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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

การด าเนินชีวิตประจ าว ันของมนุษย์หนีไม่พ้นเร่ืองของเทคโนโลยีการส่ือสารและ
โทรคมนาคมไม่วา่จะเป็นระบบโทรทศัน์ท่ีมีการปรับเปล่ียนคุณภาพไปสู่ระบบดิจิตอลทีวี (Digital 
TV) หรือระบบเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีพฒันาให้สามารถเช่ือมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูงได ้ท าให้มนุษยส์ามารถติดต่อส่ือสารพูดคุย ประชุมไดถึ้งกนัแบบไร้พรมแดน กลายเป็นสังคม
ออนไลน์ รวมถึงการท างานร่วมกนัหรือเก็บบนัทึกไฟล์ต่างๆไวบ้นอินเทอร์เน็ตด้วยเทคโนโลยี 
Cloud Computing ซ่ึงพร้อมใชง้านไดต้ลอดเวลา 

โลกยุคการส่ือสารไร้พรมแดนในปัจจุบนั สามารถท าให้เราสามารถฝากโอนเงินกนัไดง่้าย
มากข้ึนโดยผ่านระบบ Mobile Banking  แทนท่ีจะตอ้งเดินไปท ารายการท่ีธนาคารโดยตรงแบบใน
สมยัก่อน การจบัจ่ายซ้ือสินคา้บนอินเทอร์เน็ตท่ีมีให้เห็นกนัจนชินตา มีการเช่ือมโยงขอ้มูลเขา้ถึงกนั 
โดยจากเดิมท่ีมีผูใ้ชก้ลุ่มเล็กๆก็เร่ิมมีการติดต่อ แลกเปล่ียนดว้ยปลายน้ิวสัมผสั จึงขยายเป็นวงกวา้ง
และแพร่หลายมาจนถึงปัจจุบัน ท าให้เกิดกระแสการต่ืนตัวเร่ืองการให้บริการธนาคารทาง
อิเล็กทรอนิกส์เป็นอยา่งมาก จากสถิติธนาคารแห่งประเทศไทย ธุรกรรมการช าระเงินผ่าน Mobile 
Banking พบว่าบญัชีท่ีลูกค้าใช้บริการ ปริมาณรายการท่ีท าธุรกรรมและมูลค่ารายการมีจ านวน
เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และมีแนวโนม้ท่ีจะเพิ่มข้ึนอีกดว้ย ดงัตารางท่ี 1.1 
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ตารางท่ี 1.1 ธุรกรรมการช าระเงินผา่นบริการ Mobile Banking และ Internet Banking  
พ.ศ.2556 – 2560 
 

 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 
ธุรกรรมกำรช ำระเงนิผ่ำน Internet 
Banking 

     

จ านวนบญัชีท่ีลูกคา้ใชบ้ริการ 2/ 20,480,268 15,095,696 11,901,117 10,159,971 8,033,061 
ปริมาณรายการ(พนัรายการ) 248,478 240,461 186,237 188,409 161,784 
มูลค่ารายการ(พนัลา้นบาท) 23,513 29,706 23,630 20,500 19,548 
ธุรกรรมกำรช ำระเงนิผ่ำน Mobile 
Banking 

     

จ านวนบญัชีลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ 2/ 31,641,487 20,883,147 13,918,815 6,229,960 1,164,796 
ปริมาณรายการ(พนัรายการ) 1,228,270 584,983 263,923 109,350 57,199 
มูลค่ารายการ(พนัลา้นบาท) 8,997 5,361 2,800 1,364 752 

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย (2561) 
 

ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  ก่อตั้งโดย ฯพณฯ พลเอก สฤษด์ิ ธนะรัชน์  ไดรั้บจดัตั้ง
ข้ึนเพื่อด าเนินธุรกิจธนาคารพาณิชยต์ามพระราชบญัญติัธนาคารพาณิชย ์พ.ศ.2488 ธนาคารเปิดให้
ด าเนินการอย่างเป็นทางการในปี 2500  ณ ส านกังานใหญ่ ถนนราชด าเนิน โดยมีประเภทบริการท่ี
จ ากดัและมุ่งให้บริการทางการเงินแก่หน่วยงานทหารและขา้ราชการทหารเป็นหลกั และไดพ้ฒันา
เติบโตข้ึนขยายขอบเขตการให้บริการทางการเงินสู่ภาคธุรกิจและเอกชนรวมไปถึงลูกคา้ประชาชน
เพิ่มข้ึนเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของทางการ ปี 2544 ธนาคารมีการปรับโครงสร้างองคก์รโดยการ
จดัตั้งหน่วยงานสายการตลาดเพื่อท าหน้าท่ีในการพฒันาผลิตภณัฑ์และเพิ่มช่องทางการจ าหน่าย
บริการของธนาคาร นอกจากน้ียงัไดจ้ดัตั้งหน่วยงานดา้นการบริหารความเส่ียงในดา้นสินเช่ือและ
ส านักงานก ากบัการปฎิบติัตามกฎเกณฑ์ทางการทางด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะโครงการพฒันา
ระบบการใหบ้ริการลูกคา้ พฒันาระบบ Credit Scoring ระบบ Trade Finance ระบบ Treasury รวมทั้ง
ระบบงาน Retail Banking จนถึงปี 2548 ธนาคารได้รวมกิจการกับธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ และ
บรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรม ซ่ึงการรวมกิจการดงักล่าวส่งผลใหเ้ป็นธนาคารใหม่ท่ีสมบูรณ์แบบและ
ได้ท าการ Re-Branding เปล่ียนช่ือภาษาอังกฤษ ของธนาคารเป็น TMB Bank Public Company 
Limited เปล่ียนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถาบนัการเงินท่ีใหบ้ริการครบวงจร 
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ภาพท่ี 1.1 โลโกธ้นาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

ท่ีมา  :  https://www.tmbbank.com (2561) 
 

แนวโน้มของ Digital Banking ในปี 2558 มีจ  านวนลูกค้าใหม่ท่ีหันมาใช้บริการ Internet 
Banking และ Mobile Banking เพิ่มข้ึนกวา่ 750% จาก 34,954 ราย เม่ือส้ินปี 2557 เป็น 292,846 ราย 
ณ ส้ินปี 2558 และเม่ือมาดูพฤติกรรมผูบ้ริโภคจะพบว่ามีจ านวนผูใ้ช้ท่ีเข้าถึงบริการทางการเงิน
เฉพาะ Mobile Banking เติบโตกวา่ 1,009% ขณะท่ีจ านวนผูใ้ชเ้ฉพาะ Internet Banking เร่ิมหดตวัลง 
43% และสุดทา้ยมีจ านวนผูใ้ช้บริการทั้งสองระบบ เติบโตกว่า 258% เม่ือหันมาดูเฉพาะจ านวน
ธุรกรรมผา่นช่องทางต่างๆ พบวา่ช่วงปีท่ีผา่นมาการท าธุรกรรมผา่นระบบดิจิทลัเพิ่มข้ึนมากกวา่การ
ท าธุรกรรมผา่นตูเ้อทีเอม็ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 1.2 จ านวนผูใ้ชง้าน ทีเอม็บี ทชั รายใหม่ พ.ศ.2558 
ท่ีมา :  https://www.tmbbank.com (2561) 
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ภาพท่ี 1.3 เปรียบเทียบการท าธุรกรรมผา่นช่องทางต่างๆ (2557-2558) 

ท่ีมา : https://www.tmbbank.com (2561) 
 

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้นวตักรรมใหม่ๆจะถูกคิดค้นข้ึนอยู่ตลอดเวลา การก่อก าเนิดของ
เทคโนโลยีเหล่าน้ีย่อมมีผลตามมาทั้งในแง่ลบและแง่บวกเสมอ มีการใช้เทคโนโลยีในทางท่ีไม่
ถูกตอ้งโดยไม่ค  านึงถึงผลกระทบต่อตนเองและสังคม เห็นไดจ้ากข่าวโจรกรรมขอ้มูลทางการคา้ การ
ดกัฟังขอ้มูลทางโทรศพัท์ หรือการสร้างข่าวท่ีท าให้ผูอ่ื้นเสียหาย หากไม่มีหน่วยงานท่ีดูแลดา้นน้ี
โดยเฉพาะอาจท าใหส้ังคมวุน่วายเป็นอยา่งมาก 
 
1.2 ค ำถำมกำรวจัิย 
 1. ผูใ้ชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินของธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  ส านกังานใหญ่ 
มีลกัษณะเป็นอยา่งไร 
 2. การยอมรับทางเทคโนโลยีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินของ
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  ส านกังานใหญ่ในดา้นใด 
 
1.3 วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
 1. เพื่อส ารวจลกัษณะของผูใ้ชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินของธนาคารทหารไทย จ ากดั 
(มหาชน)  ส านกังานใหญ่ 
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 2. เพื่อศึกษาการยอมรับทางเทคโนโลยท่ีีมีผลต่อการตดัสินใจใชท่ี้จะใชบ้ริการธุรกรรมทาง
การเงินของธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  ส านกังานใหญ่ 
  
1.4 กรอบแนวคิดของกำรวจัิย 
 ในการศึกษาวจิยัเร่ือง การยอมรับทางเทคโนโลยท่ีีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธุรกรรม
ทางการเงินของธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  ส านกังานใหญ่ มีกรอบแนวคิดในการท าวจิยัได้
มีก าหนดตวัแปรตน้ ตวัแปรร่วม และตวัแปรตาม เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการด าเนินงานวิจยัและเป็น
แนวทางในการคน้หาค าตอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1.4 กรอบแนวคิด 

1.5 สมมติฐำนกำรวจัิย 
H1 : การยอมรับทางเทคโนโลย ีมีผลต่อการตดัสินใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินของ

ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  ส านกังานใหญ่ 
  
1.6 ขอบเขตในกำรวจัิย 
 1. ตวัแปร 
     1.1 ตวัแปรตน้ 
     การยอมรับเทคโนโลย ี

กำรตัดสินใจใช้บริกำรธุรกรรมทำกำรเงิน 
ของธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน)  

ส ำนักงำนใหญ่ 
- ดา้นความจ าเป็นในการใชบ้ริการ 
- ดา้นการศึกษาขอ้มูลในการใชบ้ริการ 
- ดา้นการพิจารณาถึงประโยชน์ 
- ดา้นแนะน าการใชบ้ริการ 

 
 

กำรยอมรับเทคโนโลยี 
- การรับรู้ถึงประโยชน์ 
- ความง่ายในการใชง้าน 

- ความตั้งใจในการใชง้าน 

- ทศันคติท่ีมีต่อการใชง้าน 

- การน ามาใชง้านจริง 
 

 

ตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม 

H1 



 6 

- การรับรู้ถึงประโยชน์ 
- ความง่ายในการใชง้าน 
- ความตั้งใจในการใชง้าน 
- ทศันคติท่ีมีต่อการใช ้
- การน ามาใชง้านจริง 
1.2 ตวัแปรตาม 

    การตดัสินใจใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงิน ของธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  
ส านกังานใหญ่ 

- ดา้นความจ าเป็นในการใชบ้ริการ 
- ดา้นการศึกษาขอ้มูลในการใชบ้ริการ 
- ดา้นการพิจารณาถึงประโยชน์ 
- ดา้นแนะน าการใชบ้ริการ 

 
             2. พื้นท่ี 
     ศึกษาครอบคลุมกลุ่มลูกคา้ท่ีใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงิน ของธนาคารทหารไทย จ ากดั 
(มหาชน)  ส านกังานใหญ่ 
 3. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
    ประชากรคือกลุ่มลูกคา้ท่ีใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินของธนาคารทหารไทย จ ากดั 
(มหาชน)  ส านกังานใหญ่ 
 
ตัวแปรทีศึ่กษำ 

1.ตัวแปรต้น (Independent Variable)  
 การยอมรับทางเทคโนโลยี 
 - การรับรู้ถึงประโยชน์ 
 -  ความง่ายในการใชง้าน 
 -  ความตั้งใจในการใชง้าน 
 -  ทศันคติท่ีมีต่อการใช ้
 -  การน ามาใชง้านจริง 
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 2. ตัวแปรตำม (Dependent Variable)  
  การตดัสินใจใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินของธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  
ส านกังานใหญ่ 

-  ดา้นความจ าเป็นในการใชบ้ริการ 
 -  ดา้นการศึกษาขอ้มูลในการใชบ้ริการ  

-  ดา้นการพิจารณาถึงประโยชน์ 
 -  ดา้นแนะน าการใชบ้ริการ 
  

1.7 นิยำมค ำศัพท์ 
 ผูว้ิจยัไดน้ าตวัแปรมาก าหนดค านิยามค าค าศพัท์เพื่อน าไปสร้างเคร่ืองมือวิจยัให้ไดค้  าตอบ
ตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ ดงัต่อไปน้ี 
 ทีเอ็มบี ทัช หมายถึง แอพพลิเคชัน่ท่ีใช้ในการท าธุรกรรมทางการเงินแบบออนไลน์ โอน
เงิน จ่ายบิล เติมเงิน ตรวจสอบยอดเงิน อตัราดอกเบ้ีย รวมไปถึงรายการเคล่ือนไหวของบญัชี แจง้
ข่าวสาร และขอ้เสนอพิเศษต่างๆจากธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
 แอพพลิเคช่ัน หมายถึง โปรแกรมท่ีช่วยอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ ออกแบบมา
ส าหรับโทรศพัทมื์อถือ เพื่อให้ตรงความตอ้องการของผูใ้ชง้านมีให้ดาวน์โหลดฟรีและเสียเงิน มีทั้ง
ในดา้นการส่ือสาร และความบนัเทิงต่างๆ 
 Mobile Banking หมายถึง การท า ธุรกรรมทางการเ งินผ่านระบบออนไลน์โดยใช้
โทรศพัทมื์อถือ เช่น โอนเงิน เติมเงิน จ่ายบิล  
 ธุรกรรมทำงกำรเงิน หมายถึง  การท ากิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการเงิน ฝาก ถอน โอน จ่าย  
 กำรยอมรับเทคโนโลยี หมายถึง แบบในการตดัสินใจการยอมรับทางดา้นเทคโนโลยีโดย
บอกใหเ้ห็นถึงสาเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้เทคโนโลยขีองแต่ละบุคคล 

กำรรับรู้ถึงประโยชน์ (Perceived Usefulness)หมายถึง ระดบัความเช่ือมัน่การใชง้านบริการ
จะมีส่วนช่วยในการใชใ้หเ้กิดประสิทธิภาพและเกิดผลดี ซ่ึงข้ึนอยูก่บัแต่ละบุคคล 

 ควำมง่ำยในกำรใช้งำน (Perceived Ease of Use) หมายถึง การใชง้านท่ีสะดวก ง่าย ตรงกบั
ความตอ้งการ 

ควำมตั้งใจในกำรใช้งำน  หมายถึง  ข้ึนอยู่กบัแต่ละบุคคล มีพฤติกรรมท่ีสนใจเทคโนโลยี
มากเพียงใด 

กำรน ำมำใช้งำนจริง  หมายถึง  การใช้บริการธุรกรรมทางการเงินได้จริงและมีข้อมูลท่ี
น ามาใชง้านไมมี่ความผดิพลาด 
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กำรตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการท่ีไดผ้า่นการคิด ประเมินมาอยา่งเหมาะสมแลว้ว่าเป็น
ทางท่ีสามาถท าใหบ้รรลุความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 

ผู้ใช้บริกำร หมายถึง  บุคคลท่ีใชง้านธุรกรรมทางการเงิน ทีเอม็บี ทชั 
 อินเทอร์เน็ต หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อกนัเป็นจ านวนมาก ครอบคลุมไปทัว่
โลก อินเทอร์เน็ตนั้นอาศยั โครงสร้างระบบส่ือสารโทรคมนาคม เป็นตวักลางในการแลกเปล่ียน
ขอ้มูล มีการประยกุตใ์ชง้านหลากหลายรูปแบบ เป็นทั้งเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายของ
เครือข่าย เพราะ ประกอบด้วยเครือข่ายย่อย เป็นจ านวนมากต่อเช่ือมเขา้ด้วยกนัภายใตม้าตรฐาน
เดียวกันจนเป็น เครือข่ายขนาดใหญ่ เครือข่ายสาธารณะท่ีไม่มีผูใ้ดเป็นเจ้าของ ท าให้การเข้าสู่
เครือข่ายเป็นไปไดอ้ยา่งเสรี ถือเป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สากลท่ีเช่ือมต่อเขา้ดว้ยกนั ภายใต้
มาตรฐานการส่ือสารเดียวกนั เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารและสืบคน้สารสนเทศจากเครือข่ายต่างๆ 
ทัว่โลก  

ทัศนคติ  หมายถึง การแสดงความคิดเห็นเม่ือถูกถามเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ความรู้สึก
ส่วนตวัท่ีเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยต่อเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึง เป็นระดบัความมาก
นอ้ยของความรู้สึกในดา้นบวก ดา้นลบ ภาวะทางจิตใจของการเตรียมพร้อมท่ีจะเรียนรู้ ปรับตวัต่อ
สถานการณ์ต่างๆ 

แรงจูงใจ หมายถึง การท่ีมีส่ิงกระตุน้มาท าให้เรามีความพยายามในการท างานให้บรรลุตาม
เป้าหมายท่ีเราไดว้างไว ้การจูงใจเป็นส่ิงท่ีท าให้คนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการท างานให้บรรลุ
วตัถุประสงค ์

ธนำคำรทหำรไทย จ ำกัด (มหำชน) หมายถึง ธนาคารท่ีให้บริการแก่ลูกคา้ทัว่ไปทั้งลูกคา้
บุคคลและลูกคา้ธุรกิจ  เป็นธนาคารในประเทศไทยเพียงธนาคารเดียวท่ีลูกคา้สามารถใชบ้ริการถอน
เงิน ฝากเงิน และ โอนเงิน ในระหวา่งบญัชีของธนาคารทหารไทยดว้ยกนัทัว่ประเทศ โดยไม่ตอ้งเสีย
ค่าธรรมเนียมในการท าธุรกรรมขา้มเขต ไม่ว่าจะผ่านช่องทางบริการสาขา เอทีเอ็ม เคร่ืองฝากเงิน
อตัโนมติั อินเทอร์เน็ตแบงก้ิง  
 
1.8 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1.ท าใหท้ราบถึงปัจจยัส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินของ ธนาคารทหาร
ไทย จ ากดั (มหาชน)  ส านกังานใหญ่ 
 2. ทราบถึงการยอมรับทางเทคโนโลยแีต่ละดา้นท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชจ้ะใชบ้ริการ
ธุรกรรมทางการเงินของ ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  ส านกังานใหญ่ 
 



บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฏ ีเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 

  งานวิจยัเร่ือง การยอมรับทางเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการธุรกรรมทาง

การเงินของธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้ แนวคิด ทฤษฎี 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อนาํมาประกอบการนาํเสนอผลการวิจยัไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

และเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการวจิยัท่ีไดก้าํหนดไว ้โดยแบ่งหวัขอ้ออกเป็น  ส่วน  

2.1  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการยอมรับเทคโนโลย ี

2.2  แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรรมในการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 

2.3  ประวติัแอพพลิเคชัน่ธุรกรรมทางการเงินธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

2.4  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1  แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการยอมรับเทคโนโลย ี

การยอมรับทางเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model : TAM) ถูกคิดค้นโดย Fred 

Davis (1985) โดยทฤษฎีน้ีไดรั้บการยอมรับกนัในวงกวา้ง เพราะเป็นแบบจาํลองท่ีสร้างข้ึนมาบน

พื้นฐานขอ้เท็จจริง สามารถนาํไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จากช่วงเวลาท่ี แบบจาํลองน้ีถูกคน้พบ 

ได้มีการนาํมาดดัแปลง ประยุกต์และสร้างความสัมพนัธ์กบั แบบจาํลองของ Fishbein and Ajzen  

(1975) ทฤษฎีการกระทาํดว้ยเหตุผล   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.1 แสดงแบบจาํลองการยอมรับทางเทคโนโลย ีTAM  

ท่ีมา : Davis (1989) 

 

Internal/ 
External 
Variables 

Perceived Usefulness 
Increased efficiency 

Perceived ease of use 
Use Friendly 
Ease of access toinformation 

Technology 
Usage 

Attitude 
toward 

Use 
(ATU) 
Usage 

Behavioral 
Intention 

to use 
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องคป์ระกอบแบบจาํลองการยอมรับทางเทคโนโลย ีประกอบดว้ย 5 ปัจจยั ดงัน้ี 

- การรับรู้ถึงประโยชน์ (Perceived Usefulness) คือระดับความเช่ือของผู ้ใช้งานในการใช้

เทคโนโลยท่ีีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใชง้าน 

- การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) ระดับความเช่ือของผู ้ใช้งาน

เทคโนโลยท่ีีมีความง่ายในการใชง้านโดยไม่ตอ้งใชค้วามพยายามมาก 

- ทัศนคติท่ีมีต่อการใช้งาน (Attitude toward Using)  คือทัศนคติของผู ้ใช้งานท่ีมีต่อการใช้

เทคโนโลยี โดยจะนําไปสู่พฤติกรรมท่ีมีต่อเทคโนโลยี ซึงทศันคติท่ีมีต่อการใช้งานไดรั้บ

อิทธิพลมาจากการรับรู้ถึงประโยชน์และการรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน 

- พฤติกรรมของผูใ้ชง้าน (Behavioral Intention) คือ พฤติกรรมของผูใ้ชง้านท่ีมีต่อเทคโนโลยีนั้น 

โดยพฤติกรรมท่ีผูใ้ชแ้สดงออกมาส่งผลโดยตรงต่อการใชง้านเทคโนโลย ี

 

2.2  แนวคิดและทฤษฏีทีเ่กีย่วข้องกบัการตัดสินใจใช้บริการ 

 ฉตัยาพร เสมอใจ (2557) ไดก้ล่าวถึงการตดัสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการ

เลือกทางเลือกใดทางเลือกหน่ึง จากท่ีไดพ้ิจารณา หรือประเมินเป็นอย่างดีแลว้ โดยจะเลือกสินคา้

หรือบริการตามขอ้มูลและขอ้จาํกดัของสถานการณ์ การตดัสินใจจึงเป็นกระบวนการท่ีสําคญัและอยู่

ภายใตจิ้ตใจของผูบ้ริโภค 

 ภาวิณี  กาญจนาภา (2558)  ได้กล่าวถึง  ขั้ นตอนการตัดสินใจของผู ้บ ริโภคมีลําดับ

กระบวนการ 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.2 กระบวนการตดัสินใจซ้ือ 5 ขั้นตอน ของผูบ้ริโภค  

ท่ีมา : Kotler (1997) 

การตระหนักถึงปัญหา (Problem Recognition) คือการท่ีผูบ้ริโภคเล็งเห็นความแตกต่างระหวา่ง

สภาพท่ีเป็นจริงกบัสภาพท่ีปรารถนา ในปริมาณท่ีมากพอท่ีจะกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคมีพฤติกรรม การ

ตระหนกัถึงปัญหาน้ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีผูบ้ริโภคสัมผสัต่อตวักระตุน้ ทั้งจากภายในตวัของ

การ

ตระหนกัถึง

ปัญหา 
 

การคน้หา

ขอ้มูลข่าวสาร 
 

การประเมินผล

ทางเลือก 
 

การ

ตดัสินใจซ้ือ 
 

พฤติกรรม

หลงัการซ้ือ 
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ผูบ้ริโภคเองหรือจากตวักระตุน้ภายนอก ท่ีเขา้มากระตุน้ใหผู้บ้ริโภคตระหนกัรู้ถึงความตอ้งการหรือ

ความจาํเป็นของผูบ้ริโภค 

การค้นหาข้อมูลข่าวสาร (Information Search) หลงัจากท่ีผูบ้ริโภคไดต้ระหนกัถึงปัญหา จะ

เร่ิมตน้กระบวนการคน้หาขอ้มูลข่าวสารโดยท่ีผูบ้ริโภคจะคน้หาขอ้มูลข่าวสารจากแหล่งขอ้มูล

ข่าวสารภายในตวัของผูบ้ริโภคเอง(Internal Search) เป็นลาํดบัแรก จากการคน้หาขอ้มูลข่าวสาร

ภายในตวัของผูบ้ริโภคแลว้ ผูบ้ริโภคพบวา่ จากประสบการณ์ท่ีผา่นมาและความรู้ท่ีผูบ้ริโภคมีอยูไ่ม่

เพียงพอแก่การตดัสินใจ ผลิตภณัฑห์รือบริการเป็นส่ิงท่ีมีความเก่ียวพนักบัผูบ้ริโภคอยา่งมาก มีอายุ

การใชง้านท่ียาวนานเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีเทคโนโลยหีรือคุณลกัษณะซบัซอ้น ผูบ้ริโภคจะทาํการคน้หา

ขอ้มูลจากภายนอก โดยแหล่งขอ้มูลข่าวสารจากภายนอก(External Search) สามารถแบ่งไดด้งัน้ี 

- แหล่งขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล (Personal Source) เช่น เพื่อนหรือบุคคลใกล้ตวัของผูบ้ริโภค 

หรือการพูดปากต่อปาก เป็นตน้ 

- แหล่งขอ้มูลข่าวสารสาธารณะ(Public Sources) เช่น แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิท่ีไดมี้การตีพิมพห์รือ

เผยแพร่โดยผา่นส่ือต่างๆ โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร วารสาร เป็นตน้ 

- แหล่งข้อมูลท่ีนักการตลาดครอบครอง (Marketer-dominated Sources) เป็นข้อมูลจากผูข้าย 

ไดแ้ก่ โฆษณา พนกังานขาย การจดัแสดง ณ จุดขาย หรือแหล่งขอ้มูลข่าวสารทางอินเทอร์เน็ต 

การประเมินผลทางเลือก (Alternative Evaluation) ภายหลงัจากท่ีผูบ้ริโภคทาํการเก็บ

รวบรวมข่าวสาร ผูบ้ริโภคจะทาํการประเมินผลทางเลือก โดยผูบ้ริโภคจะตั้งเกณฑก์ารประเมิน

ทางเลือกของผลิตภณัฑ ์ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจเก่ียวกบัคุณลกัษณะของผลิตภณัฑท่ี์ผูบ้ริโภคเล็งเห็นวา่

มีความสาํคญัหรือเช่ือวา่ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคจะทาํการเปรียบเทียบวา่

ผลิตภณัฑห์รือบริการใดทาํหนา้ท่ีไดดี้ในคุณลกัษณะดงักล่าว โดยกระบวนการทางเลือกของ

ผูบ้ริโภคสามารถแบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ ดงัน้ี 

- ทางเลือกท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานความรู้สึก (Affective Choice) ทางเลือกท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐาน

ความรู้สึก เป็นการประมินผลิตภณัฑท่ี์ตั้งอยูบ่นพื้นฐานของความรู้สึก ความชอบหรือ

อารมณ์ท่ีผูบ้ริโภคมีต่อผลิตภณัฑห์รือการใชผ้ลิตภณัฑ ์ผูบ้ริโภคจะไม่ไดใ้ชก้ฏเกณฑ์

แน่นอนหรือตายตวัในการตดัสินใจ 

- ทางเลือกท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานของคุณลกัษณะ (Attributed-based Choice)  ผูบ้ริโภคจะทาํการ

เปรียบเทียบคุณลกัษณะต่อคุณลกัษณะของผลิตภณัฑแ์ละบริการแต่ละตรายีห่้อ 

- ทางเลือกท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานของทศันคติ(Attitude-based Choice) ผูบ้ริโภคจะใชท้ศันคติ 

ความประทบัใจ สญัชาตญาณ หรือวธีิการอ่ืนๆ โดยท่ีไม่ไดท้าํการเปรียบเทียบคุณลกัษณะ

ต่อคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์และบริการในขณะท่ีทาํการตดัสินใจ 
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การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision)  โดยปกติผูบ้ริโภคจะตอ้งการขอ้มูลและระยะเวลา

ในการตดัสินใจซ้ือสาํหรับผลิตภณัฑห์รือบริการแต่ละชนิดแตกต่างกนั  
พฤติกรรมหลงัการซ้ือ (Postpurchase Behavior) ผูบ้ริโภคจะทาํการประเมินผลทางเลือกท่ี

ตนเองไดท้าํการเลือกภายหลงัการซ้ือผลิตภณัฑห์รือบริการเป็นการพิจารณาความพอใจหรือความไม่

พอใจจากประสบการณ์การซ้ือผลิตภณัฑห์รือบริการ โดยผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบความคาดหวงัของ

ผูบ้ริโภคกบัผลการทาํงานของผลิตภณัฑท่ี์เกิดข้ึนจริง  หากผลการทาํงานของผลิตภณัฑเ์ป็นไปได้

ดีกวา่ความคาดหวงั ของผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคจะเกิดความรู้สึกพึงพอใจและมีการเรียนรู้จาก

ประสบการณ์ 

 

 2.3 ประวติิแอพพลเิคช่ันธุรกรรมทางการเงินธนาคารทหารไทย จํากดั(มหาชน)  

ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) ไดเ้ปิดให้ใช้บริการ ทีเอ็มบี ทชั (TMB TOUCH )  โม

บาย แบงคก้ิ์ง เป็นการใหบ้ริการธุรกรรมทางการเงินท่ีมีประสิทธิภาพ ใชง้านแบบทนัสมยั เขา้ถึงง่าย 

สามารถใช้ได้ทุกท่ีทุกเวลา ประหยดั และมีความปลอดภยัระดบัมาตรฐานสากล ใช้แพลตฟอร์ม

เดียวกนักบัระบบธนาคารทางอินเทอร์เน็ต ทาํให้ขอ้มูลเป็นชุดเดียวกนั สามาถทาํธุรกรรมโอนเงิน 

ถอนเงิน สามารถตั้งช่ือบญัชีต่างๆดว้ยตนเองง่ายต่อการจดจาํ ทีเอม็บีทชั ถูกออกแบบมาใหใ้ชง้านได้

ง่าย ทุกท่ีทุกเวลา พร้อมกบัระบบความปลอดภยัท่ีเพิ่มมากข้ึนเพื่อให้ธุรกรรมง่าย  มีการสรุปบญัชี 

จะสามารถเห็นบญัชีท่ีเปิดไวก้บัธนาคารทหารไทยจาํกดั (มหาชน) บญัชีเงินฝาก บตัรเครดิต และ

สินเช่ือประเภทต่างๆ โดยระบบจะแสดงสัดส่วนเงินฝากเป็นบญัชีเพื่อใช้ บญัชีเพื่อออม และบญัชี

ฝากประจาํ เพื่อช่วยให้สามารถบริหารเงินไดส้ะดวกข้ึนเพราะเห็นสัดส่วนของเงินในแต่ละประเภท

บญัชีไดอ้ยา่งชดัเจน 

- การโอนเงิน สามารถโอนไดท้นัทีเม่ือตอ้งการ โอนระหว่างบญัชีตนเอง โอนให้บุคคลอ่ืน 

สามารถเลือกได้ว่าจะโอนไปยงัเลขท่ีบัญชี หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือ หมายเลขบัตร

ประชาชน หมายเลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีของผูส้มคัรบริการ พร้อมเพย ์และสามารถโอนไป

ยงับญัชี E-Wallet ผ่านบริการพร้อมเพย ์สามารถตั้งรายการโอนล่วงหน้า หรือสั่งโอนซํ้ า

รายการเดิมไดง่้ายเพื่อตอบโจทยค์วามคล่องตวัสูงสุดในการทาํธุรกรรม 

- การจ่ายบิล สามารถจ่ายค่าไฟ ค่าบตัรเครดิต ค่านํ้ า ค่าอินเทอร์เน็ต ดว้ยการแสกนบาร์โคด้

ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

- การเติมเงิน สามารถทาํธุรกรรมเติมเงินต่างๆ  เติมเงินบตัรทางด่วย เติมเงินมือถือระบบเติม

เงิน เช่น ดีแทค เอไอเอส หรือทรูมูฟ เป็นตน้ 
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- บริการถอนเงินสดไม่ใช้บตัร สามารถถอนเงินสดไดจ้ากตู ้ATM ธนาคารทหารไทยจาํกดั 

มหาชน ไดท้ัว่ประเทศฟรีโดยไม่จาํกดัจาํนวนคร้ัง ตลอด 24 ชัว่โมง  

- บริการเปิดบญัชีเงินฝากออนไลน์  โดยระบบแบ่งบญัชีเป็น 3 ประเภท เพื่อใหลู้กคา้สามารถ

เห็นสัดส่วนเงินฝากในบญัชีและวางแผนการจดัการทางการเงินไดส้ะดวกสบายยิง่ข้ึน โดยมี

บญัชีท่ีสามารถเปิดออนไลน์ได ้ดงัน้ี 

1. ประเภทบญัชีเพื่อใช ้

- บญัชีทีเอม็บี ออลลฟ์รี 

2. ประเภทบญัชีเพื่อออม 

- บญัชีดรีมเซฟวิง่ 

- บญัชีฝากไม่ประจาํ 

- บญัชีเงินฝากออมทรัพยแ์ทนความห่วงใย 

3. ประเภทบญัชีฝากประจาํ 

- บญัชีเงินฝากประจาํทัว่ไป3/6/12/24/36 เดือน 

- บญัชีอพั แอนด ์อพั 24 เดือน 

- บญัชีดอกเบ้ียด่วน 12 เดือน 

- บญัชีดอกเบ้ียด่วน 3 เดือน 

- บริการเตือนเพื่อจ่าย เป็นบริการท่ีอาํนวยความสะดวกให้บุคคลทัว่ไป หรือบริษทัผูข้าย

สินคา้ละบริการ เบ้ียประกนั ฯลฯ ท่ีสมคัรบริการพร้อมเพย ์สามารถส่งแจง้เตือนเพื่อจ่าย

(หรือคาํสั่งเรียกเก็บเงิน) ผา่นระบบพร้อมเพยไ์ปยงัผูช้าํระเงิน โดยเม่ือผูช้าํระเงินไดรั้บคาํสั่ง

แลว้สามารถกดจ่ายเงินไดท้นัที โดยไม่จาํเป็นตอ้งระบุผูรั้บเงินปลายทางหรือจาํนวนเงินอีก

ต่อไป บริการเตือนเพื่อจ่ายจะทาํใหลู้กคา้ไม่พลาดทุกการจ่ายท่ีสาํคญั 

 

2.4 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 ภัคจิรา นิลเกษม  (2556) ได้ทาํการศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการใช้บริการธนาคารบน 

Internet ของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั(มหาชน) ในเขตอาํเถอเมือง จ.ปทุมธานี ปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดการยอมรับทางเทคโนโลยแีละทศันคติมีผลต่อการใชบ้ริการบน Internet โดยพนกังาน

แนะนาํ สมคัรใชบ้ริการธนาคารบน Internet โดยยื่นใบสมคัรท่ีสาขา เหตุผลท่ีใชบ้ริการธนาคารบน 

Internet เพราะประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายในการเดินทางมาธนาคาร ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

การยอมรับเทคโนโลย ีทศันคติ และการตดัสินใจใชบ้ริการ  
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 การยอมรับทางเทคโนโลยี มีความสําคญัมาก ในขอ้ท่ีเทคโนโลยีมีความหลากหลายของ

บริการ รองลงมา เทคโนโลยีมีความสะดวกใช้งานได้ตลอดเวลาและทศันคติ โดยรวมอยู่ระดับ

ความสําคญัมาก ค่าเฉล่ียรวมอนัดบัแรกมีการอธิบายวิธีการใช้งานและขั้นตอนการใช้บริการไม่

ซํ้ าซอ้น และสามารถติดต่อกบั Call Center ของธนาคารไดท้นัที 

วรรณพร หวลมานพ (2558) ได้ทําการศึกษา พฤติกรรมแลความพึงพอใจของผู ้ใช้

แอพพลิเคชัน่เคโมบายแบงกก้ิ์งพลสัของ ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความบ่อยคร้ังในการใชง้านแอพพลิเคชัน่ K-mobile ในลกัษณะการใชโ้อน

เงินในบญัชีกสิกรไทยและต่างธนาคารมากท่ีสุด รองลงมาระดบัปานกลางใช้สอบถามยอดและ

รายการเคล่ือนไหวในบัญชีและใช้ชําระและรับเงินค่าซ้ือขายออนไลน์ นอกจากนั้ นจ่ายค่า

สาธารณูปโภค เติมเงินค่าโทรศพัท ์รับสิทธิพิเศษ คน้หาท่ีตั้งสาขาหรือตู ้ATM เติมเงินทางด่วนอีซ่ี

พาส ซ้ือขายกองทุนต่างๆ ขออนุมติัสินเช่ือ ภาพรวมในการใชแ้อพพลิเคชัน่โมบายอยูใ่นระดบันอ้ย

อาจเป็นเพราะกลุ่มผูใ้ช้งานไม่ทราบว่ามีลกัษณะการให้บริการอ่ืนนอกเหนือจากการทาํธุรกรรม

พื้นฐานและกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจต่อการใชแ้อพพลิเคชัน่ในระดบัมาก เป็นผลมาจากกระแส

นิยมการใชส้มาร์ทโฟนในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา โดยธุรกิจ E-Commerce ตอ้งอาศยั Digital Banking 

ในการดาํเนินธุรกิจ 

สุรีย์พร เหมืองลิ่ง (2558) ไดท้าํการศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อความเช่ือมัน่ในการใชบ้ริการทาง

การเงินผ่าน Mobile Banking Application ของผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อความเช่ือมัน่ในการใชบ้ริการ มี 4 ดา้น 

ด้านผลิตภณัฑ์ มีผลในทางบวกต่อความเช่ือมัน่มากท่ีสุด เน่ืองจากความน่าเช่ือถือของผู ้

ให้บริการเกิดความรู้สึกปลอดภยัทางการเงินรวมถึงมีการแอพท่ีใชง้านง่าย ใชง้านไดทุ้กท่ี ตรงกบั

ความตอ้งการ 

ด้านช่องทางการให้บริการ มีผลในทางบวกต่อความเช่ือมัน่เน่ืองจากฟังก์ชั่นการใช้งาน

สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการท่ีหลากหลายของผูใ้ชบ้ริการ มีร้านคา้ท่ีรองรับการทาํรายการ

ผา่น Mobile Banking 

ดา้นราคา มีผลต่อความเช่ือมัน่ เพราะเม่ือทียบค่าธรรมเนียมในการทาํธุรกรรมต่อคร้ังของ

ผูใ้ชบ้ริการ หากคิดค่าธรรมเนียมในอตัราท่ีเหมาะสมจะทาํใหเ้กิดความเช่ือมัน่ 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อความเช่ือมัน่ เพราะประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือเก่ียวกบัระบบ

ความปลอดภยัของบริการอยา่งต่อเน่ือง ทาํใหเ้กิดการเปิดรับขอ้มูล 

ปิยะนุช วิเชียรพันธ์ุ (2558) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารทาง

อิเล็กทรอนิกส์สําหรับลูกคา้นิติบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) ด้านปัจจยัส่วนนิติ
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บุคคลมีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นบริษทัจาํกดัมากท่ีสุด และหา้ง

หุ้นส่วนจาํกดันอ้ยท่ีสุด มีรายไดต่้อปีของบริษทั 1,000 ลา้นบาทข้ึนไป และประกอบธุรกิจประเภท

อาหาร เคร่ืองด่ืมและการคา้ คา้ปลีก คา้ส่งมากท่ีสุด 

ด้านพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ผูท้าํรายการมากท่ีสุด ใช้เรียกดู

รายการเดินบญัชีช่องทางท่ีทราบข่าวผา่นเวบ็ไซตข์่าวสารต่างๆ ทาํธุรกรรม Cash Management  ผา่น

ธนาคารไทยพาณิชยม์ากท่ีสุดและใหค้ะแนน 9 มากท่ีสุดเม่ือเทียบกบัธนาคารกรุงศรีอยธุยา 

ดา้นความพึงพอใจในการใชบ้ริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ ใหค้วามพึงพอใจก่อนและหลงั

การใชบ้ริการไม่แตกต่างกนั ท่ีพึงพอใจมากท่ีสุดคือบริการเรียกดูรายการเดินบญัชี โดยระดบัคะแนน

หลงัการใชบ้ริการมากกกวา่ระดบัคะแนนก่อนการใชบ้ริการ 

ด้านระดบัความสําคญัของปัจจยัการตลาดมีผลต่อการเลือกใช้บริการโดยภาพรวม ด้าน

กระบวนการให้บริการเป็นปัจจยัท่ีลูกค้าให้ความสําคญัมากท่ีสุด ในเร่ืองระยะเวลา รองลงมา

ผลิตภณัฑ์ เร่ืองระบบล่มน้อย พนกังานให้คาํปรึกษาท่ีดีในการแกปั้ญหา ดา้นส่งเสริมการตลาดให้

เร่ืองโปรโมชั่น สะสมยอดความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนนิติบุคคลกับพฤติกรรมการใช้บริการ

ธนาคารโดยมากเป็นธุรกิจเคร่ืองด่ืม/อาหาร มีความถ่ีมากท่ีสุดและมีการเขา้ใชง้านผา่นคอมพิวเตอร์

บุคคลเป็นส่วนใหญ่ 

ความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนนิติบุคคลท่ีมีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการใช้

บริการ บริษทัจาํกัดให้ความสําคัญเร่ืองใช้ Token ในการอนุมัติรายการ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 

ค่าธรรมเนียมรายปีในการในการใชบ้ริการ หา้งหุน้ส่วนจาํกดัใหค้วามสําคญัเร่ืองรูปภาพกราฟิคท่ีใช้

โฆษณาประชาสมัพนัธ์ท่ีเหมาะสมไม่ละลายตา กลุ่มลูกคา้ทัว่ไปใหค้วามสาํคญัในเร่ืองความรวดเร็ว

ทั้งการเขา้สู่ระบบและการใชบ้ริการอยา่งรวดเร็วหลงัจากสมคัรใชบ้ริการ   

เกวรินทร์ ละเอียดดีนันท์ (2557) ศึกษาเร่ือง การยอมรับทางเทคโนโลยีและพฤติกรรม

ผู ้บริโภคออนไลน์ท่ี มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือหนังสืออิ เล็กทรอนิกส์ของผู ้บ ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา่ การยอมรับทางเทคโนโลยดีา้นความง่ายในการใชง้าน ความตั้งใจในการใช้

งาน และการนาํมาใช้งานจริงมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

อิสราวลี เนียมศรี (2559) ศึกษาเร่ือง การตดัสินใจใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ LINE  MAN  ใน

กรุงเทพมหานคร จากการศึกษา พบวา่ การรับรู้ประโยชน์ และการรับรู้การใชง้านมีความสัมพนัธ์ต่อ

การตดัสินใจใชบ้ริการผา่นแอพพลิเคชัน่ LINE MAN   
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จิตราพร ลดาดก (2560) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ท่ีมีผลต่อ

การเลือกใชส้ายการบินตน้ทุนตํ่าของผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีใช้บริการ ณ ท่าอากาศยายดอนเมือง จาก

การศึกษา พบวา่ ปัจจยัทางดา้นบุคลการ กระบวนการให้บริการมีผลต่อการตั้งใจซ้ือบริการสายการ

บินตน้ทุนตํ่าของผูโ้ดยสารชาวไทย  

 

 

 



    บทที ่3 

วธีิดําเนินการวจิัย 

 

 การศึกษาค้นควา้คร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกับการยอมรับทางเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินของธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) สํานกังานใหญ่ โดย

ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามลาํดบัขั้นตอนดงัน้ี 

3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

3.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

3.3  วธีิการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

3.4  วธีิการดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

3.5  วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล                                                                                                                                                                          

 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร ไดแ้ก่ ผูท่ี้ใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินของธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

สาํนกังานใหญ่ 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั เน่ืองจากไม่ทราบจาํนวนของผูท่ี้ใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงิน

ของธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) สํานกังานใหญ่  ท่ีแน่นอนดงันั้น ผูว้ิจยัจึงใชว้ิธีการกาํหนด

ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรคาํนวณแบบไม่ทราบจาํนวนประชากร โดยใชสู้ตรกาํหนดขนาด

ตวัอยา่งของ สูตร  W.G.cochran (1953) ดงัน้ี 

 

                       n = P (1 - P) Z2 

                                    e2 

 

 n แทน จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 

 P แทน สัดส่วนของประชากรท่ีผูว้จิยัตอ้งการจะสุ่ม  

 Z แทน ความมัน่ใจท่ีผูว้จิยักาํหนดไวท่ี้ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 e แทน สัดส่วนของความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดข้ึนได ้

 ผูว้ิจยัตอ้งการสุ่มตวัอย่างเป็น 50% จากประชากรทั้งหมด ตอ้งการความเช่ือมัน่ 95 % และ

ยอมรับความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอยา่ง 0.05 ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจะคาํนวณไดคื้อ P = .50 

(50%)  Z = 1.96 (95%) e = 0.05 (5%) 
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 n = (.50) (1-.50) (1.96)2 / (0.05)2 

 n = (.50) (.50) (3.8416) / .0025 

 n = 384.16 หรือ 384 ตวัอยา่ง  

 แต่เพื่อความแม่นยาํของข้อมูลในการเก็บตัวอย่าง ผูว้ิจยัจึงเก็บตวัอย่างจาํนวน 400 

ตวัอยา่ง 

 

3.2 เคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล   

 สําหรับการวิจยัในคร้ังน้ีเคร่ืองมือท่ีใชสุ่้มตวัอยา่ง คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ผูว้ิจยั

ไดส้ร้างข้ึนเพื่อเป็นการศึกษา การยอมรับทางเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธุรกรรม

ทางการเงินของธนาคารทหารไทย จาํกัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่  โดยได้แบ่งแบบสอบถาม

ออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1  เป็นแบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน  โดย

มีลักษณะคําถามปลายปิด ได้แก่ เพศ, อายุ, การศึกษา,อาชีพ และรายได้ต่อเดือนโดยผู ้ตอบ

แบบสอบถามสามารถเลือกคาํตอบไดเ้พียงขอ้เดียว 

ส่วนท่ี 2   เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการยอมรับเทคโนโลยขีองผูใ้ชบ้ริการธุรกรรมทางการ

เงินของ ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  สาํนกังานใหญ่ 

ส่วนท่ี 3   เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการตัดสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินของ 

ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  สาํนกังานใหญ่ 

ส่วนท่ี 4   เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะ 

 

3.3 วธีิสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 ผูว้จิยัดาํเนินการสร้างเคร่ืองมือตามขั้นตอนการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 

 การสร้างแบบสอบถาม  มีขั้นตอนดงัน้ี 

 1.  ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบั การยอมรับทางเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินของธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่  แลว้

นาํมากาํหนดกรอบแนวคิดของการวจิยัเพื่อนาํมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

2.  นําผลท่ีได้จากการศึกษาตามขอ้ 1.  มาสร้างแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็นส่วนๆ และ

พิจารณาเน้ือหาใหส้อดคลอ้งกบัแนวคิด วตัถุประสงค ์และกรอบแนวคิดในการวจิยั 

 3.  แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน  นาํเสนอาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อขอคาํแนะนาํ ปรับปรุง 

แกไ้ข  
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4.  นาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ  และตรวจสอบความถูกตอ้งอีกคร้ัง  

5.  นาํแบบสอบถามท่ีแก้ไขเรียบร้อยแล้วทดลองใช้ (Pretest) กบักลุ่มตวัอย่าง  ไม่ใช่กลุ่ม

ตวัอยา่งในงานวิจยั จาํนวน 40 คน  และนาํขอ้มูลมาหาค่าความเช่ือมัน่ โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา

ของครอนบาค (Cronbachalpha Coefficient)  

 6.  นาํแบบสอบถามท่ีผา่นการทดลองใชแ้ละแกไ้ขแลว้ เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์เป็น

คร้ังสุดทา้ย  เพื่อตรวจสอบและให้คาํแนะนาํเก่ียวกบัการจดัทาํฉบบัสมบูรณ์  สําหรับนาํไปใชใ้นการ

เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งต่อไป 

 

3.4 วธีิดําเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสารในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั การยอมรับทางเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินของธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่  ผูว้จิยั

ได้ศึกษาคน้ควา้เอกสารและงานวิจยัท่ีขอ้ง นาํมาสังเคราะห์และนาํมาสร้างเป็นแบบสอบถาม  และ

นาํเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณาความเหมาะสมและความสอดคลอ้ง 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเคร่ืองมือแบบสอบถาม  มีวธีิดาํเนินการดงัน้ี 

 1.  ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยเพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม

ตวัอยา่ง 

 2.  ประสานงานกบักลุ่มตวัอยา่งเพื่อนาํเคร่ืองมือไปเก็บรวบรวมขอ้มูล   

 3.   ผูว้จิยัดาํเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งของกลุ่มตวัอยา่งในการตอบขอ้คาํถามตามเคร่ืองมือ

แต่ละชุดใหส้มบูรณ์  แลว้นาํผลการตอบไปจดักระทาํและวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 

 4.ผุว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 

 

3.5 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 1.  แบบสอบถามในส่วนที ่1 ส่วนที ่2  

 เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล โดยนาํขอ้มูลมาคาํนวณและวิเคราะห์หา

ค่าสถิติโดยใชค้วามถ่ี (Frequency)  และค่าร้อยละ (Percentage) อธิบายตวัแปรต่างๆ ท่ีใชใ้นการวิจยั

คร้ังน้ี  และใช้ค่ามชัฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

และค่าพิสัย (Rang) อธิบายตวัแปรดา้นปัจจยัส่วนบุคคล เช่น เพศ, อาย,ุ การศึกษา, อาชีพ และรายได้

ต่อเดือน และ การยอมรับทางเทคโนโลย ีซ่ึงเป็นตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัประเภทช่วง  

 วเิคราะห์ระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินของธนาคารทหาร

ไทย จาํกัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่    ด้วยวิธีการคาํนวณค่าเฉล่ีย  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
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จากนั้นนาํค่าเฉล่ียมาแปลความหมายโดยใชเ้กณฑ์แปลความหมายของ ประคอง  กรรณสูตร (2542)  

ท่ีกาํหนดไวด้งัน้ี 

  ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.49  หมายถึง  ระดบันอ้ยท่ีสุด 

  ค่าเฉล่ีย  1.50 – 2.49  หมายถึง  ระดบันอ้ย 

  ค่าเฉล่ีย  2.50 – 3.49  หมายถึง  ระดบัปานกลาง 

  ค่าเฉล่ีย  3.50 – 4.49  หมายถึง  ระดบัมาก 

  ค่าเฉล่ีย  4.50 – 5.00  หมายถึง  ระดบัมากท่ีสุด 

 

2.  ใช้สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 2.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) 

- ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) 

- ค่าเฉล่ีย (Mean) ใชสู้ตร (ชูศรี วงศรั์ตนะ. 2541:40) 

  เม่ือ  X   แทน ค่าเฉล่ีย 

   ∑ X  แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

   n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

 

2.2 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) (ลว้น สายยศ และองัคณา 2540: 53)  

 

( )
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  เม่ือ  S แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

   ∑ 2x  แทน ค่าผลรวมของคะแนนแต่ละตวั ยกกาํลงัสอง 

   ( )2∑ x  แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด ยกกาํลงัสอง 

   n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

 

 3. สถิติทีใ่ช้หาคุณภาพของแบบสอบถาม 

 3.1 หาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (α -Coefficient) 

ของครอนบคั (Crondach) (พวงรัตน์ ทวรัีตน์. 2543:126) 

  เม่ือ  α  แทน ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั 

   n  แทน ค่าจาํนวนของแบบคาํถาม 
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   ∑ 2
is   แทน ค่าผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนรายขอ้ 

    ∑ 2
ts   แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนของแบบสอบถามทั้ ง

ฉบบั  

 

               3.2 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งการยอมรับทางเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินของธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ โดยใชส้ถิติ

ไคสแควร์ (Chi – Square) เพื่อทดสอบสมมติฐาน (Hartung. 2001: 300) มีสูตรการคาํนวณดงัน้ี  

  

 

                               ∑ ∑   ( 0ij-Eij )
2 

    X2 = i=1   j=1        Eij 

                                                                                                       

         
2χ      แทน ค่าไคสแควร์ 

  Oij  แทน  ค่าความถ่ีท่ีไดจ้ากการทดลองปฏิบติั  

  Eij  แทน  ค่าความถ่ีท่ีคิดวา่ควรจะเป็นหรือตามทฤษฎี 

 
 



บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

  ผลจากการตอบแบบสอบถาม การยอมรับทางเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการ

ธุรกรรมทางการเงินของธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) สํานกังานใหญ่ ใชแ้บบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 420 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ทาํการ

วเิคราะห์ขอ้มูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป และจดัเรียงลาํดบัการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี   

 ไดด้าํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลและแปลความหมาย แบ่งเป็น  4 ตอน 

4.1 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรของผูต้อบแบบสอบถามโดยแจกแจง

ความถ่ีและหาค่าร้อยละ ดงัขอ้มูลในตารางท่ี 4.1 

4.2 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัการยอมรับเทคโนโลยขีองผูใ้ชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินของ 

ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  สํานกังานใหญ่ โดยหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดงั

ขอ้มูลในตารางท่ี 4.2 – 4.8 

4.3 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัการยอมรับทางเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการตดัสินใขใช้บริการ

ธุรกรรมทางการเงินของ ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ ดงัขอ้มูลในตาราง 4.9 – 

4.12 

 

4.1 ผลการวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรของผูต้อบแบบสอบถามโดยแจก

แจงความถ่ีและหาค่าร้อยละ 

 

ตารางที ่4.1 จํานวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตามลกัษณะทางประชากร 

   

ลกัษณะทางประชากร จาํนวน ร้อยละ 

1. เพศ   

                   ชาย 194 48.5 

                   หญิง   206 51.5 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) 

 

ลกัษณะทางประชากร จาํนวน ร้อยละ 

2. อายุ   

                    อายตุ ํ่ากวา่ 20 ปี 20 5.0 

                    อาย ุ20 – 30 ปี 131 32.8 

                    อาย ุ31 – 40 ปี 114 28.5 

                    อาย ุ41 – 50 ปี 100 25.0 

                    อาย ุ50 ปีข้ึนไป 34 99.8 

3. อาชีพ   

                    นกัเรียน/นกัศึกษา 60 15.0 

                    รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 130 32.5 

                    ทาํงานบริษทัเอกชน/รับจา้ง 149 37.3 

                    ธุรกิจส่วนตวั 61 15.3 

4. ระดับการศึกษา   

                     ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 85 21.3 

                     ปริญญาตรี 250 62.5 

                     สูงกวา่ปริญญาตรี 65 16.3 

5. ระดับรายได้ต่อเดือน   

                     ตํ่ากวา่ 10,000บาท 51 12.8 

                     10,000 – 20,000 131 32.8 

                     20,001 – 30,000 149 37.3 

                     30,000 บาทข้ึนไป 69 17.3 

 

 จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศหญิง มีช่วงอาย ุ 20 -

30 ปี ทาํงานบริษทัเอกชน /รับจ้าง ระดับการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับรายได้ต่อเดือน 

20,001 – 30,000  บาท 
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัการยอมรับเทคโนโลยีของผูใ้ช้บริการธุรกรรมทางการเงินของ 

ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  สาํนกังานใหญ่ 

 

ตารางที่ 4.2 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานด้าน การรับรู้ถึงประโยชน์ ของการยอมรับ

เทคโนโลยีของผูใ้ชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินของ ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  สํานกังาน

ใหญ่ 

 

การรับรู้ถึงประโยชน์ 
ระดบัความสาํคญั 

x ̄ S.D. ความหมาย 

ธุรกรรมทางการเงินของธนาคารทหารไทย 

จาํกัด(มหาชน) ทีเอ็มบี ทชั ช่วยให้ท่านได้รับ

ขอ้มูลข่าวสารอยา่งรวดเร็ว 

4.41 .53 มาก 

ธุรกรรมทางการเงินของธนาคารทหารไทย 

จาํกดั (มหาชน) ทีเอม็บี ทชั ช่วยใหท้่านไดรั้บ

ขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ 

4.16 .40 มาก 

ธุรกรรมทางการเงินของธนาคารทหารไทย 

จาํกดั (มหาชน) ทีเอม็บี ทชั มีส่วนช่วยพฒันา

ประสิทธิภาพ การใชง้านของท่าน 

4.31 .52 มาก 

รวม 4.21 .48 มาก 

 

 จากตาราง 4.2 พบว่า ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( x ̄ = 4.21 )  

เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่าดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ อยู่ในระดบัมากทั้ง 3 ขอ้โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ใน

ระดบัมาก ได้แก่ ธุรกรรมทางการเงินของธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) ช่วยให้รับข้อมูล

ข่าวสารไดร้วดเร็ว ( x ̄ = 4.41 ) รองลงมา คือ ช่วยพฒันาประสิทธิภาพการใชง้าน( x ̄ = 4.31 )  สุดทา้ยมี

ส่วนท่ีช่วยใหรั้บขอ้มูลข่าวสารไดถู้กตอ้ง ( x ̄ = 4.57 )   
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ตารางที่ 4.3 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานด้าน ความง่ายในการใช้งาน ของการยอมรับ

เทคโนโลยีของผูใ้ชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินของ ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  สํานกังาน

ใหญ่ 

 

ความง่ายในการใชง้าน 
ระดบัความสาํคญั 

x ̄ S.D. ความหมาย 

ธุรกรรมทางการเงินของ ธนาคารทหารไทย 

จาํกดั (มหาชน) ทีเอม็บี ทชัแยกเป็นสัดส่วน ง่าย

ต่อการใชง้าน 

4.35 .51 มาก 

ธุรกรรมทางการเงินของ ธนาคารทหารไทย 

จาํกดั (มหาชน)  ทีเอม็บี ทชั ทาํใหท้่านสามารถ

ทาํธุรกรรมทางการเงินไดง่้าย 

4.31 .51 มาก 

ท่านสามารถใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินของ 

ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) ทีเอม็บี ทชั 

ผา่นระบบออนไลน์ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง   

4.37 .55 มาก 

ธุรกรรมทางการเงินของ ธนาคารทหารไทย 

จาํกดั (มหาชน) ทีเอม็บี ทชั สามารถปรับเปล่ียน

ใหเ้ขา้กบัความตอ้งการของผูใ้ชง้าน 

4.32 .54 มาก 

รวม 4.46 .52 มาก 

 

 จากตาราง 4.3 พบว่า ดา้นความง่ายในการใช้งาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( x ̄ = 4.46 )  

เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ดา้นความง่ายในการใช้งาน อยูใ่นระดบัมากทั้ง 4 ขอ้โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ใน

ระดบัมาก ไดแ้ก่ ธุรกรรมทางการเงินของธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) ใชผ้า่นระบบออนไลน์

ได 24 ชัว่โมง ( x ̄ = 4.37 ) รองลงมา คือ แยกเป็นสัดส่วน ง่ายต่อการใชง้าน ( x ̄ = 4.35 ) และปรับเปล่ียน

ไดเ้ขา้กบัความตอ้งการของผูใ้ช ้( x ̄ = 4.32 ) อนัดบัสุดทา้ยช่วยใหท้าํธุรกรรมทางการเงินไดง่้ายข้ึน   

( x ̄ = 4.31 )  
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ตารางที่ 4.4 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานด้าน ความตั้งใจในการใช้งาน ของการยอมรับ

เทคโนโลยีของผูใ้ชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินของ ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  สํานกังาน

ใหญ่ 

 

ความตั้งใจในการใชง้าน 
ระดบัความสาํคญั 

x ̄ S.D. ความหมาย 

ตั้งใจจะใชง้านธุรกรรมทางการเงินของ ธนาคาร

ทหารไทย จาํกดั (มหาชน) ทีเอม็บี ทชั ต่อไปใน

อนาคต 

4.34 .53 มาก 

ตั้งใจท่ีจะเลือกใช ้ธุรกรรมทางการเงินของ 

ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) ทีเอม็บี ทชั 

เป็นอนัดบัแรกเม่ือตอ้งการทาํธุรกรรมทางการ

เงิน 

4.26 .53 มาก 

รวม 4.48 .53 มาก 

 

 จากตาราง 4.4 พบวา่ ความตั้งใจในการใชง้าน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x ̄ = 4.48)  เม่ือ

พิจารณารายขอ้ พบว่าความตั้งใจในการใช้งาน อยู่ในระดบัมากทั้ง 2 ขอ้โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั

มาก ไดแ้ก่ ตั้งใจจะใชธุ้รกรรมทางการเงินของธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) ทีเอม็บี ทชั ต่อไป

ในอนาคต ( x ̄ = 4.34 ) และตั้งใจท่ีจะเลือกใช้ ธุรกรรมทางการเงินของ ธนาคารทหารไทย จาํกดั 

(มหาชน) ทีเอม็บี ทชั เป็นอนัดบัแรกเม่ือตอ้งการทาํธุรกรรมทางการเงิน ( x ̄ = 4.26 )   
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ตารางที่ 4.5 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานด้าน ทัศนคติท่ีมีต่อการใช้ ของการยอมรับ

เทคโนโลยีของผูใ้ชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินของ ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  สํานกังาน

ใหญ่ 

 

ทศันคติท่ีมีต่อการใช ้
ระดบัความสาํคญั 

x ̄ S.D. ความหมาย 

การใช้งานธุรกรรมทางการเงินของ ธนาคาร

ทหารไทย จาํกดั (มหาชน) ทีเอ็มบี ทชั ช่วยทาํ

ธุรกรรมทางการเงินไดทุ้กท่ีท่ีตอ้งการ 

4.42 .54 มาก 

การใชง้านธุรกรรมทางการเงินของ ธนาคาร

ทหารไทย จาํกดั (มหาชน) ทีเอม็บี ทชั ทาํให้

รู้สึกพึงพอใจ 

4.30 .57 มาก 

รวม 4.57 .55 มากท่ีสุด 

 

 จากตาราง 4.5 พบวา่ ทศันคติท่ีมีต่อการใช ้โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x ̄ = 4.57)  เม่ือ

พิจารณารายขอ้ พบวา่ทศันคติท่ีมีต่อการใช ้อยูใ่นระดบัมากทั้ง 2 ขอ้โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 

ไดแ้ก่ ธุรกรรมทางการเงินของธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) ทีเอม็บี ทชั ช่วยใหใ้ชง้านไดทุ้กท่ี

ท่ีตอ้งการ ( x ̄ = 4.42 ) และ ธุรกรรมทางการเงินของ ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) ทีเอ็มบี ทชั 

สร้างความรู้สึกพึงพอใจ ( x ̄ = 4.30 )   
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ตารางที่ 4.6  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานด้าน การนํามาใช้งานจริง ของการยอมรับ

เทคโนโลยีของผูใ้ชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินของ ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  สํานกังาน

ใหญ่ 

 

การนาํมาใชง้านจริง 
ระดบัความสาํคญั 

x ̄ S.D. ความหมาย 

ธุรกรรมทางการเงินของ ธนาคารทหาร

ไทย จาํกดั (มหาชน) ทีเอม็บี ทชั ทาํให้

รู้สึกสะดวกสบายในการใชง้าน 

4.37 .53 มาก 

ธุรกรรมทางการเงินของ ธนาคารทหาร

ไทย จาํกดั (มหาชน) ทีเอม็บี ทชั ทาํให้

รู้สึกถึงความรวดเร็วในงาน 

4.30 .50 มาก 

ธุรกรรมทางการเงินของ ธนาคารทหาร

ไทย จาํกดั (มหาชน) ทีเอม็บี ทชั มีส่วน

ช่วยพฒันาประสิทธิภาพการใชง้าน 

4.29 .53 มาก 

ธุรกรรมทางการเงินของ ธนาคารทหาร

ไทย จาํกดั (มหาชน) ทีเอม็บี ทชั ทาํให้

รู้สึกเสมือนทาํธุรกรรมทางการเงินผา่นทาง

เคาน์เตอร์ธนาคาร 

4.33 .54 มาก 

รวม 4.44 .52 มาก 

 

จากตาราง 4.6 พบว่า การนาํมาใช้งานจริง โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( x ̄ = 4.44)  เม่ือ

พิจารณารายขอ้ พบว่าการนาํมาใช้งานจริง อยู่ในระดบัมากทั้ง 4 ขอ้โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก 

ไดแ้ก่ ธุรกรรมทางการเงินของธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) ทีเอม็บี ทชั ทาํใหส้ะดวกสบาย ( x̄ 

= 4.37 )  ทาํให้รู้สึกเสมือนใช้งานบนเคาน์เตอร์ธนาคาร ( x ̄ = 4.33 )  ในส่วนของการทาํให้รู้สึกถึง

ความรวดเร็วในการใชง้าน ( x ̄ = 4.30 ) และ มีส่วนช่วยพฒันาประสิทธิภาพในการใชง้าน ( x ̄ = 4.29 ) 
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ตารางที่ 4.7 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้น การตดัสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงิน

ของ ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  สาํนกังานใหญ่ 

 

การตดัสินใจใช ้
ระดบัความสาํคญั 

x ̄ S.D. ความหมาย 

พิจารณาถึงเหตุผลหรือความจาํเป็นในการ

ใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินของ ธนาคาร

ทหารไทย จาํกดั (มหาชน) ทีเอม็บี ทชั 

ก่อนท่ีจะตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 

4.42 .54 มาก 

ทาํการศึกษาขอ้มูลในการใชบ้ริการ

ธุรกรรมทางการเงินของ ธนาคารทหาร

ไทย จาํกดั (มหาชน) ทีเอม็บี ทชั ก่อนท่ีจะ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 

4.30 .51 มาก 

พิจารณาถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจากธุรกรรม

ทางการเงินของ ธนาคารทหารไทย จาํกดั 

(มหาชน) ทีเอม็บี ทชั ก่อนท่ีจะตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการ 

4.28 .53 มาก 

จะแนะนาํการใชบ้ริการธุรกรรมทาง

การเงินของ ธนาคารทหารไทย จาํกดั 

(มหาชน) ทีเอม็บี ทชัใหแ้ก่เพื่อนร่วมงาน

หรือบุคคลใกลชิ้ด 

4.26 .63 มาก 

รวม 4.48 .55 มาก 

 

จากตาราง 4.7 พบว่า การตดัสินใจใช้บริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( x ̄ = 4.48)  เม่ือ

พิจารณารายขอ้ พบวา่การตดัสินใจใชบ้ริการ อยูใ่นระดบัมากทั้ง 4 ขอ้โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 

ไดแ้ก่ พิจารณาถึงเหตุผลหรือความจาํเป็นในการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินของ ธนาคารทหาร

ไทย จาํกดั (มหาชน) ทีเอ็มบี ทชั ก่อนท่ีจะตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ( x ̄ = 4.42 )  มีการศึกษา้อมูลก่อน

ใชง้าน ( x ̄ = 4.30 )  มีการพิจารณาถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการทาํธุรกรรม ( x ̄ = 4.28 )  และจะแนะนาํ

ใหบุ้คคลใกลชิ้ดใชง้าน ( x ̄ = 4.26 ) 
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ตารางที่ 4.8  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ การยอมรับทางเทคโนโลยีท่ีใช้บริการ

ธุรกรรมทางการเงินของ ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  สาํนกังานใหญ่ 

 

การยอมรับทางเทคโนโลยี 
ระดบัความสาํคญั 

x ̄ S.D. ความหมาย 

การรับรู้ถึงประโยชน์ 4.21 .42 มาก 

ความง่ายในการใชง้าน 4.46 .51 มาก 

ความตั้งใจในการใชง้าน 4.48 .52 มาก 

ทศันคติท่ีมีต่อการใช ้ 4.57 .53 มาก 

การนาํมาใชง้านจริง 4.44 .50 มาก 

รวม 4.43 .49 มาก 

 

จากตาราง 4.8  พบวา่ ในส่วนของการยอมรับทางเทคโนโลย ี โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

ทั้ง 5 ขอ้โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ทางดา้นทศันคติท่ีมีต่อการใช ้( x ̄ = 4.57 ) รองลงมาคือ

ดา้นความตั้งใจในการใชง้าน ( x ̄ = 4.48)   ดา้นความง่ายในการใชง้าน ( x ̄ = 4.46 )  ดา้นการนาํมาใชง้าน

จริง ( x ̄ = 4.44 )   และลาํดบัสุดทา้ย คือ การรับรู้ถึงประโยชน์ ( x ̄ = 4.21 )   

 

 

4.3 ผลการวเิคราะห์ทดสอบสมมติฐาน 

 

สมมติฐานท่ี 1 การยอมรับทางเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการธุรกรรมทาง

การเงินของ ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  สาํนกังานใหญ่  

 H0 : การยอมรับทางเทคโนโลยี ไม่มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินของ 

ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  สาํนกังานใหญ่   

 H1 : การยอมรับทางเทคโนโลยีท่ี มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินของ 

ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  สาํนกังานใหญ่  
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 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ การยอมรับทางเทคโนโลย ี  

 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การตดัสินใจใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินของ ธนาคารทหารไทย จาํกดั 

(มหาชน)  สํานกังานใหญ่  ประกอบดว้ย ความจาํเป็นในการใชบ้ริการ ศึกษาขอ้มูลในการใชบ้ริการ 

ประโยชน์ท่ีไดรั้บ และ แนะนาํการใชบ้ริการ 

 

สมมติฐานท่ี 1.1 การยอมรับทางเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการธุรกรรมทาง

การเงินของ ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  สํานักงานใหญ่  ในด้านความจาํเป็นในการใช้

บริการ 

 H0 : การยอมรับทางเทคโนโลยี ไม่มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินของ 

ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  สาํนกังานใหญ่  ในดา้นความจาํเป็นในการใชบ้ริการ 

 H1 : การยอมรับทางเทคโนโลยีท่ี มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินของ 

ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  สาํนกังานใหญ่ ในดา้นความจาํเป็นในการใชบ้ริการ 

 

ตารางที่ 4.9  วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ การยอมรับทางเทคโนโลยี กบัการตดัสินใจใชบ้ริการธุรกรรม

ทางการเงินของ ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  สํานักงานใหญ่ ด้านความจาํเป็นในการใช้

บริการ 

 

การยอมรับทางเทคโนโลยี 
ดา้นความจาํเป็นในการใชบ้ริการ 

Chi-square df sig 

การรับรู้ถึงประโยชน์ 19.971 4 .001 

ความง่ายในการใชง้าน 71.317 4 .000 

ความตั้งใจในการใชง้าน 43.029 4 .000 

ทศันคติท่ีมีต่อการใช ้ 53.746 4 .000 

การนาํมาใชง้านจริง 91.462 4          .000 

รวม 206.355 16.8  

 

จากตารางท่ี 4.9 พบว่า ค่าท่ีได้จากการทดสอบสมมติฐานด้วย Chi-Square ท่ีมีระดับ

นยัสําคญัสถิติท่ี 0.05 ดา้นความง่ายในการใช้งาน ดา้นความตั้งใจในการใชง้าน ดา้นทศันคติท่ีมีต่อ

การใช้ และด้านการนาํมาใช้งานจริงมีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ มีค่า Sig. 

เท่ากบั  0.001 นอ้ยกวา่ 0.05 จึงยอมรับ สมมติฐาน H1 ซ่ึงหมายความวา่การยอมรับทางเทคโนโลยท่ีี 
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มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินของ ธนาคารทหารไทย จาํกัด (มหาชน)  

สาํนกังานใหญ่ ในดา้นความจาํเป็นในการใชบ้ริการ 

 

สมมติฐานท่ี 1.2 การยอมรับทางเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการธุรกรรมทาง

การเงินของ ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  สํานกังานใหญ่  ในดา้นการศึกษาขอ้มูลในการใช้

บริการ 

 H0 : การยอมรับทางเทคโนโลยี ไม่มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินของ 

ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  สาํนกังานใหญ่  ในดา้นการศึกษาขอ้มูลในการใชบ้ริการ 

 H1 : การยอมรับทางเทคโนโลยีท่ี มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินของ 

ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  สาํนกังานใหญ่ ในดา้นการศึกษาขอ้มูลในการใชบ้ริการ 

 

ตารางที ่4.10  วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ การยอมรับทางเทคโนโลย ีกบัการตดัสินใจใชบ้ริการธุรกรรม

ทางการเงินของ ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  สํานกังานใหญ่ ดา้นการศึกษาขอ้มูลในการใช้

บริการ 

 

การยอมรับทางเทคโนโลยี 
ดา้นการศึกษาขอ้มูลในการใชบ้ริการ 

Chi-square df sig 

การรับรู้ถึงประโยชน์ 18.750 4 .001 

ความง่ายในการใชง้าน 78.574 4 .000 

ความตั้งใจในการใชง้าน 35.875 4 .000 

ทศันคติท่ีมีต่อการใช ้ 58.338 4 .000 

การนาํมาใชง้านจริง 76.388 4          .000 

รวม  16.8  

 

จากตารางท่ี 4.10 พบว่า ค่าท่ีได้จากการทดสอบสมมติฐานด้วย Chi-Square ท่ีมีระดับ

นยัสําคญัสถิติท่ี 0.05 ดา้นความง่ายในการใช้งาน ดา้นความตั้งใจในการใชง้าน ดา้นทศันคติท่ีมีต่อ

การใช้ และด้านการนาํมาใช้งานจริงมีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ มีค่า Sig. 

เท่ากบั  0.001 นอ้ยกวา่ 0.05  จึงยอมรับ สมมติฐาน H1 ซ่ึงหมายความวา่การยอมรับทางเทคโนโลยีท่ี 

มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินของ ธนาคารทหารไทย จาํกัด (มหาชน)  

สาํนกังานใหญ่ ในดา้นการศึกษาขอ้มูลในการใชบ้ริการ 
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สมมติฐานท่ี 1.3 การยอมรับทางเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการธุรกรรมทาง

การเงินของ ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  สาํนกังานใหญ่  ในดา้นการพิจารณาถึงประโยชน์ 

 H0 : การยอมรับทางเทคโนโลยี ไม่มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินของ 

ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  สาํนกังานใหญ่  ในดา้นการพิจารณาถึงประโยชน์ 

 H1 : การยอมรับทางเทคโนโลยีท่ี มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินของ 

ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  สาํนกังานใหญ่ ในดา้นการพิจารณาถึงประโยชน์ 

 

ตารางที ่4.11  วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ การยอมรับทางเทคโนโลย ีดา้นความง่ายในการใชง้าน กบัการ

ตดัสินใจใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินของ ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  สาํนกังานใหญ่ ดา้น

การพิจารณาถึงประโยชน์ 

 

การยอมรับทางเทคโนโลยี 
การพิจารณาถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

Chi-square df sig 

การรับรู้ถึงประโยชน์ 21.826 4 .001 

ความง่ายในการใชง้าน 45.888 4 .000 

ความตั้งใจในการใชง้าน 44.369 4 .000 

ทศันคติท่ีมีต่อการใช ้ 23.644 4 .000 

การนาํมาใชง้านจริง 75.985 4          .000 

รวม  16.8  

 

จากตารางท่ี 4.11 พบว่า ค่าท่ีได้จากการทดสอบสมมติฐานด้วย Chi-Square ท่ีมีระดับ

นยัสําคญัสถิติท่ี 0.05  ดา้นความง่ายในการใชง้าน ดา้นความตั้งใจในการใชง้าน ดา้นทศันคติท่ีมีต่อ

การใช้ และด้านการนาํมาใช้งานจริงมีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ มีค่า Sig. 

เท่ากบั  0.001 นอ้ยกวา่ 0.05 จึงยอมรับ สมมติฐาน H1 ซ่ึงหมายความวา่การยอมรับทางเทคโนโลยท่ีี 

มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินของ ธนาคารทหารไทย จาํกัด (มหาชน)  

สาํนกังานใหญ่ ในดา้นการพิจารณาถึงประโยชน์ 
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สมมติฐานท่ี 1.4 การยอมรับทางเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการธุรกรรมทาง

การเงินของ ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  สาํนกังานใหญ่  ในดา้นแนะนาํการใชบ้ริการ 

 H0 : การยอมรับทางเทคโนโลยี ไม่มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินของ 

ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  สาํนกังานใหญ่  ในดา้นแนะนาํการใชบ้ริการ 

 H1 : การยอมรับทางเทคโนโลยีท่ี มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินของ 

ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  สาํนกังานใหญ่ ในดา้นแนะนาํการใชบ้ริการ 

 

ตารางที่ 4.12  วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ การยอมรับทางเทคโนโลยี ดา้นความตั้งใจในการใชง้าน กบั

การตดัสินใจใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินของ ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  สํานกังานใหญ่ 

ในดา้นแนะนาํการใชบ้ริการ 

 

การยอมรับทางเทคโนโลยี 
การแนะนาํการใชบ้ริการ 

Chi-square df sig 

การรับรู้ถึงประโยชน์ 4.513 4 .341 

ความง่ายในการใชง้าน 18.355 4 .001 

ความตั้งใจในการใชง้าน 29.058 4 .000 

ทศันคติท่ีมีต่อการใช ้ 15.906 4 .003 

การนาํมาใชง้านจริง 50.006 4          .000 

รวม  16.8  

 

จากตารางท่ี 4.12 พบว่า ค่าท่ีได้จากการทดสอบสมมติฐานด้วย Chi-Square ท่ีมีระดับ

นยัสําคญัสถิติท่ี 0.05 ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ ดา้นการนาํมาใชง้านจริงมีค่า Sig.  0.000 ดา้นความ

ง่ายในการใช้งานมีค่า Sig.  0.001  และดา้นทศันคติท่ีมีต่อการใช้มีค่า Sig.  0.003 น้อยกว่า 0.05 จึง

ยอมรับ สมมติฐาน H1 ซ่ึงหมายความวา่การยอมรับทางเทคโนโลยีท่ี มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ

ธุรกรรมทางการเงินของ ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  สาํนกังานใหญ่ ส่วนในดา้นแนะนาํการ

ใชบ้ริการ ส่วนดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ มีค่า Sig.  0.341 มากกวา่ 0.05 จึงปฎิเสธสมมติฐาน H1 ซ่ึง

หมายความว่า การยอมรับทางเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ไม่มีผลต่อการตดัสินใจใช้

บริการธุรกรรมทางการเงินของ ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  สํานกังานใหญ่  ในดา้นแนะนาํ

การใชบ้ริการ 



บทที ่5 

สรุปผลการวจิัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

  การศึกษาวิจยัเร่ือง การยอมรับทางเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธุรกรรมทาง

การเงินของธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) สํานกังานใหญ่ โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา

คร้ังน้ี คือผูท่ี้ใช้บริการธุรกรรมทางการเงินของธนาคารทหารไทย จาํนวน 400 คน และทาํการสุ่ม

ตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเก็บขอ้มูลแบบสอบถามจากผูท่ี้ใช้บริการ

ธุรกรรมทางการเงินของธนาคารทหารไทย สํานกังานใหญ่ เม่ือผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบสอบถาม และทาํ

การแจกแบบสอบถามให้กบักลุ่มตวัอย่าง และเก็บขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ ไดน้าํขอ้มูลมาประมวลผล

จากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows ช่วยในการวิเคราะห์ขอ้มูล

สําหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าความถ่ีและค่าร้อยละ ใช้วิเคราะห์ลกัษณะด้าน

ประชากรศาสตร์ ท่ีใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินของธนาคารทหารไทยสํานกังานใหญ่ ใชค้่าเฉล่ีย 

และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายให้ทราบถึงการยอมรับทางเทคโนโลยต่ีอการตดัสินใชบ้ริการ

ธุรกรรมทางการเงินของธนาคารทหารไทย สํานักงานใหญ่ โดยใช้ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานจะใช้

ควบคู่กบัค่าเฉล่ีย เพื่อแสดงลกัษณะการกระจายของขอ้มูลใชส้ถิติไคสแควร์ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 

% สาํหรับการผลการศึกษา เสนอตามขั้นตอน ดงัน้ี 

 

5.1 สรุปผลการวจัิย 

 ผลการศึกษาคร้ังน้ีมีประเด็นสาํคญั ดงัน้ี 

 1.ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 

 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มากกวา่เพศชาย มีอายุอยูใ่นช่วงอายุ 20-30 ปี มีอาชีพ

ทาํงานบริษทัเอกชน/รับจา้ง  ซ่ึงมีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี และส่วนใหญ่มีรายไดต่้อ

เดือน 20,001 – 30,000 บาท 

2.ผลการวเิคราะห์เก่ียวกบัการยอมรับทางเทคโนโลยขีองผูใ้ชบ้ริการธุรกรรมทางการเงิน

ของธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ 
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ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( x ̄ = 4.21 )  เม่ือพิจารณารายขอ้ 

พบว่าด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ อยู่ในระดับมากทั้ง 3 ข้อโดยมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ได้แก่ 

ธุรกรรมทางการเงินของธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) ช่วยให้รับขอ้มูลข่าวสารได้รวดเร็ว  

( x ̄ = 4.41 ) รองลงมา คือ ช่วยพฒันาประสิทธิภาพการใชง้าน( x ̄ = 4.31 )  สุดทา้ยมีส่วนท่ีช่วยให้รับ

ขอ้มูลข่าวสารไดถู้กตอ้ง ( x ̄ = 4.57 ) 

 

ดา้นความง่ายในการใช้งาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x ̄ = 4.46 )  เม่ือพิจารณารายขอ้ 

พบว่าด้านความง่ายในการใช้งาน อยู่ในระดบัมากทั้ง 4 ขอ้โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ได้แก่ 

ธุรกรรมทางการเงินของธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) ใช้ผ่านระบบออนไลน์ได 24 ชัว่โมง  

( x ̄ = 4.37 ) รองลงมา คือ แยกเป็นสัดส่วน ง่ายต่อการใชง้าน ( x ̄ = 4.35 ) และปรับเปล่ียนไดเ้ขา้กบั

ความตอ้งการของผูใ้ช ้( x ̄ = 4.32 ) อนัดบัสุดทา้ยช่วยใหท้าํธุรกรรมทางการเงินไดง่้ายข้ึน   

( x ̄ = 4.31 )  

 

ดา้นความตั้งใจในการใชง้าน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x ̄ = 4.48)  เม่ือพิจารณารายขอ้ 

พบวา่ดา้นความตั้งใจในการใชง้าน อยูใ่นระดบัมากทั้ง 2 ขอ้โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ 

ตั้งใจจะใชธุ้รกรรมทางการเงินของธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) ทีเอม็บี ทชั ต่อไปในอนาคต  

( x ̄ = 4.34 ) และตั้งใจท่ีจะเลือกใช ้ธุรกรรมทางการเงินของ ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

ทีเอม็บี ทชั เป็นอนัดบัแรกเม่ือตอ้งการทาํธุรกรรมทางการเงิน ( x ̄ = 4.26 )   

 

ดา้นทศันคติท่ีมีต่อการใช ้โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x ̄ = 4.57)  เม่ือพิจารณารายขอ้ 

พบว่าด้านทศันคติท่ีมีต่อการใช้ อยู่ในระดับมากทั้ง 2 ข้อโดยมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ได้แก่ 

ธุรกรรมทางการเงินของธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) ทีเอ็มบี ทชั ช่วยให้ใช้งานไดทุ้กท่ีท่ี

ตอ้งการ ( x ̄ = 4.42 ) และ ธุรกรรมทางการเงินของ ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) ทีเอ็มบี ทชั 

สร้างความรู้สึกพึงพอใจ ( x ̄ = 4.30 )   

 

ด้านการนาํมาใช้งานจริง โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( x ̄ = 4.44)  เม่ือพิจารณารายข้อ 

พบว่าด้านการนํามาใช้งานจริง อยู่ในระดับมากทั้ ง 4 ข้อโดยมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ได้แก่ 

ธุรกรรมทางการเงินของธนาคารทหารไทย จาํกัด (มหาชน) ทีเอ็มบี ทัช ทาํให้สะดวกสบาย                

 ( x ̄ = 4.37 )  ทาํให้รู้สึกเสมือนใชง้านบนเคาน์เตอร์ธนาคาร ( x ̄ = 4.33 )  ในส่วนของการทาํให้รู้สึก
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ถึงความรวดเร็วในการใชง้าน ( x ̄ = 4.30 ) และ สุดทา้ยมีส่วนช่วยพฒันาประสิทธิภาพในการใชง้าน     

( x ̄ = 4.29 ) 

  

3. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 

    การยอมรับทางเทคโนโลยี กับการตัดสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินของ  

ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  สํานกังานใหญ่ ดา้นความจาํเป็นในการใช้บริการ พบว่า ดา้น

ความง่ายในการใชง้าน ดา้นความตั้งใจในการใชง้าน ดา้นทศันคติท่ีมีต่อการใช ้และดา้นการนาํมาใช้

งานจริงมีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 การรับรู้ถึงประโยชน์ มีค่า Sig. เท่ากับ  0.001 น้อยกว่า 0.05 จึง

ยอมรับ สมมติฐาน H1 ซ่ึงหมายความวา่การยอมรับทางเทคโนโลยีท่ี มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ

ธุรกรรมทางการเงินของ ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  สาํนกังานใหญ่ ในดา้นความจาํเป็นใน

การใชบ้ริการ 

      การยอมรับทางเทคโนโลยี กบัการตดัสินใจใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินของ ธนาคาร

ทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  สํานกังานใหญ่ ดา้นการศึกษาขอ้มูลในการใชบ้ริการ พบวา่ ดา้นความ

ง่ายในการใชง้าน ดา้นความตั้งใจในการใชง้าน ดา้นทศันคติท่ีมีต่อการใช ้และดา้นการนาํมาใชง้าน

จริงมีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ มีค่า Sig. เท่ากับ  0.001 น้อยกว่า 0.05  จึง

ยอมรับ สมมติฐาน H1 ซ่ึงหมายความวา่การยอมรับทางเทคโนโลยีท่ี มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ

ธุรกรรมทางการเงินของ ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  สาํนกังานใหญ่ ในดา้นการศึกษาขอ้มูล

ในการใชบ้ริการ 

        การยอมรับทางเทคโนโลยี ด้านความง่ายในการใช้งาน กบัการตดัสินใจใช้บริการ

ธุรกรรมทางการเงินของ ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  สํานกังานใหญ่ ดา้นการพิจารณาถึง

ประโยชน์ พบวา่   ดา้นความง่ายในการใชง้าน ดา้นความตั้งใจในการใชง้าน ดา้นทศันคติท่ีมีต่อการ

ใช ้และดา้นการนาํมาใชง้านจริงมีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ มีค่า Sig. เท่ากบั  

0.001 นอ้ยกวา่ 0.05 จึงยอมรับ สมมติฐาน H1 ซ่ึงหมายความวา่การยอมรับทางเทคโนโลยีท่ี มีผลต่อ

การตดัสินใจใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินของ ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  สํานกังานใหญ่ 

ในดา้นการพิจารณาถึงประโยชน์ 

         การยอมรับทางเทคโนโลยี ดา้นความตั้งใจในการใช้งาน กบัการตดัสินใจใช้บริการ

ธุรกรรมทางการเงินของ ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  สํานกังานใหญ่ ในดา้นแนะนาํการใช้

บริการ พบวา่ ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ ดา้นการนาํมาใชง้านจริงมีค่า Sig.  0.000 ดา้นความง่ายใน

การใชง้านมีค่า Sig.  0.001  และดา้นทศันคติท่ีมีต่อการใช้มีค่า Sig.  0.003 นอ้ยกวา่ 0.05 จึงยอมรับ 

สมมติฐาน H1 ซ่ึงหมายความวา่การยอมรับทางเทคโนโลยีท่ี มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธุรกรรม
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ทางการเงินของ ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  สํานักงานใหญ่ ส่วนในด้านแนะนาํการใช้

บริการ และด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ มีค่า Sig.  0.341 มากกว่า 0.05 จึงปฎิเสธสมมติฐาน H1 ซ่ึง

หมายความว่า การยอมรับทางเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ไม่มีผลต่อการตดัสินใจใช้

บริการธุรกรรมทางการเงินของ ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  สํานกังานใหญ่  ในดา้นแนะนาํ

การใชบ้ริการ 

 

5.2 อภิปรายผล 

 ผลการศึกษาเร่ือง การยอมรับทางเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธุรกรรมทาง

การเงินของธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ มีประเด็นท่ีจะนาํมาอภิปราย ดงัน้ี 

 สมมติฐานท่ี 1 การยอมรับทางเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการธุรกรรมทาง

การเงินของ ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  สาํนกังานใหญ่  

 สมมติฐานท่ี 1.1 การยอมรับทางเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการธุรกรรมทาง

การเงินของ ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  สํานักงานใหญ่  ในด้านความจาํเป็นในการใช้

บริการ พบว่า การยอมรับเทคโนโลยีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการในดา้นความจาํเป็นในการใช้

บริการ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ทั้งน้ี ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่สนใจท่ีจะใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงิน

ออนไลน์ เน่ืองจาก  ความไม่สะดวกในการท่ีจะตอ้งเดินทางไปทาํธุรกรรมทางการเงินโดยตรงท่ี

ธนาคาร และ ฟังก์ชัน่การใช้งานสามารถตอบสนองความตอ้งการอนัหลากหลายของผูใ้ช้บริการ 

ปัจจุบนัร้านคา้ส่วนมากรองรับการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินออนไลน์แลว้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ เกวรินทร์ ละเอียดดีนันท์ ได้ศึกษาเร่ือง การยอมรับทางเทคโนโลยีและพฤติกรรม

ผู ้บริโภคออนไลน์ท่ี มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือหนังสืออิ เล็กทรอนิกส์ของผู ้บ ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร จากการศึกษา พบวา่การยอมรับทางเทคโนโลยีดา้นความง่ายในการใชง้าน ความ

ตั้งใจในการใช้งาน และการนาํมาใช้งานจริงมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

  สมมติฐานท่ี 1.2 การยอมรับทางเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการธุรกรรมทาง

การเงินของ ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  สํานกังานใหญ่  ในดา้นการศึกษาขอ้มูลในการใช้

บริการ พบวา่ มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการในดา้นความจาํเป็นในการใช้บริการ อยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติ ทั้งน้ี ผูบ้ริโภคมีการศึกษาขอ้มูลก่อนการใช ้จากส่ือโฆษณาหลากหลายทาง  สอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของ อิสราวลี เนียมศรี  ไดศึ้กษาเร่ือง การตดัสินใจใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ LINE  MAN  ใน

กรุงเทพมหานคร จากการศึกษา พบวา่ การรับรู้ประโยชน์ และการรับรู้การใชง้านมีความสัมพนัธ์ต่อ

การตดัสินใจใชบ้ริการผา่นแอพพลิเคชัน่ LINE MAN   
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 สมมติฐานท่ี 1.3 การยอมรับทางเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการธุรกรรมทาง

การเงินของ ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  สํานกังานใหญ่  ในดา้นการพิจารณาถึงประโยชน์ 

พบวา่ มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการในดา้นการพิจารณาถึงประโยชน์ เน่ืองจาก เม่ือผูใ้ชบ้ริการได้

ใชง้านจริง สามารถใชง้านไดโ้ดยไม่เกิดปัญหาและตรงตามความตอ้งการ มีฟังกช์ัน่ใหเ้ลือกมากมาย 

สะดวกสบายต่อการใช ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ บงกช กิตติวาณิชยกุล ไดท้าํการศึกษา เร่ือง การ

รับรู้ประโยชน์และความภกัดีต่อตราสินคา้ และความสนใจใช้บริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้

แอพพลิเคชัน่ Bugaboo จากการศึกษา พบวา่ การรับรู้ พิจารณาถึงประโยชน์มีผลต่อการตดัสินใจใช้

แอพพลิเคชัน่ Bugaboo โดยสามารุรับชมถ่ายทอดรายการสด การรับข่าวสาร ติดตามรายการไดทุ้กท่ี

ทุกเวลา จึงตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชัน่น้ีมากข้ึน 

 สมมติฐานท่ี 1.4 การยอมรับทางเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการธุรกรรมทาง

การเงินของ ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  สาํนกังานใหญ่  ในดา้นแนะนาํการใชบ้ริการ พบวา่

มีผลต่อการตดัสินใช้บริการในดา้นการแนะนาํการใช้บริการ เน่ืองจาก ผูใ้ชบ้ริการไดรั้บคาํแนะนาํ

ในการใช้งานจากพนักงานท่ีให้บริการในธนาคาร และจากการโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจาก

บริการโทรศัพท์ตอบรับ สามารถนําไปเทียบกับส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ในด้านของ

บุคคลากร และทางดา้นกระบวนการการใหบ้ริการได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จิตราพร ลดาดก 

ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ท่ีมีผลต่อการเลือกใชส้ายการบิน

ตน้ทุนตํ่าของผูโ้ดยสารชาวไทยท่ีใชบ้ริการ ณ ท่าอากาศยายดอนเมือง จากการศึกษา พบว่า ปัจจยั

ทางด้านบุคลการ กระบวนการให้บริการมีผลต่อการตั้งใจซ้ือบริการสายการบินต้นทุนตํ่าของ

ผูโ้ดยสารชาวไทย  

 

 5.3 ข้อเสนอแนะ  

 การศึกษา เร่ือง การยอมรับทางเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการธุรกรรมทาง

การเงินของธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ ผูว้จิยัไดแ้บ่งขอ้เสนอแนะออกเป็น 3 

ตอน ดงัน้ี 

 1.ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 

 2.ขอ้เสนอแนะสาํหรับการนาํผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ 

 3.ขอ้เสนอแนะสาํหรับการทาํวจิยัคร้ังต่อไป 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

1.ผูบ้ริหารหรือผูท่ี้เก่ียวข้อง ควรนําข้อมูลท่ีได้จากการวิจยัใช้เป็นขอ้มูลในการกาํหนด

นโยบาย นาํไปปรับปรุงพฒันาระบบบริการเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อลูกคา้ 

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวจัิยไปใช้ประโยชน์ 

1.จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีสนใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินของ

ธนาคารทหารไทยพบว่า อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 20-30 ปี เป็นผูท่ี้มีรายไดเ้งินเดือน 20,000-30,000 

บาทเป็นพนักงานบริษทัเอกชนและเป็นผูท่ี้มีการศึกษา ปริญญาตรี เท่านั้น จึงอาจจะต้องมีการ

ปรับปรุงบริการ หรือกลยุทธ์ท่ีนาํมาใชใ้ห้ครอบคลุมและดึงดูดลูกคา้ ในช่วงอายุอ่ืนๆ เพื่อให้มีส่วน

แบ่งตลาดเพิ่มข้ึน 

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

1.ควรศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมของลูกคา้ท่ีใชต้ดัสินใจใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงิน 

2.ควรศึกษาความจงรักภกัดีต่อการใช้บริการ ธุรกรรมทางการเงินของธนาคารทหารไทย 

เพื่อใหท้ราบขอ้เสีย หรือส่ิงท่ีตอ้งไปปรับปรุงแกไ้ข และนาํจุดแขง็ไปช่วยในการแข่งขนักบัธนาคาร

อ่ืนๆ 

3.ควรขยายขอบเขตการศึกษาไปยงัสาขาอ่ืน เพื่อให้ทราบถึงความแตกต่างของการใชง้าน

ธุรกรรมทางการเงินแบบออนไลน์ ต่างกนัแบบไหน เพื่อจะไดน้าํไปแนะนาํให้ตรงกบัความตอ้งการ

ของลูกคา้ 
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ภาคผนวก ก  

 

1. แบบสอบถามในการวิจยัเร่ือง การยอมรับทางเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการ

ธุรกรรมทางการเงิน ธนาคารทหารไทย จาํกัด (มหาชน)  สํานักงานใหญ่ (Technology 

Acceptance affecting Decision using Transactions to the Head Office of Thai Military Bank 

Public Company Limited) 
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แบบสอบถามเพ่ือการวจิัย 

การยอมรับทางเทคโนโลยท่ีีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงิน  

ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  สาํนกังานใหญ่ 

Technology Acceptance affecting Decision using Transactions to the 

 Head Office of Thai Military Bank Public Company Limited 

 

แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวชิาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  

หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสยาม 

ขอ้มูลของจะถูกนาํไปใชเ้ฉพาะทางดา้นการศึกษาคน้ควา้เพื่อประโยชน์ทางดา้นการศึกษาเท่านั้น 

........................................................... 

ส่วนที ่1   สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการธุรกรรมทางการเงินของธนาคารทหารไทย จํากดั 

(มหาชน)  สํานักงานใหญ่ 

คําช้ีแจง   โปรดทาํเคร่ืองหมาย   ลงไปในช่อง � เพยีง 1 ช่อง ตามความเป็นจริง 

1. เพศ               
□ 1.ชาย     □ 2.หญิง 

2. อาย ุ           

 □ 1. อายตุ ํ่ากวา่ 20 ปี    □ 2. อาย ุ20 - 30 ปี 

 □ 3. อาย ุ31 – 40 ปี    □ 4. อาย ุ41 - 50 ปี 

 □ 5. อาย ุ50 ปี ข้ึนไป 

3. อาชีพ 

 □ 1. นกัเรียน / นกัศึกษา    □ 2. รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 

 □ 3. ทาํงานบริษทัเอกชน/รับจา้ง   □ 4. ธุรกิจส่วนตวั   

4. ระดบัการศึกษา 

 □ 1. ตํ่ากวา่ปริญญาตรี    □ 2. ปริญญาตรี  

□ 3. สูงกวา่ปริญญาตรี 
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5. ระดบัรายไดต่้อเดือน 

 □ 1. ตํ่ากวา่ 10,000 บาท    □ 2. 10,000 – 20,000 บาท 

 □ 3. 20,001 – 30,000 บาท   □ 4. 30,000 บาทข้ึนไป 

 

ส่วนที ่2 ความคิดเห็นเกีย่วกับการยอมรับเทคโนโลยขีองผู้ใช้บริการธุรกรรมทางการเงินของ 

ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน)  สํานักงานใหญ่ 

คําช้ีแจง    โปรดทาํเคร่ืองหมาย   ลงไปในช่องระดับความสําคัญของท่านเพยีงคําตอบเดียว 

 

ข้อ คําถาม 

ด้านการยอมรับทางเทคโนโลย ี

ระดับความสําคัญ 

5 

มาก

ทีสุ่ด 

4 

มาก 

3 

ปาน

กลาง 

2 

น้อย 

1 

น้อย

ทีสุ่ด 

การรับรู้ถึงประโยชน์ 

6 

ธุรกรรมทางการเงินของ ธนาคารทหารไทย จาํกดั 

(มหาชน) ทีเอม็บี ทชั ช่วยให้ท่านไดรั้บขอ้มูล

ข่าวสารอยา่งรวดเร็ว 

     

7 

ธุรกรรมทางการเงินของ ธนาคารทหารไทย จาํกดั 

(มหาชน) ทีเอม็บี ทชั ช่วยให้ท่านไดรั้บขอ้มูล

ข่าวสารท่ีถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ 

     

8 

ธุรกรรมทางการเงินของ ธนาคารทหารไทย จาํกดั 

(มหาชน) ทีเอม็บี ทชั มีส่วนช่วยพฒันา

ประสิทธิภาพการใชง้านของท่าน 

     

ความง่ายในการใช้งาน 

9 

ธุรกรรมทางการเงินของ ธนาคารทหารไทย จาํกดั 

(มหาชน) ทีเอม็บี ทชัแยกเป็นสัดส่วน ง่ายต่อการใช้

งาน 

     

10 

ธุรกรรมทางการเงินของ ธนาคารทหารไทย จาํกดั 

(มหาชน)  ทีเอม็บี ทชั ทาํให้ท่านสามารถทาํ

ธุรกรรมทางการเงินไดง่้าย 
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ข้อ คําถาม 

ด้านการยอมรับทางเทคโนโลย ี

ระดับความสําคัญ 

5 

มาก

ทีสุ่ด 

4 

มาก 

3 

ปาน

กลาง 

2 

น้อย 

1 

น้อย

ทีสุ่ด 

ความง่ายในการใช้งาน 

11 

ท่านสามารถใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินของ 

ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) ทีเอม็บี ทชั ผา่น

ระบบออนไลน์ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง   

     

12 

ธุรกรรมทางการเงินของ ธนาคารทหารไทย จาํกดั 

(มหาชน) ทีเอม็บี ทชั สามารถปรับเปล่ียนใหเ้ขา้กบั

ความตอ้งการของผูใ้ชง้าน 

     

ความตั้งใจในการใช้งาน  

13 

ท่านตั้งใจจะใชง้านธุรกรรมทางการเงินของ 

ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) ทีเอม็บี ทชั 

ต่อไปในอนาคต 

     

14 

ท่านตั้งใจท่ีจะเลือกใช ้ธุรกรรมทางการเงินของ 

ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) ทีเอม็บี ทชั เป็น

อนัดบัแรกเม่ือตอ้งการทาํธุรกรรมทางการเงิน 

     

ทศันคติทีม่ีต่อการใช้ 

15 

การใชง้านธุรกรรมทางการเงินของ ธนาคารทหาร

ไทย จาํกดั (มหาชน) ทีเอม็บี ทชั ทาํใหท้่านสามารถ

ทาํธุรกรรมทางการเงินไดทุ้กท่ีท่ีท่านตอ้งการ 

     

16 

การใชง้านธุรกรรมทางการเงินของ ธนาคารทหาร

ไทย จาํกดั (มหาชน) ทีเอม็บี ทชั ทาํใหท้่านรู้สึกพึง

พอใจ 
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ข้อ คําถาม 

ด้านการยอมรับทางเทคโนโลย ี

ระดับความสําคัญ 

5 

มาก

ทีสุ่ด 

4 

มาก 

3 

ปาน

กลาง 

2 

น้อย 

1 

น้อย

ทีสุ่ด 

การนํามาใช้งานจริง 

17 

การใชง้านธุรกรรมทางการเงินของ ธนาคารทหาร

ไทย จาํกดั (มหาชน) ทีเอม็บี ทชั ผา่นทาง

โทรศพัทมื์อถือ ทาํใหท้่านสามารถทาํธุรกรรม

ทางการเงินไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

     

18 

ธุรกรรมทางการเงินของ ธนาคารทหารไทย จาํกดั 

(มหาชน) ทีเอม็บี ทชั ทาํใหท้่านรู้สึกสะดวกสบาย

ในการใชง้าน 

     

19 

ธุรกรรมทางการเงินของ ธนาคารทหารไทย จาํกดั 

(มหาชน) ทีเอม็บี ทชั ทาํใหท้่านรู้สึกถึงความ

รวดเร็วในงาน 

     

20 

ธุรกรรมทางการเงินของ ธนาคารทหารไทย จาํกดั 

(มหาชน) ทีเอม็บี ทชั มีส่วนช่วยพฒันา

ประสิทธิภาพการใชง้านของท่าน 

     

21 

ธุรกรรมทางการเงินของ ธนาคารทหารไทย จาํกดั 

(มหาชน) ทีเอม็บี ทชั ทาํใหท้่านรู้สึกเสมือนทาํ

ธุรกรรมทางการเงินผา่นทางเคาน์เตอร์ธนาคาร 
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ส่วนที ่3 ความคิดเห็นเกีย่วกับการตัดสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินของ ธนาคารทหารไทย 

จํากดั (มหาชน)  สํานักงานใหญ่ 

คําช้ีแจง   โปรดทาํเคร่ืองหมาย   ลงไปในช่องระดับความสําคัญของท่านเพยีงคําตอบเดียว 

ข้อ คําถาม 

 

ระดับความสําคัญ 

5 

มาก

ทีสุ่ด 

4 

มาก 

3 

ปาน

กลาง 

2 

น้อย 

1 

น้อย

ทีสุ่ด 

22 

ท่านพิจารณาถึงเหตุผลหรือความจาํเป็นใน

การใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินของ 

ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) ทีเอม็บี 

ทชั ก่อนท่ีจะตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 

     

23 

ท่านทาํการศึกษาขอ้มูลในการใชบ้ริการ

ธุรกรรมทางการเงินของ ธนาคารทหารไทย 

จาํกดั (มหาชน) ทีเอม็บี ทชั ก่อนท่ีจะ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 

     

24 

ท่านพิจารณาถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจาก

ธุรกรรมทางการเงินของ ธนาคารทหารไทย 

จาํกดั (มหาชน) ทีเอม็บี ทชั ก่อนท่ีจะ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 

     

25 

ท่านคิดท่ีจะแนะนาํการใชบ้ริการธุรกรรม

ทางการเงินของ ธนาคารทหารไทย จาํกดั 

(มหาชน) ทีเอม็บี ทชัใหแ้ก่เพื่อนร่วมงาน

หรือบุคคลใกลชิ้ด 
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ส่วนที ่4 ข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

*** ขอบพระคุณท่ีท่านกรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม *** 
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ภาคผนวก ข 

 

 1.ผลการวเิคราะห์การประเมินค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) เชิงเน้ือหาของแบบสอบถาม

ดว้ยวธีิการหาค่า (Cinbachalpha Coefficient) 
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ตารางท่ี 1 ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) 
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ภาคผนวก ค 

 

 1. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ ค่าความถ่ี และร้อยละของลกัษณะทางบุคคล 

 2. ผลการวเิคราะห์ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความสาํคญัของผลการยอมรับ

เทคโนโลยีของผูใ้ชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินของ ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  สํานกังาน

ใหญ่  

 3. ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน การยอมรับทางเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ

ธุรกรรมทางการเงินของ ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  สาํนกังานใหญ่ 
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ตารางท่ี 1 สรุปผล จาํนวน และร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งตามลกัษณะทางประชากร (เพศ) 

 

 

 
 

ตารางท่ี 2 สรุปผล จาํนวน และร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งตามลกัษณะทางประชากร (อาย)ุ 
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ตารางท่ี 3 สรุปผล จาํนวน และร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งตามลกัษณะทางประชากร (การศึกษา) 

 

 
 

ตารางท่ี 4 สรุปผล จาํนวน และร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งตามลกัษณะทางประชากร (อาชีพ) 
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ตารางท่ี 5 สรุปผล จาํนวน และร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งตามลกัษณะทางประชากร (ระดบัรายไดต่้อ

เดือน) 

 

 
 

ตารางท่ี 6 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานด้าน การการนํามาใช้งานจริง ของการยอมรับ

เทคโนโลยีของผูใ้ชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินของ ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  สํานกังาน

ใหญ่ 
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ตารางท่ี 7 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานด้าน ความง่ายต่อการใช้งาน ของการยอมรับ

เทคโนโลยีของผูใ้ชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินของ ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  สํานกังาน

ใหญ่ 

 

 
 

 

ตารางท่ี 8 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานด้าน ความตั้งใจในการใช้งาน ของการยอมรับ

เทคโนโลยีของผูใ้ชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินของ ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  สํานกังาน

ใหญ่ 
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ตารางท่ี 9 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้น ทศันคติท่ีมีต่อการใช ้ของการยอมรับเทคโนโลยี

ของผูใ้ชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินของ ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  สาํนกังานใหญ่ 

 

 
 

ตารางท่ี 10 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานด้าน การรับรู้ถึงประโยชน์ ของการยอมรับ

เทคโนโลยีของผูใ้ชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินของ ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  สํานกังาน

ใหญ่ 
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ตารางท่ี 11 ความสัมพนัธ์ การยอมรับทางเทคโนโลย ีการนาํมาใชง้านจริง กบัการตดัสินใจใชบ้ริการ

ธุรกรรมทางการเงินของ ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  สาํนกังานใหญ่ ดา้นความจาํเป็นในการ

ใชบ้ริการ 

 

 
 

 

ตารางท่ี 12 ความสัมพนัธ์ การยอมรับทางเทคโนโลย ีการนาํมาใชง้านจริง กบัการตดัสินใจใชบ้ริการ

ธุรกรรมทางการเงินของ ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  สาํนกังานใหญ่ ดา้นการศึกษาขอ้มูลใน

การใชบ้ริการ 
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ตารางท่ี 13 ความสัมพนัธ์ การยอมรับทางเทคโนโลย ีการนาํมาใชง้านจริง กบัการตดัสินใจใชบ้ริการ

ธุรกรรมทางการเงินของ ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  สํานกังานใหญ่ ดา้นการพิจารณาถึง

ประโยชน์ 

 
 

ตารางท่ี 14 ความสัมพนัธ์ การยอมรับทางเทคโนโลย ีการนาํมาใชง้านจริง กบัการตดัสินใจใชบ้ริการ

ธุรกรรมทางการเงินของ ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  สํานักงานใหญ่ ด้านแนะนาํการใช้

บริการ 
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ตารางท่ี 15 ความสัมพนัธ์ การยอมรับทางเทคโนโลยี ความง่ายต่อการใช้งาน กบัการตดัสินใจใช้

บริการธุรกรรมทางการเงินของ ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  สาํนกังานใหญ่ ดา้นความจาํเป็น

ในการใช ้

 
 

ตารางท่ี 16 ความสัมพนัธ์ การยอมรับทางเทคโนโลยี ความง่ายต่อการใช้งาน กบัการตดัสินใจใช้

บริการธุรกรรมทางการเงินของ ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  สํานกังานใหญ่ ดา้นการศึกษา

ขอ้มูลในการใชบ้ริการ  
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ตารางท่ี 17 ความสัมพนัธ์ การยอมรับทางเทคโนโลยี ความง่ายต่อการใช้งาน กบัการตดัสินใจใช้

บริการธุรกรรมทางการเงินของ ธนาคารทหารไทย จาํกัด (มหาชน)  สํานักงานใหญ่ ด้านการ

พิจารณาถึงประโยชน์  

 

 
 

ตารางท่ี 18 ความสัมพนัธ์ การยอมรับทางเทคโนโลยี ความง่ายต่อการใช้งาน กบัการตดัสินใจใช้

บริการธุรกรรมทางการเงินของ ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  สาํนกังานใหญ่ ดา้นการแนะนาํ

การใชบ้ริการ 
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ตารางท่ี 19 ความสัมพนัธ์ การยอมรับทางเทคโนโลยี ความตั้งใจในการใช้งาน กบัการตดัสินใจใช้

บริการธุรกรรมทางการเงินของ ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  สํานกังานใหญ่ ดา้นการความ

จาํเป็นในการใช ้

 

 
 

ตารางท่ี 20 ความสัมพนัธ์ การยอมรับทางเทคโนโลยี ความตั้งใจในการใช้งาน กบัการตดัสินใจใช้

บริการธุรกรรมทางการเงินของ ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  สํานกังานใหญ่ ดา้นการศึกษา

ขอ้มูลในการใชบ้ริการ 
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ตารางท่ี 21 ความสัมพนัธ์ การยอมรับทางเทคโนโลยี ความตั้งใจในการใช้งาน กบัการตดัสินใจใช้

บริการธุรกรรมทางการเงินของ ธนาคารทหารไทย จาํกัด (มหาชน)  สํานักงานใหญ่ ด้านการ

พิจารณาถึงประโยชน์ 

 
 

ตารางท่ี 22 ความสัมพนัธ์ การยอมรับทางเทคโนโลยี ความตั้งใจในการใช้งาน กบัการตดัสินใจใช้

บริการธุรกรรมทางการเงินของ ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  สาํนกังานใหญ่ ดา้นแนะนาํการ

ใชบ้ริการ 
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ตารางท่ี 21 ความสัมพนัธ์ การยอมรับทางเทคโนโลยี ทศันคติท่ีมีต่อการใช้ กบัการตดัสินใจใช้

บริการธุรกรรมทางการเงินของ ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  สาํนกังานใหญ่ ดา้นความจาํเป็น

ในการใชง้าน 

 

 
 

ตารางท่ี 22 ความสัมพนัธ์ การยอมรับทางเทคโนโลยี ทศันคติท่ีมีต่อการใช้ กบัการตดัสินใจใช้

บริการธุรกรรมทางการเงินของ ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  สํานกังานใหญ่ ดา้นการศึกษา

ขอ้มูลในการใชบ้ริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 66 

ตารางท่ี 23 ความสัมพนัธ์ การยอมรับทางเทคโนโลยี ทศันคติท่ีมีต่อการใช้ กบัการตดัสินใจใช้

บริการธุรกรรมทางการเงินของ ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  สาํนกังานใหญ่ ดา้นพิจารณาถึง

ประโยชน์ 

 

 
 

ตารางท่ี 24 ความสัมพนัธ์ การยอมรับทางเทคโนโลยี ทศันคติท่ีมีต่อการใช้ กบัการตดัสินใจใช้

บริการธุรกรรมทางการเงินของ ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  สาํนกังานใหญ่ ดา้นการแนะนาํ

การใชบ้ริการ 
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ตารางท่ี 25 ความสัมพนัธ์ การยอมรับทางเทคโนโลยี การรับรู้ถึงประโยชน์ กบัการตดัสินใจใช้

บริการธุรกรรมทางการเงินของ ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  สาํนกังานใหญ่ ดา้นความจาํเป็น

ในการใช ้ 

 

 
 

ตารางท่ี 26 ความสัมพนัธ์ การยอมรับทางเทคโนโลยี การรับรู้ถึงประโยชน์ กบัการตดัสินใจใช้

บริการธุรกรรมทางการเงินของ ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  สํานกังานใหญ่ ดา้นการศึกษา

ขอ้มุลในการใชบ้ริการ  
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ตารางท่ี 27 ความสัมพนัธ์ การยอมรับทางเทคโนโลยี การรับรู้ถึงประโยชน์ กบัการตดัสินใจใช้

บริการธุรกรรมทางการเงินของ ธนาคารทหารไทย จาํกัด (มหาชน)  สํานักงานใหญ่ ด้านการ

พิจารณาถึงประโยชน์ 

 

  
 

ตารางท่ี 28 ความสัมพนัธ์ การยอมรับทางเทคโนโลยี การรับรู้ถึงประโยชน์ กบัการตดัสินใจใช้

บริการธุรกรรมทางการเงินของ ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  สาํนกังานใหญ่ ดา้นแนะนาํการ

ใชบ้ริการ 
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ประวตัิผู้วจัิย  

 นางสาว จุฑารัตน์ แวววเิชียร เกิดวนัท่ี 6 เมษายน พ.ศ. 2536 สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจ  สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จาก มหาวทิยาลยัเอเชียอาคเนย ์เม่ือปีการศึกษา 

2557 และไดศึ้กษาต่อในระดบัปริญญามหาบณัฑิตสาขาบริหารธุรกิจ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยั

สยาม ปีการศึกษา 2560  

  

ประวตัิการทาํงาน  

  

พ.ศ. 2561   ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  สาขา หนองแขม 

ตาํแหน่ง บริการลูกคา้ 

พ.ศ. 2561 – ปีปัจจุบนั บริษทั ฟรีวลิลโ์ซลูชัน่ส์ จาํกดั 

ตาํแน่ง Customer Care  

  

......................................................................  
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