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This study is quantitative research and the objective is to study the factors
related to the behavior of mobile banking users. This study applied two main theories: (1)
consumer behavior theory, which examines the personal and behavioral factors of mobile
banking users and non-users with different relationships; and (2) the diffusion of innovation
theory, which was applied to study the behavioral patterns of mobile banking users and
used S–Curve technology to collect data through paper-based surveys and in-depth
interviews with two groups of three hundred and sixty-seven samples and fifty
samples, respectively, who all lived in Bangkok. The tools used for analysis included the
Binary Choices Model and basic statistics. The results revealed that the personal and
behavioral factors that effected their decisions to use mobile banking included the
following: age, occupation, educational status, skills in terms of frequency and duration and
people with influence or recommended transactions. And the behavioral patterns of fifty
mobile banking users in Bangkok could be classified into four groups, as follows: (1) early
majority; (2) early adopters; (3) late majority; and (4) innovators were 48%, 26%, 24%,
and 2%, respectively. The majority of mobile banking users can be described as an early
majority group, because if the most influential people in society accept mobile banking, it
will result in social values that influence the acceptance group to start using mobile
banking and to use it until mobile banking is accepted in daily financial transaction
channels and reducing cash spending in Bangkok.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ภูมิหลัง
ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวติ ประจาวันมากขึ้น แม้แต่ในภาคอุตสาหกรรม
ทั่วโลกต่างก็มีการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดท่ามกลางการแข่งขันที่ ทวีความรุนแรง จากการที่
เทคโนโลยีเ ข้ ามามี อิ ท ธิ พ ลต่ อการเปลี่ ย นแปลงวิถี ชี วิต หรื อ การปฏิ บัติ แบบเดิ ม (Disruptive
Technology) โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมทางการเงิน ที่ มีก ารวางกลยุ ท ธ์ส อดคล้ องกั บ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ดังแสดงในภาพประกอบ 1 ซึ่งเป็นผลสารวจของ Jim Marous
(2019) พบว่ากลยุทธ์อันดับต้นๆที่สาคัญของสถาบันการเงินทั่วโลกกว่า 100 แห่ง ได้แก่ พัฒนา
ความสามารถด้านดิจิตอล(84%) เพิ่มระดับความสามารถด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (42%) และ
ลดต้นทุนการดาเนินงาน(32%) ตามลาดับ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงทิศทางกลยุทธ์ ภาคอุตสาหกรรม
การเงินของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินที่ต่างให้ความสาคัญต่อสถานการณ์การถูก
แทรกแซงจากเทคโนโลยี
พัฒนาความสามารถด้านดิจิตอล

84%

เพิ่มระดับความสามารถด้านการวิเคราะห์ข้อมูล

42%

ลดต้นทุนการดาเนินงาน

32%

พัฒนาด้านนวัตกรรม

31%
28%
19%
19%
16%
13%
9%

พัฒนาระบบของส่วนงาน back-office
จัดสรรบุคลากรหรือจัดอบรมหลักสูตรเพื่อเพิ่มทักษะ
พัฒนาระบบปฏิบัติการ
ปฏิบัติสอดคล้องข้อกาหนดและกฎระเบียบ

ลงทุนด้านFintechกับบริษัทคู่ค้า
ปรับปรุงด้านระบบรักษาความปลอดภัย
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ภาพประกอบ 1 กลยุทธ์อันดับต้นของสถาบันการเงินในปี 2562
ที่มา: ดัดแปลงมาจาก Jim Marous (2019)
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โทรศัพท์มอื ถือเป็นเทคโนโลยีอย่างนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิ ตแบบเดิม
เนื่องจากทุกคนมีโทรศัพท์มือถืออยู่กับตัวตลอดเวลา เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร การติดตาม
ข่าวสาร การรับส่งข้อมูล หรือการทาธุรกรรมการเงิน จากภาพประกอบ 2 ข้อมูลของ The
Capgemini Group (2018) พบว่ามูลค่าการทาธุรกรรมการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ(Mobile
Banking)ทั่วโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในปี 2556-2562 มีการคาดการณ์อัตราการเติบโตของ
มูลค่าการทาธุรกรรมการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 442.5 ในระยะเวลา 7 ปี ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าคนทั่วโลกได้ให้ความสาคัญกับการใช้บริการธนาคารผ่าน Mobile Banking มาก
ขึน้ จากอดีต
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ภาพประกอบ 2 มูลค่าการชาระเงินผ่าน Mobile Banking ทั่วโลก
ที่มา: ดัดแปลงมาจาก The Capgemini Group (2018) อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 8
ตุลาคม 2561
ปัจจุบันในสังคมไทยก็ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโทรศัพท์มือถือและเครือข่าย
โทรศัพท์ โดยผลสารวจของ Hootsuite and We Are Social (2019) พบว่าประเทศไทยเป็น
ประเทศที่ใช้โทรศัพท์มือถือเป็นระยะเวลาเฉลี่ยต่อวันนานที่สุดในโลก คือ 9 ชั่วโมง 38 นาที
และกิจกรรมที่คนไทยนิยมทาผ่านโทรศัพท์มอื ถือ 5 อันดับแรก ได้แก่ ส่งข้อความแชท(95%) ดู
วิดีโอ(95%) เล่นเกม(85%) การค้นหาสถานที่ผ่าน Mobile Map(80%) และการทาธุรกรรม

3
การเงินผ่าน Mobile Banking(74%) ตามลาดับ ดังแสดงในภาพประกอบ 3 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ปริมาณการทาธุรกรรมการเงินผ่าน Mobile Banking ของคนไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องตามการเติบโตของตลาดสมาร์ทโฟน(Smartphone) ส่งผลให้ผู้บริโภคมีช่องทางบริการ
ให้เลือกใช้เพิ่มขึ้น และสามารถอานวยความสะดวกเพื่อตอบสนองต่อวิถีชีวิตของผู้บริโภคยุค
ใหม่ที่สามารถทาธุรกรรมการเงินได้ทุกที่ ทุกเวลา รวดเร็ว และสะดวกสบาย อีกทั้งสามารถลด
ค่าใช้จ่ายจากการเดินทางมาทาธุรกรรมการเงินที่สาขาธนาคารหรือตู้ ATM นอกจากนี้สามารถ
ลดภาระงานของสาขาธนาคารลง ส่ง ผลให้ธ นาคารพาณิช ย์สามารถลดจานวนสาขาหรื อ
จานวนพนักงานสาขาที่เป็นต้นทุนลงได้
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ภาพประกอบ 3 กิจกรรมที่คนไทยนิยมใช้ผ่านโทรศัพท์มอื ถือ
ที่มา: ดัดแปลงมาจาก Hootsuite and We Are Social (2019)
แต่ข้อมูลล่าสุดจากธนาคารแห่งประเทศไทย (2562) ดังแสดงในภาพประกอบ 4
ชี้ให้เห็นว่าสัดส่วนปริมาณการทาธุรกรรมการเงิน ของคนไทย ทั้งโอนเงิน ระหว่างบัญชี และ
ชาระค่าบริการผ่านช่องทาง Mobile Banking มีแนวโน้มสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับการทา
ธุรกรรมการเงินผ่านช่องทางสาขาธนาคารหรือตู้ATM โดยการทาธุรกรรมการเงินผ่าน Mobile
Banking ปี 2560 มีปริมาณทั้งหมด 1,253,603 พันรายการ คิดเป็นร้อยละ 40.30 เมื่อเทียบ
กับปริมาณการทาธุรกรรมการเงินทั้งหมดภายในปีเดียวกัน แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มปริมาณ
ธุรกรรมการเงินผ่าน Mobile Banking เพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตามยังคงพบว่ามีกลุ่มผู้บริโภคที่ไม่
เลือกใช้บริการธุรกรรมการเงินผ่านช่องทาง Mobile Banking ซึ่งสอดคล้องกับผลสารวจของ

4
ธนาคารแห่งประเทศไทย(อณิยา ฉิมน้อย, 2561) ที่พบว่าคนไทยใช้ e-Payment เพียง 17%
จากประชากรทั้งหมดในประเทศไทย

ภาพประกอบ 4 ปริมาณการชาระเงินผ่านช่องทางต่างๆในประเทศไทย
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย (2562)
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ปัจจัยการยอมรับนวัตกรรมที่มีอิทธิ พลต่อ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธนาคารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ของ วัช
รพล คงเจริญ (2557) และปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้งาน Bitcoin ของ อลิสา ธีระศักดาพงษ
(2559) โดยทั้ง 2 งานวิจัยได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการแพร่กระจายของนวัตกรรม (Diffusion of
Innovation Theory) ของ Rogers (1962) ผลการวิจัยพบว่า สอดคล้องกับทฤษฎีของ Rogers
(1962) ที่ อ ธิ บ ายว่ า ลั ก ษณะของบุ ค คลมี อิ ท ธิ พ ลต่อ พฤติ ก รรมการเลือ กใช้ น วั ตกรรมหรื อ
เทคโนโลยี ใ หม่ ดั ง นั้ น งานวิ จั ย นี้ จ ะท าการศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ด้ า นการจ าแนกพฤติ ก รรมของ
ผู้ใช้บริการธุรกรรมการเงินผ่านทาง Mobile Banking ด้วย S-Curve เพื่อศึกษาลักษณะของ
บุคคลที่ยอมรับการทาธุรกรรมการเงินผ่านช่องทาง Mobile Banking
งานวิจัยนี้จะทาการศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ Mobile Banking ในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาปัจจั ยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ หรือไม่ใช้ Mobile Banking
และการจาแนกพฤติกรรมการใช้ Mobile Banking ด้วยทฤษฏี S-Curve เนื่องจากพฤติกรรม

5
ของผู้ใช้บริการ Mobile Banking มีปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านพฤติกรรมที่หลากหลาย บาง
คนอาจเป็นผู้ยอมรับนวัตกรรมง่าย (Early Adopters) ชอบลองสิ่งใหม่ๆเป็นกลุ่มนาสมัยชอบ
ความเป็นผู้นา หรือบางคนอาจเป็น ผู้ยอมรับช้า (Late Majority) เป็นกลุ่มคนที่การยอมรับ
นวัตกรรมเป็นผลมาจากความจาเป็นด้านเศรษฐกิจและจากแรงกดดันของเครือข่ายที่เป็นเพื่อน
สมาชิกในกลุ่ม เป็นต้น ซึ่งการจาแนกพฤติกรรมการใช้ Mobile Banking ด้วย S-Curve นี้ยังไม่
มีผู้ที่ทาการวิจัยมาก่อนหรือยังมีไม่มากนัก การศึกษาพฤติกรรมดังกล่าวนีจ้ ะมีการกาหนดกลุ่ม
สาหรับศึกษาเป็นผู้ใช้บริการ Mobile Banking ตามวัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อให้ได้มาซึ่งประเภทของ
ผู้ย อมรับ การท าธุ รกรรมการเงินผ่านช่องทาง Mobile Banking ที่มีพฤติก รรมลัก ษณะ
สอดคล้องกับประเภทของผู้รับนวัตกรรมทั้ง 5 กลุ่ม ตามทฤษฎีของ Rogers (1962) ซึ่งจาก
ข้อมูลทั้งหมดที่ทาการศึกษาจะสามารถทาให้ แบ่งประเภทผู้ยอมรับ Mobile Banking ได้ โดยใช้
วิธีการเก็บข้อมูลเป็นการสารวจแบบเชิงลึก ทั้งผ่านแบบสอบถามและสัมภาษณ์กับผู้ใช้บริการ
โดยตรง เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย
การศึก ษาในครั้งนี้จะสามารถท าให้ธ นาคารพาณิชย์ และสถาบั นการเงินทราบถึง
ปัจจัยที่สง่ ผลเชิงบวกและเชิงลบ และสามารถวางแผนระยะยาวเพื่อลดต้นทุนการดาเนินงานลง
แต่ทาให้องค์กรนั้นมีกาไรเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุดในระยะยาว(Oliver E. Williamson,
2009) เพื่อนาไปสู่การพัฒนารูปแบบการให้บริการและทาให้ประเทศไทยก้าวสู่ความเป็น
Cashless Society หรือสังคมไร้เงินสดอย่างเต็มรูปแบบต่อไปได้ในอนาคต
1.2 วัตถุประสงค์
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูว้ ิจัยได้ตั้งความมุง่ หมายไว้ ดังนี้
1.2.1 วัตถุประสงค์ที่1
เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ หรือไม่เลือกใช้การทาธุรกรรม
การเงินผ่านโทรศัพท์มอื ถือ
1.2.2 วัตถุประสงค์ที่2
การจาแนกพฤติกรรมการใช้ Mobile Banking ด้วยทฤษฏี S-Curve
1.3 ประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รับ
ผลการศึกษาจากงานวิจัยเรื่อง “การศึกษารูปแบบพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้ Mobile Banking” สามารถทาให้ธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย วางแผน
แก้ ปัญ หา และก าหนดทิศทางกลยุ ท ธ์ห รือเป้าหมาย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
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ผู้บริโภคได้อย่างถูกต้อง และยังสามารถกระตุ้นหรือเพิ่ม ส่วนแบ่งการตลาดจากผู้บริโภคที่ไม่
เลือกใช้บริการธุรกรรมการเงินผ่าน Mobile Banking ให้มาใช้บริการมากขึ้น ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะ
ทาให้ธ นาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆ สามารถลดต้นทุนจากการขยายหรือบริหารสาขา
ธนาคาร อาทิ การเช่าพื้นที่ ค่าจ้างพนักงานสาขาธนาคาร อีกทั้งสามารถลดเวลา ค่าเสีย
โอกาส และต้นทุนสาหรับการเดินทางมาทาธุรกรรมการเงินที่ สาขาธนาคารของผู้บริโภคได้อีก
ด้วย จึงเป็นการลดต้นทุนทั้งฝัง่ ผู้ประกอบการและผูบ้ ริโภคให้ได้รับประโยชน์ทั้งคู่
1.4 ขอบเขตของการศึกษา
งานวิ จั ย นี้ เ ป็ น งานวิ จั ย ข้ อ มู ล ปฐมภู มิ ท าการเก็ บ ข้ อ มู ล จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เ ป็ น
ประชากรสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
1.4.1 กลุ่มตัวอย่างข้อมูลส่วนที่1
คือ ผู้ใช้หรือไม่ใช้บริการธุรกรรมการเงิน ผ่าน Mobile Banking ที่อาศัยอยู่ใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาปัจจั ย ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ หรือไม่ใ ช้ Mobile
Banking ตามวัตถุประสงค์ที่ 1 โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจานวน 367 คน
1.4.2 กลุ่มตัวอย่างข้อมูลส่วนที่2
คือ ผู้ใ ช้บ ริก ารธุรกรรมการเงินผ่าน Mobile Banking ที่อาศัย อยู่ในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร เพื่อจาแนกพฤติกรรมผูใ้ ช้บริการ Mobile Banking ตามวัตถุประสงค์ที่ 2 โดย
ใช้กลุ่มตัวอย่างจานวน 50 คน
1.5 กรอบแนวคิด
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถนามาประยุก ต์ใช้ในการ
กาหนดกรอบแนวคิดการวิจัย โดยขั้นตอนการดาเนินงานวิจัยแสดงในภาพประกอบ 5 ดังนี้
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ภาพประกอบ 5 ขั้นตอนการดาเนินงานวิจัย
ที่มา: สรุปและรวบรวมจากผู้วจิ ัย
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ
1.6.1 Application
หมายถึง โปรแกรมอานวยความสะดวกในด้านต่างๆที่ออกแบบมาสาหรับ สมาร์ทโฟน
และแท็ปเล็ตโดยเฉพาะ ซึ่งในแต่ละระบบปฏิบัติการจะมีผู้พัฒนาแอพพลิเคชันขึ้ นมามากมาย
เพื่อให้ตรงกั บ ความต้องการของผู้ใ ช้ งาน ซึ่งจะมีใ ห้ด าวน์โ หลดทั้งฟรีและไม่ฟรี ทั้งในด้า น
การศึกษา ด้านการสื่อสาร หรือด้านความบันเทิงต่างๆ เป็นต้น (Ninetechno.com, 2557)
1.6.2 Cashless Society
หมายถึง แนวคิดสังคมเศรษฐกิจที่ปราศจากเงินสด หรือสังคมเศรษฐกิจที่ไม่นิยมถือ
เงินสด (นนทกร เทิดทูลทวีเดช, 2559)
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1.6.3 Disruptive technology
หมายถึ ง นวั ตกรรมหรือเทคโนโลยีที่สร้างตลาดและมูลค่าให้กับตัวผลิตภัณฑ์ที่ใ ช้
เทคโนโลยี และส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อตลาดของผลิตภัณฑ์เดิม รวมทั้งอาจจะทาให้ธุรกิจ
ที่ใช้เทคโนโลยีแบบเดิมหายไป ซึ่งต่างจากนวัตกรรมทั่วไปที่อาจจะเพียงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
เพิ่มคุณภาพของสินค้า หรือลดต้นทุนกระบวนการผลิตแบบเดิม (พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย ,
2559)
1.6.4 Download
หมายถึ ง การดาวน์ โ หลดเป็ น ค าที่ ใ ช้ เ พื่ อ อธิ บ ายกระบวนการคั ด ลอกข้ อ มู ล จาก
คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งไม่ว่าจะผ่านทางเครือข่ายหรือโมเด็ ม (Computer
Hope, 2018)
1.6.5 E-Payment
หมายถึง การจ่ายเงินหรือทาธุรกรรมทางการเงินผ่านเครื่องมือทันสมัย เริ่มตั้งแต่การ
รูดบัตรต่างๆ ไปจนถึงการโอนเงินไปเข้าบัญชี หรือการให้ตัดเอาจากบัญชี หรือการจ่ายผ่าน
ระบบโทรศัพท์มือถือ หรืออินเตอร์เน็ต เป็นต้น (ไทยรัฐออนไลน์, 2559)
1.6.6 Mobile banking
หมายถึ ง การท าธุ ร กรรมการเงิ น ผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต บนสมาร์ ท โฟน เป็ น หนึ่ ง ใน
นวัตกรรมที่เกิดขึน้ มาทาให้ชีวติ สะดวกสบายยิ่งขึน้ (บริษัท จีเอเบิล จากัด, 2560)
1.6.7 Smartphone
หมายถึ ง อุ ป กรณ์ ที่ เ ปรี ย บเสมื อ นคอมพิ ว เตอร์ ข นาดพกพา หากต้ อ งการติ ด ตั้ ง
ระบบปฏิบัติการต่างๆ ผู้ใช้สามารถเลื อกแอปพลิเคชั่นที่ต้องการใช้ได้ (บริษัท วีโว่ เซอร์วิส
(ประเทศไทย) จากัด, 2561)

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษารูปแบบพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
Mobile Banking” ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาเสนอตามหัวข้อ
ดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฏีทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
2.1.1 ทฤษฎีพฤติกรรมและการตัดสินใจของผูบ้ ริโภค
2.1.2 ทฤษฎีการแพร่กระจายของนวัตกรรม
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดและทฤษฏีทางเศรษฐศาสตร์ท่เี กี่ยวข้อง
2.1.1 ทฤษฎีพฤติกรรมและการตัดสินใจของผู้บริโภค
2.1.1.1 ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภคอธิบายโดยอาศัยทฤษฎีอรรถประโยชน์
อดุ ยล์ จาตุรงค์ (2534) ได้อธิบ ายทฤษฎีท างเศรษฐศาสตร์นี้ว่าการที่ผู้บริโ ภคซื้อ
สิน ค้า หรือ บริ ก ารก็ เ พราะว่า สิน ค้ าหรื อบริก ารนั้ นเป็ นความรู้สึ ก อัน แสดงถึ ง ความพอใจที่
ผูบ้ ริโภคได้รับจากการบริโภคสินค้าและบริการ ในการวิเคราะห์จะสมมติว่าอรรถประโยชน์หรือ
ความพึงพอใจวัดออกมาเป็นหน่วยได้ เรียกว่ า Utils สินค้าชนิดเดียวกันอาจให้อรรถประโยชน์
หรือความพอใจต่างกันแก่ผู้บริโภคแต่ละคน และสินค้าชนิดเดียวกันก็อาจให้อรรถประโยชน์
หรือความพึงพอใจต่างกันแก่ผู้บริโภคคนเดียวกันได้ อย่างไรก็ตามสินค้าและบริการทุกชนิด
ย่อมให้อรรถประโยชน์แก่ผบู้ ริโภคไม่มากก็น้อยขึน้ อยู่กับผูบ้ ริโภคว่าต้องการสินค้าเหล่านั้นมาก
น้อยเพียงใด หากผู้บริโภคมีความต้องการสูง อรรถประโยชน์ที่ได้จากการบริโภคสินค้านั้นจะมี
มาก ฉะนั้นผู้บริโภคจะเลือกซือ้ สินค้าอย่างมีเหตุผลได้ ตามที่ต้องการ และให้ได้อรรถประโยชน์
หรือความพึงพอใจสูงสุดจากเงินงบประมาณเท่าที่ตนมีอยู่และไม่สามารถเปรียบเทียบความพึง
พอใจระหว่างบุคคลได้
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การใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน Mobile Banking สามารถเพิ่มระดับความพึง
พอใจหรืออรรถประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้บริการได้ เนื่องจากสามารถทาธุรกรรมได้ทุกที่ ทุกเวลา
ภายในระยะเวลาอันสั้น โดยความพึงพอใจที่เ กิดขึ้นนั้นปราศจากต้นทุน จากการใช้บ ริก าร
เนื่องจากไม่เสียค่าธรรมเนียม
2.1.1.2 ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค
Kotler (2003) ได้ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ทฤษฎี พฤติก รรมการซื้อ ของผู้บ ริ โ ภค ถื อเป็ น
ส่วนประกอบที่สาคัญของการทาธุรกิจ การที่จะเข้าใจถึงสาเหตุหรือเหตุจูงใจว่าทาไมผู้บริโภค
ถึ ง ตั ด สิ น ใจซื้ อ หรื อ ไม่ ซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ บริ ก ารตั ว ใดตั ว หนึ่ ง นั้ น สามารถอธิ บ ายได้ ด้ ว ย
แบบจาลองพฤติกรรมการซื้อ (A Model of Consumer Behavior) ดังแสดงในภาพประกอบ 6

ภาพประกอบ 6 แบบจาลองพฤติกรรมการซื้อ
ที่มา: อดุยล์ จาตุรงค์ (2534)
กระบวนการของทฤษฎีพฤติก รรมการซื้อ ของผู้บ ริโ ภค โดยทั้งนี้จะเริ่มต้นจากสิ่ ง
กระตุน้ (Stimulus) ทีก่ ระตุน้ ผู้บริโภคจนทาให้เกิดความต้องการอันดับแรก สิ่งกระตุ้นดังกล่าวที่
ผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อนั้น(Buyer’s Black Box) เปรียบเสมือนกล่องดาที่ผู้ผลิต
หรือผูข้ ายไม่สามารถทาการคาดคะเนความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อได้ ซึ่งความรู้สึกนึกคิดจะได้รับ
อิท ธิพ ลจากปัจจัยต่างๆ หลั งจากมีก ารตอบสนองของผู้ซื้อ(Buyer’s Response) หรือการ
ตัดสินใจซื้อ(Buyer’s Purchase Decision) จากการเริ่มต้นที่สิ่งกระตุ้น(Stimulus) ทาให้เกิดความ
ต้องการก่อน แล้วตามด้วยการทาให้เกิดการตอบสนอง(Response) ตามมานั้น เราจึงสามารถ
เรียกว่ากระบวนการนี้วา่ S-R Theory โดยมีรายละเอียดของทฤษฎีดังนี้
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1) สิ่งกระตุ้น
อาจเกิ ด ขึ้นเองจากภายในร่างกายหรือ สิ่งกระตุ้น เกิดจากภายนอก ซึ่งนัก การ
ตลาดสนใจและจัด การสิ่งกระตุ้นภายนอก เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการผลิตภัณฑ์ สิ่ง
กระตุ้นถือเป็นเหตุจูงใจให้เกิดการซื้อสินค้า ซึ่งอาจใช้เหตุจูงใจด้านเหตุผลและด้านจิตวิทยา
(อารมณ์) สิ่งกระตุน้ ภายนอกประกอบด้วย 2 ส่วนคือ
I. สิ่งกระตุน้ ทางการตลาด
เป็นสิ่ งกระตุ้นที่นัก การตลาดสามารถควบคุมและต้องการให้มีขึ้ น เป็นสิ่ ง
กระตุ้นที่เ กี่ยวข้องกับส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย สิ่งกระตุ้นด้านผลิตภัณฑ์ สิ่ง
กระตุ้ นด้า นราคา สิ่ งกระตุ้น ด้านช่องทางการจั ดจาหน่าย และสิ่ง กระตุ้นด้า นการส่ง เสริ ม
การตลาด
II. สิ่งกระตุน้ อื่นๆ
เป็น สิ่งกระตุ้นความต้ องการผู้บ ริโ ภคที่อยู่ ภายนอกองค์ก าร ซึ่ ง สิ่งกระตุ้ น
เหล่านีค้ วบคุมไม่ได้ ได้แก่ เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง และวัฒนธรรม
2) กล่องดาหรือความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภค
ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อที่เปรียบเสมือนกล่องดา (Black box) ซึ่งผู้ผลิตหรือ
ผูข้ ายไม่ทราบได้ จึงต้องพยายามค้นหาความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อและกระบวนการตัดสินใจของ
ผูซ้ อื้ ซึ่งประกอบด้วย
I. ลักษณะของผู้ซือ้
ลักษณะของผู้ซื้อมีอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ คือ ปัจจัยด้านวัฒนธรรม ปัจจัย
ด้านสังคม ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้านจิตวิทยา
i. ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (Culture factors) เป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานที่สุดในการ
กาหนดความต้องการและพฤติกรรมของมนุษย์เป็นสัญลักษณ์และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยเป็น
ที่ยอมรับจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งเป็นตัวกาหนดและควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม
หนึ่ง ค่านิยมในการกาหนดลักษณะของสังคม และกาหนดความแตกต่างของสังคมหนึ่งจาก
สังคมอื่นๆ
ii. ปัจจัยทางสังคม (Social factors) เป็นปัจจัยภายนอกและเป็นปัจจัยที่
เกี่ยวข้องในชีวิตประจาวันและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ ลักษณะทางสังคมแบ่งเป็น 2
ระดับ
ระดับแรก คือ กลุ่มปฐมภูมิ ได้แก่ ครอบครั ว เพื่อนสนิท มักมีข้อจากัดใน
เรื่องอาชีพ ระดับชั้นทางสังคม และช่วงอายุ
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ระดับสอง คือ กลุ่มทุติยภูมิเป็นกลุ่มทางสังคมที่มีความสัมพันธ์แบบตัวต่อ
ตัว มีความเหนียวแน่นน้อยกว่ากลุ่มปฐมภูมิ
iii. ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal factors) การตัดสินใจของผู้ซื้อมักได้รับ
อิทธิพลจากคุณลักษณะส่วนบุค คลต่าง ๆ เช่น อายุ อาชีพ ขั้นตอนวัฏจักร ชีวิต ครอบครัว
อาชีพ สภาวการณ์ท างเศรษฐกิ จ การศึก ษา รูป แบบการการดาเนินชีวิต บุคลิก ภาพ และ
แนวความคิดส่วนบุคคล
iv. ปัจจัยทางจิตวิทยา (Psychological factors) เป็นปัจจัยภายในตัว
ผู้บริโภคที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อและการใช้สินค้า ปัจจัยทางจิตวิทยาประกอบด้วย
การจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ความเชื่อถือ ทัศนคติ บุคลิกภาพ และแนวคิดของตนเอง
เมื่ออิทธิพลจากปัจจัยด้านวัฒนธรรมและปัจจัยทางสังคมส่งผลต่อผู้บริโภค ซึ่ง
เกิดจากคนรอบข้างทั้งคนในครอบครัวและเพื่อนร่วมงานที่เป็นผู้ใช้บริการ Mobile Banking จน
ส่งผลให้พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคเกิดการเลียนแบบหรือปรับตัวตามพฤติกรรมคนรอบข้าง(Peer
effect) จนเกิดการเริ่มต้นใช้ธุรกรรมการเงินผ่าน Mobile Banking ในที่สุด
3) กระบวนการตัดสินใจซื้อ
การตัดสินใจซือ้ ของผู้บริโภคหรือผู้ซื้อเพื่อเลือกผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า ผู้ขาย เวลา
ในการซื้อ และปริมาณการซื้อ ซึ่งมีกระบวนการดังนี้
I. การรับรู้ปัญหา
การที่บุคคลรับรู้ถึงความต้องการของตนเองซึ่งอาจเกิดขึ้นเอง หรือเกิดจากสิ่ง
กระตุ้นภายในตัวบุคคล เมื่อถึงระดับหนึ่งจะกลายเป็ นกระตุ้นบุคคลให้เรียนรู้วิธี จัดการกับสิ่ง
กระตุ้น สิ่งกระตุ้นภายนอกเกิดจากการได้รั บการกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมภายนอกที่นักการ
ตลาดพยายามกระตุน้ ความต้องการของผูบ้ ริโภค เช่น การโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์
II. การค้นหาข้อมูล
การที่ผู้บริโภคได้รับการกระตุ้นแล้วยังไม่ดาเนินการตอบสนองความต้องการ
ในทันที ความต้องการจะถูกเก็บไว้ในความทรงจา เพื่อสนองความต้องการในภายหลังและเมื่อ
ความต้องการถูกสะสมไว้มากทาให้ผู้บริโภคเกิดความตั้งใจที่ จะได้รับการสนองความต้องการ
ท าให้ เ กิ ด การค้น หาข้ อมู ล เพื่อ หาทางสนองความต้อ งการที่ ถู ก กระตุ้ น โดยแหล่ง ของการ
แสวงหาข้ อ มู ล ของผู้ บ ริ โ ภคจะมาจากแหล่ง ต่ า งๆ 4 แหล่ ง ด้ วยกั น คือ แหล่ง บุ ค คล แหล่ ง
ทางการค้า แหล่งสาธารณะ และแหล่งประสบการณ์
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III. การประเมินผลทางเลือก
เมื่อผู้บ ริโ ภคได้รับ ข้อมูลจากขั้นตอนที่ 2 ผู้บ ริโ ภคจะเกิดความเข้าใจ และ
ประเมินผลทางเลือกต่างๆ
IV. การตัดสินใจซือ้
จากการประเมินผลทางเลือกจะช่วยให้ผู้บริโภคกาหนดความพอใจระหว่า ง
ผลิตภัณฑ์ตา่ งๆที่เป็นทางเลือก โดยปกติแล้วผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่ชอบที่สุด
V. ความรูส้ ึกภายหลังการซือ้
หลังจากซื้อและทดลองใช้ผลิตภัณฑ์แล้ว ผู้บริโภคจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับ
ความพอใจหรือไม่พอใจผลิตภัณฑ์ นักการตลาดจะต้องพยายามทราบถึงระดับความพอใจของ
ผูบ้ ริโภคภายหลังการซื้อเพราะถ้าผู้บริโภคพอใจภายหลังการซื้อผลิตภัณฑ์จะทาให้เกิดการซื้อ
ซ้าอีก
2.1.2 ทฤษฎีการแพร่กระจายของนวัตกรรม (Diffusion of Innovation Theory)
Rogers (1962) ได้อธิบายความหมายคาว่าการแพร่กระจายของนวัตกรรม คือ
กระบวนการโดยนวัตกรรมจะถูกสื่อสารผ่านช่องทางในช่วงเวลาหนึ่งระหว่างสมาชิกต่างๆที่อยู่
ระบบสังคม ส่วนสมาชิกในระบบสังคมในที่นี้จะหมายถึง สมาชิกในสังคมซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย
ที่ผู้ประดิษฐ์หรือคิดค้นนวัตกรรมคาดหวังให้บุคคลเหล่านีย้ อมรับนวัตกรรมที่ตนเผยแพร่นั่นเอง
ทั้งนี้อาจให้คานิยามคาว่า ระบบสังคมได้ว่า เป็นการรวมกันของหน่วยซึ่งมีหน้าที่แตกต่างกัน
แต่รวมกั นแก้ ปัญ หาเพื่อบรรลุ วั ตถุป ระสงค์ร่วมกั น โดยสมาชิก หรือหน่วยของระบบสังคม
อาจจะเป็ น เอกชนกลุ่ ม ที่ ไ ม่ เ ป็ น ทางกลาง หรื อ องค์ ก ารที่ มี โ ครงสร้ า งที่ ส ลั บ ซั บ ซ้ อ นหรื อ
โครงสร้างย่อย(Subsystem) ก็ได้ ซึ่งมีส่วนประกอบของการแพร่กระจายนวัตกรรมไว้ 4
ประการ คือ
1) มีนวัตกรรมเกิดขึ้น
2) ใช้ส่อื เป็นช่องทางในการส่งผ่านนวัตกรรมนั้น
3) ช่วงระยะเวลาที่เกิดเผยแพร่
4) ผ่านไปยังสมาชิกระบบสังคมหนึ่ง
Rogers (1962) ได้ สร้ าง S–Curve เพื่ออธิบายกระบวนการแพร่กระจายของเทคโนโลยีใน
สังคมเป็ นขันเป็
้ นตอนและสามารถคาดการณ์ว่ าช่วงเวลาใดสังคมจะเกิดการยอมรับเทคโนโลยี
ช่วงเวลาใดเทคโนโลยีนนจะหมดความต้
ั้
องการดังต่อไปนี ้
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ภาพประกอบ 7 S–Curve of Technology’s Everett
ที่มา: Rogers (1962)
จากภาพประกอบ 7 อธิบายปรากฏการณ์การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใน
สังคม โดยแกน Y แทนประสิทธิภาพหรือเทียบจานวนผู้ใช้ในสังคมก็ได้เช่นกัน ส่วนแกน X เป็น
เวลา
สถานะที่1 (Section I) เป็นช่วงเวลาของการประดิษฐ์คิดค้นจนประสบความสาเร็จ
ออกมา และเริ่มทดสอบวางตลาด
สถานะที่2 (Section II) เป็นช่วงเวลาที่เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมีการปฏิสัมพันธ์กับ
คนในสังคมให้รับรู้วา่ มีเทคโนโลยีน้แี ล้ว และสังคมเรียนรู้ถึงเทคโนโลยีน้ไี ปจนถึงการได้รับความ
นิยมจากคนในสังคม เกิดเป็นธุรกิจนวัตกรรมรุ่งเรืองอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีมีการพัฒนา
ประสิทธิภาพได้สูงขึ้นเรื่อยอย่างรวดเร็ว และพร้อมกับการเติบโตของจานวนผู้ใช้ เป็นช่วงเวลา
ที่เหมาะกับการทาธุรกิจที่สุด และทุกคนอยากทาธุรกิจในช่วงเวลานี้ และแน่นอนที่สุ ดผู้ที่มี
นวัตกรรมใหม่ ควรจะเข้าสู่ตลาดในช่วงนี้
สถานะที่3 (Section III) เป็นช่วงเวลาที่เทคโนโลยีอิ่มตัว ประสิทธิภาพการพัฒนาของ
เทคโนโลยีนนั้ ถึงขีดสุดของทรัพยากรที่ใช้ผลิตไม่สามารถพัฒนาต่อไปได้แล้ว ประสิทธิภาพของ
เทคโนโลยีจะมีใช้คงที่ โดยไม่สามารถพัฒนาต่อไปได้จนกว่าจะมีเทคโนโลยีใหม่มาทดแทน และ
เทคโนโลยีน้ีก็จะหายไปจากสังคม
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2.1.2.1 ลักษณะของผู้รับนวัตกรรม
ลักษณะของบุคคลที่ส่งผลต่อระยะเวลาในการยอมรับนวัตกรรมว่าช้าหรือรวดเร็วมี
ด้วยกันมี 3 ประการ คือ
1) สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม (Socioeconomic Characteristics) ผู้มีการศึกษา
อยู่ในระดับสูง มีฐานะทางเศรษฐกิจดี มีสถานะทางสังคมสูงหรือตั้งจุดหวังในชีวิต เพื่อเลื่อน
ฐานะของสังคมให้สูงขึ้น และนวัตกรรมมีความสอดคล้องกับชีวติ จะเกิดการยอมรับสูงกว่าและ
เร็วกว่าผูท้ ี่ได้รับการศึกษาน้อยด้วยฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม
2) บุคลิกภาพ (Personality Variables) พวกที่ยอมรับนวัตกรรมได้เร็วและรับได้มาก
มักจะเป็นผู้ไ ม่ยึด มั่นยึด ถือกับ สิ่งเดิม มีความสามารถเอาใจเขามาใส่ใจเรามากกว่าเป็นผู้มี
เหตุผลดีและมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษาสามารถคิดและเข้าใจนามธรรมได้ดีกว่า และเป็นผู้ชอบ
เสี่ยงภัย มีเจตคติที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงมากกว่า
3) พฤติกรรมในการสื่อสาร (Communication Behavior) การยอมรับนวัตกรรมจะ
เกิดขึ้นมากกว่าและเร็วกว่า ถ้าหากพฤติกรรมในการสื่อสารของบุคคลนั้นมีลักษณะดังนี้ คือ
บุคคลมีส่วนร่วมในสังคมและทาตัวเป็นส่วนหนึ่งของระบบสังคมได้ดี มีการเดินทางบ่อยครั้ ง
หรื อ เป็ น คนไม่ ติ ด ถิ่ น มี โ อกาสติ ด ต่ อ กั บ ผู้ น าในการเผยแพร่ น วั ต กรรม มี โ อกาสเปิ ด รั บ
สื่อมวลชน สื่อระหว่างบุคคล เป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมมาก เพราะมีโอกาสแสวงหา
ข่าวสารมาก และเป็นผู้มรี ะดับของการเป็นผูน้ าทางความคิดสูง
2.1.2.2 ประเภทของผู้รับนวัตกรรม
ลักษณะของบุคคลที่ยอมรับนวัตกรรม สามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้
1) กลุ่มผู้แนะนานวัตกรรม (Innovator) ผู้ที่ชื่นชอบเทคโนโลยีหรือนักประดิษฐ์หรือ
ผู้สร้างกระบวนการสังคมให้เกิดการยอมรับนวัตกรรม โดยกลุ่มผู้ริเริ่มมีลักษณะกล้าเสี่ยง มี
การเดินทางไปมาหาสู่กับสังคมภายนอกบ่อยกว่าสมาชิกกลุ่มอื่นๆ มีการศึกษา มีสถานภาพ
ทางสังคมสูง นอกจากนั้นกลุ่มนี้นิยมการเปลี่ยนแปลง เมื่อกลุ่มริเริ่มยอมรับนวัตกรรมใดแล้ว
จะเกิดกระบวนการสื่อสารให้บุคคลกลุ่มถัดมาได้รับรู้ขอ้ มูลและเกิดการยอมรับ
2) กลุ่มผู้ยอมรับนวัตกรรมง่าย (Early Adopters) กลุ่มคนที่ชอบลองสิ่งใหม่ๆเป็นกลุ่ม
นาสมัยชอบความเป็นผู้นา กลุ่มนี้มีคุณลักษณะใกล้เคียงกลับกลุ่มแรกในด้านการศึกษาและ
สถานภาพทางสังคมสูง แต่ไม่นาสมัยเท่ากลุ่ม Innovations เพราะมีความรอบคอบมากกว่าเป็น
กลุ่มที่ได้รับความนิยมจากสังคม เป็นผู้มีการศึกษา มีความสามารถในการให้คาแนะนาและให้
ข้อมูลที่เกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆ ได้ดใี นสังคม
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3) กลุ่มผู้ยอมรับเร็ว (Early Majority) กลุ่มคนที่มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจสูง
และมักให้ความสนใจกับสมาชิกกลุ่มอื่นๆ โดยเฉพาะกลุ่มผู้นาและกลุ่มผู้ยอมรับนวัตกรรมง่าย
เป็นกลุ่มที่กว่าจะตัดสินใจยอมรับความรู้ใหม่ๆ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ จะคิดอย่างรอบคอบ และ
การยอมรับความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ๆ จะเป็นผลมาจากการตัดสินใจของกลุ่ม Innovator และ
กลุ่ม Early Adopters อีกทั้ง Early Majority จะใช้เวลาในการตัดสินใจ
4) กลุ่มผู้ยอมรับช้า (Late Majority) เป็นกลุ่มคนที่กว่าจะยอมรับ สิ่งใหม่ๆหรือ
นวัตกรรมใหม่ๆ การยอมรับนวัตกรรมเป็นผลมาจากความจาเป็นด้านเศรษฐกิจและจากแรง
กดดันของเครือข่ายที่เป็นเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม
5) กลุ่มล้าหลัง (Laggard) เป็นกลุ่มผู้คล้อยตามยอมรับนวัตกรรมช้าที่สุด หรือก้าวไม่
ทันกลุ่มอื่น เพราะผูน้ าความคิดเห็น หรือกลุ่มทางสังคมแทบไม่มอี านาจในการผลักดันให้บุคคล
กลุ่มนีย้ อมรับนวัตกรรมได้เลย ทาให้เกิดความไม่เข้าใจและอาจไม่ยอมรับนวัตกรรมได้ จึงต้อง
ใช้ความพยายามและเวลาในการโน้มน้าวเพื่อให้กลุ่มบุคคลกลุ่มนี้เกิดการยอมรับนวัตกรรม แต่
ในขณะเดียวกันเมื่อบุค คลกลุ่มนี้ยอมรับนวัตกรรมที่เกิดขึ้นแล้ว นวัตกรรมดังกล่าวอาจเป็น
เรื่องปกติที่ยอมรับและปฏิบัติกันจนเคยชินสาหรับคนทั่วไป
S-Curve of Technology อธิบายให้เห็นภาพชัดเจนถึง การเกิด การนิยม และการตก
รุ่น ตามประสิทธิภาพของเทคโนโลยีนั้นๆ จะสอดคล้องกับการแพร่กระจายเทคโนโลยีนั้นๆ ไป
ในสังคมผ่านกลุ่มคนแต่ละกลุ่มในสังคมตามที่ได้แบ่งไว้ ซึ่งแสดงในภาพประกอบ 8 ดังนี้

ภาพประกอบ 8 S-Curve and Adopter segmentation
ที่มา: Rogers (1962)
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ตาราง 1 กลุ่มคนในสังคมที่จะยอมรับการแพร่กระจายของนวัตกรรม

กลุ่ ม คนในสั ง คม เปอร์เ ซนต์ พฤติ ก รรม
Innovators

2.5

ต้องเป็นคนแรก

Early Adopters

13.5

ชอบของใหม่

Early Majority

34

อยากมีบ้าง

Late Majority

34

จาเป็นต้องมี

Laggards

16

ก็ดีเหมือนกัน

บุ ค ลิ ก ลั ก ษณะ
ผูท้ ี่ชอบเสีย่ ง มีความรู้เป็นนักประดิษฐ์ หรือ
มีความรอบรู้ด้านเทคโนโลยี
ชอบเป็นผูน้ า ได้รับความนิยมทางสังคม มี
การศึกษา ชอบความใหม่
อยากมีบ้าง เป็นคนรอบคอบ ชอบแบบ
สบายๆ ไม่เป็นทางการ
จาเป็นต้องมี เป็นคนช่างสงสัย หัวโบราณ
ฐานะไม่ดี
รับฟังข้อมูลจากคนรอบข้าง เช่น เพื่อนหรือ
ญาติ และกลัวการเป็นหนี้

ที่มา: Rogers (1962)
2.1.2.3 กระบวนการยอมรับนวัตกรรม
การยอมรับ (adoption) หมายถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลหลั งจากได้
เรียนรู้ซึ่งทาให้เกิดความรู้ความเข้ าใจ และความชานาญ สามารถนามาใช้ในการปฏิบัติ ซึ่ง
Rogers (1962) ได้เสนอแบบจาลองการยอมรับของผู้รับสารที่มีต่อนวั ตกรรมและเทคโนโลยี
เรียกว่า กระบวนการยอมรับ ได้กล่าวถึงพฤติกรรมที่เกิดขึ้ นทางจิตใจภายในบุคคล เริ่มจากได้
ยินในเรื่องวิทยาการนวัตกรรมเทคโนโลยีแนวคิดใหม่นั้นๆ จนกระทั่งยอมรับนาไปใช้ในที่สุด ซึ่ง
กระบวนการยอมรับช่องทางทาธุรกรรมการเงินผ่าน Mobile Banking ได้นากระบวนการเรียนรู้
และการตัด สินใจดั งกล่าวมาเป็นแนวคิดพื้ นฐาน ซึ่งได้ แบ่งกระบวนการยอมรับ ออกเป็น 5
ขั้นตอน คือ
1) ขั้นรับรู้หรือตื่นตน (Awareness Stage) เป็นขั้นแรกที่นาไปสู่การยอมรับหรือปฏิเสธ
สิ่งใหม่หรือวิธีการใหม่ ขั้นนี้เป็นขั้นที่ได้รับรู้เกี่ยวกับสิ่งใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ
หรือกิจกรรมของเขา แต่ยังได้รับข่าวสารไม่ครบถ้วน ซึ่งการรับรู้มักเป็นการรับรู้โดยบังเอิญ
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และจะทาให้เกิดความอยากรู้ต่อไป อันเนื่องจากมีความต้องการวิทยาการใหม่ๆ นั้นในการ
แก้ปัญหาที่ตนเองมีอยู่
2) ขั้นสนใจ (Interest Stage) เป็นขั้นที่เริ่มมีความสนใจแสวงหารายละเอียดเกี่ยวกับ
วิทยาการใหม่ๆ เพิ่มเติม พฤติกรรมนี้เป็นไปในลักษณะที่ตั้งใจแน่ชัด และใช้กระบวนการคิด
มากกว่าขั้นแรก ซึ่งในขั้นนี้จะทาให้ได้รับความรู้เกี่ยวข้องกับสิ่งใหม่หรือวิธีการใหม่มากขึ้น ซึ่ง
บุคลิกภาพและค่านิยม ตลอดจนบรรทัดฐานทางสังคมหรือประสบการณ์เดิมจะมีผลต่อบุคคล
นั้น และมีผลต่อการติดตามข่าวสารหรือรายละเอียดของสิ่งใหม่หรือวิทยาการใหม่นนั้ ด้วย
3) ขั้นประเมินค่า (Evaluation Stage) เป็นขั้นที่จะไตร่ตรองว่าจะลองใช้วิธีการหรือหา
วิทยาการใหม่ๆ นั้นดีหรือไม่ด้วยการเปรียบเทียบระหว่างข้อดีและข้อเสียว่า เมื่อนามาใช้แล้วจะ
เป็นประโยชน์ต่อ กิ จกรรมของตนหรือไม่ หากรู้สึก ว่ามีข้อดีมากกว่าจะตั ดสินใจใช้ ขั้นนี้จ ะ
แตกต่างจากขั้นอื่นๆ ตรงที่เกิดการตัดสินใจที่จะลองความคิดใหม่ๆ โดยบุคคลมักจะคิดว่าการ
ใช้วิทยาการใหม่ๆ นั้นเป็นการเสี่ยงไม่แน่ใจถึงผลที่จะได้รับ ดังนั้นในขั้นนี้จึงต้องการแรงเสริม
(Reinforcement) เพือ่ ให้เกิดความแน่ใจยิ่งขึน้ ว่าสิ่งที่เขาตัดสินใจแล้วนั้นถูกต้องหรือไม่ โดยการ
แนะนาข่าวสารเพื่อประกอบการตัดสินใจ
4) ขั้นทดลอง (Trial Stage) เป็นขั้นที่บุคคลทดลองใช้วิทยาการใหม่ๆ นั้นกั บ
สถานการณ์ของตน ซึ่งเป็นการทดลองดูกั บส่วนน้อยก่อน เพื่อจะได้ดูว่าได้ผลหรือไม่ ในขั้นนี้
บุคคลจะแสวงหาข่าวสารที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับวิทยาการใหม่หรือนวัตกรรมนัน้
5) ขั้นตอนการยอมรับ (Adoption Stage) เป็นขั้นที่บุคคลยอมรับวิทยาการใหม่ๆ นั้น
ไปใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมของตนอย่างเต็มที่หลังจากที่ได้ทดลองปฏิบัติและเป็นประโยชน์ในสิ่ง
นั้นแล้ว
การยอมรับเป็นกระบวนการทางจิตใจของบุคคล ซึ่งจะยอมรับหรือไม่นั้นเป็นการ
ตัดสินใจด้ วยตัว เขาเอง ดังเช่น กระบวนการยอมรับช่องทางทาธุรกรรมการเงินผ่าน Mobile
Banking ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จาเป็นต้องใช้แรงจูงใจอื่นๆ ที่สามารถช่วยให้ผู้ใช้บริการ
เกิดการยอมรับและนาไปสู่การยอมรับช่องทาง Mobile Banking มากขึ้น
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สรุปทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ภาพประกอบ 9 สรุปทฤษฎีที่ใช้ในงานวิจัย
ที่มา: สรุปและรวบรวมจากผู้วจิ ัย
จากภาพประกอบ 9 แสดงถึงการประยุกต์นาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาใช้ในงานวิจัย ได้แก่
ทฤษฏีพฤติกรรมผู้บริโภคของ Kotler (2003) สาหรับการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้ หรือไม่เลือกใช้การทาธุรกรรมการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ และทฤษฎีการแพร่กระจาย
ของนวัตกรรม Rogers (1962) สาหรับการจาแนกพฤติกรรมการใช้ Mobile Banking ด้วย SCurve เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางหรือกลยุทธ์ในการเพิ่มฐานลูกค้าที่ใช้บริการธุรกรรมทางการเงิน
ผ่าน Mobile Banking และการลดต้นทุนของธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables; X) ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการยอมรับ
หรือการตัดสินใจเลือกใช้ ธุรกรรมการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ งานวิจัย นี้ได้ทาการทบทวน
วรรณกรรมจากงานวิจั ย ในประเทศและงานวิ จัย ต่ างประเทศ เพื่ อศึ ก ษาปัจ จัย ที่ ส่ง ผลต่ อ
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย ดังนี้
กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต (2561) ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์การยอมรับการใช้
บริการธนาคารดิจิทัล โดยใช้ทฤษฎีก ารแพร่กระจายนวัตกรรม กลุ่มตัวอย่างเป็นคนไทยที่มี
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย จานวน 223 คน ใช้แบบสอบถาม
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ออนไลนเป็นเครื่องมือในการวิจัย ใช้โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling:
SEM) เป็ น สถิ ติ ใ นการทดสอบสมมติ ฐ าน โดยใช้ วิ ธี ค วามเป็ น ไปได้ สู ง สุ ด ( Maximum
Likelihood) ในการประมาณค่า ผลการวิจัย พบว่า 1) ปัจจัย ที่ไ ม่มีผลต่อ การแพร่กระจาย
นวัตกรรม คือ การรับ รู้ความเสี่ยงในการใช้บริการธนาคารดิจิทัล 2) ปัจจัยที่มีผลต่อการ
แพร่กระจายนวัตกรรม คือ ความไว้วางใจในการใช้บริการ โดยการพัฒนาธนาคารดิจิทัลที่
มุ่งเน้นการแพร่กระจายนวัตกรรมในการให้บริการเพื่อสร้างความไว้วางใจต่อผู้ใช้บริการ โดย
มุ่งเน้นพัฒนาความไว้วางใจทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความหวังดี ด้านความสามารถ และด้าน
ความซื่อสัตย์ 3) ปัจจัยที่มีผลต่อความไว้วางใจในการใช้บริการ คือ ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม
บริการธนาคารดิจิทัล และ 4) ปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่กระจายนวัตกรรม ทางอ้อม คือ ความ
ตั้งใจเชิงพฤติกรรมบริการธนาคารดิจทิ ัล โดยที่มตี ัวแปรความไว้วางใจเป็นตัวแปรส่งผ่าน
จันจิรา วิลาศรี (2558) ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการยอมรับ
การชาระเงินผ่ านอุ ป กรณ์เ คลื่อ นที่ โดยใช้ ท ฤษฎีก ารต่ อต้ านนวัตกรรมในการศึก ษา กลุ่ ม
ตัวอย่างเป็นผู้ใช้โ ทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ต ที่ไม่เคยใช้และไม่ได้ใช้บ ริการชาระเงินผ่าน
อุปกรณ์เคลื่อนที่อยู่ในปัจจุบัน จานวน 364 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย และ
วิเคราะห์โดยความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อผู้ต่อต้านนวัตกรรมคือ อุปสรรคด้านการใช้งาน อุปสรรคจากวิธีการแบบดั้งเดิม และการ
รับรู้ความเสี่ยง ตามลาดับ ซึ่งทั้ง 3 ปัจจัยเป็นอุปสรรคที่ส่งผลกระทบให้เกิดการต่อต้านของผู้
ไม่ยอมรับนวัตกรรมที่มีลักษณะแตกต่างกัน 2) ปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อต้านนวัตกรรมคือ อุปสรรค
ด้านการเห็นคุณค่า การรับรู้ต้นทุนค่าใช้จ่าย และความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งทั้ง 3
ปัจจัย ไม่เป็นสาเหตุที่ทาให้ผู้ต่อต้านการใช้บริการชาระเงินผ่านอุปกรณ์ (กนกกาญจน์ เสน่ห์
นมะหุต, 2561)เคลื่อนที่มลี ักษณะแตกต่างกัน
จินดาพร บทสูงเนิน (2553) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้
บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค และทฤษฎีส่วนประสม
การตลาดในการศึก ษา กลุ่มตัว อย่างที่ศึก ษาเป็นผู้ใ ช้บ ริก ารธนาคารอิเ ล็กทรอนิก ส์ใ นเขต
อาเภอเมือง จังหวัดนคราชสีมา จานวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย และ
วิเคราะห์โดยความถดถอยพหูคูณ(Multiple Regression Analysis) และสหสัมพันธ์อย่างง่าย
ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธนาคาร
อิเล็กทรอนิกส์ คือ ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านผลิตภาพ 2) ปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ คือ ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด และด้านลักษณะทางกายภาพ เนื่องจาก
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ผลิตภัณฑ์/บริการ อัตราค่าธรรมเนียม สถานที่ติดตั้งรวมถึงสภาพแวดล้อม และการส่งเสริม
การตลาดของธนาคารอิเล็กทรอนิกส์แต่ละธนาคารมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน จึงอาจทาให้ไม่มี
ผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของผู้ใช้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
จุฑ าภรณ์ ไร่ ว อน (2558) ศึ ก ษาปั จ จัย ที่ ส่ งผลต่ อการใช้ บ ริ ก ารบั วหลวง
iBanking ของธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) โดยใช้ทฤษฎีส่วนประสมการตลาด กลุ่ม
ตัวอย่างที่ศึกษาคือ ผู้ใช้บริการบัวหลวง iBanking ของธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) เขต
สาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จานวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย และ
วิเคราะห์โดยความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์
สัน ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการใช้บริการบัวหลวง iBanking คือ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เ ฉลี่ยต่อเดือน ถ้าปัจจัยดังกล่าวแตกต่างกันพฤติกรรมการ
ใช้บริการแตกต่างกัน 2) ปัจจัยด้านทัศนคติที่ส่งผลต่อการใช้บริการบัวหลวง iBanking คือ
ทัศนคติด้านค่านิยม และทัศนคติด้านความน่าเชื่อถือ 3) ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ส่งผล
ต่อการใช้บริการบัว หลวง iBanking คือ ด้ านกระบวนการ ด้านช่องทางจัดจาหน่าย ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านพนักงานที่ให้บริการ และด้านการส่งเสริม
การตลาด 4) ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ คือ ปัจจัยด้านทัศนคติ และปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด
ชนม์ นิ ก านต์ อ้ อ วิ จิ ต ร (2550) ศึก ษาพฤติ ก รรมการใช้ บ ริ ก ารธนาคารทาง
อินเตอร์เ น็ตของลู ก ค้า ธนาคารกรุ งไทย จากั ด (มหาชน) โดยใช้ท ฤษฎีอุ ป สงค์และทฤษฎี
พฤติก รรมผู้บ ริโ ภค กลุ่มตัว อย่างที่ศึก ษาคือ ผู้ใ ช้ บ ริก ารธนาคารกรุงไทยที่ใ ช้บ ริก าร KTB
Online และไม่ได้ใช้ จานวน 435 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย วิเคราะห์โดย
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวิจัย พบว่า 1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการใช้บริการ คือ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 2) ปัจจัยที่
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ คือ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 3)
ปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ คือ เพศ สาหรับผู้ไม่ใช้บริการธนาคารทาง
อินเตอร์เน็ต พบว่า ส่วนใหญ่มีพฤติกรรม ทาธุรกรรมการเงินผ่านช่องทางเคาน์เตอร์ธนาคาร
สาขาในเวลาปกติ เหตุผลสาคัญที่ไม่ใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต เพราะไม่มั่นใจในความ
ปลอดภัยในการใช้บริการ แต่จะให้ความสนใจใช้ เมื่อเพิ่มระบบความปลอดภัยในการให้บริการ
เพิ่มมากขึ้น
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ฐาณัฐ ทับทิมทอง and จรัชวรรณ จันทรัตน์ (2561) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจในการให้บ ริก ารแบบ M-Banking ของธนาคารออมสินกรณีศึก ษา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยใช้ทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด และทฤษฎีเกี่ยวกับการ
ยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ทฤษฏีการแพร่กระจายของนวัตกรรม ทฤษฎีการ
กระทาด้วยเหตุผล และทฤษฎีโมเดลการยอมรับเทคโนโลยี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ
ลูกค้าที่ใช้บริการธนาคารออมสิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวน 399 คน ใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการวิจัย และวิเคราะห์โดยการถดถอยเชิงพหุและการวิเคราะห์ผ่านค่าความ
แปรปรวน (Multiple Regression, ANOVA) ผลการศึกษาพบว่า 1) ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการแบบ M-Banking ของธนาคารออมสิน เชิง
ลบ คือ ด้านผลิตภัณฑ์ 2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ให้บริการแบบ M-Banking ของธนาคารออมสิน เชิงบวก คือ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกายภาพ และการนาเสนอ 3) ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการแบบ M-Banking ของธนาคารออมสิน
คือ ด้านบุคคล และด้านกระบวนการ 4) ปัจจัยกาหนดคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึง
พอใจในการให้บริการแบบ M-Banking ของธนาคารออมสิน เชิงลบ คือ ด้านลักษณะทาง
กายภาพ ด้านความน่าเชื่อถือ และด้านการตอบสนองความมั่นใจได้ 5) ปัจจัยกาหนดคุณภาพ
การบริการที่สง่ ผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการแบบ M-Banking ของธนาคารออมสิน เชิง
บวก คือ ด้านความใส่ใจ 6) ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีที่ไม่สง่ ผลต่อความพึงพอใจในการ
ให้บริการแบบ M-Banking ของธนาคารออมสิน คือ ด้านอิทธิพลทางสังคม ด้านการรับรู้ถึง
ความง่ายของการใช้งาน 7) ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ให้บริการแบบ M-Banking ของธนาคารออมสิน เชิงลบ คือ ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ของการ
ใช้งาน และด้านทัศนคติในการใช้งาน
ทัศนีย์ สระสาราญ (2555) ศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าที่มีผลต่อการใช้ บริการ
ธุรกรรมการเงินของธนาคาร กรณีศึกษา ธนาคารออมสิน สาขาในอาเภอลาลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี โดยใช้ทฤษฏีประชากรศาสตร์ ทฤษฏีพฤติกรรมผู้บริโภค และทฤษฏีการบริการ กลุ่ม
ตัว อย่างที่ใ ช้ใ นการศึก ษาคือ ผู้ใ ช้บ ริก ารธนาคารออมสิน สาขาในอาเภอลาลูก กา จังหวัด
ปทุมธานี จานวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย และวิเคราะห์โดย t-test,
One-way ANOVA และ Least-Significant Different (LSD) ผลการศึกษาพบว่า 1) ปัจจัยส่วน
บุคคลที่ส่งผลต่อการใช้บริการธุรกรรมการเงินด้านการสื่อสาร คือ อาชีพ และรายได้ 2) ปัจจัย
ส่วนบุคคลที่ไม่ส่งผลต่อการใช้บ ริการธุรกรรมการเงิน คือ เพศ อายุ สถานภาพ และระดับ
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การศึกษา 3) ปัจจัยด้านพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการใช้บริการธุรกรรมการเงิน คือ ปัจจัยด้าน
ช่วงเวลาในการใช้บริการ ที่สง่ ผลต่อในด้านความน่าเชื่อถือ และด้านการตอบสนอง
ธนิฏฐา พุ่มอิ่ม (2557) ศึกษาปัจจัยในการเลือกใช้เครื่องมือการชาระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย โดยใช้ทฤษฏีอุปสงค์ของเงิน(Demand for Money) กลุ่มตัวอย่าง
ที่ศึกษาคือ ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ซึ่งใช้ข้อมูลจาก FinScope Thailand 2013 ของสานักนโยบาย
พัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน จานวน 5,856 คน จากการสุ่มเลือกทุกภูมิภาคในประเทศ
ไทย ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย และวิเคราะห์โดย Logit Model ผลการศึกษา
พบว่า 1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เชิงลบ คือ อายุมาก และเพศ
ชาย เมื่ออายุเพิ่มขึ้นความน่าจะเป็นในการใช้เครื่องมือการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์น้อยลง
อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ หรื อ ผู้ บ ริ โ ภคที่ อ ายุ น้ อ ยกว่ า มี ค วามน่ า จะเป็ น ในการเลื อ กใช้
เครื่องมือการชาระเงินเพิ่มขึ้น ขณะที่ผู้บริโภคเพศชายความน่าจะเป็นในการเลือกใช้เครื่องมือ
การชาระเงินแบบอิเ ล็ ก ทรอนิก ส์น้ อยลงอย่างมีนัยสาคัญ 2) ปัจจัย ที่ส่งผลต่อการเลือกใช้
เครื่ อ งมื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เชิ ง บวก คื อ ความรู้ ท างการเงิ น ระดั บ การศึ ก ษา การใช้
โทรศัพท์มือถือและการใช้อินเตอร์เน็ต รายได้ สถานภาพแรงงาน และพื้นที่ 3) ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการเลือกใช้บัตรเดบิต เชิงลบ คือ อายุ และเพศชาย 4) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บัตรเด
บิต เชิงบวก คือ สถานภาพ ระดับการศึก ษา การใช้โ ทรศัพท์มือถือและการใช้อินเตอร์เน็ต
รายได้ ความรู้ทางการเงิน และพื้นที่ 5) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บัตรเครดิต เชิงบวก คือ
อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ความรู้ทางการเงิน และพื้นที่ 6) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้
Internet Banking และ Mobile Banking คือ รายได้ การใช้บริการอินเตอร์เน็ต และความรู้
ทางการเงิน
ธนวรรณ ส านวนกลาง (2559) ศึ ก ษาเรื่ อ งการยอมรั บ เทคโนโลยี ก ารท า
ธุรกรรมทางการเงินรูปแบบ M – Banking โดยใช้ ทฤษฎีการแพร่กระจายของนวัตกรรม
แบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยี และแบบจาลองของ DeLone and Mclean กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการศึกษาคือ ผู้ใช้บริการเทคโนโลยีการทาธุรกรรมทางการเงินรูปแบบ M – Banking เขต
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง จานวน 490 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การวิจัย วิเคราะห์โดนเทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสารวจ และการวิเคราะห์สมการเชิง
โครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยที่สง่ ผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการทาธุรกรรมทางการ
เงินรูปแบบ M – Banking คือ ปัจจัยด้านการรับรู้ความเสี่ยง และปัจจัยด้านการวัดความสาเร็จ
ของระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย คุณภาพของข้อมูล , คุณภาพของระบบ และคุณภาพของ
บริการ
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นาตยา ศรีสว่างสุข (2558) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับแอปพลิเคชั่นมาย
โมในการทาธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่ กรณีศึกษา ธนาคารออมสินใน
เขตกรุ ง เทพมหานคร โดยใช้ ท ฤษฎี พ ฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภค และทฤษฎี ก ารแพร่ ก ระจายของ
นวัตกรรม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ ผู้ใช้ แอปพลิเคชั่นทาธุรกรรมการเงินกับธนาคาร
ออมสิน จานวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย และวิเคราะห์โดยความ
แปรปรวนทางเดียว(One-way Analysis of Variance หรือ One-way ANOVA) ผลการวิจัย
พบว่า 1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อ การยอมรับ แอปพลิเคชั่นมายโม คือ ด้านความคาดหวังในความ
พยายาม ด้านสภาพของสิ่งอานวยความสะดวก และด้านอิทธิพลของสังคม 2) ปัจจัยส่วน
บุคคลที่สง่ ผลต่อการยอมรับแอปพลิเคชั่นมายโม คือ อายุ และอาชีพ
นรศิลป์ ชูชื่น and รฐา คุณาสุภั คกุล (2560) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้
บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่( Mobile Banking) ของธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย โดยใช้ทฤษฎีส่วนประสมการตลาด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ ผู้ใช้บริการ
ธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จานวน 500
คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย และวิเคราะห์โดยความแปรปรวนทางเดียว(Oneway Analysis of Variance หรือ One-way ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยส่วนบุคลที่ไม่
ส่งผลต่อการใช้บริการธุรกรรมการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ คือ เพศ สถานภาพ และระดับ
การศึกษา 2) ปัจจัยส่วนบุคลที่ส่งผลต่อ การใช้บริการธุรกรรมการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
คือ อายุน้อย อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า กลุ่มอายุ 20 – 35 ปี และ 36 – 50 ปี มีผล
ต่อการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน Mobile banking มากกว่ากลุ่มอายุ 51 ปีขึ้นไป ด้าน
อาชีพ กลุ่มอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมีผลต่อการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน Mobile
banking มากกว่ากลุ่มอาชีพข้าราชการ ขณะที่รายได้แตกต่างกันมีผลการใช้ Mobile banking
แต่ ไ ม่ พ บความแตกต่ า งรายคู่ 3) ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การใช้ บ ริ ก ารธุ ร กรรมการเงิ น ผ่ า น
โทรศัพท์เคลื่อนที่ คือ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยด้านการยอมรับนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี และปัจจัยด้านคุณภาพของระบบสารสนเทศ
ปริยวิศว์ ชูเชิด and ฉัตรทอง นกเชิดชู (2560) ศึก ษาเรื่องการยอมรับ
นวัตกรรมบริการโอนเงินและรับเงินโอนพร้อมเพย์และประสิทธิผลในการทาธุรกรรมการเงิน
ผ่านระบบพร้อมเพย์ โดยใช้ทฤษฎีการยอมรับนวัตกรรม กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือ ผู้ที่อาศัยอยู่
ในพื้นที่ในจังหวัดนนทบุรีและกรุงเทพมหานคร จานวน 384 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการวิ จั ย และวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยการหาค่ า ความถี่ ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว(OneWay ANOVA) และการวิเคราะห์
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สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยที่มผี ลต่อการยอมรับนวัตกรรม
พร้อมเพย์ คือ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และประสบการณ์ใช้อินเทอร์เน็ต 2) ปัจจัยที่มี
ผลต่อประสิท ธิ ผลนวั ตกรรมบริการโอนเงินและรับ เงินโอนพร้อมเพย์ คือ ประสบการณ์ใ ช้
อินเทอร์เ น็ต 3) ปัจจัย ที่มีผลต่อการยอมรับ นวัตกรรมพร้อมเพย์ คือ ประสิทธิผลการนา
นวัตกรรมบริการโอนเงินและรับเงินโอนพร้อมเพย์
พรพรรณ อาชีวะเกษะ (2560) ศึกษาอุปสรรคและตัวขับการยอมรับเทคโนโลยี
เอ็นเอฟซีในการชาระสินค้าผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ กรณีศึกษาประเทศไทย โดยใช้ทฤษฏีการ
ต่ อ ต้ า นนวั ต กรรม และทฤษฏี ก ารเผยแพร่ น วั ต กรรม กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ศึ ก ษาคื อ ผู้ ใ ช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีเอ็นเอฟซี มีบัตรเครดิตหรือมีบัตรเดบิต หรือรู้จักแต่ไม่ใช้เทคโนโลยีเอ็น
เอฟซี จานวน 200 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย และวิเคราะห์โดยสมการ
ถดถอย ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้ เทคโนโลยีเอ็นเอฟซีในการ
ชาระสินค้าผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ คือ อุปสรรคด้านความเสี่ยง และอุปสรรคด้านภาพลักษณ์
2) ปั จ จั ย ที่ ไ ม่ ส่ ง ผลต่ อ การยอมรั บ การใช้ เ ทคโนโลยี เ อ็ น เอฟซี ใ นการช าระสิ น ค้ า ผ่ าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ คือ อุปสรรคด้านการใช้งาน และอุปสรรคใช้งานแบบดั้งเดิม 3) ปัจจัยที่เป็น
ตัวขับต่อการยอมรับเทคโนโลยีเอ็นเอฟซีในการชาระสินค้าผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ คือ ประโยชน์
ในเชิงเปรียบเทียบ และความไว้วางใจ
พิม พ์นริญ ต์ เอกสุ ภั กดิ (2558) ศึก ษาพฤติก รรมและความเชื่ อมั่ นในการใช้
บริการรหัสคิวอาร์ทาธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์จากัด (มหาชน) โดย
ใช้ ท ฤษฏี พ ฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภค กลุ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ น ลู ก ค้ า ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ แ ละอยู่ ใ นเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จานวน 400 คน แบ่งเป็นลูกค้ากลุ่มที่เคยใช้และกลุ่มที่ไม่เคย
ใช้รหัสคิวอาร์ทาธุรกรรมทางการเงิน กลุ่มละ 200 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
วิจัย และวิเคราะห์โดย t-test, F-test และ X2-test ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยส่วนบุคคลที่
ส่งผลต่อการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านรหัสคิวอาร์ ที่แตกต่างกัน คือ อายุ และระดับ
การศึกษา 2) ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านรหัสคิวอาร์
เชิ งบวก คื อ รายได้ สู ง อาชีพ และผู้ที่ มี ความเชี่ ย วชาญด้ านคอมพิ วเตอร์ ร ะดั บ ทั่ว ไปหรื อ
เชี่ยวชาญจะมีการใช้บริการรหัสคิวอาร์มากกว่ากลุ่มที่เริ่มต้นใช้งานหรือไม่เคยใช้งานเลย 3)
ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านรหัสคิวอาร์
คือ เพศ อาชีพ และระดับการศึกษา 4) ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่น ด้านความ
ปลอดภัยของข้อมูลและด้านเทคโนโลยี คือ อายุ รายได้ สถานภาพ และระดับความเชี่ยวชาญ
ด้านคอมพิวเตอร์
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รัชนีกร ด่านดารงรักษ์ (2557) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ SCB Easy
Net ของธนาคารไทยพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ทฤษฏีส่วนประสมทางการตลาด
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือ ผู้บริโภคที่เป็นลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครที่ใช้
SCB Easy Net จานวน 350 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย ผลการวิจัยพบว่า 1)
ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ SCB Easy Net คือ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ 2) ปัจจัยส่วนบุคคลที่ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ SCB
Easy Net คือ สถานภาพ
วัชรพล คงเจริญ (2557) ศึกษาปัจจัยการยอมรับนวัตกรรมที่มีอิทธิพลต่อความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการธนาคารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ทฤษฏี
การแพร่ ก ระจายของนวั ต กรรม กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ศึ ก ษาคื อ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารธนาคารผ่ า น
โทรศัพท์เคลื่อนที่ จานวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย และวิเคราะห์โดย
สถิติที่ใช้ใ นการวิเ คราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ย งเบนมาตรฐาน สถิติค่า
สัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) และการ
วิเคราะห์ การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัย
ที่มีผลต่อการยอมรับนวั ตกรรม คือ ด้านประโยชน์เ ชิงเปรียบเทียบ ด้านการสังเกตได้ ด้าน
ความเข้ากันได้ ด้านความสามารถนาไปทดลองใช้ ด้านการยอมรับความเสี่ยง และด้านความ
ซับซ้อน ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีของ Rogers (1995) ที่ศึกษาลักษณะของบุคคลและนวั ตกรรมที่มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการใช้ แ อพพลิ เ คชั่ น บนระบบปฏิ บั ติ ก ารไอโอเอสของผู้ บ ริ โ ภคใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า มีลักษณะของผู้รับนวัตกรรมกลุ่มผู้ที่ยอมรับนวัตกรรมได้ง่าย ลักษณะ
ของนวั ต กรรมด้า นประโยชน์ ที่ไ ด้ รับ จากการใช้ง านในเชิ งเปรีย บเที ย บกั บ สิน ค้าที่ มีอยู่ เ ดิ ม
(Relative Advantage) มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการไอ
โอเอสของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
วิริย าภรณ์ เตชะกฤตธีรพงศ์ (2558) ศึก ษาปัจจัย การยอมรับ การใช้งาน
เทคโนโลยีการทางานร่วมกันของบุคลากรในองค์การ โดยใช้ทฤษฏีรวมของการยอมรับและการ
ใช้เทคโนโลยี (UTAUT) และทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม (DOI) กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือ
ผู้ใช้เทคโนโลยีการทางานร่วมกันในองค์การ จานวน 138 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามออนไลน์และแบบสอบถามแบบเอกสาร และวิเคราะห์โดยความถดถอยพหุคูณ
(Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้งาน
เทคโนโลยี คือ ปัจจัยทางด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ อิทธิพลทางสังคม สภาพสิ่ง
อานวยความสะดวกในการใช้งาน และความเข้ากันได้
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สุรีย์พร เหมืองหลิ่ง (2558) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเชื่อมั่นในการใช้บริการ
ทางการเงินผ่าน Mobile Banking Application ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล โดยใช้ทฤษฎีเกี่ ยวกั บความเชื่อมั่น (Trust) และทฤษฎี ส่วนประสมทางการตลาด
กลุ่มตั ว อย่ างที่ ศึก ษาคือ กลุ่ม ผู้บ ริ โ ภคที่เ คยใช้บ ริก ารทางการเงิน ผ่าน Mobile Banking
Application ของธนาคารในประเทศไทย ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จานวน 418 คน ใช้แ บบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจั ย และวิเ คราะห์โ ดย One-Way
ANOVA เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรมากกว่า 2 ตัว ผลการวิจัยพบว่า 1)
ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัจจัย ประสมทางการตลาด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการให้บริการ
ปัจจัยด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด 2) ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการใช้บริการ
ทางการเงินผ่าน Mobile Banking Application คือ อายุมาก และรายได้มาก 3) ปัจจัยส่วน
บุคคลที่ไม่ส่งผลต่อการใช้บริการทางการเงินผ่าน Mobile Banking Application คือ เพศ ระดับ
การศึกษา และอาชีพ
อลิสา ธีระศักดาพงษ (2559) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้งาน Bitcoin
โดยใช้ทฤษฎีเกี่ยวกับ Network Effect ทฤษฎีการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี และทฤษฎี
เกี่ยวกับ Virtual Currency กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ นักลงทุนในประเทศไทย จานวน
445 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย วิเคราะห์โ ดยห์สถิติเชิงพรรณนา, การ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า 1)
ปัจจัย ที่ส่งผลต่อ การเลือกใช้งาน Bitcoin เชิงลบ คือ ปัจจัย ด้านความตระหนัก 2) ปัจจัย ที่
ส่งผลต่อการเลือกใช้งาน Bitcoin เชิงบวก คือ ปัจจัยด้านความไว้วางใจ ปัจจัยด้านระบบนิเวศ
ปัจจัยด้านเงินตราเสมือน 3) ปัจจัย ที่ไม่ส่งผลต่อการเลือกใช้งาน Bitcoin คือ การยอมรับ
นวัตกรรม ที่ระดับนัยสาคัญ 0.10 ซึ่ง Bitcoin ยังคงอยู่ในช่วง Early Adoption กลุ่มคนที่ใช้งาน
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนหัวก้าวหน้า เปิดรับนวัตกรรมและเทรนด์ใหม่ๆ ได้เร็ว สามารถมองเห็น
ประโยชน์จากเทคโนโลยีหรือเทรนด์ต่างๆ ได้อยู่เสมอ รักความเสี่ยง และต้องการแสวงหาผล
กาไรเนื่องจากผลตอบแทนที่ได้จาก Bitcoin เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลให้คนส่วนใหญ่เลือกใช้งาน
Bitcoin ส่ ว นปั จ จั ย รองลงมาคื อ ความแปลกใหม่ และปราศจากความควบคุ ม จากรั ฐ
ตามลาดับ
Abbas, Zaman, Ahmad, Nawaz, and Ashraf (2019) ศึกษาการแพร่กระจาย
Mobile Banking ในประเทศปากีสถาน โดยใช้ทฤษฏีการแพร่กระจายของนวัตกรรม กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ ลูกค้าธนาคารในรัฐปัญจาบ จานวน 328 คน ใช้แบบสอบถามเป็น
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เครื่องมือในการวิจัย วิเคราะห์โดยโมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling,
SEM) ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการแพร่กระจายของ Mobile Banking คือ ความ
ซับซ้อน อิท ธิพลของสังคม ประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ และความเป็นนวัตกรรมภายในตัว
ผู้บริโภค 2) ปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อการแพร่กระจายของ Mobile Banking คือ การรับรู้ความเสี่ยง
และความสามารถของตนเอง
K. Muiruri, S. Richu, and G. Karanja (2015) ศึกษาบทบาทของ Mobile
Banking เพื่อยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพทางการเงินของผู้ประกอบการรายย่อยในประเทศ
เคนยา กรณีศึกษา เมือง นาคูรู โดยใช้ทฤษฏีการแพร่กระจายของนวัตกรรม และแบบจาลอง
การยอมรับเทคโนโลยี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ ผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อยในเมือง
นาคูรู ประเทศเคนย่า จานวน 126 บริษัท ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย วิเคราะห์
โดยสหสัมพันธ์(Correlation Analysis) ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้ Mobile
Banking ของผู้ประกอบการรายย่อย เมือง นาคูรู ในประเทศเคนย่า เชิงบวก คือ 1) ปัจจัยด้าน
เวลา(timeliness) ที่ผู้ประกอบการทาธุรกรรมผ่านช่องทาง Mobile Banking นั้น สามารถช่วย
ให้ผู้ ป ระกอบการประหยั ด เวลาในการเดิ นทางไปท าธุ รกรรมการเงิ นที่ ธ นาคาร เนื่ องจาก
สามารถโอนเงินได้ทุกสถานที่ทุกเวลา 2) ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือ(reliability) การทาธุรกรรม
การเงินผ่าน Mobile Banking ทาให้ลดความเสี่ยงจากอาชญากรรมจากการพกเงินสด และ
สามารถจ่ายเงินเดือนพนักงานผ่านช่องทางบริการนี้ เพราะสามารถทาธุรกรรมได้รวดเร็ว มี
ความปลอดภั ย และช่ ว ยลดต้ น ทุ น ซึ่ ง เป็ น การเปิ ด โอกาสและสนั บ สนุ น การยกระดั บ
ประสิทธิภาพด้านการบริการของผูป้ ระกอบการในประเทศเคนย่า
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกั บการใช้บริการธุ รกรรมทางการเงินผ่าน
เทคโนโลยี ผู้วิจัยสามารถสรุปความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยแบ่งประเภทเป็น 3 ประเภท คือ
ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านพฤติกรรม และปัจจัยการยอมรับนวัตกรรม
ปัจจัยส่วนบุคคล
มีทั้งหมด 9 ปัจจัย ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพ ความ
เชี่ยวชาญการใช้เทคโนโลยี ความรูด้ ้านเทคโนโลยี ประเภทโทรศัพท์มือถือ และปัจจัยทางสังคม
ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตาราง 2 สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนบุคคล
ปัจจัย
ส่วนบุคคล

เพศ

อายุ

รายได้

รายได้

อาชีพ

ตัวแปรทีม่ ีความสัมพั นธ์ต่อ
ผูว้ ิจัย(ปีทตี่ ีพิมพ์ )

พฤติกรรมการใช้ Mobile Banking
มีความสัมพั นธ์

ชนม์นิกานต์ อ้อวิจิตร(2550)
ธนิฏฐา พุ่มอิม่ (2557)
รัชนีกร ด่านดารงรักษ์(2557)
ทัศนีย์ สระสาราญ(2555)
นรศิลป์ ชูชนื่ และรฐา คุณาสุภัคกุล(2560)
สุรีย์พร เหมืองหลิง่ (2558)
จุฑาภรณ์ ไร่วอน(2558)
ชนม์นิกานต์ อ้อวิจิตร(2550)
นรศิลป์ ชูชนื่ และรฐา คุณาสุภัคกุล(2560)
พิมพ์นริญต์ เอกสุภักดิ(2558)
รัชนีกร ด่านดารงรักษ์(2557)
สุรีย์พร เหมืองหลิง่ (2558)
ทัศนีย์ สระสาราญ(2555)
จุฑาภรณ์ ไร่วอน(2558)
ชนม์นิกานต์ อ้อวิจิตร(2550)
ทัศนีย์ สระสาราญ(2555)
ธนิฏฐา พุ่มอิม่ (2557)
นรศิลป์ ชูชนื่ และรฐา คุณาสุภัคกุล(2560)
ปริยวิศว์ ชูเชิด และฉัตรทอง นกเชิดชู (2560)
พิมพ์นริญต์ เอกสุภักดิ(2558)
รัชนีกร ด่านดารงรักษ์(2557)
สุรีย์พร เหมืองหลิง่ (2558)
จุฑาภรณ์ ไร่วอน(2558)
ชนม์นิกานต์ อ้อวิจิตร(2550)
ทัศนีย์ สระสาราญ(2555)
นรศิลป์ ชูชนื่ และรฐา คุณาสุภัคกุล(2560)
พิมพ์นริญต์ เอกสุภักดิ(2558)
รัชนีกร ด่านดารงรักษ์(2557)
สุรีย์พร เหมืองหลิง่ (2558)

ไม่มีความสัมพั นธ์

P

P

P

P
P

P

P

P
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ตาราง 2 (ต่อ) สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนบุคคล
ปัจจัย
ส่วนบุคคล

ตัวแปรทีม่ ีความสัมพั นธ์ต่อ
ผูว้ ิจัย(ปีทตี่ ีพิมพ์ )

พฤติกรรมการใช้ Mobile Banking
มีความสัมพั นธ์

จุฑาภรณ์ ไร่วอน(2558)
ชนม์นิกานต์ อ้อวิจิตร(2550)
พิมพ์นริญต์ เอกสุภักดิ(2558)
ปริยวิศว์ ชูเชิด และฉัตรทอง นกเชิดชู (2560)
ระดับการศึกษา
รัชนีกร ด่านดารงรักษ์(2557)
ทัศนีย์ สระสาราญ(2555)
นรศิลป์ ชูชนื่ และรฐา คุณาสุภัคกุล(2560)
สุรีย์พร เหมืองหลิง่ (2558)
ทัศนีย์ สระสาราญ(2555)
สถานภาพ
นรศิลป์ ชูชนื่ และรฐา คุณาสุภัคกุล(2560)
รัชนีกร ด่านดารงรักษ์(2557)
ความเชีย่ วชาญ ปริยวิศว์ ชูเชิด และฉัตรทอง นกเชิดชู (2560)

การใช้เทคโนโลยี พิมพ์นริญต์ เอกสุภักดิ(2558)
ความรู้ดา้ น
ธนิฏฐา พุ่มอิม่ (2557)

P

P

P
P
P

จันจิรา วิลาศรี(2558)

เทคโนโลยี
ประเภท
โทรศัพท์มือถือ

ธนิฏฐา พุ่มอิม่ (2557)

ไม่มีความสัมพั นธ์

P
P

ที่มา: สรุปและรวบรวมจากผู้วจิ ัย
ปัจจัยด้านพฤติกรรม
มีทั้งหมด 5 ปัจจัย ได้แก่ ระยะเวลา ช่วงเวลา ค่าธรรมเนียม ประเภทธุรกรรมการเงิน
และธนาคาร ดังแสดงในตารางที่ 3
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ตาราง 3 สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านพฤติกรรม
ตัวแปรทีม่ ีความสัมพั นธ์ต่อ

ปัจจัยด้าน

ผูว้ ิจัย(ปีทตี่ ีพิมพ์ )

พฤติกรรม

ระยะเวลา
ช่วงเวลา

พฤติกรรมการใช้ Mobile Banking
มีความสัมพั นธ์

K. Muiruri et al.(2015)

ทัศนีย์ สระสาราญ(2555)
จุฑาภรณ์ ไร่วอน(2558)
นรศิลป์ ชูชนื่ และรฐา คุณาสุภัคกุล(2560)
ค่าธรรมเนียม สุรีย์พร เหมืองหลิง่ (2558)
จันจิรา วิลาศรี(2558)
จินดาพร บทสูงเนิน(2553)
นรศิลป์ ชูชนื่ และรฐา คุณาสุภัคกุล(2560)
ประเภทธุรกรรม
สุรีย์พร เหมืองหลิง่ (2558)

การเงิน

จินดาพร บทสูงเนิน(2553)

ธนาคาร

นรศิลป์ ชูชนื่ และรฐา คุณาสุภัคกุล(2560)

ไม่มีความสัมพั นธ์
P

P
P
P
P
P
P

ที่มา: สรุปและรวบรวมจากผู้วจิ ัย
ปัจจัยการยอมรับนวัตกรรม
มีทั้งหมด 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ปัจจัยด้าน
บุคลิกภาพ และปัจจัยด้านพฤติกรรมในการสื่อสาร ดังแสดงในตารางที่ 4
ตาราง 4 สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยปัจจัยการยอมรับนวัตกรรม

ปัจจัยด้านลักษณะ
ของผูร้ บั นวัตกรรม

สถานภาพทาง

ตัวแปรทีม่ ีความสัมพั นธ์ต่อ
ผูว้ ิจัย(ปีทตี่ ีพิมพ์ )

การยอมรับนวัตกรรม
มีความสัมพั นธ์

ปริยวิศว์ ชูเชิด และฉัตรทอง นกเชิดชู (2560)

เศรษฐกิจและสังคม M. Abbas et al. (2019)

P

ไม่มีความสัมพั นธ์
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ตาราง 4 (ต่อ) สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยปัจจัยการยอมรับนวัตกรรม

ปัจจัยด้านลักษณะ
ของผูร้ บั นวัตกรรม

ด้านบุคลิกภาพ

ด้านพฤติกรรม
ในการสือ่ สาร

ตัวแปรทีม่ ีความสัมพันธ์ต่อ
ผูว้ ิจัย(ปีทตี่ ีพิมพ์ )
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ที่มา: สรุปและรวบรวมจากผู้วจิ ัย
จากตารางที่ 2-4 ตัวแปรอิสระที่ได้มาจากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับทฤษฏีพฤติกรรมผู้บริโภคและทฤษฏีการแพร่กระจายของนวัตกรรม โดยนาตัวแปรอิสระ
จากงานวิ จั ย เหล่ า นี้ ไ ปประกอบในการสร้ า งเครื่ อ งมื อ ส าหรั บ รวบรวมข้ อ มู ล และการ
ตั้งสมมติฐาน เพื่อศึกษาปัจจัยที่สง่ ผลให้ผใู้ ช้บริการธุรกรรมการเงินผ่าน Mobile Banking

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยเรื่อง “การศึกษารูปแบบพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ Mobile
Banking” นีเ้ ป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ซึ่งผู้ศึกษาเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยการใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยได้กาหนดวิธีดาเนินการและวิธี
การศึกษาดังนี้
3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1.1 วิธีการเก็บข้อมูลวัตถุประสงค์ที่1
3.1.1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.1.1.2 การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
3.1.2 วิธีการเก็บข้อมูลวัตถุประสงค์ที่2
3.1.2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.1.2.2 การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.3.1 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
3.3.2 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
3.3.2.1 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลวัตถุประสงค์ที่1
3.3.2.2 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลวัตถุประสงค์ที2่
3.4 แบบจาลองที่ใช้ในการศึกษา
3.4.1 แบบจาลองของวัตถุประสงค์ที่1
3.4.2 แบบจาลองของวัตถุประสงค์ที่2
3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาคือ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) นามาใช้ในการศึกษาถึง
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้ธุรกรรมการเงินผ่าน Mobile Banking และศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่ า งปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลกั บ ปัจ จั ย ด้ า นพฤติก รรมที่มี ผ ลต่ อ การตัด สิน ใจเลื อกใช้ธุ ร กรรม
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การเงินผ่าน Mobile Banking โดยใช้ขอ้ มูลปฐมภูมิ 2 ส่วน ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ดังนี้
3.1.1 วิธีการเก็บข้อมูลวัตถุประสงค์ที1่
3.1.1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
(1) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้ใช้หรือไม่ใช้บริการธุรกรรมการเงินผ่าน
Mobile Banking ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
(2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาทราบจานวนประชากรที่แน่นอน
แต่ป ระชากรมีจานวนมาก ดั งนั้นผู้ศึกษาใช้สูตรการคานวณกลุ่มตัวอย่างกรณีท ราบขนาด
ประชากรและจานวนประชากรมีจานวนมากมหาศาล แต่ไม่เลือกซ้า โดยกาหนดระดับความ
เชื่อมั่นที่ร้อยละ 90 ใช้สูตรการหาขนาดกลุ่มตัวอย่างดังนี้

ในที่น้ีกาหนดให้
n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N = จานวนประชากร
Z = ระดับความเชื่อมั่นที่ผวู้ ิจัยกาหนดไว้
Z มีคา่ เท่ากับ 1.96 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90
(ระดับนัยสาคัญ 0.10)
= ค่าความแปรปรวนของประชากร
E = ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง กาหนดให้เท่ากับ 0.10 หรือ 10%
เมื่อแทนเข้าสูตร โดยใช้จานวนประชากรที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
เป็นข้อมูลของสานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (2561) จากการคานวณทาให้ได้
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 367 ผู้วิจัยจึงได้กาหนดการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างผ่านแบบสอบถาม
จานวน 367 คน
3.1.1.2 การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling :
SRS) เป็นการเลือกหน่วยตัวอย่างขนาด n หน่วย จากประชากรจานวน N หน่วย โดยกาหนดให้
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หน่วยตัวอย่างแต่ละหน่วยในประชากร มีโอกาสถูกเลือกเท่าๆกันในแต่ละครั้งของการเลือก
และตัวอย่างแต่ละตัวอย่างที่เป็นไปได้ทั้งหมดมีโอกาสที่จะถูกเลือกเท่าๆกัน
3.1.2 วิธีการเก็บข้อมูลวัตถุประสงค์ที2่
3.1.2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
(1) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้ใช้บริการธุรกรรมการเงินที่อาศัยอยู่ใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
(2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
เฉพาะผูใ้ ช้ธุรกรรมการเงินผ่าน Mobile Banking ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จานวน
50 คน ผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interviews) ตามแนวทางการกาหนดขนาดตัวอย่าง
การวิจัยของ Nastasi and Schensul (2005) ซึ่งเป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสนทนา
หรือการเจรจาอย่างมีจุดมุ่งหมายระหว่างบุคคล 2 ฝ่ายคือ นักวิจัย(ฐานะผู้สัมภาษณ์ ) และ
ผูใ้ ห้ข้อมูล(ฐานะผูถ้ ูกสัมภาษณ์)ภายใต้บรรยากาศของการมีปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน
3.1.2.2 การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาครั้งนีใ้ ช้วธิ ีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive sampling )
เป็นการเลือกกลุ่ม ตัวอย่างโดยพิจารณาจากการตัดสินใจของผู้วิจัยเอง ลักษณะของกลุ่มที่
เลือกเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงต้องอาศัยความ
รอบรู้ ความชานาญ และประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆของผูท้ าวิจัย
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
การศึก ษาครั้งนี้ผู้ศึก ษาใช้แบบสอบถาม และแบบบันทึก เป็นเครื่องมือในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูล ซึ่งได้จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี รวมถึง การทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยที่
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ก าหนดแนวทางการสร้ า งเครื่ อ งมื อ ที่ ร วบรวมข้ อ มู ล ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
งานวิจัย โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
3.2.1 แบบสอบถาม (วัตถุประสงค์ที1่ )
เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ข องปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลและปั จ จั ย ด้ า นพฤติ ก รรมของ
ผูใ้ ช้บริการกับผูไ้ ม่ใช้บริการธุรกรรมการเงินผ่าน Mobile Banking แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เพื่อสอบถามข้อมูล
ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้ อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพ และพื้นที่
อยู่อาศัย จานวน 8 ข้อ
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการธุรกรรมทางการเงิน เพื่อสอบถามปัจจัยด้าน
พฤติกรรม และทัศนคติจากการใช้บริการธุรกรรมการเงิน ประกอบด้วย ความถี่ ช่องทางการ
บริการ ประเภทธุรกรรม ระยะเวลา จานวนเงิน ช่วงเวลา ธนาคาร ค่าธรรมเนียม ปัจจัยด้าน
สังคม ประเภทโทรศัพท์ ความเชี่ยวชาญและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยี จานวน 19 ข้อ
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
3.2.2 แบบบันทึก (วัตถุประสงค์ที2่ )
เพื่อจาแนกพฤติกรรมของผู้ใช้บริการธุรกรรมการเงินผ่าน Mobile Banking แบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เพื่อสอบถามข้อมูล
ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้ อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพ และพื้นที่
อยู่อาศัย จานวน 8 ข้อ
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการธุรกรรมทางการเงิน เพื่อสอบถามปัจจัยการ
ยอมรับเทคโนโลยีจากการใช้บริการผ่าน Mobile Banking ประกอบด้วย ด้านสถานภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม ด้านบุคลิกภาพ และด้านพฤติกรรมในการสื่อสาร จานวน 29 ข้อ
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.3.1 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
การตรวจสอบความถูกต้องเที่ยงตรงตามวัตถุประสงค์ (Content Validity) ผู้วิจัย
ได้ ส ร้ า งแบบสอบถามและแบบบั น ทึ ก จากการประยุ ก ต์ แ นวคิ ด ทฤษฎี แ ละการทบทวน
วรรณกรรมงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และนาแบบสอบถามกับ แบบบันทึกไปทาการทดลองใช้ (PreTest) เป็น จานวน 50 ชุด และ 10 ชุด ตามลาดับ โดยน าไปทดสอบกั บ กลุ่มตั วอย่ างที่ มี
คุ ณสมบัติต รงตามวั ต ถุ ป ระสงค์ของงานวิจัย เพื่อ นากลับ มาทดสอบหาค่า ความเที่ย งตรง
(Validity) และปรับปรุงแก้ไข แล้วนาไปทาการทดลองใช้ใหม่ จนผลลัพธ์จากการรันข้อมูลโดย
ใช้โปรแกรมทางสถิติเป็นที่น่าพอใจ มีความชัดเจนเหมาะสม และตรงตามวัตถุประสงค์ และ
โครงสร้างของแบบสอบถามแล้ว จึงใช้เป็นแบบสอบถามในการวิจัย
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3.3.2 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
3.3.2.1 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลวัตถุประสงค์ที่1
(1) การตั้งสมมติฐาน
ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานขึ้นมาตามตัวแปรอิสระที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม
เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้บริการที่เลือกใช้กับผู้ใช้บริการที่ไม่เลือกใช้ Mobile Banking
และปัจจัยเพิ่มเติมจากการศึกษา ได้แก่ ปัจจัยด้านความถี่ และปัจจัยด้านจานวนเงินที่ใช้ทา
ธุรกรรม โดยตั้งสมมติฐานตามรายละเอียดต่อไปนี้
1. ปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ รายได้ อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพ
ความเชี่ยวชาญการใช้เทคโนโลยี ความรูด้ ้านเทคโนโลยี ประเภทโทรศัพท์มือถือ และปัจจัยทาง
สังคม มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ธุรกรรมการเงินผ่าน Mobile Banking
2. ปัจจัยด้านพฤติกรรม ซึ่งได้แก่ ความถี่ ระยะเวลา ช่วงเวลา จานวนเงิน จานวน
ประเภทธุรกรรม และจานวนธนาคาร มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ธุรกรรมการเงินผ่าน Mobile
Banking
(2) แบบจาลองสองทางเลือก (Binary choice model)
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มผี ลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ หรือไม่เลือกใช้ธุรกรรมการเงิน
ผ่าน Mobile Banking ของผู้ใช้บริการธุรกรรมการเงินที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
โดยใช้การวิเคราะห์แบบจาลองสองทางเลือก(Binary choice model) เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อ
ที่ 1 โดยเป็นแบบจาลองที่ใช้ในการวิเคราะห์ตัวแปรตาม(Dependent Variable) ที่มีลักษณะเป็น
ข้อมูลเชิงคุณภาพ(Qualitative Data) เมื่อต้องตัดสินใจเลือก ซึ่งมีค่าเป็น 1 หรือ 0 โดยมีค่าเป็น
1 เมื่อตัดสินใจเลือกใช้ธุรกรรมการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ และมีค่าเป็น 0 เมื่อตัดสินใจไม่
เลือกใช้ธุรกรรมการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ส่วนตัวแปรอิสระ(Independent Variable) มี
ลักษณะเป็นทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัย
ด้านพฤติกรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ช่องทาง Mobile Banking โดยการศึกษานี้
สามารถกาหนดสมการตามแบบจาลองโลจิต(Logit model) ได้ดังนี้
(

)

∑

∑
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ในที่น้ีกาหนดให้
Y = การตัดสินใจเลือกใช้ธุรกรรมการเงินผ่าน Mobile Banking
(Y=1; เลือกใช้/Y=0; ไม่เลือกใช้)
P = Prob(Y=1) ซึ่งหมายถึงความน่าจะเป็นของการตัดสินใจเลือกใช้ธุรกรรม
การเงินผ่าน Mobile Banking
Xi = ปัจจัยส่วนบุคคล
Xj = ปัจจัยด้านพฤติกรรม
U = ค่าความคลาดเคลื่อน (Error Term)
3.3.2.2 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลวัตถุประสงค์ที่2
(1) การตรวจวัดและการให้คะแนน
ส าหรับ งานวิ จัย ในวัต ถุ ป ระสงค์ ที่ 2 ผู้วิ จัย ได้ ก าหนดระดับ มาตราส่ วนของ
คาตอบ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ ซึ่งเป็นการวัดคะแนนตามแบบมาตราวัดของลิ
เคิร์ท(Likert Scale) ของ Likert (1967) เพื่อนาไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ดังนี้
1
2
3
4
5

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ระดับน้อยที่สุด
ระดับน้อย
ระดับปานกลาง
ระดับมาก
ระดับมากที่สุด

เมือ่ นาคะแนนที่ได้มาแปลความหมายค่าของคะแนนเฉลี่ย การกาหนดน้าหนัก
คะแนน คือ ระดับมากที่สุด ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับน้อย และระดับน้อยที่สุด เป็น 5,
4, 3, 2 และ 1 ตามลาดับ โดยกาหนดความกว้างของช่วงแต่ละชั้นทาให้คะแนนทุกระดับ
เท่ากัน ได้แก่ พิสัยเป็น 5-1 = 4 เฉลี่ยแต่ละช่วงห่างกัน 4/5 = 0.8 จึงทาให้สามารถแบ่ง
ออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด
3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับมาก
2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับปานกลาง
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1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับน้อย
1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด
เมื่อรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ลงในแบบบันทึกและทาการหาค่าคะแนน
เฉลี่ยของปัจจัยการยอมรับนวัตกรรม ได้แก่ ปัจจัยด้านสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ และปัจจัยด้านพฤติกรรมในการสื่อสาร ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น
5 กลุ่ม ตามประเภทผู้รับนวัตกรรมของ Rogers (1962) ได้แก่ กลุ่มผู้แนะนานวัตกรรม กลุ่มผู้
ยอมรั บ นวั ต กรรมง่ า ย กลุ่ ม ผู้ ย อมรั บ เร็ ว กลุ่ ม ผู้ ย อมรั บ ช้ า และกลุ่ ม ล้ า หลั ง เพื่ อ น า
ความสั มพั นธ์ ของปัจจัย การยอมรับ นวัตกรรมไปประยุ ก ต์ใ ช้ สาหรับ การจาแนกพฤติก รรม
ผูใ้ ช้บริการ Mobile Banking ดังแสดงในตารางที่ 5
ตาราง 5 ความสัมพันธ์ของปัจจัยการยอมรับนวัตกรรมกับประเภทผูร้ ับนวัตกรรม

กลุม่
กลุม่ ผูแ้ นะนานวัตกรรม
กลุม่ ผูย้ อมรับนวัตกรรมง่าย

ปัจจัยด้านสถานภาพ
เศรษฐกิจและสังคม
ระดับมากทีส่ ุด

กลุม่ ผูย้ อมรับเร็ว

ระดับมาก - ระดับปานกลาง

กลุม่ ผูย้ อมรับช้า

ระดับน้อย - ระดับน้อยทีส่ ุด

กลุม่ ล้าหลัง

ระดับมาก - ระดับปานกลาง

ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ
ระดับมากทีส่ ุด
ระดับมาก
ระดับปานกลาง ระดับน้อยทีส่ ุด

ปัจจัยด้านพฤติกรรม
ในการสือ่ สาร
ระดับมากทีส่ ุด
ระดับมาก - ระดับน้อย
ระดับน้อยทีส่ ุด

ที่มา: สรุปและรวบรวมจากผู้วจิ ัย
3.4 แบบจาลองที่ใช้ในการศึกษา
3.4.1 แบบจาลองของวัตถุประสงค์ท่ี1
จากการศึกษาผู้วิจัยกาหนดแบบจาลองที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วน
บุคคล และปัจจัยด้านพฤติกรรม ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้หรือไม่เลือกใช้ธุ รกรรม
การเงินผ่านโทรศัพท์มอื ถือ(Mobile Banking) ดังแสดงในภาพประกอบที่ 10
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ภาพประกอบ 10 แบบจาลองของวัตถุประสงค์ที่1
ที่มา: สรุปและรวบรวมจากผู้วจิ ัย
3.4.2 แบบจาลองของวัตถุประสงค์ท่ี2
จากการศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้บริการธุรกรรมการเงินผ่าน Mobile Banking ด้วย
S-Curve เพื่อจาแนกพฤติก รรมผู้ใช้บริการตามทฤษฎีการแพร่กระจายของนวัตกรรมของ
Rogers (1962) โดยใช้ปัจจัยการยอมรับนวัตกรรม ประกอบด้วย ปัจจัยด้านสถานภาพทาง
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เศรษฐกิจและสังคม ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ และปัจจัยด้านพฤติกรรมในการสื่อสาร ดังแสดงใน
ภาพประกอบที่ 11

ภาพประกอบ 11 แบบจาลองของวัตถุประสงค์ที่2
ที่มา: สรุปและรวบรวมจากผู้วจิ ัย

บทที่ 4
การนาเสนอผลของข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล
เนือ้ หาในบทนีจ้ ะอธิบายถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสารวจโดยใช้แบบสอบถาม
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้และไม่ใช้ธุรกรรมการเงินผ่าน Mobile Banking จานวนทั้งหมด 367
คน และแบบบันทึกผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้ธุรกรรมการเงินผ่าน Mobile
Banking จานวนทั้งหมด 50 คน ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อนามาประมวลผล
โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติมาทาการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่ าง โดยสามารถแบ่ง
ผลการวิเคราะห์ออกเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้
4.1 ผลการศึกษาของวัตถุประสงค์ที่1
4.1.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
4.1.1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล
4.1.1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านพฤติกรรม
4.1.2 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุด้วยแบบจาลองโลจิต(Logit Model)
4.2 ผลการศึกษาของวัตถุประสงค์ที่2
4.2.1 การจาแนกพฤติกรรมของผูใ้ ช้บริการ Mobile Banking
4.1 ผลการศึกษาของวัตถุประสงค์ที่1
การศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ หรื อ ไม่ เ ลื อกใช้ ก ารท าธุ ร กรรม
การเงินผ่ านโทรศัพ ท์มือ ถือ ของกลุ่มตัว อย่า งที่เ ป็นผู้อ าศัย อยู่ ใ นจังหวัดกรุงเทพมหานคร
จานวน 367 คน ซึ่งผูว้ ิจัยได้ทาการศึกษาผ่านปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านพฤติกรรม โดยใช้
แบบจาลองสองทางเลือก (Binary choice model) เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์
4.1.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
จากการศึ ก ษาลั ก ษณะปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลและปั จ จั ย ด้ า นพฤติ ก รรมของกลุ่ ม
ตัวอย่างจานวน 367 คน ซึ่งการศึกษาในส่วนนี้จะใช้การแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ เป็น
เครื่องมือในการวิเคราะห์ สามารถแสดงรายละเอียดจากผลการศึกษาดังนี้
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4.1.1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล
ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ อาชีพ ระดับ
การศึ ก ษา สถานภาพ ความเชี่ ย วชาญการใช้ เ ทคโนโลยี ความรู้ด้ า นเทคโนโลยี ประเภท
โทรศัพท์มอื ถือ และปัจจัยทางสังคม ดังแสดงในตารางที่ 6
ตาราง 6 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างในวัตถุประสงค์ที่ 1

ปัจจัยส่วนบุคคล

ผูใ้ ช้ธรุ กรรม

ผูไ้ ม่ใช้ธรุ กรรม

การเงินผ่าน
Mobile Banking
คน
ร้อยละ

การเงินผ่าน
Mobile Banking
คน
ร้อยละ

รวม
คน

ร้อยละ

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ(ปี)
อายุ 11-20 ปี
อายุ 21-30 ปี
อายุ 31-40 ปี
อายุ 41-50 ปี
อายุมากกว่า 50 ปี
รายได้(บาท/เดือน)
น้อยกว่า 10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001-40,000 บาท
40,001-50,000 บาท
มากกว่า 50,000 บาท
อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา
พนักงานบริษัทเอกชน
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ
พ่อบ้าน/แม่บ้าน
อืน่ ๆ
รวม

136
194

41.21%
58.79%

24
13

64.86%
35.14%

160 43.60%
207 56.40%

72
163
66
23
6

21.82%
49.39%
20.00%
6.97%
1.82%

2
7
7
7
14

5.41%
18.92%
18.92%
18.92%
37.84%

74 20.16%
170 46.32%
73 19.89%
30 8.17%
20 5.45%

119
77
45
39
25
25

36.06%
23.33%
13.64%
11.82%
7.58%
7.58%

8
14
9
2
3
1

21.62%
37.84%
24.32%
5.41%
8.11%
2.70%

127
91
54
41
28
26

154
105
22
32
2
15
330

46.67%
31.82%
6.67%
9.70%
0.61%
4.55%
100%

4
8
2
10
3
10
37

10.81%
21.62%
5.41%
27.03%
8.11%
27.03%
100%

158 43.05%
113 30.79%
24 6.54%
42 11.44%
5 1.36%
25 6.81%
367 100%

34.60%
24.80%
14.71%
11.17%
7.63%
7.08%
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ตาราง 6 (ต่อ) ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างในวัตถุประสงค์ที่ 1

ปัจจัยส่วนบุคคล

ผูใ้ ช้ธรุ กรรม

ผูไ้ ม่ใช้ธรุ กรรม

การเงินผ่าน
Mobile Banking
คน
ร้อยละ

การเงินผ่าน
Mobile Banking
คน
ร้อยละ

ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
29
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
246
สูงกว่าปริญญาตรี
55
สถานภาพ
โสด
277
สมรส/อยู่ดว้ ยกัน
48
หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่
5
ความเชีย่ วชาญการใช้เทคโนโลยี
ระดับเริ่มต้นใช้งาน
21
ระดับทัว่ ไป
252
ระดับเชีย่ วชาญ
57
ความรู้ดา้ นเทคโนโลยี (คะแนนจากการทาแบบทดสอบ)
คะแนนน้อยทีส่ ุด
1
คะแนนน้อย
3
คะแนนปานกลาง
18
คะแนนมาก
56
คะแนนมากทีส่ ุด
252
ประเภทโทรศัพท์มือถือ
Smartphone
328
ไม่ใช่ Smartphone
2
ปัจจัยทางสังคม
เริ่มใช้ดว้ ยตัวเอง
61
เพื่อนร่วมงาน
29
เพื่อนสนิท
37
ครอบครัว
49
พนักงานธนาคาร
102
บุคคลรอบข้างไม่มีผล
46
อืน่ ๆ
6
รวม
330

ที่มา: จากการสารวจ

รวม
คน

ร้อยละ

8.79%
74.55%
16.67%

22
12
3

59.46%
32.43%
8.11%

51 13.90%
258 70.30%
58 15.80%

83.94%
14.55%
1.52%

18
18
1

48.65%
48.65%
2.70%

295 80.38%
66 17.98%
6 1.63%

6.36%
76.36%
17.27%

12
24
1

32.43%
64.86%
2.70%

33 8.99%
276 75.20%
58 15.80%

0.30%
0.91%
5.45%
16.97%
76.36%

7
3
5
8
14

18.92%
8.11%
13.51%
21.62%
37.84%

8 2.18%
6 1.63%
23 6.27%
64 17.44%
266 72.48%

99.39%
0.61%

30
7

81.08%
18.92%

358 97.55%
9 2.45%

18.48%
8.79%
11.21%
14.85%
30.91%
13.94%
1.82%
100%

2
6
1
6
5
16
1
37

5.41%
16.22%
2.70%
16.22%
13.51%
43.24%
2.70%
100%

63
35
38
55
107
62
7
367

17.17%
9.54%
10.35%
14.99%
29.16%
16.89%
1.91%
100%
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เพศ
จากการศึกษากลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจานวน 207
คน คิดเป็นร้อยละ 56.40 รองลงมาเป็นเพศชาย มีจานวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 43.60 โดย
พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ใช้ธุรกรรมการเงินผ่าน Mobile Banking ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี
จานวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 58.79 รองลงมาเป็นเพศชาย มีจานวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ
41.21 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ไม่ใช้ธุรกรรมการเงินผ่าน Mobile Banking ส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย มีจานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 64.86 รองลงมาเป็นเพศหญิง มีจานวน 13 คน คิดเป็น
ร้อยละ 35.14
อายุ
จากการศึกษากลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุประมาณ 21 – 30 ปี
รองลงมาอายุประมาณ 11 – 20 ปี 31 – 40 ปี 41 – 50 ปี และอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป มี
จานวน 170 คน 74 คน 73 คน 30 คน และ 20 คน ตามลาดับ และคิดเป็นร้อยละ 46.32 ร้อย
ละ 20.16 ร้อยละ 19.89 ร้อยละ 8.17 และร้อยละ 5.45 ตามลาดับ โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่
เป็นผู้ใช้ธุรกรรมการเงินผ่าน Mobile Banking ส่วนใหญ่มีอายุประมาณ 21 – 30 ปี รองลงมา
อายุประมาณ 11 – 20 ปี 31 – 40 ปี 41 – 50 ปี และอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป มีจานวน 163
คน 72 คน 66 คน 23 คน และ 6 คน ตามลาดับ และคิดเป็นร้อยละ 49.39 ร้อยละ 21.82
ร้อยละ 20 ร้อยละ 6.97 และร้อยละ 1.82 ตามลาดับ และพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็น ผู้ไ ม่ใ ช้
ธุรกรรมการเงินผ่าน Mobile Banking ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป รองลงมาอายุ
ประมาณ 21 – 30 ปี 31 – 40 ปี 41 – 50 ปี และ 11 – 20 ปี มีจานวน 14 คน 7 คน 7 คน 7 คน
และ 2 คน ตามลาดับ และคิดเป็นร้อยละ 37.84 ร้อยละ 18.92 ร้อยละ 18.92 ร้อยละ 18.92
และร้อยละ 5.41 ตามลาดับ
รายได้
จากการศึกษากลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อย
กว่า 10,000 บาท รองลงมารายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 10,001-20,000 บาท 20,00130,000 บาท 30,001-40,000 บาท 40,001-50,000 บาท และมากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป มี
จานวน 127 คน 91 คน 54 คน 41 คน 28 คน และ 26 คน ตามลาดับและคิดเป็นร้อยละ
34.60 ร้อยละ 24.80 ร้อยละ 14.71 ร้อยละ 11.17 ร้อยละ 7.63 และร้อยละ 7.08 ตามลาดับ
โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ใช้ธุรกรรมการเงินผ่าน Mobile Banking ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท รองลงมาได้รายเฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 10,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท 30,001-40,000 บาท 40,001-50,000 บาท และมากกว่า 50,000
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บาทขึ้นไป มีจานวน 119 คน 77 คน 45 คน 39 คน 25 คน และ 25 คน ตามลาดับ และคิด
เป็นร้อยละ 36.06 ร้อยละ 23.33 ร้อยละ 13.64 ร้อยละ 11.82 ร้อยละ 7.58 และร้อยละ 7.58
ตามลาดับ และพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ไม่ใช้ธุรกรรมการเงินผ่าน Mobile Banking ส่วนใหญ่
มีรายได้ เ ฉลี่ย ต่อเดือ นประมาณ 10,001-20,000 บาท รองลงมาเดือนได้เ ฉลี่ย ต่อเดือ น
ประมาณ 20,001-30,000 บาท น้อยกว่า 10,000 บาท 40,001-50,000 บาท 30,00140,000 บาท และมากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป มีจานวน 14 คน 9 คน 8 คน 3 คน 2 คน และ
1 คน ตามลาดับ และคิดเป็นร้อยละ 37.84 ร้อยละ 24.32 ร้อยละ 21.62 ร้อยละ 8.11 ร้อยละ
5.41 และร้อยละ 2.70 ตามลาดับ
อาชีพ
จากการศึกษากลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นนักเรียน/
นั ก ศึ ก ษา รองลงมาเป็ น พนั ก งานบริ ษั ท เอกชน ธุ ร กิ จ ส่ ว นตั ว /อาชี พ อิ ส ระ อาชี พ อื่ น ๆ
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพ่อบ้าน/แม่บ้าน มีจานวน 158 คน 113 คน 42 คน 25 คน
24 คน และ 5 คน ตามลาดับ และคิดเป็นร้อยละ 43.05 ร้อยละ 30.79 ร้อยละ 11.44 ร้อยละ
6.81 ร้อยละ 6.54 และร้อยละ 1.36 ตามลาดับ โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็น ผู้ใช้ธุรกรรม
การเงินผ่าน Mobile Banking ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา รองลงมาเป็น
พนักงานบริษัทเอกชน ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ อาชีพอื่นๆ
และพ่อบ้าน/แม่บ้าน มีจานวน 154 คน 105 คน 32 คน 22 คน 15 คน และ 2 คน ตามลาดับ
และคิดเป็นร้อยละ 46.67 ร้อยละ 31.82 ร้อยละ 9.70 ร้อยละ 6.67 ร้อยละ 4.55 และร้อยละ
0.61 ตามลาดับ และพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ไม่ใช้ธุรกรรมการเงินผ่าน Mobile Banking ส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเป็นธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ และอาชีพอื่นๆ รองลงมาเป็น พนักงาน
บริษัทเอกชน นักเรียน/นักศึกษา พ่อบ้าน/แม่บ้าน และข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มี
จานวน 10 คน 10 คน 8 คน 4 คน 3 คน และ 2 คน ตามลาดับ และคิดเป็นร้อยละ 27.03 ร้อย
ละ 27.03 ร้อยละ 21.62 ร้อยละ 10.81 ร้อยละ 8.11 และร้อยละ 5.41 ตามลาดับ
ระดับการศึกษา
จากการศึ ก ษากลุ่ ม ตั ว อย่ า ง พบว่ า ส่ ว นใหญ่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า รองลงมา สูงกว่าปริญญาตรี และต่ากว่าปริญญาตรี มีจานวน 258
คน 58 และ 51 คน ตามลาดับ และคิดเป็นร้อยละ 70.30 ร้อยละ 15.80 และร้อยละ 13.90
ตามลาดับ โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็น ผู้ใช้ธุรกรรมการเงินผ่าน Mobile Banking ส่วนใหญ่มี
ระดั บ การศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรีหรือเทียบเท่า รองลงมา สูงกว่าปริญ ญาตรี และต่ากว่า
ปริญญาตรี มีจานวน 246 คน 55 คน และ 29 คน ตามลาดับ และคิดเป็นร้อยละ 74.55 ร้อย
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ละ 16.67 และร้อยละ 8.79 ตามลาดับ และพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็น ผู้ไม่ใช้ธุรกรรมการเงิน
ผ่าน Mobile Banking ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับ ต่ากว่าปริญญาตรี รองลงมา ระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และต่ากว่าปริญญาตรี มีจานวน 22 คน 12 คน และ 3 คน
ตามลาดับ และคิดเป็นร้อยละ 59.46 ร้อยละ 32.43 และร้อยละ 8.11 ตามลาดับ
สถานภาพ
จากการศึกษากลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด รองลงมามี
สถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน และมีสถานภาพหม้าย/อย่าร้าง/แยกกันอยู่ มีจานวน 295 คน 66
คน และ 6 คน ตามล าดั บ และคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 80.38 ร้ อ ยละ 17.98 และร้ อ ยละ 1.63
ตามลาดับ โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ใช้ ธุรกรรมการเงินผ่าน Mobile Banking ส่วนใหญ่มี
สถานภาพโสด รองลงมามีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน และมีสถานภาพหม้าย/อย่าร้าง/แยกกัน
อยู่ มีจานวน 277 คน 48 คน และ 5 คน ตามลาดับ คิดเป็นร้อยละ 83.94 ร้อยละ 14.55 และ
ร้อยละ 1.52 ตามล าดั บ และพบว่ากลุ่มตั วอย่ างที่ เ ป็น ผู้ไ ม่ ใ ช้ธุ รกรรมการเงินผ่ าน Mobile
Banking ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด รองลงมามีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน และมีสถานภาพ
หม้าย/อย่าร้าง/แยกกันอยู่ มีจานวน 18 คน 18 คน และ 1 คน ตามลาดับ คิดเป็นร้อยละ 48.65
ร้อยละ 48.65 และร้อยละ 2.70 ตามลาดับ จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 48.65 มีสถานภาพ
สมรส/อยู่ด้วยกัน จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 48.65และมีสถานภาพหม้าย/อย่าร้าง/แยกกัน
อยู่ จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.70 ตามลาดับ
ความเชี่ยวชาญการใช้เทคโนโลยี
จากการศึ ก ษากลุ่ ม ตั ว อย่ า ง พบว่ า ส่ ว นใหญ่ มี ค วามเชี่ย วชาญการใช้
เทคโนโลยีระดับทั่วไป รองลงมาระดับเชี่ยวชาญ และระดับเริ่มต้นใช้งาน มีจานวน 276 คน 58
คน และ 33 คน ตามลาดับ คิดเป็นร้อยละ 75.20 ร้อยละ 15.80 และร้อยละ 8.99 ตามลาดับ
โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ เป็นผู้ใช้ธุรกรรมการเงินผ่าน Mobile Banking ส่วนใหญ่มีความ
เชี่ยวชาญการใช้เทคโนโลยีระดับทั่วไป รองลงมาระดับเชี่ยวชาญ และระดับเริ่มต้นใช้งาน มี
จานวน 252 คน 57 คน และ 21 คน ตามลาดับ คิดเป็นร้อยละ 76.36 ร้อยละ 17.27 และร้อย
ละ 6.36 และพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ไม่ใช้ธุรกรรมการเงินผ่าน Mobile Banking ส่วนใหญ่มี
ความเชี่ ย วชาญการใช้ เ ทคโนโลยี ร ะดั บ ทั่ ว ไป รองลงมาระดั บ เริ่ ม ต้ น ใช้ ง าน และมี ร ะดั บ
เชี่ยวชาญ มีจานวน 24 คน 12 คน และ 1 คน ตามลาดับ คิดเป็นร้อยละ 64.86 ร้อยละ 32.43
และร้อยละ 2.70 ตามลาดับ
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ความรู้ด้านเทคโนโลยี
จากการศึกษากลุ่มตัวอย่าง โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามทาแบบทดสอบ
ความรู้ ด้ า นเทคโนโลยี เพื่ อ วั ด ระดั บ ความรู้ ด้ า นเทคโนโลยี พบว่ า ส่ ว นใหญ่ ส ามารถท า
แบบทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีได้ คะแนนมากที่สุด รองลงมาได้คะแนนมาก คะแนนปาน
กลาง คะแนนน้อยที่สุด และคะแนนน้อย มีจานวน 266 คน 64 คน 23 คน 8 คน และ 6 คน
ตามลาดับ และคิดเป็นร้อยละ 72.48 ร้อยละ 17.44 ร้อยละ 6.27 ร้อยละ 2.18 และร้อยละ
1.63 ตามลาดับ โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ใช้ธุรกรรมการเงินผ่าน Mobile Banking ส่วน
ใหญ่สามารถทาแบบทดสอบความรูด้ ้านเทคโนโลยีได้คะแนนมากที่สุด รองลงมาได้คะแนนมาก
คะแนนปานกลาง คะแนนน้อย และคะแนนน้อยที่สุด มีจานวน 252 คน 56 คน 18 คน 3 คน
และ 1 คน ตามลาดับ และคิดเป็นร้อยละ 76.36 ร้อยละ 16.97 ร้อยละ 5.45 ร้อยละ 0.91 และ
ร้อยละ 0.30 ตามลาดับ และพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็น ผู้ไม่ใช้ธุรกรรมการเงินผ่าน Mobile
Banking ส่วนใหญ่สามารถทาแบบทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีได้ คะแนนมากที่สุด รองลงมา
ได้คะแนนมาก คะแนนน้อยที่สุด คะแนนปานกลาง และคะแนนน้อย มีจานวน 14 คน 8 คน 7
คน 5 คน และ 3 คน ตามลาดับ และคิดเป็นร้อยละ 37.84 ร้อยละ 21.62 ร้อยละ 18.92 ร้อย
ละ 13.51 และร้อยละ 8.11 ตามลาดับ
ประเภทโทรศัพท์มือถือ
จากการศึ ก ษากลุ่ ม ตั ว อย่ า ง พบว่ า ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ผู้ ใ ช้ Smartphone มี
จานวน 358 คน คิดเป็นร้อยละ 97.55 และเป็นผู้ไม่ใช้ Smartphone มีจานวน 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.45 โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็น ผู้ใช้ธุรกรรมการเงินผ่าน Mobile Banking ส่วนใหญ่
เป็นผู้ใช้ Smartphone มีจานวน 328 คน คิดเป็นร้อยละ 99.39 และเป็นผู้ไม่ใช้ Smartphone มี
จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.61 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ไม่ใช้ธุรกรรมการเงินผ่าน Mobile
Banking ส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้ Smartphone มีจานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 81.08 และเป็นผู้ไม่ใช้
Smartphone มีจานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 18.92
ปัจจัยทางสังคม
จากการศึกษากลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผูท้ ี่มอี ิทธิพลต่อการตัดสินใจหรือเป็นผู้
แนะนาการใช้บริการธุรกรรมการเงิน ส่วนใหญ่คือ พนักงานธนาคาร รองลงมาคือ เริ่มใช้ด้วย
ตัวเอง บุคคลรอบข้างไม่มผี ล ครอบครัว เพื่อนสนิท เพื่อนร่วมงาน และอื่นๆ มีจานวน 107 คน
63 คน 62 คน 55 คน 38 คน 35 คน และ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 29.16 ร้อยละ 17.17 ร้อยละ
16.89 ร้อยละ 14.99 ร้อยละ 10.35 ร้อยละ 9.54 และร้อยละ 1.91 โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่
เป็น ผู้ใช้ธุรกรรมการเงินผ่าน Mobile Banking ส่วนใหญ่คือ พนักงานธนาคาร รองลงมาคือ
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เริ่มใช้ด้วยตัว เอง ครอบครัว บุ คคลรอบข้างไม่มีผล เพื่อนสนิท เพื่อนร่วมงาน และอื่นๆ มี
จานวน 102 คน 61 คน 49 คน 46 คน 37 คน 29 และ 6 คน ตามลาดับ และคิดเป็นร้อยละ
30.91 ร้อยละ 18.48 ร้อยละ 14.85 ร้อยละ 13.94 ร้อยละ 11.21 ร้อยละ 8.79 และร้อยละ
1.82 ตามลาดับ ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ไม่ใช้ธุรกรรมการเงินผ่าน Mobile Banking พบว่า
ส่ ว นใหญ่ บุ ค คลรอบข้ า งไม่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กช่ อ งทางบริ ก ารท าธุ ร กรรมการเงิ น
รองลงมาคือ เพื่อนร่วมงาน ครอบครัว พนักงานธนาคาร เริ่มใช้ด้วยตัวเอง เพื่อนสนิท และ
อื่นๆ มีจานวน 16 คน 6 คน 6 คน 5 คน 2 คน 1 และ 1 คน ตามลาดับ และคิดเป็นร้อยละ
43.24 ร้อยละ 16.22 ร้อยละ 16.22 ร้อยละ 13.51 ร้อยละ 5.41 ร้อยละ 2.70 และร้อยละ 2.70
ตามลาดับ
4.1.1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านพฤติกรรม
การศึกษาในส่วนนี้เป็นการศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างในการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการธุรกรรมการเงิน จากการสารวจข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 367 คน พบว่า
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 330 คน ตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกรรมการเงินผ่าน Mobile Banking
คิดเป็นร้อยละ 89.92 และผู้ที่ตัดสินใจไม่เลือกใช้บริการธุรกรรมการเงินผ่าน Mobile Banking
จานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 10.08 แสดงข้อมูลตามตารางที่ 7
ตาราง 7 ข้อมูลการตัดสินใจเลือกช่องทาง Mobile Banking ของกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลผูต้ อบแบบสอบถาม
ผูใ้ ช้ธรุ กรรมการเงินผ่าน Mobile Banking
ผูไ้ ม่ใช้ธรุ กรรมการเงินผ่าน Mobile Banking
รวม

จานวน(คน)
330
37
367

ร้อยละ
89.92%
10.08%
100%

ที่มา: จากการสารวจ
จากตารางที่ 7 ผู้ศึกษานาข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 330 คน
ของผู้ทีต่ ัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกรรมการเงินผ่าน Mobile Banking มาศึกษาข้อมูลปัจจัยด้าน
พฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ความถี่ ระยะเวลา ช่วงเวลา จานวนเงิน ค่าธรรมเนีย ม
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จานวนประเภทธุรกรรมการเงิน ประเภทธุรกรรมการเงินที่ใช้บริก าร จานวนธนาคาร และ
ธนาคารที่ใช้บริการ สามารถแสดงรายละเอียดจากผลการศึกษา ดังแสดงในตารางที่ 8
ตาราง 8 ข้อมูลปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้ทีต่ ัดสินใจเลือกใช้ Mobile Banking
พฤติกรรมการทาธุรกรรมการเงิน
ของผูท้ ใี่ ช้ Mobile Banking
ช่องทางทีใ่ ช้บริการ
สาขาธนาคาร
ตู้ ATM
Mobile Banking
Internet Banking
ความถี่(ครั้ง/เดือน)
1 – 3 ครั้ง
4 – 6 ครั้ง
7 – 9 ครั้ง
มากกว่า 10 ครั้ง
ระยะเวลา(นาที/ครั้ง)
น้อยกว่า 3 นาที
4 – 6 นาที
7 – 9 นาที
มากกว่า 10 นาที
ช่วงเวลา
06.01 – 18.00 น.
18.01 – 06.00 น.
ไม่แน่นอน
จานวนเงิน(บาท)
น้อยกว่า 500 บาท
501 – 1,000 บาท
1,001 – 5,000 บาท
มากกว่า 5,000 บาท
รวม

จานวน(คน)

ร้อยละ

9
35
275
11

2.73%
10.61%
83.33%
3.33%

30
77
41
182

9.09%
23.33%
12.42%
55.15%

178
134
13
5

53.94%
40.61%
3.94%
1.52%

89
70
171

26.97%
21.21%
51.82%

96
97
80
57
330

29.09%
29.39%
24.24%
17.27%
100%
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ตาราง 8 (ต่อ) ข้อมูลปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้ที่ตัดสินใจเลือกใช้ Mobile Banking
พฤติกรรมการทาธุรกรรมการเงิน
ของผูท้ ใี่ ช้ Mobile Banking
ค่าธรรมเนียม Mobile Banking(บาท)
0 บาท(ไม่เสียค่าธรรมเนียม)
น้อยกว่า 50 บาท
50 – 100 บาท
มากกว่า 100 บาท
จานวนประเภทธุรกรรมการเงิน
น้อยกว่า 3 ประเภท
3 - 6 ประเภท
7 - 9 ประเภท
มากกว่า 9 ประเภท
ประเภทธุรกรรมการเงินทีใ่ ช้บริการ*
โอนเงินระหว่างบัญชีให้ตวั เอง
โอนเงินระหว่างบัญชีให้ครอบครัว/ญาติ
โอนเงินระหว่างบัญชีให้เพื่อน
โอนเงินระหว่างบัญชีให้ร้านค้า
ดูยอดเงินคงเหลือ
ถอนเงินแบบไม่ใช้บัตร
ดูประวัตกิ ารทารายการทางการเงินในบัญชี
ชาระค่าบัตรเครดิต/สินเชือ่ /สาธารณูปโภค
ชาระค่าสินค้า/บริการ
ซือ้ กองทุน/ลงทุนด้านอืน่ ๆ
ขอ Statement
อืน่ ๆ
จานวนธนาคาร
1 ธนาคาร
2 - 3 ธนาคาร
4 - 5 ธนาคาร
5 ธนาคารขึน้ ไป
รวม

จานวน(คน)

ร้อยละ

291
25
4
10

88.18%
7.58%
1.21%
3.03%

29
124
116
61

8.79%
37.58%
35.15%
18.48%

256
261
244
271
275
30
215
172
191
94
120
29

11.86%
12.09%
11.31%
12.56%
12.74%
1.39%
9.96%
7.97%
8.85%
4.36%
5.56%
1.34%

104
186
32
8
330

31.52%
56.36%
9.70%
2.42%
100%
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ตาราง 8 (ต่อ) ข้อมูลปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้ที่ตัดสินใจเลือกใช้ Mobile Banking
พฤติกรรมการทาธุรกรรมการเงิน
ของผูท้ ใี่ ช้ Mobile Banking
ธนาคารทีใ่ ช้บริการ*
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารเกียรตินาคิน
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
ธนาคารธนชาต
ธนาคารยูโอบี
ธนาคารออมสิน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
ธนาคารเกษตรและสหกรณ์(ธกส.)
อืน่ ๆ
รวม

จานวน(คน)
87
170
99
56
4
210
42
3
10
6
29
1
5
1
330

ร้อยละ
12.03%
23.51%
13.69%
7.75%
0.55%
29.05%
5.81%
0.41%
1.38%
0.83%
4.01%
0.14%
0.69%
0.14%
100%

หมายเหตุ: * หมายถึง สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ร้อยละที่คานวณ เป็นร้อยละของผู้ใช้
ธุรกรรมการเงินผ่าน Mobile Banking (330 คน)
ที่มา: จากการสารวจ
ช่องทางที่ใช้บริการ
จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างผู้ใช้ธุรกรรมการเงินผ่าน Mobile Banking
พบว่า ส่วนใหญ่ใช้บริการธุรกรรมการเงินผ่านช่องทาง Mobile Banking รองลงมาคือ ตู้ATM
Internet Banking และสาขาธนาคาร มีจานวน 275 คน 35 คน 11 คน และ 9 คน ตามลาดับ
และคิดเป็นร้อยละ 88.33 ร้อยละ 10.61 ร้อยละ 3.33 และร้อยละ 2.73 ตามลาดับ
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ความถี่
จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างผู้ใช้ธุรกรรมการเงินผ่าน Mobile Banking
พบว่า ส่วนใหญ่มีความถี่ทาธุรกรรมการเงินผ่าน Mobile Banking มากกว่า 10 ครั้งต่อเดือน
รองลงมาประมาณเดือนละ 4 – 6 ครั้ง 7 – 9 ครั้ง และ 1 – 3 ครั้ง มีจานวน 182 คน 77 คน 41
คน และ 30 คน ตามลาดับ และคิดเป็นร้อยละ 55.15 ร้อยละ 23.33 ร้อยละ 12.42 และร้อย
ละ 9.09 ตามลาดับ
ระยะเวลา
จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างผู้ใช้ธุรกรรมการเงินผ่าน Mobile Banking
พบว่า ส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาทาธุรกรรมการเงินต่อครั้งน้อยกว่า 3 นาที รองลงมาประมาณ 4
– 6 นาที 7 – 9 นาที และมากกว่า 10 นาที มีจานวน 178 คน 134 คน 13 คน และ 5 คน
ตามลาดับ และคิดเป็นร้อยละ 53.94 ร้อยละ 40.61 ร้อยละ 3.94 และร้อยละ 1.52 ตามลาดับ
ช่วงเวลา
จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างผู้ใช้ธุรกรรมการเงินผ่าน Mobile Banking
พบว่า ส่วนใหญ่ใช้บริการ Mobile Banking ช่วงเวลาไม่แน่นอน รองลงมาช่วงเวลาระหว่าง
06.01 – 18.00 น. และ 18.01 – 06.00 น. มีจานวน 171 คน 89 คน และ 70 คน ตามลาดับ
และคิดเป็นร้อยละ 51.82 ร้อยละ 26.97 และร้อยละ 21.21 ตามลาดับ
จานวนเงิน
จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างผู้ใช้ธุรกรรมการเงินผ่าน Mobile Banking
พบว่า ส่วนใหญ่ใช้บริการธุรกรรมการเงินเฉลี่ยครั้งละประมาณ 501 – 1,000 บาท รองลงมา
น้อยกว่า 500 บาท 1,001 – 5,000 บาท และมากกว่า 5,000 บาท มีจานวน 97 คน 96 คน
80 คน และ 57 คน ตามลาดับ และคิดเป็นร้อยละ 29.39 ร้อยละ 29.09 ร้อยละ 24.24 และ
ร้อยละ 17.27 ตามลาดับ
ค่าธรรมเนียม
จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างผู้ใช้ธุรกรรมการเงินผ่าน Mobile Banking
พบว่า ส่วนใหญ่ไม่เสียค่าธรรมเนียมจากการใช้ Mobile Banking รองลงมาเสียค่าธรรมเนียม
น้อยกว่า 50 บาท มากกว่า 100 บาท และ 50 - 100 บาท มีจานวน 291 คน 25 คน 10 คน
และ 4 คน ตามลาดับ และคิดเป็นร้อยละ 88.18 ร้อยละ 7.58 ร้อยละ 3.03 และร้อยละ 1.21
ตามลาดับ
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จานวนประเภทธุรกรรมการเงิน
จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างผู้ใช้ธุรกรรมการเงินผ่าน Mobile Banking
พบว่ า ส่ ว นใหญ่ ท าธุ ร กรรมการเงิ น ประมาณ 3 - 6 ประเภท รองลงมาประมาณ 7 - 9
ประเภท มากกว่า 9 ประเภท และน้อยกว่า 3 ประเภท มีจานวน 124 คน 116 คน 61 คน และ
29 คน ตามลาดับ และคิดเป็นร้อยละ 37.58 ร้อยละ 35.15 ร้อยละ 18.48 และร้อยละ 8.79
ตามลาดับ
ประเภทธุรกรรมการเงินที่ใช้บริการ
จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างผู้ใช้ธุรกรรมการเงินผ่าน Mobile Banking
พบว่า ส่วนใหญ่ดูยอดเงินคงเหลือในบัญชี รองลงมาโอนเงินระหว่างบัญชีให้ร้านค้า โอนเงิน
ระหว่างบัญชีให้ครอบครัว/ญาติ โอนเงินระหว่างบัญชีให้ตัวเอง โอนเงินระหว่างบัญชีให้เพื่อน ดู
ประวัติการทารายการทางการเงินในบัญชี ชาระค่าสินค้า/บริการ ชาระค่าบัตรเครดิต/สินเชื่อ/
สาธารณูปโภค ขอStatement ซื้อกองทุน/ลงทุนด้านอื่นๆ ถอนเงินแบบไม่ใช้บัตร และธุรกรรม
อื่นๆ มีจานวน 275 คน 271 คน 261 คน 256 คน 244 คน 215 คน 191 คน 172 คน 120 คน
94 คน คน 30 และ 29 คน ตามลาดับ คิดเป็นร้อยละ 12.74 ร้อยละ 12.56 ร้อยละ 12.09 ร้อย
ละ 11.86 ร้อยละ 11.31 ร้อยละ 9.96 ร้อยละ 8.85 ร้อยละ 7.97 ร้อยละ 5.56 ร้อยละ 4.36
ร้อยละ 1.39 และร้อยละ 1.34 ตามลาดับ
จานวนธนาคาร
จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างผู้ใช้ธุรกรรมการเงินผ่าน Mobile Banking
พบว่า ส่วนใหญ่ใช้บริการธนาคารจานวน 2 - 3 ธนาคาร รองลงมาจานวน 1 ธนาคาร 4 - 5
ธนาคาร และ 5 ธนาคารขึ้นไป มีจานวน 186 คน 104 คน 32 คน และ 8 คน ตามลาดับ และ
คิดเป็นร้อยละ 56.36 ร้อยละ 31.52 ร้อยละ 9.70 และร้อยละ 2.42 ตามลาดับ
ธนาคารที่ใช้บริการ
จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างผู้ใช้ธุรกรรมการเงินผ่าน Mobile Banking
พบว่ า ส่ ว นใหญ่ ใ ช้ บ ริ ก ารผ่ า นธนาคารไทยพาณิ ช ย์ รองลงมาคื อ ธนาคารกสิ ก รไทย
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารทหารไทย ธนาคารออมสิน
ธนาคารธนชาต ธนาคารยู โ อบี ธนาคารเกษตรและสหกรณ์ ( ธกส.) ธนาคารเกี ย รติ นาคิ น
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) และธนาคารอื่นๆ มีจานวน 210 คน
170 คน 99 คน 87 คน 56 คน 42 คน 29 คน 10 คน 6 คน 5 คน 4 คน 3 คน 1 คน และ 1 คน
ตามลาดับ คิดเป็นร้อยละ 29.05 ร้อยละ 23.51 ร้อยละ 13.69 ร้อยละ 12.03 ร้อยละ 7.75
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ร้อยละ 5.81 ร้อยละ 4.01 ร้อยละ 1.38 ร้อยละ 0.83 ร้อยละ 0.69 ร้อยละ 0.55 ร้อยละ 0.41
ร้อยละ 0.14 และร้อยละ 0.14 ตามลาดับ
จากตารางที่ 7 ผู้ศึกษานาข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 37 คน ของ
ผู้ที่ตัดสินใจไม่เลือกใช้บริการธุรกรรมการเงินผ่าน Mobile Banking มาศึกษาข้อมูลปัจจัยด้าน
พฤติกรรมของกลุ่มตัว อย่าง ได้แก่ ความถี่ ระยะเวลา ช่วงเวลา จานวนเงิน ค่าธรรมเนีย ม
จานวนประเภทธุรกรรมการเงิน ประเภทธุรกรรมการเงินที่ใช้บริก าร จานวนธนาคาร และ
ธนาคารที่ใช้บริการ สามารถแสดงรายละเอียดจากผลการศึกษา ดังแสดงในตารางที่ 9
ตาราง 9 ข้อมูลปัจจัยด้านพฤติกรรมของผูท้ ี่ตัดสินใจไม่เลือกใช้ Mobile Banking
พฤติกรรมการทาธุรกรรมการเงิน
ของผูท้ ไี่ ม่ใช้ Mobile Banking
ช่องทางทีใ่ ช้บริการ
สาขาธนาคาร
ตู้ ATM
Mobile Banking
Internet Banking
พร้อมเพย์
ความถี่(ครั้ง/เดือน)
1 – 3 ครั้ง
4 – 6 ครั้ง
7 – 9 ครั้ง
มากกว่า 10 ครั้ง
ระยะเวลา(นาที/ครั้ง)
น้อยกว่า 3 นาที
4 – 6 นาที
7 – 9 นาที
มากกว่า 10 นาที
ช่วงเวลา
06.01 – 18.00 น.
18.01 – 06.00 น.
ไม่แน่นอน
รวม

จานวน(คน)

ร้อยละ

18
17
0
1
1

48.65%
45.95%
0.00%
2.70%
2.70%

19
10
5
3

51.35%
27.03%
13.51%
8.11%

12
12
11
2

32.43%
32.43%
29.73%
5.41%

20
2
15
37

54.05%
5.41%
40.54%
100%
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ตาราง 9 (ต่อ) ข้อมูลปัจจัยด้านพฤติกรรมของผูท้ ี่ตัดสินใจไม่เลือกใช้ Mobile Banking
พฤติกรรมการทาธุรกรรมการเงิน

จานวน(คน)
ของผูท้ ไี่ ม่ใช้ Mobile Banking
จานวนเงิน(บาท)
น้อยกว่า 500 บาท
7
501 – 1,000 บาท
9
1,001 – 5,000 บาท
11
มากกว่า 5,000 บาท
10
ค่าธรรมเนียมตู้ ATM/สาขาธนาคาร/Internet Banking/พร้อมเพย์ (บาท)
0 บาท(ไม่เสียค่าธรรมเนียม)
26
น้อยกว่า 50 บาท
7
50 – 100 บาท
3
มากกว่า 100 บาท
1
จานวนประเภทธุรกรรมการเงิน
น้อยกว่า 3 ประเภท
4
3-6 ประเภท
21
7-9 ประเภท
10
มากกว่า 9 ประเภท
2
ประเภทธุรกรรมการเงินทีใ่ ช้บริการ*
โอนเงินระหว่างบัญชีให้ตวั เอง
29
โอนเงินระหว่างบัญชีให้ครอบครัว/ญาติ
22
โอนเงินระหว่างบัญชีให้เพื่อน
27
โอนเงินระหว่างบัญชีให้ร้านค้า
25
ดูยอดเงินคงเหลือในบัญชี
28
ถอนเงิน
1
ฝากเงิน
3
ดูประวัตกิ ารทารายการทางการเงินในบัญชี
15
ชาระค่าบัตรเครดิต/สินเชือ่ /สาธารณูปโภค
9
ชาระค่าสินค้า/บริการ
14
ซือ้ กองทุน/ลงทุนด้านอืน่ ๆ
3
ขอ Statement
3
จานวนธนาคาร
1 ธนาคาร
14
2 - 3 ธนาคาร
20
4 - 5 ธนาคาร
2
5 ธนาคารขึน้ ไป
1
รวม
37

ร้อยละ
18.92%
24.32%
29.73%
27.03%
70.27%
18.92%
8.11%
2.70%
10.81%
56.76%
27.03%
5.41%
16.20%
12.29%
15.08%
13.97%
15.64%
0.56%
1.68%
8.38%
5.03%
7.82%
1.68%
1.68%
37.84%
54.05%
5.41%
2.70%
100%

57
ตาราง 9 (ต่อ) ข้อมูลปัจจัยด้านพฤติกรรมของผูท้ ี่ตัดสินใจไม่เลือกใช้ Mobile Banking
พฤติกรรมการทาธุรกรรมการเงิน
ของผูท้ ไี่ ม่ใช้ Mobile Banking
ธนาคารทีใ่ ช้บริการ*
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารออมสิน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
รวม

จานวน(คน)
7
17
10
3
29
3
2
1
37

ร้อยละ
9.72%
23.61%
13.89%
4.17%
40.28%
4.17%
2.78%
1.39%
100%

หมายเหตุ: * หมายถึง สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ร้อยละที่คานวณ เป็นร้อยละของผู้ ไม่ใช้
ธุรกรรมการเงินผ่าน Mobile Banking (37 คน)
ที่มา: จากการสารวจ
ช่องทางที่ใช้บริการ
จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างผู้ไม่ใช้ธุรกรรมการเงินผ่าน Mobile Banking
พบว่า ส่ว นใหญ่ ใ ช้บ ริการธุ รกรรมการเงินผ่านช่องทางสาขาธนาคาร รองลงมาคือ ตู้ATM
Internet Banking และพร้อมเพย์ มีจานวน 18 คน 17 คน 1 คน และ 1 คน ตามลาดับ และคิด
เป็นร้อยละ 48.65 ร้อยละ 45.95 ร้อยละ 2.70 และร้อยละ 2.70 ตามลาดับ
ความถี่
จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างผู้ไม่ใช้ธุรกรรมการเงินผ่าน Mobile Banking
พบว่า ส่ว นใหญ่มีความถี่ ท าธุ รกรรมการเงินผ่านช่องทางอื่นๆ ที่ไ ม่ใช่ Mobile Banking
ประมาณเดือนละ 1 – 3 ครั้ง รองลงมาประมาณเดือนละ 4 – 6 ครั้ง 7 – 9 ครั้ง และมากกว่า
10 ครั้ง มีจานวน 19 คน 10 คน 5 คน และ 3 คน ตามลาดับ และคิดเป็นร้อยละ 51.35 ร้อยละ
27.03 ร้อยละ 13.51 และร้อยละ 8.11 ตามลาดับ
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ระยะเวลา
จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างผู้ไม่ใช้ธุรกรรมการเงินผ่าน Mobile Banking
พบว่า ส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาทาธุรกรรมการเงินต่อครั้ง น้อยกว่า 3 นาที และ 4 – 6 นาที
รองลงมาประมาณ 7 – 9 นาที และมากกว่า 10 นาที มีจานวน 12 คน 12 คน 11 คน และ 2
คน ตามลาดับ และคิดเป็นร้อยละ 32.43 ร้อยละ 32.43 ร้อยละ 29.73 และร้อยละ 5.41
ตามลาดับ
ช่วงเวลา
จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างผู้ไม่ใช้ธุรกรรมการเงินผ่าน Mobile Banking
พบว่า ส่วนใหญ่ทาธุรกรรมช่วงเวลาประมาณ 06.01 – 18.00 น. รองลงมาช่วงเวลาไม่แน่นอน
และ 18.01 – 06.00 น. มีจานวน 20 คน 15 คน และ 2 คน ตามลาดับ และคิดเป็นร้อยละ
54.05 ร้อยละ 40.54 และร้อยละ 5.41 ตามลาดับ
จานวนเงิน
จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างผู้ไม่ใช้ธุรกรรมการเงินผ่าน Mobile Banking
พบว่า ส่วนใหญ่ใช้บริการธุรกรรมการเงินเฉลี่ยครั้งละ 1,001 – 5,000 บาท รองลงมา มากกว่า
5,000 บาท 501 – 1,000 บาท และน้อยกว่า 500 บาท มีจานวน 11 คน 10 คน 9 คน และ 7
คน ตามลาดับ และคิดเป็นร้อยละ 29.73 ร้อยละ 27.03 ร้อยละ 24.32 และร้อยละ 18.92
ตามลาดับ
ค่าธรรมเนียม
จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างผู้ไม่ใช้ธุรกรรมการเงินผ่าน Mobile Banking
พบว่า ส่วนใหญ่ไม่เสียค่าธรรมเนียมจากการทาธุรกรรมการเงิน รองลงมาเสียค่าธรรมเนียม
น้อยกว่า 50 บาท 50 - 100 บาท และมากกว่า 100 บาท มีจานวน 26 คน 7 คน 3 คน และ 1
คน ตามลาดับ และคิดเป็นร้อยละ 70.27 ร้อยละ 18.92 ร้อยละ 8.11 และร้อยละ 2.70
ตามลาดับ
จานวนประเภทธุรกรรมการเงิน
จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างผู้ไม่ใช้ธุรกรรมการเงินผ่าน Mobile Banking
พบว่า ส่วนใหญ่ทาธุรกรรมการเงินประมาณ 3 - 6 ประเภท รองลงมา 7 - 9 ประเภท น้อย
กว่า 3 ประเภท และมากกว่า 9 ประเภท มีจานวน 21 คน 10 คน 4 คน และ 2 คน ตามลาดับ
และคิดเป็นร้อยละ 56.76 ร้อยละ 27.03 ร้อยละ 10.81 และร้อยละ 5.41 ตามลาดับ
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ประเภทธุรกรรมการเงินที่ใช้บริการ
จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างผู้ไม่ใช้ธุรกรรมการเงินผ่าน Mobile Banking
พบว่า ส่วนใหญ่ทาธุรกรรมโอนเงินระหว่างบัญชีให้ตัวเอง รองลงมาดูยอดเงินคงเหลือ โอนเงิน
ระหว่างบัญชีให้เพื่อน โอนเงินระหว่างบัญชีให้ร้านค้า โอนเงินระหว่างบัญชีให้ครอบครัว/ญาติ
ดูประวัติการทารายการทางการเงินในบัญชี ชาระค่าสินค้า/บริการ ชาระค่าบัตรเครดิต/สินเชื่อ/
สาธารณูปโภค ฝากเงิน ซื้อกองทุน/ลงทุนด้านอื่นๆ ขอStatement และถอนเงิน มีจานวน 29
คน 28 คน 27 คน 25 คน 22 คน 15 คน 14 คน9 คน 3 คน 3 คน 3 คน และ 1 คน ตามลาดับ
คิดเป็นร้อยละ 16.20 ร้อยละ 15.64 ร้อยละ 15.08 ร้อยละ 13.97 ร้อยละ 12.29 ร้อยละ 8.38
ร้อยละ 7.82 ร้อยละ 5.03 ร้อยละ 1.68 ร้อยละ 1.68 ร้อยละ 1.68 และร้อยละ 0.56
ตามลาดับ
จานวนธนาคาร
จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างผู้ไม่ใช้ธุรกรรมการเงินผ่าน Mobile Banking
พบว่า ส่วนใหญ่ใช้บริการธนาคาร 2 - 3 ธนาคาร รองลงมา 1 ธนาคาร 4 - 5 ธนาคาร และ 5
ธนาคารขึ้นไป มีจานวน 20 คน 14 คน 2 คน และ 1 คน ตามลาดับ และคิดเป็นร้อยละ 54.05
ร้อยละ 37.84 ร้อยละ 5.41 และร้อยละ 2.70 ตามลาดับ
ธนาคารที่ใช้บริการ
จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างผู้ไม่ใช้ธุรกรรมการเงินผ่าน Mobile Banking
พบว่ า ส่ ว นใหญ่ ใ ช้ บ ริ ก ารผ่ า นธนาคารไทยพาณิ ช ย์
รองลงมาธนาคารกสิ ก รไทย
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารทหารไทย ธนาคารออมสิน
และธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) มีจานวน 29 คน 17 คน 10 คน 7 คน 3 คน 3 คน 2 คน
และ 1 คน ตามลาดับ คิดเป็นร้อยละ 40.28 ร้อยละ 23.61 ร้อยละ 13.89 ร้อยละ 9.72 ร้อยละ
4.17 ร้อยละ 4.17 ร้อยละ 2.78 และร้อยละ 1.39 ตามลาดับ
4.1.2 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุด้วยแบบจาลองโลจิต(Logit Model)
ในส่วนนี้เป็นการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับผลกระทบของปัจจัยส่วนบุคคล และ
ปั จ จั ย ด้ า นพฤติ ก รรมที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ ธุ ร กรรมการเงิ น ผ่ า นโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ
(Mobile Banking) โดยอาศัยการวิเคราะห์ด้วยแบบจาลองโลจิต (Logit Model) เพื่อศึกษา
ความน่าจะเป็นของการตัดสินใจเลือกใช้ Mobile Banking ซึ่งเป็นตัวแปรตาม โดยมีสมมติฐาน
การศึกษา ดังนี้
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H0: ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้านพฤติกรรมที่ ไม่มีผลต่อการตัดสิน ใจเลือกใช้ธุรกรรม
การเงินผ่าน Mobile Banking
H1: ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัย ด้านพฤติกรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ธุรกรรมการเงิน
ผ่าน Mobile Banking
ซึ่งมีรูปแบบสมการดังนี้
(

)

∑
∑

∑

∑
∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

ตาราง 10 ความน่าจะเป็นของปัจจัยที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ Mobile Banking
ตัวแปร
Experience

P

ความหมาย
ประสบการณ์การทาธุรกรรมการเงิน

หมายเหตุ
0 = ผูใ้ ช้ทไี่ ม่ใช้ธรุ กรรมการเงินผ่าน

ผ่านโทรศัพท์มือถือ(Mobile Banking)
Prob (Y=1) ความน่าจะเป็นของ

Mobile Banking

Age
Income

การตัดสินเลือกใช้ธรุ กรรมการเงิน
ผ่าน Mobile Banking
อายุ(ปี)
รายได้(บาท/เดือน)

Gender

เพศ

ตัวแปรเชิงปริมาณ
ตัวแปรเชิงปริมาณ
0 = ชาย (Base Group)
1 = หญิง
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ตาราง 10 (ต่อ) ความน่าจะเป็นของปัจจัยที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ Mobile Banking
ตัวแปร

ความหมาย

Occupation อาชีพ

Education

Status

Skill

Knowledge

หมายเหตุ
0 = นักเรียน/นักศึกษา (Base Group)
1 = พนักงานบริษัทเอกชน
2 = ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
3 = ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ
4 = พ่อบ้าน/แม่บ้าน
5 = อืน่ ๆ
0 = ต่ากว่าปริญญาตรี (Base Group)

ระดับการศึกษา

1 = ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
2 = สูงกว่าปริญญาตรี
0 = โสด (Base Group)

สถานภาพ

1 = สมรส/อยู่ดว้ ยกัน
2 = หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่
0 = ระดับเริ่มต้นใช้งาน (Base Group)

ความเชีย่ วชาญการใช้เทคโนโลยี

1 = ระดับทัว่ ไป
2 = ระดับเชีย่ วชาญ
0 = ไม่ได้คะแนน (Base Group)

ความรู้ดา้ นเทคโนโลยี
(คะแนนจากการทาแบบทดสอบ)

Mobile

ประเภทโทรศัพท์มือถือ

Social

ปัจจัยทางสังคม

1 = คะแนนน้อยทีส่ ุด
2 = คะแนนน้อย
3 = คะแนนปานกลาง
4 = คะแนนมาก
5 = คะแนนมากทีส่ ุด
0 = Smartphone (Base Group)
1 = ไม่ใช่ Smartphone
0 = เริ่มใช้ดว้ ยตัวเอง (Base Group)
1 = เพื่อนร่วมงาน
2 = เพื่อนสนิท
3 = ครอบครัว
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ตาราง 10 (ต่อ) ความน่าจะเป็นของปัจจัยที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ Mobile Banking
ตัวแปร
Social

ความหมาย
ปัจจัยทางสังคม

Frequency

ความถี่(ครั้ง/เดือน)

Time

ระยะเวลา(นาที/ครั้ง)

Period

ช่วงเวลา

Amount

จานวนเงิน(บาท)

Transaction จานวนประเภทธุรกรรมการเงิน
Bank
จานวนธนาคาร

หมายเหตุ
4 = บุคคลรอบข้างไม่มีผล
5 = พนักงานธนาคารแนะนา
6 = อืน่ ๆ
0 = 1 – 3 ครั้ง (Base Group)
1 = 4 – 6 ครั้ง
2 = 7 – 9 ครั้ง
3 = มากกว่า 10 ครั้ง
0 = น้อยกว่า 3 นาที (Base Group)
1 = 4 – 6 นาที
2 = 7 – 9 นาที
3 = มากกว่า 10 นาที
0 = 06.01 – 18.00 น. (Base Group)
1 = 18.01 – 06.00 น.
2 = ช่วงเวลาไม่แน่นอน
0 = น้อยกว่า 500 บาท (Base Group)
1 = 501 – 1,000 บาท
2 = 1,001 – 5,000 บาท
3 = มากกว่า 5,000 บาท
ตัวแปรเชิงปริมาณ
ตัวแปรเชิงปริมาณ

ที่มา: สรุปและรวบรวมจากผู้วจิ ัย
จากผลการวิเคราะห์แบบจาลองโลจิต สามารถนามาเขียนสมการถดถอยของการ
ตัดสินใจเลือกใช้ธุรกรรมการเงินผ่าน Mobile Banking ซึ่งเป็นตัวแปรตามที่ขึ้นอยู่กับปัจจัยส่วน
บุค คล ได้แก่ อายุ รายได้ เพศ อาชีพ ระดับ การศึก ษา สถานภาพ ความเชี่ย วชาญการใช้
เทคโนโลยี ความรู้ด้านเทคโนโลยี ประเภทโทรศัพท์มือถือ และปัจจัยทางสังคม ปัจจัยด้าน
พฤติก รรมการท าธุ รกรรมการเงิน ได้แก่ ความถี่ ระยะเวลา ช่วงเวลา จานวนเงิน จานวน
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ประเภทธุ รกรรมการเงิน และจานวนธนาคาร ดังแสดงในตารางที่ 10 และสามารถสรุป
ความสัมพันธ์ของสมการได้ดังนี้
(

)

- 11.429 + 0.526age - 1.77055e-05 income + 0.615gender
(−2.089)** (2.823)***
(−0.847)
(0.513)
− 4.829occupation2 − 6.480occupation3 − 9.172occupation4
(−1.961)**
(−1.591)
(−2.359)**
+ 3.995occupation5 − 2.644occupation6 − 3.376education2
(0.192)
(−0.985)
(−1.673)*
− 6.724education3 − 7.935status2 − 25.790status3 − 5.004skill2
(−2.394)**
(−2.295)**
(−0.292)
(−1.909)*
− 8.238skill3 + 7.802knowledge2 + 5.561knowledge3
(−1.766)*
(1.383)
(1.485)
+ 5.789knowledge4 + 3.239knowledge5 + 10.627mobile
(1.497)
(0.996)
(0.508)
− 7.141frequency2 − 10.192frequency3− 9.365frequency4
(−2.236)**
(−2.533)**
(−2.881)***
− 0.076time2 + 8.348time3 + 9.61time4 − 2.888period2
(−0.059)
(2.578)*** (2.499)** (−1.434)
− 0.918period3 + 1.206amount2 + 0.881amount3 + 1.259amount4
(−0.594)
(0.675)
(0.482)
(0.729)
+ 6.406social2 − 5.755social3 + 4.032social4 + 3.760social5
(2.506)**
(−1.468)
(1.928)*
(1.459)
−7.532social6 − 4.079social + 0.110transaction + 0.831bank
(−0.359)
(−1.589)
(0.576)
(1.415)

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือค่า Z-stat
- * หมายถึง มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10
- ** หมายถึง มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
- *** หมายถึง มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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ตาราง 11 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุด้วยแบบจาลองโลจิต

ตัวแปร

ค่าสัมประสิทธิ์

ค่าคงที่
−11.429
อายุ
0.526
รายได้
−1.77055e-05
เพศ
ชาย
หญิง
0.615
อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา
พนักงานบริษัทเอกชน
−4.829
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
−6.480
ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ
−9.172
พ่อบ้าน/แม่บ้าน
3.995
อื่นๆ
−2.644
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
−3.376
สูงกว่าปริญญาตรี
−6.724
สถานภาพ
โสด
สมรส/อยู่ดว้ ยกัน
−7.935
หย่าร้าง/แยกกันอยู่
−25.790
ความเชี่ยวชาญการใช้เทคโนโลยี
ระดับเริ่มต้นใช้งาน
ระดับทั่วไป
−5.004
ระดับเชี่ยวชาญ
−8.238
ความรู้ดา้ นเทคโนโลยี
คะแนนน้อยที่สุด
คะแนนน้อย
7.802
คะแนนปานกลาง
5.561
คะแนนมาก
5.789
คะแนนมากที่สุด
3.239
ประเภทโทรศัพท์มือถือ
Smartphone
ไม่ใช่ Smartphone
10.627
บุคคลที่มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจหรือแนะนา
เริ่มใช้ดว้ ยตัวเอง
(Base Group)
เพื่อนร่วมงาน
6.40574

ค่าเบี่ยงเบน
มาตาฐาน
5.47
0.186
2.08982E-05

z-stat

p-value

Marginal Effect

−2.089
2.823
−0.847

0.036**
0.004***
0.396

-1.26652E-05
4.26E-10

(Base Group)
1.197
0.513

0.607

-1.44636E-05

2.462
4.073
3.888
20.748
2.684

(Base Group)
−1.961
−1.591
−2.359
0.192
−0.985

0.049**
0.111
0.018**
0.847
0.324

0.0001
3.67E-05
6.87E-05
-0.001
2.86E-05

2.017
2.809

(Base Group)
−1.673
−2.394

0.094*
0.016**

0.0002
6.96E-05

(Base Group)
3.458
−2.295
88.081
−0.292

0.021**
0.769

0.0001
3.67E-05

(Base Group)
2.621
−1.909
4.665
−1.766

0.056*
0.077*

0.001
8.84E-05

5.641
3.744
3.867
3.249

(Base Group)
1.383
1.485
1.497
0.996

0.166
0.137
0.134
0.318

-0.049
-0.004
-0.002
-5.63777E-05

20.892

(Base Group)
0.508

0.611

-0.433

2.556

2.506

0.012**

-0.007
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ตาราง 11 (ต่อ) ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุด้วยแบบจาลองโลจิต
ตัวแปร

ค่าสัมประสิทธิ์

บุคคลทีม่ ีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจหรือแนะนา
เพื่อนสนิท
−5.755
ครอบครัว
4.03225
พนักงานธนาคาร
3.76
บุคคลรอบข้างไม่มีผล
−7.532
อืน่ ๆ
−4.079
ความถี่
1 – 3 ครั้ง
4 – 6 ครั้ง
−7.141
7 – 9 ครั้ง
−10.192
มากกว่า 10 ครั้ง
−9.365
ระยะเวลา
น้อยกว่า 3 นาที
4 – 6 นาที
−0.076
7 – 9 นาที
8.348
มากกว่า 10 นาที
9.61
ช่วงเวลา
06.01 – 18.00 น.
18.01 – 06.00 น.
−2.888
ไม่แน่นอน
−0.918
จานวนเงิน
น้อยกว่า 500 บาท
501 – 1,000 บาท
1.206
1,001 – 5,000 บาท
0.881
มากกว่า 5,000 บาท
1.259
จานวนประเภทธุรกรรมการเงิน
0.11
จานวนธนาคารทีใ่ ช้บริการ
0.831

ค่าเบี่ยงเบน
มาตาฐาน
3.920
2.092
2.578
20.939
2.566

z-stat

p-value

Marginal Effect

−1.468
1.928
1.459
−0.359
−1.589

0.142
0.053*
0.144
0.719
0.112

4.35313E-05
-0.0007
-0.0005
2.78E-05
7.77E-05

(Base Group)
3.194
−2.236
4.023
−2.533
3.25
−2.881

0.025**
0.011**
0.004***

0.0001
8.63E-05
0.002

0.952
0.009***
0.012**

1.82E-06
-0.055
-0.23

0.151
0.552

4.01E-05
2.30E-05

0.499
0.629
0.466
0.564
0.157

-0.00003
-2.73588E-05
-4.82349E-05
-2.66831E-06
-2.00059E-05

(Base Group)
1.276
3.238
3.845

−0.059
2.578
2.499
(Base Group)

2.014
1.546

−1.434
−0.594
(Base Group)

1.787
1.828
1.727
0.192
0.587

0.675
0.482
0.729
0.576
1.415

หมายเหตุ: LR Chi2 = 186.641 Prob (Chi2) = 0.000 Overall Percentage Correct = 97.50
- * หมายถึง มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10
- ** หมายถึง มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
- *** หมายถึง มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ที่มา: จากการสารวจและการคานวณ
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จากตารางที่ 11 เมื่อพิจารณาค่า LR Chi-Square = 186.641 และ Prob Chi =
0.000 อธิบายได้ว่าแบบจาลองนี้สามารถอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ธุรกรรม
การเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ(Mobile Banking) ได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 0.05
และ 0.01 และเมื่อพิจารณาค่า Overall Percentage Correct เท่ากับ 97.50 อธิบายได้ว่า
แบบจ าลองนี้ ส ามารถพยากรณ์ ก ารตั ด สิ นใจของผู้ใ ช้ บ ริ ก ารว่ า จะเลื อ กใช้ ห รื อ ไม่เ ลื อ กใช้
Mobile Banking ได้ถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 97.50 โดยจากผลการศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัจจัย
ทีม่ ีผลต่อการตัดสินใจได้ดังนี้
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารธุ ร กรรมการเงิ น ที่ มี อ ายุ น้ อ ยมี ค วามสั ม พั น ธ์ ทิ ศ ทางเชิ ง บวกกั บ การ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการ Mobile Banking หรือมีแนวโน้มที่ตัดสินใจเลือกใช้มากกว่า เมื่อเทียบ
กับ คนที่มีอายุ มาก ที่นัย ส าคั ญทางสถิติระดับ 0.01 ผู้ที่ป ระกอบอาชีพเป็ นพนัก งานเอกชน
ธุรกิจส่วนตัว หรืออาชีพอิสระ มีความสัมพันธ์ทิศทางเชิงบวกกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
Mobile Banking มากกว่า เมื่อเทียบกับนักเรียนหรือนักศึกษา ที่นัยสาคัญทางสถิติระดับ 0.05
ด้านการศึกษาผู้ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี มีความสัมพันธ์ทิศทาง
เชิงบวกกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ Mobile Banking มากกว่า เมื่อเทียบกับผู้ที่มีระดับ
การศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี ซึ่งมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 และ 0.05 ตามลาดับ ด้าน
สถานภาพของผู้ใช้บริการที่มีสถานภาพสมรสหรือมีครอบครัวแล้ว มีความสัมพันธ์ทิศทางเชิง
บวกกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ Mobile Banking มากกว่า เมื่อเทียบกับผู้ที่มีสถานภาพโสด
ซึ่งมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ของผู้ใ ช้บริก ารที่ระดับ
ทั่ว ไป หรือระดับ เชี่ย วชาญ มีค วามสัมพันธ์ทิ ศทางเชิงบวกกับ การตัดสินใจเลือกใช้บ ริก าร
Mobile Banking มากกว่า เมื่อเทียบกับผูท้ ี่มคี วามเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระดับเริ่มต้น ที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.10 ด้านความถี่ของผู้ใช้บริการที่ทาธุรกรรมการเงิน โดยผู้ที่มีความถี่ทา
ธุรกรรมการเงินมาก มีความสัมพันธ์ทิศ ทางเชิงบวกกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ Mobile
Banking มากกว่า เมื่อเทียบกับผู้ที่มีความถี่ทาธุรกรรมการเงินน้อย โดยผู้ที่ทาธุรกรรมการเงิน
ที่มีความถี่เดือนละ 4 – 6 ครั้ง และ 7 – 9 ครั้ง มีระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 และผู้ที่ทา
ธุรกรรมการเงินที่มีความถี่มากกว่า 10 ครั้งต่อเดือน มีระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01 ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่า ผู้ที่ทาธุรกรรมการเงินบ่อยมีโอกาสที่เลือกใช้ Mobile Banking มากกว่า เนื่องจาก
ความสะดวกสบายที่ ส ามารถท าธุ ร กรรมได้ ทุ ก สถานที่ ทุ ก เวลา ลดการเสี ย เวลาจากการ
เดินทางไปทาธุรกรรมการเงินที่สาขาธนาคาร หรือตู้ ATM ลงได้ ด้านระยะเวลา ผู้ใช้บริการที่ใช้
ระยะเวลาทาธุรกรรมการเงินนาน มีความสัมพันธ์ทิศทางเชิงลบกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
Mobile Banking มากกว่า เมื่อเทียบกับผู้ที่ใช้ระยะเวลาสั้น โดยผู้ที่ทาธุรกรรมการเงิน ระยะ
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เวลานานประมาณ 7 – 9 นาที และมากกว่า 10 นาทีต่อครั้ง มีระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01
และ 0.05 ตามลาดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผู้ที่ทาธุรกรรมใช้ระยะเวลาสั้นมีโอกาสเลือกใช้ Mobile
Banking มากกว่า เนื่องจากการทาธุรกรรมผ่านช่องทาง Mobile Banking นั้นรวดเร็วและใช้
ระยะเวลาน้อยกว่าการทาธุรกรรมผ่านช่องทางอื่นๆ และสุดท้ายปัจจัยทางสังคมหรือบุคคลที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจ ได้แก่ เพื่อนร่วมงาน และครอบครัว มีความสัมพันธ์ทิศทางเชิงลบกับ
การตัดสินใจเลือกใช้ Mobile Banking หรือมีแนวโน้มที่ผู้ใช้บริการจะตัดสินใจเลือกใช้บริการ
น้อยกว่า หากผู้ที่แนะนาเป็นเพื่อนร่วมงาน และครอบครัว เมื่อเทียบกับการเริ่มต้นใช้ด้วยตัวเอง
ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 และ 0.10 ตามลาดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การเลือกใช้ Mobile Banking
ปัจจัยทางสังคมหรือบุคคลรอบข้างไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินเลือกใช้ โดยการตัดสินใจเลื อก
ช่องทางทาธุรกรรมการเงินมาจากการตัดสินใจเลือกใช้ด้วยตัวเอง ปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้ Mobile Banking ได้แก่ เพศ รายได้ ความรู้ด้านเทคโนโลยี ประเภท
โทรศัพท์มอื ถือ ช่วงเวลา จานวนเงิน จานวนประเภทธุรกรรม และจานวนธนาคาร
4.2 ผลการศึกษาของวัตถุประสงค์ท่2ี
การศึกษาพฤติกรรมการใช้ Mobile Banking ด้วยทฤษฏี S-Curve เพื่อจาแนก
พฤติกรรมผูใ้ ช้บริการธุรกรรมการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้อาศัยอยู่ใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร จานวน 50 คน โดยใช้สถิตพิ ืน้ ฐานเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ ดังนี้
4.2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
จากข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ อาชีพ ระดับ
การศึ ก ษา สถานภาพ ความเชี่ ย วชาญการใช้เ ทคโนโลยี และประเภทโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ซึ่ ง
การศึกษาในส่วนนี้จะใช้การแจกแจงความถี่และค่าร้อยละเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ ดัง
แสดงในตารางที่ 12
ตาราง 12 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างในวัตถุประสงค์ที่ 2
ประเภทของผูร้ บั นวัตกรรม Mobile Banking
ปัจจัยส่วนบุคคล

กลุม่ ที่1
คน ร้อยละ

กลุม่ ที่2
คน ร้อยละ

กลุม่ ที่3
คน ร้อยละ

กลุม่ ที่4
คน ร้อยละ

เพศ
จานวน(คน)
ชาย
หญิง

1
1
0

2.00% 13
100% 7
0% 6

26.00% 24
53.85% 15
46.15% 9

48.00% 12
62.50% 4
37.50% 8

24.00%
33.33%
66.67%
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ตาราง 12 (ต่อ) ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างในวัตถุประสงค์ที่ 2
ประเภทของผูร้ บั นวัตกรรม Mobile Banking
ปัจจัยส่วนบุคคล

กลุม่ ที่1
คน ร้อยละ

อายุ(ปี)
อายุ 11-20 ปี
0
อายุ 21-30 ปี
0
อายุ 31-40 ปี
1
อายุ 41-50 ปี
0
อายุมากกว่า 50 ปี
0
รายได้(บาท/เดือน)
น้อยกว่า 10,000 บาท
0
10,001-20,000 บาท
0
20,001-30,000 บาท
0
30,001-40,000 บาท
0
40,001-50,000 บาท
0
มากกว่า 50,000 บาท
1
อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา
0
พนักงานบริษัทเอกชน
0
0
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ 1
อืน่ ๆ
0
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษา
0
ปวช.หรือปวส.
0
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 0
ปริญญาโท
1
สถานภาพ
โสด
1
สมรส/อยู่ดว้ ยกัน
0
0
หย่าร้าง/แยกกันอยู่
รวม
1

0.00%
0.00%
100%
0.00%
0.00%

กลุม่ ที่2
คน ร้อยละ
0
4
5
3
1

กลุม่ ที่3
คน ร้อยละ

กลุม่ ที่4
คน ร้อยละ

0.00% 1
30.77% 6
38.46% 11
23.08% 6
7.69% 0

4.17%
25.00%
45.83%
25.00%
0.00%

1
4
9
5
0

8.33%
33.33%
75.00%
41.67%
0.00%

0.00% 0
0.00% 0
0.00% 0
0.00% 1
0.00% 1
100% 11

0.00%
0.00%
0.00%
7.69%
7.69%
84.62%

0.00% 2
4.17% 10
25.00% 0
25.00% 0
12.50% 0
33.33% 0

16.67%
83.33%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

0.00%
0.00%
0.00%
100%
0.00%

1
4
2
4
2

7.69% 1
30.77% 11
15.38% 3
30.77% 6
15.38% 3

4.17%
45.83%
12.50%
25.00%
12.50%

5
2
3
0
2

41.67%
16.67%
25.00%
0.00%
16.67%

0.00% 0
0.00% 0
0.00% 10
100% 3

0.00% 1
0.00% 0
76.92% 14
23.08% 9

4.17%
0.00%
58.33%
37.50%

3
5
3
1

25.00%
41.67%
25.00%
8.33%

100% 7
0.00% 6
0.00% 0
100% 13

53.85% 12
46.15% 10
0.00% 2
100% 24

50.00% 9
41.67% 3
8.33% 0
100% 12

75.00%
25.00%
0.00%
100%

0
1
6
6
3
8
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ตาราง 12 (ต่อ) ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างในวัตถุประสงค์ที่ 2
ประเภทของผูร้ บั นวัตกรรม Mobile Banking
ปัจจัยส่วนบุคคล
ความเชีย่ วชาญการใช้เทคโนโลยี
ระดับเริ่มต้นใช้งาน
ระดับทัว่ ไป
ระดับเชีย่ วชาญ
ประเภทโทรศัพท์มือถือ
Smartphone
รวม

กลุม่ ที่1
คน ร้อยละ
0
0
1

1

กลุม่ ที่2
คน ร้อยละ

0.00% 0
0.00% 3
100% 10

100%

13

กลุม่ ที่3
คน ร้อยละ

0.00% 0
23.08% 9
76.92% 15
100%
100% 24

0.00%
37.50%
62.50%

100%

กลุม่ ที่4
คน ร้อยละ
7
5
0

12

58.33%
41.67%
0.00%

100%

ที่มา: จากการสารวจ
เพศ
จากการศึกษากลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มที่1 เป็นเพศชาย มีจานวน 1 คน
คิด เป็ น ร้อ ยละ 100 กลุ่ ม ที่ 2 ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศชาย มี จ านวน 7 คน คิ ดเป็ น ร้ อยละ 53.85
รองลงมาเป็นเพศหญิง มีจานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 46.15 กลุ่มที่3 ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มี
จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 62.50 รองลงมาเป็นเพศหญิง มีจานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ
37.50 และกลุ่มที4่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 รองลงมาเป็น
เพศชาย มีจานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33
อายุ
จากการศึกษากลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มที่1 อายุ 36 ปี มีจานวน 1 คน คิด
เป็นร้อยละ 100 กลุ่มที่2 ส่วนใหญ่มีอายุประมาณ 31-40 ปี รองลงมาประมาณ 21-30 ปี 4150 ปี และอายุมากกว่า 50 ปี มีจานวน 5 คน 4 คน 3 คน และ 1 คน ตามลาดับ คิดเป็นร้อยละ
38.46 ร้อยละ 30.77 ร้อยละ 23.08 และร้อยละ 7.69 ตามลาดับ กลุ่มที่3 ส่วนใหญ่มีอายุ
ประมาณ 31-40 ปี รองลงมาประมาณ 21-30 ปี 41-50 ปี และ 11-20 ปี มีจานวน 11 คน 6
คน 6 คน และ 1 คน ตามลาดับ คิดเป็นร้อยละ 45.83 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 และร้อยละ 4.17
ตามลาดับ และกลุ่มที่4 ส่วนใหญ่มีอายุประมาณ 31-40 ปี รองลงมาประมาณ 41-50 ปี 2130 ปี และ 11-20 ปี มีจานวน 9 คน 5 คน 4 คน และ 1 คน ตามลาดับ คิดเป็นร้อยละ 75 ร้อย
ละ 41.67 ร้อยละ 33.33 และร้อยละ 8.33 ตามลาดับ
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รายได้
จากการศึกษากลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มที่1 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ
200,000 บาท มีจานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 100 กลุ่มที่2 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า
50,000 บาท รองลงมารายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 30,001-40,000 บาท และ 40,00150,000 บาท ตามลาดับ มีจานวน 11 คน 1 คน และ 1 คน ตามลาดับ คิดเป็นร้อยละ 84.62
ร้อยละ 7.69 และร้อยละ 7.69 ตามลาดับ กลุ่มที3่ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาท
รองลงมารายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 20,001-30,000 บาท 30,001-40,000 บาท
40,001-50,000 บาท และ 10,001-20,000 บาท ตามลาดับ มีจานวน 8 คน 6 คน 6 คน 3
คน และ 1 คน ตามลาดับ คิดเป็นร้อยละ 33.33 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 12.50 และ
ร้อยละ 4.17 ตามลาดับ และกลุ่มที่4 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 10,001-20,000 บาท
รองลงมารายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท มีจานวน 10 คน และ 2 คน ตามลาดับ
คิดเป็นร้อยละ 83.33 และร้อยละ 16.67 ตามลาดับ
อาชีพ
จากการศึกษากลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มที่ 1 ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/
อาชีพอิสระ มีจานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 100 กลุ่มที่2 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นพนักงาน
บริษัทเอกชน และธุรกิ จส่วนตัว /อาชีพอิสระ รองลงมาเป็น ข้าราชการ/พนัก งานรัฐ วิสาหกิ จ
อาชีพอื่นๆ และนักเรียน/นักศึกษา มีจานวน 4 คน 4 คน 2 คน 2 คน และ 1 คน ตามลาดับ คิด
เป็นร้อยละ 30.77 ร้อยละ 30.77 ร้อยละ 15.38 ร้อยละ 15.38 และร้อยละ 7.69 ตามลาดับ
กลุ่มที3่ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน รองลงมาธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ อาชีพอื่นๆ และนักเรียน/นักศึกษา มีจานวน 11 คน 6 คน 3
คน 3 คน และ 1 คน ตามลาดับ คิดเป็นร้อยละ 45.83 ร้อยละ 25 ร้อยละ 12.50 ร้อยละ 12.50
และร้อยละ 4.17 ตามลาดั บ และกลุ่มที่4 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็น นักเรีย น/นัก ศึกษา
รองลงมาข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน และอาชีพอื่นๆ มีจานวน 5
คน 3 คน 2 คน และ 2 คน ตามลาดับ คิดเป็นร้อยละ 41.67 ร้อยละ 25 ร้อยละ 16.67 และ
ร้อยละ 16.67 ตามลาดับ
ระดับการศึกษา
จากการศึกษากลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มที่1 มีการศึกษาระดับปริญญาโท
มีจานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 100 กลุ่มที่2 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ ปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า รองลงมาระดับ ปริญญาโท มีจานวน 10 คน และ 3 คน ตามลาดับ คิดเป็นร้อยละ
76.92 และร้อยละ 23.08 ตามลาดับ กลุ่มที่3 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
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เทียบเท่า รองลงมาระดับปริญญาโท และระดับมัธยมศึกษา มีจานวน 14 คน 9 คน และ 1 คน
ตามลาดับ คิดเป็นร้อยละ 58.33 ร้อยละ 37.50 และร้อยละ 4.17 ตามลาดับ และกลุ่มที่4 ส่วน
ใหญ่มีการศึกษาระดับปวช./ปวส. รองลงมาระดับมัธยมศึกษา ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
และระดับปริญญาโท มีจานวน 5 คน 3 คน 3 คน และ 1 คน ตามลาดับ คิดเป็นร้อยละ 41.67
ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 และร้อยละ 8.33 ตามลาดับ
สถานภาพ
จากการศึกษากลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มที่ 1 มีสถานภาพโสด มีจานวน 1
คน คิดเป็นร้อยละ 100 กลุ่มที่2 มีสถานภาพส่วนใหญ่ โสด รองลงมา สมรส/อยู่ด้วยกัน มี
จานวน 7 คน และ 6 คน ตามลาดับ คิดเป็นร้อยละ 53.85 และร้อยละ 46.15 ตามลาดับ กลุ่ม
ที่3 มีสถานภาพส่วนใหญ่ โสด รองลงมาสมรส/อยู่ด้วยกัน และ หย่าร้าง/แยกกันอยู่ มีจานวน
12 คน 10 คน และ 2 คน ตามลาดับ คิดเป็นร้อยละ 50 ร้อยละ 41.67 และร้อยละ 8.33
ตามลาดับ และกลุ่มที่4 มีสถานภาพส่วนใหญ่ โสด รองลงมา สมรส/อยู่ด้วยกัน มีจานวน 9 คน
และ 3 คน ตามลาดับ คิดเป็นร้อยละ 75 และร้อยละ 25 ตามลาดับ
ความเชี่ยวชาญการใช้เทคโนโลยี
จากการศึ ก ษากลุ่ มตั ว อย่ าง พบว่ า กลุ่ ม ที่ 1 มี ค วามสามารถในการใช้
เทคโนโลยีระดับเชี่ยวชาญ มีจานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 100 กลุ่มที่2 ส่วนใหญ่ความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีระดั บเชี่ยวชาญ รองลงมาระดับทั่วไป มีจานวน 10 คน และ 3 คน
ตามล าดั บ คิ ด เป็น ร้อ ยละ 76.92 และร้ อ ยละ 23.08 ตามล าดั บ กลุ่ม ที่ 3 ส่ว นใหญ่
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ระดับเชี่ยวชาญ รองลงมาระดับทั่วไป มีจานวน 15 คน และ
9 คน ตามลาดับ คิดเป็นร้อยละ 62.50 และร้อยละ 37.50 ตามลาดับ และกลุ่มที่4 ส่วนใหญ่
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีระดับ เริ่มต้นใช้งาน รองลงมาระดับทั่วไป มีจานวน 7 คน
และ 5 คน ตามลาดับ คิดเป็นร้อยละ 58.33 และร้อยละ 41.67 ตามลาดับ
ประเภทโทรศัพท์มือถือ
จากการศึกษากลุ่มตัวอย่าง พบว่า ทุกคนเป็นผู้ใช้โทรศัพท์มือถือประเภท
Smartphone คิดเป็นร้อยละ 100 ทั้ง 4 กลุ่ม
4.2.2 การจาแนกพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ Mobile Banking
ในส่วนนี้เป็นการจาแนกพฤติกรรมการใช้ Mobile Banking ผู้วิจัยสามารถจาแนก
พฤติกรรมได้ทั้งหมด 4 ประเภท ตามทฤษฎีการแพร่กระจายของนวัตกรรมของ Rogers (1962)
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ได้แ ก่ กลุ่มผู้ แนะนานวั ตกรรม กลุ่ มผู้ย อมรั บ นวัตกรรมง่าย กลุ่ มผู้ย อมรั บ เร็ ว และกลุ่ม ผู้
ยอมรับช้า สามารถแสดงรายละเอียดในตารางที่ 13 ดังนี้
ตาราง 13 ประเภทผู้ยอมรับการแพร่กระจายของ Mobile Banking

ประเภทของผูร้ บั

จานวน(คน)

นวัตกรรม Mobile Banking

คน
1
13
24
12
0

กลุม่ ผูแ้ นะนานวัตกรรม
กลุม่ ผูย้ อมรับนวัตกรรมง่าย
กลุม่ ผูย้ อมรับเร็ว
กลุม่ ผูย้ อมรับช้า
กลุม่ ล้าหลัง

ร้อยละ
2.00%
26.00%
48.00%
24.00%
0.00%

ที่มา: จากการสารวจ
การจาแนกพฤติกรรมการใช้ Mobile Banking โดยอาศัยการวิเคราะห์ด้วยการวัด
คะแนนตามแบบมาตราวัดของลิเคิร์ท (Likert Scale) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยการ
ยอมรับนวัตกรรม ได้แก่ ปัจจัยด้านสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ
และปัจจัยด้านพฤติกรรมในการสื่อสาร สามารถแสดงรายละเอียดในตารางที่ 14 ดังนี้
ตาราง 14 ความสัมพันธ์ของปัจจัยการยอมรับนวัตกรรมกับประเภทผู้รบั Mobile Banking

ปัจจัยการยอมรับนวัตกรรม
ปัจจัยด้านสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
รายได้
ระดับการศึกษาสูงสุด
ความเชีย่ วชาญด้านเทคโนโลยี
ค่าเฉลีย่ รวม

ประเภทของผูร้ บั นวัตกรรม Mobile Banking
กลุม่ ที่1

กลุม่ ที่2

กลุม่ ที่3

กลุม่ ที่4

5.00
5.00
5.00
5.00

4.23
4.31
4.77
4.44

3.08
4.25
4.63
3.99

1.83
2.50
3.42
2.58
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ตาราง 14 (ต่อ) ความสัมพันธ์ของปัจจัยการยอมรับนวัตกรรมกับประเภทผู้รับ Mobile Banking

ปัจจัยการยอมรับนวัตกรรม
ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ
ลักษณะนิสัยกล้าเสีย่ ง/ชอบการเปลีย่ นแปลง
ประเภทธุรกรรมทีใ่ ช้ครั้งแรก
แนวโน้มจานวนเงินทีท่ าธุรกรรมการเงิน
แนวโน้มปริมาณการทาธุรกรรมการเงิน
มีเจตคติทดี่ ตี อ่ เทคโนโลยี
เชือ่ มัน่ ในระบบปฏิบัตกิ าร
รับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน
ค่าเฉลีย่ รวม
ปัจจัยด้านพฤติกรรมในการสือ่ สาร
บุคคลมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจ
ทักษะการแสวงหาข้อมูล
ความรู้ดา้ นเทคโนโลยี
ค่าเฉลีย่ รวม

ประเภทของผูร้ บั นวัตกรรม Mobile Banking
กลุม่ ที่1

กลุม่ ที่2

กลุม่ ที่3

กลุม่ ที่4

4.67
5.00
4.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.83

3.72
3.62
3.54
4.00
3.85
3.00
4.69
3.78

3.00
2.83
2.88
3.29
3.29
2.42
4.17
3.15

2.86
2.33
2.58
3.67
3.54
2.75
4.33
3.20

5.00
5.00
5.00
5.00

4.54
3.69
4.92
4.38

3.67
3.46
4.42
3.85

3.50
3.75
4.33
3.86

ที่มา: จากการสัมภาษณ์
จากการจาแนกพฤติกรรมการใช้ Mobile Banking จากกลุ่มตัวอย่าง 50 คน ไม่
พบกลุ่มล้าหลัง (Laggard) ที่เป็นกลุ่มยอมรับนวัตกรรมช้าที่สุด เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มพี ฤติกรรมในการสื่อสารระดับปานกลาง จึงทาให้การศึกษาในวัตถุประสงค์ที่ 2 สามารถ
จาแนกพฤติกรรมได้ 4 ประเภท ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการแพร่กระจายของนวัตกรรม ดังนี้
กลุ่มที1่ กลุ่มผู้แนะนานวัตกรรม (Innovator) มีจานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2 เป็น
ผู้ที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมสูงมาก เนื่องจากมีการศึกษาระดับปริญญาโทและมี
รายได้ที่สูง เป็นกลุ่มแรกที่เริ่มใช้ Mobile Banking เนื่องจากเป็นผู้ที่มคี วามสนใจด้านเทคโนโลยี
ชอบความทันสมัย และมีนิสั ยกล้าเสี่ย ง จึงทาให้ กลุ่ม ผู้แนะนานวัตกรรมเป็นกลุ่มที่ย อมรับ
Mobile Banking ได้เร็วกว่ากลุ่มอื่น
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กลุ่มที่2 กลุ่มผู้ยอมรับนวัตกรรมง่าย (Early Adopters) มีจานวน 13 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26 เป็นกลุ่มที่มีจานวนมากเป็นอันดับที่ 2 กลุ่มนี้มีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
และพฤติกรรมในการสื่อสารใกล้เคียงกับกลุ่มแรก แต่กลุ่มผู้ยอมรับนวัตกรรมง่าย เป็นกลุ่มที่มี
นิสัยกล้าเสี่ยงน้อยกว่ากลุ่มแรก เพราะเริ่มใช้ Mobile Banking ช้ากว่า เนื่องจากอยู่ระหว่างช่วง
การตัดสินใจเลือกใช้
กลุ่มที่3 กลุ่มผู้ยอมรับเร็ว (Early Majority) มีจานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 48
เป็นกลุ่มที่มีจานวนมากที่สุด มีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม บุคลิกภาพ และพฤติกรรม
ในการสื่อสาร ระดับปานกลาง กลุ่มผู้ยอมรับเร็ว จะใช้ Mobile Banking เมื่อเห็นกลุ่มคนที่มี
ชื่อเสียง หรือผูท้ ีม่ ีความรูด้ ้านเทคโนโลยีใช้งาน จึงค่อยเริ่มใช้ Mobile Banking เนื่องจากกลุ่มนี้
จะให้ความสาคัญกับค่านิยมทางสังคมสูง
กลุ่มที่4 กลุ่มผู้ยอมรับช้า (Late Majority) มีจานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 24 เป็น
กลุ่ ม ที่ มี บุ ค ลิ ก ภาพ และพฤติ ก รรมในการสื่ อ สารใกล้ เ คี ย งกั บ กลุ่ ม ที่ 3 แต่ ส ถานภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคมน้อยกว่าทุกกลุ่ม เนื่องจากกลุ่มผู้ยอมรับช้า มีรายได้และการศึกษาน้อย
กว่ากลุ่มอื่น สาเหตุที่เริ่มใช้งาน Mobile Banking เนื่องจากความจาเป็น ที่ต้องทาธุรกรรม
การเงินผ่านช่องทางนี้
จากการศึกษาวัตถุประสงค์ที่2 ผู้วิจัยสามารถจาแนกลักษณะของบุคคลที่ยอมรับ
Mobile Banking ได้ 4 ประเภท ได้แก่ กลุ่มผู้แนะนานวัตกรรม กลุ่มผู้ยอมรับนวัตกรรมง่าย
กลุ่มผู้ย อมรับเร็ว และกลุ่มผู้ย อมรับ ช้า แสดงให้เ ห็นว่า ปัจจัย การยอมรับ นวัตกรรม ได้แก่
ปัจจัยด้านสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ และปัจจัยด้านพฤติกรรม
ในการสื่อสาร มีความสัมพันธ์กับการแพร่กระจายของ Mobile Banking หากผู้ใดมีสถานภาพ
ทางเศรษฐกิจและสังคมน้อย ก็มีแนวโน้มที่คนเหล่านี้จะเลือกใช้ Mobile Banking เป็นช่องทาง
เพื่อทาธุรกรรมการเงินน้อย เพราะต้องเลือกให้มีความสอดคล้องกับสถานภาพทางสังคมและ
ฐานะ เช่ น ผู้ ที่ ไ ม่ มี Smartphone เนื่ องจากฐานะไม่ ดี ก็ ไ ม่ ส ามารถท าธุ ร กรรมการเงิ น ผ่ า น
Mobile Banking ได้ จึงทาให้ต้องเลือกใช้บริการผ่านช่องทางสาขาธนาคารหรือตู้ATMมากกว่า
หรือผู้ใดมีนิสัยไม่กล้าเสี่ยง เป็นผู้ยึดติดกับพฤติกรรมการทาธุรกรรมการเงิน แบบดั้งเดิม ก็มี
โอกาสเปลี่ยนมาเลือกใช้ Mobile Banking ได้น้อยกว่า เมื่อเทียบกับผู้ที่มีนิสัยกล้าเสี่ยงและไม่
ยึดติด เพราะผู้มีนิสัย กล้าเสี่ยงจะมีความเชื่อมั่น และความไว้วางใจต่อระบบปฏิบัติการของ
Mobile Banking ส่ ว นผู้ที่ มี สั ง คมและมี โ อกาสติด ต่อ กั บ บุ คคลอื่ นบ่ อยครั้ ง ก็ มีโ อกาสได้
แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับ Mobile Banking ทาให้เกิดการแพร่กระจายของเทคโนโลยีจากคน
หนึ่งสูอ่ ีกคนหนึ่ง หรือจากสังคมหนึ่งสู่อีกสังคมหนึ่งออกไปในวงกว้าง ซึ่งการแพร่กระจายของ
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Mobile Banking จะเกิดขึ้นได้เร็วหรือช้า ขึ้นอยู่กับระยะเวลาและค่านิยมทางสังคม เมื่อคนใน
สังคมส่วนใหญ่เกิดการยอมรับแล้วนั้น จะเกิดการกดดันจากสังคมจนส่งผลให้ผู้ที่ไม่เลือกใช้
Mobile Banking ที่เป็นคนส่วนน้อยในสังคมมีแนวโน้มที่จะตัดสินใจเลือกใช้ ซึ่งจะเป็นช่วงเวลา
เ ดี ย ว กั บ ที่ ค น ส่ ว น ใ ห ญ่ ใ ช้ ง า น จ น เ ป็ น กิ จ วั ต ร ป ร ะ จ า วั น ใ น สั ง ค ม ไ ป แ ล้ ว

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอเชิงทฤษฏีจากการวิจัย
สรุปผลการศึกษา
บทบาทการทาธุรกรรมการเงินของผู้บริโภคในประเทศ เป็นหนึ่งในกิจวัตรประจาวันที่
มีอทิ ธิพลต่อระบบเศรษฐกิจ ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันที่มีการพัฒนา
อย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด จนส่งผลให้ผปู้ ระกอบการที่ปรับตัวได้ช้ามีศักยภาพลดลงในการ
แข่งขัน ดังนั้นธุรกิจธนาคาร ทั้งธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินมีความจาเป็นต้องปรับตัว
โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาเสริมประสิทธิภาพในด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจและได้รับความสะดวกสบายจากการทาธุรกรรมการเงินมากที่สุด ทั้งนี้ Mobile Banking
เป็นช่องทางที่ผู้ใช้บริการถึงแม้อาศัย อยู่ในพื้นที่ห่างไกลก็สามารถทาธุรกรรมการเงินได้ จึงทา
ให้ Mobile Banking เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ธนาคารต่างๆให้ความสาคัญและพัฒนาขึ้นเพื่อเป็น
ช่องทางในการเข้าถึงผู้ใช้บริการผ่านโทรศัพท์มือถือส่วนตัวของพวกเขาเอง แต่อย่างไรก็ตาม
พบว่ามีกลุ่มผู้บริโภคที่ไม่ทาธุรกรรมการเงินผ่าน Mobile Banking เพราะเชื่อว่ามีความเสี่ยง
จากการโจรกรรมข้อมูล งานวิจัยนีจ้ ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้ หรือไม่เลือกใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน Mobile Banking และ 2) ศึกษา
พฤติกรรมช่วงการเปลี่ยนผ่านของผู้ใช้บริการ Mobile Banking ในระยะเริ่มต้น เพื่อจาแนก
รูปแบบพฤติกรรมผู้ใช้บริการที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
การวิจัยที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ หรือไม่เลือกใช้การทาธุรกรรม
การเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ซึ่งได้นาเอาทฤษฎีพฤติกรรมและการตัดสินใจผู้บริโภคของ Kotler
(2003) มาใช้เ ป็น กรอบแนวคิ ด การวิจัย และนาปัจจัย ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ อาชีพ ระดั บ
การศึ ก ษา สถานภาพ ความเชี่ ย วชาญการใช้ เ ทคโนโลยี ความรู้ด้ า นเทคโนโลยี ประเภท
โทรศัพท์มอื ถือ ปัจจัยทางสังคม ระยะเวลา ช่วงเวลา ประเภทธุรกรรม และธนาคาร รวมถึงได้
ขยายขอบเขตการศึกษาโดยนาปัจจัยความถี่ และจานวนเงินที่ท าธุรกรรม มาทาการศึกษา
เพิ่มเติม ผลของงานวิจัย ชี้ให้เ ห็นว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กั บการตัดสินใจเลือกใช้ Mobile
Banking คือ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพ ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ความถี่
ระยะเวลาการใช้งาน และปัจจัย ทางสังคมหรือบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการแนะนาช่องทางท า
ธุรกรรม โดยปัจจัย ที่มีความส าคัญมากที่สุด คือ อายุ ความถี่ ระยะเวลา และบุคคลที่เป็น
เพื่อนร่วมงาน เพราะผูใ้ ช้บริการที่มอี ายุน้อยมีปริมาณธุรกรรมการเงินน้อยกว่าผูท้ ี่อยู่ในวัย
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ทางาน เนื่องจากธุรกรรมการเงินบางประเภทต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ประจาหรือมีงานทาเท่านั้น
เช่น การชาระเงินค่าบัตรเครดิต สินเชื่อ และการซื้อกองทุนต่างๆ เป็นต้น ปัจจัยพฤติกรรมด้าน
ความถี่และระยะเวลาของผู้ใช้บ ริการที่มีพฤติกรรมทาธุรกรรมการเงินต่อเดือนบ่อยและใช้
ระยะเวลาสั้น มีความสัมพันธ์กับการใช้ Mobile Banking เพราะการทาธุรกรรมการเงินผ่า น
Mobile Banking สามารถตอบสนองต่อผู้ใช้บ ริก ารที่ใ ช้งานบ่อยได้ทุกที่ทุก เวลา อีก ทั้งใช้
ระยะเวลาสั้นต่อการทาธุรกรรมการเงินหนึ่งรายการ ทาให้ผู้ใช้บริการไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง
หรือ เสียเวลาต่อคิว เพื่อท าธุ รกรรมที่สาขาธนาคารหรือตู้ATM และสุดท้ายปัจจัยทางสังคม
พบว่า การตัดสินใจเลือกด้วยตัวเองจะทาให้ผู้ใช้บริการยอมรับ Mobile Banking ได้มากกว่า
การแนะนาจากเพื่อนร่วมงาน หรืออีกนัยหนึ่งกล่าวได้ว่าบุคคลรอบข้างไม่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้ Mobile Banking เพราะการเลือกด้วยตัวเองจะทาให้เกิดความตั้งใจใช้และพยายาม
เรียนรู้มากกว่า จากผลการวิจัยในวัตถุประสงค์ที่1 สามารถประยุกต์ใช้สร้างตัวแบบเพื่ออธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและสามารถนาไปกาหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยใหม่สาหรับ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการด้านเงินต่อไปได้
การจาแนกพฤติกรรมการใช้ Mobile Banking ซึ่งได้นาเอา S–Curve of Technology
จากทฤษฎีการแพร่กระจายของนวัตกรรม (Diffusion of Innovation Theory) ของ Rogers
(1962) มาใช้เป็นกรอบแนวคิดการวิจัย เพื่อจาแนกลักษณะของผู้ใช้บริการที่ยอมรับ การทา
ธุรกรรมการเงินผ่านช่องทาง Mobile Banking ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ผลของงานวิจัย
สามารถจาแนกพฤติกรรมผู้ใช้บริการได้ 4 ประเภท คือ กลุ่มผู้แนะนานวัตกรรม กลุ่มผู้ยอมรับ
นวัตกรรมง่าย กลุ่มผู้ยอมรับเร็ว และกลุ่มผู้ยอมรับช้า โดยผู้ใช้ Mobile Banking ส่วนใหญ่เป็น
ประเภทกลุ่มผู้ยอมรับเร็ว (Early Majority) ซึ่งได้รับอิทธิพลจากกลุ่มผู้ยอมรับนวัตกรรมง่าย
(Early Adopters) อย่างมาก ประเภทถ้าคนส่วนใหญ่ในสังคมเกิดการยอมรับก็จะยอมรับด้วย
เนื่ อ งจาก Mobile
Banking เป็ น ช่ อ งทางธุ ร กรรมการเงิ น ที่ เ ข้ า ถึ ง ได้ ง่ า ยเพราะใช้ ผ่ า น
โทรศัพท์มือถือส่วนตัว จึงสามารถใช้ได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา ทาให้ผู้ที่อาศัยในจังหวัดกรุงเทพฯ
ส่วนใหญ่นิยมใช้กัน แต่ก็มีความเสี่ยงต่อ การเกิดอาชญากรรมทางการเงินบนโลกไซเบอร์ จึง
เป็นผลให้กลุ่มผู้ยอมรับเร็ว ใช้ระยะเวลาในการตัดสินใจยอมรับ Mobile Banking ได้ช้ากว่ากลุ่ม
ผู้แนะนานวัตกรรม และกลุ่มผู้ยอมรับนวัตกรรมง่าย ดังนั้นผู้ประกอบการธนาคารควรเพิ่ม
ความเชื่อมั่นด้านระบบรักษาความปลอดภัยของ Mobile Banking เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความ
เชื่อมั่นและลดความกังวลด้านความเสี่ยงลง ซึ่งเป็นแนวทางที่สามารถทาให้การแพร่กระจาย
ของ Mobile Banking ไปสู่ผู้ใช้บริการได้งา่ ยและเร็วขึน้ กว่าเดิม
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ข้อเสนอแนะ
ผลการวิจัยเรื่องการศึกษารูปแบบพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ Mobile
Banking ได้มขี ้อค้นพบที่ควรนามาเสนอแนะดังนี้
1. จากการศึกษา พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความกังวลว่าการใช้บริการธุรกรรม
การเงินผ่าน Mobile Banking นั้น อาจส่งผลให้ผู้ใช้บริการเกิดพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินเกินตัว
จนเกิดเป็นความเคยชินและติดนิสัยได้ เนื่องจากความสะดวกสบายในการใช้จ่ายที่ง่ายเกินไป
ดังนัน้ หน่วยงานทางภาครัฐและเอกชน ควรให้ความรู้ด้านการเงินแก่ประชาชนทุกระดับ หรือมี
การจัดงานอบรมให้ความรู้ด้านการเงินแก่ประชาชนทั่วไป อีกทั้งควรมีการรณรงค์ผ่านสื่อจาก
การโฆษณาหรือประชาสัมพั นธ์ เพื่อให้ผู้ใ ช้บริการรู้จัก วิธีการบริหารเงิน และการใช้ Mobile
Banking ได้อย่างมีคุณค่า
2. จากผลการวิจัยพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Banking พบว่า การศึกษา และ
ทักษะด้านเทคโนโลยี มีความสัมพันธ์กับการยอมรับนวัตกรรมการให้บริการด้านการเงินผ่าน
ช่องทางโทรศัพท์มือถือ ดังนั้นธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน ควรส่งเสริมการให้ความรู้
ด้านเทคโนโลยีแก่ประชาชน พร้อมฝึกทักษะการใช้งานเทคโนโลยีผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อสร้างความรูด้ ้านเทคโนโลยีการเงินแก่ผู้ใช้บริการ เพราะผู้มีการศึกษาอยู่ในระดับสูงจะเกิด
การยอมรับนวัตกรรมสูงกว่าและเร็วกว่าผู้ที่ได้รับการศึกษาน้อยด้วยฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคม
3. การเพิ่มความเชื่อมั่นด้านระบบรัก ษาความปลอดภัย ในการใช้บ ริก ารเป็นเรื่อง
สาคัญอย่างมาก เนื่องจาก Mobile Banking เป็นเทคโนโลยีอย่างหนึ่งที่ใช้งานผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต จึงส่งผลต่อกลุ่มผู้ไม่เลือกใช้บริการเพราะขาดความมั่นใจ ดังนั้น ผู้ประกอบการ
ควรเพิ่มความเชื่อมั่นจากลูกค้า โดยการประชาสัมพันธ์มาตรการการรักษาความปลอดภัยของ
ธนาคารอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการรับรู้และเพิ่มความเชื่อมั่นว่าการทาธุรกรรมการเงินผ่าน
Mobile Banking นั้นปลอดภัย
ข้อจากัดงานวิจัย
งานวิจัย เรื่อง การศึกษารูป แบบพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ Mobile
Banking เป็นการศึกษากลุ่มตัวอย่างของผู้ที่ทาธุรกรรมการเงินในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จึง
ท าให้ ผ ลการวิ จั ย ดั ง กล่ า วเป็ น เพี ย งภาพสะท้ อ นของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ อ าศั ย อยู่ ใ นจั ง หวั ด
กรุงเทพมหานครเท่านั้น ประกอบกับ ระยะเวลาของการเก็บแบบสอบถามและการสั มภาษณ์
เชิงลึกมีระยะเวลาที่สั้น จึงทาให้การกระจายของแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างไม่ทั่วถึง ทั้งนี้
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หากมีการขยายขอบเขตการศึกษานอกเหนือจังหวัดกรุงเทพมหานคร และมีระยะเวลาการเก็บ
ข้อมูลที่เพิ่มขึ้นจะสามารถทาให้ผลการวิจัยมีความสมบูรณ์และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
จากการศึกษาพบว่า ควรมีการศึกษาปัจจัยภายนอกเพิ่มเติม อาทิ ปัจจัยด้านพื้นที่ที่
อยู่อาศัย ปัจจัยด้านการตลาด และปัจจัยด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น ที่อาจส่งผลต่อการยอมรับ
Mobile Banking ของผู้ใช้บริการ และควรขยายขอบเขตการศึกษาไปทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย
เพื่ อ เพิ่ม กลุ่ มประชากรในพื้น ที่อื่ นให้มี ความครอบคลุ ม ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารทั่ ว ประเทศ จึง เป็ นการ
สะท้อนพฤติกรรมของผู้ใช้บริการในภาพรวมของประเทศไทยได้
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย
เรื่อง การศึกษารูปแบบพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ Mobile Banking
คาชีแ้ จง
แบบสอบถามนี้มวี ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ หรือไม่
เลือกใช้ การทาธุรกรรมการเงินผ่านโทรศัพท์มือถื อ(Mobile Banking) ของผู้ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งการวิจัยครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะ
เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์การจัดการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้วิ จัย จึ งใคร่ ข อความอนุ เ คราะห์ ท่า นตอบแบบสอบถามนี้ต ามความเป็ นจริ งและ
ครบถ้วน เพื่อที่จะทาให้ผลการวิจัยนี้สมบูรณ์ตามความมุ่งหมาย โดยในส่วนข้อมูลบุคคลที่
ได้รับ จากการท าแบบสอบถาม ทางผู้วิจัย จะเก็ บ รัก ษาเป็นความลั บ อย่างเคร่งครัดและไม่
เปิดเผยต่อสาธารณชนในกรณีใดๆทั้งสิ้นตามหลักเกณฑ์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพื่อจะ
นาไปวิเคราะห์และนาเสนอในลักษณะของภาพรวมเท่านั้น
คาอธิบาย
Mobile Banking คือ การทาธุรกรรมการเงินผ่านอินเทอร์เน็ตบนสมาร์ทโฟน เป็นหนึ่ง
ในนวัตกรรมที่เกิดขึ้นมาทาให้ชีวติ สะดวกสบายยิ่งขึน้
แบบสอบถาม ประกอบไปด้วย 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1: ปัจจัยส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2: ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการธุรกรรมทางการเงิน
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ส่วนที่ 1: ปัจจัยส่วนบุคคล
คาชีแ้ จง กรุณาทาเครื่องหมาย P ลงในช่อง  หน้าคาตอบหรือเติมคาตอบในช่องว่างที่ตรง
กับท่านมากที่สุด
1. เพศ
 1.ชาย

 2.หญิง

2. อายุ __________ ปี
3. รายได้เฉลี่ย __________ บาท/เดือน หรือ
รายได้เฉลี่ย __________ บาท/สัปดาห์ หรือ
รายได้เฉลี่ย __________ บาท/วัน
4. อาชีพ
 1. นักเรียน/นักศึกษา

 2. พนักงานบริษัทเอกชน

 3. ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

 4. ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ

 5. พ่อบ้าน/แม่บ้าน

 6. อืน่ ๆ โปรดระบุ ..................

5. ระดับการศึกษา
 1. ต่ากว่ามัธยมศึกษา

 2. มัธยมศึกษา

 3. ปวช./ปวส.

 4. ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

 5. ปริญญาโท

 6. ปริญญาเอก

6. สถานภาพ
 1. โสด
 3. หม้าย/อย่าร้าง/แยกกันอยู่
7. พืน้ ที่ที่อยู่อาศัย
 1. กรุงเทพมหานคร
 2. ปริมณฑล/ต่างจังหวัด

 2. สมรส/อยู่ด้วยกัน
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8. โทรศัพท์มอื ถือของท่านเป็น Smartphone หรือไม่
 1. ใช่

 2. ไม่ใช่

ส่วนที่ 2: ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการธุรกรรมทางการเงิน
คาชีแ้ จง กรุณาทาเครื่องหมาย P ลงในช่อง  หน้าคาตอบที่ตรงกับกรณีของท่านมากที่สุด
9. ท่านเคยใช้ Mobile Banking มาก่อนหรือไม่
 1. ใช้

เฉลี่ยกี่ครัง้ ต่อเดือน  1 – 3 ครั้ง
 4 – 6 ครั้ง
 7 – 9 ครั้ง
 มากกว่า 9 ครั้ง

 2. เคยใช้ แต่ปัจจุบันไม่ใช้แล้ว
เฉลี่ยกี่ครัง้ ต่อเดือน  1 – 3 ครั้ง
 4 – 6 ครั้ง
 7 – 9 ครั้ง
 มากกว่า 9 ครั้ง
 3. ไม่เคยใช้
เหตุผลที่ท่านไม่ใช้บริการผ่าน Mobile Banking ข้อใดตรงกับท่านมากที่สุด
 ขั้นตอนการใช้บริการยุ่งยากซับซ้อน
 ไม่มั่นใจในระบบความปลอดภัย
 ไม่มี Smartphone
 สะดวกทาธุรกรรมผ่านช่องทางอื่นมากกว่า

10. ท่านใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางใดบ่อยที่สุด
 1. สาขาธนาคาร

 2. ตู้ ATM

 3. Mobile Banking

 4. Internet Banking
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11. ท่านใช้ Mobile Banking มาเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่
 1. น้อยกว่า 1 เดือน

 2. 1 – 3 เดือน

 3. 4 – 6 เดือน

 4. 7 – 12 เดือน

 5. มากกว่า 1 ปี
12. จานวนเงินที่ท่านใช้ทาธุรกรรมผ่าน Mobile Banking เฉลี่ยครั้งละกี่บาท
 1. น้อยกว่า 100 บาท

 2. 100 – 500 บาท

 3. 501 – 1,000 บาท

 4. 1,001 – 5,000 บาท

 5. 5,001 – 10,000 บาท

 6. มากกว่า 10,000 บาท

13. ระยะเวลาที่ท่านใช้บริการ Mobile Banking เฉลี่ยครั้งละกี่นาที
 1. น้อยกว่า 3 นาที

 2. 4 – 6 นาที

 3. 7 – 9 นาที

 4. มากกว่า 9 นาที

14. ช่วงเวลาที่ใช้บริการ Mobile Banking บ่อยที่สุด
 1. 06.01 – 12.00 น.

 2. 12.01 – 18.00 น.

 3. 18.01 – 00.00 น.

 4. 00.01 – 06.00 น.

 5. ไม่แน่นอน
15. ท่านใช้บริการ Mobile Banking บ่อยที่สุดในช่วงใด
 1. ช่วงระหว่างวันที่1-10ของเดือน

 2. ช่วงระหว่างวันที่11-20ของเดือน

 3. ช่วงระหว่างวันที่21-31ของเดือน

 4. ไม่แน่นอน

16. ค่าธรรมเนียมเฉลี่ยที่ท่านใช้บริการ Mobile Banking เฉลี่ยต่อเดือนกี่บาท
 1. 0 บาท

 2. น้อยกว่า 50 บาท

 3. 50 – 100 บาท

 4. มากกว่า 100 บาท

17. ค่าธรรมเนียมที่ท่านใช้บริการผ่าน ตู้ATM หรือสาขาธนาคาร เฉลี่ยต่อเดือนกี่บาท
 1. ไม่ได้ใช้บริการ

 2. 0 บาท

 3. น้อยกว่า 50 บาท

 4. 50 – 100 บาท
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 5. มากกว่า 100 บาท
18. ระดับความเชี่ยวชาญ หรือความสามารถในการใช้ Mobile Banking (ประเมินตนเอง)
 1. ระดับเริ่มต้นใช้งาน

 2. ระดับทั่วไป

 3. ระดับเชี่ยวชาญ
19. ท่านใช้บริการ Internet แบบใด
 1. Wi-Fi

 2. 3G/4G รายเดือน

 3. 3G/4G เติมเงิน

 4. อื่น ๆ โปรดระบุ ..................

20. ท่านเริ่มใช้ Mobile Banking จากปัจจัยใด
 1. เริ่มใช้ด้วยตัวเอง

 2. การแนะนาจากพนักงานธนาคาร

 3. บุคคลรอบข้างแนะนา

 4. โฆษณาทางโทรทัศน์, วิทยุ, สิ่งพิมพ์

 5. Website

 6. Social network (Facebook, Twitter etc.)

 7. อื่น ๆ โปรดระบุ ..................
21. บุคคลรอบข้างที่ส่งผลให้ท่านเริ่มใช้ธุรกรรมการเงินผ่าน Mobile Banking
 1. เพื่อนร่วมงาน

 2. เพื่อนสนิท

 3. ครอบครัว

 4. บุคคลรอบข้างไม่มีผล

 5. อื่น ๆ โปรดระบุ ..................
22. ท่านใช้ Mobile Banking ในการทาธุรกรรมทางการเงินในด้านใด
(จงเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย 1-7 ตามลาดับ ข้อไหนไม่ตรงให้เว้นช่องว่างไว้)
 1. โอนเงินระหว่างบัญชีให้ตัวเอง
 2. โอนเงินระหว่างบัญชีให้ครอบครัว/ญาติ
 3. โอนเงินระหว่างบัญชีให้เพื่อน
 4. โอนเงินระหว่างบัญชีให้รา้ นค้า เพื่อชาระค่าสินค้าหรือบริการ
 5. ดูยอดเงินคงเหลือในบัญชี
 6. ดูประวัติการทารายการทางการเงินในบัญชี
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 7. ชาระค่าบัตรเครดิต, สินเชื่อ หรือสาธารณูปโภค
 8. ชาระค่าสินค้า หรือบริการ
 9. ซือ้ กองทุน หรือลงทุนในด้านอื่นๆ
 10. ขอ Statement ปัจจุบัน หรือย้อนหลัง
 11. อื่น ๆ โปรดระบุ ..................
23. ท่านใช้ Mobile Banking ของธนาคารใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 1. ธนาคารกรุงเทพ
 2. ธนาคารกสิกรไทย
 3. ธนาคารกรุงไทย
 4. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 5. ธนาคารเกียรตินาคิน
 6. ธนาคารไทยพาณิชย์
 7. ธนาคารทหารไทย
 8. ธนาคารทิสโก้
 9. ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
 10. ธนาคารธนชาต
 11. ธนาคารยูโอบี
 12. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
 13. ธนาคารออมสิน
 14. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 15. อื่น ๆ โปรดระบุ ..................
24. การใช้ Mobile Banking ตอบสนองวัตถุประสงค์ของท่านในด้านใดมากที่สุด
 1. ความรวดเร็ว ประหยัดเวลา
 2. ความสะดวกที่สามารถทาธุรกรรมได้ทุกที่
 3. ความทันสมัย
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 4. อื่น ๆ โปรดระบุ ..................
25. ท่านคิดว่าลักษณะเด่นที่สุดของ Mobile Banking คือข้อใด
 1. สามารถใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 2. สามารถทาธุรกรรมการเงินได้ทุกสถานที่
 3. สามารถทาธุรกรรมการเงินได้หลากหลาย
 4. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าธรรมเนียมที่มีการยกเว้นบางรายการ
26. ท่านศึกษา หรือเรียนรู้วธิ ีการใช้ Mobile Banking อย่างไร
 1. ศึกษาและเรียนรู้ดว้ ยตัวเอง
 2. ศึกษาและเรียนรู้จาก พนักงานธนาคาร
 3. ศึกษาและเรียนรู้จาก บุคคลรอบข้าง
 4. ศึกษาและเรียนรู้จาก Website หรือ Social network
27. ความรูด้ ้านเทคโนโลยี (ข้อสอบจากครูเชียงราย เว็บไซต์เพื่อการศึกษา)
จงทาเครื่องหมายกากบาท (X) ทับหน้าข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว (ข้อ 27.1 - 27.5)
27.1.

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บุกรุกเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยไม่ได้

รับอนุญาตจากผู้ใช้ คือโปรแกรมใด
ก. ไวรัสคอมพิวเตอร์
ข. ไดร์เวอร์
ค. โปรแกรมสแกนไวรัส
ง. แอพพลิเคชั่น
27.2.
สมาร์ทโฟน ซัมซุง ใช้ระบบปฏิบัติการใด
ก. Symbian
ข. Windows
ค. iOS
ง. Android
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27.3.

ข้อใดคือ การบริการไปรษณียอ์ ิเล็กทรอนิกส์

ก. E-Mail
ข. E-Commerce
ค. E-Learning
ง. E-Book
27.4.

เว็บไซต์ใดทีใ่ ห้บริการ Social Network

ก. www.kapook.com
ข. www.wikipedia.com
ค. www.facebook.com
ง. www.sanook.com
27.5.

ผูเ้ ชี่ยวชาญที่มคี วามสามารถ เจาะรหัสระบบรักษาความปลอดภัย

เครื่องคอมพิวเตอร์คนอื่นได้คือข้อใด
ก. Hacker
ข. Rocker
ค. Caps Lock
ง. Num Lock

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามค่ะ
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ส่วนที่ 2: ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการธุรกรรมทางการเงิน (กรณีผตู้ อบไม่ใช้ Mobile Banking)
คาชีแ้ จง กรุณาทาเครื่องหมาย P ลงในช่อง  หน้าคาตอบที่ตรงกับกรณีของท่านมากที่สุด
1. ท่านใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 1. สาขาธนาคาร

 2. ตู้ ATM

 3. Internet Banking

 4. พร้อมเพย์ (PromptPay)

 5. อื่น ๆ โปรดระบุ ..................
2. ท่านใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางใดบ่อยที่สุด
 1. สาขาธนาคาร

 2. ตู้ ATM

 3. Internet Banking

 4. พร้อมเพย์ (PromptPay)

 5. อื่น ๆ โปรดระบุ ..................
3. ท่านทาธุรกรรมการเงิน เฉลี่ยกี่ครัง้ ต่อเดือน
 1. 1 – 3 ครั้ง

 2. 4 – 6 ครั้ง

 3. 7 – 9 ครั้ง

 4. มากกว่า 9 ครั้ง

4. ท่านเริ่มทาธุรกรรมการเงินผ่าน ตู้ATM หรือสาขาธนาคาร ตั้งแต่อายุเท่าไหร่
 1. ต่ากว่า 10 ปี

 2. 11 – 20 ปี

 3. 21 – 30 ปี

 4. 31 – 40 ปี

 5. 41 – 50 ปี

 6. มากกว่า 51 ปี

5. จานวนเงินที่ท่านทาธุรกรรมการเงิน เฉลี่ยครั้งละกี่บาท
 1. น้อยกว่า 100 บาท

 2. 100 – 500 บาท

 3. 501 – 1,000 บาท

 4. 1,001 – 5,000 บาท

 5. 5,001 – 10,000 บาท

 6. มากกว่า 10,000 บาท
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6. ระยะเวลาที่ท่านทาธุรกรรมการเงิน เฉลี่ยครั้งละกี่นาที
 1. น้อยกว่า 3 นาที

 2. 4 – 6 นาที

 3. 7 – 9 นาที

 4. มากกว่า 10 นาที

7. ช่วงเวลาใดที่ท่านทาธุรกรรมการเงินบ่อยที่สุด
 1. 06.01 – 12.00 น.

 2. 12.01 – 18.00 น.

 3. 18.01 – 00.00 น.

 4. 00.01 – 06.00 น.

 5. ไม่แน่นอน
8. ท่านทาธุรกรรมการเงินช่วงใดบ่อยที่สุด
 1. ช่วงระหว่างวันที่1-10ของเดือน

 2. ช่วงระหว่างวันที่11-20ของเดือน

 3. ช่วงระหว่างวันที่21-31ของเดือน

 4. ไม่แน่นอน

9. ท่านเสียค่าธรรมเนียมจากการทาธุรกรรมการเงิน เฉลี่ยต่อเดือนกี่บาท
 1. ไม่ได้ใช้บริการ

 2. 0 บาท

 3. น้อยกว่า 50 บาท

 4. 50 – 100 บาท

 5. มากกว่า 100 บาท
10. ระดับความเชี่ยวชาญ หรือความสามารถในการใช้เทคโนโลยี อาทิเช่น การใช้
อินเตอร์เน็ต หรือ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น (ประเมินตนเอง)
 1. ระดับเริ่มต้นใช้งาน

 2. ระดับทั่วไป

 3. ระดับเชี่ยวชาญ
11. ท่านใช้บริการ Internet แบบใด
 1. Wi-Fi

 2. 3G/4G รายเดือน

 3. 3G/4G เติมเงิน

 4. อื่น ๆ โปรดระบุ ..................
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12. ท่านเริ่มทาธุรกรรมการเงินผ่าน ตู้ATM หรือสาขาธนาคาร จากปัจจัยใด
 1. เริ่มใช้ด้วยตัวเอง

 2. การแนะนาจากพนักงานธนาคาร

 3. บุคคลรอบข้างแนะนา

 4. อื่น ๆ โปรดระบุ ..................

13. บุคคลรอบข้างที่ส่งผลให้ท่านเริ่มใช้ธุรกรรมการเงินผ่าน ตู้ATM หรือสาขาธนาคาร
 1. เพื่อนร่วมงาน

 2. เพื่อนสนิท

 3. ครอบครัว

 4. บุคคลรอบข้างไม่มีผล

 5. อื่น ๆ โปรดระบุ ..................
14. ท่านใช้บริการหรือทาธุรกรรมทางการเงินในด้านใดบ้าง
(จงเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย 1-7 ตามลาดับ ข้อไหนไม่ตรงให้เว้นช่องว่างไว้)
 1. โอนเงินระหว่างบัญชีให้ตัวเอง
 2. โอนเงินระหว่างบัญชีให้ครอบครัว/ญาติ
 3. โอนเงินระหว่างบัญชีให้เพื่อน
 4. โอนเงินระหว่างบัญชีให้ร้านค้า เพื่อชาระค่าสินค้าหรือบริการ
 5. ดูยอดเงินคงเหลือในบัญชี
 6. ถอนเงินจากบัญชี
 7. ฝากเงินเข้าบัญชี
 8. ดูประวัติการทารายการทางการเงินในบัญชี
 9. ชาระค่าบัตรเครดิต, สินเชื่อ หรือสาธารณูปโภค
 10. ชาระค่าสินค้า หรือบริการ
 11. ซือ้ กองทุน หรือลงทุนในด้านอื่นๆ
 12. ขอ Statement ปัจจุบัน หรือย้อนหลัง
 13. อื่น ๆ โปรดระบุ ..................
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15. ธนาคารใดบ้างที่ท่านทาธุรกรรมการเงินอยู่ในปัจจุบัน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 1. ธนาคารกรุงเทพ
 2. ธนาคารกสิกรไทย
 3. ธนาคารกรุงไทย
 4. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 5. ธนาคารเกียรตินาคิน
 6. ธนาคารไทยพาณิชย์
 7. ธนาคารทหารไทย
 8. ธนาคารทิสโก้
 9. ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
 10. ธนาคารธนชาต
 11. ธนาคารยูโอบี
 12. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
 13. ธนาคารออมสิน
 14. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 15. อื่น ๆ โปรดระบุ ..................
16. ท่านคิดว่าการทาธุรกรรมการเงินผ่าน ตู้ATM หรือสาขาธนาคาร ตอบสนอง
วัตถุประสงค์ของท่านในด้านใดมากที่สุด
 1. ความน่าเชื่อถือ/ความปลอดภัย
 2. สถานที่ตั้งของ ตู้ATM หรือสาขาธนาคาร มีความสะดวก
 3. การบริการของพนักงานสาขาธนาคาร
 4. อื่น ๆ โปรดระบุ ..................
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17. ท่านคิดว่าลักษณะเด่นที่สุดของการทาธุรกรรมการเงินผ่าน ตู้ATM หรือสาขาธนาคาร
คือข้อใด
 1. มีหลักฐาน หรือ Slip ในการทาธุรกรรม
 2. สถานที่ตั้ง
 3. สามารถทาธุรกรรมการเงินได้หลากหลาย
 4. สามารถสอบถามพนักงานสาขาธนาคารได้
 5. อื่น ๆ โปรดระบุ ..................
18. ความรูด้ ้านเทคโนโลยี (ข้อสอบจากครูเชียงราย เว็บไซต์เพื่อการศึกษา)
จงทาเครื่องหมายกากบาท (X) ทับหน้าข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว (ข้อ 18.1 - 18.5)
18.1.
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บุกรุกเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยไม่ได้
รับอนุญาตจากผู้ใช้ คือโปรแกรมใด
ก. ไวรัสคอมพิวเตอร์
ข. ไดร์เวอร์
ค. โปรแกรมสแกนไวรัส
ง. แอพพลิเคชั่น
18.2.
สมาร์ทโฟน ซัมซุง ใช้ระบบปฏิบัติการใด
ก. Symbian
ข. Windows
ค. iOS
ง. Android
18.3.
ข้อใดคือ การบริการไปรษณียอ์ ิเล็กทรอนิกส์
ก. E-Mail
ข. E-Commerce
ค. E-Learning
ง. E-Book
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18.4.

เว็บไซต์ใดทีใ่ ห้บริการ Social Network

ก. www.kapook.com
ข. www.wikipedia.com
ค. www.facebook.com
ง. www.sanook.com
18.5.

ผูเ้ ชี่ยวชาญที่มคี วามสามารถ เจาะรหัสระบบรักษาความปลอดภัย

เครื่องคอมพิวเตอร์คนอื่นได้คือข้อใด
ก. Hacker
ข. Rocker
ค. Caps Lock
ง. Num Lock

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามค่ะ
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ภาคผนวก ข แบบบันทึกที่ใช้ในการวิจัย
เรื่อง การศึกษารูปแบบพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ Mobile Banking
ส่วนที่ 1: ปัจจัยส่วนบุคคล (สาหรับผู้สัมภาษณ์ที่ไม่ได้ตอบแบบสอบถาม)
คาชีแ้ จง กรุณาทาเครื่องหมาย P ลงในช่อง  หน้าคาตอบหรือเติมคาตอบในช่องว่างที่ตรง
กับผูส้ ัมภาษณ์
1. เพศ
 1. ชาย

 2. หญิง

2. อายุ __________ ปี
3. รายได้เฉลี่ย __________ บาท / ( วัน / เดือน / ปี )
4. อาชีพ
 1. นักเรียน/นักศึกษา

 2. พนักงานบริษัทเอกชน

 3. ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

 4. ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ

 5. พ่อบ้าน/แม่บ้าน

 6. อื่น ๆ โปรดระบุ ..................

5. ระดับการศึกษา
 1. ต่ากว่ามัธยมศึกษา

 2. มัธยมศึกษา

 3. ปวช/ปวส

 4. ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

 5. ปริญญาโท

 6. ปริญญาเอก

6. สถานภาพ
 1. โสด

 2. สมรส/อยู่ด้วยกัน

 3. หม้าย/อย่าร้าง/แยกกันอยู่
7. พืน้ ที่ที่อยู่อาศัย
 1. กรุงเทพมหานคร

 2. ปริมณฑล/ต่างจังหวัด
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8. โทรศัพท์มอื ถือของท่านเป็น Smartphone หรือไม่
 1. ใช่

 2. ไม่ใช่

ส่วนที่ 2: ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่าโทรศัพท์มอื ถือ
คาชีแ้ จง กรุณาทาเครื่องหมาย P ลงในช่อง  หน้าคาตอบหรือเติมคาตอบในช่องว่างที่ตรง
กับผูส้ ัมภาษณ์
1. ปัจจุบัน ท่านใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางไหนบ้าง และช่องทางไหนบ่อย
ที่สุด(จงเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย 1-4 ตามลาดับ ข้อไหนไม่ตรงให้เว้นช่องว่างไว้)
 1. สาขาธนาคาร

ประมาณกี่ครั้งต่อเดือน _____________________

 2. ตู้ ATM

ประมาณกี่ครั้งต่อเดือน _____________________

 3. Mobile Banking

ประมาณกี่ครั้งต่อเดือน _____________________

 4. Internet Banking

ประมาณกี่ครั้งต่อเดือน _____________________

 5. พร้อมเพย์

ประมาณกี่ครั้งต่อเดือน _____________________

2. ท่านใช้ Mobile Banking เป็นระยะเวลา _______________ ( วัน / สัปดาห์ / เดือน / ปี )
3. ท่านรูจ้ ัก Mobile Banking ได้อย่างไร
 1. พนักงานธนาคารแนะนา

 2. คนรอบข้างใช้บริการ/แนะนา

 3. การโฆษณา/ประชาสัมพันธ์

 4. อื่น ๆ โปรดระบุ ..................

4. จากข้อที่3.) โปรดระบุ ชื่อธนาคาร/บุคคล/แหล่งที่มาของโฆษณา________________
5. ครั้งแรกท่านเริ่มใช้ Mobile Banking ของธนาคารใด
 1. ธนาคารกสิกรไทย(K PLUS)

 2. ธนาคารไทยพาณิชย์(SCB Easy)

 3. ธนาคารกรุงเทพ(บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง)  4. ธนาคารกรุงไทย(กรุงไทย NEXT)
 5. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (KMA Krungsri Mobile App)
 6. อื่น ๆ โปรดระบุ ..................
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6. เหตุผลที่ทาให้ท่านตัดสินใจ Download Mobile Banking (ครั้งแรก)
 1. ความจาเป็นต้องใช้

 2. ค่านิยม/ความทันสมัย

 3. ต้องการทดลองใช้

 4. ของสัมมานาคุณ/ของรางวัล/Promotion

 5. อื่น ๆ โปรดระบุ ..................
7. เมื่อ Download Mobile Banking แล้ว ท่านเริ่มใช้ทันทีหรือไม่
 1. ใช่
 2. ไม่ใช่
8. จากข้อที่7.) กรณี ไม่ได้ใช้ทันที ท่านเว้นระยะเวลาห่างตัง้ แต่ Download ถึง เข้าสู่
ระบบ(Log In)ครั้งแรกเป็นระยะเวลา _______________ ( วัน / สัปดาห์ / เดือน / ปี )
9. จากข้อที่8.) เหตุผลที่ทาให้ท่านตัดสินใจมาใช้(Log In) Mobile Banking หลังจากที่เว้น
ระยะเวลาไว้ คืออะไร
 1. ตรวจสอบยอดเงินในบัญชี

 2. ต้องการทดลองใช้

 3. ของสัมมานาคุณ/ของรางวัล/Promotion  4. อื่น ๆ โปรดระบุ ..................
10. ธุรกรรมการเงินอย่างแรกที่ท่านทาผ่าน Mobile Banking คืออะไร
 1. ทดลองใช้ โดยไม่ได้ทาธุรกรรมการเงินใดๆ
 2. ตรวจสอบยอดเงินในบัญชี
 3. โอนเงินระหว่างบัญชีให้ตัวเอง

10.1 ระบุจานวนเงินที่ทาธุรกรรมครัง้ แรก
__________________ บาท (ถ้ามี)

 4. โอนเงินระหว่างบัญชีให้ครอบครัว/ญาติ
 5. โอนเงินระหว่างบัญชีให้เพื่อน
 6. โอนเงินระหว่างบัญชีให้ร้านค้า เพื่อชาระค่าสินค้าหรือบริการ
 7. ดูประวัติการทารายการทางการเงินในบัญชี
 8. ชาระค่าบัตรเครดิต, สินเชื่อ หรือสาธารณูปโภค
 9. ชาระค่าสินค้า หรือบริการ
 10. ซือ้ กองทุน หรือลงทุนในด้านอื่นๆ
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 11. ขอ Statement ปัจจุบัน หรือย้อนหลัง
 12. อื่น ๆ โปรดระบุ ..................
11. ระยะเวลาห่างระหว่างการทาธุรกรรมการเงินครั้งแรก(ข้อที1่ 0) กับครั้งที่2
เป็นระยะเวลา ____________________ ( วัน / สัปดาห์ / เดือน / ปี )
12. ธุรกรรมการเงินต่อมา(ครั้งที่2)ที่ท่านทาผ่าน Mobile Banking คืออะไร
 1. ตรวจสอบยอดเงินในบัญชี
 2. โอนเงินระหว่างบัญชีให้ตัวเอง

12.1 ระบุจานวนเงินที่ทาธุรกรรมครัง้ ที่2

 3. โอนเงินระหว่างบัญชีให้ครอบครัว/ญาติ

__________________ บาท (ถ้ามี)

 4. โอนเงินระหว่างบัญชีให้เพื่อน
 5. โอนเงินระหว่างบัญชีให้ร้านค้า เพื่อชาระค่าสินค้าหรือบริการ
 6. ดูประวัติการทารายการทางการเงินในบัญชี
 7. ชาระค่าบัตรเครดิต, สินเชื่อ หรือสาธารณูปโภค
 8. ชาระค่าสินค้า หรือบริการ
 9. ซือ้ กองทุน หรือลงทุนในด้านอื่นๆ
 10. ขอ Statement ปัจจุบัน หรือย้อนหลัง
 11. อื่น ๆ โปรดระบุ ..................
13. ปัจจุบัน ท่านทาธุรกรรมการเงินอะไรผ่าน Mobile Banking บ้าง(ตอบได้มากกว่า1ข้อ)
 1. ตรวจสอบยอดเงินในบัญชี
 2. โอนเงินระหว่างบัญชีให้ตัวเอง
 3. โอนเงินระหว่างบัญชีให้ครอบครัว/ญาติ
 4. โอนเงินระหว่างบัญชีให้เพื่อน
 5. โอนเงินระหว่างบัญชีให้รา้ นค้า เพื่อชาระค่าสินค้าหรือบริการ
 6. ดูประวัติการทารายการทางการเงินในบัญชี
 7. ชาระค่าบัตรเครดิต, สินเชื่อ หรือสาธารณูปโภค
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 8. ชาระค่าสินค้า หรือบริการ
 9. ซือ้ กองทุน หรือลงทุนในด้านอื่นๆ
 10. ขอ Statement ปัจจุบัน หรือย้อนหลัง
 11. อื่น ๆ โปรดระบุ ..................
14. จานวนเงินในการทาธุรกรรมผ่าน Mobile Banking ตั้งแต่เริ่มใช้ช่วงแรกถึงปัจจุบัน
ทิศทางเป็นอย่างไร
 1. เพิ่มขึน้

14.1 จานวนเงินสูงสุดที่เคยทาธุรกรรมผ่าน Mobile Banking _______ บาท

 2. น้อยลง

14.2 ธุรกรรม คือ _____________________________

 3. เท่าเดิม
15. ตั้งแต่ท่านเริ่มใช้ Mobile Banking แนวโน้มการทาธุรกรรมการเงินผ่านช่องทางอื่นๆ ที่
ไม่ใช่ Mobile Banking เป็นอย่างไร
 1. เพิ่มขึน้

 2. น้อยลง

 3. เท่าเดิม

 4. ไม่ได้ทาผ่านช่องทางอื่นอีกเลย

16. ปัจจุบันท่านใช้ Mobile Banking กี่ App. _____________ และธนาคารใดบ้าง
 1. ธนาคารกสิกรไทย(K PLUS)
 2. ธนาคารไทยพาณิชย์(SCB Easy)
 3. ธนาคารกรุงเทพ(บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง)
 4. ธนาคารกรุงไทย(กรุงไทย NEXT)
 5. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(KMA Krungsri Mobile App)
 6. ธนาคารทหารไทย(TMB TOUCH)
 7. ธนาคารธนชาต(Thanachart Connect)
 8. ธนาคารออมสิน(MyMo By GSB)
 9. ธนาคารอาคารสงเคราะห์(GHB ALL)
 10. อื่น ๆ โปรดระบุ ..................
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17. ระยะเวลาที่ท่านใช้บริการ Mobile Banking เฉลี่ยครั้งละกี่นาที
 1. น้อยกว่า 3 นาที

 2. 4 – 6 นาที

 3. 7 – 9 นาที

 4. มากกว่า 9 นาที

18. ระดับความเชี่ยวชาญ หรือความสามารถในการใช้ Mobile Banking (ประเมินตนเอง)
 1. ระดับเริ่มต้นใช้งาน

 2. ระดับทั่วไป

 3. ระดับเชี่ยวชาญ
19. ครั้งแรกที่ท่านใช้ Mobile Banking มีภาวะติดขัด หรือสับสน การใช้งานหรือไม่
 1. มี
 2. ไม่มี
20. จากข้อที่19.) กรณี มีปัญหาในการใช้ Mobile Banking ท่านแก้ไขปัญหา โดยศึกษา
และเรียนรู้เพิ่มเติมจากไหน
 1. ตัวเอง

 2. พนักงานธนาคาร

 3. บุคคลรอบข้าง

 4. Website/Social network

21. จากข้อที่19.) โปรดระบุ บุคคล/แหล่งที่มาของข้อมูล (หากเป็นกรณีเรียนรูด้ ้วยตัวเอง
ไม่ต้องตอบข้อที่ 20)____________________________________________
22. ท่านคิดว่า Mobile Banking ที่ใช้งานอยู่ ควรมีการปรับปรุงหรือไม่
 1. มี/ควร
 2. ไม่ม/ี ไม่ควร
23. จากข้อที่22.) กรณี ควรปรับปรุง ท่านคิดว่าในด้านใด
 1. ขั้นตอนที่ซับซ้อน/ใช้งานยาก
 2. ความปลอดภัย/ความเชื่อมั่น
 3. สีสัน/Font/ตาแหน่งของFeature
 4. อื่น ๆ โปรดระบุ ..................
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24. ตั้งแต่ท่านเริ่มใช้ Mobile Banking สามารถประหยัด ค่าใช้จ่าย/เงิน/ต้นทุน ได้หรือไม่
 1. ได้/ช่วย
 2. ไม่ได้/ไม่ช่วย
25. จากข้อที่24.) กรณี ช่วยประหยัดได้ เป็นต้นทุนด้านใด
 1. ค่าเดินทาง

 2. ค่าธรรมเนียม

 3. ค่าเสียเวลา

 4. อื่น ๆ โปรดระบุ ..................

26. ปัจจุบัน ท่านใช้เทคโนโลยีในการทาธุรกรรมการเงินนอกเหนือจาก Mobile Banking
อยู่หรือไม่ (อาทิเช่น E-Wallet: True Money, Rabbit Line Pay หรือ Airpay เป็นต้น)
 1. ใช่
 2. ไม่ใช่
27. จากข้อที่26.) กรณี ใช้เทคโนโลยีอื่นๆ ในการทาธุรกรรมการเงิน ท่านใช้หลังจาก ใช้
Mobile Banking ใช่หรือไม่
 1. ใช่
 2. ไม่ใช่
28. จากข้อที่27.) กรณี ใช้ Mobile Banking ก่อนเทคโนโลยีอื่น ท่านคิดว่าการใช้ Mobile
Banking มาผลทาให้ท่านกล้าใช้เทคโนโลยีอื่น หรือ E-Wallet หรือไม่
 1. ใช่
 2. ไม่ใช่
29. ท่านคิดว่าข้อดี(ลักษณะเด่น)ที่สุดของ Mobile Banking คือข้อใด
 1. ความรวดเร็ว และประหยัดเวลา สามารถใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 2. สามารถทาธุรกรรมการเงินได้ทุกสถานที่
 3. สามารถทาธุรกรรมการเงินได้หลากหลาย
 4. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าธรรมเนียมที่มีการยกเว้นบางรายการ
 5. อื่น ๆ โปรดระบุ ..................
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30. ท่านคิดว่าข้อเสีย(ลักษณะด้อย)ของ Mobile Banking คือข้อใด
 1. ไม่มี
 2. ไม่สามารถถอนเงิน หรือฝากเงินได้
 3. ไม่สามารถสอบถามกับพนักงานสาขาธนาคารได้โดยตรง
 4. อื่น ๆ โปรดระบุ ..................
31. จากข่าวเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยในการทาธุรกรรมการเงินผ่าน Mobile Banking อา
จะเสี่ยงทาให้เงินสูญหาย ทาให้ท่านมีความกังวลหรือไม่
 1. ใช่/มี
 2. ไม่ใช่/ไม่มี
32. ตั้งแต่ท่านใช้ Mobile Banking การใช้ชีวติ ประจาวัน หรือพฤติกรรม เปลี่ยนไปหรือไม่
 1. ใช่/ เปลี่ยน
 2. ไม่ใช่/ ไม่เปลี่ยน
33. จากข้อที่32.) กรณี พฤติกรรมเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
34. ท่านเคยมีความคิดอยากเลิกใช้ Mobile Banking บ้างหรือไม่
 1. มี
 2. ไม่มี เนื่องจาก__________________________________________
35. ความรูด้ ้านเทคโนโลยี (ข้อสอบจากครูเชียงราย เว็บไซต์เพื่อการศึกษา)
จงทาเครื่องหมายกากบาท (X) ทับหน้าข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว(ข้อ 35.1 - 35.5)
35.1 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บุกรุกเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยไม่ได้รับอนุญาต
จากผู้ใช้ คือโปรแกรมใด
ก. ไวรัสคอมพิวเตอร์
ข. ไดร์เวอร์

102
ค. โปรแกรมสแกนไวรัส
ง. แอพพลิเคชั่น
35.2 สมาร์ทโฟน ซัมซุง ใช้ระบบปฏิบัติการใด
ก. Symbian
ข. Windows
ค. iOS
ง. Android
35.3 ข้อใดคือ การบริการไปรษณียอ์ ิเล็กทรอนิกส์
ก. E-Mail
ข. E-Commerce
ค. E-Learning
ง. E-Book
35.4 เว็บไซต์ใดที่ให้บริการ Social Network
ก. www.kapook.com
ข. www.wikipedia.com
ค. www.facebook.com
ง. www.sanook.com
35.5 ผูเ้ ชี่ยวชาญที่มคี วามสามารถ เจาะรหัสระบบรักษาความปลอดภัย เครื่อง
คอมพิวเตอร์คนอื่นได้คือข้อใด
ก. Hacker
ข. Rocker
ค. Caps Lock
ง. Num Lock
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