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บทคัดย่อ 

การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Application Banking (GHB All) ของกลุ่ม
ลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์  เขตเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการใช้บริการและ
ทัศนคติต่อ Mobile Application (GHB ALL)  และหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรม
ในการใช้งาน  และการเปรียบเทียบทัศนคติต่อ Mobile Application Banking (GHB ALL) จ าแนกตาม
พฤติกรรมการใช้บริการของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 610 คน เป็นเพศชาย และเป็นเพศหญิงสัดส่วนเท่าๆ กัน 
ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด อายุระหว่าง 31-40 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจและพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ระหว่าง 20,000-40,000 บาทต่อเดือน มีการใช้งาน Mobile 
Application Banking (GHB All) 1-2 คร้ังต่อสัปดาห์ ในช่วงเวลา 21.00-22.00 น. โดยใช้บริการโอนเงิน 
ติดตามข้อมูลข่าวสาร สอบถามยอดและขอรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีกับทางธนาคาร ได้รับข้อมูลและรู้จัก 
Mobile Application Banking (GHB All) ผ่านการแนะน าของพนักงานธนาคาร  การวัดทัศนคติที่มีต่อการใช้
งาน ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความสะดวก ด้านความถูกต้อง ด้านความปลอดภัย ด้านขั้นตอน การใช้
งาน และด้านภาพลักษณ์การใช้งาน Mobile Application (GHB ALL) ซึ่งมีผลการวัดทัศนคติอยู่ในระดับมาก
ที่สุดทุกด้าน  ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา  อาชีพ และรายได้ต่อเดือนมี
ความสัมพันธ์กับความถี่ในการใช้บริการ Mobile Application (GHB ALL) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
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Abstract 

This study aimed o: 1) explore behaviors on service using and attitudes towards Mobile Application 
(GHB All); 2) find relationships between personal factors and usage behaviors; and 3) compare the attitudes 
towards Mobile Application Banking (GHB All) based on usage behaviors of sample group consisted of 
610 clienteles. 



Results of the study revealed that there was an equal number of male and female clienteles of the 
bank.  Most of them were single, 31-40 years old, and bachelor’s degree graduates.  Their occupation 
included government official, state enterprise employee and private company employee with a monthly 
income rang of 20,000-40,000 baht.  The sample group used Mobile Application Banking (GHB All) service 
once to twice per week and during 9-10 p.m.  This involved money transfer service, data/information update, 
the bank balance inquiry and account statement.  They perceived data and knew about Mobile Application 
Banking (GHB All) through recommendations of personnel of the bank.  The measurement of attitudes 
towards usage behaviors comprised 5 aspects: convenience, correctness, safety, usage behavior ad Mobile 
Application (GHB All) using image which were found at a high level of all aspects.  For the hypothesis 
testing, there was a statistically significant relationship at 0.05 between the frequency of Mobile 
Applications (GHB All) using and the following : sex, age, educational attainment, occupation, and monthly 
income. 
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บทน า 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ในสังกัดกระทรวงการคลังสถาปนา

ขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ.2496 เพื่อเป็นสถาบันการเงินหลักของรัฐบาลในการ

สนับสนุนให้ประชาชน โดนเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง รวมทั้งเป็น

กลไกของรัฐบาลที่ช่วยสนับสนุนในการเจริญเติบโตของภาคอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจโดยรวมขอประเทศ 

โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลา 67 ปี ที่ผ่านมาธนาคารได้พัฒนาและเติบโตอย่าง

ต่อเน่ืองจนได้ก้าวขึ้นสู่การเป็นสถาบันการเงินชั้นน าในการให้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อให้สามารถเข้าถึง

ทุกความต้องการของลูกค้าทุกระดับ ภายใต้แนวคิดส าคัญในการพัฒนาองค์กรโดยการก้าวสู่ Digital 

Banking ด้วยการสร้างนวัตกรรมดิจิทัล ที่สามารถช่วยให้คนไทยได้รับบริการอย่างสะดวกสบายมากที่สุด  

  ปัจจุบันหลายองค์กรทั้งในและต่างประเทศได้น าเอาเทคโนโลยีไปช่วยในการพัฒนาและปรับปรุง

กระบวนการท างานในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะองค์กรด้านการเงินและการธนาคารในรูปแบบของการบริการ

ออนไลน์ (Online/Digital Services)  คือสถาบันการเงินในยุคดิจิทัล (2559) กระแสโลกออนไลน์ได้สร้างการ

เปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริโภคในการท าธุรกรรมการเงิน นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลง

เทคโนโลยีในโลกการเงินได้ส่งผลให้เกิดรูปแบบการให้บริการทางการเงินต่างๆ ที่อ านวยความสะดวกและ

ตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ The Bangkok insight Editorial Team กล่าวว่าในปี 2020 การ

ย้ายฐานจากเศรษฐกิจออฟไลน์เข้าสู่เศรษฐกิจออนไลน์เกิดขึ้นเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ การเปลี่ยนแปลงที่ควร



จะเกิดขึ้นภายใน 2-3 ปี วันนี้ได้เกิดขึ้นในคร้ังเดียวจากที่คาดว่าจะเกิดในปี 2025 โดยเฉพาะการท าธุรกรรม

ทางการเงินสมัยใหม่ที่สามารถท าธุรกรรมการเงินได้ทุกที่ ทุกเวลา รวดเร็วและสะดวกสบาย ผ่านอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต เป็นต้น  โดยผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะใช้บริการดิจิทัล  

แบ้งกิ้ง (Digital Banking) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการใช้บริการ Internet Banking และ Mobile 

Banking เพราะสะดวกสบายกว่า และสามารถท าธุรกรรมได้อย่างรวดเร็วตลอดเวลาด้วยตนเอง โดยไม่ต้อง

ไปที่สาขาของธนาคารธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นสถาบันการเงินของรัฐบาลอีกแห่งที่มีการตื่นตัวและ

พัฒนารูปแบบการให้บริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ  อย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งเน้นตอบสนองการ

ให้บริการต่อกลุ่มลูกค้าที่มีพฤติกรรมการท าธุรกรรมทางการเงินที่เปลี่ยนไป โดยมีการสร้างแอพพลิเคชั่นที่

น าเอาเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้กับงานบริการ รวมถึงการดูแลระบบสารสนเทศ  เพื่อเป็นการพัฒนาขีด

ความสามารถด้านบริการของธนาคารท าให้เกิดMobile Application : GHB ALL แอพพลิเคชั่นที่รวมทุก

บริการของ ธอส. ไว้ในมือถือลูกค้า ซึ่งแอพพลิเคชั่นถูกออกแบบมาจากความต้องการของลูกค้ามาจัดท าเป็น

ฟังก์ชั่นการใช้งานที่จ าเป็นเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ลูกค้าได้อย่างครบวงจร อาทิ การช าระเงินกู้ , โอนเงิน

ภายในและต่างธนาคาร , ดูใบเสร็จค่าบ้าน , ขอ Statement เงินฝาก , ซื้อสลากออมทรัพย์ ธอส. และ เปิดบัญชี

เ งิ นฝาก  ซึ่ ง เป็นการท าธุ รกรรมผ่ านดิ จิ ทั ล ได้ ง่ า ยๆ  เหมื อนยกสาขา  ธอส .มาไว้ ในมื อคุณ  

  ดังนั้น ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Application 

Banking (GHB All) ของกลุ่มลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์  เขตเชียงใหม่ เพื่อเป็นประโยชน์ที่จะสามารถ

ท าให้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตเชียงใหม่ จะได้น าไปพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการและการ

ให้บริการของธนาคาร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของธนาคารท าให้ผู้มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจ

สูงสุด ซึ่งจะน าไปสู่การเติบโตของธุรกิจธนาคารอย่างยั่งยืน 

 

วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

1 เพื่อศึกษาทัศนคติต่อ Mobile Application ( GHB ALL ) ของกลุ่มลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์  
เขตเชียงใหม่ 
  2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการใช้บริการ Mobile Application Banking ( GHB ALL ) ของกลุ่ม      
ลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์  เขตเชียงใหม่  
  3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมในการใช้งาน Mobile Application 
Banking ( GHB ALL ) ของกลุ่มลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์  เขตเชียงใหม่ 
  4 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติต่อ Mobile Application Banking ( GHB ALL ) จ าแนกตาม
พฤติกรรมการใช้บริการ ของกลุ่มลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์  เขตเชียงใหม่ 
 



สมมติฐานของการวิจัย 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ  Mobile Application ( 

GHB ALL ) ของกลุ่มลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์  เขตเชียงใหม่ 

สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมการใช้บริการแตกต่างกัน มีทัศนคติต่อการใช้บริการ Mobile Application 
( GHB ALL ) ของกลุ่มลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์  เขตเชียงใหม่ ต่างกัน 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ คือ กลุ่มลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์  เขตเชียงใหม่ ที่เคยใช้

Mobile Application  Banking (GHB All) จ านวน 6 สาขา 
 

 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังนี้คือ ลูกค้าที่ใช้บริการ Mobile Application Banking  (GHB All) ของ

กลุ่มลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์  เขตเชียงใหม่ โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างตามความสะดวกใช้สูตรการก าหนด

ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ทราบจ านวนประชากร คือ 18,757 ราย ข้อมูล ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563 โดยขนาดกลุ่ม

ตัวอย่างค านวณจากสูตรของ Yamane (1973) ) จากการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้เท่ากับ 392 ตัวอย่าง 

และเพื่อต้องการกลุ่มตัวอย่างที่เพียงพอ ผู้วิจัยได้เพิ่มกลุ่มตัวอย่างในการท าแบบสอบถาม ดังนั้น จ านวนกลุ่ม

ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้อย่างน้อย  610 ตัวอย่าง 

 

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีเคร่ืองมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง คือ ลูกค้าของธนาคาร

อาคารสงเคราะห์  เขตเชียงใหม่ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ แบบสอบถามมีทั้งหมด 4 ส่วนดังนี้  

   ส่วนที่ 1  ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูล 

   ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้ Mobile Application Banking  (GHB All) ของกลุ่ม  

ลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์  เขตเชียงใหม่ 

   ส่วนที่ 3  ประเภทของรายการใช้บริการ Mobile Application Banking  (GHB All)  

ของกลุ่มลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์  เขตเชียงใหม่ 

   ส่วนที่ 4  อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

  ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ โดยการใช้แบบสอบถามกับกลุ่ม
ตัวอย่างที่มาใช้บริการของธนาคารในช่วงเวลาปกติและหลังสถานการณ์โควิด-19 บรรเทา  ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่



เพื่อจัดกิจกรรมนอกสถานที่ร่วมกับแผนกอ่ืนของธนาคาร และได้เก็บแบบสอบถามจากลูกค้าธนาคารที่มา
ติดต่อขอข้อมูลระหว่างที่จัดกิจกรรมนอกสถานที่ ก่อนเก็บแบบสอบถามผู้วิจัยได้อธิบายวัตถุประสงค์และ
แนะน าวิธีท าแบบสอบถามก่อนที่กลุ่มตัวอย่างจะเร่ิมท า  จากนั้นได้มีการเก็บรวบรวมมาด าเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลและทดสอบสมมุติฐานด้วยโปรแกรมทางสถิติ   

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 

กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 610 คน เป็นเพศชาย และเป็นเพศหญิงสัดส่วนเท่าๆ กันส่วนใหญ่มีสถานภาพ
โสด   รองลงมาสถานภาพสมรสแล้ว    มีอายุระหว่าง 31-40 ปี   การศึกษาระดับปริญญาตรี      ประกอบ
อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ระหว่าง 15,001-25,000 บาทต่อเดือน      

พฤติกรรมการใช้งาน Mobile Application Banking (GHB All) ของกลุ่มลูกค้าธนาคารอาคาร
สงเคราะห์  เขตเชียงใหม่ ส่วนใหญ่ใช้งาน 1-2 คร้ังต่อสัปดาห์  มักจะใช้บริการในช่วง 21.00-22.00 น.  และ
ช่วง 9.00-12.00 น. โดยใช้ท าธุรกรรมการเงินพื้นฐานและการซื้อขายออนไลน์ ได้รับข้อมูลและรู้จัก Mobile 
Application Banking (GHB All) ผ่านการแนะน าของพนักงานธนาคาร และผ่านการแนะน าจากเพื่อน 
ประเภทธุรกรรมที่ใช้บริการ  คือการโอนเงินมีความถี่มากที่สุด  รองลงมาคือใช้ติดตามข้อมูลข่าวสาร  
สอบถามยอดและขอรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี 

ทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน ด้านความสะดวก ด้านความถูกต้อง ด้านความปลอดภัย ด้านขั้นตอน การ
ใช้งาน และด้านภาพลักษณ์การใช้งาน  Mobile Application (GHB ALL) ของกลุ่มลูกค้าธนาคารอาคาร
สงเคราะห์  เขตเชียงใหม่ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน    

ในส่วนของการทดสอบสมมุติฐาน ผู้วิจัยต้องการศึกษาว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้ต่อเดือนของผู้ใช้บริการมีความสัมพันธ์กับความถี่ในการใช้บริการ 
Mobile Application (GHB ALL) ของกลุ่มลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์  เขตเชียงใหม่  หรือไม่ ผลการ
ทดสอบสมมุติฐานพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา  อาชีพ และรายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับความถี่ใน
การใช้บริการ Mobile Application (GHB ALL) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  

สมมติฐานที่ผู้วิจัยทดสอบว่าพฤติกรรมการใช้บริการ (ช่วงเวลาการใช้งาน) มีผลต่อทัศนคติ การใช้
บริการ Mobile Application (GHB ALL) หรือไม่ ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า พฤติกรรมการใช้บริการมี
ผลต่อทัศนคติด้านภาพลักษณ์ของกลุ่มลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์  เขตเชียงใหม่ ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 



ปัจจุบันหลายองค์กรทั้งในและต่างประเทศได้น าเอาเทคโนโลยีไปช่วยในการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการท างานในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะองค์กรด้านการเงินและการธนาคารในรูปแบบของการบริการ
ออนไลน์ (Online/Digital Services) ส่งผลให้เกิดรูปแบบการให้บริการทางการเงินต่างๆ ที่อ านวยความ
สะดวกและตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ The Bangkok insight Editorial Team กล่าวว่าในปี 
2020 การย้ายฐานจากเศรษฐกิจออฟไลน์เข้าสู่เศรษฐกิจออนไลน์เกิดขึ้นเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้  โดยเฉพาะ
การท าธุรกรรมทางการเงินสมัยใหม่ที่สามารถท าธุรกรรมการเงินได้ทุกที่ ทุกเวลา รวดเร็วและสะดวกสบาย 
ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต เป็นต้น  โดยผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะใช้
บริการ Internet Banking และ Mobile Banking เพราะสะดวกสบายกว่า และสามารถท าธุรกรรมได้อย่าง
รวดเร็วตลอดเวลาด้วยตนเอง โดยไม่ต้องไปที่สาขาของธนาคาร  

 การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Application Banking (GHB All) ของกลุ่ม
ลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตเชียงใหม่ พบว่ากลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ทุกด้าน สอดคล้องกับข้อมูลสถิติธุรกรรมการช าระเงินของ ธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 2553–2558 พบว่า
ทั้งปริมาณ และมูลค่าการช าระเงินผ่านทางเครือข่าย (e-Payment) มีแนวโน้ม เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะ
ในด้านปริมาณการช าระเงิน ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) เช่นเดียวกับ      ปิยพงศ์ ตั้งจินตนาการ (2559) 
พบว่า ปริมาณการท าธุรกรรมการช าระเงินผ่านบริการ Mobile Banking มีอัตราการเติบโตร้อยละ 126.90 
เนื่องจากสามารถตอบโจทย์ ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ในการท าธุรกรรมได้ง่าย รวดเร็ว ทุกที่และทุก
เวลา นอกจากนี้การเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ท าให้ผู้บริโภคนิยมซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นของ
สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเพิ่มมากขึ้น การใช้งานสะดวกสบายและง่าย  ท าให้โอกาสในการช าระเงินเพื่อซื้อ
สินค้าหรือบริการผ่านสมาร์ทโฟนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย   ฉะนั้นการส ารวจทัศนคติของ
ผู้ใช้บริการคร้ังนี้จ านวน 5 ด้านได้แก่ ด้านความสะดวก ความถูกต้อง ความปลอดภัย ขั้นตอนการใช้งานและ
ภาพลักษณ์ พบว่าผู้ใช้บริการมีทัศนคติที่ดีในระดับมากและมากที่สุด แต่ขณะเดียวกัน ยังมีผู้ใช้บริการบาง
กลุ่มยังมีทัศนคติที่อยู่ในระดับน้อยที่สุดและน้อย ซึ่ งเป็นจุดที่ธนาคารต้องเร่งหาสาเหตุของทัศนคติที่
ค่อนข้างไปทางน้อยว่ามีจุดบกพร่องตรงจุดใด แล้วแก้ไขปรับปรุงไปที่ละประเด็น ยกตัวอย่างเช่น การเพิ่ม
ขนาดตัวอักษรส าหรับผู้ใช้บริการได้เลือกใช้ขนาดที่เหมาะสมกับตนเอง ดังที่วิชญ์พล เกตุชัยโกศล (2559) 
ได้ศึกษาว่าปัจจุบันสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่นิยม และส่วนใหญ่จะมีไว้เพื่อใช้งานใน
ชีวิตประจ าวัน แต่ส าหรับผู้ใช้ที่เป็นผู้สูงอายุนั้นจะมีสายตาที่ไม่เหมือนกับคนปกติซึ่งจะมีการมองเห็นที่
แตกต่างออกไป ในส่วนของการใช้งานแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ นั้นผู้ออกแบบส่วนใหญ่ไม่ได้ออกแบบมาให้
ผู้สูงอายุใช้โดยเฉพาะ ซึ่งท าให้ผู้สูงอายุมีการกดปุ่มที่ผิดพลาด หรือมองไม่เห็นสีที่ชัดเจน และมองว่าการใช้
แอพพลิเคชั่นยุ่งยากไม่สะดวก ข้อแนะน าการออกแบบการใช้งานหน้าจอที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุจะมี
การแบ่งออกเป็นส่วนของพื้นหลังที่มีสีพื้นหลังสบายตา และขนาดของตัวอักษรที่ต้องมีความเหมาะสมใน
การใช้งาน ไม่เล็กหรือ ใหญ่จนเกินไป รวมถึงรูปแบบตัวอักษรที่เป็นมาตรฐาน ด้านความปลอดภัยที่



ผู้ใช้บริการมีทัศนคติในระดับมากถึงมากที่สุด ดังที่  นิภาพร แสงทวีและสมนึก พ่วงพรพิทักษ์ (2017) ศึกษา
ว่า Mobile Banking (m-banking) เป็นบริการธนาคารออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน ซึ่งเป็น
ทางเลือกที่ต่างจากระบบธนาคารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (i-banking) ซึ่งใช้โปรแกรมเว็บแอปพลิเคชัน
ผ่านเบราว์เซอร์ เมื่อเทียบกันแล้วแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนมีความปลอดภัยและมั่นคงมากกว่า  มีบริการ
ต่างๆ ที่ตอบโจทย์ ใช้งานง่าย พกพาสะดวกได้ทุกที่และแอปพลิเคชันจะมีเทคนิควิธีการด้านความมั่นคง
หลายอย่าง ซึ่งท าให้ระบบมีความมั่นคงมากขึ้น    

 

ข้อเสนอแนะ 

 

1. ควรมีการส่งเสริมและจูงใจให้ลูกค้าของธนาคารอาคารสงเคราะห์มาใช้บริการ Mobile 
Application Banking (GHB All)  
  2. การประชาสัมพันธ์บริการต่างๆ ของ Mobile Application Banking (GHB All)  ต้องเข้าถึงลูกค้า
ทุกคนอย่างทั่วถึง 

 3. ควรเพิ่มบริการ Chat bot ใน Mobile Application Banking (GHB All) เพื่อสื่อสารข้อมูลและตอบ
ค าถามผู้ใช้บริการอย่างรวดเร็ว 

 

ข้อเสนอแนะของการท าวิจัยครั้งต่อไป 

 

1. การศึกษาพฤติกรรมเชิงลึกในประเด็นที่ผู้ใช้บริการมีทัศนคติต่อการใช้บริการ Mobile 
Application Banking (GHB All) ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยเนื่องจากในทางปฏิบัติองค์กรต้องการให้ลูกค้ามีทัศนคติ
และความพึงพอใจสูงสุด  
  2. การเปลี่ยนพฤติกรรมลูกค้าของธนาคารให้มาใช้บริการ Mobile Application Banking (GHB All) 
ทั้งหมด 
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