบแบบสอบถาม (2) ขอ้ค าถามเกีย่วกบัทศันคตขิองผูใ้ชบ้รกิารแอพพลเิคชัน่ แอพพลเิคชัน่
ธนาคารกสกิรไทย 
                   4) น าแบบสอบถามทีไ่ดส้รา้งขึน้มาเสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษา เพื่อตรวจสอบเนื้อหาและ 
เสนอแนะขอ้ปรบัปรงุแกไ้ข  
                   5) ท าการแกไ้ขปรบัปรงุแบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะใหถู้กตอ้ง  
                   6) น าแบบสอบถามไปทดลองกบัตวัอยา่งจ านวน 40 ราย เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่และน า
ผลทีไ่ดเ้ขา้ปรกึษากบัอาจารยท์ีป่รกึษา  
                  7) ท าการปรบัปรงุแบบสอบถามฉบบัสมบรณ์และน าเสนอใหอ้าจารยท์ีป่รกึษาอนุมตัก่ิอน 
แจกแบบสอบถาม 
                  8) แจกแบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอยา่ง 
องคป์ระกอบของแบบสอบถาม 
                      ผูท้ าวจิยัไดอ้อกแบบสอบถามซึง่ประกอบดว้ย 3 ส่วน พรอ้มกบัวธิกีารตอบค าถาม
ดงัต่อไปนี้ คอื  
                    ส่วนที ่1 เป็นค าถามเกีย่วกบัขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบค าถาม ไดแ้ก่ เพศ อายสุถานภาพ 
ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดต่้อเดอืน และเหตุผลของการใชแ้อพพลเิคชัน่ ธนาคารกสกิรไทย ลกัษณะ
ค าถามเป็นค าถามปลายเปิดแบบใหเ้ลอืกตอบ 
                   ส่วนที ่2 เป็นค าถามขอ้มลูเกีย่วกบัทศันคตขิองผูใ้ชบ้รกิารแอพพลเิคชัน่ ธนาคารกสกิร
ไทย จ านวน 20 ขอ้ โดยมลีกัษณะเป็นค าถามปลายปิด ซึง่ประกอบดว้ยค าตอบยอ่ยที ่แบ่งเป็น 5 ระดบั 
โดยใชม้าตรวดัประมาณค่า (Rating Scale) และใหค้ะแนนแต่ละระดบัตัง้แต่ค่าคะแนน น้อยทีสุ่ดคอื 1 
ถงึค่าคะแนนมากทีสุ่ดคอื 5  
                   ส่วนที ่3 เป็นค าถามปลายเปิดความคดิเหน็ต่อใชบ้รกิารแอพพลเิคชัน่ธนาคารกสกิรไทย 



ข้อมลูส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม  
จากการวเิคราะหค์วามถีแ่ละรอ้ยละของขอ้มลูส่วนบุคคลผูใ้ชแ้อพพลเิคชัน่ของธนาคารกสกิรไทย ในเขต
คลองเตย พบว่า ส่วนใหญ่คอืเพศชาย คดิเป็นรอ้ยละ 59.00 อายมุากทีสุ่ดคอื น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 20 ปี 
คดิเป็นรอ้ยละ 34.80 ดา้นสถานภาพมากทีสุ่ดคอื โสด คดิเป็นรอ้ยละ 69.60 ระดบัการศกึษามากทีสุ่ด
คอื ปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 62.00 อาชพีมากทีสุ่ดคคอื ธุรกจิส่วนตวั / คา้ขาย คดิเป็นรอ้ยละ 41.30 
และรายไดต่้อเดอืนมากทีสุ่ดคอืรายได ้30,001 – 40,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 33.20 
ทศันคติของผู้ใช้แอพพลิเคชัน่ของธนาคารกสิกรไทย ในเขตคลองเตย 

ระดบัทศันคตภิาพรวมของผูใ้ชแ้อพพลเิคชัน่ของธนาคารกสกิรไทย ในเขตคลองเตย พบว่า 
ค่าเฉลีย่ภาพรวมทศันคตขิองผูใ้ชแ้อพพลเิคชัน่ คอื 3.61 การแปรผลภาพรวมในระดบัมาก โดยดา้นทีผู่้
บโิภคใหค้วามส าคญัมากทีสุ่ดคอื ทศันคตดิา้นการใชง้าน มคี่าเฉลีย่ 3.86 รองลงมาคอื ทศันคตดิา้น
ความปลอดภยัมคี่าเฉลีย่ 3.54 และ ทศันคตดิา้นค่าบรกิารมคี่าเฉลีย่ 3.43  ตามล าดบั โดยรายละเอยีดมี
ดงันี้  
ดา้นความปลอดภยัของผูใ้ชแ้อพพลเิคชัน่ของธนาคารกสกิรไทย ในเขตคลองเตย ภาพรวม มคี่าเฉลีย่ 
3.54 การแปลผลอยูใ่นระดบัมาก ในรายขอ้ผูใ้ชม้ทีศันคตต่ิอ แอพพลเิคชัน่ของธนาคารมรีะบบความ
ปลอดภยัมคี่าเฉลีย่ 4.33 การแปลผลอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด ต่อมาการใชบ้รกิารแอพพลเิคชัน่ ธนาคาร
กสกิรไทยมรีะบบ แจง้เตอืนทุกครัง้ทีม่กีารท ารายการในบญัชขีองท่านมคี่าเฉลีย่  4.26 การแปลผลอยูใ่น
ระดบัมากทีสุ่ด คุณรูส้กึแอพพลเิคชัน่ ธนาคารกสกิรไทยมคีวามปลอดภยัระดบัใด มคี่าเฉลีย่ 3.67 การ
แปลผลอยูใ่นระดบัมาก แอพพลเิคชัน่ ธนาคารกสกิรไทย มรีะบบป้องกนัความลบั ของขอ้มลูอยา่ง
เหมาะสมมคี่าเฉลีย่ 3.42 การแปลผลอยูใ่นระดบัมาก การใส่รหสั 6 ตวั จะช่วยเพิม่ความปลอดภยัใหก้บั
แอพพลเิคชัน่ ธนาคารกสกิรไทยไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมคี่าเฉลีย่ 3.32 การแปลผลอยูใ่นระดบัปาน
กลาง ความน่าเชื่อถอืของธนาคารท าใหท้่านเลอืกสมคัรใชบ้รกิารแอพพลเิคชัน่ ธนาคารกสกิรไทยมี
ค่าเฉลีย่ 3.20 การแปลผลอยูใ่นระดบัมาก และธนาคารมกีารปรบัปรงุเวอรช์ัน่ของ แอพพลเิคชัน่ 
ธนาคารกสกิรไทยอยา่งสม ่าเสมอมคี่าเฉลีย่ 2.58 การแปลผลอยูใ่นระดบัน้อย 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษาในครัง้น้ี  

1) ในการพฒันาแอพพลเิคชัน่ควรค านึงถงึปจัจยัส่วนบุคคลเพศ อาย ุสถานภาพ อาชพี และ
รายไดข้องผูใ้ชง้านแอพพลเิคชัน่ เพราะผูบ้รโิภคทีม่ปีจัจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อาย ุสถานภาพ อาชพี 
และรายได ้มทีศันคตคิวามคดิเหน็ต่อแอพลเิคชัน่ต่างกนั ผูพ้ฒันาควรพจิารณาอย่างเหมาะสมกบั
ผูใ้ชง้าน  

2) ผูใ้ชง้านแอพพลเิคชัน่มทีศันคตต่ิอเรือ่งความปลอดภยัในระดบัมาก ดงันัน้ธนาคารจงึความให้
คามส าคญัในเรือ่งความปลอดภยัของผูใ้ชง้าน เพื่อใหผู้ใ้ชง้านเกดิความเชื่อมัน่ในเรื่องความปลอดภยัท า
ใหม้กีารใชง้านเพิม่มากขึน้ 

3) ดา้นการใชง้านผูใ้ชม้ทีศันคตใินระดบัมาก ดงันัน้ควรพฒันาแอพพลเิคชัน่ใหง้่าย สะดวก 
รวดเรว็ ถูกตอ้งต่อการใชง้าน เพื่อลดปญัหาทีจ่ะเกดิขึน้ และเป็นการใชเ้ทคโนโลยแีอพพลเิคชัน่ในการ
อ านวยความสะดวกเพิม่ยิง่ขึน้ 



4) เรือ่งค่าบรกิารผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัมากดงันัน้ควรมกีารเกบ็ค่าธรรมเนียมในการใชบ้รกิารอย่าง
เหมาะสม โดยอยูใ่นระดบัเดยีวกบัแอพพลเิคชัน่ของสถาบนัการเงนิอื่นๆ 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป  
 1) ควรศกึษาความสมัพนัธข์องทศันคตต่ิอแอพพลเิคชัน่กบัพฤตกิรรมการใชง้านแอพพลเิคชัน่ 
เพื่อทราบว่าทศันคตใินระดบัทีต่่างกนั จะส่งผลกระทบต่อพฤตกิรรมการใชง้านของผูใ้ชอ้ยา่งไร  
 2) ควรศกึษาความตอ้งการในการพฒันาแอพพลเิคชัน่ของ
ผูใ้ช ้เพื่อน าผลการวจิยัไปใชใ้นการพฒันาใหต้รงตามความตอ้งการของผูใ้ช้ 


