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ABSTRACT 
 

Title  : Factors Influencing the use of Electronic Payment via MyMo Pay Application    
                              of Government Savings Bank in Phayathai District, Bangkok. 
Author  : Mr. Dachapon Suansuk 
Major : Finance and Banking  
Independent Study Advisor : ......................................................................................... 
                   (   Dr. Pichet Musikapoduk  ) 
                 ................/ ................/ ................ 
 

This research study aims to examine factors influencing online financial transaction via 
the Government Savings Bank’s MyMo Pay app in Phayathai district, Bangkok. It also aims to 
study relationship underlying factors related to use of online financial transaction via the 
Government Savings Bank’s MyMo Pay app in the respective area. A number of 400 participants 
are selected using random sampling method. A set of questionnaires is adopted to collect data. 
Statistics tools — frequency, percentage, mean and standard deviation — are employed in the 
data-analysis process. The multiple Regression Analysis is utilized in hypothesis-testing 
approach.  

The findings and results imply that the majority of the participants are females aged 
ranging from 21 to 30 years old who hold at least a Bachelor’s Degree. Their marital status is 
single. They work as public officers. Their monthly income ranges from 15,000–30,000 baht. 
Factor that plays the most important role in using MyMo Pay app is opinion ( X = 4.40), followed 
by reference ( X = 4.30), trust ( X = 4.29) and risk awareness ( X = 4.28), respectively. The 
results indicating opinion regarding use of MyMo Pay app in the respective area imply that 
awareness on ease of use plays the most important role here ( X = 4.49), followed by awareness 
on usefulness ( X = 4.44) and usage intention ( X = 4.33), respectively.  

The tested hypothesis indicates that trust and risk awareness affect users’ online financial 
transaction via the Government Savings Bank’s MyMo Pay app at a level of significance of 0.05. 

 
Keywords: Government Savings Bank, MyMo Pay app, Online financial transaction  
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บทที$ 1 

 

บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ธนาคารพาณิชยใ์นปัจจุบนัจึงได้มีการปรับตวัอย่างสูง

เพืGอรองรับการทาํธุรกรรมออนไลน์ผ่านช่องในการให้บริการในการทาํธุรกรรมทางการเงินไดด้ว้ย

ตนเองทีGสอดคลอ้งกับพฤติกรรมผูบ้ริโภคและการทาํธุรกิจอีคอมเมิร์ซ โดยธนาคารพาณิชยไ์ด้นาํ

เทคโนโลยีมาพฒันาผลิตภณัฑแ์ละเพิGมช่องทางการให้บริการในการทาํธุรกรรมทางการเงินไดด้ว้ย

ตนเอง เพืGอให้มีความสะดวกและรวดเร็วมากยิGงขึRน โดยไม่ตอ้งเสียเวลาในการเดินทางไปทีGสาขาของ

ธนาคารหรือไปทีGตูเ้อทีเอ็มเหมือนในอดีตทีGผ่านมา ซึGงปัจจยัดงักล่าวเป็นผลกระทบทีGทาํให้ธนาคาร

พาณิชยเ์ริGมปรับรูปแบบการให้บริการจากธนาคารพณิชยที์Gให้บริการผ่านทางสาขาเป็นรูปแบบการ

ให้บริการรูปแบบใหม่ซึG งเรียกว่า ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Banking) ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ 

(Digital Banking) หมายถึง การประกอบธุรกิจการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์เกีGยวกบัการให้บริการทาํ

ธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ คือ อินเทอร์เน็ต ซึG งเรียกว่า อินเทอร์เน็ตแบงก์

กิRง (Internet Banking) และผ่านอุปกรณ์โทรศพัทมื์อถือ ซึGงเรียกว่า โมบายแบงกิRง (Mobile Banking) 

ซึG งมีลกัษณะการให้บริการ เช่น การฝากเงิน การถอนเงิน การโอนเงิน หรือการสอบถามยอดเงิน   

เป็นตน้ โดยในอนาคตการให้บริการของธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ ยงัสามารถพฒันาลกัษณะบริการทีG

หลากหลายเพืGอรองรับความตอ้งการในการใช้บริการของผูใ้ช้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ทีGเพิGม

มากขึRนอย่างต่อเนืGอง เนืGองจากธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ทาํให้เกิดความรวดเร็ว และสะดวกสบายใน

การทาํธุรกรรมมากขึRนและประหยดัทรัพยากร (Wikipedia, 2557) โดยช่องทางทีGมีความสําคญัและ

กําลังเป็นทีGเติบโตในการทําธุรกรรมทางการเงินภายใต้รูปแบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (Digital 

Banking) คือ 2 ช่องทางดังต่อไปนีR  1. อินเทอร์เน็ตแบงก์กิRง (Internet Banking) คือ การให้บริการ

ลูกค้าธนาคารในการทําธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเครืG อง

คอมพิวเตอร์โดยไม่จาํเป็นตอ้งเดินทางมาทาํธุรกรรมทีGสาขาของธนาคาร เช่น การฝากเงิน การถอน

เงิน การโอนเงิน หรือการสอบถาม แจ้งยอดทางการเงิน 2. โมบายแบงก์กิRง (Mobile Banking) คือ

การทาํธุรกรรมทางการเงินของธนาคารทีGเปิดให้บริการผ่านโทรศพัทเ์คลืGอนทีGโดยโทรศพัท์เคลืGอนทีG

ต้องมีฟังก์ชัGนรองรับในการใช้งานโดยจะต้องดําเนินการโหลดโมบายแอพพลิเคชัGน (Mobile 

Application) ของธนาคารติดตัRงลงบนมือถือเพืGอสามารถเชืGอมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปสู่

บริการโมบายแบงกิRงทีGธนาคารเปิดให้บริการโดยเชืGอมต่อผ่านระบบเครือข่ายของโทรศพัท์เครืGองทีG



 2 

ไดแ้ก่ระบบ GPRS, EDGE, 3G และ 4G หรือผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ทแบบไร้สาย (Wireless 

LAN) เป็นตน้ ธนาคารพาณิชยห์ลายแห่งไดส่้งเสริมให้ลูกคา้เริGมเปลีGยนพฤติกรรมในการทาํธุรกรรม 

ทางการเงินมาใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิRง (Internet Banking) และโมบายแบงกิRง (Mobile 

Banking) มากขึRนโดยมีการทาํโปรโมชัGนทางการตลาด เพืGอกระตุน้และให้ลูกคา้พึงพอใจและเริGม

เปลีGยนมาใชบ้ริการผ่านสองช่องทางดงักล่าว โดยมีวตัถุประสงคใ์นการการลดจาํนวนของสาขาของ

ธนาคารลงให้เหลือสาขาน้อยทีGสุดเพืGอเป็นการประหยดังบประมาณและทรัพยากรบุคคลทีGตอ้ง

ประจาํทีGสาขา  

ความสําเร็จของช่องทางโมบายแบงก์กิRง (Mobile Banking) ทีGเติบโตในปัจจุบนัมีผลมาจาก

การนําเทคโนยีมาปรับใช้เพืGอให้เกิดโมบายแบงก์กิRงแอพพลิเคชัGน (Mobile Banking Application) 

กล่าวคือ เป็นโปรแกรมแอพพลิเคชัGนทีGถูกออกแบบเพืGอให้สามารถใช้งานไดบ้นสมาร์ทโฟนทีGช่วย

รองรับการทาํธุรกรรมทางการเงินให้มีความง่าย สะดวก และรวดเร็วมากขึRน ซึG งในปัจจุบนัได้มี 

ธนาคารพาณิชยไ์ดแ้ข่งขนัและพฒันาโมบายแบงกิRงแอพพลิเคชัGนและใชชื้GอบริการทีGแตกต่างกนัดงันีR   

- ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) “เคโมบายแบงก์กิRงพลสั”  

- ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) “บวัหลวง เอ็มแบงก์กิRง”  

- ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) “เคทีบี เน็ตแบงก์ @ โมบาย”  

- ธนาคารกรุงศรี จาํกดั (มหาชน) “กรุงศรี”  

- ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) “เคออโต”้  

- ธนาคารซิตีRแบงก์ จาํกดั (มหาชน) “ซิตีRโมบายล”์  

- ธนาคารซีไอเอ็มบี จาํกดั (มหาชน) “ซีไอเอ็มบีคลิก”  

- ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) “ทีเอ็มบี ทชั”  

- ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) “เอสซีบี อีซีG”  

- ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) “ธนชาตคอนเน็ค”  

- ธนาคารยูโอบี จาํกดั (มหาชน) “ยูโอบี โมบายไทยแลนด์”  

- ธนาคารแลนด์สแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ จาํกดั (มหาชน) “ไทยกู๊ดไลฟ์-ไทยแลนด์”  

- ธนาคารออมสิน จ ากดั (มหาชน) “มายโม่”  

สรุปได้ว่ามีธนาคารพาณิชยจ์ํานวน 13 แห่ง ได้ให้บริการในรูปแบบโมบายแบงก์กิRง 

แอพพลิเคชัGน (Mobile Banking Application) และมีธนาคารพาณิชย์เพียงสองแห่งทีGไม่มีการ

ให้บริการในรูปแบบโมบายแบงก์กิRงแอพพลิเคชัGน (Mobile Banking Application) คือ ธนาคารแลนด์ 

แอนด์ เฮา้ท ์จาํกดั (มหาชน) และธนาคารไอซีบี จาํกดั (มหาชน) 
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ธนาคารออมสิน เป็นธนาคารของรัฐทีGมีศกัยภาพในการให้บริการเช่นเดียวกับธนาคาร

พาณิชยท์ัGวไปซึGงมีการให้บริการทางการเงินหลากหลายประเภททัRงการรับฝากเงิน การปล่อยสินเชืGอ

ต่างๆ การลงทุน เป็นตน้ และหนึGงในการให้บริการทีGสําคญัในปัจจุบนัของธนาคารออมสิน คือ การ

ให้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบออนไลน์ โดยธนาคารออมสินไดมี้การพฒันาแอพพลิเคชัGน 

ชืGอ “มายโม่” ซึG งเป๋นแอพพลิเคชัGนบนสมาร์ทโฟนทีGให้บริการธุรกรรมด้านการเงินแก่ลูกค้าของ

ธนาคารในการโอนเงิน การชาํระเงินค่าสินคา้และบริการต่างๆ ฯลฯ เพืGอรองรับกลุ่มลูกคา้ทีGเป็นคน

รุ่นใหม่ทีGมีการใช้งานสมาร์ทโฟนเป็นจาํนวนมาก เพืGอทําให้ลูกคา้ได้รับความสะดวกในการใช้

บริการของธนาคารมากยิGงขึRน อีกทัRงยงัสามารถทาํธุรกรรมทางการเงินได้ทุกทีGทุกเวลาเมืGอมีตอ้งการ 

แต่การทีGแอพพลิเคชัGนมายโม่นัRนจะไดร้ับการยอมรับในการใชง้านของลูกคา้ย่อมตอ้งมีปัจจยัต่างๆ ทีG

จะส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึG งจะเปลีGยนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคไป อีกทัRงการ

แข่งขนัในการให้บริการดา้นการเงินในปัจจุบนัมีการแขง่ขนักนัอย่างรุนแรง และการเปลีGยนแปลงซึGง

พฤติกรรมการใชบ้ริการของลูกคา้เองก็มีความหลากหลายและมีความเฉพาะเจาะจงมากขึRนเช่นกนั 

ซึG งการพฒันาด้านการให้บริการผ่านแอพพลิเคชัGนจึงเป็นทางเลือกทีGเป็นทัRงการลดตน้ทุนในการ

ให้บริการของธนาคารและยงัเป็นการเพิGมความสะดวกให้แก่ลูกคา้มากยิGงขึRน 

สําหรับความสําคญัด้านเทคโนโลยีการสืGอสารทีGทันสมยัและการให้บริการอินเตอร์เน็ต

ความเร็วสูงทีGมีความก้าวหน้าในการรับส่งขอ้มูลต่างๆ ในปัจจุบนัทาํให้การพฒันาด้านระบบการ

ชาํระเงินของธนาคารต่างๆ ไดร้ับประโยชน์จากการพฒันาเทคโนโลยีเหล่านีR  โดยเฉพาะผูบ้ริโภคทีG

สามารถทําธุรกรรมทางการเงินต่างๆ บนมือถือได้ตลอดเวลา ซึG งทําให้ปริมาณการทําธุรกรรม

ทางการเงินผ่านแอพพลิเคชัGนบนมือถือของธนาคารต่างๆ ได้รับความนิยมจากผูบ้ริโภคเป็นอย่าง

มาก ซึGงการพฒันาแอพพลิเคชัGนสําหรับธุรกรรมของธนาคารผ่านสมาร์ทโฟนทาํให้ธนาคารสามารถ

ลดตน้ทุนในการให้บริการ และลดการเปิดสาขาซึG งใช้ตน้ทุนในการดาํเนินการทีGสูง รวมทัRงยงัตอ้ง

จดัหาบุคลากรเพืGอให้บริการแก่ลูกคา้ ซึG งเป็นตน้ทุนทีGธนาคารพยามลดตน้ทุนดา้นนีRลง ส่งผลให้มี

การพลกัดันและส่งเสริมการให้บริการแก่ลูกคา้ให้หันมาใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ

ออนไลน์ โดยเฉพาะผ่านโทรศพัทส์มาร์ทโฟนทีGทนัสมยัทีGสามารถรองรับการใชง้านดา้นนีRไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพและมีความปลอดภยัขัRนสูงอีกดว้ย 

สําหรับการให้บริการธุรกรรมดา้นการเงินผ่านแอพพลิเคชัGนในปัจจุบนั พบว่า จากผลสํารวจ

ของนีลเส็น (ประเทศไทย) ได้รายงานว่า สําหรับโมบายล์แบงก์กิRงทีGผูใ้ช้สมาร์ทโฟนใช้บริการมาก

ทีGสุด พบว่า ส่วนใหญ่จะใชแ้อปพลิเคชัGนของธนาคารสําหรับเช็กยอด โอนเงิน จ่ายเงิน โดยธนาคาร

กสิกรไทย มีผูใ้ช้บริการมากทีGสุด ร้อยละ 22 รองลงมาคือ ธนาคารไทยพาณิชย ์ร้อยละ 11, ธนาคาร
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กรุงเทพ ร้อยละ 8 ตามมาดว้ยธนาคารกรุงไทย ทหารไทย ออมสิน และกรุงศรีอยุธยา ตามลาํดบั ดงั

รูปทีG 1.1 

 

 
 

รูปทีG 1.1 ผลสํารวจ TOP 10 Mobile Banking ของไทย ปี 2016 

 

สอดคลอ้งกับผลสํารวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของคนไทยในช่วงไตรมาส 2/2559 

พบว่า คนไทยใชส้มาร์ทโฟนเฉลีGย 234 นาที หรือ เกือบ 4 ชัGวโมงต่อวนั และพบว่าการชาํระเงินผ่าน

มือถือเติบโตเพิGมขึRนถึง 100% แสดงให้เห็นว่า ในยุคทีGสมาร์ทโฟนมีราคาถูกลง คนไทยใช้สมาร์ท

โฟนทาํธุรกรรมมากขึRน นอกจากแอปพลิเคชัGนสนทนาอย่างไลน์ สืGอสังคมออนไลน์อย่าง เฟซบุ๊ก 

ความบนัเทิงอย่าง ยูทูป และดูรูปภาพอย่าง อินสตาแกรม  

สําหรับปัจจยัทีGทาํให้แอปพลิเคชัGนธนาคารบนมือถือแต่ละแห่งเติบโตนัRนต่างกัน แต่โดย

หลกัแลว้มาจากฐานลูกคา้อินเตอร์เน็ตแบงก์กิRงทีGมีอยู่เดิม และลูกคา้คุน้เคยการใชอิ้นเตอร์เน็ตแบงกก์ิR

งอยู่แลว้หันมาใชง้านผ่านมือถือมากขึRนหรือจะเป็นชืGอเสียงของธนาคาร กลุ่มลูกคา้ เช่น ลูกคา้บญัชี

เงินเดือน (Payroll) ลูกคา้ทีGเป็นกลุ่มนกัธุรกิจ กลุ่มอาชีพคา้ขาย หรือ ธนาคารกรุงไทย ทีGมีลูกคา้เป็น

ขา้ราชการและตาํรวจ และธนาคารทหารไทยทีGมีลูกคา้เป็นขา้ราชการทหาร เป็นตน้ แน่นอนว่าเมืGอ

เป็นลูกค้าธนาคารไหน ก็ย่อมเลือกดาวน์โหลดและเลือกใช้บริการธนาคารนัRน และยงัมีกระแส
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เทคโนโลยีทางการเงิน (ฟินเทค) ทีGกาํลงัจะเกิดขึRนในปัจจุบนัทาํให้ปฏิเสธไม่ไดว้่าระบบกระเป๋าเงิน 

(Wallet) จะถูกนาํมาใชอ้ย่างแพร่หลายในอนาคต แต่เมืGอโมบายล์แบงก์กิRงธนาคารเป็นฝ่ายผูม้าก่อน

กาล อีกทัRงขอ้ไดเ้ปรียบของบญัชีเงินฝากทีGยงัมีดอกเบีRย มีฐานลูกคา้ในมือ และระบบพร้อมเพย ์ เป็น

จุดแข็งสําคญัเมืGอเทียบกบัระบบกระเป๋าเงินยงัคงตอ้งพึGงพาระบบธนาคารในการเติมเงิน ถึงกระนัRน 

ด้วยเทคโนโลยีทีGไม่ตอ้งใชค้น ธนาคารตอ้งปรับตวัด้วยการยุบสาขา ลดจาํนวนพนักงาน หันมาใช้

เครืGองมืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครืGองฝาก-ถอนเงินอตัโนมตัิ (ADM Recycle) เพืGอหมุนเวียนเงินใน

ระบบแทน ทาํให้ธนาคารบนมือถือผ่านแอปพลิเคชัGนยงัเป็นสิGงจาํเป็นสําหรับลูกคา้ธนาคารต่อไป 

จนกว่าระบบการชาํระเงินจะเปลีGยนแปลงไป แต่สิGงสําคญัทีGสุดก็คือ ความปลอดภยัในการใชง้านซึG ง

ตอ้งทาํอย่างไรทีGจะทาํให้ผูใ้ชเ้กิดความมัGนใจ เพราะยงัมีลูกคา้อีกจาํนวนมาก ทีGนิยมทาํรายการผ่าน

เคาน์เตอร์สาขาของธนาคาร เพราะยงัไม่มัGนใจในความปลอดภยั แมเ้จ้าหน้าทีGสาขาจะแนะนําให้

ลูกคา้ใชแ้อปพลิเคชัGนก็ตาม ถือเป็นสิGงทีGธนาคารแต่ละแห่งตอ้งสร้างความเชืGอมัGน สร้างความรู้ความ

เขา้ใจแก่ประชาชน และหน่วยงานทีGกาํกบัดูแลอย่างธนาคารแห่งประเทศไทย จะตอ้งดูแลกฎเกณฑ์

การบริการให้เกิดความเป็นธรรมมากขึRน (ผูจ้ดัการออนไลน์, 2559) 

สําหรับจาํนวนผูใ้ชง้านแอพพลิเคชัGน มายโม่ ของธนาคารออมสินจากขอ้มูลขา้งตน้พบว่ายงั

มีผูใ้ชง้านเพียงร้อยละ 3 ของผลสํารวจผูใ้ชบ้ริการธุรกรรมการเงินผ่านมือถือ ซึGงเป็นสัดส่วนทีGยงัคง

น้อยมากเมืGอเทียบกับการผูใ้ช้งานแอพพลิเคชัGนของธนาคารอืGนๆ จึงยงัมีโอกาสอีกมากในการเพิGม

จาํนวนผูใ้ชบ้ริการให้มากขึRน เพืGอให้การใชง้านธุรกรรมทางการเงินผ่านแอพพลิเคชัGนมายโม่บนมือ

ถือมีการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ และเป็นการลดต้นทุนในการดําเนินงานให้แก่ธนาคาร 

ธนาคารออมสินจึงตอ้งศึกษาความตอ้งการของผูใ้ชง้านแออพลิเคชัGน และปัจจยัต่างๆ ทีGมีผลต่อการ

ตดัสินใจใชบ้ริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชัGนบนสมาร์ทโฟน เพืGอสามารถทีGจะนาํผลการศึกษาไป

ใชป้ระโยชน์ในการสร้างการรับรู้และการใชง้านให้แก่ลูกคา้ของธนาคาร ดงันัRน การศึกษาถึง “ปัจจยั

ทีGมีอิทธิพลต่อการใช้บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชัGน มายโม่ เพย์ ของ

ธนาคารออมสินในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร” นัRนจะช่วยให้ธนาคารเขา้ใจถึงปัจจยัทีGส่งผลต่อ

การใช้บริการ ซึG งจะมีส่วนช่วยให้การพฒันาการให้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านแอพพลิเคชัGน 

มายโม่ เพย ์ของธนาคารออมสิน ตรงต่อความตอ้งการมากยิGงขึRน 
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1.2 คําถามการวิจัย 

 1.2.1 ปัจจยัใดบา้งทีGมีอิทธิพลต่อการชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชัGน มายโม่ 

เพย ์ของธนาคารออมสินในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

 1.2.2 ความคิดเห็นเกีGยวกบัการใชบ้ริการการชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชัGน 

มายโม่ เพย ์ของธนาคารออมสินในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เป็นอย่างไร 

 

1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1.3.1 เพืGอศึกษาปัจจัยทีGมีอิทธิพลต่อการใช้บริการการชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน

แอพพลิเคชัGน มายโม่ เพย ์ของธนาคารออมสินในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

  

1.4 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 ในการศึกษาวิจยัเรืGอง “ปัจจยัทีGมีอิทธิพลต่อการใช้บริการการชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ผ่านแอพพลิเคชัGน มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสินในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร” มีกรอบ

แนวคิดในการทาํวิจยั ได้มีกาํหนดตวัแปรตน้ และตวัแปรตาม เพืGอเป็นเครืGองมือในการดาํเนินงาน

วิจยัและเป็นแนวทางในการคน้หาคาํตอบ 

 

           ตัวแปรต้น          ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 สมมติฐานการวิจัย 

 

H0 : ปัจจยัการใช้บริการไม่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการการชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน

แอพพลิเคชัGน มายโม่ เพย ์ของธนาคารออมสินในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

H1 : ปัจจัยการใช้บริการมีอิทธิพลต่อการใช้บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน

แอพพลิเคชัGน มายโม่ เพย ์ของธนาคารออมสินในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

การใช้บริการการชําระเงิน

ทางอเิล็กทรอนกิส์ผ่าน

แอพพลเิคชั$น มายโม่ เพย์ 

ของธนาคารออมสิน  

ปัจจัยการใช้บริการ 

1. ดา้นความคิดเห็น (Opinion) 

2. ดา้นการอา้งอิง (Reference) 

3. ดา้นความเชืGอมัGน (Trust) 

4. ดา้นการรับรู้ความเสีGยง (Perceive Risk) 
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1.6 ขอบเขตในการวิจัย 

 

1. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรทีGใช้ในการศึกษา คือ ผูใ้ช้บริการแอพพลิเคชัGน มายโม่ เพย์

ของธนาคารออมสินในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

2. ขอบเขตดา้นเนืRอหา เป็นการศึกษามุ่งเนน้ปัจจยัทีGมีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการการชาํระเงิน

ทางอิ เ ล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชัGน  มายโม่  เพย์ ของธนาคารออมสินในเขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูใ้ชบ้ริการ 

 3. ขอบเขตดา้นพืRนทีG พืRนทีGในการวิจยั คือ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

 4. ขอบเขตดา้นระยะเวลา ระยะเวลาในการวิจยัครัR งนีR ใชร้ะยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล

จากแบบสอบถาม และสรุปผลการศึกษาระหว่างเดือน ตุลาคม ถึง ธนัวาคม 2560 

 

1.7 ตัวแปรที$ศึกษา 

1.  ตัวแปรต้น (Independent Variable) ปัจจยัการใชบ้ริการ 

1.1 ดา้นความคิดเห็น 

1.2 ดา้นการอา้งอิง 

1.3 ดา้นความเชืGอมัGน 

1.4 ดา้นการรับรู้ความเสีGยง 

2.  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) การชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชัGน 

มายโม่ เพย ์ของธนาคารออมสินในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

 

1.8 นิยามคําศัพท์ 

  ผูว้ิจยัได้นาํตวัแปรมากาํหนดคาํนิยามคาํคาํศพัท์เพืGอนําไปสร้างเครืGองมือวิจยัให้ไดค้าํตอบ

ตามวตัถุประสงคที์Gตอ้งการ ดงัต่อไปนีR  

 ผู้ใช้บริการ หมายถึง ผูใ้ช้บริการการชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชัGน มายโม่ 

เพย ์ของธนาคารออมสินในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

เพศ หมายถึง เพศของผูใ้ชบ้ริการการชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชัGน มายโม่ 

เพย ์ของธนาคารออมสินในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

อายุ หมายถึง ช่วงอายุของผูใ้ชบ้ริการการชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชัGน มาย

โม่ เพย ์ของธนาคารออมสินในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
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สถานภาพสมรส หมายถึง สถานภาพทางการสมสรของผูใ้ช้บริการการชําระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชัGน มายโม่ เพย ์ของธนาคารออมสินในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  

ปัจจัยเกี$ยกับการใช้บริการ หมายถึง ปัจจัยต่าง ๆ ทีGส่งผลต่อการยอมรับการใช้บริการ

แอพพลิเคชัGน มายโม่ เพย ์ของธนาคารออมสิน 

ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาของผูใ้ช้บริการการชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ผ่านแอพพลิเคชัGน มายโม่ เพย ์ของธนาคารออมสินในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

รายได้เฉลี$ยต่อเดือน หมายถึง รายได้ต่างๆ เฉลีGยต่อเดือนของผูใ้ช้บริการการชาํระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชัGน มายโม่ เพย ์ของธนาคารออมสินในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยการใช้บริการ หมายถึง ปัจจยัต่างๆ ทีGส่งผลต่อการชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน

แอพพลิเคชัGน มายโม่ เพย ์ของธนาคารออมสินในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

 ความคิดเห็น หมายถึง ความคิดเห็นเกีGยวกบัการใช้บริการการชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ผ่านแอพพลิเคชัGน มายโม่ เพย ์ของธนาคารออมสินในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

การอ้างอิง หมายถึง กลุ่มหรือบุคคลทีGผูใ้ช้บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน

แอพพลิเคชัGน มายโม่ เพย ์ของธนาคารออมสินในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ใช้ในการอา้งอิง

พฤติกรรม ขอ้มูลและอิทธิพลในการตดัสินใจใชบ้ริการ 

ความเชื$อมั$น หมายถึง ความเชืGอมัGนในการใช้บริการการชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน

แอพพลิเคชัGน มายโม่ เพย ์ของธนาคารออมสินในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

การรับรู้ความเสี$ยง หมายถึง การรับรู้ถึงความเสีGยงในการใช้บริการการชําระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชัGน มายโม่ เพย ์ของธนาคารออมสินในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

การยอมรับการใช้บริการ หมายถึง รูปแบบของการยอมรับการใช้บริการการชาํระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชัGน มายโม่ เพย ์ของธนาคารออมสินในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

แอพพลิเคชั$น MyMo หมายถึง แอพพลิเคชัGนสําหรับทาํธุรกรรมทางการเงินบนสมาร์ทโฟน 

ของธนาคารออมสิน 

MyMo Pay หมายถึง ฟังก์ชัGนการชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์บนแอพลิเคชัGน MyMo  

การชําระเงินทางอเิล็กทรอนกิส์ หมายถึง กระบวนการส่งมอบหรือโอนสืGอการชาํระเงินเพืGอ

ชาํระราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ 

รูปแบบการชําระเงนิ หมายถึง สมการเส้นตรงทีGแสดงถึงปัจจยัทีGมีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการ

การชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชัGน มายโม่ เพย ์ของธนาคารออมสินในเขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร 

 



 9 

1.9 ประโยชน์ที$คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

 1.9.1 ทาํให้ทราบถึงปัจจยัทีGมีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการการชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน

แอพพลิเคชัGน มายโม่ เพย ์ของธนาคารออมสินในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

1.9.2  ผลการวิจยัจะสามารถใชเ้ป็นแนวทางให้กับธนาคารออมสิน ใชใ้นการกาํหนดกล

ยุทธ์ เพืGอให้ลูกคา้ยอมรับการใชบ้ริการการชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชัGน มายโม่ เพย ์

ของธนาคารออมสิน 

1.9.3  สามารถนาํผลการวิจยัไปพฒันา และปรับปรุงบริการการชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ผ่านแอพพลิเคชัGน มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสินให้สอดคล้องกับรูปแบบการยอมรับการใช้

บริการของผูบ้ริโภค 

1.9.4 ผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ช้บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน

แอพพลิเคชัGน มายโม่ เพย ์ของธนาคารออมสินหรือผูที้Gตอ้งการจะศึกษาวิจยัในเรืGองทีGเกีGยวขอ้งต่อไป 

 



บทที$ 2 

 

แนวคิด ทฤษฏี เอกสารและงานวิจัยที$เกี$ยวข้อง 

 

 งานวิจัยเรื, อง “ปัจจัยที,มีอิทธิพลต่อการใช้บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน

แอพพลิเคชั,น มายโม่ เพย ์ของธนาคารออมสินในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร” ผูว้ิจยัได้ศึกษา

คน้ควา้ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัที,เกี,ยวขอ้ง เพื,อนาํมาประกอบการนาํเสนอผลการวิจยัไป

ใช้ให้เกิดประโยชน์ และเพื,อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของการวิจัยที,ได้กาํหนดไว ้โดยแบ่งหัวขอ้

ออกเป็น 4 ส่วน 

2.1 ส่วนที, 1 แนวคิดและทฤษฎีเกี,ยวกบัการยอมรับเทคโนโลยี 

2.2 ส่วนที, 2 แนวคิดและทฤษฎีเกี,ยวกบัการรับรู้ความเสี,ยง 

2.3 ส่วนที, 3 แนวคิดและทฤษฎีเกี,ยวกบัโมบาย แบงคก์ิUง 

2.4 ส่วนที, 4 แนวคิดและทฤษฎีเกี,ยวกบัการตดัสินใจใชบ้ริการ 

2.5 ส่วนที, 5 งานวิจยัที,เกี,ยวขอ้ง 

 

2.1 ส่วนที$ 1 แนวคิดและทฤษฎีเกี$ยวกับการยอมรับเทคโนโลย ี

ความหมาย และนิยามของการยอมรับเทคโนโลยี 

เอกลกัษณ์ ธนเจริญพิศาล (2554) ได้ให้คาํนิยามของการยอมรับเทคโนโลยีว่า เป็นการนาํ

เทคโนโลยีนัUนมาใชใ้ห้เป็นไปได ้โดยสิ,งที,ตามมา คือ ก่อให้เกิดการลงทุนกบัการยอมรับ 

สิงหะ ฉวีสุข และสุนนัทา วงศจ์ตุรภทัร (2555) ไดใ้ห้คาํนิยามของการยอมรับเทคโนโลยีว่า

เป็นองค์ประกอบที,ทาํให้บุคคลเกิดความเปลี,ยนแปลงดา้นต่างๆที,เกี,ยวกบัเทคโนโลยีใน 3 ด้าน คือ 

(1) พฤติกรรม (2) ทศันคติที,มีต่อเทคโนโลยีและ (3) การใชง้านเทคโนโลยีที,ง่ายขึUน 

ศศิพร เหมือนศรีชยั (2555) ไดใ้ห้คาํนิยามของการยอมรับเทคโนโลยีว่าเป็นปัจจยัสําคญัใน

การใชง้านและอยู่ร่วมกบัเทคโนโลยีจากการที,ไดใ้ชเ้ทคโนโลยีทาํให้เกิดประสบการณ์ความรู้ทกัษะ

และความตอ้งการใชง้านเทคโนโลย ี

จากความหมายดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า การยอมรับเทคโนโลยี หมายถึง เป็นการนํา

เทคโนโลยีที,ยอมรับมาใช้งานซึ, งก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตวับุคคลหรือการเปลี,ยนแปลงต่างๆ ที,

เกี,ยวขอ้งกบัพฤติกรรมทศันคติ และการใช้งานเทคโนโลยีที,ง่ายขึUน นอกจากนีUการนาํเทคโนโลยีมา

ใชง้านทาํให้แต่ละบุคคลมีประสบการณ์ ความรู้ และทกัษะในการใชง้านเพิ,มเติม 
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ลักษณะของการยอมรับเทคโนโลยี 

ภานุพงศ์ เสกทวีลาภ (2557) ได้อธิบายเกี,ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีว่าเป็นขัUนตอน

(Process) ที,เกิดขึUนทางจิตใจภายในบุคคลเริ,มจากไดย้ินในเรื,องวิทยาการนัUนๆจนยอมรับนาํไปใช้ใน

ที,สุดซึ, งกระบวนนีU มีลกัษณะคลา้ยกบักระบวนการเรียนรู้และการตดัสินใจ (Decision Making) โดย

ไดแ้บ่งกระบวนการยอมรับออกเป็น 5 ขัUนตอน คือ 

1) ขัUนรับรู้หรือตื,นตน (Awareness Stage) เป็นขัUนเริ,มแรกที,นาํไปสู่การยอมรับหรือปฏิเสธ

สิ,งใหม่หรือวิธีการใหม่ขัUนนีU เป็นขัUนที,ได้รับรู้เกี,ยวกับสิ,งใหม่ๆ (นวตักรรม) ที,เกี,ยวข้องกับการ

ประกอบอาชีพหรือกิจกรรมของเขาแต่ยงัไดร้ับข่าวสารไม่ครบถว้นซึ, งการรับรู้ส่วนใหญ่เป็นการ

รับรู้โดยบงัเอิญจะทาํให้เกิดความอยากรู้และแกปั้ญหาที,ตนเองมีอยู่ 

2) ขัUนสนใจ (Interest Stage) เริ,มให้ความสนใจรายละเอียดเกี,ยวกับวิทยาการใหม่ๆ เป็น

พฤติกรรมที,มีลกัษณะตัUงใจและในขัUนนีU ได้รับความรู้เกี,ยวกบัวิธีการใหม่มากขึUนและใช้วิธีการคิด

มากกว่าขัUนแรกบุคลิกภาพและค่านิยมมีผลต่อการติดตามข่าวสารหรือรายละเอียดของสิ,งใหม่หรือ

วิทยาการใหม่ดว้ย 

3) ขัUนประเมินค่า (Evaluation Stage) เริ,มคิดไตร่ตรองหาวิธีลองใช้วิธีการใหม่ๆโดยมีการ

เปรียบเทียบระหว่างขอ้ดีและขอ้เสียหากว่ามีขอ้ดีมากกว่าจะตดัสินใจใชโ้ดยทั,วไปมกัจะคดิว่าวธีิการ

นีU เป็นวิธีที,เสี,ยงไม่ทราบถึงผลลพัธ์ตามมาจึงต้องมีแรงผลกัดัน (Reinforcement) เพื,อให้เกิดความ

แน่ใจโดยอาจมีคาํแนะนาํเพื,อใชป้ระกอบในการตดัสินใจ 

4) ขัUนทดลอง (Trial Stage) เป็นขัUนตอนที,เริ,มทดลองกบัคนส่วนนอ้ยเพื,อตรวจสอบผลลพัธ์

ดูก่อนโดยทดลองใช้วิธีการใหม่ๆให้เขา้กับสถานการณ์ของตนในขัUนนีU จะสรรหาหาข่าวสารที,มี

ความเฉพาะเกี,ยวกบัวิทยาการใหม่หรือนวตักรรมนัUน 

5) ขัUนตอนการยอมรับ (Adoption Stage) เป็นขัUนที,ปฏิบัตินําไปใช้จริงซึ, งบุคคลยอมรับ

วิทยาการใหม่ๆ ว่า เป็นประโยชน์ในสิ,งนัUนแลว้ 

Rogers (1983 อา้งใน อรทยั เลื,อนวนั, 2555) กล่าวว่า การยอมรับเทคโนโลยีเป็นผลมาจาก

เหตุการณ์ที,เกิดขึUนอย่างต่อเนื,องเป็นกระบวนการดงันีU  

1) ขัUนตระหนักหรือขัUนตื,นตวั (Awareness Stage) เป็นขัUนที,บุคคลรู้ว่ามีเทคโนโลยีใหม่

เกิดขึUนแต่ยงัขาดความรู้เกี,ยวกบัเทคโนโลยีนัUน 

2) ขัUนสนใจ (Interest Stage) บุคคลเริ,มมีความสนใจในเทคโนโลยี และพยายามแสวงหา

ขอ้มูลหรือความรู้เพิ,มเติมเกี,ยวกบัเทคโนโลยีนัUน 
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3) ขัUนประเมินผล (Evaluation Stage) บุคคลจะประเมินผลในสมองของตนโดยลองคิดว่าถา้

การยอมรับเทคโนโลยีนัUนมาใช้แลว้จะเหมาะสมกับเหตุการณ์ในปัจจุบนัหรืออนาคตหรือไม่จะ

ส่งผลคุม้ค่ากบัการเสี,ยงหรือไม่ 

4) ขัUนทดลอง (Trial Stage) บุคคลจะนาํเทคโนโลยีมาลองใชห้รือลองปฏิบตัิในวงจาํกดักอ่น

เพื,อทดลองว่าเทคโนโลยีนัUนมีประโยชน์สามารถเขา้กบัสถานการณ์ไดห้รือไม่ 

5) ขัUนยอมรับ (Adoption Stage) บุคคลยอมรับเทคโนโลยีโดยนําเทคโนโลยีนัUนมาใช้อย่าง

เต็มที,สมํ,าเสมอ 

แบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี (The Technology Acceptance Model: TAM) 

เป็นทฤษฎีที,คิดค้นโดย Davis, Bagozzi & Warshaw (1989 อ้างใน ภัทราวดี วงศ์สุเมธ, 

2556) ซึ, งพัฒนามาจากแนวคิดของ(The Theory of Reasoned Action: TRA) โดย TAM จะเน้น

การศึกษาเกี,ยวกับปัจจัยต่างๆ ที,ส่งผลต่อการยอมรับหรือการตัดสินใจที,จะใช้เทคโนโลยีหรือ

นวตักรรมใหม่ซึ,งปัจจยัหลกัที,ส่งผลโดยตรงต่อการยอมรับเทคโนโลยีหรือนวตักรรมของผูใ้ช้ได้แก่ 

การรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease of Use) และการรับรู้ถึงประโยชน์ที,เกิดจากการ

ใช ้(Perceived Usefulness) โดยปัจจยัที,มีอิทธิพลต่อความตัUงใจเชิงพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยี 

(Behavioral Intention) มีทัUงสิUน 3 ปัจจยัไดแ้ก่  

การรับรู้ความง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease of Use)  

การรับรู้ประโยชน์ที,เกิดจากการใช ้(Perceived Usefulness)  

ทศันคติ (Attitude)  

ซึ, งในทา้ยที,สุดความตัUงใจเชิงพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยีจะส่งอิทธิพลต่อการตัUงใจใช้ 

และใชง้านจริงของเทคโนโลยี  

Ajzen (1991) และ Davis (1989 อา้งใน อรทยั เลื,อนลั,น, 2555) ไดน้าํทฤษฎีของTechnology 

Acceptance Model (TAM) (Davis, Bagozzi & Warshaw, 1989) ประยุกตก์บัการพยากรณ์พฤติกรรม

และความความเขา้ใจของมนุษยซึ์,งมีรายละเอียด ดงันีU  

External Variable หมายถึง อิทธิพลของตวัแปรภายนอกสร้างจากการรับรู้ให้แต่ละบุคคลที,

มีอิทธิพลแตกต่างกนั ซึ,งไดแ้ก่ ประสบการณ์ ความรู้ ความเขา้ใจ ความเชื,อ และพฤติกรรมทางสังคม 

เป็นตน้ 

Perceived Usefulness หมายถึง การรับรู้ถึงประโยชน์ที,เกิดจากการใชซึ้,งเป็นตวั 

ในช่วงระยะเวลา 20 ปีที,ผ่านมา นักวิจัยส่วนใหญ่ใช้แบบจาํลองการยอมรับเทคโนโลยี

(TAM) เพื,ออธิบายถึงการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ของบุคคลและ

ได้รับการพิสูจน์ว่าการรับรู้ประโยชน์ของเทคโนโลยีและการรับรู้ว่าเทคโนโลยีมีวิธีการใช้งานที,
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เขา้ใจไดง่้าย เป็นปัจจยัที,สําคญัที,ส่งผลต่อการยอมรับและนาํไปสู่การใช้เทคโนโลยีของแต่ละบุคคล

แบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยีหรือ TAM ถูกเสนอครัU งแรกโดย Davis ในปี ค.ศ. 1989 เป็น

แบบจําลองที,พฒันาจากพืUนฐานทฤษฎีจิตวิทยาทางสังคม (Social Psychology) ได้แก่ ทฤษฎีการ

ตอบสนองอย่างมีเหตุผล (the Theory of Reasoned Action: TRA) และทฤษฎีพฤติกรรมที,ไดร้ับการ

วางแผน (the theory of planned behavior: TPB) และได้รับการยอมรับจากนักวิจยัทางด้านระบบ

สารสนเทศอย่างกวา้งขวาง (Luarn and Lin, 2005) สาเหตุที,ทฤษฎีดงักล่าวได้รับความนิยมอาจเป็น

เพราะความละเอียดและการให้ความสําคญักบัทศันคติของผูใ้ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ขณะที, TRA 

เป็นทฤษฎีที,กล่าวถึงพฤติกรรมทั,วไปของบุคคลไม่จาํกัดในสาขาใดสาขาหนึ, ง (Mathieson et al., 

2001) การศึกษาถึงปัจจยัที,ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีของบุคคลเป็นสิ,งสําคญัอย่างยิ,ง เพื,อให้

เขา้ใจถึงทศันคติของบุคคลที,จะส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมตอบรับสิ,งเร้าที,มากระตุน้ เทคโนโลยีที,

ถูกคิดคน้พฒันาเขา้สู่ตลาดจะได้รับการตอบรับมากน้อยเพียงใดขึUนอยู่กับ 2 ปัจจยั ได้แก่ ผูค้ิดคน้

พฒันาผลกัดันเทคโนโลยีออกสู่ตลาด (Push to Market) เพื,อเสนอต่อผูบ้ริโภค อีกส่วนหนึ, งไดจ้าก

การยอมรับของผูบ้ริโภคที,นาํไปสู่การใช้เทคโนโลยีเหล่านัUน (Market to Pull) ดังนัUน การเขา้ใจถึง

ปัจจยัที,สนับสนุนต่อการยอมรับและนําไปสู่การใช้เทคโนโลยีจึงมีความสําคญั และถูกเสนอเป็น

แบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) ซึ, งเป็นแบบจําลองที,เรียบเรียงปัจจัยพืUนฐานในการ

ยอมรับเทคโนโลยีของผูบ้ริโภค ได้แก่ การรับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยี (Perceive 

usefulness) และการรับรู้ถึงขัUนตอนวิธีการที,ไม่ซับซ้อนในการใช้เทคโนโลยี (Perceive ease of use) 

โดยมีนิยามความหมายดงันีUU  

การรับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยี (Perceive usefulness) หมายถึง ทศันคติความ

เชื,อของบุคคลที,มีต่อการใช้เทคโนโลยีหรือระบบใดระบบหนึ, ง เพื,อเพิ,มศกัยภาพการทาํงานของ

บุคคลนัUน (Davis, 1989) เป็นความเชื,อหรือมุมมองในการวิเคราะห์และตระหนักถึงคุณค่าหรือ

ประโยชน์ที,คาดว่าจะไดร้ับจากเทคโนโลยี หากคุณประโยชน์ของเทคโนโลยีตรงกบัความตอ้งการ

ของบุคคลจะนาํไปสู่การยอมรับและใชเ้ทคโนโลยีนัUนต่อไป 

การรับรู้ถึงขัUนตอนวิธีการใช้งานง่ายของเทคโนโลยี (Perceive ease of use) จะเป็นอีก

มุมมองหนึ, งของการพิจารณาเทคโนโลยี หมายถึง ทัศนคติ ความเชื,อของบุคคลที,มีต่อขัUนตอน

วิธีการใชเ้ทคโนโลยีที,เขา้ใจง่าย (Davis, 1989) สามารถศึกษาวิธีการใชง้านไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งเป็น

ผูเ้ชี,ยวชาญในสาขาเฉพาะดา้น 

สําหรับทัUงสองปัจจยัเปรียบเสมือนเป็นเครื,องมือที,ช่วยอธิบายการเปลี,ยนความตัUงใจของ

ผูบ้ริโภคในการบริโภคเทคโนโลยี มีงานวิจยัที,ศึกษาเกี,ยวกับแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี 

TAM ผลการศึกษา พบว่า การยอมรับเทคโนโลยีที,แตกต่างกันของแต่ละบุคคลขึUนอยู่กับปัจจยั
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ภายนอกที,มากระทบ โดยปัจจยัที,ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสามารถนาํไปใชอ้ธิบายการยอมรับ

เทคโนโลยีนวัตกรรมอื,นได้อย่างหลากหลาย รวมถึงระบบสารสนเทศ (Information System) 

ผลิตภณัฑ ์(Product) และการตลาด (Marketing)  

Davis กล่าวว่า ปัจจยัที,ส่งผลต่อจิตใตสํ้านึก (ความเชื,อ) ซึ,งเป็นหลกัของแนวคิดแบบจาํลอง 

TAM เป็นสื,อกลางที,รับการกระตุ ้นจากสภาวะแวดล้อมภายนอกและส่งผลต่อการตัดสินใจใช้

เทคโนโลยีนวตักรรมสามารถเทียบเคียงกบั 

กรอบแนวความคิดของ Roger (2003) ได้ โดยการรับรู้ถึงประโยชน์ของเทคโนโลยี 

(Perceive usefulness) สามารถเทียบเคียงไดก้บัประโยชน์ที,จะไดร้ับจากการใชเ้ทคโนโลยีนวตักรรม 

(Relative advantage) ขณะที,การรับรู้ถึงวิธีการใช้งานง่าย (Perceive ease of use) สามารถเทียบเคียง

ได้กับความซับซ้อนของเทคโนโลยีนวตักรรม (Complexity) (Ozdemir et al., 2008, Luarn and Lin, 

2005) อย่างไรก็ตาม มีขอ้แตกต่างระหว่างสองแนวความคิดดังกล่าว โดยแบบจาํลองการยอมรับ

เทคโนโลยีไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ถึงประโยชน์ (Perceive usefulness) และการรับรู้

ถึงขัUนตอนวิธีการที,เขา้ใจง่ายในการใช้เทคโนโลยี (Perceive ease of use) พบว่า การรับรู้ถึงขัUนตอน

วิธีการที,เขา้ใจง่ายในการใชเ้ทคโนโลยี (Perceive ease of use) ส่งผลให้เกิดการรับรู้ถึงประโยชน์ของ

เทคโนโลยี (Perceive usefulness) (Davis, 1989) นั,นคือ การสามารถเรียนรู้ขัUนตอนวิธีการใช้งาน

เทคโนโลยีที,ง่ายทาํให้เกิดแรงกระตุน้ต่อผูบ้ริโภคทาํให้เกิดความตอ้งการทดลองใช้เทคโนโลยี และ

เมื,อไดสั้มผสัการใชง้านฟังก์ชั,นของเทคโนโลยีในหลากหลายมิติ ทาํให้เห็นถึงประโยชน์ที,ไดร้ับจาก

การใช้เทคโนโลยีนัUนๆ และการรับรู้ถึงประโยชน์ของเทคโนโลยี (Perceive usefulness) ส่งผลต่อ

พฤติกรรมการยอมรับและใชเ้ทคโนโลยี (Davis, 1989)  

แบบจาํลองการยอมรับเทคโนโลยีสามารถนาํมาประยุกตก์บัผูพ้ฒันาเทคโนโลยีไดด้ว้ย จาก

ปัจจยัทัUงสองดงักล่าว (ประโยชน์ของเทคโนโลยีและการใชง้านง่ายของเทคโนโลยี) เป็นสิ,งจาํเป็นที,

ผูพ้ฒันาตอ้งออกแบบระบบให้ครอบคลุมทัUงสองปัจจยั ซึ,ง Taylor and Todd กล่าวถึงความแตกต่าง

ของ TAM กบัทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยีทฤษฎีอื,นว่า TAM ไดเ้สนอแนวทางหรือปัจจยัที,สําคญัที,

ควรมุ่งเนน้พิจารณาในการพฒันาเทคโนโลยีให้กบันกัพฒันาเทคโนโลยี (Taylor and Todd, 1995)  

สําหรับงานวิจัยด้านการให้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื,อนที, มีการใช้

แบบจาํลองการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) ศึกษาความสัมพนัธ์ของการรับรู้ประโยชน์และวิธีการใช ้

งานง่ายของเทคโนโลยี เพื,ออธิบายพฤติกรรมการยอมรับบริการธุรกรรมออนไลน์ดงักล่าว พบว่า 

TAM สามารถอธิบายความสัมพนัธ์ของปัจจยัทัUงสองต่อการยอมรับบริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน

โทรศพัท์เคลื,อนที, (Luarn and Lin, 2005) ไดเ้ช่นกัน นอกจากนีU  มีงานวิจยัที,ศึกษาถึงปัจจยัที,สําคญั

ในการยอมรับบริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศพัท์เคลื,อนที, พบว่า TAM เป็นหนึ, งในปัจจยัที,
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สําคญัต่อการยอมรับเทคโนโลยีดังกล่าว (Gu et al., 2009) แมว้่าแบบจาํลองการยอมรับเทคโนโลยี

นวตักรรม (TAM) จะสามารถอธิบายถึงปัจจยัที,นาํไปสู่การยอมรับและใชเ้ทคโนโลยี  

Davis (1989) ได้เสนอแนะ การศึกษาวิจัยการยอมรับเทคโนโลยีในอนาคตว่าควรศึกษา

ปัจจยัอื,นๆ ที,ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี นอกเหนือจากปัจจยัการรับรู้ถึงประโยชน์ การรับรู้

ความง่ายในการใช้เทคโนโลยี (Luarn and Lin, 2005) นั,นคือ ปัจจยัการรับรู้ถึงประโยชน์ การรับรู้

ความง่ายในการใช้เทคโนโลยีไม่เพียงพอในการอธิบายถึงพฤติกรรมความตงั้ ใจไปสู่การใชบ้ริการ

ธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื,อนที, จึงมีการศึกษาอีกหลากหลายปัจจัยเป็นงานวิจยัต่อ

ยอดจากแบบจาํลองการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) 

 

2.2 ส่วนที$ 2 แนวคิดและทฤษฎีเกี$ยวกับการรับรู้ความเสี$ยง 

จิรภา รุ่งเรืองศกัดิh (2558) กล่าวว่า ทศันคติเกี,ยวกับความเสี,ยงจะส่งผลเชิงลบ และมีความ 

สัมพนัธ์กับความเชื,อมั,นและความตัUงใจกระทาํของลูกคา้ ซึ, งเกิดจากความไม่แน่นอนที,รับรู้ไดถึ้ง

สินคา้ และบริการหนึ, ง ๆ ของลูกคา้ที,ทาํให้เกิดผลกระทบดา้นลบกับการซืUอหรือใช้บริการ หาก

ลูกคา้รับรู้ความ เสี,ยงเกี,ยวกบัสินคา้หรือบริการในระดบัที,มากแสดงว่าเกิดความไม่แน่นอนในเชิงลบ

ที,มีความสําคญั  

Hanafizadeh และคณะ (2014) นําเสนอทฤษฎี การยอมรับความเสี,ยง (Perceived Risk) ว่า 

ความเสี,ยงที,ถูกรับรู้มีผลกระทบที,หลากหลายต่อการยอมรับการทําธุรกรรมทางธนาคารผ่าน 

โทรศพัทเ์คลื,อนที, แต่กอ่นความเสี,ยงจาํกดัอยู่เพียงแต่การฉ่อโกงและคุณภาพของสินคา้ แต่ปัจจุบนั 

ความเสี,ยงถูกให้ความหมายว่ามีความสัมพนัธ์กบัความเสี,ยงทางการเงิน ทางกายภาพ ทางจิตวิทยา 

หรือทางสังคมในการติดต่อออนไลน ์ 

Zhou (2014) กล่าวว่า การรับรู้ความเสี,ยงใช้การใชบ้ริการผ่านทางออนไลน์ของลูกคา้นัUน 

ขึUนอยู่กับการรักษาความปลอดภัยและมีการเก็บข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าที,เหมาะสม หากมีการ

นาํเสนอขอ้มูลขององคก์รและขอ้มูลสินคา้หรือบริการครบถว้น ก็จะทาํให้เกิดการรับรู้ความเสี,ยงใน

ระดบัที,ตํ,า  

Yiu, Grant และ Edgar (2007) กล่าววา่ ความเสี,ยงอาจหมายถึงการคาดเดาหรือการคาดการณ ์

ความสูญเสียที,จะเกิดขึUนจากการไดป้ระโยชนห์รือผลตอบแทนที,ปรารถนา ซึ,งเป็นทศันคติความเชื,อ

หนึ,งที,ส่งผลตอ่การตดัสินใจใชบ้ริการ  

Mckechnie, Winklhofer และ Ennew (2006) กล่าวว่า การยอมรับความเสี,ยงมีการมุ่งเนน้ 

การยอมรับความเสี,ยงในมิติด้านการเงิน ความปลอดภัยในการใช้งาน และขอ้มูลส่วนตัวของ

ผูใ้ช้บริการ มิติความเสี,ยงทัUง 3 มิติ มีความสัมพันธ์กับบริบทของอินเทอร์เน็ตแบงก์กิUง (Internet 
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Banking) ซึ, งเป็น ธุรกรรมออนไลน์ของธนาคารพาณิชยเ์ช่นเดียวกับโมบายแบงก์กิUง (Mobile 

Banking) ซึ,งโดยแต่ละมิติ ของความเสี,ยงมีนิยามความหมาย ดงันีU  1) ความเสี,ยงดา้นการเงิน หมายถึง 

ทัศนคติ ความเชื,อเกี,ยวกับค่าใช้จ่ายหรือจาํนวนเงินที,อาจสูญเสียมากกว่าปกติจากการใช้บริการ

ธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศพัท์เคลื,อนที,หรือโมบายแบงก์กิUง 2) ความเสี,ยงด้านความปลอดภัย 

หมายถึง ทัศนคติ ความเชื,อเกี,ยวกับการสูญเสียจากความไม่ปลอดภัยของระบบ ทิพย์วลัย  ์สุทิน 

(2551) เช่น การถูกโจรกรรมทรัพยสิ์นผ่านโครงข่ายโทรศพัทเ์คลื,อนที, การถูกโจรกรรมโดยแกไ้ข

เลขที,บญัชีปลายทางในระหว่างโอนเงิน เป็นตน้ 3) ความเสี,ยงเกี,ยวกบัขอ้มูลส่วนตวัของผูใ้ชบ้ริการ 

หมายถึง การถูกลกัลอบการนาํขอ้มูลส่วนตวัไปใช้โดยไม่ไดร้ับการอนุญาตจากเจา้ของขอ้มูล หรือ

จากการถูกลกัลอบใชสิ้ทธิเขา้ใชร้ะบบโดยไม่ไดร้ับอนุญาต นอกจากนีU  หมายรวมถึง ทศันคติความ

เชื,อดา้นความซื,อสัตยข์องผูใ้ห้บริการทัUงธนาคารพาณิชยแ์ละผูใ้ห้บริการเครือข่ายการสื,อสารในการ

ปกปิดขอ้มูลส่วนตวัของผูใ้ชบ้ริการ  

Lin (2010) กล่าวว่า การนิยามความเสี,ยงในมิติต่างๆ มีจาํนวนมาก แต่ยงัคงแนวความคิด 

(Concept) ที,คล้ายกันหรือซํU ากัน (Replication) โดยเสนอความเสี,ยงในมุมมองการพิจารณาของผู ้

ให้บริการ ไดแ้ก ่ธนาคาร มุมมองระบบการสื,อสาร ไดแ้ก ่ผูใ้ห้บริการเครือขา่ยสัญญาณ และมุมมอง 

ของผูบ้ริโภค ซึ, งสามารถแจกแจงปัจจัยความเสี,ยงออกได้ 4 ประเภท คือ หนึ, งความเสี,ยงด้าน

เทคโนโลยี สอง ความเสี,ยงที,เกิดจากผูใ้ห้บริการ สาม ความเสี,ยงจากการกระทาํการผิดพลาดของ

ผูบ้ริโภค และ สี,ความเสี,ยงที,เกิดจากขอ้ผิดพลาดของผลิตภณัฑแ์ละหรือบริการ 

มีงานวิจยัจาํนวนไม่น้อยที,ศึกษาปัจจัยที,ส่งผลต่อการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน

โทรศพัท์เคลื,อนที, และพบว่าแบบจาํลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: 

TAM)  ไม่ เ พียงพอในการใช้อธิบายการยอมรับและใช้บริการธุรกรรมทางการเ งินผ่าน

โทรศพัทเ์คลื,อนที, หรือโมบาย แบงคก์ิUง (Luarn and Lin, 2005) จากขอ้เสนอแนะของ Davis (1989) 

ที,กล่าวถึงการศึกษาวิจัยในอนาคตควรศึกษาปัจจยัอื,นที,ส่งผลกระทบต่อการยอมรับเทคโนโลยี 

นอกเหนือจากปัจจยัด้านการรับรู้ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยี วิธีการใช้งานที,เขา้ใจง่ายของ

เทคโนโลยี Gefen และคณะวิจยัในปี 2003 ได้เพิ,มปัจจยัความไวว้างใจ (Trust) ในแบบจาํลองการ

ยอมรับเทคโนโลยี (TAM) ในบริบทของการจบัจ่ายซืUอสินคา้ผ่านระบบออนไลน์หรือ ช้อปปิU ง 

ออนไลน์ (Shopping Online) (Gefen et al., 2003) Wang และคณะวิจยัได้ศึกษาความสัมพนัธ์ของ

ความไวว้างใจซึ,งเป็นปัจจยัหนึ,งในการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) ที,สะทอ้นดา้นความปลอดภยัของ

ผูใ้ชเ้ทคโนโลยีและขอ้มูลส่วนตวัของผูใ้ช ้ (Wang et al., 2003) ในการยอมรับการใชบ้ริการธุรกรรม

ของธนาคารผ่านระบบออนไลน์ (Online Banking) นอกจากนีUUขอ้จาํกดัของการให้บริการโครงสร้าง

พืUนฐานทางเทคโนโลยี (Technology Infrastructure) การขาดกฎหมายรับรองและควบคุมธุรกิจ
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อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) เป็นเรื,องที,สําคัญ ในความเชื,อมั,นและไวว้างใจต่อการใช้บริการ

ธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื,อนที, หรือ โมบาย แบงค์กิUง (MobileBanking) ดังนัU น 

แนวความคิดของการรับรู้ความเสี,ยง ความไวว้างใจจึงเป็นปัจจยัที,ถูกนาํมาใชเ้พื,ออธิบายทศันคติต่อ

ปัจจยัของผูบ้ริโภค (Extended TAM) ในการใชโ้มบาย แบงคก์ิง ้(Ozdemiret al., 2008) 

การนิยามความหมายที,ชดัเจนของความเสี,ยงว่าคืออะไร มีลกัษณะแบบไหน อย่างไร เป็น

เรื,องที,ยากในการอธิบาย โดยความเสี,ยงอาจหมายถึง การคาดเดาหรือคาดการณ์ความสูญเสียที,จะ

เกิดขึUนจากการไดป้ระโยชน์หรือผลตอบแทนที,ปรารถนา (Yiu et al., 2007) ซึ,งเป็นทศันคติความเชื,อ

หนึ, งที,ส่งผลต่อพฤติกรรมการยอมรับและใช้เทคโนโลยี การรับรู้ความเสี,ยงจึงเป็นอีกหนึ, งปัจจยัที,

เปรียบเสมือนเป็นอุปสรรคที,สําคญัที,จะนําไปสู่การยอมรับเทคโนโลยี การศึกษาวิจยันีU มุ่งเนน้ความ

เสี,ยงในมิติด้านการเงิน ความปลอดภยัในการใช้งาน และขอ้มูลส่วนตวัของผูใ้ช้บริการ มิติความ

เสี,ยงทัUง 3 มิติ มีความสัมพันธ์กับบริบทของอินเทอร์เน็ต แบงค์กิUง (Internet Banking) ซึ, งเป็น

ธุรกรรมออนไลน์ของธนาคารพาณิชยเ์ช่นเดียวกนักบั โมบาย แบงคก์ิUง (Mobile Banking) การศึกษา

ปัจจัยการรับรู้ด้านความเสี,ยง (Perceive Risk) มีอย่างกว้างขวางในงานวิจัยการยอมรับและใช้

เทคโนโลยี (McKechnie et al., 2006) โดยแต่ละมิติของความเสี, ยงในการศึกษาวิจัยนีU มีนิยาม

ความหมายดงันีU  

1) ความเสี,ยงดา้นการเงิน หมายถึง ทศันคติ ความเชื,อเกี,ยวกบัค่าใชจ้่ายหรือจาํนวนเงินที,อาจ

สูญเสียมากกว่าปกติจากการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศพัทเ์คลื,อนที, หรือ โมบาย แบงค์

กิUง 

2) ความเสี,ยงดา้นความปลอดภยั หมายถึง ทศันคติ ความเชื,อเกี,ยวกบัการสูญเสียจากความ

ไม่ปลอดภัยของระบบ  โมบาย  แบงค์กิU ง  เ ช่น  การถูกโจรกรรมทรัพย์สินผ่านโครงข่าย

โทรศพัทเ์คลื,อนที, การถูกโจรกรรมโดยแกไ้ขเลขที,บญัชีปลายทางในระหว่างโอนเงิน เป็นตน้ 

3) ความเสี,ยงเกี,ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผูใ้ช้บริการ หมายถึง การถูกลักลอบนําข้อมูล

ส่วนตวัไปใชโ้ดยไม่ไดร้ับการอนุญาตจากเจา้ของขอ้มูล หรือการถูกลกัลอบใชสิ้ทธิเขา้ใชร้ะบบโดย

ไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนีUหมายรวมถึง ทศันคติ ความเชื,อด้านความซื,อสัตยข์องผูใ้ห้บริการทัUง 

ธนาคารพาณิชย ์และผูใ้ห้บริการเครือข่ายการสื,อสารในการปกปิดขอ้มูลส่วนตวัของผูใ้ชบ้ริการ 

Lim (2003) ได้ศึกษารวบรวมงานวิจยัที,ศึกษาเกี,ยวกบัปัจจยัการรับรู้ด้านความเสี,ยงปัญหา

หนึ, งที,พบคือ การนิยามความเสี,ยงในมิติต่างๆ ที,มีจาํนวนมาก แต่ยงัคงแนวความคิด (Concept) ที,

คล้ายกันหรือซํU ากัน (Replication) โดยเสนอความเสี,ยงในมุมมองการพิจารณาของผูใ้ห้บริการ

ธุรกรรมหรือโมบาย แบงค์กิUง ได้แก่ ธนาคาร มุมมองระบบการสื,อสาร ได้แก่ ผูใ้ห้บริการเครือข่าย

สัญญาณ และมุมมองของผูบ้ริโภค ซึ,งสามารถแจกแจงปัจจยัความเสี,ยงได ้4 ประเภท ดงันีU   
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1) ความเสี,ยงดา้นเทคโนโลยี  
2) ความเสี,ยงที,เกิดจากผูใ้ห้บริการ  
3) ความเสี,ยงจากการกระทาํการผิดพลาดของผูบ้ริโภค  

4) ความเสี,ยงที,เกิดจากขอ้ผิดพลาดของผลิตภณัฑแ์ละ/หรือบริการ  
สําหรับการศึกษาวิจยันีพิUจารณาความเสี,ยงดา้นระบบบริการของผูใ้ห้บริการ และความเสี,ยง

จากผูใ้ห้บริการ 

Venkatesh, Davis and Morris (2003) ได้เสนอทฤษฎีที,สร้างขึUนจากงานวิจยัต่างๆ ที,ผ่านมา 

เกี,ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีซึ, งทฤษฎีการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี (Unified Theory of 

Acceptance and Use of Technology: UTAUT) ได้อธิบายถึงการยอมรับเทคโนโลยีและการใช้ 

เทคโนโลยีของผูใ้ชง้านโดยเป็นทฤษฎีที,พฒันามาจากทฤษฎีดา้นพฤติกรรมจาํนวนทัUงสิUน 8 ทฤษฎี

คือ  

1) ทฤษฎีที,ใชสํ้าหรับการเชื,อมโยงระหว่างความเชื,อและทศันคติที,มีต่อพฤติกรรม (Theory 

of Reasoned Action: TRA)  

2) ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยีของผูใ้ช้งานเป็นตวัวดัความสําเร็จของการพฒันาการใช้ 

เทคโนโลย ี(Technology Acceptance Model: TAM)  

3) ทฤษฎีที,ใชสํ้าหรับการวิจยัในเรื,องเกี,ยวกบัจิตวิทยาเพื,อใชส้นบัสนุนแรงจูงใจที,ใชอ้ธิบาย

ถึง การแสดงพฤติกรรม (Motivational Model: MM)  

4) ทฤษฎีที,ศึกษาทางด้านพฤติกรรมซึ, งได้รับการพัฒนาและขยายมาจากทฤษฎี TRA 

(Theory of Planned Behavior: TPB)  

5) ทฤษฎีที,ผสมผสานกนัระหว่าง TAM กบั TPB เพื,อใชสํ้าหรับทดสอบการวิจยัที,เกี,ยวขอ้ง

กับปัจจัยประสบการณ์การใช้ระบบว่ามีอิทธิพลต่อการปรับปรุงและการใช้ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศหรือไม่  

6) ทฤษฎีที,ใชว้ดัการใช้งานจริงในเทคโนโลยีและใชท้าํนายเกี,ยวกบัการยอมรับและการใช้ 

เทคโนโลยีของแต่ละบุคคล (Model of PC Utilization: MPCU)  

7) ทฤษฎีพืUนฐานทางสังคมที,ใช้ศึกษาเกี,ยวกับความหลากหลายของปัจจยัที,ใช้อธิบายถึง 

นวตักรรมและใช้เป็นเครื,องมือที,เกี,ยวขอ้งกับนวตักรรมในองค์กร (Innovation Diffusion Theory: 

IDT) หรือ (Diffusion of Innovations: DOI)  

8) ทฤษฎีด้านพฤติกรรมมนุษยที์,พบว่าการเปลี,ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษยน์ัUนเกิดจาก

อิทธิพลจากสิ,งแวดลอ้มปัจจยัส่วนบุคคล และคุณสมบตัิด้านพฤติกรรมส่วนตวั (Social Cognitive 

Theory: SCT)  
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Venkatesh et al. (2003) ได้ศึกษาบริษทัและองค์กร 4 แห่งที,กําลังประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

ใหม่ โดยเป็นองค์กรที,มีความแตกต่างทางเทคโนโลยีลกัษณะองค์กรประเภทอุตสาหกรรมหนา้ที,

องค์กรและลกัษณะการใช้งานเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างผูใ้ชง้านระบบจาํนวนทัUงสิUน 654 

รายทดสอบหาความเชื,อมั,นและความตรงดว้ยวิธีทางสถิติ Cronbach’s Alpha ไดค้่าเท่ากบั 0.70 และ

วิเคราะห์ขอ้มูล ด้วยวิธีทางสถิติ Partial Least Squares (PLS) ผลจากการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์

ขอ้มูลที,ไดจ้ากตารางขา้งตน้พบว่ามี 4 ปัจจยัหลกัที,มีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมความตัUงใจที,จะใช้

งานระบบ (Behavioral Intention) และการใชง้านระบบ (Use Behavior) คือ  

1. ความคาดหวงัต่อการปฏิบัติงาน (Performance Expectancy) คือ ระดับความเชื,อของ

บุคคลว่าการใช้ระบบจะทาํให้ประสบผลสําเร็จในการปฏิบตัิงานประกอบด้วยปัจจยัที,ได้จากการ

พฒันาและรวม ทฤษฎีต่างๆ 5 ปัจจยัดงันีU   

1.1 Perceived Usefulness คือ ระดบัความเชื,อดา้นประโยชน์ของผูใ้ชว้่าการใชร้ะบบ

จะช่วยเพิ,มให้ผลของการปฏิบตัิงานดีขึUน (TAM Model)  

1.2 Extrinsic Motivation คือ ผูที้,สามารถใช้ระบบในการปฏิบตัิงานได้จะนําไปสู่

ผลงานที,มีค่า และทาํให้ได้รับในสิ,งที,ดีกว่าผูอื้,น เช่น มีการปรับปรุงการปฏิบตัิงานได้รับการขึUน

เงินเดือนหรือไดร้ับการเลื,อนตาํแหน่ง (MM Model)  

1.3 Job-fit คือ ความสามารถของระบบจะช่วยเพิ,มประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน

ของแต่ละบุคคลได ้(MPCU Model)  

1.4 Relative Advantage คือ ระดับของการใช้ระบบที,ทาํให้เขา้ใจว่าเป็นสิ,งที,ดีกว่า

สิ,งที,ผ่านมา (IDT Model)  

1.5 Outcome Expectations คือ ความคาดหวงัถึงผลลพัธ์ที,เกี,ยวข้องกับพฤติกรรม 

ซึ, งสามารถแบ่งออกเป็นความคาดหวงัจากการปฏิบัติงานและความคาดหวงัส่วนบุคคล (SCT 

Model)  

2. ความคาดหวงัดา้นความพยายามของผูใ้ชง้านระบบ (Effort Expectancy) คือ ระดบัความ

ง่าย ในการมีส่วนร่วมในการใชร้ะบบประกอบดว้ย 3 ปัจจยัหลกัดงันีU   

2.1 Perceived Ease of Use คือ ระดบัความเชื,อของบุคคลว่าการใชร้ะบบเทคโนโลยี

ไม่ตอ้งใชค้วามพยายามสูงในการใชง้านมากนกั (TAM Model)  

2.2 Complexity คือ ระดับของการเขา้ใจถึงความยากที,จะเข้าใจและการใช้ระบบ 

(MPCU Model)  

2.3 Ease of Use คือ ระดบัของการใชร้ะบบที,ทาํให้เขา้ใจว่ายากต่อการใช้งาน (IDT 

Model)  
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3. อิทธิพลจากสังคม (Social Influence) คือ ระดบัการเขา้ใจของแต่ละบุคคลถึงความสําคญั

ที,จะเชื,อว่าควรใชร้ะบบใหม่ๆ ในการปฏิบตัิงานไดก้าํหนดปัจจยัทางพฤติกรรม 3 ปัจจยัดงันีU   

3.1 Subjective Norm คือ ความเขา้ใจของบุคคลกบัพฤติกรรมการแสดงออกของผูมี้

อิทธิพลที,มีต่อตนเอง (TRA Model)  

3.2 Social Factors คือ สัมพนัธภาพระหว่างบุคคลที,แสดงออกถึงวฒันธรรมและ

ขอ้ตกลงระหว่างบุคคลที,มีอยู่ในสถานการณ์สังคมนัUนๆ (MPCU Model)  

3.3 Image คือ ระดับของการใช้นวัตกรรม (ระบบ) ที,ทําให้เข้าใจว่าช่วยเพิ,ม

ภาพลกัษณ์หรือสถานะภาพทางสังคม (IDT Model)  

4. สภาพของสิ,งอาํนวยความสะดวกในระบบ (Facilitating Condition) คือ ระดับความเชื,อ

ของบุคคลว่าองคก์รและสิ,งอาํนวยความสะดวก/อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีที,มีอยู่มีส่วนช่วยสนับสนุน

ต่อการใช ้ระบบประกอบดว้ย 3 ปัจจยัที,กาํหนดไวด้งันีU   

4.1 Perceived Behavioral Control คือ ความเขา้ใจถึงการรับรู้อาํนาจในการควบคุม

ระบบทัUงภายในและภายนอก (ภายใน คือ ผูใ้ช้ระบบเช่นความรู้ความสามารถของผูใ้ช้ระบบและ

ภายนอกคือสิ,งอาํนวยความสะดวกจากองคก์ร เช่น คู่มือปฏิบตัิงานเจา้หนา้ที,ดา้น IT) (TPB Model)  

4.2 Facilitating Conditions คือ ปัจจัยที,เกี,ยวกับวตัถุประสงค์ด้านสภาพแวดลอ้ม

เพื,อสร้างความง่ายในการปฏิบัติงานรวมถึงการจัดเตรียมระบบการสนับสนุนด้านอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ (MPCU Model)  

4.3 Compatibility คือ ระดบัของการเขา้ใจระบบงานว่ามีความถูกตอ้งเป็นสิ,งจาํเป็น

และเป็นการปรับปรุงที,มีศกัยภาพ (IDT Model)  

นอกจากนีUพบ 3 ปัจจยัที,ไม่มีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมความตัUงใจที,จะใชง้านระบบคือ  

1. ทศันคติต่อการใช้งานระบบ (Attitude toward the Technology) คือ ปฏิกิริยาตอบสนอง

ของผู ้ใช้ที,มีต่อการใช้ระบบประกอบด้วยโครงสร้างที,ใช้ในการพัฒนาคือ 1) Attitude toward 

behavior คือ ทศันคติที,มีต่อพฤติกรรม (TRA Model) 2) Intrinsic motivation คือ การจูงใจจากภายใน 

(MM Model) 3) Affect toward use คือ ผลกระทบจากการใชง้าน (MPCU Model) และ 4) Affect คือ 

ผลที,เกิดขึUน (SCT Model)  

2. ความเชื,อมั,นของผูใ้ช้งานระบบ (Self-Efficacy) คือการพิจารณาถึงความสามารถของ

บุคคลใด บุคคลหนึ,งในการใชเ้ทคโนโลยีเพื,อความสําเร็จของงานโดยมีโครงสร้างที,ไดร้ับการพฒันา

มาจาก SCT Model  

3. ความกังวลใจของผูใ้ช้งานระบบ (Anxiety) คือการพิจารณาถึงอารมณ์ความรู้สึกของ

ผูใ้ช้งาน ระบบที,ตอบสนองเมื,อมีการใช้งานมีโครงสร้างที,ได้รับการพัฒนามาจาก SCT Model 
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เช่นเดียวกบั Self Efficacy นอกจากนัUนยงัพบว่าพฤติกรรมความตัUงใจที,จะใชง้านระบบ (Behavioral 

Intention to Use the System) มีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมการใช้ระบบ (Use Behavior) ซึ, ง

พฤติกรรมความตัUงใจที,จะใชง้านระบบไดร้ับการพฒันามาจากทฤษฎี TAM (Davis, 1989) ได้ให้คาํ

นิยามไวว้่า “แผนสําหรับการใช้งานและพฤติกรรมการใช้ระบบหรืออีกนยัหนึ, งเรียกว่า การใช้งาน

จริง (Actual Use)” นัUนหมายถึงการวดัการกระทาํหรือการปฏิบตัิของรายละเอียดการใชง้านระบบ 

งานวิจยัที,ผ่านมาของ Venkatesh et al. (2003) พบว่า ปัจจยัที,เกี,ยวขอ้งกบัโครงสร้างทางดา้น

ทศันคติที,มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความตัUงใจที,จะใชง้านระบบนัUนส่วนใหญ่จะพบอยู่ใน TRA Model, 

TPB Model และ MM Model และปัจจยัที,ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความตัUงใจที,จะใช้งานระบบจะ

พบอยู่ ใน  MPCU Model, C-TAM-TPB Model และ  SCT Model และจากผลการวิจัยทัU งหมด 

Venkatesh et al. (2003) ไดส้รุปเป็นแบบจาํลอง (Model) 3 แบบจาํลอง การผนวกทฤษฎีการยอมรับ

และการใช้เทคโนโลยี (The Unified Theory of Acceptance and Use of Technology Model) เป็น

ระดบัที,บุคคลมีความเชื,อว่าการใชร้ะบบจะช่วยให้บรรลุผลประโยชน์ในการปฏิบตัิงานซึ,งเกี,ยวขอ้ง

กับการรับรู้ประโยชน์ (TAM, การรวมกันระหว่าง TAM– TPB) แรงจูงใจภายนอก (MM) ปริมาณ

ของงาน (MPCU) ประโยชน์ที,ไดร้ับเชิงเปรียบเทียบ (DOI) และการคาดหวงัผล (SCT) ซึ,งทัUงหมดนีU

เป็นการสร้างอยู่ภายในความแข็งแกร่งของแบบจาํลองแต่ละแบบบนความตัUงใจและจุดสําคญัเป็น

การวดัทัUงความสมคัรใจและการบงัคับจากการทบทวนวรรณกรรมที,มีอิทธิพลต่อการคาดหวงัที,

เกี,ยวขอ้งกับประสิทธิภาพของความตัUงใจเชิงพฤติกรรมซึ, งเป็นสมมุติฐานที,จะตรวจสอบตามเพศ

และอายุ Effort Expectancy (EE) เป็นระดับของความสะดวกเกี,ยวกับการใช้ระบบโครงสร้าง

แบบจาํลองอื,นที,เป็นแนวทางเดียวกนัคือ การรับรู้ประโยชน์ (TAM) และความซับซ้อน (DOI และ

MPCU) โดยเกี,ยวขอ้งทัUงสมคัรใจและบงัคบัตามวรรณกรรมที,มีอิทธิพลต่อความคาดหวงัในความ

ตัUงใจเชิงพฤติกรรม เป็นสมมุติฐานที,จะตรวจสอบตามเพศอายุและประสบการณ์ Social Influence 

(SI) เป็นระดบัที,บุคคลอื,นเห็นว่ามีความสําคญัและเขาควรจะใชร้ะบบใหม่นีU  ซึ,งคลา้ยกบัโครงสร้าง

ที,แสดงในการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การสร้างพฤติกรรมที,เหมือนกับบุคคลอื,นมนัไม่สําคญักับ

บริบทของความสมคัรใจและกลายเป็นสิ,งสําคญัเมื,อใชบ้งัคบัวรรณกรรมชีU ให้เห็นว่าในสถานการณ์

ที,บังคับผลของการปฏิบัติตามจะสําคัญในช่วงต้น ประสบการณ์ส่วนบุคคล ของรางวัลและ

บทลงโทษจึงถูกนํามาใช้ในทางสังคมเกี,ยวขอ้งกับความสมคัรใจทาํงานโดยมีอิทธิพลต่อการรับรู้

เกี,ยวกบัเทคโนโลยี Facilitating Conditions (FC) เป็นระดบัที,บุคคลเชื,อว่าโครงสร้างองคก์รและทาง

เทคนิคมีเพื,อสนับสนุนการใช้ระบบนีU ซึ, งแบบจําลองที,เกี,ยวข้องคือพฤติกรรมการรับรู้ควบคุม 

(TPB/DTPB) และการรวมระหว่าง TAM-TPB การอาํนวยความสะดวกทางเงื,อนไข (MPCU) และ
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ความเขา้กนัได ้(DOI) เมื,อเปรียบเทียบกนัพบว่าความสัมพนัธ์ระหว่างความตัUงใจและความสมคัรใจ

หรือบงัคบัในการฝึกอบรม ครัU งแรกแต่อิทธิพลดงักล่าวจะหายในหนึ,งเดือนหลงัจากการใช ้

 

2.3 ส่วนที$ 3 แนวคิดและทฤษฎเีกี$ยวกับโมบาย แบงค์กิGง 

ปัจจุบนัการประยุกตใ์ชโ้ทรศพัทเ์คลื,อนที,เพื,อเป็นช่องทางการให้บริการและการเสนอสินคา้

ผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าเกิดขึน้ อย่างแพร่หลาย ทัง้ การให้บริการจากผู ้ให้บริการเครือข่าย

โทรศัพท์เคลื,อนที,ในการชําระค่าบริการโทรศัพท์ หรือค่าบริการอื,นๆ การทําธุรกิจการคา้ผ่าน

โทรศพัท์เคลื,อนที, หรือ โมบาย คอมเมิร์ซ การเสนอสินคา้และบริการใหม่ๆ ผ่าน Call center หรือ

เจ้าหน้าที,การตลาด รวมถึงโมบาย แบงค์กิUง ซึ, งธนาคารเป็นผูใ้ห้บริการดา้นธุรกรรมการเงินโมบาย 

แบงคก์ิUงหรือการบริการธุรกรรมทางการเงินของธนาคารผ่านโทรศพัทเ์คลื,อนที, คือ บริการธุรกรรม

การเงินที,ไม่เกี,ยวขอ้งกบัเงินสด (Non cash) ที,ธนาคารเปิดให้บริการเช่นเดียวกันกับบริการที,สาขา 

เป็นบริการที,ผสมผสานเทคโนโลยีโทรศพัทเ์คลื,อนที,และเทคโนโลยีสื,อสารไร้สาย โดยแสดงผลบน

หน้าจออุปกรณ์โทรศพัท์เคลื,อนที, สามารถเชื,อมต่อโครงข่ายอินเทอร์เน็ตในพืน้ ที,ให้บริการได้

กวา้งไกล อีกทงั้ พฒันาความปลอดภยัและความรวดเร็วในการรับส่งข้อมูลผ่านโครงข่ายไร้สาย 

รูปแบบการให้บริการโมบาย แบงค์กิUง แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบได้แก่ การเชื,อมโยงเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตโดยผ่านโทรศัพท์เค ลื,อนที, เ พื,อทํา ธุรกรรม  และการส่งข้อมูลด้วยสัญญาณ

โทรศพัท์เคลื,อนที,โดยอาศยั SIM Card เช่นเดียวกันกับการโทรศพัทรู์ปแบบการเชื,อมโยงเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตโดยผ่านโทรศัพท์เคลื,อนที,เพื,อทาํธุรกรรมหรือรูปแบบ WAP (Wireless Application 

Protocol) คือ รูปแบบการให้บริการหนึ,งโดยมีโปรโตคอล (Protocol) ที,เชื,อมต่อกับอุปกรณ์ไร้สาย 

(wireless device)  ซึ, งถูกออกแบบโดยโรงงานผู้ผลิตหรือผู ้จัดจําหน่ายอุปกรณ์ เป็นรูปแบบ

เทคโนโลยีที,สามารถเขา้ใชอิ้นเทอร์เน็ตได้อย่างอิสระตามความตอ้งการและสามารถรับบริการใหม่

เกี,ยวกับโทรศพัท์ได้ (IEC, 2002) โดยผูบ้ริโภคตอ้งติดต่อกับผูใ้ห้ บริการเครือข่ายเพื,อขอเปิ ดใช้ 

บริการ และตัU งค่าการใช้ งานผ่านเครื, องโทรศัพท์เคลื,อนที, มีวิธีการใช้เสมือนการเชื,อมต่อ

อินเทอร์เน็ตโดยเปิดโปรแกรมประยุกต์สําหรับเชื,อมต่อโครงข่ายและพิมพ์ Address ของบริการที,

ตอ้งการใช้ ระบบจะทาํการเชื,อมต่อผ่าน Protocol และรับส่งขอ้มูลปลายทางและตน้ทางตลอดการ

เชื,อมต่อ ทัUงนีUความรวดเร็วและปริมาณขอ้มูลที,จะสามารถรับส่งไดน้ัUนขึUนอยู่กบัผูใ้ห้บริการโครงขา่ย

สื, อสาร  WAP เ ป็น  Protocol ที, ถูกลดทอนมาจาก  Protocol ของอินเตอร์เน็ต  ทัU ง นีU เพราะว่า

โทรศพัทเ์คลื,อนที,มีขอ้จาํกดัหลายอย่างเมื,อเทียบกบัคอมพิวเตอร์โดยทั,วไป เช่น มีอตัราการส่งขอ้มูล

การส่งที,แคบ และจอแสดงผลที,มีขนาดเล็ก มีหน่วยความจาํน้อย จึงตอ้งใช้ซีพียูที,มีความสามารถ

นอ้ย และกินไฟที,ใชจ้าํกดัและการป้อนขอ้มูลก็จาํกดัอยู่บน Key pad ของเครื,องโทรศพัทเ์ท่านัUน และ
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เพื,อคิดคน้มาตรฐาน และขอ้กาํหนดของระบบการเชื,อมติดต่อแบบไร้สายให้เป็นมาตรฐานร่วมกนั 

เทคโนโลยี WAP ใช้มาตรฐานทางการสื,อสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยมีมากมายไม่ว่าจะเป็น 

XML โปรโตคอล UDP( User Datagram Protocol )และIP โปรโตคอลที, ใช้งานหลายๆ ชนิดอยู่บน

พืUนฐานของอินเตอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นโปรโตคอลแบบ HTTP ( Hypertext Transfer Protocol )และ 

TLS เพียงแต่มีการดัดแปลงเพื,อให้เหมาะสมกบัระบบการสื,อสารไร้สาย ซึ, งมีลกัษณะเป็นแบบการ

ส่งขอ้มูลตํ,ามีความเปลี,ยนแปลง และเสถียรภาพในการรักษาวงจรเชื,อมต่อตํ,าทาํให้เหมาะกับการ

รับส่งข่าวสารที,อยู่ในรูปแบบของตวัอกัษร WAP ใชเ้ทคนิคการส่งขอ้มูลแบบไบนารีผสมผสานกับ

การบีบอดัและปรับรูปแบบของข้อมูล และยงัถูกออกแบบให้สามารถนําไปใช้งานกับสภาพการ

สื,อสารแบบไร้สายไดทุ้กมาตรฐานภาษา ทัUงในส่วนของ WML และ WML Script ( Wireless Markup 

Language) โดยส่วนใหญ่ไดร้ับการออกแบบขึUนสําหรับการใชส้ร้างเนืUอหาขอ้มูลแบบ WAP ขอ้มูลที,

ถูกสร้างขึUนจะมีรูปแบบเฉพาะตวั เหมาะสําหรับการแสดงผลบนหน้าจอโทรศพัท์ซึ, งมีขนาดเล็ก

ผูพ้ฒันาเนืUอหาขอ้มูลสามารถกาํหนดการแสดงผลของขอ้มูล ได้ตัUงแต่การแสดงผลแบบ 2 บรรทดั

ไปจนถึงการแสดงผลแบบกราฟิกเต็มรูปแบบบนเครื, องโทรศัพท์รุ่นใหม่หรือ PDA (ที,มา:

www.geocities.com/tu153_wap) การส่งขอ้มูลด้วยสัญญาณโทรศพัท์เคลื,อนที,โดยอาศยั SIM Card 

เช่นเดียวกันกับการโทรศพัท์ หรือ รูปแบบ WIG (Wireless Internet Gateway) คือ บริการขอ้ความ

สัUน (Short Message Service: SMS) ซึ, งทางเลือกหนึ, งในการใช้บริการของธนาคาร โดยเริ,มจาก

ธนาคารจดัเตรียมขอ้มูลและเมนูการใชง้านโดยดาวน์โหลดจากที,มีอยู่ใน Subscriber Identity Module 

(SIM) card ในโทรศัพท์เคลื,อนที, และเมนูต่างๆ ในการใช้บริการธุรกรรมจะถูกนํามาแสดงบน

หน้าจอโทรศพัท์ (Bank, 2003) (Brown et al., 2003) เสมือนเป็นเมนูหนึ, งบนโทรศพัท์เคลื,อนที,มี

วิธีการใชง้านเช่นเดียวกนักบัการเขา้ใช้เมนูต่างๆ ของโทรศพัท ์และทาํรายการตามที,ตอ้งการเมื,อทาํ

รายการเสร็จต่อครัU ง ผูใ้ห้บริการโครงข่ายจะคิดค่าบริการเสมือนการส่งข้อความสัUนต่อครัU งขอ้

แตกต่างของรูปแบบบริการโมบาย แบงคก์ิUง ทัUง 2 รูปแบบ คือ รูปแบบ WAP มกัพบปัญหาดา้นความ

ปลอดภยั (Security) และโปรโตคอล (Protocol) ขณะที,รูปแบบ WIG จะเขา้รหัสดิจิตอลก่อนการส่ง

สัญญาณขอ้มูลทาํให้เมื,อได้รับสัญญาณขอ้มูลแลว้ไม่สามารถเขา้ใจไดท้นัทีตอ้งถอดรหัสสัญญาณ

ก่อนทําให้มีความปลอดภยัมากกว่า สําหรับด้านค่าบริการรูปแบบ WAP แพงกว่ารูปแบบ WIG 

เนื,องจากค่าบริการขึUนอยู่กบัการใช้งานของผูบ้ริโภคที,ตอ้งเชื,อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื,อทาํธุรกรรมโดย

ส่วนมากจะเชื,อมต่อโดยเครื,องคอมพิวเตอร์ แต่รูปแบบ WIG จะคิดค่าบริการต่อครัU งที,ทาํรายการซึ, ง 

ใน 1 ครัU งที,ทาํรายการจะใช้เวลามากน้อยอย่างไรก็ได้ ค่าบริการที,เรียกเก็บจะคาํนวณจากการส่ง

ขอ้ความสัUน (SMS) ซึ,ง ถูกกว่า (Brown et al., 2003) 
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รูปแบบของการทําธุรกรรมทางเงินผ่านโทรศัพท์เคลื,อนที,ในประเทศไทยแบ่งเป็น 2 

รูปแบบ ได้แก่ โมบาย แบงค์กิUง (Mobile Banking) ที,ให้บริการโดยสถาบนัการเงิน เช่น ธนาคาร

พาณิชยต์่างๆ ไปจนถึงผูใ้ห้บริการบตัรเครดิต และอีกประเภทหนึ,ง คือ Mobile Payment ที,ให้บริการ

โดยผูใ้ห้บริการเครือข่าย นอกจากความแตกต่างของผูใ้ห้บริการแลว้ รูปแบบการทาํธุรกรรมของ   

โมบาย แบงค์กิUง จะเน้นการทาํธุรกรรมภายในธนาคาร เช่น การเช็คยอดเงินในบญัชีธนาคารของ

ตนเอง โอนเงินระหว่างบญัชีธนาคาร เป็นตน้ ขณะที, Mobile Payment จะเนน้การทาํธุรกรรมได้ใน

หลายๆ ธนาคาร รวมถึงการชาํระค่า ขอ้ดีของ โมบาย แบงคก์ิง ้คือ อาํนวยความสะดวกสบายมากกวา่

การทาํธุรกรรมกับเจ้าหนา้ที,ธนาคาร (Sylvie and Xiaoyan, 2005) ไม่มีขอ้จาํกัดด้านเวลาในการใช้

บริการ สามารถทาํธุรกรรมได้ตลอด 24 ชั,วโมงและทุกวนัตลอดสัปดาห์ สามารถทาํธุรกรรมที,ไหน 

เมื,อใดก็ได้ มีความเป็นส่วนตวัระหว่างการทําธุรกรรม จุดเด่นของบริการ โมบาย แบงค์กิUง คือ 

ขอบเขตการให้บริการโครงข่ายไร้สาย อุปกรณ์โทรศพัทเ์คลื,อนที,หาซืUอไดง่้ายมีความสะดวกในการ

พกพา สามารถรับ-ส่งบริการไดต้ลอดการเปิดเครื,องโทรศพัทใ์ช้งานและมีกระบวนการรักษาความ

ปลอดภยัของขอ้มูล 

ลกัษณะของบริการที,ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยที,เปิดให้บริการธุรกรรมการเงินผ่าน

โทรศพัท์เคลื,อนที,โดยส่วนใหญ่จะให้บริการดา้นการตรวจสอบยอดเงิน การโอนเงิน การชาํระค่า

สินค้าและบริการเป็นหลัก ซึ, งในบางธนาคารเปิดให้บริการด้านการลงทุน เช่น การซืUอหรือขาย

หน่วยลงทุนในกองทุนที,ลูกคา้ไดเ้ปิดบญัชีไวก้บัธนาคาร 

โปรแกรมประยุกต์สําหรับอุปกรณ์เคลื,อนที, (Mobile Application) ประกอบขึUนดว้ยคาํสอง

คําคือ Mobile กับ Application ซึ, งมีความหมายดังนีU  (สุชาดา พลาชัยภิรมย์ศิล, 2556, อ้างถึงใน 

ณัฐพฒัน์ ชลวณิช, 2556, น. 12) คาํว่า Mobile หมายถึง อุปกรณ์สื,อสารที,ใชใ้นการพกพาซึ,งนอกจาก

จะใช้งานได้ตามพืUนฐานของโทรศัพท์แล้ว ปัจจุบันยงัสามารถทํางานได้คล้ายคลึงกับเครื,อง

คอมพิวเตอร์ เนื,องจากเป็นอุปกรณ์ที,สามารถพกพาไดจ้ึงมีคุณสมบตัิที,โดดเด่น คือ มีขนาดเล็กและ

นํUาหนกัเบาใชพ้ลงังานค่อนขา้งนอ้ย ปัจจุบนัมกัทาํหนา้ที,ไดห้ลายอย่าง เช่น ติดต่อแลกเปลี,ยนขอ้มูล

กบัคอมพิวเตอร์ได ้และที,สําคญัคือสามารถเพิ,มหนา้ที, (Function) การทาํงานได ้ 

ส่วนแอพพลิเคชั,น (Application) หมายถึง ซอฟท์แวร์ที,ใช้เพื,อช่วยการทํางานของผู ้ใช้ 

(User) โดยแอพพลิเคชั,น (Application) จะต้องมีส่วนติดต่อกับผูใ้ช้ (User Interface หรือ UI) เพื,อ

เป็นตวักลางในการใชง้านต่างๆ  

Mobile Application จึงหมายถึง แอพพลิเคชั,นที,มีความสามารถในการช่วยการทาํงานของ

ผูใ้ชง้านบนอุปกรณ์การสื,อสารแบบพกพา เช่น โทรศพัทมื์อถือ แท็บเล็ต ซึ,งแอพพลิเคชั,นจะทํางาน

บน  
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ระบบปฎิบตัิการ (OS) ที,แตกต่างกนัออกไปบนโทรศพัทมื์อถือแบบสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต 

ต่างๆ โปรแกรมประยุกต์สําหรับอุปกรณ์เคลื,อนที, (Mobile Application) ได้เขา้มามีบทบาทอย่าง 

มากในการใช้ชีวิตประจาํวนัเพื,อตอบสนองความตอ้งการใช้งานอินเทอร์เน็ตทุกที,ทุกเวลาของผูใ้ช้ 

อินเทอร์เน็ตในปัจจุบนั อนัเป็นผลสืบเนื,องมาจากการพฒันาเทคโนโลยีสื,อสารที,มีการเปลี,ยนแปลง

อย่าง รวดเร็วตลอดเวลา โดยเฉพาะเทคโนโลยีสื,อสารความเร็วสูงไร้สาย ทาํให้นกัพฒันาโปรแกรม

ได้คิดคน้ โปรแกรมประยุกต์สําหรับอุปกรณ์เคลื,อนที, เพื,อตอบสอนงความตอ้งการใช้งานอุปกรณ์

เคลื,อนที,แตกต่างกนัของผูใ้ช้บริการ และตอบสนองความตอ้งการใช้งานอุปกรณ์เคลื,อนที,แตกต่าง

กันของผูใ้ช้บริการ และตอบสนองความต้องการใช้แอพพลิเคชั,นที,มีความหลากหลายยิ,งขึUน ซึ, ง

ปัจจุบนัการใช้โปรแกรมประยุกตสํ์าหรับอุปกรณ์เคลื,อนที,นัUนไดร้ับความนิยมอย่างมากในประเทศ

ไทย โดยมีแรงขบัเคลื,อนหลกัมาจากอุปกรณ์เคลื,อนที,รุ่นใหม่ที,มีฟังก์ชั,นการทาํงานที,หลากหลาย 

ประเภทของโปรแกรมประยุกตสํ์าหรับอุปกรณ์เคลื,อนที,ในการสํารวจครัU งนีUแบ่งออกเป็น 5 ประเภท 

ได้แก่ แอพพลิเคชั,นเพื,อการสื,อสาร (Communication Application) แอพพลิเคชั,นเพื,อรองรับการใช้

งานมลัติมีเดีย (Multimedia Application) แอพพลิเคชั,นเพื,อการท่องเที,ยว (Travel Application) และ

แอพพลิเคชั,นเพื,อเพิ,มประโชยน์ใช้สอย (Utility Application) ซึ, งแอพพลิเคชั,นเคโมบายแบงกิUงเป็น

แอพพลิเคชั,นเพื,อเพิ,มประโยชน์ใชส้อย (Utility Application) ที,ใชใ้นการทาํธุรกรรมทางการเงินผ่าน

เครื,องโทรศพัทส์มาร์ทโฟน  

 

2.4 ส่วนที$ 4 แนวคิดและทฤษฎีเกี$ยวกับการตัดสินใจใช้บริการ 

 

ชนิดาภา วรณาภรณ์ (2555) อธิบาย ทฤษฎีการตดัสินใจใชบ้ริการอธิบายว่า การตดัสินใจใช้

บริการหรือไม่ขึUนอยู่กบั 6 องคป์ระกอบซึ,ง แต่ละองคป์ระกอบสัมพนัธ์ซึ,งกนัและกนั คือ  

องคป์ระกอบที, 1 ขอ้เท็จจริงหรือขอ้มูลข่าวสารเกี,ยวกบัผลิตภณัฑห์รือบริการ ซึ,งเป็นขอ้มูล

ข่าวสารที,ผูร้ับบริการรับรู้เกี,ยวกบัผลิตภณัฑ์หรือบริการ ได้ 2 วิธี คือ 1) จากประสบการณ์ทางตรง 

หมายถึง ผูร้ับบริการได้ใช้อวยัวะสัมผสัของตนกับ ผลิตภณัฑ์หรือบริการนัUนโดยตรง เช่น ได้เห็น 

ได้ยิน ได้ดม ได้ชิม ได้สัมผสัด้วยตนเองแล้วเกิดการรับรู้ว่าสิ,งนัUนตรงกับความตอ้งการของตน

หรือไม่ตนเองพอใจกับการบริการนัUนมากน้อยเพียงใด เป็นต้น 2) จากประสบการณ์ทางอ้อม 

หมายถึง ผูร้ับบริการได้รับขอ้มูลข่าวสารจากคาํบอกเล่าของผูอื้,นจากสื,อสารมวลชน จากสิ,งพิมพ์

โฆษณาแลว้ทาํให้เกิดการรับรู้สิ,งนัUนตรงกับความตอ้งการของ ตนเองหรือไม่ตนเองพอใจกับการ

บริการนัUนมากนอ้ยเพียงใด ขอ้มูลข่าวสารจะทาํหนา้ที,เป็นสิ,งเร้าหรือเป็นแหล่งขอ้มูลแรกที,กระตุน้
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ให้ผูร้ับบริการนึกถึงเครื,องหมายการคา้นัUนเกิดเจตคติหรือความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบต่อบริการนัUน 

และเกิดความเชื,อมั,นใน บริการนัUน  

องค์ประกอบที, 2 เครื,องหมายการค้าทําให้ผูร้ับบริการนึกถึงลกัษณะของผลิตภณัฑ์หรือ 

บริการทัUงในดา้นรสชาติ รูปร่าง สี ขนาด ความทนทาน การบรรจุหีบห่อ การออกแบบ และคุณภาพ

ของ บริการ  

องคป์ระกอบที, 3 เจตคติที,มีต่อเครื,องหมายการคา้เป็นความรู้สึกชอบ ไม่ชอบ หรือชอบ มาก

ชอบน้อยหรือเป็นความรู้สึกทางบวกหรือทางลบต่อผลิตภณัฑ์และบริการ ความรู้สึกทางบวกหรือ

ทางลบ เกิดจากการได้รับข่าวสารหรือข้อมูลเกี,ยวกับผลิตภัณฑ์บริการ และเกิดจากการนึกถึง

เครื,องหมายการคา้นัUนๆ ว่ามีมาอย่างไรหากได้รับขอ้มูลข่าวสารมาในเชิงบวกนึกถึงเครื,องหมาย

การคา้นัUนในทางบวก ความรู้สึกที,มีต่อผลิตภณัฑ์และบริการนัUนจะเกิดบวกตามมา ในทางตรงกนั

ขา้มความรู้สึกในทางลบจะเกิดเมื,อไดร้ับขอ้มูลข่าวสารมาในทางลบ และระลึกถึงเครื,องหมายการคา้

นัUนในทางลบเจตคติที,มีต่อเครื,องหมายการคา้จะมีอิทธิพลต่อความมุ่งมั,นที,จะใช้ผลิตภัณฑ์และ

บริการนัUนต่อไป  

องค์ประกอบที, 4 ความเชื,อมั,นในผลิตภณัฑ์และบริการเป็นการประเมินการตดัสินใจว่า 

ผลิตภณัฑบ์ริการตรงกบัความตอ้งการของตนหรือไม่ความเชื,อมั,นเกิดจากการไดร้ับข่าวสารเกี,ยวกบั 

ผลิตภณัฑบ์ริการนัUน และความศรัทธาที,มีต่อเครื,องหมายการคา้นัUนร่วมกนั อิทธิพลของความเชื,อมั,น

ในผลิตภณัฑแ์ละบริการจะมีต่อความมุ่งมั,นที,จะใชห้รือไม่ใชผ้ลิตภณัฑแ์ละบริการนัUนต่อไป  

องคป์ระกอบที, 5 ความมุ่งมั,นในการใชห้มายถึง การตดัสินใจใชด้ว้ยการวางแผนการใช ้เช่น 

จะใชรุ่้นไหน สีไหน ใชเ้มื,อไรจะติดต่อการซืUอกบัใคร เป็นตน้  

องค์ประกอบที, 6 การซืUอผลิตภณัฑ์และบริการการซืUอผลิตภณัฑ์หรือบริการเป็นขัUนตอน 

สุดท้ายที,ผู ้รับบริการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ และบริการแล้วแสดงเป็นพฤติกรรมด้วยการซืUอ

ผลิตภณัฑห์รือบริการนัUน  

 

2.5 ส่วนที$ 5 งานวิจัยที$เกี$ยวข้อง 

  

งานวิจยัในประเทศไทย 

 

คุณิตา เทพวงค์ (2558) ได้ศึกษา ปัจจยัที,ส่งผลต่อการตดัสินใจใช้แอพพลิเคชั,น Bualuang 

mBanking ของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ ในเขตจังหวดัชลบุรี การศึกษาฉบบันีU มีวตัถุประสงค์เพื,อ

การศึกษาปัจจยัที,ส่งผลต่อการตดัสินใจใช้แอพพลิเคชั,น Bualuang mBanking ของลูกคา้ธนาคาร
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กรุงเทพ ในเขตจงัหวดัชลบุรีโดยมีตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ ส่วนประสมทางการตลาด การยอมรับทางดา้น

เทคโนโลยีและทศันคต ิตวัแปรตามคือ การตดัสินใจใช้แอพพลิเคชั,น ตวัอย่างที,ใช้ในการศึกษามา

จากลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ ในเขตจงัหวดัชลบุรีโดยวิธีการสุ่ม ตวัอย่างเป็น 2 ขัUนตอน คือ ขัUนที,หนึ,ง

ใชโ้ดยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เพื,อเลือก 10 สาขา จากสาขาทัUงหมด 

45 สาขา ขัUนที,สอง ใชก้ารสุ่มตวัอย่างแบบจดัสัดส่วน (Quota Sampling) โดยกาํหนดสัดส่วนของ

กลุ่มตวัอย่างสาขาละ 40 คน จาํนวน 400 คน เครื,องมือที,ใช้ในการศึกษาคือ แบบสอบถามที,กลุ่ม

ตัวอย่างได้กรอกแบบสอบถามด้วยตนเอง มีค่าความเชื,อถือได้ 0.964 และมีการตรวจสอบความ

เที,ยงตรงของเนืUอหาจากผูท้รงคุณวุฒิ สถิติที,ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่า

ร้อยละ ค่าเฉลี,ย ส่วนเบี,ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอา้งอิงที,ใช้ในการวิเคราะห์คือ การวิเคราะห์

สมการถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุในช่วง 

21–30 ปี มีสถานภาพโสด การศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน/ 

รับจ้าง และมีรายได้เฉลี,ยต่อเดือนในช่วง 10,001–20,000 บาท เหตุผลที,ใช้บริการแอพพลิเคชั,น 

Bualuang mBanking เนื,องจากเห็นว่าเป็นการประหยดัเวลาและค่าใชจ้่ายในการเดินทางมาธนาคาร 

จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด การยอมรับทางด้านเทคโนโลยี และ

ทศันคติมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชแ้อพพลิเคชั,น Bualuang mBanking ของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ 

ในเขตจงัหวดัชลบุรีอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที,ระดบั .05 

 

ฤทัยภัทร ทําว่อง (2557) ได้ศึกษาเรื, อง การตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่าน

แอพพลิเคชั,นบนสมาร์ทโฟน ของลูกคา้ธนาคารออมสิน ในเขตลาํปาง 1 ผลการศึกษา พบว่า ลูกคา้

ธนาคารมีกระบวนการในการตดัสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่าน แอพพลิเคชั,นบนสมาร์ท      

โฟนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยพบว่า ขัUนตอนที,มีระดับการตัดสินใจมากที,สุดคือ ขัUนการ

ประเมินหลงัการซืUอ รองลงมาคือ ขัUนการตดัสินใจใชบ้ริการ และขัUนการประเมินทางเลือก ตามลาํดบั 

เมื,อเปรียบเทียบกระบวนการตดัสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอพลิเคชั,นบนสมาร์ทโฟน 

ของลูกคา้ธนาคารออมสินตามลกัษณะส่วนบุคคล พบว่า แตกต่างกนัตามอายุ ระดับการศึกษาและ

อาชีพ 

 

เกศวิทู ทิพยศ (2557) ทําการวิจยัศึกษาเรื,อง ปัจจัยที,มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการ 

ธุรกรรมทางการเงินผ่านสื,อออนไลน์กรณีศึกษา ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จาํกัด (มหาชน) พบว่า 

ผลการวิจยัสรุปได้ดงันีU  พฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินที,มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช ้

บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านสื,อออนไลน์ (Online Banking) ของลูกคา้ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย 
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จาํกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ถา้หาก (1) การทาํธุรกรรมของลูกคา้ผ่านทางธนาคาร 24 

ออนไลน์ได้รับการดาํเนินการอย่างถูกตอ้งแม่นยาํ (2) ลูกคา้รู้สึกปลอดภยัเมื,อทาํธุรกรรมออนไลน์

กบัเวบ็ไซตข์องธนาคาร (3) ลูกคา้สามารถเขา้ถึงเวบ็เพจของธนาคารได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย (4) 

การทาํธุรกรรมผ่านทางเวป็ของธนาคารสามารถดาํเนินการจนเสร็จบริบูรณ์ดว้ยความรวดเร็ว และ 

(5) ธนาคารช่วยแกปั้ญหาที,ฉันพบกบัการทาํธุรกรรมออนไลน์ไดอ้ย่างรวดเร็ว 

 

อรวรรณ ใจโต (2555) ทําการวิจัยศึกษาเรื,อง ปัจจัยที,มีความสัมพันธ์ต่อการใช้บริการ 

อินเทอร์เน็ตแบงก์กิUงของธนาคารออมสิน ในจังหวดัลําปาง พบว่า ผลการวิจยัสรุปได้ดังนีU  การ

ยอมรับเทคโนโลยีด้านความง่ายในการใช้งาน ในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก เป็นอนัดับ 1 

และดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ที,ไดร้ับ อยู่ในระดบัความพึงพอใจปานกลาง เป็นอนัดบั 2 คุณภาพการ

ใช้บริการ ในภาพรวมอยู่ในระดบัพึงพอใจมาก เมื,อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ด้านการตอบสนอง 

อยู่ในระดบั พึงพอใจมาก เป็นอนัดบั 1 ดา้นสิ,งที,สัมผสัได ้ เป็นอนัดบั 2 ดา้นการให้ความมั,นใจ เป็น

อนัดบั 3 ดา้น การเขา้ถึงจิตใจ เป็นอนัดบั 4 และอนัดบัสุดทา้ย คือ ดา้นความเชื,อถือไดค้วามพึงพอใจ

ของลูกคา้ที,มีต่อการใช้บริการ ด้านการบริการทาํให้ลูกคา้รู้สึกเป็นคนทนัสมยั เป็นอนัดับ 1 อยู่ใน

ระดบัความพึงพอใจมาก รองลงมา คือ ดา้นการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิUงของธนาคารออมสิน

ในอนาคต อนัดบั 3 คือ ดา้นการเชื,อมต่อเขา้สู่เวบ็ไซตไ์ด้ง่ายมีผลต่อการเลือกใช้บริการมากขึUน และ

อนัดับสุดทา้ย คือ มีหนังสือสอบถามแจ้งรายละเอียดแนะนําการใช้บริการ การยอมรับเทคโนโลยี

ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ ที,ได้รับและการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานมีความสัมพนัธ์ต่อการใช้

บริการ Internet Banking ของธนาคารออมสิน ส่วนคุณภาพการใช้บริการด้านสิ,งที,สัมผสัได้ด้าน

ความเชื,อถือได ้ดา้นการตอบสนอง ดา้นการให้ความมั,นใจ และดา้นการเขา้ถึงจิตใจ มีความสัมพนัธ์

ต่อระดบัความพึงพอใจต่อการใช ้บริการ Internet Banking ของธนาคารออมสิน 

 

 งานวิจยัในต่างประเทศ 

 

Ozdemir และคณะ (2008) ได้ศึกษาเกี,ยวกับการจัดกลุ่มลูกค้าที,ใช้และไม่ใช้บริการ

อินเทอร์เน็ต แบงค์กิUง ของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศตุรกี โดยใช้แนวคิดเกี,ยวกบัแบบจาํลองการ

ยอมรับเทคโนโลยีเป็นปัจจัยที,ศึกษาว่ามีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจยอมรับเทคโนโลยี

อินเทอร์เน็ต แบงค์กิUงของลูกค้าธนาคารอย่างไร จากการศึกษาพบว่ากลุ่มผู ้ใช้บริการรับรู้ถึง

ประโยชน์และการใช้งานง่ายของเทคโนโลยีมากกว่ากลุ่มผูไ้ม่ใช้บริการ แต่กลุ่มผูใ้ช้บริการกังวล

เรื,องความเสี,ยงน้อยกว่าผูไ้ม่ใช้บริการ นอกจากนีU ผลการศึกษาของ Ozdemir แสดงลักษณะทาง
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ประชากรของกลุ่มผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นวยักลางคนอยู่ในช่วงอายุนอ้ยกว่า และมีประสบการณ์

การใชอิ้นเทอร์เน็ตมากกว่ากลุ่มผูไ้ม่ใชบ้ริการ 

 

Karayanni (2003) ได้ศึกษาองค์ประกอบการจดักลุ่มระหว่างผูซื้U อขายสินคา้ผ่านเว็บไซต์

และผูซื้Uอขายสินคา้โดยไม่ผ่านเว็บไซต์ (Web-Shopper and Non shopper) โดยศึกษาจากคุณสมบตัิ

ในทฤษฎีการแพร่กระจายของ Roger โดยนําปัจจยัดา้นความเหมาะสมหรือเขา้กนัไดก้บัพฤติกรรม

การบริโภค (compatible) และปัจจยัที,สนับสนุนโดยตรง (Relative advantage) และคุณสมบตัิทาง

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่า แรงกระตุ ้นที,ทําให้ซืUอสินค้าผ่านเว็บเพราะ

ประหยดัเวลาสามารถใช้บริการได้ตลอด 24 ชั,วโมง ปัจจยัที,ส่งให้ซืUอขายแบบดัUงเดิม คือ ความไม่

วางใจในการใชบ้ริการ Web นอกจากนีUพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ต (เวบ็ไซต)์ ของผูซื้Uอสินคา้ผ่าน

เวบ็มีการใชเ้อินเทอร์เน็ตบ่อยกว่าอีกกลุ่ม 

 

Sylvie Laforet and Xiaoyuan Li (2005) ศึกษาเกี,ยวกบัทศันคติของผูบ้ริโภคตอ่การใชบ้ริการ

ธนาคารออนไลน์และบริการผ่านโทรศพัท์เคลื,อนที,ในประเทศจีน โดยศึกษาปัจจยัจากแบบจาํลอง

การยอมรับเทคโนโลยี (TAM) ของ Devis ส่งผลต่อทศันคติการยอมรับบริการดงักล่าว โดยแบ่งกลุ่ม

ผูบ้ริโภคเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มผูใ้ช้บริการและผูย้งัไม่ใช้บริการ เพื,อให้ทราบถึงทศันคติต่อปัจจัยที,

แตกต่างกันระหว่าง 2 กลุ่ม จากการศึกษา Sylvia ได้เปรียบเทียบผลที,ได้กับงานวิจยัทางตะวนัตก

พบว่า ระดบัการศึกษาของผูใ้ชบ้ริการในประเทศจีนอยู่ระดบัปานกลาง ช่วงอายุของผูใ้ชบ้ริการ 35-

44 ปี ซึ,งต่างกบังานวิจยัทางตะวนัตกซึ,งกลุ่มผูใ้ชส่้วนใหญ่เป็นเพศชาย การศึกษาดี อยู่ในช่วงวยัเริ,ม

ทาํงาน ปัจจยัดา้นความเสี,ยงเป็นปัจจยัที,สําคญัที,สุดในการตดัสินใจว่าจะใชบ้ริการหรือไม่ ขณะที,ให้

ความสําคัญกับปัจจยัด้านความสะดวก ประโยชน์ การใช้งานง่ายน้อยกว่าความเสี,ยงซึ, งต่างกับ

งานวิจยัของประเทศตะวนัตกที,จะให้ความสําคญักบัปัจจยัเหล่านีU  นกัตม้ตุ๋นหรือหลอกลวง (Hacker 

or fraud) เป็นอุปสรรคหลักในการใช้บริการธนาคารออนไลน์และโมบาย นอกจากนีU ยงัพบว่า

ประสบการณ์การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีใหม่ๆ ส่งผลให้ยอมรับบริการออนไลน์ แบงคก์ิUง 

และโมบาย แบงคก์ิUง 

 

Eun-Ju Lee (2005) ศึกษาหัวขอ้ “Segmenting the non-adopter category in the diffusion of 

internet banking” เพื,อนิยามแนวทางที,เหมาะสมในการจดัแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคเทคโนโลยี โดยอา้งอิง

ทฤษฎีการแพร่กระจายของ Roger แบบจาํลองการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) ของ Devis และทฤษฎี

อื,นๆ ที,เกี,ยวกับพฤติกรรมความตัUงใจหรือแรงกระตุน้การยอมรับเทคโนโลยี รวมถึงประสบการณ์
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การใชเ้ทคโนโลยีที,เกี,ยวกบัธุรกรรมการเงิน การศึกษาของ Lee ไดแ้บ่งกลุ่มผูบ้ริโภคออกเป็น 3 กลุ่ม 

ไดแ้ก่ กลุ่มผูใ้ชบ้ริการ (adopter) กลุ่มผูย้งัไม่ใชแ้ต่คาดว่าจะใช ้(prospective adopter) และกลุ่มผูที้,ยืน

กรานว่าไม่ใชบ้ริการ (persistent adopter) จากการศึกษาพบว่า มีความแตกต่างกนัดา้นพฤติกรรมการ

ใช้เทคโนโลยีบริการธุรกรรมการเงิน เช่น ATM Phone banking ทกัษะการใช้คอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 

พบว่า กลุ่มผูย้งัไม่ใช้แต่คาดว่าจะใช้บริการ เป็นกลุ่มที,ใช้บริการดังกล่าวบ่อยครัU งกว่ากลุ่มผูที้,ยืน

กรานว่าไม่ใชบ้ริการ และคาํนึงถึงปัจจยัความสะดวกมากกว่าจึงคาดว่าเลือกใชอิ้นเทอร์เน็ต แบงคก์ิUUง 

แต่ทัUงสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกนัในการคาํนึงถึงความเสี,ยง นั,นอาจเป็นปัจจยัหลกัที,ทาํให้ยงัไม่

ใชบ้ริการ Lee ไดส้รุปว่าธนาคารควรทาํการศึกษากลุ่มลูกคา้และจดักลุ่มอย่างชดัเจนเพื,อวางแผนทาง

การตลาด ไม่ควรแบ่งลูกคา้เป็นกลุ่มผูใ้ช้และไม่ใช้ เพราะในกลุ่มผูย้งัไม่ใช้มีความแตกต่างของ

ทศันคติต่อปัจจยัต่าง ๆ เช่นกนั 

 

Phillip Gerrard และ j. Barton Cunningham (2003) ศึกษาการแพร่กระจายอินเทอร์เน็ต 

แบงค์กิUงในประเทศสิงคโปร์ โดยแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคเป็น 2 กลุ่มคือผู ้ใช้และไม่ใช้บริการเพื,อ

เปรียบเทียบคุณสมบตัิในทฤษฎีการแพร่กระจายเทคโนโลยีของ Roger โดยศึกษาจากปัจจยัทัUงหมด 

8 ปัจจยั จากคุณสมบตัิ 4 คุณสมบตัิดงันีUU  

- Relative advantage จาก 3 ปัจจยัไดแ้ก่ Social desirable, Convenience, Economic benefit 

- Compatibility 

- Complex จาก 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ Complex, PC competence 

- Risk จาก 2 ปัจจยัไดแ้ก่ Confidential, Accessibility 

ผลการศึกษาพบว่า ทัศนคติของกลุ่มผูใ้ช้บริการต่อปัจจัยความสะดวก (Convenience) 

เหมาะกับการดาํรงชีวิตประจาํวนั (Compatibility) มากกว่า แต่มีทศันคติต่อความซับซ้อนน้อยกว่า

กลุ่มผูไ้ม่ใชบ้ริการ สําหรับปัจจยัอื,นๆ ไม่แตกต่างกนัระหว่าง 2 กลุ่ม  

 

Akinci และคณะ (2004) ศึกษาหัวขอ้ “Adoption of Internet banking sophisticated consumer 

segments in an advanced developing country” โดยศึกษาความแตกตา่งของทศันคติต่อปัจจยั 4 ปัจจยั 

ไดแ้ก่ ความปลอดภยั ความสะดวก ราคา และทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีระหว่างกลุ่มผูใ้ชบ้ริการและผู้

ยงัไม่ใชบ้ริการ พบว่า กลุ่มผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย วยักลางคน มีทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์ 

และคาํนึงถึงความสะดวกเป็นหลกั ขณะที,กลุ่มผูไ้ม่ใชบ้ริการจะมีช่วงอายุนอ้ยกว่าหรือมากกว่า มกั

ใช้บริการธุรกรรมแบบดัง้ เดิม มีความลงัเล และไม่วางใจในบริการธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตของ

ธนาคาร 
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Tommi Luakkanen และคณะ  ( 2007)  ศึกษา หัวข้อ  “Segmenting Bank Customers by 

Resistance Mobile Banking” โดยใช้ปัจจยัที,เป็นอุปสรรคในการยอมรับเทคโนโลยีตามทฤษฎี the 

theory of innovation resistance ของ Ram & Sheth โดยอธิบายถึงปัจจยัที,เป็นอุปสรรค 5 ปัจจยั ไดแ้ก่ 

usage, value, risk, traditional, image ผลการศึกษาพบว่า อุปสรรคที,สําคญัที,สุดคือ Value หรือความ

คุม้ค่าเมื,อเลือกใช้เทคโนโลยี พบว่าเป็นปัจจยัที,สําคัญที,ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้หรือไม่ใช้ และ

ปัจจยัวิธีการใช ้(usage) และความเสี,ยง (Risk) ตามลาํดบั 

นอกจากนียัUงระบุถึงช่วงอายุมาก ระดับการศึกษาน้อยและประกอบอาชีพเจ้าของกิจการ 

เกษตรกรหรือผูเ้กษียณอายุเป็นกลุ่มผูไ้ม่ใช้ที,ไม่ยอมรับเทคโนโลยีในอนาคต แต่กลุ่มที,มีอายุน้อย

กว่าระดบัการศึกษาสูงกว่าวิตดกงัวลกบัความเสี,ยงนอ้ยกว่ากลุ่มอื,น ๆ ที,ยงัไม่ใชบ้ริการเช่นกนั 

 

Karjaluoto และคณะ (2000) ศึกษาความสัมพนัธ์ของทศันคติต่อปัจจยัที,ส่งผลต่อการยอมรบั

และใช้อินเทอร์เน็ต แบงค์กิUงในประเทศฟินแลนด์โดยการสํารวจจากกลุ่มตวัอย่าง 1,167 ตวัอย่าง

และใชส้ถิติ Structural equation model ในการวิเคราะห์ปัจจยัหลกั 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ ประสบการณ์การ

ใชค้อมพิวเตอร์ ประสบการณ์การใชเ้ทคโนโลยีบริการอื,นของธนาคาร ทศันคติต่อเทคโนโลยีบริการ

ของธนาคาร อิทธพลจากบุคคลรอบขา้ง โดยแบ่งเป็นปัจจยัย่อย 12 ปัจจยั และแบ่งกลุ่มตวัอย่างที,

ศึกษาเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผูใ้ช้บริการในปัจจุบนั (adopters) กลุ่มผูส้มคัรใช้แต่ยงัไม่ใช้บริการ 

(new users) และกลุ่มผู ้ไม่ใช้ (non-adopters) จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยประสบการณ์การใช้

คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีบริการอื,นของธนาคารมีผลต่อการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ต แบงคก์ิง ้และ

คุณลกัษณะทางประชากรศาสตร์ในแต่กลุ่มผูใ้ช้มีความแตกต่างกัน โดยกลุ่มช่วงอายุวยัทาํงานจะ

เลือกใชม้ากกว่ากลุ่มที,มีอายุมากกว่า ปัจจยัที,ส่งผลต่อการใชไ้ดแ้ก่ ราคา ความเร็ว การใชง้านง่ายและ

ความครบวงจรของบริการ 

 

Kiseol Yang และ Luara D. Folly (2008) ศึกษาในหัวขอ้ “Age cohort analysis in adoption 

of mobile data service: gen Xers versus baby boomers” โดยใช้แบบจาํลองการยอมรับเทคโนโลยี 

(TAM) ของ Devis และเพิ,มปัจจัยการรับรู้ความสนุกในการแบ่งกลุ่มผู ้ใช้บริการข้อมูลผ่าน

โทรศพัทเ์คลื,อนที, ผลการศึกษาจากลุ่มตวัอย่าง 153 ตวัอย่างพบว่า กลุ่ม baby boomers มีทศันคติดา้น

การใชง้านมีความยาก แต่เล็งเห็นประโยชน์ของบริการมากกว่ากลุ่ม gen Xers ซึ,งอาจเป็นสาเหตุที,ทาํ

ให้กลุ่ม baby boomers ตดัสินใจใชบ้ริการ นอกจากนีUงานวิจยันีU ยงัไดแ้นะนาํในการทาํการตลาดกบั

กลุ่ม baby boomers ให้เพิ,มประโยชน์ในการใชบ้ริการ 
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Luakkanen และคณะ (2008) ศึกษาเกี,ยวกับความแตกต่างของทัศนคติต่อปัจจัยที,เป็น

อุปสรรคต่อการยอมรับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต แบงคก์ิUง ในประเทศฟินแลนด์ โดยแบ่งกลุ่มผูไ้ม่ใช้

บริการเป็น 3 กลุ่มได้แก่ postponers, opponents และ rejectors โดยใช้ปัจจยัจากทฤษฎีพฤติกรรม

ต่อต้านเทคโนโลยี (the resistance theory) ผลการศึกษาพบว่ากลุ่ม Rejectors มีทัศนคติต่อต้าน

เทคโนโลยีอย่างชดัเจนและรุนแรงกว่ากลุ่ม opponent และ postponers ตามลาํดบั โดยปัจจยัที,สําคญั

ที,ส่งผลต่อการลดแรงต่อต้านคือ การใช้งานและความคุม้ค่าเมื,อเลือกใช้เทคโนโลยี โดยกล่าวว่า

เทียบเคียงไดก้บัการรับรู้ความง่ายในการใชแ้ละประโยชน์ของเทคโนโลยีในแบบจาํลองการยอมรับ

เทคโนโลยี (TAM) นอกจากประสบการณ์ที,ไดร้ับส่งผลต่อการรับรู้ถึงความเสี,ยงในการใช้บริการ

ดว้ย 

 

Lassar และคณะ (2004) ไดศึ้กษาปัจจยัที,ส่งผลต่อการยอมรับออนไลน์ แบงคก์ิUง โดยศึกษา

ความสัมพนัธ์ของความเป็นนวตักรรม ประสบการณ์การใช้อินเทอร์เน็ต ที,ส่งผลต่อการยอมรับ

ออนไลน์ แบงค์กิUง โดยกาํหนดคุณลกัษณะทางประชากรออกเป็นกลุ่มย่อย เพื,อเปรียบเทียบความ

แตกต่าง ผลการศึกษาพบว่า TAM ส่งผลต่อการยอมรับบริการออนไลน์ แบงคก์ิUง และพฤติกรรมการ

ใช้บริการบริการดว้ยตนเองเป็นประจาํช่วยส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการออนไลน์ แบงค์กิUง โดย

ผูใ้ชที้,มีปริมาณการใชง้านมาก ๆ (Heavy Users) จะเป็นกลุ่มแรกๆ ที,เขา้สู่การใชเ้ทคโนโลยีใหม่ๆ 

 

Roca, Garcia & Vega (2009) ไดศึ้กษาเรื,องความสําคญัของการรับรู้ถึงความไวว้างใจ ความ

ปลอดภยัและความเป็นส่วนตวัในระบบการซืUอขายออนไลน์ (The Importance of Perceived Trust, 

Security and Privacy in Online Trading Systems) ในการศึกษาครัU งนีU  ได้ศึกษาเกี,ยวกับทฤษฎีการ

ยอมรับเทคโนโลยี (TAM) ซึ, งได้ศึกษาต่อเนื,องมาจากทฤษฎีการกระทาํดว้ยเหตุผล (TRA) และใช้

ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (TPB) ต่อการซืUอขายแลกเปลี,ยนที,เกี,ยวกับการเงินทางออนไลน์ โดย

มุ่งเนน้ศึกษาเกี,ยวกบัปัจจยัการรับรู้ถึงประโยชน์ (Perceived Usefulness) การรับรู้ถึงความง่ายในการ

ใช้งาน (Perceived Ease of Use) การรับรู้ถึงความไวว้างใจ (Perceived Trust) การรับรู้ถึงความเป็น

ส่วนตัว  (Perceived Privacy) การรับรู้ ถึงความปลอดภัย  (Perceived Security)  และเจตนาเชิง

พฤติกรรม (Behavioral Intention) ผลการวิจัยสรุปได้ว่า การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน มี

ความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ และการรับรู้ถึงประโยชน์ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อ

เจตนาเชิงพฤติกรรม ขณะที,การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานไม่มีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อเจตนา
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เชิงพฤติกรรมซึ, งผูว้ิจยัได้วิเคราะห์ไวว้่าเครื,องมือในเว็บไซต์มีการใช้งานง่ายซึ, งเป็นขอ้เท็จจริงอยู่

แลว้ นอกจากนัUนการรับรู้ถึงความไวว้างใจมีผลกระทบต่อเจตนาเชิงพฤติกรรมมากที,สุด การรับรู้ถึง 

ประโยชน์ที,ได้รับจากการใชง้านมีผลกระทบต่อการรับรู้ถึงความไวว้างใจมากกว่าการรับรู้ถึงความ

ง่ายในการใชง้าน ส่วนการรับรู้ถึงความปลอดภยัมีผลกระทบต่อการรับรู้ถึงความไวว้างใจ ในขณะที,

การรับรู้ถึงความเป็นส่วนตวัไม่มีผลกระทบต่อการรับรู้ถึงความไวว้างใจ 

 

Manzano, Navarré, Mafé & Blas (2009) ได้ศึกษาเรื,องบทบาทของความมีนวตักรรมของ

ผูบ้ริโภค และการรับรู้ความเสี,ยงที,มีผลต่อการใช้บริการธนาคารออนไลน์ (The Role of Consumer 

Innovativeness and Perceived Risk in Online Banking Usage) ผลการศึกษาพบว่า ความมีนวตักรรม

ของผูบ้ริโภคเป็นหลักสําคญัในการสร้างและปรับปรุงการให้บริการของธนาคารออนไลน์หรือ

อิเล็กทรอนิกส์ ซึ,งบทบาทของการยอมรับเทคโนโลยีทัUงทางตรงและทางออ้มมีผลต่อการลดการรับรู้

ถึงความเสี,ยงของผูบ้ริโภคในการใชธ้นาคารออนไลน ์

 

Lee (2001 )  ได้ ศึกษาเ รื, อง  การบูรณาการรูปแบบการยอมรับนวัตกรรมหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ผ่านการใช้งานอุปกรณ์สื,อสารเคลื,อนที,: หลักฐานจากประเทศเกาหลีใต้ (An 

Integrated Adoption Model for E-book in a Mobile Environment: Evidence from South Korea) ผล

การศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ และความง่ายในการใชง้านของนวตักรรมมีอิทธิพล

ต่อการใช้งานจริงมากที,สุด ซึ, งขึUนอยู่อายุของผูใ้ช้งานในแต่ละวยั โดยวยัที,นวตักรรมมีอิทธิพลต่อ

การใช้งานมากที,สุด คือ ช่วงอายุ 30-39 ปี อาชีพที,มีอิทธิพลมากที,สุด คือ คนวยัทํางาน ระดับ

การศึกษา คือ ปริญญาตรี นอกจากนีUการรับรู้ถึงประโยชน์ และความง่ายในการใช้งานได้ส่งผล

กระทบต่อความตัUงใจใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์น้อย และความต้านทานนวตักรรมต่อการ

สร้างสรรค์นวตักรรมมีอิทธิพลเชิงลบอย่างมีนัยสําคญั ส่วนความตัUงใจที,จะใช้ และการรับรู้ความ

เสี,ยงของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์บนอุปกรณ์สื,อสารเคลื,อนที,ไดเ้พิ,มความตา้นทานในทางบวก 



    บทที$ 3 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

การศึกษาวิจยัเรื.อง “ปัจจยัที.มีอิทธิพลต่อการใช้บริการการชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน

แอพพลิเคชั.น มายโม่ เพย ์ของธนาคารออมสินในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร” ผูว้ิจัยได้ศึกษา

คน้ควา้จากแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ คือ การเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม และแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ ไดแ้ก่ 

การศึกษาและคน้ควา้จากเอกสาร สิ.งพิมพ์ วิทยานิพนธ์ งานวิจยัทัTงในประเทศไทยและต่างประเทศ 

ตาํรา วารสารต่างๆ รวมถึงสื.ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ.งผูว้ิจยัไดด้าํเนินการตามลาํดบัขัTนตอนดงันีT  

3.1 ประเภทของงานวิจยั 

3.2  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

3.3  เครื.องมือที.ใชใ้นการศึกษา 

3.4  การทดสอบเครื.องมือ 

3.5  วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

3.6  สถิติที.ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล                                                                                                                                                                          

 

3.1 ประเภทของงานวิจัย 

 การวิจยัครัT งนีT เป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survery Research) เพื.อศึกษา ปัจจยัที.มีอิทธิพลต่อการ

ใชบ้ริการการชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชั.น มายโม่ เพย ์ของธนาคารออมสินในเขต

พญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมีแบบสอบถามเป็นเครื.องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื.อมุ่งหา

ขอ้เท็จจริงจากการเก็บข้อมูลความคิดเห็นเกี.ยวกับปัจจยัในการใช้บริการ และการชําระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชั.น มายโม่ เพย ์ของธนาคารออมสิน 

 

3.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 3.2.1 ประชากร 

 ประชากรที.ใชใ้นการวิจยั คือ ลูกคา้ธนาคารออมสินในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

 3.2.2 กลุ่มตวัอย่าง 

ก ลุ่มตัวอย่ างสํ าหรับ งานวิ จัย นีT  ได้ แก่  ลู กค้ าธน าค ารออม สิน ใน เขตพญ าไท 

กรุงเทพมหานครที.ใช้บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชั.น มายโม่ เพย ์ของ

ธนาคารออมสิน โดยการกาํหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในครัT งนีT  ใช้สูตรการคาํนวณขนาดของกลุ่ม
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ตวัอย่าง โดยใช้เกณฑ์กาํหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างมีค่าความคาดเคลื.อนร้อยละ 5 ตามตารางของ 

Yamane (1973) ซึ.งมีสูตรการคาํนวณดงันีT  

 

n =         N 

1 +N(e)2 

 โดย  n  คือ  ขนาดตวัอย่าง 

  N คือ จาํนวนประชากรทัTงหมด 

  e คือ ค่าความคลาดเคลื.อน หรือความเชื.อมั.นที. 95 % (0.05) 

n =            1,500,000 

   1+1,500,000 (0.05)2 

   = 400 

 

โดยจาํนวนกลุ่มตวัอย่างที.ได้จากสูตรเท่ากับ 400 ราย การสุ่มตวัอย่างใช้เกณฑ์การเลือกสุ่ม

ตวัอย่างโดยจะเลือกสุ่มตวัอย่างแบบใช้ความสะดวก (Convenience Sampling) ในการเลือกผูที้.จะ

ตอบแบบสอบถามตามสถานศึกษา อาคารสํานักงาน ห้างสรรพสินคา้ ในเขตพญาไท ซึ. งคาดว่ามี

กลุ่มตวัอย่างอยู่อย่างหนาแน่น จนครบจาํนวนที.ตอ้งการ 

  

3.3  เครื$องมือที$ใช้ในการศึกษา 

3.3.1 ขัIนตอนในการสร้างเครื$องมือที$ใช้ในการวิจัย 

3.3.1.1 ศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัที.เกี.ยวขอ้งกับปัจจยัเกี.ยวกบัการใช้บริการ 

และการชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชั.น มายโม่ เพย ์ของธนาคารออมสิน เพื.อนํามา

เป็นแนวทางในการสร้างกรอบแนวคิดในการวิจยั 

3.3.1.2 สร้างกรอบแนวคิดเกี.ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี และพฤติกรรมผูบ้ริโภค

ออนไลน์ที.มีผลต่อการตดัสินใจซืTอหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.3.1.3 สร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดในการวิจัย และนํา

แบบสอบถามที.ผูว้ิจยัสร้างขึTนไปเสนอต่ออาจารยที์.ปรึกษาและให้ผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 3 ท่าน เพื.อ

ตรวจสอบความถูกตอ้งและนาํคาํแนะนาํมาปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามให้ถูกตอ้งเหมาะสม ไดแ้ก ่
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1. ดร.รุ่งโรจน์ สงสระบุญ อาจารยบ์ริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสยาม 

2. ดร.ธนกร ลิTมศรัณย ์อาจารยบ์ริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสยาม 

3. คุณศรัณยา กิตติวีระนุกูล ผูช่้วยผูอ้าํนายการฝ่ายบริหารผลิตภณัฑ์ธุรกิจบริการ 

และอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารออมสิน  

โดยค่า IOC (Index of item-Objective Congruence) ในแบบสอบถามต้องมีค่า

มากกว่า 0.5 ทุกขอ้ (สุวิมล ติรกานนัท,์ 2543) 

3.3.1.4 นําแบบสอบถามไปทําการทดลอง (Tryout) กับกลุ่มตัวอย่างที.มีลักษณะ

ใกลเ้คียงกับกลุ่มตวัอย่างที.จะศึกษา โดยไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างที.ใช้ในการวิจยั จาํนวน 40 คน และนํา

ข้อมูลที.ได้ไปหาค่าความเชื.อมั.น  (Reliability) โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิd แอลฟ่า (Alpha 

Coefficient; α ) ของ Cronbach ซึ.งตอ้งมีค่ามากกว่า 0.7 ขึTนไป จึงแสดงว่าแบบสอบถามนัTนมีความ

เชื.อมั.นในระดับที.ยอมรับได้ จึงนําไปใช้เป็นเครื.องมือในการรวบรวมขอ้มูลต่อไป (กัลยา วานิชย์

บญัชา, 2554, หนา้ 445) 

3.3.1.5 นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400

ตวัอย่าง 

 

3.3.2 แบบสอบถามที$ใช้ในการวิจัย 

ในการวิจยัครัT งนีT เครื.องมือที.ใช้ในการเก็บขอ้มูล เป็นแบบสอบถามปลายปิด (Closeended 

Questionnaire) จาํนวน 400 ชุดโดยแบ่งเป็นทัTงหมด 3 ส่วน ไดแ้ก่ 

ส่วนที. 1 ขอ้มูลทั.วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

เป็นแบบสอบถามเกี.ยวกับข้อมูลทั.วไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยลกัษณะคาํถามให้

เลือกตอบ ประกอบดว้ยคาํถาม 6 ขอ้ 

ตัวแปร ประเภทของมาตรวัด ลักษณะของการวัด 

1. เพศ ม า ต ร าน า ม บั ญ ญั ติ 

(Nominal scale) 

1. ชาย 

2. หญิง 

2. อาย ุ ม า ต ร า เ รี ย ง อั น ดั บ 

(Ordinal scale) 

1. ตํ.ากว่าหรือเท่ากบั 20 ปี 

2. 21 – 30 ปี 

3. 31 – 40 ปี 

4. 41 – 50 ปี 

5. 51 – 60 ปี 

6. มากกว่า 61 ปีขึTนไป 
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3. ระดบัการศึกษา ม า ต ร าน า ม บั ญ ญั ติ 

(Nominal scale) 

1. ตํ.ากว่าปริญญาตรี 

2. ปริญญาตรี 

3. ปริญญาโท 

4. ปริญญาเอก 

4. สถานภาพสมรส ม า ต ร าน า ม บั ญ ญั ติ 

(Nominal scale) 

1. โสด 

2. สมรส 

3. หมา้ย /หย่าร้าง 

5. อาชีพ ม า ต ร าน า ม บั ญ ญั ติ 

(Nominal scale) 

1. ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 

2. พนกังาน/ลูกจา้งองคก์รเอกชน 

3. วิชาชีพอิสระ 

4. ธุรกิจส่วนตวั 

5. รับจา้ง 

6. อื.นๆ (โปรดระบุ)................ 

6. รายไดเ้ฉลี.ยต่อเดือน ม า ต ร า เ รี ย ง อั น ดั บ 

(Ordinal scale) 

1. ตํ.ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท 

2. 15,001 – 30,000 บาท 

3. 30,001 – 45,000 บาท 

4. 45,001 – 60,000 บาท 

5. 60,001 – 75,000 บาท 

6. มากกว่า 75,001 บาทขึTนไป 

 

ส่วนที. 2 ปัจจยัการใช้บริการ โดยวดัระดับความความคิดเห็นเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) ของลิเคอร์ท (Likert) 5 ระดบัคือ มากที.สุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยที.สุด ในการ

ให้คะแนนแต่ละขอ้คาํถามดงันีT  

แบบสอบถามส่วนที. 2 เป็นขอ้มูลเกี.ยวกบัปัจจยัการใชบ้ริการ ซึ.งแบ่งเป็น 4 ดา้นดงันีT  

1. ปัจจยัเกี.ยวกับการใช้บริการ ด้านความคิดเห็น โดยแสดงเกณฑ์ในการวดัระดับความ

คิดเห็น 5 ระดบัประกอบดว้ยคาํถาม 3 ขอ้ย่อย 

2. ปัจจยัเกี.ยวกบัการใชบ้ริการ ดา้นการอา้งอิง โดยแสดงเกณฑใ์นการวดัระดบัความคิดเห็น 

5 ระดบัประกอบดว้ยคาํถาม 4 ขอ้ย่อย 

3. ปัจจัยเกี.ยวกับการใช้บริการ ด้านความเชื.อมั.น โดยแสดงเกณฑ์ในการวดัระดับความ

คิดเห็น 5 ระดบัประกอบดว้ยคาํถาม 4 ขอ้ย่อย 
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4. ปัจจยัเกี.ยวกับการใช้บริการ ด้านการรับรู้ความเสี.ยง โดยแสดงเกณฑ์ในการวดัระดับ

ความคิดเห็น 5 ระดบัประกอบดว้ยคาํถาม 4 ขอ้ย่อย 

 

ส่วนที. 3 การใช้บริการการชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชั.น มายโม่ เพย ์ของ

ธนาคารออมสินในเขตพญาไท กรุงเทพมหานครโดยวดัระดับความความคิดเห็นเป็นมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคอร์ท (Likert) 5 ระดบัคือ มากที.สุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ย

ที.สุด ในการให้คะแนนแต่ละขอ้คาํถามดงันีT  

แบบสอบถามส่วนที. 3 เป็นขอ้มูลเกี.ยวกับการใช้บริการ การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ผ่านแอพพลิเคชั.น มายโม่ เพย ์ของธนาคารออมสินในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ซึ. งแบ่งเป็น 3 

ดา้นดงันีT  

1. การใชบ้ริการ การชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชั.น มายโม่ เพย ์ของธนาคาร

ออมสินในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ด้านการรู้ถึงความมีประโยชน์ โดยแสดงเกณฑ์ในการวดั

ระดบัความคิดเห็น 5 ระดบัประกอบดว้ยคาํถาม 4 ขอ้ย่อย 

2. การใชบ้ริการ การชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชั.น มายโม่ เพย ์ของธนาคาร

ออมสินในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ดา้นการรับรู้ถึงความง่ายในการใช ้โดยแสดงเกณฑใ์นการ

วดัระดบัความคิดเห็น 5 ระดบัประกอบดว้ยคาํถาม 3 ขอ้ย่อย 

3. การใชบ้ริการ การชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชั.น มายโม่ เพย ์ของธนาคาร

ออมสินในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ดา้นการตัTงใจใชง้าน โดยแสดงเกณฑใ์นการวดัระดบัความ

คิดเห็น 5 ระดบัประกอบดว้ยคาํถาม 3 ขอ้ย่อย 

เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน 

จากสูตรคาํนวณระดบัการให้คะแนนเฉลี.ยในแต่ละระดบัชัTนโดยใชสู้ตรคาํนวณช่วงความ

กวา้งของชัTนดงันีT 

ความกวา้งของชัTน = พิสัย (คะแนนสูงสุด - คะแนนตํ.าสุด) 

    จาํนวนชัTน 

  = 5 - 1 /5 

  = 0.80 
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คะแนน 4.21 - 5.00 หมายถึงความคิดเห็นดว้ยมากที.สุด 

คะแนน 3.41 - 4.20 หมายถึงความคิดเห็นดว้ยมาก 

คะแนน 2.61 - 3.40 หมายถึงความคิดเห็นดว้ยปานกลาง 

คะแนน 1.81 - 2.60 หมายถึงความคิดเห็นระดบัตํ.า 

คะแนน 1.00 - 1.80 หมายถึง ความคิดเห็นระดบัตํ.ามาก 

 

3.4 การทดสอบเครื$องมือ 

3.4.1 การตรวจสอบความตรง (Validity) ผูว้ิจยัได้นําเสนอแบบสอบถามที.ได้สร้างขึTนต่อ

อาจารยที์.ปรึกษา และผูท้รงคุณวุฒิเพื.อตรวจสอบความครบถ้วนและความสอดคลอ้งของเนืTอหา 

(Content Validity) ของแบบสอบถามที.ตรงกับเรื.องที.จะศึกษา ซึ. งผูท้รงคุณวุฒิ จํานวน 3 ท่านที.

พิจารณาแบบสอบถาม ไดแ้ก ่

1. ดร.รุ่งโรจน์ สงสระบุญ อาจารยบ์ริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสยาม 

2. ดร.ธนกร ลิTมศรัณย ์อาจารยบ์ริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสยาม 

3. คุณศรณัยา กติติวีระนุกูล ผูช่้วยผูอ้าํนายการฝ่ายบริหารผลิตภณัฑธุ์รกจิบริการ และ

อิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารออมสิน 

เพื.อตรวจสอบความครบถว้นและความสอดคลอ้งของเนืTอหาของแบบสอบถามที.ตรงกับ

เรื.องที.ศึกษา 

3.4.2 วิธีการ และขัIนตอนการประเมิน 

การตรวจสอบความตรงเชิงเนืTอหาผูว้ิจยัไดก้ระทาํไดโ้ดยการนํานิยามเชิงปฏิบตัิการและขอ้

คาํถามให้ผูเ้ชี.ยวชาญหรือผูท้รงคุณวุฒิที.เกี.ยวขอ้งพิจารณาความสอดคลอ้ง และกรอกผลการพิจารณา 

ซึ. งดัชนีที.ใช้แสดงค่าความสอดคล้องเรียกว่า ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามและ

วตัถุประสงค์ (Item-Objective Congruence Index: IOC) โดยผู ้เชี.ยวชาญประเมินด้วยคะแนน 3 

ระดบั 

ให้คะแนน +1 หากแน่ใจว่า ขอ้คาํถามนัTนสอดคลอ้งกบันิยามของตวัแปรที.กาํหนด 

ให้คะแนน 0 หากไม่แน่ใจว่า ขอ้คาํถามนัTนสอดคลอ้งกบันิยามของตวัแปรที.กาํหนด 

ให้คะแนน -1 หากแน่ใจว่า ขอ้คาํถามนัTนไม่สอดคลอ้งกบันิยามของตวัแปรที.กาํหนด 

ค่าดชันีความสอดคลอ้งที.ยอมรับไดต้อ้งมีค่าตัTงแต่ 0.50 ขึTนไป (กรมวิชาการ, 2545, หนา้ 65) 
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สูตรในการคาํนวณ 

 

IOC =   Σ R 

  N 

 

IOC  คือ  ดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค ์

R  คือ  คะแนนของผูเ้ชี.ยวชาญ 

ΣR  คือ  ผลรวมของคะแนนผูเ้ชี.ยวชาญแต่ละคน 

Ν คือ  จาํนวนผูเ้ชี.ยวชาญ 

 

จากผลการประเมินข้อคาํถามในแบบสอบถามจํานวน 31 ข้อ โดยผูเ้ชี.ยวชาญทัTง 3 ท่าน 

พบว่า ค่าดัชนีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามและวตัถุประสงค์ (IOC) ของ 31 ขอ้คาํถาม มีค่า

คะแนนเท่ากับ XXX คะแนน แสดงว่า คาํถามเหล่านัTนมีความสอดคลอ้งกับนิยามของตัวแปรที.

กาํหนดและวตัถุประสงคข์องการวิจยั สามารถนาํไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลงานวิจยัได ้(กรม 

วิชาการ, 2545, หนา้ 65)  

 

3.4.3 การตรวจสอบความเที$ยง (Reliability)  

ผูว้ิจยัได้นําแบบสอบถามไปทดสอบ เพื.อให้แน่ใจว่าผูต้อบแบบสอบถามจะมีความเขา้ใจ

ตรงกัน และตอบคาํถามได้ตามความเป็นจริงทุกขอ้รวมทัTงขอ้คาํถามมีความเที.ยงทางสถิติ วิธีการ

ทดสอบกระทําโดยการทดลองนําแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจากผู ้ที. ใช้บริการซืT อหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์จาํนวน 40 ตวัอย่าง หลงัจากนัTน จึงวิเคราะห์ความเที.ยงของแบบสอบถามโดยใชส้ถิติ

และพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิd แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ของคาํถาม

ในแต่ละดา้น 

เกณฑ์การพิจารณาค่าสัมประสิทธิd แอลฟาของครอนบาค (α) มีค่าอยู่ระหว่าง 0<α<1 ค่า

ความเที.ยงสําหรับงานวิจยัประเภทต่างๆโดย Nunnally (1978) เสนอว่า 

 

ค่า (α) มากกว่าและเท่ากบั 0.7 สําหรับงานวจิยัเชิงสํารวจ (Exploratory Research) 

ค่า (α) มากกว่าและเท่ากบั 0.8 สําหรับงานวจิยัพืTนฐาน (Basic Research) 

ค่า (α) มากกว่าและเท่ากบั 0.9 สําหรับการตดัสินใจ (Important Research) 
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ผลจาการวัดค่าความเที.ยง พบว่า ค่าความเที.ยงของแบบสอบถามเมื.อนําไปใช้กับกลุ่ม

ทดลองจาํนวน 40 ชุดมีค่าความเที.ยงของแบบสอบถามโดยรวมเท่ากบั XXX โดยคาํถามแต่ละดา้นมี

ระดบัความเที.ยงดงันีT  

ดา้น ปัจจยัการใชบ้ริการ ค่า (α) เท่ากบั XXX 

ด้าน การใช้บริการ การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชั.น มายโม่ เพย ์ของ

ธนาคารออมสินในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ค่า (α) เท่ากบั XXX 

 ซึ. งผลของค่าสัมประสิทธิd ของครอนบาคของแบบสอบถามมีค่าความเที.ยงของตามเกณฑ์

ของ Nunnally (1978) สามารถนาํมาใชใ้นงานวิจยัได ้

 

3.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื.อวิจัยในเรื.อง “รูปแบบการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน

แอพพลิเคชั.น มายโม่ เพย ์ของธนาคารออมสินในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร” ผูว้ิจยัทาํการเก็บ

ขอ้มูลดงันีT  

3.5.1 แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจ้ากการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตวัอย่างโดย

กําหนดกลุ่มตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง เมื.อผู ้วิจัยได้รวบรวมแบบสอบถามได้ทัT งหมดแล้วทําการ

ตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพื.อทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลตามขัTนตอนต่อไป 

3.5.2 แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากแหล่งขอ้มูลต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ ์

ตาํรา บทความ อินเทอร์เน็ต วารสารทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ สารานิพนธ์ เป็นตน้ 

 

3.6 สถิติที$ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

3.6.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ 

3.6.1.1 การหาค่าร้อยละ (Percentage) ใชสู้ตรดงันีT  

P =    f (100) 

N 

เมื.อ P  คือ  ค่าคะแนนเฉลี.ย 

f  คือ  ผลรวมของคะแนนทัTงหมด 

n  คือ  ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง 

3.6.1.2 การหาค่าเฉลี.ย (Mean) ใชสู้ตรดงันีT  

 

�̅� = 	
Σx
𝑛
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เมื.อ   คือ  ค่าเฉลี.ย 

Σ� คือ  ผลรวมของคะแนนทัTงหมดของกลุ่ม 

n  คือ  จาํนวนของคะแนนในกลุ่ม 

3.6.1.3 การหาค่าส่วนเบี.ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) ใชสู้ตรดงันีT  

 

𝑆. 𝐷. = 	+
𝑛Σ𝑥,	 −	(Σ𝑥,)
𝑛(𝑛 − 1)

 

 

      

เมื.อ  S.D.  คือ  ค่าส่วนเบี.ยงเบนมาตรฐาน 

         X  คือ  ค่าคะแนน 

n  คือ  จาํนวนคะแนนในแต่ละกลุ่ม 

Σ x  คือ  ผลรวม 

3.6.2 สถิติที.ใช้หาคุณภาพของแบบสอบถามเพื.อหาความเชื.อมั.นของแบบสอบถามโดยใช้

การคาํนวณค่าสัมประสิทธิd แอลฟา (Cronbach’s Alpha Coeffient) 

 

∝	=
𝑛

𝑛 − 1 2
1 −	

Σ𝑆3,

𝑆3,
4 

 

เมื.อ α  แทนค่าความเชื.อมั.นของแบบสอบถามทัTงฉบบั 

n  แทนจาํนวนขอ้ในแบบสอบถาม 

   Σ𝑆3,   แทนผลรวมของค่าคะแนนการแปรปรวนของรายขอ้ 

𝑆3, แทนคะแนนความแปรปรวนของแบบสอบถามทัTงฉบบั 

3.6.3 การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

3.6.3.1 สมการพยากรณ์โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) เป็นวิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื.อหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตาม (Y) จาํนวน 1 ตวักับ

ตวัแปรอิสระ (X) ตัTงแต่ 2 ตวัขึTนไปเป็นเทคนิคทางสถิติที.อาศยัความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตวั

X
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แปรมาใช้ในการทํานายโดยเมื.อทราบค่าตวัแปรหนึ. งก็สามารถทํานายอีกตัวแปรหนึ. งได้สามารถ

เขยีนให้อยู่ในรูปสมการเชิงเส้นตรงในรูปคะแนนดิบ 

Ý = b0+ b1X1 + b2X2+…+ bkXk 

เมื.อ Ý  คือ คะแนนพยากรณ์ของตวัแปรตาม Y 

b0  คือ ค่าคงที.ของสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ 

b1,…,bk  คือ  นํTาหนกัคะแนนหรือสัมประสิทธิd การถดถอยของตวัแปรอิสระตวัที.1 ถึงตวั

ที. k ตามลาํดบั 

X0,…,Xk คือ  คะแนนตวัแปรอิสระตวัที. 1 ถึงตวัที. k 

k    คือ  จาํนวนตวัแปรอิสระ 

 



บทที$ 4 

 

ผลการวิจัย 

 

 การวิจยัครั* งนี* เป็นการศึกษาเรื5อง “ปัจจยัที5มีอิทธิพลต่อการใช้บริการการชาํระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชั5น มายโม่ เพย ์ของธนาคารออมสินในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร”  

โดยมีวตัถุประสงค ์เพื5อศึกษาปัจจยัที5มีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการการชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน

แอพพลิเคชั5น มายโม่ เพย ์ของธนาคารออมสิน โดยใช้เครื5องมือทางการวิจัย คือ แบบสอบถาม 

(Questionnaire) เพื5อเก็บรวบรวมขอ้มูล จาํนวนทั*งสิ*น 400 ชุด มาดาํเนินการวิเคราะห์และใชใ้นการ

วิจยั โดยผูว้ิจยัไดก้าํหนดระดบันยัสําคญัทางสถิติที5ระดบั 0.05 

 

สัญลกัษณ์และตัวอักษรที$ใช้ในการวิจัย  

การวิเคราะห์และการแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ขอ้มูล เพื5อให้เกิดความเขา้ใจใน

การแปลผลและความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูลตรงกัน ผู ้วิจัยได้ใช้สัญลักษณ์และค่าย่อ

ดงัต่อไปนี*   

 หมายถึง  ค่าเฉลี5ย (mean)  

N  หมายถึง  ขนาดประชากร  

n  หมายถึง  กลุ่มตวัอย่าง  

S.D.  หมายถึง  ค่าส่วนเบี5ยงเบนมาตรฐาน  

X
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SS  หมายถึง  ผลรวมของผลต่างกาํลงัสอง (standard deviation)  

MS  หมายถึง  ค่าเฉลี5ยผลรวมคะแนนยกกาํลงัสอง (mean square)  

df  หมายถึง  ชั*นความเป็นอิสระ (degree of freedom)  

p  หมายถึง  ระดบัความมีนยัสําคญัทางสถิติ  

*  หมายถึง  ค่านยัสําคญัทางสถิติที5ระดบั 0.05  

R  หมายถึง  ค่าสัมประสิทธิY สหสัมพนัธ์ความถดถอยเชิงพหุคูณ  

R2  หมายถึง  ค่าสัมประสิทธิY การพยากรณ์  

b  หมายถึง  ค่าสัมประสิทธิY ถดถอย  

Sig  หมายถึง  ค่านยัสําคญัทางสถิติ  

สําหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลและนาํเสนอขอ้มูล ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอผลการวิจยัในรูปแบบของ

ตารางประกอบคาํบรรยาย โดยแบ่งการวิเคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 2 ส่วนตามลาํดบั ดงันี*   

ส่วนที5 1 ผลการวิเคราะห์  

 ส่วนที5 2 การทดสอบสมมติฐาน 

  

4.1 ส่วนที$ 1 ผลการวิเคราะห์  

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัดา้นประชากรของกลุ่มตวัอย่าง ประกอบดว้ยดา้นเพศ อายุ ระดบั

การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และรายไดเ้ฉลี5ยต่อเดือน โดยแจกแจงค่าความถี5และร้อยละ ดงันี*  
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ตารางที5 4.1 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามเพศ อายุ ระดบัการศึกษา 

สถานภาพสมรส อาชีพ และรายไดเ้ฉลี5ยต่อเดือน (จาํนวน 400 คน) 

ปัจจัยด้านประชากร  จํานวน ร้อยละ 

1. เพศ ชาย 197 49.25 

 หญิง 203 50.75 

2. อาย ุ ตํ5ากว่าหรือเท่ากบั 20 ปี 16 4.00 

 21 – 30 ปี 240 60.00 

 31 – 40 ปี 75 18.75 

 41 – 50 ปี 31 7.75 

 51 – 60 ปี 28 7.00 

 มากกว่า 61 ปีขึ*นไป 10 2.50 

3. ระดบัการศึกษา ตํ5ากว่าปริญญาตรี 55 13.75 

 ปริญญาตรี 293 73.25 

 ปริญญาโท 50 12.50 

 ปริญญาเอก 2 0.5 

4. สถานภาพสมรส โสด 234 58.50 

 สมรส 158 39.50 

 หมา้ย /หย่าร้าง 8 2.00 

5. อาชีพ ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกจิ 199 49.75 

 พนกังาน/ลูกจา้งองคก์รเอกชน 150 37.50 

 วิชาชีพอิสระ 14 3.50 

 ธุรกิจส่วนตวั 21 5.25 

 รับจา้ง 16 4.00 

6. รายไดเ้ฉลี5ยต่อเดือน ตํ5ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท 21 5.25 

 15,001 – 30,000 บาท 142 35.50 

 30,001 – 45,000 บาท 79 19.75 

 45,001 – 60,000 บาท 71 17.75 

 60,001 – 75,000 บาท 61 15.25 

 มากกว่า 75,001 บาทขึ*นไป 26 6.50 
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 จากตารางที5 4.1 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามเพศ อายุ 

ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้เฉลี5ยต่อเดือน (จาํนวน 400 คน) พบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21 – 30 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี สถานภาพโสด มี

อาชีพเป็นขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ รายไดเ้ฉลี5ยต่อเดือน 15,001 – 30,000 บาท 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี$ยและส่วนเบี$ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยการใช้บริการชําระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชั$น มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสินในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
 

การวิเคราะห์ค่าเฉลี5ยและส่วนเบี5ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัการใช้บริการชาํระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชั5น มายโม่ เพย ์ของธนาคารออมสินในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

แยกเป็นรายดา้น ประกอบดว้ย ดา้นความคิดเห็น ดา้นการอา้งอิง ดา้นความเชื5อมั5น และดา้นการรับรู้

ความเสี5ยง โดยผลการวิเคราะห์มีรายละเอียด ดงันี*  

 

ตารางที5 4.2 ค่าเฉลี5ยและส่วนเบี5ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัการใชบ้ริการชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ผ่านแอพพลิเคชั5น มายโม่ เพย ์ของธนาคารออมสินในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม 

ปัจจัยการใช้บริการ  S.D. ระดับความสําคัญ 

ดา้นความคิดเห็น 4.40 0.516 มาก 

ดา้นการอา้งอิง 4.30 0.665 มาก 

ดา้นความเชื5อมั5น 4.29 0.588 มาก 

ดา้นการรับรู้ความเสี5ยง 4.28 0.552 มาก 

รวม 4.32 0.580 มาก 

  

 จากตารางที5 4.2 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดับความสําคญัเกี5ยวกับปัจจยั

การใชบ้ริการชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชั5น มายโม่ เพย ์ของธนาคารออมสินในเขต

พญาไท กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัสําคญัมาก มีค่าเฉลี5ยเท่ากบั 4.32 และค่า S.D. เท่ากบั  

0.580 เมื5อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที5มีค่าเฉลี5ยมากที5สุดคือ ด้านความคิดเห็น มีค่าเฉลี5ยเท่ากบั 

4.40 รองลงมาคือ ดา้นการอา้งอิง มีค่าเฉลี5ยเท่ากบั 4.30 ตามลาํดบั 

 

 

X
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ตารางที5 4.3 ค่าเฉลี5ยและส่วนเบี5ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัการใชบ้ริการชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ผ่านแอพพลิเคชั5น มายโม่ เพย ์ของธนาคารออมสินในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ด้านความ

คิดเห็น 

ด้านความคิดเหน็  S.D. 
ระดับ

ความสําคัญ 

1. ท่านเห็นว่าแอพพลิเคชั5น มายโม่ เพย์ ของ

ธนาคารออมสินมีความน่าสนใจในการใชง้าน 
4.39 0.542 มาก 

2. ท่านทราบถึงการใช้งานแอพพลิเคชั5น มายโม่ 

เพย ์ของธนาคารออมสินในการทาํธุรกรรมการเงิน 
4.26 0.508 มาก 

3. ท่านเห็นถึงประโยชน์และความสะดวกในการ

ใช้บริการแอพพลิเคชั5น มายโม่ เพย ์ของธนาคาร

ออมสิน 

4.55 0.498 มากที5สุด 

รวม 4.40 0.516 มาก 

 

 จากตารางที5 4.3 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดับความสําคญัเกี5ยวกับปัจจยัการใช้

บริการชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชั5น มายโม่ เพย ์ของธนาคารออมสินในเขตพญา

ไท กรุงเทพมหานคร ดา้นความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดบัสําคญัมาก มีค่าเฉลี5ยเท่ากบั 4.40 และคา่ 

S.D. เท่ากับ 0.516 เมื5อพิจารณารายขอ้พบว่า ขอ้ที5มีค่าเฉลี5ยมากสุดคือ ท่านเห็นถึงประโยชน์และ

ความสะดวกในการใชบ้ริการแอพพลิเคชั5น มายโม่ เพย ์ของธนาคารออมสิน มีค่าเฉลี5ยเท่ากบั 4.55 

รองลงมาคือ ท่านเห็นว่าแอพพลิเคชั5น มายโม่ เพย ์ของธนาคารออมสินมีความน่าสนใจในการใช้

งาน มีค่าเฉลี5ยเท่ากบั 4.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

X
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ตารางที5 4.4 ค่าเฉลี5ยและส่วนเบี5ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัการใชบ้ริการชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ผ่านแอพพลิเคชั5น มายโม่ เพย ์ของธนาคารออมสินในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ดา้นการอา้งอิง 

ด้านการอ้างอิง  S.D. 
ระดับ

ความสําคัญ 

1. ท่านศึกษาเปรียบเทียบการใช้งานแอพพลิเคชั5น 

มายโม่ เพย ์ของธนาคารออมสินกับธนาคารอื5นๆ 

ที5ให้บริการเช่นเดียวกนั 

4.25 0.765 มาก 

2. ท่านตดัสินใจใชง้านโดยพิจารณาจากคาํวิจารณ์

การใชง้านของบุคคลอื5นที5ทดลองใช ้
4.15 0.697 มาก 

3. ท่านหาแหล่งอ้างอิงการใช้งานจากแหล่งที5มี

ความน่าชื5อถือหรือบุคคลที5มีความเชี5ยวชาญใน

เรื5องระบบการใช้งานธุรกรรมทางการเงินผ่าน

แอพพลิเคชั5น 

4.34 0.599 มาก 

4. ท่านสนใจใช้บริการแอพพลิเคชั5น มายโม่ เพย ์

ของธนาคารออมสินจากการเห็นสื5 อโฆษณา

ประชาสัมพันธ์ของธนาคารหรือจากการแนะนํา

ของพนกังาน 

4.47 0.600 มาก 

รวม 4.30 0.665 มาก 

 

 จากตารางที5 4.4 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดับความสําคญัเกี5ยวกับปัจจยัการใช้

บริการชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชั5น มายโม่ เพย ์ของธนาคารออมสินในเขตพญา

ไท กรุงเทพมหานคร ด้านการอา้งอิง โดยรวมอยู่ในระดบัสําคญัมาก มีค่าเฉลี5ยเท่ากบั 4.30 และค่า 

S.D. เท่ากับ 0.665 เมื5อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที5มีค่าเฉลี5ยมากสุดคือ ท่านสนใจใช้บริการ

แอพพลิเคชั5น มายโม่ เพย ์ของธนาคารออมสินจากการเห็นสื5อโฆษณาประชาสัมพนัธ์ของธนาคาร

หรือจากการแนะนาํของพนกังาน มีค่าเฉลี5ยเท่ากบั 4.47 รองลงมาคือ ท่านหาแหล่งอา้งอิงการใชง้าน

จากแหล่งที5มีความน่าชื5อถือหรือบุคคลที5มีความเชี5ยวชาญในเรื5องระบบการใช้งานธุรกรรมทาง

การเงินผ่านแอพพลิเคชั5น มีค่าเฉลี5ยเท่ากบั 4.34 

 

X
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ตารางที5 4.5 ค่าเฉลี5ยและส่วนเบี5ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัการใชบ้ริการชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ผ่านแอพพลิเคชั5น มายโม่ เพย ์ของธนาคารออมสินในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ด้านความ

เชื5อมั5น 

ด้านความเชื$อมั$น  S.D. 
ระดับ

ความสําคัญ 

1 .  ท่านเ ชื5 อมั5นในระบบและการทํางานของ

แอพพลิเคชั5น มายโม่ เพย ์ของธนาคารออมสิน 
4.26 0.576 มาก 

2. ท่านไดท้ดลองใชง้านแอพพลิเคชั5น มายโม่ เพย ์

ของธนาคารออมสินจนเกิดความมั5นใจ 
4.31 0.543 มาก 

3. ท่านศึกษาการใช้งานแอพพลิเคชั5น มายโม่ เพย ์

ของธนาคารออมสินเป็นอย่างดีก่อนตดัสินใจใช้

บริการ 

4.32 0.650 มาก 

4. ท่านเชื5อมั5นในเสถียรภาพและประสิทธิภาพของ

แอพพลิเคชั5น มายโม่ เพย ์ของธนาคารออมสิน 
4.28 0.584 มาก 

รวม 4.29 0.588 มาก 

 

 จากตารางที5 4.5 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดับความสําคญัเกี5ยวกับปัจจยัการใช้

บริการชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชั5น มายโม่ เพย ์ของธนาคารออมสินในเขตพญา

ไท กรุงเทพมหานคร ดา้นความเชื5อมั5น โดยรวมอยู่ในระดบัสําคญัมาก มีค่าเฉลี5ยเท่ากบั 4.29 และค่า 

S.D. เท่ากับ 0.588 เมื5อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที5มีค่าเฉลี5ยมากสุดคือ ท่านศึกษาการใช้งาน

แอพพลิเคชั5น มายโม่ เพย ์ของธนาคารออมสินเป็นอย่างดีก่อนตดัสินใจใชบ้ริการ มีค่าเฉลี5ยเท่ากับ 

4.32 รองลงมาคือ ท่านไดท้ดลองใชง้านแอพพลิเคชั5น มายโม่ เพย ์ของธนาคารออมสินจนเกิดความ

มั5นใจ มีค่าเฉลี5ยเท่ากบั 4.31 
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ตารางที5 4.6 ค่าเฉลี5ยและส่วนเบี5ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัการใชบ้ริการชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ผ่านแอพพลิเคชั5น มายโม่ เพย ์ของธนาคารออมสินในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ด้านการรับรู้

ความเสี5ยง 

ด้านการรับรู้ความเสี$ยง  S.D. 
ระดับ

ความสําคัญ 

1. ท่านยินยอมทดลองใชแ้อพพลิเคชั5น มายโม่ เพย ์

ของธนาคารออมสินดว้ยตนเอง 
4.32 0.535 มาก 

2. ท่านทราบถึงขอ้กําหนดและขอบเขตความรับ

ผิดของแอพพลิเคชั5น มายโม่ เพย ์ของธนาคารออม

สินเป็นอย่างดี 

4.21 0.678 มาก 

3. ท่านตกลงใช้บริการแอพพลิเคชั5น มายโม่ เพย์ 

ของธนาคารออมสินตามเงื5อนไขที5ธนาคารกาํหนด 
4.30 0.458 มาก 

4. ท่านได้พิจารณาถึงความเสี5ยงในการใช้บริการ

ก่อนตดัสินใจสมคัรใช้งานแอพพลิเคชั5น มายโม่ 

เพย ์ของธนาคารออมสิน 

4.29 0.538 มาก 

รวม 4.28 0.552 มาก 

 

 จากตารางที5 4.6 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดับความสําคญัเกี5ยวกับปัจจยัการใช้

บริการชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชั5น มายโม่ เพย ์ของธนาคารออมสินในเขตพญา

ไท กรุงเทพมหานคร ดา้นความเชื5อมั5น โดยรวมอยู่ในระดบัสําคญัมาก มีค่าเฉลี5ยเท่ากบั 4.28 และค่า 

S.D. เท่ากับ 0.552 เมื5อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที5มีค่าเฉลี5ยมากสุดคือ ท่านยินยอมทดลองใช้

แอพพลิเคชั5น มายโม่ เพย ์ของธนาคารออมสินดว้ยตนเอง มีค่าเฉลี5ยเท่ากบั 4.32 รองลงมาคือ ท่าน

ตกลงใช้บริการแอพพลิเคชั5น มายโม่ เพย ์ของธนาคารออมสินตามเงื5อนไขที5ธนาคารกาํหนด มี

ค่าเฉลี5ยเท่ากบั 4.30 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี$ยและส่วนเบี$ยงเบนมาตรฐานของการใช้บริการ การชําระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชั$น มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสินในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
 

การวิเคราะห์ค่าเฉลี5ยและส่วนเบี5ยงเบนมาตรฐานของการใช้บริการ การชําระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชั5น มายโม่ เพย ์ของธนาคารออมสินในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

แยกเป็นรายด้าน ประกอบด้วย ด้านการรู้ถึงความมีประโยชน์ ด้านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช ้

และดา้นการตั*งใจใชง้าน โดยผลการวิเคราะห์มีรายละเอียด ดงันี*  

 

ตารางที5 4.7 ค่าเฉลี5ยและส่วนเบี5ยงเบนมาตรฐานของการใช้บริการ การชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ผ่านแอพพลิเคชั5น มายโม่ เพย ์ของธนาคารออมสินในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม 

การใช้บริการ การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน

แอพพลเิคชั$น มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสินใน            

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
 S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเหน็ 

การรู้ถึงความมีประโยชน ์ 4.44 0.491 มาก 

การรับรู้ถึงความง่ายในการใช ้ 4.49 0.492 มาก 

การตั*งใจใชง้าน 4.33 0.467 มาก 

รวม 4.42 0.483 มาก 

  

 จากตารางที5 4.7 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ความคิดเห็นเกี5ยวกับการใช้

บริการ การชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชั5น มายโม่ เพย ์ของธนาคารออมสินในเขต

พญาไท กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัสําคญัมาก มีค่าเฉลี5ยเท่ากบั 4.42 และค่า S.D. เท่ากบั 

0.483 เมื5อพิจารณารายดา้นพบว่า ดา้นที5มีค่าเฉลี5ยมากที5สุดคือ ดา้นการรับรู้ถึงความง่ายในการใช ้ มี

ค่าเฉลี5ยเท่ากบั 4.49 รองลงมาคือ ดา้นการรู้ถึงความมีประโยชน์ มีค่าเฉลี5ยเท่ากบั 4.44 ตามลาํดบั 
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ตารางที5 4.8 ค่าเฉลี5ยและส่วนเบี5ยงเบนมาตรฐานของการใช้บริการ การชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ผ่านแอพพลิเคชั5น มายโม่ เพย ์ของธนาคารออมสินในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ด้านการรู้ถึง

ความมีประโยชน์ 

ด้านการรู้ถึงความมีประโยชน์  S.D. 
ระดับความ

คิดเหน็ 

1. ท่านรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งานแอพพลิเคชั5น 

มายโม่ เพย ์ของธนาคารออมสิน 
4.54 0.499 มากที5สุด 

2. ท่านได้ศึกษาถึงแอพพลิเคชั5น มายโม่ เพย ์ของ

ธนาคารออมสินว่าช่วยอาํนวยความสะดวกในการ

ทาํธุรกรรมทางการเงินให้แก่ท่านมากยิ5งขึ*น 

4.34 0.474 มาก 

3. ท่านสามารถบอกถึงประโยชน์ในการใช้งาน

แอพพลิเคชั5น มายโม่ เพย ์ของธนาคารออมสินได ้
4.40 0.490 มาก 

4 .  ท่านพิจารณาด้านประโยชน์ในการใช้งาน

แอพพลิเคชั5น มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสิน

ก่อนตดัสินใจใชบ้ริการ 

4.49 0.500 มาก 

รวม 4.44 0.491 มาก 

 

 จากตารางที5 4.8 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญใ่ห้ความคิดเห็นเกี5ยวกบัการใชบ้ริการ การ

ชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชั5น มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสินในเขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร ดา้นการรู้ถึงความมีประโยชน์ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี5ยเท่ากบั 4.44 และ

ค่า S.D. เท่ากับ 0.491 เมื5อพิจารณารายด้านพบว่า ท่านรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งานแอพพลิเคชั5น 

มายโม่ เพย ์ของธนาคารออมสิน มีค่าเฉลี5ยเท่ากบั 4.54 รองลงมาคือ ท่านพิจารณาดา้นประโยชน์ใน

การใชง้านแอพพลิเคชั5น มายโม่ เพย ์ของธนาคารออมสินก่อนตดัสินใจใช้บริการ มีค่าเฉลี5ยเท่ากับ 

4.49 
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ตารางที5 4.9 ค่าเฉลี5ยและส่วนเบี5ยงเบนมาตรฐานของการใช้บริการ การชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ผ่านแอพพลิเคชั5น มายโม่ เพย ์ของธนาคารออมสินในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ดา้นการรับรู้ถึง

ความง่ายในการใช ้

ด้านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้  S.D. 
ระดับความ

คิดเหน็ 

1. ท่านไดท้ดลองใชแ้อพพลิเคชั5น มายโม่ เพย ์ของ

ธนาคารออมสินเพื5อดูถึงความยากง่ายในการใชง้าน

ก่อนการตดัสินใจใชจ้ริง 

4.36 0.480 มาก 

2. ทางธนาคารมีพนักงานค่อยแนะนําการใช้งาน

และมีการสาธิตการใช้งานผ่านช่องทางต่างๆ ที5

ลูกคา้สามารถเขา้ไปศึกษาได้ด้วยตนเองภายหลัง

ได ้

4.56 0.498 มากที5สุด 

3 .  ธนาคารมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ถึง

แอพพลิเคชั5น มายโม่ เพย ์ของธนาคารออมสินให้

เขา้ใจวิธีการใชง้านและความง่ายในการใชง้าน 

4.55 0.498 มากที5สุด 

รวม 4.49 0.492 มาก 

 

 จากตารางที5 4.9 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญใ่ห้ความคิดเห็นเกี5ยวกบัการใชบ้ริการ การ

ชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชั5น มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสินในเขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร ดา้นการรับรู้ถึงความง่ายในการใช ้โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี5ยเท่ากบั 4.49 

และค่า S.D. เท่ากบั 0.492 เมื5อพิจารณารายดา้นพบว่า ทางธนาคารมีพนกังานค่อยแนะนาํการใชง้าน

และมีการสาธิตการใชง้านผ่านช่องทางต่างๆ ที5ลูกคา้สามารถเขา้ไปศึกษาไดด้ว้ยตนเองภายหลงัได้ 

มีค่าเฉลี5ยเท่ากับ 4.56 รองลงมาคือ ธนาคารมีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ถึงแอพพลิเคชั5น มายโม่ 

เพย ์ของธนาคารออมสินให้เขา้ใจวิธีการใชง้านและความง่ายในการใชง้าน มีค่าเฉลี5ยเท่ากบั 4.55 
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ตารางที5 4.10 ค่าเฉลี5ยและส่วนเบี5ยงเบนมาตรฐานของการใชบ้ริการ การชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ผ่านแอพพลิเคชั5น มายโม่ เพย ์ของธนาคารออมสินในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ดา้นการตั*งใจ

ใชง้าน 

  S.D. 
ระดับความ

คิดเหน็ 

1. ท่านตั*งใจที5จะใช้บริการแอพพลิเคชั5น มายโม่ 

เพย ์ของธนาคารออมสิน 
4.41 0.492 มาก 

2. ท่านไดท้ดลองใชง้านแอพพลิเคชั5น มายโม่ เพย ์

ของธนาคารออมสินและตดัสินใจที5จะใช้บริการ

จริงต่อไป 

4.30 0.458 มากที5สุด 

3. ท่านเต็มใจสมคัรใชบ้ริการแอพพลิเคชั5น มายโม่ 

เพย ์ของธนาคารออมสิน 
4.28 0.451 มากที5สุด 

รวม 4.33 0.467 มาก 

 

 จากตารางที5 4.10 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นเกี5ยวกบัการใชบ้ริการ การ

ชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชั5น มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสินในเขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร ดา้นการรับรู้ถึงความง่ายในการใช ้โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี5ยเท่ากบั 4.33 

และค่า S.D. เท่ากบั 0.467 เมื5อพิจารณารายดา้นพบว่า ท่านตั*งใจที5จะใชบ้ริการแอพพลิเคชั5น มายโม่ 

เพย ์ของธนาคารออมสิน มีค่าเฉลี5ยเท่ากบั 4.41 รองลงมาคือ านไดท้ดลองใชง้านแอพพลิเคชั5น มาย

โม่ เพย ์ของธนาคารออมสินและตดัสินใจที5จะใชบ้ริการจริงต่อไป มีค่าเฉลี5ยเท่ากบั 4.30 

 

4.2 ส่วนที$ 2 การทดสอบสมมติฐาน 

 

การวิ เคราะห์ปัจจัยการใช้บริการที5 มี อิทธิพลต่อการใช้บริการการชําระเ งินทาง

อิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชั5น มายโม่ เพย ์ของธนาคารออมสินในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis – MRA) โดย

กาํหนดระดบันยัสําคญัทางสถิติที5ระดบั 0.05 

 

 

 

X
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รูปแบบทั5วไปของสมการพหุคูณเชิงเส้นทั5วไป คือ  

 

สูตร ; Y = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + … + bnXn  

เมื5อ ; Y   คือ  สมการถดถอยพหุคูณเชิงเส้นของตวัแปรตาม  

X1, X2, …, Xn   คือ  ตวัแปรอิสระที5 1, 2, 3 ... จนถึงตวัแปรที5 n  

b0    คือ  ค่าคงที5สมการ  

b1, b2, …, bn   คือ  ค่าสัมประสิทธิY ถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตวัแปรอิสระที5  

1, 2,3, ... จนถึงตวัแปรอิสระที5 n  

 

สูตร ; Y = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + … + bnXn  

 

เมื5อ ; Y   คือ  สมการถดถอยพหุคูณเชิงเส้นของตวัแปรตาม  

X1, X2, …, Xn  คือ  ตวัแปรอิสระที5 1, 2, 3 ... จนถึงตวัแปรที5 n  

b0    คือ  ค่าคงที5สมการ  

b1, b2, …, bn   คือ  ค่าสัมประสิทธิY ถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตวัแปรอิสระที5  

1, 2,3, ... จนถึงตวัแปรอิสระที5 n  

X1    คือ  ปัจจยัการใชบ้ริการ ดา้นความคดิเห็น 

X2    คือ  ปัจจยัการใชบ้ริการ ดา้นการอา้งอิง 

X3    คือ  ปัจจยัการใชบ้ริการ ดา้นความเชื5อมั5น 

X4    คือ  ปัจจยัการใชบ้ริการ ดา้นการรับรูค้วามเสี5ยง 

Yt    คือ  การใชบ้ริการการชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชั5น  

มายโม่ เพย ์ของธนาคารออมสินในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
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ตารางที5  4 .11  กระบวนการตัดสินใจเลือกซื* อระบบกล้องวงจรปิดของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยรวม (Yt) 

R = 0.300, R2 = 0.090, SEE = 0.156, F = 9.757, Sig. = 0.000* 

* = P < 0.05 
 

จากตารางที5 4.11 พบว่า ผลการวิเคราะห์สมการถดถอย ตามสมการมีตวัแปรอิสระทั*งหมด 

4  ตัวแปร  โดยมีตัวแปรอิสระจํานวน 2  ตัวแปร  ที5 มีผลต่อการใช้บริการการชําระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชั5น มายโม่ เพย ์ของธนาคารออมสินในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

โดยรวม โดยเรียงลาํดบัจากด้านที5มีผลสูงสุดคือ ด้านความเชื5อมั5น รองลงมาคือ ด้านการรับรู้ความ

เสี5ยง ตามลําดับ โดยค่าสัมประสิทธิY สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ 0.300 และสามารถอธิบาย

ความสัมพนัธ์ไดร้้อยละ 9.00 สามารถนาํมาแทนค่าในสมการพยากรณ์ไดด้งันี*  

 

Yt = 4.510 + 0.072X1 + 0.061X2 + (-0.259)X3 + 0.112X4 

                 0.000*     0.148     0.217     0.000*       0.022*  

 

ตัวแปร ค่าสัมประสิทธิUถดถอย (b) t Sig. 

1. ดา้นความคิดเห็น 0.072 1.450 0.148 

2. ดา้นการอา้งอิง 0.061 1.236 0.217 

3. ดา้นความเชื5อมั5น -0.259 -5.333 0.000* 

4. ดา้นการรับรู้ความเสี5ยง 0.112 2.292 0.022* 

ค่าคงที$ 4.510 19.640 0.000* 



บทที ่5 
 

สรุป และอภิปรายผลการวจิัย 
 
สรุปผลการวจัิย 

จากผลการวิจยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 50.75 
และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 49.25 มีอายุ 21 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมาคือ อายุ 31 – 40 
ปี คิดเป็นร้อยละ 18.75 การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 73.25 รองลงมาคือ ต ่ากว่า
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 13.75 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 58.50 รองลงมาคือ สมรส คิดเป็น
ร้อยละ 39.50 ส่วนใหญ่มีอาชีพขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 49.75 รองลงมาคือ 
พนักงาน/ลูกจา้งองค์กรเอกชน คิดเป็นร้อยละ 37.50 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 30,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 35.50 รองลงมาคือ รายได ้30,001 – 45,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.75 ตามล าดบั 
 
สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยการใช้บริการช าระเงินทางอเิลก็ทรอนิกส์ผ่านแอพพลเิคช่ัน มายโม่ 
เพย์ ของธนาคารออมสินในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
            ผลการส ารวจระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัการใช้บริการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ผา่นแอพพลิเคชัน่ มายโม่ เพย ์ของธนาคารออมสินในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  พบวา่ อนัดบั
ท่ี 1 ด้านความคิดเห็น ( X  = 4.40) อนัดบัท่ี 2 ด้านการอา้งอิง ( X  = 4.30) อนัดบัท่ี 3 ด้านความ
เช่ือมัน่ ( X  = 4.29) และอนัดบัท่ี 4 ดา้นการรับรู้ความเส่ียง ( X  = 4.28) ตามล าดบั 
 
สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกีย่วกบัการใช้บริการ การช าระเงินทางอเิลก็ทรอนิกส์
ผ่านแอพพลเิคช่ัน มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสินในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

ผลการส ารวจระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการใชบ้ริการ การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผา่น
แอพพลิเคชั่น มายโม่ เพย ์ของธนาคารออมสินในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร พบว่า อนัดบั 1 
ดา้นการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ ( X  = 4.49) อนัดบัท่ี 2 ด้านการรู้ถึงความมีประโยชน์ ( X  = 
4.44) และอนัดบัท่ี 3 การตั้งใจใชง้าน ( X  = 4.33) ตามล าดบั 
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การทดสอบสมมติฐาน  
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัการใช้บริการ ดา้นความเช่ือมัน่ และดา้นการรับรู้
ความเส่ียง มีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผา่นแอพพลิเคชัน่ มายโม่ เพย ์
ของธนาคารออมสินในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 
5.3 อภิปรายผลการวจัิย 

จากการวิจยัพบว่า ปัจจยัการใช้บริการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชัน่ มาย
โม่ เพย ์ของธนาคารออมสินในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร นั้ น ผูใ้ช้บริการให้ความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัจจยัการใชบ้ริการ ดา้นความคิดเห็น มากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการ
เห็นถึงประโยชน์และความสะดวกในการใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ มายโม่ เพย ์ของธนาคารออมสิน 
มากท่ีสุด รองลงมาคือ เห็นวา่แอพพลิเคชัน่ มายโม่ เพย ์ของธนาคารออมสินมีความน่าสนใจในการ
ใช้งาน และปัจจัยการใช้บริการ รองลงมาคือ ด้านการอ้างอิง เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ผูใ้ช้บริการสนใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่ มายโม่ เพย ์ของธนาคารออมสินจากการเห็นส่ือโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ของธนาคารหรือจากการแนะน าของพนักงาน มากท่ีสุด รองลงมาคือ หาแหล่ง
อา้งอิงการใชง้านจากแหล่งท่ีมีความน่าช่ือถือหรือบุคคลท่ีมีความเช่ียวชาญในเร่ืองระบบการใชง้าน
ธุรกรรมทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่น จะเห็นได้ว่าผูใ้ช้บริการรับรู้ถึงประโยชน์ของการใช้งาน
บริการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผา่นแอพพลิเคชัน่ มายโม่ เพย ์ของธนาคารออมสิน และมีความ
สนใจในการใช้บริการจากการประชาสัมพนัธ์ของธนาคารหรือการแนะน าของพนักงาน ดงันั้น
ธนาคารจึงตอ้งมีการน าเสนอบริการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผา่นแอพพลิเคชัน่ มายโม่ เพย ์ให้
ลูกค้ารับรู้ และมีพนักงานท่ีมีความเข้าใจและความสามารถในการใช้งานระบบดังกล่าวท่ีค่อย
แนะน าและแกปั้ญหาให้ลูกคา้มีความสะดวกในการใชง้าน จึงจะท าใหก้ารพฒันาแอพพลิเคชัน่ของ
ธนาคารประสบความส าเร็จ 

ผลการศึกษาขา้งตน้ยงัสอดคลอ้งกบัระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการใชบ้ริการ การช าระเงิน
ทางอิ เล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิ เคชั่น  มายโม่  เพย์ ของธนาคารออมสินในเขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการตดัสินใจใชบ้ริการจากการรับรู้ถึงความง่ายในการใช ้มากท่ีสุด 
รองลงมาคือ การรู้ถึงความมีประโยชน์ ดงันั้นการท่ีแอพพลิเคชัน่จะไดรั้บการยอมรับจากผูใ้ชง้านก็
ต่อเม่ือผูใ้ช้บริการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานและประโยชน์ของระบบดังกล่าว ซ่ึงเป็นส่ิงท่ี
ธนาคารออมสินตอ้งท าการส่ือสารกบัลูกคา้ให้ชัดเจน และสร้างการยอมรับการใช้งานจากลูกคา้ 
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เพื่อเป็นการลดตน้ทุนในการใหบ้ริการของธนาคารโดยรวมลงได ้และยงัเพิ่มความสะดวกให้ลูกคา้
สามารถท าธุรกรรมทางการเดินไดทุ้กท่ีทุกเวลา 

ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัการใช้บริการ ดา้นความเช่ือมัน่ และด้าน
การรับรู้ความเส่ียง มีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผา่นแอพพลิเคชัน่ มาย
โม่ เพย ์ของธนาคารออมสินในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของอรวรรณ ใจโต (2555) ท าการวิจัยศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ี มี
ความสัมพนัธ์ต่อการใชบ้ริการ อินเทอร์เน็ตแบงก์ก้ิงของธนาคารออมสิน ในจงัหวดัล าปาง พบว่า 
การยอมรับเทคโนโลยีดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ ท่ีไดรั้บและการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานมี
ความสัมพนัธ์ต่อการใช้บริการ Internet Banking ของธนาคารออมสิน ส่วนคุณภาพการใช้บริการ
ดา้นส่ิงท่ีสัมผสัได้ด้านความเช่ือถือได้ ด้านการตอบสนอง ด้านการให้ความมัน่ใจ และด้านการ
เขา้ถึงจิตใจ มีความสัมพนัธ์ต่อระดบัความพึงพอใจต่อการใช ้บริการ Internet Banking ของธนาคาร
ออมสิน และผลการศึกษาของคุณิตา เทพวงค์ (2558) ได้ศึกษา ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใช้
แอพพลิเคชั่น Bualuang mBanking ของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ  ในเขตจงัหวดัชลบุรี พบว่า การ
ยอมรับทางด้านเทคโนโลยี และทัศนคติมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้แอพพลิเคชั่น Bualuang 
mBanking ของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ ในเขตจงัหวดัชลบุรีอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
รวมถึงผลการศึกษาของ Lee (2013) ได้ศึกษาเร่ือง การบูรณาการรูปแบบการยอมรับนวตักรรม
หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ผา่นการใชง้านอุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนท่ี: หลกัฐานจากประเทศเกาหลีใต ้(An 
Integrated Adoption Model for E-book in a Mobile Environment:  Evidence from South Korea) 
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ และความง่ายในการใช้งานของนวตักรรมมี
อิทธิพลต่อการใช้งานจริงมากท่ีสุด และความตั้งใจท่ีจะใช้ และการรับรู้ความเส่ียงของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์บนอุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนท่ีไดเ้พิ่มความตา้นทานในทางบวก 

 
5.4 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาในคร้ังนี้ 
 1. ธนาคารตอ้งสร้างการรับรู้ถึงประโยชน์ของการใช้งานการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ผา่นแอพพลิเคชัน่ มายโม่ เพย ์ของธนาคารออมสิน เพื่อใหลู้กคา้เกิดมัน่ใจ และตดัสินใจใชบ้ริการ 

2. การน าเสนอถึงความง่ายในการใชง้านการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผา่นแอพพลิเคชัน่ 
มายโม่ เพย ์ของธนาคารออมสินจะช่วยให้ลูกคา้ของธนาคารรู้สึกอยากทดลองใชบ้ริการ และมีการ
แนะน าต่อเม่ือการใชบ้ริการเป็นท่ีประทบัใจ ง่าย สะดวก และรวดเร็ว 



58 
 

3. ควรมีการเก็บข้อมูลย้อนกลับและการรายงานปัญหาการใช้งานการช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชัน่ มายโม่ เพย ์เพื่อให้การแกไ้ขและพฒันาแอพพลิเคชัน่นั้นเกิดข้ึน
อยา่งรวดเร็วทนัต่อความตอ้งการของลูกคา้ 
 
5.5 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. ควรท าการศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
แอพพลิเคชัน่ มายโม่ เพย ์ของธนาคารออมสินในการศึกษาคร้ังต่อไป เพื่อทราบถึงระดบัความพึง
พอใจของลูกคา้เทียบกบัคู่แข่งขนั 

2. อาจท าการศึกษาในเชิงพฤติกรรมการใช้งานการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
แอพพลิเคชัน่ มายโม่ เพย ์ของธนาคารออมสิน เพื่อสร้างนวตักรรมการบริการท่ีเหนือกวา่คู่แข่งขนั
ในอนาคต 
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แบบสอบถามเพ่ือการวจิัย 
ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการใช้บริการการช าระเงินทางอเิลก็ทรอนิกส์ผ่านแอพพลเิคช่ัน มายโม่ เพย์ ของ

ธนาคารออมสินในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
 

ค าช้ีแจง 

 แบบสอบถามน้ีจดัท าข้ึนเพื่อประกอบการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้บริการการ
ช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชั่น มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสินในเขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัสยาม และจะน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปประกอบการจดัท าการคน้ควา้อิสระให้มีความ
เท่ียงตรง ดงันั้นขอ้มูลของท่านจึงเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการศึกษาคร้ังน้ี 
 ทางผูศึ้กษาจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามใหค้รบทุกขอ้และตรงตาม
ความคิดเห็นของท่าน ประกอบไปดว้ย 3 ส่วนดงัน้ี 
 ส่วนท่ี  1 ปัจจัยส่วนส่วนบุคคลของผู ้ใช้บริการการช าระเงินทางอิ เล็กทรอนิกส์ผ่าน
แอพพลิเคชัน่ มายโม่ เพย ์ของธนาคารออมสินในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
 ส่วนท่ี 2 ปัจจยัเก่ียวกบัการใชบ้ริการ 

ส่วนท่ี 3  การใช้บริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชั่น มายโม่ เพย์ ของ
ธนาคารออมสินในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
 ส่วนท่ี 4  ขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็นอ่ืน ๆ  
ขอขอบพระคุณท่านท่ีกรุณาเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี 

 
นาย เดชาพล สวนสุข 

นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัสยาม 
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ส่วนที ่1   ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคช่ัน                 
มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสินในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ลงไปในช่อง  เพยีง 1 ช่อง ตามความเป็นจริง 
 

1. เพศ    1. ชาย    2. หญิง 
2. อาย ุ   1. ต  ่ากวา่หรือเท่ากบั 20 ปี  2. 21 – 30 ปี 

 3. 31 – 40 ปี    4. 41 – 50 ปี 
 5. 51 – 60 ปี    6. มากกวา่ 61 ปีข้ึนไป 

3. ระดบัการศึกษา  1. ต  ่ากวา่ปริญญาตรี   2. ปริญญาตรี 
 3. ปริญญาโท    4. ปริญญาเอก 

4. สถานภาพสมรส  1. โสด    2. สมรส 
 3. หมา้ย /หยา่ร้าง 

5. อาชีพ   1. ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ  
 2. พนกังาน/ลูกจา้งองคก์รเอกชน 
 3. วชิาชีพอิสระ  
 4. ธุรกิจส่วนตวั 
 5. รับจา้ง  
 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..................................... 

6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
 1. ต  ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท  2. 15,001 – 30,000 บาท 
 3. 30,001 – 45,000 บาท   4. 45,001 – 60,000 บาท 
 5. 60,001 – 75,000 บาท   5. มากกวา่ 75,001 บาทข้ึนไป 

 
 
 
 
 
 
ส่วนที ่2 ปัจจัยการใช้บริการ 
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ค าช้ีแจง  : กรุณาประเมินปัจจัยการใช้บริการท่ี ส่งผลต่อการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
แอพพลิเคชัน่ มายโม่ เพย ์ของท่านโดยท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งเพียงช่องเดียวในขอ้ความท่ีตรง
กบัความเป็นจริงโดยแต่ละช่องมีความหมายดงัน้ี 
หมายเหตุ : ระดบัความคิดเห็น 

5 = เห็นดว้ยมากท่ีสุด 4 = เห็นดว้ยมาก  3 = เห็นดว้ยปานกลาง 
2 = เห็นดว้ยนอ้ย  1 = เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

 

ปัจจัยการใช้บริการ 

ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 

มาก 

ปานกลาง 

นอ้ย 

นอ้ยที่สุด 

 5 4 3 2 1 
ด้านความคิดเห็น      
7. ท่านเห็นว่าแอพพลิเคชัน่ มายโม่ เพย ์ของธนาคารออมสินมี
ความน่าสนใจในการใชง้าน 

     

8. ท่ านทราบถึงการใช้งานแอพพลิเคชั่น  มายโม่  เพย์ ของ
ธนาคารออมสินในการท าธุรกรรมการเงิน 

     

9. ท่านเห็นถึงประโยชน์และความสะดวกในการใช้บริการ
แอพพลิเคชัน่ มายโม่ เพย ์ของธนาคารออมสิน 

     

ด้านการอ้างองิ      
10. ท่านศึกษาเปรียบเทียบการใช้งานแอพพลิเคชัน่ มายโม่ เพย ์
ของธนาคารออมสินกบัธนาคารอ่ืนๆ ท่ีใหบ้ริการเช่นเดียวกนั 

     

11. ท่านตดัสินใจใช้งานโดยพิจารณาจากค าวิจารณ์การใช้งาน
ของบุคคลอ่ืนท่ีทดลองใช ้

     

12. ท่านหาแหล่งอา้งอิงการใช้งานจากแหล่งท่ีมีความน่าช่ือถือ
หรือบุคคลท่ีมีความเช่ียวชาญในเร่ืองระบบการใช้งานธุรกรรม
ทางการเงินผา่นแอพพลิเคชัน่ 
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ปัจจัยการใช้บริการ 

ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 

มาก 

ปานกลาง 

นอ้ย 

นอ้ยที่สุด 

 5 4 3 2 1 
ด้านการอ้างองิ (ต่อ)      
13. ท่านสนใจใช้บริการแอพพลิเคชัน่ มายโม่ เพย ์ของธนาคาร
ออมสินจากการเห็นส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์ของธนาคารหรือ
จากการแนะน าของพนกังาน 

     

ด้านความเช่ือมั่น      
14. ท่านเช่ือมัน่ในระบบและการท างานของแอพพลิเคชั่น มาย
โม่ เพย ์ของธนาคารออมสิน 

     

15. ท่านไดท้ดลองใชง้านแอพพลิเคชัน่ มายโม่ เพย ์ของธนาคาร
ออมสินจนเกิดความมัน่ใจ 

     

16. ท่านศึกษาการใช้งานแอพพลิเคชัน่ มายโม่ เพย ์ของธนาคาร
ออมสินเป็นอยา่งดีก่อนตดัสินใจใชบ้ริการ 

     

17. ท่ าน เช่ื อมั่ น ใน เส ถี ยรภ าพ แล ะป ระ สิ ท ธิภ าพ ขอ ง
แอพพลิเคชัน่ มายโม่ เพย ์ของธนาคารออมสิน 

     

ด้านการรับรู้ความเส่ียง      
18. ท่านยินยอมทดลองใชแ้อพพลิเคชัน่ มายโม่ เพย ์ของธนาคาร
ออมสินดว้ยตนเอง 

     

19. ท่ านทราบถึงข้อก าหนดและขอบเขตความรับผิดของ
แอพพลิเคชัน่ มายโม่ เพย ์ของธนาคารออมสินเป็นอยา่งดี 

     

20. ท่านตกลงใช้บริการแอพพลิเคชั่น มายโม่ เพย ์ของธนาคาร
ออมสินตามเง่ือนไขท่ีธนาคารก าหนด 

     

21. ท่านไดพ้ิจารณาถึงความเส่ียงในการใชบ้ริการก่อนตดัสินใจ
สมคัรใชง้านแอพพลิเคชัน่ มายโม่ เพย ์ของธนาคารออมสิน 
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ส่วนที่ 3 การใช้บริการ การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคช่ัน มายโม่ เพย์ ของธนาคารออม
สินในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
ค าช้ีแจง : กรุณาประเมินการใช้บริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชัน่ มายโม่ เพย ์
ของท่าน โดยท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่างเพียงช่องเดียวในขอ้ความท่ีตรงกบัความเป็นจริงโดยแต่
ละช่องมีความหมายดงัน้ี 
หมายเหตุ : ระดบัความคิดเห็น 

5 = เห็นดว้ยมากท่ีสุด 4 = เห็นดว้ยมาก  3 = เห็นดว้ยปานกลาง 
2 = เห็นดว้ยนอ้ย  1 = เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

 

การใช้บริการการช าระเงินทางอเิลก็ทรอนิกส์ผ่านแอพพลเิคช่ัน 
มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสิน 

ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 

มาก 

ปานกลาง 

นอ้ย 

นอ้ยที่สุด 

 5 4 3 2 1 
การรู้ถึงความมีประโยชน์      
22. ท่านรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งานแอพพลิเคชั่น มายโม่ เพย ์
ของธนาคารออมสิน 

     

23. ท่านไดศึ้กษาถึงแอพพลิเคชัน่ มายโม่ เพย ์ของธนาคารออม
สินว่าช่วยอ านวยความสะดวกในการท าธุรกรรมทางการเงิน
ใหแ้ก่ท่านมากยิง่ข้ึน 

     

24. ท่านสามารถบอกถึงประโยชน์ในการใช้งานแอพพลิเคชั่น 
มายโม่ เพย ์ของธนาคารออมสินได ้

     

25. ท่านพิจารณาดา้นประโยชน์ในการใชง้านแอพพลิเคชัน่ มาย
โม่ เพย ์ของธนาคารออมสินก่อนตดัสินใจใชบ้ริการ 
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การใช้บริการการช าระเงินทางอเิลก็ทรอนิกส์ผ่านแอพพลเิคช่ัน 
มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสิน 

ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 

มาก 

ปานกลาง 

นอ้ย 

นอ้ยที่สุด 

 5 4 3 2 1 
การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้      
26. ท่านได้ทดลองใช้แอพพลิเคชั่น มายโม่ เพย์ ของธนาคาร 
ออมสินเพื่อดูถึงความยากง่ายในการใชง้านก่อนการตดัสินใจใชจ้ริง 

     

27. ทางธนาคารมีพนักงานค่อยแนะน าการใช้งานและมีการ
สาธิตการใชง้านผ่านช่องทางต่างๆ ท่ีลูกคา้สามารถเขา้ไปศึกษา
ไดด้ว้ยตนเองภายหลงัได ้

     

28. ธนาคารมีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ถึงแอพพลิเคชัน่ มายโม่ 
เพย ์ของธนาคารออมสินให้เขา้ใจวิธีการใชง้านและความง่ายใน
การใชง้าน 

     

การตั้งใจใช้งาน      
29. ท่านตั้ งใจท่ีจะใช้บริการแอพพลิเคชั่น มายโม่ เพย์ ของ
ธนาคารออมสิน 

     

30. ท่านไดท้ดลองใชง้านแอพพลิเคชัน่ มายโม่ เพย ์ของธนาคาร
ออมสินและตดัสินใจท่ีจะใชบ้ริการจริงต่อไป 

     

31. ท่านเต็มใจสมคัรใช้บริการแอพพลิเคชั่น มายโม่ เพย ์ของ
ธนาคารออมสิน 

     

 
ส่วนที ่4 ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 

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

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

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

.................................................................................................................................................... 
***************************************************** 

ขอขอบคุณท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม 
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