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แนวทางการเพิม่ การใช้ บริการชาระค่ าสิ นค้ าและบริการ ผ่ านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ เคลือ่ นที่
ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร สาขาสามแยกตรอกจันทน์
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--------------------------------บทคัดย่ อ
โมบายแบงก์กิ้ง (Mobile Banking) เป็ นนโยบายของการบริ หารจัดการที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ต้องการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การที่ดีกบั ลูกค้า สามารถใช้บริ การได้รวดเร็ วขึ้นผ่านบริ การธนาคาร
ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรื อ Mobile Banking โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาเสริ มการให้บริ การที่สาขา ซึ่ งจะช่วย
สร้างความสะดวกสบายให้กบั ลูกค้าได้มากขึ้น โดยจานวนผูใ้ ช้บริ การชาระค่าสิ นค้าและบริ การ ผ่านบริ การธนาคาร
ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ของสาขาสามแยกตรอกจันทน์ ยังมีจานวนน้อยกว่าที่คาด การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาแนวทางการเพิม่ การใช้บริ การชาระค่าสิ นค้าและบริ การ ผ่านบริ การธนาคารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยศึกษาตัว
แปรภายใต้กรอบแนวคิด 4 ทฤษฎี ได้แก่ การรับรู ้ตน้ ทุนทางการเงิน การรับรู ้ความเสี่ ยง การรับรู ้ประโยชน์และการ
รับรู ้ความง่าย ผูว้ ิจยั เก็บข้อมูลด้วยวิธีศึกษาเชิงปริ มาณ จานวน 120 คน นาไปวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
ด้วยค่าความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ การถดถอยเชิ งพหุ และแบบสัมภาษณ์ลูกค้า
จานวน 10 คน พนักงานต่างสาขาจานวน 3 คน ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 36
- 45 ปี ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี อาชีพรับจ้างทัว่ ไป มีรายได้ต่อเดือน 15,001 - 30,000 บาท ส่ วนการตัดสิ นใจใช้
บริ การธนาคารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผลการทดสอบพบว่า การรับรู ้ประโยชน์ การรับรู ้ความง่าย และการรับรู ้ความ
เสี่ ยง ส่ ง ผลในทิ ศ ทางบวกต่ อ การตัด สิ นใจใช้ บ ริ การช าระค่ า สิ นค้า และบริ การ ผ่ า นบริ การธนาคารทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสามแยกตรอกจันทน์
คาสาคัญ: บริ การธนาคารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ , การรับรู้ตน้ ทุนทางการเงิน, การรับรู้ความเสี่ ยง,
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ABSTRACT
Mobile Banking is a management policy of Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives which
purposes to increase the efficiency, convenience and faster services by using new technology for customers. The
fact that the number of Mobile-Banking users in SAMYAEK TROKCHAN Branch are less than expected. So
purpose of this study is to increase the amount of bill payment through Mobile-Banking. The study using 4
framework theories : Theory of Perceived Financial Cost, Theory of Perceived Risk, Perceived usefulness and
Perceived ease of use. The researchers collected data by quantitative study method for 120 samples and analyzed by
Descriptive statistics frequency, percentage, mean, standard deviation, multiple regression analysis and in-depth
interview 10 customers and 3 employees from different branch. The result shows most of the respondents are
female, aged 36-45 years, with bachelor’s degree, employee, monthly income between 15,000 – 30,000 bath. The
result of the study found that the significant factors of using Mobile Banking to pay bill are Perceived usefulness,
Perceived ease of use and Perceived Risk.
Keywords: Mobile Banking, Perceived Financial Cost, Perceived Risk, Perceived usefulness, Perceived ease of use
1. บทนา
ในยุคของเทคโนโลยีที่มีบทบาทในสังคมและชีวิตมากขึ้น ทาให้การดาเนิ นธุรกรรมทางธนาคารเป็ นเรื่ องที่
สะดวก รวดเร็ ว และง่ายดาย ธนาคารพาณิ ชย์แทบจะทุ กธนาคารต่างพัฒนาระบบการให้บริ การธนาคารผ่านทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Banking) เพื่อมุ่งหวังพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงานให้แก่ลูกค้า ความสะดวก
ดังกล่าวเป็ นส่ วนหนึ่ งของการรองรับสังคมไร้เงินสด ที่ปัจจุบนั สังคมไร้เงินสด เป็ นเรื่ องของภาวะทางเศรษฐกิจยุค
ใหม่ ที่ มีการทาธุ รกรรมทางการเงิ นโดยปราศจากเงิ นในรู ปแบบธนบัตรหรื อเหรี ยญที่ จบั ต้องได้ เป็ นการโอนถ่าย
จ านวนเงิ น ผ่ า นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จึ ง ท าให้ ก ารใช้ จ่ า ยของคนไทยมี ก ารใช้ง านบริ การธนาคารผ่ า นทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และ E-Wallet มากขึ้น (Foodstory, 2021) โดยเฉพาะช่วงสถานการณ์ Covid-19 ทาให้พฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภคปรับเปลี่ยน จึ งส่ งผลให้การแข่งขันในตลาดสู งขึ้น โดยปริ มาณธุ รกรรมชาระค่าสิ นค้าและบริ การธนาคาร
ผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีอตั ราการเติบโตต่อเนื่ อง และนอกจากการเผชิญกับความท้าทายด้านการแข่งขันที่สูงขึ้น
และความคาดหวังของผูบ้ ริ โภค (ศูนย์วิจยั กสิ กรไทย, 2020) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่ให้บริ การ
A-Mobile Application ยังต้องเผชิญกับความท้าทายด้านการพัฒนาระบบภายใน โดยเฉพาะระบบที่สร้างความมัน่ คง
และความปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อป้ องกันข้อมูลส่ วนบุ คคลและข้อมูลทางการเงิ นของลูกค้า รวมถึ งสร้ างความ
เชื่อมัน่ ให้แก่ลูกค้าในการใช้งาน การก้าวเข้าสู่ ยคุ ระบบการเงินสมัยใหม่ ส่ งผลให้ธนาคารต้องเผชิญกับการแข่งขันที่
เพิ่มมากขึ้ นทั้งจากสถาบันการเงิ นด้วยกันเอง และผูใ้ ห้บริ การที่ มิใช่ สถาบันการเงิ น (Non-Bank) และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่ทาให้ตน้ ทุนในการดาเนิ นงานต่าลง ส่ งผลให้ค่าธรรมเนี ยมที่ธนาคารจะได้รับจากลูกค้ามีแนวโน้มลดลง
และอาจทาให้สูญเสี ยฐานลูกค้าให้กบั คู่แข่งที่เป็ นสถาบันการเงิ นด้วยกันเอง และผูใ้ ห้บริ การที่ มิใช่สถาบันการเงิน
(Non-Bank) หากไม่ สามารถปรั บตัวให้ทนั ต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ ยนไป โดยผลกระทบทาให้ผลการดาเนิ นงานด้าน
รายได้ของสาขาสามแยกตรอกจันทน์ลดลง เนื่องจากระบบ E-Payment มีการแข่งขันสู งมาก ไม่วา่ จะเป็ นการแข่งขัน
ของธนาคาร และระบบ Non-Bank จึงเกิดการแข่งขันกันด้านราคา ไม่วา่ จากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากหรื ออัตราดอกเบี้ย
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เงินกู้ รวมถึงการแข่งขันกันด้านค่าธรรมเนี ยมและการบริ การ โดยมีการพัฒนาบริ การธนาคารผ่านแอพพลิเคชัน่ ทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อให้ลกู ค้าเข้าถึงการบริ การได้ง่าย สะดวกสบาย และทุกที่ทุกเวลา ทั้งยังฟรี ค่าธรรมเนี ยมการโอน
เงินอีกด้วย ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่ให้บริ การในระบบ E-Payment ทาให้รายได้ที่ธนาคารได้รับลดลง และ
อาจส่ งผลกระทบต่อธนาคารในระยะยาวจากการลดลงของรายได้ จากประเด็นปั ญหาดังกล่าวส่ งผลให้ผวู ้ ิจยั มีความ
สนใจและใช้เป็ นแนวคิดในการศึกษาแนวทางการเพิ่มการใช้บริ การชาระค่าสิ นค้าและบริ การ ผ่านบริ การธนาคารทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจในการใช้บริ การชาระค่าสิ นค้าและบริ การผ่านบริ การ
ธนาคารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา สามแยกตรอกจันทน์
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาการรั บรู้ ตน้ ทุนทางการเงิ น ที่ มีผลต่อการเพิ่มการใช้บริ การชาระค่าสิ นค้าและบริ การ ผ่าน
ธนาคารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่
2. เพื่อศึกษาการรับรู้ความเสี่ ยงที่มีผลต่อการเพิ่มการใช้บริ การชาระค่าสิ นค้าและบริ การ ผ่านธนาคารทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่
3. เพื่อศึกษาการรับรู้ประโยชน์ ที่มีผลต่อการเพิ่มการใช้บริ การชาระค่าสิ นค้าและบริ การ ผ่านธนาคารทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่
4. เพื่อศึกษาการรับรู ้ความง่ายที่มีผลต่อการเพิ่มการใช้บริ การชาระค่าสิ นค้าและบริ การ ผ่านธนาคารทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่
3. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
1. ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM)
แบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยี หรื อ TAM เสนอโดย Davis Bagozzi & Warshaw (1989) เป็ นผูน้ าเอา
แนวคิ ด พื้ น ฐานของแบบจ าลองการยอมรั บ เทคโนโลยี มาผนวกกับ ทฤษฎี ก ารกระท าอย่า งมี เ หตุ ผ ล สร้ า งเป็ น
แบบจาลองเพื่อใช้สาหรับอธิ บายพฤติกรรมของผูใ้ ช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการประเมินระดับของการรับรู้ของ
ผูใ้ ช้ที่มีต่อระบบความสัมพันธ์ของแต่ละส่ วนประกอบในแบบจาลองตามแนวคิดของ TAM เริ่ มจากการพิจารณาถึง
ตัวแปรภายนอกต่างๆ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการรับรู ้ของผูใ้ ช้ในสองลักษณะ
- การรับรู้ถึงความมีประโยชน์ แสดงถึงระดับที่ผใู ้ ช้สามารถรับรู ้ได้วา่ เทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนช่วยใน
การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางานของตนได้
- การรั บรู ้ ถึงความง่ายในการใช้ แสดงถึงระดับที่ ใช้ผใู ้ ช้เชื่ อว่าไม่ตอ้ งอาศัยความพยายามในการใช้งาน
ระบบ
- ทัศนคติต่อการใช้งาน เป็ นเจตนาที่เกิดขึ้นจากผลของการรับรู ้ถึงประโยชน์และการรับรู ้ถึงความง่ายใน
การใช้ระบบ ซึ่ งหากผูใ้ ช้รับรู ้วา่ เทคโนโลยีน้ นั มีประโยชน์หรื อใช้งานง่าย ผูใ้ ช้กจ็ ะเกิดทัศนคติที่ดีต่อระบบนั้น ซึ่ งจะ
ส่ งผลต่อไปยังความตัดสิ นใจที่จะใช้เทคโนโลยี
- ตัดสิ นใจใช้ หมายถึง การตัดสิ นใจใช้ของผูใ้ ช้งาน และความเป็ นไปได้ที่จะยอมรับ และใช้งานต่อเนื่ อง
ส่ งผลให้มีการนาเทคโนโลยีมาใช้จริ งในที่สุด
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2. ทฤษฎีการรับรู้ ต้นทุนทางการเงิน (Perceived Financial Cost)
(Tan et al, 2014) การรั บรู ้ตน้ ทุนทางการเงิน คือการรวมทั้งค่าธรรมเนี ยมในการทาธุ รกรรม, ค่า
โทรศัพท์มือถือใหม่, และค่าธรรมเนียมการสมัครใช้บริ การ
3. ทฤษฎีการรับรู้ ความเสี่ ยง (Theory of Perceived Risk)
Mckechnie, Winklhofer and Ennew (2006) มีการมุ่งเน้นการยอมรับความเสี่ ยงในมิติดา้ นการเงิน ความ
ปลอดภัยในการใช้งาน และข้อมูลส่ วนตัว ซึ่ งสามารถเกิ ดขึ้นได้ในสถานการณ์ มี ผลในเชิ งลบและผลกระทบที่ จะ
ตามมาซึ่ งเป็ นสิ่ งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ การรับรู ้ความเสี่ ยงเป็ นอีกหนึ่ งตัวแปรหลักที่มีความสาคัญและส่ งผลต่อพฤติกรรม
ของผูใ้ ช้บริ การ เป็ นสภาวะที่มีความกังวลหากตัดสิ นใจและจะเกิดข้อผิดพลาด จนเกิดการชะลอการตัดสิ นใจและไม่
เกิดการยอมรับใช้
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
Agbemabiese George Cudjoe, Patrick Amfo Anim, Joseph Geral Nii Tetteh Nyanyofio (2015) จากการศึกษา
พบว่า การรับรู้ความน่าเชื่อถือ และการรับรู ้ตน้ ทุนทางการเงิน มีผลต่อการตั้งใจและยอมรับการใช้บริ การ Mobile Banking มากกว่าการ
รับรู้ประโยชน์และความสะดวกในการใช้บริ การ Mobile Banking
ชยาภรณ์ กิติสิทธิ ชยั (2016) ปั จจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการใช้งานกระเป๋ าเงินอิเล็กทรอนิ กส์(E-Wallet) ใน
การซื้ อ สิ น ค้า ของผูบ้ ริ โ ภคในจัง หวัด กรุ ง เทพมหานครได้ผ ลวิ เ คราะห์ ต ามสมมติ ฐ านพบว่า ปั จ จัย การยอมรั บ
เทคโนโลยีดา้ นการรั บรู้ ถึงประโยชน์จากการใช้งาน ด้านการรั บรู ้ ความง่ายในการใช้งาน ด้านความไว้วางใจของ
ผูใ้ ช้งาน ด้านการ รับรู ้ความเสี่ ยง มีอิทธิ พลต่อทัศนคติ
ธัญยากร ขวัญใจสกุล (2017) ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้บริ การชาระเงินผ่านระบบโมบายแบงก์กิ้งและระบบโม
บายเพย์เม้นต์ โดยปั จจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้บริ การชาระเงินผ่านระบบโมบายแบงก์กิ้ง ประกอบด้วย การ
รับรู ้ถึงประโยชน์จากการใช้งานโมบายแบงก์กิ้ง การรับรู ้ถึงความง่ายในการใช้งานโมบายเพย์เม้นต์ ความเชื่อมัน่ ไว้ใจ
ในผูใ้ ห้บริ การระบบโมบายแบงก์กิ้ง
4. การดาเนินการวิจัย
ศึกษาแนวทางการเพิ่มการใช้บริ การชาระค่าสิ นค้าและบริ การผ่านบริ การธนาคารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร สาขาสามแยกตรอกจันทน์ เป็ นการศึ กษาถึ งสาเหตุ ของปริ มาณ
ธุ รกรรมที่นอ้ ยกว่าสาขาในเขตพื้นที่ใกล้เคียง และเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหา โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงปริ มาณ และเก็บตัวอย่างจากการสัมภาษณ์ โดยการเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิและทุติยภูมิ
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ใช้การเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) และเก็บข้อมูลด้วย
วิธีเลือกตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience sampling) คือ กลุ่มลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สาขาสามแยกตรอกจันทน์ จานวน 120 คน ใช้วิธีการคานวณกลุ่มตัวอย่าง จากสู ตร (W.G. Cochran , 1953) กรณี ไม่
ทราบจานวนประชากรส่ วนขนาดตัวอย่างสาหรับการศึกษาเชิ งคุณภาพ ผูว้ ิจยั กาหนดสัมภาษณ์ลูกค้าที่ใช้บริ การทา
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ธุรกรรมที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสามแยกตรอกจันทน์ จานวน 10 ราย และพนักงานต่าง
สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จานวน 3 ราย
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาการวิจยั เชิงปริ มาณ ได้แก่แบบสอบถาม ซึ่ งจาแนกประเด็นของคาถามเป็ น 6 ส่ วน
ได้แก่
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยด้านส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยมีมาตรวัดแบบนาม
บัญญัติ (Nominal Scale)
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู ้ตน้ ทุนทางการเงิน
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู ้ความเสี่ ยง
ส่ วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ประโยชน์
ส่ วนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู ้ความง่าย
ส่ วนที่ 6 แบบสอบถามเกี่ยวกับความตั้งใจที่จะใช้งาน
โดยส่ วนที่ 2 ถึง ส่ วนที่ 6 ลักษณะคาถามเป็ นแบบการวัดระดับความคิดเห็น 5 ระดับ ของ Likert’s Scales ส่ วนการ
วิจยั เชิงคุณภาพ ผูว้ ิจยั สร้างแบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง ประกอบด้วยคาถาม 2 ส่ วน คือ ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบ
สัมภาษณ์ และข้อมูลการใช้บริ การธนาคารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
และคาอธิ บาย เหตุผลที่ใช้/ไม่ใช้บริ การ แนวทางที่จะทาให้ใช้บริ การมากขึ้น
วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ใช้สถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive Statistics) ด้วยการแจกแจง ค่าความถี่ ส่ วนข้อมูลการรับรู ้ตน้ ทุนทางการเงิน, ข้อมูลการรับรู้ความเสี่ ยง,
ข้อมูลการรับรู้ประโยชน์, ข้อมูลการรับรู้ ความง่าย และข้อมูลการตัดสิ นใจใช้บริ การ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ด้วยการแจกแจง ค่าเฉลี่ย และ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อวิเคราะห์และอธิ บายผล
เกี่ยวกับการรับรู ้ตน้ ทุนทางการเงิน การรับรู ้ความเสี่ ยงจากการใช้งาน การรับรู ้ประโยชน์ และการรับรู ้ความง่าย มีผล
ต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ และ ใช้สถิ ติเชิ งอนุ มาน (Inference Statistics) ด้วยการวิเคราะห์ แบบถดถอยเชิ งพหุ
(Multiple Regression Analysis) ณ ระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95%
4. ผลการวิจัย
ผลการศึ กษาเชิ งปริ มาณที่ ผูว้ ิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม 120 คน พบว่า ปั จจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 66 คน (ร้อยละ 55) และเพศ
ชาย จานวน 54 คน (ร้อยละ 45) ส่ วนใหญ่มีอายุ 36 – 45 ปี จานวน 38 คน (ร้อยละ 31.68) กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มี
ระดับการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี จานวน 38 คน (ร้อยละ 31.67) กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอาชี พรับจ้างทัว่ ไป
จานวน 41 คน (ร้อยละ 34.17) กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีรายได้ต้ งั แต่ 15,001 – 30,000 บาท จานวน 54 คน (ร้อยละ 45)
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ตารางที่ 1 สรุ ปผลการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ระหว่างการรั บรู ้ ตน้ ทุ นทางการเงิ นที่ มี อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้
บริ การธนาคารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่
การตัดสิ นใจใช้
ค่ าเฉลีย่
ส่ วนเบี่ยงเบน
2.42
0.90
การรับรู้ ต้นทุนทางการเงิน
1. การใช้บริ การธนาคารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทาให้ท่านมีค่าใช้จ่าย
2.87
1.16
เพิ่มขึ้น
2. การใช้บริ การธนาคารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ จาเป็ นต้องใช้ควบคู่
2.33
0.74
กับโทรศัพท์เคลื่อนที่ราคาสู ง
3. การใช้บริ การธนาคารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ มี ค่าธรรมเนี ยมใน
2.27
0.83
การใช้บริ การ
4. การใช้บริ การธนาคารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ มี ค่าธรรมเนี ยมถูก
2.19
0.87
กว่าการใช้บริ การที่สาขา
ผลการวิ เ คราะห์ ก ารรั บ รู้ ต ้น ทุ น ทางการเงิ น ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ นใจใช้ บ ริ การธนาคารทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญต่อการรับรู ้ตน้ ทุนทางการเงินในภาพรวมอยูใ่ นระดับไม่
เห็นด้วย มีคะแนนเฉลี่ยอยูท่ ี่ 2.42 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า สิ่ งที่มีผลต่อลูกค้าในการตัดสิ นใจใช้บริ การธนาคาร
ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็ นอันดับแรก คือ การใช้บริ การธนาคารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทาให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น มี
คะแนนเฉลี่ยอยูท่ ี่ 2.87 เพราะการใช้บริ การธนาคารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ต หรื อต้องมี
สมาร์ ทโฟนส่ งผลทาให้ค่าใช้จ่ายลูกค้าเพิ่มขึ้น
ตารางที่ 2 สรุ ปผลการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างการรั บรู ้ ความเสี่ ยงที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ
ธนาคารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่
การตัดสิ นใจใช้
การรับรู้ ความเสี่ ยง
1. ระบบบริ การธนาคารทางโทรศัพท์เคลื่ อนที่ ของธนาคารจะไม่
สามารถใช้ง านได้อ ย่างถู กต้อ ง เช่ น โอนเงิ น แล้ว เงิ น ไม่ เ ข้า บัญ ชี
ปลายทาง
2. ธนาคารไม่ ส ามารถรั ก ษาข้อ มู ล ส่ ว นตัว ของลู ก ค้า ที่ ใ ช้บ ริ ก าร
ธนาคารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้
3. การใช้บริ การธนาคารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่จะไม่มีความปลอดภัย
ต่อเงินในบัญชี
4. ไม่สามารถเข้าใช้บริ การธนาคารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ได้ในบาง
ช่วงเวลา

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

หน้า 974

ค่ าเฉลีย่
2.78

ส่ วนเบี่ยงเบน
0.88
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ผลการวิเคราะห์การรั บรู้ ความเสี่ ยงที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การธนาคารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญต่อการรับรู ้ความเสี่ ยงในภาพรวมอยูใ่ นระดับไม่แน่ใจ มีคะแนนเฉลี่ยอยูท่ ี่
2.78 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า สิ่ งที่มีผลต่อลูกค้าในการตัดสิ นใจใช้บริ การธนาคารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็ น
อันดับแรก คือ ความกังวลว่าจะไม่สามารถเข้าใช้บริ การธนาคารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในบางช่วงเวลาได้ มีคะแนน
เฉลี่ ยอยู่ที่ 3.07 เพราะบางช่ วงเวลามี การปิ ดเพื่อปรั บปรุ งระบบ จึ งทาให้ไม่สามารถเข้าใช้บริ การธนาคารทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ในบางช่วงเวลาได้
ตารางที่ 3 สรุ ปผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ประโยชน์ที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การธนาคาร
ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่
การตัดสิ นใจใช้
ค่ าเฉลีย่
ส่ วนเบี่ยงเบน
4.13
0.52
การรับรู้ ประโยชน์
1. การใช้บริ การธนาคารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในการทาธุ รกรรม
4.10
0.50
เพื่อชาระค่าสิ นค้าและบริ การ ทาให้ท่านได้รับความสะดวกมากขึ้น
2. การใช้ บ ริ การธนาคารทางโทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ ช่ ว ยให้ ท่ า น
4.16
0.53
ประหยัดเวลาได้มากยิง่ ขึ้น
3. การใช้บ ริ ก ารธนาคารทางโทรศัพ ท์เ คลื่ อ นที่ ช่ ว ยให้ ท่ า นลด
4.14
0.58
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปธนาคาร
4. การใช้บ ริ ก ารธนาคารทางโทรศัพ ท์เ คลื่ อ นที่ ช่ ว ยให้ ท่ า นลด
4.16
0.53
ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆได้
5. การใช้บ ริ ก ารธนาคารทางโทรศัพ ท์เคลื่ อนที่ ช่ ว ยให้ท่ านรู ้ สึ ก
4.08
0.47
ปลอดภัยมากยิง่ ขึ้นเพราะลดการพกเงินสดจานวนมาก
6. การใช้บ ริ ก ารธนาคารทางโทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ ช่ ว ยให้ ท่ า นท า
4.12
0.50
ธุรกรรมทางการเงินได้จากทุกสถานที่และทุกช่วงเวลา
ผลการวิเคราะห์การรับรู้ประโยชน์ ที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การธนาคารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญต่อการรับรู ้ประโยชน์ในภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วย มีคะแนนเฉลี่ยอยูท่ ี่
4.13 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า สิ่ งที่มีผลต่อลูกค้าในการตัดสิ นใจบริ การธนาคารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็ นอันดับ
แรก คือ การใช้บริ การธนาคารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ช่วยให้ประหยัดเวลาได้มากยิ่งขึ้น และ การใช้บริ การธนาคาร
ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ช่วยลดค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆได้ มีคะแนนเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.16
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ตารางที่ 4 สรุ ปผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ความง่ายที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การธนาคาร
ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่
การตัดสิ นใจใช้
การรับรู้ ความง่ าย
1. การใช้บริ การธนาคารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของ ธ.ก.ส. เป็ นสิ่ งที่
ง่ายต่อการเรี ยนรู ้
การตัดสิ นใจใช้
2. ขั้นตอนการสมัครใช้บริ การธนาคารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของ ธ.
ก.ส. เป็ นเรื่ องที่ง่าย ไม่ยงุ่ ยาก
3. ก า ร ท า ธุ ร ก ร ร ม ท า ง ก า ร เ งิ น ผ่ า น บ ริ ก า ร ธ น า ค า ร ท า ง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ มีข้ นั ตอนที่ง่าย ไม่ซบั ซ้อน

ค่ าเฉลีย่
3.74

ส่ วนเบี่ยงเบน
0.68

3.77

0.67

ค่ าเฉลีย่

ส่ วนเบี่ยงเบน

3.68

0.65

3.78

0.71

ผลการวิเคราะห์ การรั บรู ้ ความง่ายที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การธนาคารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญต่อการรับรู ้ความง่ายในภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วย มีคะแนนเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.74 เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า สิ่ งที่มีผลต่อลูกค้าในการตัดสิ นใจบริ การธนาคารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็ นอันดับแรก คือ
การทาธุ รกรรมทางการเงินผ่านบริ การธนาคารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีข้ นั ตอนที่ง่าย ไม่ซบั ซ้อน มีคะแนนเฉลี่ยอยูท่ ี่
3.78
ตารางที่ 5 สรุ ปผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความตั้งใจใช้ที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ ธนาคารทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่
การตัดสิ นใจใช้
ค่ าเฉลีย่
ส่ วนเบี่ยงเบน
3.96
0.48
ความตั้งใจใช้
1. ตั้งใจที่ จะสมัครใช้บริ การธนาคารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของ ธ.
4.02
0.47
ก.ส. ในอนาคตอันใกล้
2. ตั้งใจที่ จะเลื อกใช้บริ การธนาคารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของ ธ.
3.97
0.48
ก.ส. เป็ นช่องทางหลักในการทาธุรกรรมทางการเงิน
3. ในการชาระค่าสิ นค้าและบริ การครั้งต่อไป ท่านจะเลือกชาระผ่าน
3.89
0.50
บริ การธนาคารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ธ.ก.ส.
ผลการวิเคราะห์ ความตั้งใจที่ จะใช้งาน ที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การธนาคารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญต่อความตั้งใจที่จะใช้งานในภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วย มีคะแนนเฉลี่ยอยู่
ที่ 3.96 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า สิ่ งที่มีผลต่อลูกค้าในการตัดสิ นใจบริ การธนาคารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็ น
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อันดับแรก คือ ลูกค้าตั้งใจที่จะสมัครใช้บริ การธนาคารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของ ธ.ก.ส. ในอนาคตอันใกล้ มีคะแนน
เฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.02
ตารางที่ 6 การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานเพื่อการทดสอบสมมติฐาน

Model

Unstandardized Coefficients

B
Std. Error
การรับรู้ตน้ ทุนทางการเงิน
0.091
0.056
การรับรู้ความเสี่ ยง
-0.071
0.036
การรับรู ้ความง่าย
0.350
0.049
การรับรู้ประโยชน์
0.390
0.068
R = 0.775
Adjusted Square = 0.587
R Square = 0.601
SE = 0.285

Standardized
Coefficients
Beta
0.129
-0.121
0.513
0.439

t

Sig.

1.631
-1.980
7.110
5.768

0.106
0.050*
0.000*
0.000*

ใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานเพื่อการทดสอบสมมติฐาน แบบพหุ ถดถอย (Multiple Regression Analysis)
ณ ระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95% โดยการหาการรับรู ้ตน้ ทุนทางการเงิน การรับรู ้ความเสี่ ยง การรับรู ้ความง่าย และการรับรู ้
ประโยชน์ ที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การธนาคารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร สาขาสามแยกตรอกจันทน์ ซึ่ งได้ตวั แปรหรื อปั จจัยสาหรับการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ การรับรู้ตน้ ทุน
ทางการเงิน การรับรู้ความเสี่ ยง การรับรู ้ความง่าย และการรับรู้ประโยชน์ ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ของทั้ง 4
ปั จจัยพบว่า ปั จจัยการรั บรู ้ ความง่าย และปั จจัยการรับรู ้ ประโยชน์ มี อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การธนาคารทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ มากที่สุด ด้วยค่าสัมประสิ ทธิ์ ถดถอยมาตรฐาน (Beta) เท่ากับ 0.350 และ 0.390 ตามลาดับ มีค่า sig
0.000 อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้ง 2 ปั จจัย รองลงมา ได้แก่ ปั จจัยการรั บรู้ความเสี่ ยง มี ผลต่อการ
ตัดสิ นใจใช้บริ การธนาคารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ด้วยค่าสัมประสิ ทธิ์ ถดถอยมาตรฐาน (Beta) เท่ากับ 0.071 มีค่า sig
0.050 อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยปั จจัยทั้ง 2 ด้าน คือ ปั จจัยการรั บรู ้ความง่าย และปั จจัยการรั บรู ้
ประโยชน์ มีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรตามในทิศทางบวก ซึ่ งหมายความว่าหากมีปัจจัยเหล่านี้ มากขึ้นจะก่อให้เกิดการ
ตัดสิ นใจใช้บริ การธนาคารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสามแยก
ตรอกจันทน์ เพิ่มมากขึ้น
5. การอภิปรายผล
ผลการศึ ก ษาแนวทางการเพิ่ ม การใช้ บ ริ การช าระค่ า สิ นค้ า และบริ การ ผ่ า นบริ การธนาคารทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาสามแยกตรอกจันทน์ สรุ ปได้ดงั นี้
1. ผลการศึกษาด้านการรับรู ้ตน้ ทุนทางการเงิน พบว่าสิ่ งที่ส่งผลต่อลูกค้าให้ตดั สิ นใจใช้บริ การธนาคารทาง
โทรศัพท์เคลื่ อนที่ คื อค่าธรรมเนี ยมในการทาธุ รกรรมที่ ถูกกว่าการใช้บริ การที่ สาขาธนาคาร จึ งมี ผลทาให้ลูกค้า
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ตัดสิ นใจใช้บริ การธนาคารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพราะทาให้ลูกค้าประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่ องค่าธรรมเนี ยมการโอนเงิน
ได้ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ของ Agbemabiese George Cudjoe, Patrick Amfo Anim, Joseph Geral Nii
Tetteh Nyanyofio (2015) ศึกษาปั จจัยการยอมรับการใช้บริ การธนาคารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของลูกค้าธนาคารใน
กานา กรณี ศึกษา Access Bank จากการศึกษาพบว่า การรับรู ้ตน้ ทุนทางการเงินและการรับรู ้ความน่าเชื่อถือ มีผลต่อ
การตั้งใจใช้บริ การธนาคารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ มากกว่าการรับรู ้ประโยชน์และความสะดวกในการใช้
2. ผลการศึ กษาด้านการรั บ รู ้ ค วามเสี่ ย ง พบว่าสิ่ งที่ ส่ งผลต่ อ ลู กค้าให้ตดั สิ น ใจใช้บ ริ การ ธนาคารทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ คือการไม่สามารถเข้าใช้บริ การธนาคารทางโทรศัพท์เคลื่ อนที่ บางช่วงเวลาได้เพราะอาจจะทาให้
ลู ก ค้า เสี ย เวลาหรื อเสี ย โอกาสจากการด าเนิ น ธุ ร กิ จ และลู ก ค้า อาจขาดความเชื่ อ มั่น ในบริ การธนาคารทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ของธนาคาร
3. ผลการศึกษาด้านการรับรู ้ประโยชน์ และผลการศึกษาด้านการรับรู ้ ความง่าย พบว่า มีผลทางบวกต่อ
ลูกค้าให้ตดั สิ นใจใช้บริ การธนาคารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพราะทาให้ลูกค้าประหยัดเวลามากขึ้น ไม่วา่ จะเป็ นการ
เดินทางไปธนาคาร หรื อการรอคิวทาธุรกรรม และให้ความสาคัญกับการช่วยลดค่าธรรมเนี ยมธนาคารต่างๆ ในการทา
ธุ รกรรม เช่น ค่าธรรมเนี ยมการขอรายการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร (Statement) และการทาธุ รกรรมทางการเงินที่มี
ขั้นตอนที่ง่าย ไม่ยงุ่ ยาก และไม่ซบั ซ้อน เพราะการใช้ระบบที่ง่าย ทาให้ลูกค้าไม่เสี ยเวลาในการเรี ยนรู ้การใช้งาน จึงมี
ผลทาให้ลูกค้าตัดสิ นใจใช้บริ การธนาคารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ และได้สอดคล้องกับงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ของ ชยา
ภรณ์ กิติสิทธิ ชยั (2016) ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการใช้งานกระเป๋ าเงินอิเล็กทรอนิ กส์ (E-Wallet)
ในการซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยการยอมรับเทคโนโลยีดา้ นการรับรู ้
ถึงประโยชน์จากการใช้งาน ด้านการรับรู ้ความง่ายในการใช้งาน ด้านความไว้วางใจของผูใ้ ช้งาน ด้านการรับรู ้ความ
เสี่ ยง มีอิทธิ พลต่อทัศนคติที่มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจในการใช้งาน E-Wallet อย่างมีนยั สาคัญ และงานวิจยั ของ นายธัญ
ยากร ขวัญใจสกุล (2017) ศึ กษาปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจใช้บริ การชาระเงิ นผ่านระบบโมบายแบงก์กิ้งและ
ระบบโมบายเพย์เม้นต์ ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่ ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้บริ การชาระเงิ นผ่านระบบโมบาย
แบงก์กิ้ง ประกอบด้วย การรับรู ้ถึงประโยชน์จากการใช้งานโมบายแบงก์กิ้ง การรับรู ้ถึงความง่ายในการใช้งานโมบาย
เพย์เม้นต์ ความเชื่อมัน่ ไว้ใจในผูใ้ ห้บริ การระบบโมบายแบงก์กิ้ง ตามลาดับ
6. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
1. ด้านการรั บรู ้ ความง่าย การทาธุ รกรรมผ่านบริ การธนาคารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ มี ข้ นั ตอนที่ ง่าย ไม่
ซับซ้อน ธนาคารควรมีการจัดทาคลิปวิดีโอ เป็ นสื่ อการสอนใช้งานให้แก่ลูกค้าถ่ายทอดผ่านสื่ อประชาสัมพันธ์ของ
สาขาธนาคาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถศึกษาได้ดว้ ยตัวเอง และพนักงานสาขาทุกคน ต้องสามารถอธิ บายการใช้ บริ การ
ธนาคารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้กบั ลูกค้าได้ และต้องศึกษาการใช้งานเมนูต่างๆ การแก้ไขปั ญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับ
การใช้บริ การธนาคารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อจะได้แก้ไขปั ญหาและสามารถตอบคาถามให้กบั ลูกค้าได้ เพราะ
ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตรจะมี ลู ก ค้า กลุ่ ม เปราะบาง คื อ ลู ก ค้า ซึ่ งผูใ้ ห้ บ ริ ก ารต้อ งใช้ค วาม
ระมัดระวังในการติดต่อ และให้บริ การเป็ นพิเศษเช่น ผูส้ ู งอายุต้ งั แต่ 60 ปี ขึ้นไป ผูท้ ี่มีความรู ้ทางการเงินอย่างจากัด
และควรมีสายด่วน สาหรับการแนะนาการใช้บริ การธนาคารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่ออานวยความสะดวกสาหรับ
ลูกค้าที่ไม่สะดวกเดินทางมาธนาคาร
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2. ด้านการรับรู้ประโยชน์ การใช้บริ การธนาคารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ช่วยให้ประหยัดเวลาได้มากยิ่งขึ้น
และการใช้บริ การธนาคารทางโทรศัพท์เ คลื่ อนที่ ช่ วยให้ลดค่ า ธรรมเนี ย มธนาคารต่ างๆได้ พนัก งานควรมี การ
ประชาสัมพันธ์และแนะนาบริ การ ให้ลกู ค้าได้ทราบถึงความสะดวกในการทาธุ รกรรมทางการเงินผ่านบริ การธนาคาร
ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่สามารถทาให้ลูกค้าประหยัดเวลา และยังช่วยให้ลูกค้าปลอดภัยที่ไม่ตอ้ งพกเงิ นสดจานวน
มาก และช่ วยให้ลูกค้าลดค่าใช้จ่ ายเรื่ องค่ าธรรมเนี ยมการใช้บริ การต่างๆ ของธนาคาร อาทิ เช่ น การขอรายการ
เคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร
3. ด้านการรั บรู ้ ความสี่ ยง ในบางช่ วงเวลาไม่ สามารถเข้าใช้บริ การธนาคารทางโทรศัพท์เคลื่ อนที่ ได้
เนื่ องจากธนาคารมีการปรับปรุ งระบบ หรื อมีการอัพเดทระบบ ควรมีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า เพื่อลูกค้าจะได้มี
การวางแผนการใช้บริ การ และให้พนักงานแนะนาและเตือนลูกค้า ถึงความเสี่ ยงในการใช้ บริ การธนาคารทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น เมื่อใช้บริ การเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ให้ทาการ Log Out ออกจากระบบทุกครั้ง และให้พนักงาน
กาชับให้ผูข้ อใช้บริ การเก็บรั กษารหัสผ่าน รหัส OTP และข้อมูลส่ วนตัว เป็ นความลับ ห้ามบอกผูอ้ ื่ น เพื่อความ
ปลอดภัยในการใช้บริ การ และลูกค้าควรอัพเดทเวอร์ ชนั่ ของแอพพลิเคชัน่ ทุกครั้ง เมื่อธนาคารมีการปรับปรุ งระบบ
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองเรื่ องนี้สาเร็ จได้ดว้ ยความกรุ ณาจาก ดร.กิตตินนั ท์ พันธุมสุ ต ได้ให้ความกรุ ณา
แนะนา ตรวจตราและแก้ไขเนื้อหา และ ขอกราบขอบพระคุณธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่
สนับสนุนทุนการศึกษาในครั้งนี้
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