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บทคดัย่อ 

 

 การวิจัยในครัง้น้ีมีจุดมุ ่งหมายเพื่อศึกษาพฤติกรรมในการใช้งานธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบาย

แอพพลเิคชัน่ของผูบ้รโิภค ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั

ครัง้น้ี คอื ผู้บรโิภคที่ใช้งานธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ ของผู้บรโิภค ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั 

(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล มสีถติิ

ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าท ีการวเิคราะหค์วาม

แปรปรวนแบบทางเดยีว และการทดสอบค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายแบบเพยีรส์นั 

 ผลการวจิยั พบวา่ 

 1.  ผู้บรโิภคกลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มอีายุระหว่าง 25-34 ปี สถานภาพเป็นโสด ระดบั

การศกึษา ปรญิญาตร ีอาชพีเป็นพนกังานเอกชน รายไดต่้อเดอืน 20,000-29,999 บาท  

 2.  ผูบ้รโิภคมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการใช้งานธุรกรรมผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ ของผู้บรโิภค ส่วน

ใหญ่มรีะดบัความรูค้วามเขา้ใจอยู่ในระดบัมาก 

 3.  ผู้บริโภคมพีฤติกรรมการใช้งานธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ด้านระยะเวลาการใช้

อนิเทอร์เน็ต (ปี) พบว่า ระยะเวลาการใช้เฉลี่ยที่ 2.84 ปี ด้านระยะเวลาการทําธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบาย

แอพพลเิคชัน่ (เดอืน) พบวา่ ระยะเวลาการทาํธรุกรรมทางธนาคารผา่นโมบายแอพพลเิคชัน่ เฉลีย่ที ่12.23 เดอืน ดา้น

การใชบ้รกิารธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่โดยเฉลีย่ต่อเดอืน พบว่า จํานวนการใชบ้รกิาร เฉลี่ยที ่5 

ครัง้ต่อเดอืน ดา้นจาํนวนเงนิทีท่าํรายการแต่ละเดอืนโดยเฉลีย่ พบวา่ จาํนวนเงนิทีท่าํรายการ เฉลีย่ที ่7,795 บาท ดา้น

ช่วงเวลาที่ทําธุรกรรมผ่านโมบายแอพพลิเคชัน่มากที่สุด พบว่าส่วนใหญ่ทําธุรกรรมผ่านโมบายแอพพลิเคชัน่ใน

ช่วงเวลา 14.01 – 18.01 น. ดา้นผลกระทบต่อการใชบ้รกิารธรุกรรมทางธนาคารผา่นเวบ็ไซต ์พบวา่สว่นใหญ่ใชบ้รกิาร

ธรุกรรมทางธนาคารผ่านเวบ็ไซตล์ดลงมาก ดา้นประเภทธรุกรรมทางธนาคารผา่นโมบายแอพพลเิคชัน่ พบว่าส่วนใหญ่

ทาํธรุกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ประเภท การโอนเงนิระหวา่งบญัช ีและดา้นความมัน่ใจในความถูกตอ้ง

ของการใช้ธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ผู้บรโิภคมรีะดบัความมัน่ใจในความถูกต้องของการใช้งาน

ธรุกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ มาก 

 4.  ผูบ้รโิภคมคีวามพงึพอใจในการใชง้านธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ พบว่าภาพรวมอยู่

ในระดบัมากทีส่ดุ 

__________________________________ 
1สาขาวชิาการตลาด หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบวา่ 

 ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชง้าน

ธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ดา้นระยะเวลาการใชอ้นิเทอรเ์น็ต แตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติ ิ

ทีร่ะดบั 0.01 

 ความรู้ความเขา้ใจของผู้บรโิภคในการใช้งานธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ แตกต่างกนั           

มพีฤตกิรรมการใชง้านธรุกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ ดา้นความพงึพอใจในการทําธุรกรรมผ่านโมบาย

แอพพลเิคชัน่แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.01  

 ผู้บริโภคที่มีพฤติกรรมการใช้งานธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลิเคชัน่ด้านระยะเวลาการทํา

ธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่ามาก กบัความพงึพอใจ       

ในการใชง้านธรุกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่โดยรวม ทีน่ยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 ผู้บรโิภคที่มพีฤติกรรมการใช้งานธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ด้านระยะเวลาโดยเฉลี่ย         

การทําธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางตรงขา้มกนัในระดบัค่อนขา้งตํ่า กบั

ความพงึพอใจในการใชง้านธรุกรรมทางธนาคารผา่นโมบายแอพพลเิคชัน่โดยรวม ทีน่ยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 ผูบ้รโิภคทีม่พีฤตกิรรมการใชง้านธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ดา้นจํานวนเงนิโดยเฉลีย่ที่

ทํารายการแต่ละเดอืน มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งตํ่า กบัความพงึพอใจในการใชง้านธุรกรรม

ทางธนาคารผา่นโมบายแอพพลเิคชัน่โดยรวม ทีน่ยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 

คาํสาํคญั: พฤตกิรรม พงึพอใจ โมบายแอพพลเิคชัน่  

 

Abstract 

 
 The purpose of this research is to study the behaviors of users of the mobile applications of Siam 

Commercial Bank Public Company Limited to process banking transactions in Bangkok. The sample includes 

400 users of the mobile applications of Siam Commercial Bank Public Company Limited to process banking 

transactions in Bangkok and the data are collected through questionnaires. Statistical methods used to 

analyze the data are percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way analysis of variance and Pearson 

product moment correlation coefficient. 

 The research results are as follows: 

 1.  The majority of the sample are single, females, aged between 25 and 34 years old, having a 

bachelor’s degree and working as a private company employee with the monthly income of Baht 20,000 to 

29,999. 

 2.  The cognitive of on using users the mobile applications to process banking transactions is at 

the much level. 

 3.  Regarding the users’ behaviors in using mobile applications to process banking transactions, 

their average Internet usage period (year) is 2.84 years and their average period of using mobile applications 

to process banking transactions (month) is 12.23 months. In terms of monthly use of mobile applications to 

process banking transactions, their average number of times per month is five times and the average amount 

of transactions in a month is Baht 7,795. The peak period of use of mobile applications to process banking 

transactions is between 02:01 and 06:01 PM. In respect of the impact on the use of website to process 
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banking transactions, it is found that the majority of the sample decreases their use of website to process 

banking transactions. The mostly-used type of banking transactions through mobile applications is money 

transfer between accounts. Finally, the users have a high level of confidence in the accuracy of the use of 

mobile applications to process banking transactions.  

 4.  Overall, the level of users’ satisfaction in the use of mobile applications to process banking 

transactions is in the most level. 

 The hypotheses testing results are as follows: 

 Users of different ages, different marital statuses, education levels, occupations and monthly 

incomes have different behaviors in the use of mobile applications to process banking transactions in terms 

of Internet usage periods with statistical significance of .01 levels. 

 Users with different cognitive on the use of mobile applications to process banking transactions 

have different behaviors in the use of mobile applications to process banking transactions in terms of 

satisfaction in the use of mobile applications to process banking transactions at statistical significance of .01 

level. 

 The relationship between users’ behavior in the use of mobile applications to process banking 

transactions in terms of the period of using mobile applications to process banking transactions and their 

overall satisfaction in the use of mobile applications to process banking transactions is positively very low 

level, with the statistical significance of .05 level.  

 The relationship between users’ behavior in the use of mobile applications to process banking 

transactions in terms of the average period of using mobile applications to process banking transactions and 

their overall satisfaction in the use of mobile applications to process banking transactions is negatively rather 

low level, with the statistical significance of .05 level. 

 The relationship between users’ behavior in the use of mobile applications to process banking 

transactions in terms of the average amount of transactions in a month and their overall satisfaction in the 

use of mobile applications to process banking transactions is positively rather low level, with the statistical 

significance of .01 level. 

 

Keywords: Behavior, Satisfaction, Mobile apps with  

 

บทนํา 

 สถาบนัการเงนิเป็นอกีสถาบนัหน่ึงทีม่บีทบาทสงูในการดําเนินธุรกจิ และการดําเนินชวีติประจําวนัของผูค้น

ทัว่ไปในวงกว้าง กล่าวคอื สถาบนัการเงนิส่งผลต่อสภาพความเป็นอยู่และมาตรฐาน การครองชพีของประชาชนใน

ประเทศ โดยการให้บรกิารทางการเงนิในรูปแบบต่างๆ ซึง่แต่ละสถาบนัการเงนิ ต่างกต็้องแข่งขนักนัเพื่อใหบ้รกิารที่

ดีกว่าคู่แข่งขนั ประกอบกบัในปจัจุบนัความก้าวหน้าทางระบบเทคโนโลยีการสื่อสารมีบทบาทต่อพฤติกรรมของ

ผูบ้รโิภคเป็นอยา่งยิง่ เหตุเป็นเพราะความเรว็ในการรบัส่งขอ้มูลทีส่งูขึน้ผ่านการพฒันาระบบ 3G ในประเทศไทย และ

โดยเฉพาะอย่างยิง่อุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างโทรศพัทเ์คลื่อนทีแ่บบสมารท์โฟนและแทบ็เลต็ ทีต่ลาดมกีารขยายตวัอย่าง

มาก จนกล่าวได้ว่าโทรศพัท์เคลื่อนทีแ่บบสมารท์โฟนและแทบ็เลต็ คอืคอมพวิเตอร์ขนาดย่อส่วน ที่ผูบ้รโิภคสามารถ

พกพาไปไหนมาไหนกไ็ด้ จึงทําให้เกิดความยดืหยุ่นสูงในการพฒันาแอพพลเิคชัน่เพื่อสร้างการบริการใหม่ในการ
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ตอบสนองรูปแบบการใช้ชวีติของผู้บรโิภคในยุคปจัจุบนัได้ด ีไม่ว่าจะเป็นการใช้งานเพื่อความบนัเทงิต่างๆ รวมถึง       

การใชง้านดา้นบรกิารทางธรุกจิ  

 การขยายตวัของตลาดโทรศพัทม์อืถอืแบบสมารท์โฟน และแทบ็เลต็ ทาํใหก้ารใหบ้รกิารต่างๆ ของธนาคาร

ที่จากเดมิพฒันาจากการให้บรกิารที่สาขามาเป็น การให้บรกิารธนาคารผ่านระบบอนิเทอร์เน็ต ซึ่งทําธุรกรรมผ่าน

เวบ็ไซตบ์นเครื่องคอมพวิเตอรม์าเป็น การใหบ้รกิารธุรกรรมธนาคารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่แทน โดยการใหบ้รกิาร

ธรุกรรมธนาคารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ มคีวามแตกต่างและขอ้ดกีวา่การใหบ้รกิารผา่นทางเวบ็ไซต ์ดงัน้ี 

 1. มรีปูแบบหน้าตาการใชง้านที ่สวยกวา่ และเขา้ใจงา่ยกวา่ 

 2. เขา้ถงึขอ้มลูไดเ้รว็กวา่ 

 3. รองรบัการสัง่งาน ผ่านการใชน้ิ้วสมัผสัไดด้กีวา่ 

 4. สามารถทาํธรุกรรมไดห้ลากหลายกวา่ 

 5. มคีวามสะดวก ปลอดภยั และตอบสนองกบัวถิชีวีติของผูใ้ชโ้ทรศพัทม์อืถอืแบบสมารท์โฟนมากกวา่ 

 จากจุดเด่นดังกล่าวของการใช้งานโมบายแอพพลิเคชัน่ ซี่งมีผลต่อเน่ืองมาจาก พฤติกรรมการใช้

โทรศพัทเ์คลื่อนทีแ่บบสมารท์โฟน และ แทบ็เลต็ ทีม่แีนวโน้มมากขึน้ในปจัจุบนั ดงันัน้การใหก้ารบรกิารของธนาคาร

พาณิชยไ์ทย จงึต้องมกีารปรบักลยุทธใ์นการแข่งขนัเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวถิกีารใช้ชวีติของผู้บรโิภคใหม้ากทีสุ่ด การ

บรกิารธุรกรรมของธนาคารผ่านช่องทางโมบายแอพพลเิคชัน่ จงึเป็นอกีนวตักรรมหน่ึง ทีก่ําลงัมบีทบาทสาํคญัต่อการ

ใชง้านของผูบ้รโิภคในปจัจุบนัมากขึน้เรื่อยๆ และที่ผ่านมายงัไม่มกีารทําการศกึษาวจิยัอย่างแทจ้รงิว่า การใหบ้รกิาร

ธรุกรรมธนาคารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ สามารถตอบสนองความพงึพอใจใหก้บัผูบ้รโิภคไดม้ากน้อยเพยีงไร และมผีล

ต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารธรุกรรมทางธนาคารผา่นเวบ็ไซตเ์ปลีย่นแปลงไปมากน้อยหรอืไมอ่ยา่งไร  

 เน่ืองจากธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) เป็นธนาคารที่มุ่งเน้นการพฒันานวตักรรมใหม่ๆ เพื่อ

ตอบสนองลูกค้าอยู่เสมอ ทําใหผู้ว้จิยัสนใจทีจ่ะทําการศกึษาพฤตกิรรมและความพงึพอใจจากการใชง้านธุรกรรมทาง

ธนาคารผา่นโมบายแอพพลเิคชัน่ ของผูบ้รโิภค ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่เป็น

ตวัแทนกลุ่มประชากรส่วนใหญ่และมคีวามหลากหลายมากทีสุ่ดของประเทศ อกีทัง้เป็นกลุ่มประชากรทีม่คีวามสนใจ

และตอบรบักบัเทคโนโลยใีหม่ๆได้เรว็กว่ากลุ่มประชากรในพื้นที่อื่นๆ เพื่อนําผลการศึกษาวจิยัที่ได้นําไปใช้ในการ

พฒันาผลติภณัฑ ์และกาํหนดกลยุทธต่์างๆเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการของผูบ้รโิภคไดอ้ย่างสงูสุดต่อไป รวมถงึ

เพื่อเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ผูท้ีส่นใจจะพฒันาโมบายแอพพลเิคชัน่ นําขอ้มูลไปประยุกต์ในการพฒันาการบรกิารต่อไปได้

อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

 1. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมในการใชง้านธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ของผูบ้รโิภค ธนาคาร

ไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 

การศกึษา อาชพี และรายได ้

  2. เพื่อศกึษาความรู้ความเขา้ใจของผู้บรโิภคในการใชง้านธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่         

ทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรม และความพงึพอใจ ในการใชง้านธรุกรรมทางธนาคารผา่นโมบายแอพพลเิคชัน่  

  3. เพื่อศึกษาความความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมในการใช้งานธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบาย

แอพพลเิคชัน่ กบัความพงึพอใจ ในการใชง้านธรุกรรมทางธนาคารผา่นโมบายแอพพลเิคชัน่ 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั  

 1.  ตวัแปรอสิระ แบ่งเป็นดงัน้ี 

   1.1  ขอ้มลูสว่นบุคคล 

   1.1.1  เพศ แบง่เป็น 2 กลุ่ม คอื 

    1.1.1.1 ชาย 

    1.1.1.2 หญงิ 

   1.1.2  อาย ุแบง่เป็น 5 กลุ่ม คอื 

    1.1.2.1 15 – 24 ปี 

    1.1.2.2 25 – 34 ปี 

    1.1.2.3 35 – 44 ปี 

    1.1.2.4 45 – 54 ปี       

    1.1.2.5 ตัง้แต่ 55 ปีขึน้ไป 

   1.1.3  สถานภาพ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คอื 

    1.1.3.1 โสด 

     1.1.3.2 สมรส/อยู่ดว้ยกนั 

      1.1.3.3 หมา้ย/หยา่รา้ง/แยกทางกนัอยู่  

   1.1.4 การศกึษา แบง่เป็น 3 กลุ่ม คอื 

    1.1.4.1 ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี

    1.1.4.2 ปรญิญาตร ี

    1.1.4.3 ปรญิญาโท หรอื สงูกว่า 

    1.1.5  อาชพี 

      1.1.5.1 นกัเรยีน / นกัศกึษา / นิสติ 

     1.1.5.2 พนกังานบรษิทัเอกชน 

     1.1.5.3 รบัราชการ / รฐัวสิาหกจิ 

     1.1.5.4 ประกอบธรุกจิสว่นตวั 

     1.1.5.5 พอ่บา้น / แมบ่า้น 

     1.1.5.6 อืน่ๆโปรดระบุ………. 

   1.1.6  รายได ้แบง่เป็น 4 กลุ่ม คอื 

    1.1.6.1 10,000-19,999 บาท 

    1.1.6.2 20,000-29,999 บาท 

    1.1.6.3 30,000-39,999 บาท 

    1.1.6.4 40,000 บาท ขึน้ไป  

 2.  ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่ 

  2.1  พฤติกรรมในการใช้งานธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ของผูบ้รโิภค ธนาคารไทย

พาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

  2.2  ความพงึพอใจในการใช้งานธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ของผู้บรโิภค ธนาคาร

ไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานการวิจยั  

 1. ผูบ้รโิภคทีม่ขีอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศกึษา อาชพี และรายได ้แตกต่างกนั มี

พฤตกิรรมการใชง้านธรุกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ ของผูบ้รโิภค ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

 2. ความรูค้วามเขา้ใจของผูบ้รโิภคในการใชง้านธรุกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ แตกต่างกนั 

มีพฤติกรรมการใช้งานธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลิเคชัน่ ของผู้บริโภค ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด

(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

 3. ความรูค้วามเขา้ใจของผูบ้รโิภคในการใชง้านธรุกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ แตกต่างกนั 

มคีวามพงึพอใจในการใชง้านธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ ของผูบ้รโิภค ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั

(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 ความหมายประชากรศาสตร ์ พรทพิย ์วรกจิโภคาทร (2529: 312-315)[1] ไดก้ล่าวถงึลกัษณะของผูร้บั

สารทีว่เิคราะห ์ตามลกัษณะทางประชากร ซึง่แต่ละบคุคลจะแตกต่างกนัไปโดยความแตกต่างทางประชากรศาสตร ์จะมี

อทิธพิลต่อการสือ่สารได ้ซึง่ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ สว่นฉตัยาพร เสมอใจ (2550: 36-37)[2] ไดอ้ธบิายถงึ ปจัจยั

สว่นบุคคล (Personal Factor) วา่พฤตกิรรมการซือ้ของบคุคลไดร้บัอทิธพิลจากปจัจยัเฉพาะของบคุคล 

 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความรู้ ในแต่ละบุคคลต่างมคีวามรู้ ความเข้าใจ ในสิง่ต่าง ๆ มากน้อยไม่เท่ากนั

ขึน้อยู่กบัสภาพความพร้อมในแต่ละสถานการณ์ ซึง่ปจัจยัหลกัทีม่อี ิทธพิลต่อความความรู้ ความเขา้ใจที่สําคญัซึ่ง

วอชงิตนั และคาลก์ (แสงจนัทร ์โสภากาล.  2550: 15-16)[3] ไดอ้ธบิายเกีย่วกบัผลสมัฤทธิใ์นการเรยีนหรอืระดบัการ

เรยีนของนักเรยีนทีม่คีวามสอดคล้องกนักล่าวคอืพบว่ามคีวามสมัพนัธ์กบัองคป์ระกอบ 2 ประการ คอื องคป์ระกอบ

ทางดา้นสตปิญัญาและองคป์ระกอบดา้นทีไ่ม่ใช่สตปิญัญา องคป์ระกอบทีไ่ม่ใช่สตปิญัญา ไดแ้ก่ องคป์ระกอบทางดา้น

เศรษฐกจิสงัคมครอบครวั และการจงูใจ 

 ความหมายของความพึงพอใจ ดเิรก ฤกษ์หร่าย (2528)[4] กล่าวว่า ความพงึพอใจ หมายถงึ ทศันคติ

ทางบวกของบุคคลที่มีต่อสิง่ใดสิง่หน่ึง เป็นความรู้สกึหรอืทศันคติที่ดีต่องานที่ทําของบุคคลที่มีต่องานในทางบวก 

ความสขุของบุคคลอนัเกดิจากการปฏบิตังิานและไดร้บัผลเป็นทีพ่งึพอใจ ทาํใหบุ้คคลเกดิความกระตอืรอืรน้ มคีวามสุข 

ความมุ่งมัน่ทีจ่ะทาํงาน มขีวญัและมกีาํลงัใจ มคีวามผกูพนักบัหน่วยงาน มคีวามภาคภูมใิจในความสาํเรจ็ของงานทีท่าํ 

และสิง่เหล่าน้ีจะส่งผลต่อประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการทํางานส่งผลต่อถึงความก้าวหน้าและความสําเรจ็ของ

องคก์ารอกีด้วย  ส่วนวรุิฬ พรรณเทว ี(2542)[5] กล่าวว่า ความพงึพอใจเป็นความรูส้กึภายในจติใจของมนุษยท์ีไ่ม่

เหมอืนกนั ขึน้อยู่กบัแต่ละบุคคลว่าจะมคีวามคาดหมายกบัสิง่หน่ึงสิง่ใดอย่างไร ถ้าคาดหวงัหรอืมคีวามตัง้ใจมากและ

ได้รบัการตอบสนองด้วยดจีะมคีวามพงึพอใจมากแต่ในทางตรงกนัขา้มอาจผดิหวงัหรอืไม่พงึพอใจเป็นอย่างยิง่ เมื่อ

ไม่ไดร้บัการตอบสนองตามทีค่าดหวงัไวท้ัง้น้ีขึน้อยู่กบัสิง่ทีต่ ัง้ใจไวว้่าจะมมีากหรอืน้อยสอดคลอ้งกบั ฉัตรชยั (2535) 

กล่าวว่า ความพงึพอใจหมายถงึความรูส้กึหรอืทศันคตขิองบุคคลทีม่ต่ีอสิง่หน่ึงหรอืปจัจยัต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง ความรูส้กึ

พอใจจะเกดิขึน้เมื่อความตอ้งการของบุคคลไดร้บัการตอบสนองหรอืบรรลุจุดมุ่งหมายในระดบัหน่ึง ความรูส้กึดงักล่าว

จะลดลงหรอืไมเ่กดิขึน้ หากความตอ้งการหรอืจดุมุง่หมายนัน้ไมไ่ดร้บัการตอบสนอง 

 ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค ปจัจบุนัแนวความคดิทางการตลาดมุง่ใหค้วามสนใจกบัความตอ้งการ

ของผูบ้รโิภคเป็นสาํคญั ทาํใหธุ้รกจิจาํเป็นตอ้งใชก้ลยุทธท์างการตลาดมากขึน้เพื่อใหไ้ดร้บัการตอบสนองจากผูบ้รโิภค

อยา่งสมํ่าเสมอ รวมทัง้เป็นการรกัษาฐานลกูคา้ใหไ้ดม้ากทีส่ดุและสามารถขยายฐานลกูคา้ใหเ้พิม่มากขึน้ดว้ย จงึตอ้งมี

ความเขา้ใจเกีย่วกบัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคเพื่อทีจ่ะสามารถสรา้งความสมัพนัธไ์ดต้รงตามกลุ่มลูกคา้เป้าหมายใหเ้กดิ

พฤตกิรรมการซือ้ในทีส่ดุ ซึง่ความหมายของพฤตกิรรมผูบ้รโิภคไดม้ผีูใ้หค้ํานิยามไวห้ลายราย โดยความหมายของคํา
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ว่าพฤติกรรมผู้บรโิภคทีส่ําคญันัน้มดีงัต่อไปน้ี พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระทําของบุคคลใดบุคคลหน่ึงที่

เกีย่วขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาใหไ้ดซ้ึง่สนิคา้และบรกิาร ซึง่หมายถงึการตดัสนิใจซือ้สนิคา้และบรกิาร ทีส่ามารถสรา้ง

ความพงึพอใจในการซือ้ใหแ้ก่ผูซ้ือ้มากทีส่ดุ สาเหตุทีผู่บ้รโิภคซือ้สนิคา้และบรกิาร อาจเป็นเพราะมสีิง่จงูใจบางประการ

ทีส่อดคลอ้งกบัทศันคตขิองผูบ้รโิภค (องอาจ ปะทะวานิช. 2525: 31-41)[6] 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ผูบ้รโิภคทีใ่ชง้านธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบาย

แอพพลิเคชัน่ ของผู้บรโิภค ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจํานวน

ประชากรทีแ่น่นอน  

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในงานวิจยั กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื ผูบ้รโิภคทีใ่ชง้านธรุกรรมทางธนาคาร

ผา่นโมบายแอพพลเิคชัน่ ของธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากไม่ทราบจาํนวน

ประชากรทีแ่น่นอน จงึกําหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างในกรณี ทีไ่ม่ทราบจํานวนประชากร โดยใหค้่าความผดิพลาดไม่เกนิ 

5% ดว้ยความเชื่อมัน่ 95% ซึง่มวีธิกีารหาค่าจํานวนกลุ่มตวัอย่างจากสตูร (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2545: 26)[7] ได้

ขนาดตวัอยา่ง 385 ตวัอย่าง และเพิม่จาํนวนตวัอย่าง เท่ากบั 15 คน รวมเป็นขนาดตวัอยา่งทัง้หมด 400 คน โดยใชว้ธิี

แบบกําหนดสดัส่วน (Proportionate) ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลและสอบถามผูบ้รโิภค 

วธิกีารสุม่กลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ย 2 ขัน้ตอน ดงัน้ี 

 ขัน้ท่ี 1 ใชว้ธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบชัน้ภูม ิ(Stratified Sampling ) แบบกําหนดสดัส่วน (Proportionate) ตาม

ของผู้บรโิภคที่ใช้งานธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ โดยทําการกําหนดสดัส่วนตามเขตพื้นทีบ่รหิาร

สาขาของธนาคารไทยพาณิชย ์ทีท่าํการแบง่เขตพืน้ทีบ่รหิารออกเป็น 10 สาํนักงานเขต http://servicepoint.scb.co.th/ 

th/internal?channel_type=area สบืคน้วนัที ่17 มกราคม 2557 ตามสตูรคาํนวณ 

 ขัน้ท่ี 2 ใชว้ธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบอาศยัความสะดวก (Convenience sampling) ตามจาํนวนกลุ่มตวัอย่างใน

แต่ละเขต เพือ่แจกแบบสอบถามตามจาํนวนสดัสว่นในแต่ละฝา่ยทีก่าํหนดไวใ้นขัน้ที ่1 ใหก้บัผูบ้รโิภคทีใ่ชง้านธุรกรรม

ทางธนาคารผา่นโมบายแอพพลเิคชัน่ จนครบ 400 ชุด 

 

ผลการวิจยั  

 จากการวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัพฤตกิรรมในการใชง้านธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ของ

ผูบ้รโิภค ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร กบัความสมัพนัธท์ีม่ต่ีอความรูค้วามเขา้ใจของ

ผู้บรโิภคในการใช้งานธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลิเคชัน่ และความพงึพอใจในการใช้งานธุรกรรมทาง

ธนาคารผา่นโมบายแอพพลเิคชัน่ สามารถแบง่การสรุปผลออกไดด้งัต่อไปน้ี 

 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะหข์้อมูลลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 

 ผลการวจิยัพบวา่กลุ่มผูบ้รโิภคสว่นใหญ่เป็น เพศหญงิ 250 คน คดิเป็นรอ้ยละ 62.5 สว่นใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 

25 – 34 ปี จาํนวน 162 คน คดิเป็นรอ้ยละ 40.5 ส่วนใหญ่มสีถานภาพสมรสเป็น โสด จํานวน 248 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

62 ส่วนใหญ่มรีะดบัการศกึษาอยู่ทีร่ะดบัปรญิญาตร ีจํานวน 358 คน คดิเป็นรอ้ยละ 89.5 ส่วนใหญ่ประกอบอาชพี

พนักงานบรษิทัเอกชน 354 คน คดิเป็นร้อยละ 88.5 และส่วนใหญ่มรีายได้ต่อเดอืนอยู่ที ่ 20,000 – 29,999 บาท 

จาํนวน 156 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39 

 

 

 

http://servicepoint.scb.co.th/%20th/internal?channel_type=area�
http://servicepoint.scb.co.th/%20th/internal?channel_type=area�
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 ส่วนท่ี 2 การวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกบัความเข้าใจเกี่ยวกบัการใช้งานธุรกรรมธนาคารผ่านโมบาย

แอพพลิเคชัน่ 

 ผลการวจิบัพบว่ากลุ่มผู้บรโิภคมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการใช้งานธุรกรรมผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ 

ของผู้บริโภค ส่วนใหญ่มีระดบัความรู้ความเข้าใจอยู่ในเกณฑ์มาก ร้อยละ 58 และในระดับปานกลางร้อยละ 42 

ตามลาํดบั 

 ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งานธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบาย

แอพพลิเคชัน่ 

 ผลการวจิยัพบวา่กลุ่มผูบ้รโิภคมพีฤตกิรรมการใชง้านธรุกรรมทางธนาคารผา่นโมบายแอพพลเิคชัน่  

 ดา้นระยะเวลาการใชอ้นิเทอรเ์น็ต (ปี) พบว่า ระยะเวลาการใชท้ีน้่อยทีส่ดุอยู่ที ่1 ปี มากทีส่ดุที ่5 ปี เฉลีย่ที ่

2.84 ปี  

 ดา้นระยะเวลาการทาํธรุกรรมทางธนาคารผา่นโมบายแอพพลเิคชัน่ (เดอืน) พบวา่ ระยะเวลาการทาํธรุกรรม

ทางธนาคารผา่นโมบายแอพพลเิคชัน่น้อยทีส่ดุอยูท่ี ่2 เดอืน มากทีส่ดุที ่36 เดอืน เฉลีย่ที ่12.23 เดอืน  

 ด้านการใช้บรกิารธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่โดยเฉลี่ยต่อเดอืน พบว่า จํานวนการใช้

บรกิารน้อยทีส่ดุอยูท่ ี ่1 ครัง้ต่อเดอืน มากทีส่ดุที ่15 ครัง้ต่อเดอืน เฉลีย่ที ่5 ครัง้ต่อเดอืน 

 ดา้นจาํนวนเงนิทีท่าํรายการแต่ละเดอืนโดยเฉลีย่ พบว่า จํานวนเงนิทีท่ํารายการน้อยทีสุ่ดอยู่ที ่1,000 บาท 

มากทีส่ดุที ่50,000 บาท เฉลีย่ที ่7,795 บาท 

 ด้านช่วงเวลาที่ทําธุรกรรมผ่านโมบายแอพพลิเคชัน่มากที่สุด พบว่าส่วนใหญ่ทําธุรกรรมผ่านโมบาย

แอพพลเิคชัน่ในชว่งเวลา 14.01 – 18.01 น. จาํนวน 164 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41 

 ดา้นผลกระทบต่อการใช้บรกิารธุรกรรมทางธนาคารผ่านเวบ็ไซต์ พบว่าส่วนใหญ่ใชบ้รกิารธุรกรรมทาง

ธนาคารผา่นเวบ็ไซตล์ดลงมาก จาํนวน 202 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50.5 

 ดา้นประเภทธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ พบว่าส่วนใหญ่ทําธุรกรรมทางธนาคารผ่านโม

บายแอพพลเิคชัน่ประเภท การโอนเงนิระหวา่งบญัช ีจาํนวน 224 คน คดิเป็นรอ้ยละ 56 

 ดา้นความมัน่ใจในความถกูตอ้งของการใชธ้รุกรรมทางธนาคารผา่นโมบายแอพพลเิคชัน่มคีา่เฉลีย่อยูท่ี ่4.03 

แปลไดว้่า ผู้บรโิภคมรีะดบัความมัน่ใจในความถูกต้องของการใช้งานธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ 

มาก 

 ส่วนท่ี 4 การวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกบัความพึงพอใจในการใช้งานธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบาย

แอพพลิเคชัน่ 

 ผลการวจิยัพบว่ากลุ่มผูบ้รโิภคมคีวามพงึพอใจในการใชง้านธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ 

พบวา่ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ มค่ีาเฉลีย่อยูท่ี ่4.28 เมือ่พจิารณาแต่ละดา้นเหน็ไดว้า่ 

 ความพงึพอใจในการใช้งานธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ ของผู้ตอบแบบสอบถาม เรยีง

จากมากไปน้อยพบวา่ เรือ่ง “Application ถงึผูใ้ชบ้รกิารทาง SMS และอเีมลลส์ว่นตวั ทาํใหเ้กดิความมัน่ใจ” มคีวามพงึ

พอใจมากทีส่ดุ ค่าเฉลีย่อยูท่ ี ่4.54 รองลงมาไดแ้ก่ “ความแม่นยําของบรกิาร SCB Easy Application” มคีวามพงึพอใจ

มากทีส่ดุ คา่เฉลีย่อยูท่ ี ่4.46 เรื่อง “สามารถทําธุรกรรมได ้24 ชัว่โมง ทําใหเ้กดิความสะดวกในการใชบ้รกิาร” มคีวาม

พงึพอใจมากทีส่ดุ ค่าเฉลีย่อยูท่ ี ่4.44 เรือ่ง “รปูแบบของไอคอนทีใ่ชท้าํธุรกรรมสื่อความหมายชดัเจน” มคีวามพงึพอใจ

มากทีส่ดุ ค่าเฉลีย่อยู่ที ่4.27 เรื่อง “Application มคีวามน่าสนใจ ทนัสมยั ดงึดูดใหน่้าใชบ้รกิาร” มคีวามพงึพอใจมาก

ทีส่ดุ คา่เฉลีย่อยูท่ ี ่4.24 เรือ่ง “บรกิาร SCB Easy Application มคีวามหลากหลายตรงความตอ้งการ” มคีวามพงึพอใจ

มากทีส่ดุ คา่เฉลีย่อยูท่ ี ่4.23 เรือ่ง “ความรวดเรว็ในการใชง้านผา่นระบบ SCB Easy Application” มคีวามพงึพอใจมาก

ทีส่ดุ คา่เฉลีย่อยูท่ ี ่4.23 เรือ่ง “ความปลอดภยัของบรกิาร SCB Easy Application” มคีวามพงึพอใจมากทีส่ดุ ค่าเฉลีย่

อยูท่ ี ่4.22 เรือ่ง “ความรวดเรว็ของการทาํรายการผา่น SCB Easy Application” มคีวามพงึพอใจมากทีส่ดุ คา่เฉลีย่อยูท่ ี ่
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4.21 เรื่อง “ระบบการใชบ้รกิาร SCB Easy Application” มคีวามพงึพอใจมาก ค่าเฉลีย่อยู่ที ่4.17 และเรื่อง “ขัน้ตอน

การใชบ้รกิาร SCB Easy Application” มคีวามพงึพอใจมาก ค่าเฉลีย่อยู่ที ่4.09 ตามลาํดบั 

 ส่วนท่ี 5 การวิเคราะหข์้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 1 ผูบ้รโิภคทีม่ขีอ้มูลส่วนตวั แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชง้านธุรกรรมทางธนาคารผ่านโม

บายแอพพลเิคชัน่ ของผูบ้รโิภค ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

 สมมติฐานย่อยท่ี 1.1 ผูบ้รโิภคทีม่เีพศ แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชง้านธรุกรรมทางธนาคารผา่นโมบาย

แอพพลิเคชัน่ด้านระยะเวลาการใช้อินเทอร์เน็ต ของผู้บริโภค ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบวา่ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชง้านธรุกรรมทางธนาคารผ่าน

โมบายแอพพลเิคชัน่ดา้นระยะเวลาการใชอ้นิเทอรเ์น็ต ไมแ่ตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.05 

 สมมติฐานย่อยท่ี 1.2 ผูบ้รโิภคทีม่ชีว่งอาย ุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชง้านธรุกรรมทางธนาคารผา่นโม

บายแอพพลเิคชัน่ ของผูบ้รโิภค ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครดา้นระยะเวลาการใช้

อนิเทอรเ์น็ต แตกต่างกนั 

 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบวา่ผูบ้รโิภคทีม่อีายแุตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชง้านธรุกรรมทางธนาคารผ่าน

โมบายแอพพลเิคชัน่ดา้นระยะเวลาการใชอ้นิเทอรเ์น็ต แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 ผลการทดสอบเป็นรายคูพ่บวา่ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 15 – 24 ปี มพีฤตกิรรมการใชง้านธุรกรรมทางธนาคารผ่าน

โมบายแอพพลเิคชัน่ดา้นระยะเวลาการใชอ้นิเทอรเ์น็ต น้อยกว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 25 – 34 ปี, ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 15 – 24 

ปี มพีฤติกรรมการใช้งานธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ด้านระยะเวลาการใช้อนิเทอร์เน็ต น้อยกว่า 

ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 35 – 44 ปี, ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 15 – 24 ปี มพีฤตกิรรมการใชง้านธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบาย

แอพพลเิคชัน่ดา้นระยะเวลาการใชอ้นิเทอรเ์น็ต น้อยกว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 45 – 54 ปี, ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 25 – 34 ปี มี

พฤตกิรรมการใชง้านธรุกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ดา้นระยะเวลาการใชอ้นิเทอรเ์น็ต มากกว่า ผูบ้รโิภค

ทีม่อีายุ 45 – 54 ปี และผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 35 – 44 ปี มพีฤติกรรมการใช้งานธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบาย

แอพพลเิคชัน่ดา้นระยะเวลาการใชอ้นิเทอรเ์น็ต มากกวา่ ผูบ้รโิภคทีม่อีาย ุ45 – 54 ปี 

 สมมติฐานย่อยท่ี 1.3 ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพ แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชง้านธรุกรรมทางธนาคารผ่าน

โมบายแอพพลเิคชัน่ด้านระยะเวลาการใช้อนิเทอรเ์น็ต ของผู้บรโิภค ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการใช้งานธุรกรรมทาง

ธนาคารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ดา้นระยะเวลาการใชอ้นิเทอรเ์น็ต แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.01 โดย

ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรส/อยูด่ว้ยกนัมพีฤตกิรรมการใชง้านธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ มากกว่า

ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพโสด 

 สมมติฐานย่อยท่ี 1.4 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษา แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชง้านธรุกรรมทางธนาคาร

ผา่นโมบายแอพพลเิคชัน่ดา้นระยะเวลาการใชอ้นิเทอรเ์น็ต ของผูบ้รโิภค ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบวา่ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชง้านธุรกรรมทาง

ธนาคารผา่นโมบายแอพพลเิคชัน่ดา้นระยะเวลาการใชอ้นิเทอรเ์น็ต แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.01 โดย

ผูบ้รโิภคที่มรีะดบัการศกึษาปรญิญาโท/สงูกว่าม ีพฤตกิรรมการใชง้านธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่

ดา้นระยะเวลาการใชอ้นิเตอรเ์น็ตมากกวา่ ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ี
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 สมมติฐานย่อยท่ี 1.5 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพี แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชง้านธุรกรรมทางธนาคารผ่านโม

บายแอพพลเิคชัน่ ของผูบ้รโิภค ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครดา้นระยะเวลาการใช้

อนิเทอรเ์น็ตแตกต่างกนั 

 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่าผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใช้งานธุรกรรมทางธนาคาร

ผา่นโมบายแอพพลเิคชัน่ดา้นระยะเวลาการใชอ้นิเทอรเ์น็ต แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 ผลการทดสอบเป็นรายคู่พบว่าผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชนมพีฤตกิรรมการใชง้านธุรกรรมทาง

ธนาคารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ด้านระยะเวลาการใชอ้นิเทอรเ์น็ต น้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีรบัราชการ/รฐัวสิาหกจิ 

กบัผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชนมพีฤติกรรมการใชง้านธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ดา้น

ระยะเวลาการใชอ้นิเทอรเ์น็ต น้อยกวา่ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีประกอบธรุกจิสว่นตวั 

 สมมติฐานย่อยท่ี 1.6 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืน แตกต่างกนั พฤตกิรรมการใชง้านธุรกรรมทางธนาคาร

ผา่นโมบายแอพพลเิคชัน่ดา้นระยะเวลาการใชอ้นิเทอรเ์น็ต แตกต่างกนั 

 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชง้านธุรกรรมทาง

ธนาคารผา่นโมบายแอพพลเิคชัน่ดา้นระยะเวลาการใชอ้นิเทอรเ์น็ต แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 ผลการทดสอบเป็นรายคูพ่บวา่ผูบ้รโิภคทีม่รีายได ้10,000 – 19,999 บาท มพีฤตกิรรมการใชง้านธรุกรรมทาง

ธนาคารผา่นโมบายแอพพลเิคชัน่ดา้นระยะเวลาการใชอ้นิเทอรเ์น็ต น้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายได ้30,000 – 39,999 บาท, 

ผูบ้รโิภคทีม่รีายได ้10,000 – 19,999 บาท มพีฤตกิรรมการใชง้านธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ดา้น

ระยะเวลาการใชอ้นิเทอรเ์น็ต น้อยกวา่ผูบ้รโิภคทีม่รีายได ้40,000 บาทขึน้ไป, ผูบ้รโิภคทีม่รีายได ้20,000 – 29,999 บาท 

มีพฤติกรรมการใช้งานธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลิเคชัน่ด้านระยะเวลาการใช้อินเทอร์เน็ต น้อยกว่า

ผูบ้รโิภคทีม่รีายได ้30,000 – 39,999 บาท, ผูบ้รโิภคทีม่รีายได ้20,000 – 29,999 บาท มพีฤตกิรรมการใชง้านธุรกรรม

ทางธนาคารผา่นโมบายแอพพลเิคชัน่ดา้นระยะเวลาการใชอ้นิเทอรเ์น็ต น้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายได ้40,000 บาทขึน้ไป 

และผูบ้รโิภคทีม่รีายได ้30,000 – 39,999 บาท มพีฤตกิรรมการใชง้านธรุกรรมทางธนาคารผา่นโมบายแอพพลเิคชัน่ดา้น

ระยะเวลาการใชอ้นิเทอรเ์น็ต มากกวา่ผูบ้รโิภคทีม่รีายได ้40,000 บาทขึน้ไป 

 สมมติฐานท่ี 2 ความรูค้วามเขา้ใจของผูบ้รโิภคในการใชง้านธรุกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ 

แตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใช้งานธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ ด้านระยะเวลาการใช้อนิเทอร์เน็ต 

แตกต่างกนั 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าความรู้ความเขา้ใจของผู้บรโิภคในการใช้งานธุรกรรมทางธนาคารผ่านโม

บายแอพพลเิคชัน่ แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชง้านธรุกรรมทางธนาคารผา่นโมบายแอพพลเิคชัน่ ดา้นชว่งเวลาทีท่าํ

ธรุกรรมไมแ่ตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.05 โดยผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัความรูค้วามเขา้ใจปานกลางมพีฤตกิรรม

การใช้งานธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ด้านระยะเวลาการใชอ้นิเทอรเ์น็ตมากกว่าผูบ้รโิภคที่มรีะดบั

ความรูค้วามเขา้ใจมาก 

 สมมติฐานท่ี 3 ความรูค้วามเขา้ใจของผูบ้รโิภคในการใชง้านธรุกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ 

แตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการใชง้านธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ ของผู้บรโิภค ธนาคารไทย

พาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าความรู้ความเขา้ใจของผู้บรโิภคในการใช้งานธุรกรรมทางธนาคารผ่านโม

บายแอพพลเิคชัน่ แตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใช้งานธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ ด้านความพึง

พอใจในการทาํธรุกรรมผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.01 โดยผูบ้รโิภคทีม่คีวามรู้

ความเขา้ใจมากมคีวามพงึพอใจในการทาํธรุกรรมผา่นโมบายแอพพลเิคชัน่มากกวา่ผูบ้รโิภคทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจปาน

กลาง 
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 สมมติฐานท่ี 4 พฤตกิรรมการใช้งานธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ มคีวามสมัพนัธ์กบั

ความพงึพอใจในการใช้งานธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ ของผู้บรโิภค ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั 

(มหาชน) 

 ผลการทดสอบสมมติฐานความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้งานธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบาย

แอพพลเิคชัน่ กบั ความพงึพอใจในการใชง้านธรุกรรมทางธนาคารผา่นโมบายแอพพลเิคชัน่โดยจาํแนกเป็นรายคูพ่บวา่ 

 พฤตกิรรมการใชง้านธรุกรรมทางธนาคารผา่นโมบายแอพพลเิคชัน่ ดา้น ระยะเวลาการใชอ้นิเทอรเ์น็ต ไม่มี

ความสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการใชง้านธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่โดยรวม ทีร่ะดบันยัสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 ดา้นระยะเวลาการทําธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัใน

ระดบัตํ่ามาก กบัความพงึพอใจในการใชง้านธรุกรรมทางธนาคารผา่นโมบายแอพพลเิคชัน่โดยรวม ทีน่ยัสาํคญัทางสถติิ

ทีร่ะดบั 0.05 

 ดา้นระยะเวลาการทําธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัใน

ระดบัตํ่ามาก กบัความพงึพอใจในการใชง้านธรุกรรมทางธนาคารผา่นโมบายแอพพลเิคชัน่โดยรวม ทีน่ยัสาํคญัทางสถติิ

ทีร่ะดบั 0.05 

 ดา้นจาํนวนเงนิโดยเฉลีย่ทีท่าํรายการแต่ละเดอืน มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งตํ่า กบั

ความพงึพอใจในการใชง้านธรุกรรมทางธนาคารผา่นโมบายแอพพลเิคชัน่โดยรวม ทีน่ยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 

สรปุผลและอภิปรายผล 

 ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า 

 สมมติฐานท่ี 1 ผูบ้รโิภคทีม่ขีอ้มูลส่วนตวั แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชง้านธุรกรรมทางธนาคารผ่านโม

บายแอพพลเิคชัน่ ของผูบ้รโิภค ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

 สมมติฐานย่อยท่ี 1.1 ผูบ้รโิภคทีม่เีพศ แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชง้านธรุกรรมทางธนาคารผา่นโมบาย

แอพพลิเคชัน่ด้านระยะเวลาการใช้อินเทอร์เน็ต ของผู้บริโภค ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบวา่ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชง้านธรุกรรมทางธนาคารผ่าน

โมบายแอพพลเิคชัน่ดา้นระยะเวลาการใชอ้นิเทอรเ์น็ต ไมแ่ตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.05 ทัง้น้ีเพราะ การ

ทําธุรกรรมธนาคารเป็นเรื่องของการกระทําทางการเงนิทีม่ากน้อยตามระดบัรายไดซ้ึง่มกัจะมมีากน้อยตามช่วงอายุที่

เพิม่ขึน้ ประเภทอาชพี ระดบัการศกึษาทีจ่ะมผีลต่อระดบัรายไดท้าํใหเ้พศไมม่คีวามแตกต่างกนัในพฤตกิรรมการใชง้าน

ธรุกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ดา้นระยะเวลาการใชอ้นิเทอรเ์น็ต 

 สมมติฐานย่อยท่ี 1.2 ผูบ้รโิภคทีม่ชีว่งอาย ุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชง้านธรุกรรมทางธนาคารผา่นโม

บายแอพพลเิคชัน่ ของผูบ้รโิภค ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครดา้นระยะเวลาการใช้

อนิเทอรเ์น็ต แตกต่างกนั 

 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบวา่ผูบ้รโิภคทีม่อีายแุตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชง้านธรุกรรมทางธนาคารผ่าน

โมบายแอพพลเิคชัน่ดา้นระยะเวลาการใชอ้นิเทอรเ์น็ต แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยผูบ้รโิภค

ทีม่ชี่วงอายุ 35 – 44 ปี มพีฤติกรรมการใช้งานธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ด้านระยะเวลาการใช้

อนิเทอรเ์น็ต มากทีส่ดุ ทัง้น้ีเพราะ ช่วงอายุดงักล่าวอยู่ในวยัทีม่รีายไดค้่อนขา้งสงูกว่าช่วงอายุอื่นๆ และเป็นช่วงอายุทีม่ ี

ประสบการณ์และสามารถปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมไดค้อ่นขา้งดกีวา่ชว่งอายอุืน่ๆ 
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 สมมติฐานย่อยท่ี 1.3 ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพ แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชง้านธรุกรรมทางธนาคารผ่าน

โมบายแอพพลเิคชัน่ด้านระยะเวลาการใช้อนิเทอรเ์น็ต ของผู้บรโิภค ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการใช้งานธุรกรรมทาง

ธนาคารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ดา้นระยะเวลาการใชอ้นิเทอรเ์น็ต แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.01 โดย

ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรส/อยูด่ว้ยกนัมพีฤตกิรรมการใชง้านธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ มากกว่า

ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพโสดทัง้น้ีเพราะผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรสแลว้จะมกีารบรหิารจดัการธุรกรรมทางการเงนิที่

มากกวา่ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพโสดทีบ่รหิารจดัการตวัคนเดยีวทาํใหม้พีฤตกิรรมการใชง้านธรุกรรมทางธนาคารผ่านโม

บายแอพพลเิคชัน่มากกวา่  

 สมมติฐานย่อยท่ี 1.4 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษา แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชง้านธรุกรรมทางธนาคาร

ผา่นโมบายแอพพลเิคชัน่ดา้นระยะเวลาการใชอ้นิเทอรเ์น็ต ของผูบ้รโิภค ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบวา่ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชง้านธุรกรรมทาง

ธนาคารผา่นโมบายแอพพลเิคชัน่ดา้นระยะเวลาการใชอ้นิเทอรเ์น็ต แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.01 โดย

ผูบ้รโิภคที่มรีะดบัการศกึษาปรญิญาโท/สงูกว่าม ีพฤตกิรรมการใชง้านธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่

ดา้นระยะเวลาการใชอ้นิเตอรเ์น็ตมากกวา่ ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีทัง้น้ีเพราะในระดบัการศกึษาทีส่งูขึน้

จะมคีวามรู ้การวเิคราะหข์อ้มลูในการทาํธรุกรรมทางธนาคารมากขึน้ มปีระสบการณ์และใชเ้หตุผลสงูกวา่ปรญิญาตรทีาํ

ใหม้พีฤตกิรรมการใชง้านธรุกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ดา้นระยะเวลาการใชอ้นิเทอรเ์น็ตมากกว่ากลุ่ม

ผูบ้รโิภคทีม่กีารศกึษาอยู่ระดบัปรญิญาตร ี

 สมมติฐานย่อยท่ี 1.5 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพี แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชง้านธุรกรรมทางธนาคารผ่านโม

บายแอพพลเิคชัน่ ของผูบ้รโิภค ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครดา้นระยะเวลาการใช้

อนิเทอรเ์น็ตแตกต่างกนั 

 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่าผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใช้งานธุรกรรมทางธนาคาร

ผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ด้านระยะเวลาการใช้อนิเทอร์เน็ต แตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดย

ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีรบัราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิมพีฤตกิรรมการใชง้านธรุกรรมทางธนาคารผา่นโมบายแอพพลเิคชัน่

มากที่สุด ทัง้น้ีเพราะ อาชพีรบัราชการ/พนักงานรฐัวิสาหกจิเป็นอาชีพที่มีความมัน่คงและมรีายได้ที่แน่นอน ทําให้

สามารถบรหิารการเงนิเพือ่ไปใชธ้รุกรรมไดง้า่ยกวา่อาชพีอืน่ๆ  
 สมมติฐานย่อยท่ี 1.6 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืน แตกต่างกนั พฤตกิรรมการใชง้านธุรกรรมทางธนาคาร

ผา่นโมบายแอพพลเิคชัน่ดา้นระยะเวลาการใชอ้นิเทอรเ์น็ต แตกต่างกนั 

 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชง้านธุรกรรมทาง

ธนาคารผา่นโมบายแอพพลเิคชัน่ดา้นระยะเวลาการใชอ้นิเทอรเ์น็ต แตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

โดยผูบ้รโิภคทีม่รีายได ้30,000-39,999 บาท มพีฤตกิรรมการใชง้านธรุกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่มาก

ทีส่ดุ ทัง้น้ีเพราะ ชว่งรายไดด้งักล่าวเป็นชว่งทีผู่บ้รโิภคมปีระสบการณ์การทาํงาน และความรูใ้นการทาํธุรกรรมการเงนิ

ทางธนาคารในระดับหน่ึง และมีรายได้ที่สูงในระดับที่เริม่การทําธุรกรรมทางธนาคารที่หลากหลายมากยิง่ขึ้น

 สมมติฐานท่ี 2 ความรูค้วามเขา้ใจของผูบ้รโิภคในการใชง้านธรุกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ 

แตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใช้งานธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ ด้านระยะเวลาการใช้อนิเทอร์เน็ต 

แตกต่างกนั 
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 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าความรู้ความเขา้ใจของผู้บรโิภคในการใช้งานธุรกรรมทางธนาคารผ่านโม

บายแอพพลเิคชัน่ แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชง้านธรุกรรมทางธนาคารผา่นโมบายแอพพลเิคชัน่ ดา้นชว่งเวลาทีท่าํ

ธุรกรรมไม่แตกต่างกนัที่ระดบันัยสําคญัทางสถติิที่ 0.05 ทัง้น้ีเพราะระดบัความรู้ความเขา้ใจของผูบ้รโิภคในการใช้

ธรุกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่เป็นการทาํความเขา้ใจเกีย่วกบัตวัแอพพลเิคชัน่ ซึง่พฤตกิรรมการใชง้าน

ธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่จําเป็นต้องมปีจัจยัอื่นร่วมด้วยนอกเหนือจากความรู้ความเขา้ใจ เช่น

รายได้ในการทําธุรกรรม ประสบการณ์ ความสะดวก และลกัษณะของสงัคมที่ใช้ธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบาย

แอพพลเิคชัน่  

 สมมติฐานท่ี 3 ความรูค้วามเขา้ใจของผูบ้รโิภคในการใชง้านธรุกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ 

แตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการใชง้านธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ ของผู้บรโิภค ธนาคารไทย

พาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าความรู้ความเขา้ใจของผู้บรโิภคในการใช้งานธุรกรรมทางธนาคารผ่านโม

บายแอพพลเิคชัน่ แตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใช้งานธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ ด้านความพึง

พอใจในการทาํธรุกรรมผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.01 โดยผูบ้รโิภคทีม่คีวามรู้

ความเขา้ใจมากมคีวามพงึพอใจในการทาํธรุกรรมผา่นโมบายแอพพลเิคชัน่มากกวา่ผูบ้รโิภคทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจปาน

กลาง ทัง้น้ีเพราะผูบ้รโิภคทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจในการทาํธรุกรรมทางธนาคารผา่นโมบายแอพพลเิคชัน่มากจะเขา้ใจใน

องค์ประกอบการใช้งานตัวแอพพลิเคชัน่ได้มากกว่าผู้บริโภคที่มีความรู้ความเข้าใจน้อยกว่า จึงทําให้ใช้งาน

แอพพลเิคชัน่ไดส้นองความตอ้งการไดม้ากกวา่และเกดิความพงึพอใจมากกวา่ผูท้ีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจน้อยกว่า 

 สมมติฐานท่ี 4 พฤตกิรรมการใช้งานธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ มคีวามสมัพนัธ์กบั

ความพงึพอใจในการใช้งานธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ ของผู้บรโิภค ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั 

(มหาชน) 

 ผลการทดสอบสมมติฐานความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้งานธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบาย

แอพพลเิคชัน่ กบั ความพงึพอใจในการใชง้านธรุกรรมทางธนาคารผา่นโมบายแอพพลเิคชัน่โดยจาํแนกเป็นรายคูพ่บวา่ 

 พฤตกิรรมการใชง้านธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ ดา้น ระยะเวลาการใชอ้นิเทอรเ์น็ต (ปี) 

ไม่มีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจในการใช้งานธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลิเคชัน่โดยรวม ทีร่ะดบั

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ทัง้น้ีเพราะระยะเวลาการใชอ้นิเตอรเ์น็ต ไม่ไดม้ผีลต่อความรูค้วามเขา้ใจ หรอืกระทบ

ต่อการใช้งานธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่เสมอ ทําใหไ้ม่มคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจในการใช้

งานธรุกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ 

 พฤติกรรมการใช้งานธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ ด้านระยะเวลาการทําธุรกรรมทาง

ธนาคารผา่นโมบายแอพพลเิคชัน่ (เดอืน) มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่ามาก กบัความพงึพอใจในการใช้

งานธรุกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่โดยรวม ทีน่ยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ทัง้น้ีเพราะระยะเวลาการ

ทําธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ทีม่ากขึน้ทําใหม้คีวามชํานาญมากขึน้ และสามารถตอบสนองความ

ต้องการจากโมบายแอพพลิเคชัน่ได้มากขึ้นทําให้เกิดความพึงพอใจในการใช้งานธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบาย

แอพพลเิคชัน่ทีม่ากขึน้เชน่เดยีวกนั 

 พฤตกิรรมการใชง้านธรุกรรมทางธนาคารผา่นโมบายแอพพลเิคชัน่ ดา้นระยะเวลาโดยเฉลีย่การทาํธุรกรรม

ทางธนาคารผา่นโมบายแอพพลเิคชัน่ต่อเดอืน มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงขา้มในระดบัคอ่นขา้งตํ่า กบัความพงึพอใจ

ในการใชง้านธรุกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่โดยรวม ทีน่ยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ทัง้น้ีเพราะการใช้

เวลาเฉลีย่ในการทาํธรุกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ทีม่ากขึน้บ่งบอกถงึความชํานาญในการใชง้าน หรอื

ความยุ่งยากในการใช้ ทําให้ผลในทศิทางตรงข้ามกบัความพึงพอใจในการใช้งานธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบาย

แอพพลเิคชัน่ทีน้่อยลง 
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 พฤตกิรรมการใชง้านธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ ดา้นจํานวนเงนิโดยเฉลีย่ทีท่ํารายการ

แต่ละเดอืน มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัคอ่นขา้งตํ่า กบัความพงึพอใจในการใชง้านธุรกรรมทางธนาคาร

ผา่นโมบายแอพพลเิคชัน่โดยรวม ทีน่ยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ทัง้น้ีเพราะจาํนวนเงนิทีใ่ชใ้นการทาํธรุกรรมจะมผีล

ใหเ้กดิโอกาสในการทาํธรุกรรมทางธนาคารทีห่ลากหลายและมากขึน้ ซึง่มผีลต่อการใชง้านธุรกรรมทางธนาคารผ่านโม

บายแอพพลเิคชัน่มากยิง่ขึน้ และทําใหเ้กดิความพงึพอใจในการทําธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่มาก

ยิ่งขึน้ 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1.  ในปจัจุบนัมโีมบายแอพพลเิคชัน่ทีท่ําธุรกรรมทางอนิเตอร์เนตของธนาคารเกดิขึน้มากมาย จงึควรทํา

การเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพและผลตอบรบัในเชงิการตลาดระหว่างแต่ละแอพพลเิคชัน่มากยิง่ขึน้ เพื่อหาจุดเด่นและ

จดุอ่อน เพือ่ใชพ้ฒันาการทาํงานของแอพพลเิคชัน่มากยิง่ขึน้ 

 2.  มกีารทาํวจิยัเชงิคุณภาพ กบักลุ่มลกูคา้ของทางธนาคารในประเดน็การใชง้านเชงิลกึกบัผูท้าํธรุกรรมทาง

ธนาคารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ทีม่คีวามถี่สงู เพื่อทําความเขา้ใจถงึประเดน็ทีท่ําใหผู้บ้รโิภคดงักล่าวใชง้านธุรกรรม

ผา่นโมบายแอพพลเิคชัน่บอ่ยกวา่ไปใชบ้รกิารทางธนาคาร 

 3.  การวจิยัศกึษาการพฒันาบรกิารต่างๆ ในการใช้งานโมบายแอพพลเิคชัน่ เพื่อให้ผู้บรโิภคสามารถใช้

บรกิารไดเ้ตม็ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เน่ืองจากความกรุณาและความช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ ่งจาก             

รองศาสตราจารย ์ดร.ณกัษ์ กุลสิร ์อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์ทีไ่ดก้รุณาเสยีสละเวลาอนัมคีา่ นบัตัง้แต่เริม่ต้นจนเสรจ็

เรยีบรอ้ยสมบูรณ์ในการใหค้ําปรกึษาคาแนะนําที่มคีุณค่า ช่วยเหลอืและตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ซึง่เป็น

ประโยชน์ในการทาํสารนิพนธฉ์บบัน้ี ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรุณา และขอกราบขอบพระคณุอยา่งสงูไว ้ณ โอกาสน้ี  

 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์สพุาดา สริกุิตตา และอาจารยด์ร.วรนิทรา ศริสิทุธกุิล ทีก่รุณา

เป็นกรรมการเพิม่เตมิในการสอบสารนิพนธ ์และใหข้อ้เสนอแนะต่างๆเพื่อปรบัปรุง แกไ้ขขอ้บกพร่องอนัเป็นประโยชน์ 

และกรุณาใหค้วามอนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจคุณภาพเครื่องมอืของแบบสอบถาม อกีทัง้ยงัใหค้ําแนะนําในการ

วจิยัครัง้น้ี และใหค้วามเมตตาดว้ย ดเีสมอมา  

 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณคณาจารยท์กุทา่น ในภาควชิาบรหิารธรุกจิ คณะสงัคมศาสตรม์หาวทิยาลยัศรนีค

รนิทรวโิรฒ ประสานมติร ทีไ่ดก้รุณาใหค้วามรูท้ ัง้ในทางทฤษฎ ีรวมถงึการประยุกตใ์ชใ้นทางปฏบิตั ิใหค้วามช่วยเหลอื

ตลอด จนประสบการณ์ทีด่แีก่ผูว้จิยั อกีทัง้ใหค้วามเมตตาดว้ยดเีสมอมา  

 ผูว้จิยัขอขอบคุณเจา้หน้าทีภ่าควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์ เจ้าหน้าที่บณัฑติวทิยาลยัทุกท่าน           

ทีค่อยใหค้วามช่วยเหลอื อาํนวยความสะดวกใหค้าํแนะนําเป็นอย่างดตีลอดระยะเวลาการศกึษาของผูว้จิยั  

 ผูว้จิยัตอ้งขอขอบคุณ ผูส้ละเวลาใหค้วามร่วมมอืในการตอบแบบสอบถามทุกท่าน ทีไ่ดใ้หค้วามอนุเคราะห ์

ในการใหข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์แก่ผูว้จิยัในครัง้น้ี  

 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ คุณแม่ หน่ึงเดยีวและตลอดมา ผูซ้ึง่ใหช้วีติ ความรกั อบรม   สัง่สอน และเป็น

แรงบนัดาลใจ ผลกัดนัใหม้วีนัน้ี คอยใหก้าํลงัใจ มอบโอกาสในการศกึษาเป็นวชิาความรูต้ดิตวัในปจัจบุนัของผูว้จิยัเสมอ 

รวมทัง้ทุกๆ คนในครอบครวั และเพื่อนนิสติ คณะสงัคมศาสตร ์ภาควชิาบรหิารธุรกจิ สาขาการตลาด รุ่น 14 ทุกคน          

ทีค่อยช่วยเหลอื ใหก้ําลงัใจ และใหค้ําแนะนํา ในการทําสารนิพนธฉ์บบัน้ีมาโดยตลอด และขอขอบ คุณทุกๆ ท่านทีม่ี

สว่นร่วมในความสาํเรจ็ของสารนิพนธฉ์บบัน้ีทีไ่มไ่ดเ้อ่ยนาม ณ ทีน้ี่ไดอ้ยา่งครบ ถว้น  
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