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งานวิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเลือกคุณลักษณะท่ีส าคัญของโมบาย

แบงค์ ส าหรับกลุ่มธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็ก ประกอบด้วย การรับรู้ประโยชน์จากการใช้
งาน ได้แก่ ด้านบริการบญัชีเงินฝาก/บญัชีสินเช่ือ ด้านบริการโอนเงิน/ช าระค่าสินค้าและบริการ 
ด้านบริการบตัรเครดิต ด้านการลงทนุกองทนุรวม/ประกนั ด้านบริการอ่ืนๆ และการรับรู้ความง่าย
ในการใช้งาน มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใช้โมบายแบงค์กิง้ของผู้ ใช้บริการธนาคารขนาดกลางและ
ขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างคือ ผู้ ใช้บริการธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็กท่ี
เคยใช้บริการโมบายแบงค์กิง้ จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล 
ผลการวิจยัพบวา่  ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ30-39 ปี สถานภาพโสด ระดบั
การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  อาชีพพนักงานบริษัทเอกชนและมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
30,001 – 45,000 บาท ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน ด้าน
บริการบญัชีเงินฝาก/บญัชีสินเช่ือ และด้านบริการโอนเงิน/ช าระคา่สินค้าและบริการ มีอิทธิพลต่อ
ความตัง้ใจใช้โมบายแบงค์กิง้ของผู้ ใ ช้บริการธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็กในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยสามารถอธิบายได้ร้อยละ 16.30 การ
รับรู้ความง่ายในการใช้งาน การตรวจสอบยอดเงินคงเหลือโดยไม่ต้องล็อคอินเข้าสู่ระบบ การช าระ
คา่สินค้าและบริการด้วยการแสกนบาร์โค้ดหรือคิวอาร์โค้ด การสมคัรใช้บริการโดยไม่ต้องติดต่อท่ี
สาขาธนาคาร มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใช้โมบายแบงค์กิง้ของผู้ ใช้บริการธนาคารขนาดกลางและ
ขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยสามารถอธิบายได้ร้อย
ละ 7.60 
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The objective of research is to study to selecting the key features of mobile 

banking for small and medium banks consist of perceived usefulness, such as deposits, 
loan services, transfer and payment services, credit services, investment services, other 
services and the perceived ease of use, the influence the intention of using mobile 
banking for small and medium bank users in Bangkok. The sample group consisted of 
400 people.  A questionnaire was used as a tool for data collection. The research found 
the following: most of the respondents were female, aged between thirty to thirty-nine, 
single, held a Bachelor’s degree or equivalent, were professionals or employees of private 
companies and earned an average monthly income of 30,001-45,000 baht. The results of 
the hypothesis testing found that the perceived usefulness of deposits, loan services and 
transfer/payment services influenced the intention to use mobile banking among small 
and medium bank users in Bangkok, with statistical significance of 0.05, which can be 
explained by 16.30% perceived ease of use by checking the remaining balance without 
logging into the system; the payment of goods and services by scanning the barcode or 
QR code, applying for mobile banking without having to contact the bank and influencing 
the intention to use mobile banking among users of small and medium banks in Bangkok, 
with a statistical significance of 0.05, which can be described as 7.60% 

 
Keyword : Key features, Mobile banking, Small and medium banks 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

โทรศัพท์มือถือได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการชีวิตประจ าวันมากขึน้ เปรียบได้เป็น
ปัจจยัท่ีห้า ในการด ารงชีวิต รองมาจาก อาหาร ท่ีอยูอ่าศยั เคร่ืองนุง่หม่ ยารักษาโรค เทคโนโลยีใน
ปัจจุบนัสามารถเพิ่มศกัยภาพโทรศพัท์มือถือท าได้มากกว่าเป็นเคร่ืองมือส่ีอสารเพียงอย่างเดียว 
ปัจจุบนัโทรศพัท์มือถือสามารถใช้สั่งอาหาร เรียกบริการรถแท็กซ่ี  รวมถึงเป็นธนาคาร (Mobile 
Banking) ท่ีสามารถท าธุรกรรมการเงิน ช าระค่าสินค้าและบริการ จ่ายบิลต่างๆ ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว โดยไมต้่องเดนิทางไปท่ีธนาคารอีกตอ่ไป 

โมบายแบงค์กิง้ (Mobile Banking) คือ บริการทางการเงินบนโทรศพัท์มือถือ มีความ
แม่นย าและเหมือนกันกับการท าธุรกรรมผ่านตู้  ATM และ เคาน์เตอร์ธนาคาร ช่วยอ านวยความ
สะดวกให้กับผู้ ใช้บริการ สามารถท าธุรกรรมการเงินได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องไปท่ีสาขาของ
ธนาคาร ลดข้อจ ากดัด้านเวลาและสถานท่ี ชว่ยประหยดัคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางมาธนาคาร 

จากการขยายตวัของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ส่งผลให้ความนิยมซือ้สินค้าออนไลน์เพิ่มมากขึน้ 
ท าให้การช าระเงินเพ่ือซือ้สินค้าผ่านสมาร์ทโฟนสงูขึน้ตามไปด้วย อีกทัง้รัฐบาลได้สนบัสนนุการเข้า
สู่สงัคมไร้เงินสด (Cashless Society) ท าให้ผู้ ใช้บริการเร่ิมเปล่ียนมาใช้ช่องทางโมบายแบงค์กิง้
มากขึน้ ดงัตารางท่ี 1 
ตาราง 1 ธุรกรรมการช าระเงินผา่น mobile banking ปี 2561 – 2562 

 

ธุรกรรมการช าระเงนิผ่าน mobile banking ปี 2561 ปี 2562 
จ านวนบญัชีลกูค้าท่ีใช้บริการ (บญัชี) 46,004,931 60,084,598 

ปริมาณรายการ (พนัรายการ) 2,839,368 4,925,137 

มลูคา่รายการ (พนัล้านบาท) 17,502 24,408 

 
ท่ีมา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย  

 
การก้าวเข้าสู่ Digital Banking ท าให้ธนาคารต้องเผชิญกับการแข่งขนัท่ีเพิ่มมากขึน้ ทัง้

จากธนาคารด้วยกัน และผู้ ให้บริการท่ีมิใช่สถาบนัการเงิน (Non-Bank) เช่น True Wallet,Rabbit 



  2 

Line Pay เป็นต้น ธนาคารจึงต้องปรับตวัเพ่ือป้องกันการสูญเสียฐานลูกค้าให้กับคู่แข่ง โดยการ
ออกแบบการท างานของโมบายแบงค์กิง้ ให้ตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้บริการท่ีเปล่ียนไป 
การออกแบบให้มีความง่ายต่อในการใช้งาน ช่วยเพิ่มอรรถประโยชน์ให้กับผู้ ใช้บริการ จึงเป็นสิ่ง
ส าคญัในการพฒันารูปแบบการท างานของโมบายแบงค์กิง้ เพ่ือดงึดดูให้ผู้ ใช้บริการหนัมาสนใจใช้
ช่องทางโมบายแบงค์กิง้มากขึน้ รวมถึงผู้ ท่ีใช้บริการปัจจุบนั ให้เกิดความพึงพอใจ และเกิดความ
จงรักภกัดีตอ่ธนาคาร 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ท าให้ผู้วิจยัสนใจท่ีจะศกึษาถึง การเลือกคณุลกัษณะท่ีส าคญัของ
โมบายแบงค์กิง้ ส าหรับกลุ่มธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็ก เพ่ือน าผลวิจยัท่ีได้มาพฒันาการ
ท างานของโมบายแบงค์กิง้ ให้มีรูปแบบการท างานท่ีง่าย ไม่ซบัซ้อน ตรงตามความต้องการของ
ผู้ ใช้บริการ และหนัมาใช้โมบายแบงค์กิง้เพิ่มมากขึน้ และเพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนพฒันา
ผลิตภณัฑ์ใหมท่ี่มาพร้อมเทคโนโลยี เพ่ือก้าวเข้าสูย่คุระบบการเงินสมยัใหม ่ (Digital Banking) ใน
อนาคต  

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพ่ือศกึษาการรับรู้ประโยชน์จากการใช้งานของผู้ใช้บริการโมบายแบงค์กิง้   
2. เพ่ือศกึษาการรับรู้ความง่ายในการใช้งานของผู้ใช้บริการโมบายแบงค์กิง้ 
3. เพ่ือศกึษาความตัง้ใจใช้บริการโมบายแบงค์กิง้ ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
4. เพ่ือศกึษาการรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน ท่ีมีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจใช้บริการโมบาย

แบงค์กิง้ ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
5. เพ่ือศกึษาการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน ท่ีมีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจใช้บริการโมบาย

แบงค์กิง้ ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร  
 

ความส าคัญของการวิจัย 
1. ผลของการวิจยัครัง้นี ้ท าให้ทราบถึงการรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน และความง่ายใน

การใช้งานของผู้ ใช้บริการ เพ่ือน าไปปรับปรุงรูปแบบการท างานของโมบายแบงค์กิง้ของกลุ่ม
ธนาคารขนาดกลางและธนาคารขนาดเล็ก ให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ใช้บริการ 

2. ผลของการวิจยัครัง้นี ้สามารถน าไปวางแผนกลยทุธ์ จดัการงบประมาณ ในการพฒันา
โมบายแบงค์กิง้ จดัอนัดบัความส าคญัในการ เพิ่ม / ลด รูปแบบการใช้งานโมบายแบงค์กิง้ของกลุ่ม
ธนาคารขนาดกลางและธนาคารขนาดเล็ก เพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแขง่ขนั  



  3 

3. ผลการวิจัย่ครัง้นี ้สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการน าเสนอผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ของ
ธนาคาร ให้เหมาะสบกบัพฤตกิรรมผู้ใช้บริการท่ีเปล่ียนแปลงไป 

4. งานวิจัยนี ้สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง ส าหรับผู้ ท่ีสนใจศึกษาการยอมรับ
เทคโนโลยีของผู้ใช้บริการ ในอตุสาหกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องได้  

 
ขอบเขตการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีคื้อ ผู้ใช้บริการธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีเคย

ใช้บริการโมบายแบงค์กิง้ ท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร ซึง่ไมท่ราบจ านวนท่ีแนน่อน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีคื้อ ผู้ ใช้บริการธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็กท่ี
เคยใช้ บริการโมบายแบงค์กิง้ ท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร ซึง่ไมท่ราบจ านวนท่ีแนน่อน ดงันัน้จงึ
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรในการค านวณหากลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจ านวน
ประชากรท่ีแน่นอน (กัลยา วานิชย์บญัชา, 2556, น. 25-26) โดยการค านวณประชากรใช้ระดบั
ความเช่ือมัน่ 95% คา่ความผิดพลาดสงูสดุท่ีจะเกิดขึน้ 0.05 ได้ขนาดตวัอยา่งจ านวน 385 คน เพิ่ม
จ านวนตวัอยา่ง 15 คนจะได้เทา่กบั 400 คน 

วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
ขัน้ตอนท่ี 1 การสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับ

ฉลากเลือกแบบไม่ใส่คืนจากจ านวนเขตทัง้หมดของกรุงเทพมหานคร จ านวน 50 เขต โดยผลการ
จบัฉลากเพ่ือน ามาเป็นตวัแทนในการเก็บข้อมลูจ านวน 5 เขต ได้แก่ เขตสาทร เขตห้วยขวาง เขต
พญาไท เขตคลองเตย และเขตจตจุกัร 

ขัน้ตอนท่ี 2 ใช้วิธีสุ่มตวัอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) ตามเขตท่ีจบัฉลากได้ 
ในขัน้ตอนท่ี 1 โดยแบง่สดัสว่นกลุม่ตวัอยา่งเขตละเทา่ๆ กันจะได้กลุม่ตวัอยา่งเขตละ 80 คน 

ขัน้ตอนท่ี 3 การสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงเลือก
สถานท่ีในการเก็บข้อมูลจากย่านธุรกิจท่ีมีอาคารส านกังานหนาแน่น และเป็นผู้ ท่ีเคยใช้บริการโม
บายแบงค์กิง้ของธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็ก อยา่งน้อย 1 ครัง้ ท่ีอยูใ่นเขตทัง้ 5 เขต ดงันี ้

1. เขตสาทร ได้แก่ อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ 
2. เขตห้วยขวาง ได้แก่ อาคารเมืองไทย-ภทัร คอมเพล็กซ์ 
3. เขตพญาไท ได้แก่ อาคารทิปโก้ 
4. เขตคลองเตย ได้แก่ อาคารไทม์ สแควร์ 
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5. เขตจตจุกัร ได้แก่ ตกึช้าง  
ขัน้ตอนท่ี 4 การสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือกเก็บ

ข้อมูลด้วยแบบสอบถามท่ีจดัเตรียมไว้ โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเต็มใจให้ข้อมูล ในเขต
สาทร เขตห้วยขวาง เขตพญาไท เขตคลองเตย และเขตจตจุกัร ตามท่ีก าหนดไว้แล้วในขัน้ตอนท่ี 3 

ตัวแปรที่ใช้ศึกษา 
1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) คือ 

1.1 การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน 
1.1.1 ด้านบริการบญัชีเงินฝาก/บญัชีสินเช่ือ 
1.1.2 ด้านบริการโอนเงิน/ช าระคา่สินค้าและบริการ 
1.1.3 ด้านบริการบตัรเครดติ 
1.1.4 ด้านการลงทนุกองทนุรวม/ประกนั 
1.1.5 ด้านบริการอ่ืนๆ 

1.2 การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน 
2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 

ความตัง้ใจใช้โมบายแบงค์กิง้ของผู้ ใช้บริการธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็ก
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ  

1. การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน (Perceived Usefulness) หมายถึง การรับรู้
ประโยชน์จากการใช้งานเทคโนโลยีนัน้ ก่อให้เกิดประโยชน์และเทคโนโลยีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การท างาน 

2. การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (Perceived ease of use) หมายถึง การรับรู้ว่า
เทคโนโลยีนัน้เป็นเร่ืองง่ายท่ีจะใช้ สะดวก และไม่ต้องใช้ความพยายามมากจนเกินไป 

3. ความตัง้ใจใช้ (Intention to use) หมายถึง ความตัง้ใจหรือเจตนาของผู้ ใช้บริการท่ีจะ
ใช้บริการโมบายแบงค์กิง้ ซึ่งสามารถวดัได้จากการรับรู้ประโยชน์จากการใช้งานและการรับรู้ความ
ง่ายในการใช้งาน โดยไม่ต้องใช้ความพยายามท าความเข้าใจการใ ช้งานโมบายแบงค์กิง้มาก
เกินไป รวมถึงความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการโมบายแบงค์กิง้เป็นอนัดบัแรก เม่ือต้องท าธุรกรรมการเงิน 
ใช้อยา่งสม ่าเสมอและใช้ตอ่ไปในอนาคต 
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4. โมบายแบงค์กิง้ หมายถึง การท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ตบน
โทรศพัท์มือถือ ท่ีอ านวยความสะดวกให้กบัลกูค้า โดยสามารถใช้บริการได้ 24 ชัว่โมง  

5. ผู้ ใ ช้บริการ หมายถึง  ผู้ ใ ช้บริการธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็กในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีใช้เคยใช้บริการโมบายแบงค์กิง้ 

6. ธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็ก หมายถึง ธนาคารพาณิชย์ท่ีจดทะเบียนในประเทศ 
โดยใช้เกณฑ์ของธนาคารแหง่ประเทศไทยในการจดักลุม่ธนาคาร 

6.1 ธนาคารขนาดกลาง หมายถึง ธนาคารท่ีมีส่วนแบง่ตลาดของสินทรัพย์รวมตัง้แต่
ร้อยละ 2.5 แต่ไม่ถึงร้อยละ 10 ของสินทรัพย์รวมธนาคารพาณิชย์ไทยทัง้ระบบ ได้แก่ ธนาคาร
ทหารไทย จ ากดั (มหาชน), ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน), ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) 

6.2 ธนาคารขนาดเล็ก หมายถึง ธนาคารท่ีมีส่วนแบง่ตลาดของสินทรัพย์รวมต ่ากว่า
ร้อยละ 2.5 ของสินทรัพย์รวมธนาคารพาณิชย์ไทยทัง้ระบบ ได้แก่ ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด 
(มหาชน), ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน), ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน), ธนาคารแลนด์ 
แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) 

ในการศึกษาวิจยัเร่ือง การเลือกคณุลักษณะท่ีส าคญัของโมบายแบงค์กิง้ ส าหรับกลุ่ม
ธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็ก มีกรอบแนวคดิการวิจยัดงันี ้

 
ตวัแปรอิสระ      ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

  

 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั  

การรบัรูค้วามง่ายในการใช้งาน 
(Perceived Ease of Use) 
  

 

 

ความตัง้ใจใช้โมบาย 

แบงคก้ิ์งของผูใ้ช้บริการ

ธนาคารขนาดกลางและ

ขนาดเลก็ 

ในเขตกรงุเทพมหานคร 
Regression 

การรบัรูป้ระโยชน์จากการใช้งาน 
(Perceived Usefulness) 
- ดา้นบรกิารบญัชเีงนิฝาก/บญัชสีนิเชื่อ 
- ดา้นบรกิารโอนเงนิ/ช าระค่าสนิคา้และบรกิาร 
- ดา้นบรกิารบตัรเครดติ 
- ดา้นการลงทุนกองทุนรวม/ประกนั 
- ดา้นบรกิารอื่นๆ 
 

Regression 



  6 

สมมตฐิานในการวิจัย 
1. การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน ได้แก่ ด้านบริการบญัชีเงินฝาก/บญัชีสินเช่ือ ด้าน

บริการโอนเงิน/ช าระคา่สินค้าและบริการ ด้านบริการบตัรเครดิต ด้านการลงทนุกองทนุรวม/ประกนั 
ด้านบริการอ่ืนๆ มีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจใช้โมบายแบงค์กิง้ ของผู้ใช้บริการธนาคารขนาดกลางและ
ขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใช้โมบายแบงค์กิง้ ของ
ผู้ใช้บริการธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
 



 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

งานวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ศกึษาค้นคว้าข้อมลู โดยศกึษาจากแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจยั
ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือใช้สนบัสนนุงานวิจยัเร่ือง การเลือกคณุลกัษณะท่ีส าคญัของโมบายแบงค์กิง้ ส าหรับ
กลุม่ธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยมีสว่นท่ีครอบคลมุเนือ้หาการวิจยัและได้มีการน าเสนอ
ตามหวัข้อตอ่ไปนี ้

1. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัการยอมรับเทคโนโลยี 
2. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัความตัง้ใจใช้  
3. ข้อมลูเก่ียวกบัโมบายแบงค์กิง้ของธนาคารขนาดกลางและธนาคารขนาดเล็ก 
4. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance 
Model) 

ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี มีทฤษฏีท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้
1.1 ทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผล (Theory of Reasoned Action : TRA) 

 คือการอธิบายความสมัพนัธ์ระหว่างทศันคติ ความเช่ือ ตอ่การแสดงพฤติกรรม 
คดิค้นขึน้โดย Fishbein  M & Ajzen I. (1975). โดยปกตมินษุย์เป็นผู้ มีเหตผุล การแสดงพฤติกรรม
ใดๆ ต้องเกิดจากการความคิดไตร่ตรองก่อน จึงแสดงพฤติกรรมออกไป ดงันัน้มนุษย์จะแสดง
หรือไมแ่สดงพฤตกิรรม ขึน้อยูก่บั ความตัง้ใจและเหตผุล แสดงดงัภาพประกอบท่ี 2 

 
 
 
 
  

ภาพประกอบ 2 แสดงแบบจ าลองการกระท าดว้ยเหตุผล (Theory of Reasoned Action : TRA) 
  

ทัง้นีจ้ะพบวา่ พฤตกิรรม (Behavior) และความตัง้ใจ (Intention) ของมนษุย์มีผล
มาอิทธิพลความเช่ือ 2 ปัจจยั ได้แก่ 
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1) ทศันคติท่ีมีต่อพฤติกรรม (Attitude towards a behavior) ทศันคติในการ
ประเมินภาพรวมพฤตกิรรมและผลท่ีตามมา ทัง้ในแง่บวกและลบ การแสดงหรือไมแ่สดงพฤติกรรม
นัน้ เกิดจากการประเมินของมนษุย์  

2) บรรทดัฐานกลุ่มอ้างอิง (Subjective Norm) ความคาดหวงัของสงัคมท่ีมี
ผลตอ่บคุคลโดยได้รับอิทธิพลจากกลุ่มคนใกล้ชิด เชน่ พอ่ แม ่พ่ีน้อง หรือเพ่ือนร่วมงาน โดยมกัจะ
แสดงหรือไมแ่สดงพฤตกิรรม คล้อยตามกลุม่คนดงักลา่ว 

1.2 ทฤษฎีพฤตกิรรมตามแผน (Theory of Planned behavior : TPB) 
คือทฤษฎีท่ีพัฒนามาจากทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผล Theory of Reasoned 

Action โดย Ajzen and Fishbein โดยมีการเพิ่มปัจจยัการรับรู้การควบคมุพฤติกรรม (Perceived 
behavioral control) เข้ามา คือการรับรู้ความยากง่ายท่ีจะแสดงพฤติกรรม หากบุคคลรับรู้ว่า
สามารถแสดงพฤติกรรมนัน้ได้ และสามารถควบคมุให้เกิดผลดงัท่ีตัง้ใจ จะมีแนวโน้มท่ีจะแสดง
พฤติกรรม ในทางตรงกันข้าม หากรับรู้ว่ามีความยาก ไม่สามารถควบคมุได้ก็จะไม่เกิดการแสดง
พฤตกิรรมนัน้เชน่กนั  ดงัแสดงในภาพประกอบท่ี 3 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 3 แสดงทฤษฎพีฤตกิรรมตามแผน (Theory of Planned behavior : TPB) 
 

1.3 ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (TAM: Technology Acceptance Model) 
ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี เป็นการพัฒนาต่อมาจากทฤษฎีการกระท าด้วย

เหตุผลและทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน โดย Davis และ Davis Bagozze Warshaw เป็นทฤษฎีท่ี
ได้รับความนิยมและถกูน ามาใช้ในการท านายการยอมรับเทคโนโลยีของบคุคล ประกอบด้วยปัจจยั 
2 ประการได้แก่ การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) และ การรับรู้ประโยชน์
จากการใช้งาน (Perceived Usefulness ดงัแสดงในภาพท่ี 4 
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ภาพประกอบ 4 แสดงแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี  

(Technology Accepteance Model: TAM) 
 

1.3.1 การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) คือ
ความคาดหวงัของบคุคลท่ีมีตอ่การใช้เทคโนโลยี ต้องมีความง่ายท่ีจะใช้งานเทคโนโลยีนัน้ ๆ และ
ต้องไม่ใช้ความพยายามมากเกินไป โดยเทคโนโลยีท่ีมีความง่ายในการใช้งาน มักจะได้รับการ
ยอมรับจากบคุคล  

1.3.2 การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน (Perceived Usefulness) คือ
เทคโนโลยีนัน้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กบับุคคล ในด้านตา่ง ๆ ยกตวัอย่างเช่น ประสิทธิภาพการ
ท างาน คือการช่วยลดเวลาในการท างาน ในเวลาเท่ากนัได้ผลผลิตเพิ่มขึน้ ช่วยเพิ่มรายได้ ท าให้
บคุคลมีแนวโน้มท่ีจะยอมรับเทคโนโลยีนัน้  

จากข้อมลูและทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี ท่ีได้กลา่วมาข้างต้น จงึได้ก าหนดตวั
แปรท่ีจะใช้ในการวิเคราะห์สมมติฐาน คือ การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน  (Perceived 
Usefulness) และการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (Perceived ease of use) ท่ีมีอิทธิพลตอ่ความ
ตัง้ใจใช้โมบายแบงค์กิง้ของผู้ใช้บริการธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเกี่ยวกับความตัง้ใจซือ้ (Purchase Intention)  

2.1 ความหมายของความตัง้ใจซือ้ 
ความตัง้ใจซือ้ (Purchase Intention) คือ การใช้บริการใดบริการหนึ่งเป็นตวัเลือก

แรก (Parasuraman, et al., 1990) ความตัง้ใจซือ้มาจากความรู้สึกท่ีดีต่อตราสินค้าและความ
มัน่ใจของผู้บริโภคตอ่ตราสินค้า  
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ไซเธิล เบอร์ร่ี และพาราสรุามาน (Zeithaml. V.A. Berry. L., 1990)กลา่ววา่ นอกจาก
ความตัง้ใจเป็นการแสดงถึงการใช้บริการนัน้ ๆ เป็นตวัเลือกแรกแล้วยงัแสดงถึงความจงรักภักดี
ของลกูค้า ซึง่ประกอบด้วย 4 มิตไิด้แก่ 

1) ความตัง้ใจซือ้ (Purchase Intention) คือ การท่ีผู้บริโภคเลือกใช้บริการหรือ
เลือกซือ้ตราสินค้านัน้เป็นตวัเลือกแรก  

2) พฤตกิรรมการบอกตอ่ (Word of Mouth Communications) คือการท่ีผู้บริโภค
กลา่วถึงตราสินค้านัน้ในแง่ดี แนะน าและบอกตอ่ให้คนอ่ืนสนใจตราสินค้า  

3) ความอ่อนไหวตอ่ปัจจยัด้านราคา (Price Sensitivity) คือ แม้ว่าตราสินค้านัน้
จะมีราคาท่ีสงูขึน้ ผู้บริโภคยินดีจะจะจา่ยในราคาท่ีสงู เพราะผู้บริโภคพงึพอใจตอ่ตราสินค้านัน้ 

4) พฤติกรรมการร้องเรียน (Complaining Behavior) คือเม่ือผู้บริโภคเกิดปัญหา
กบัตราสินค้านัน้ จะร้องเรียนกบัผู้ให้บริการโดยตรง หรือบอกตอ่ผู้ อ่ืน หรืออาจสง่เร่ืองไปหน่วยงาน
ภานนอก  

ชิฟแมน และ คานัค (Schiffman Leon G. Kanuk & Leslie Lazar, 2009) ได้กล่าว
วา่ความตัง้ใจซือ้เป็นการวดัความเป็นไปได้ของผู้บริโภคท่ีซือ้สินค้าบางอยา่ง “แบล็คเวลล์ มินิอาร์ด 
และเอนเกล" คือมาตรวัดความตัง้ใจซือ้ของผู้ บริโภค พัฒนาโดย (Blackwell, 2001) โดยแบ่ง
ประเภทของความตัง้ใจซือ้ท่ีสามารถวดัได้ ออกเป็น 5 ประเภท 

1) ความตัง้ใจซือ้ หมายถึง ผู้บริโภคตดัสินใจท่ีจะซือ้สินค้าซึ่งจะเกิดกระบวนการ
ซือ้หรือไมซื่อ้สินค้าก็ได้ 

2) ความตัง้ใจซือ้ซ า้ หมายถึง ผู้บริโภคจะซือ้สินค้าชนิดเดิม จากตราสินค้าเดิม
อีกครัง้ 

3) ความตัง้ใจซือ้สินค้าในอนาคต หมายถึง ผู้บริโภควางแผนท่ีจะซือ้สินค้าใดๆ 
จากตราสินค้านัน้ในอนาคต 

4) ความตัง้ใจในการใช้จ่ายเพ่ือซือ้ หมายถึง ผู้บริโภคมีความยินดีท่ีจะจ่ายเงิน
เพ่ือซือ้สินค้านัน้ๆ ซึง่จะเกิดกระบวนการซือ้สินค้าจากผู้บริโภคในขัน้ตอนนี ้

5) ความตัง้ใจซือ้เพ่ือการบริโภค หมายถึง ความตัง้ใจในการยอมรับสินค้าของ
ผู้บริโภคร่วมทัง้มีสว่นร่วมในการตราสินค้า และใช้สินค้าจากตราสินค้านัน้ 

2.2 ขัน้ตอนระหว่างการประเมินผลทางเลือกและการตัดสินใจซือ้ 
ความแตกต่างระหว่าง การตัง้ใจซือ้ (Purchase Intention) และ การตัดสินใจซือ้ 

(Purchase Decision) กล่าวคือ ความตัง้ใจซือ้นัน้เป็นขัน้ตอนท่ีอยู่ระหว่างขัน้ตอนการประเมิน
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ทางเลือกและการตดัสินใจซือ้ โดยความตัง้ใจซือ้มกัน าไปสูก่ารตดัสินใจซือ้ แตก็่ไมเ่สมอไปเพราะมี
ปัจจยัแทรกระหวา่งความตัง้ใจซือ้ กบัการซือ้จริง ปัจจยัแทรกนัน้มี 3 ปัจจยั ดงัภาพประกอบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 5 ขัน้ตอนระหวา่งการประเมินผลทางเลือกและการตดัสินใจซือ้ 
 
ท่ีมา: Kotler Philip (2000) 

 
การตดัสินใจซือ้ (purchase decision) การตดัสินใจซือ้จะเกิดขึน้หลังการประเมิน

ทางเลือก (Evaluation of alternative) โดยผู้ บริโภคจะตัดสินใจซือ้สินค้าท่ีเขาชอบมากท่ีสุด มี
ปัจจยั 3 ข้อก่อนการตดัสินใจซือ้ 

1. ทศันคติของบุคคลอ่ืน (Attitudes of Other) ทศันคติของบุคคลท่ีเก่ียวข้องทัง้ 
ด้านบวกและด้านลบ ซึง่จะมีผลตอ่การตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภค 

2. ปัจจยัสถานการณ์ท่ีคาดคะเนไว้ (Anticipated Situational Factors) ผู้บริโภค
จะคาดคะเนปัจจยัต่างๆ เช่น การคาดคะเนรายได้ของครอบครัว การคาดคะเนต้นทุนของสินค้า 
และการคาดคะเนผลประโยชน์ของสินค้า เป็นต้น 

3. ปัจจยัสถานการณ์ท่ีไม่ได้คาดคะเนไว้ (Unanticipated Situational Factors) 
ในขณะท่ีผู้ ซือ้ก าลังตดัสินใจซือ้สินค้านัน้ อาจมีปัจจัยท่ีไม่ได้คาดคะเนไว้ เช่น พนักงานขายไม่
อธิบายข้อมลูสินค้า ท าให้ผู้ ซือ้เกิดความไมพ่อใจในตวัพนกังาน ซึง่เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลอย่างมาก
ตอ่การตดัสินใจซือ้ ซึง่อาจท าให้ผู้ ซือ้ยกเลิกการซือ้สินค้านัน้ไป  
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3. ข้อมูลเก่ียวกับโมบายแบงค์กิง้ของธนาคารขนาดกลางและธนาคารขนาดเล็ก 
3.1 ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ (Commercial Bank) คือ บริษัทมหาชน

จ ากัดท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการรับฝากเงินท่ีต้องจ่ายคืนเม่ือทวงถามหรือเม่ือครบ
ก าหนดระยะเวลา ให้สินเช่ือ ซือ้ขายตัว๋แลกเงิน ซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศ รวมถึงธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง
กับการประกันภัยและหลักทรัพย์ ธุรกิจอนุพันธ์ทางการเงิน ธุรกิจธนาคารอิเล็คทรอนิกส์ (e-
banking) ธุรกิจการเงินและธุรกิจการให้บริการอ่ืน ปัจจบุนัมีทัง้สิน้ 14 แหง่คือ 

1) ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
2) ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
3) ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
4) ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
5) ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 
6) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
7) ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
8) ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) 
9) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
10) ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
11) ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) 
12) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 
13) ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
14) ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

3.2 การจัดกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทย (Peer Group) 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย มีการจดักลุม่ธนาคารพาณิชย์ไทย (Peer Group) ออกเป็น 

3 กลุ่ม คือกลุ่มขนาดใหญ่ กลุ่มขนาดกลางและกลุ่มขนาดเล็ก โดยใช้ขนาดสินทรัพย์เป็นเกณฑ์ใน
การจดักลุม่ธนาคาร ตามรายละเอียดดงันี ้

1) ธนาคารขนาดใหญ่ ประกอบด้วยธนาคารท่ีมีส่วนแบง่ตลาดของสินทรัพย์รวม
ตัง้แตร้่อยละ 10 ขึน้ไป ของสินทรัพย์รวมธนาคารพาณิชย์ไทยทัง้ระบบ ได้แก่ 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
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ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 

2) ธนาคารขนาดกลาง ประกอบด้วยธนาคารท่ีมีสว่นแบง่ตลาดของสินทรัพย์รวม
ตัง้แตร้่อยละ 2.5 แตไ่มถ่ึงร้อยละ 10 ของสินทรัพย์รวมธนาคารพาณิชย์ไทยทัง้ระบบ ได้แก่ 

ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)  
ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) 

3) ธนาคารขนาดเล็ก ประกอบด้วยธนาคารท่ีมีส่วนแบง่ตลาดของสินทรัพย์รวม
ต ่ากวา่ร้อยละ 2.5 ของสินทรัพย์รวมธนาคารพาณิชย์ไทยทัง้ระบบ ได้แก่  

ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 
ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) 
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

จากข้อมูลข้างต้น ผู้ วิจัยมุ่งศึกษาไปท่ีธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางและธนาคาร
พาณิชย์ขนาดเล็กท่ีมีรูปแบบการด าเนินธุรกิจใกล้เคียงกัน คือ ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจหลักทรัพย์ 
ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธุรกิจประกัน ธุรกิจสินเช่ือ โดยจะไม่รวมธนาคารสแตนดาร์ด  
ชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) ซึ่งขายธุรกิจรายย่อยทัง้หมดให้กับ ธนาคารทิสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2560 โดยปัจจบุนัมุ่งไปท่ีกลุ่มลกูค้ารายใหญ่ เช่น บริษัท สถาบนั และ
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) ยงัไมมี่การด าเนินการธุรกิจหลกัทรัพย์ และธุรกิจหลกัทรัพย์
จดัการกองทนุ   

โดยผู้ น าตลาดโมบายแบงค์กิง้ ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ 
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงเศรีอยธุยา ซึง่เป็นกลุม่ธนาคารขนาดใหญ่ มีผู้ใช้บริการโมบายแบงค์
กิง้มากกวา่หนึง่ล้านราย เพียบพร้อมด้วยฟีเจอร์ท่ีตอบสนองความต้องการของลกูค้าในทกุๆ ด้าน 

ในขณะท่ีธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็กซึ่งมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน (Niche 
Market) แตกตา่งกนัไปในแตล่ะธนาคาร ต้องเร่งพฒันาโมบายแบงค์กิง้ เพ่ือรักษาฐานลกูค้าให้คง
อยูก่บัธนาคาร ในยคุท่ีธนาคารยกเว้นคา่ธรรมเนียมตา่งๆ เพ่ือก้าวเข้าสูส่งัคมไร้เงินสดอยา่งแท้จริง 
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3.3 รูปแบบโมบายแบงค์กิง้ของธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางและขนาดเล็ก 
3.3.1 TMB TOUCH – ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 6 TMB Touch Mobile App  
 
ท่ีมา: ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  

 

คุณลักษณะด้านบริการบัญชีเงนิฝากและบัญชีสินเช่ือ 

 ตรวจสอบรายการเงินคงเหลือ และรายการบญัชีเคล่ือนไหวย้อนหลงั 90 
วนั 

 เปิดบญัชีเงินฝากประจ า ตรวจสอบอัตราดอกเบีย้ และวนัครบก าหนด
บญัชี 

 บญัชีสินเช่ือบ้านและสินเช่ือบคุคล ดูสถานะยอดเงินคงเหลือ ตรวจสอบ
รายการบญัชีย้อนหลงั เช็คยอดเงินท่ีต้องช าระ และอตัราดอกเบีย้ 

 สามารถเปิดบัญชีออนไลน์ บัญชีทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี บัญชีดรีมเซฟวิ่ง 
บญัชีฝากไม่ประจ า บญัชีเงินฝากออมทรัพย์แทนความหว่งใย บญัชีฝาก
ประจ า 3/6/12/24/36 เดือน  

คุณลักษณะด้านบริการโอนเงนิ / ช าระค่าสินค้าและบริการ 

 โอนเงินระหว่างบญัชี หรือโอนให้ผู้ อ่ืน สามารถโอนด้วยเลขบญัชี หรือ 
เบอร์โทรศพัท์มือถือ,หมายเลขบตัรประชาชน หรือ หมายเลขประจ าตวัผู้
เสียภาษีของผู้ สมัครบริการ พร้อมเพย์ และสามารถโอนไปบัญชี E-
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Wallet ผ่านบริการพร้อมเพย์ และสามารถตัง้รายการโอนล่วงหน้า หรือ
ท าการโอนซ า้รายการเดมิได้ 

 ท่านสามารถจ่ายบิลได้ง่ายกว่าเดิมผ่านบริการ ทีเอ็มบี ทชั โมบายแอพ 
ทัง้ คา่ไฟ, คา่บตัรเครดติ หรือคา่อินเทอร์เน็ต ก็สามารถท าการจา่ยเงินได้
ทนัที สะดวกมากขึน้กบับริการสแกนบาร์โค้ดเพ่ือความรวดเร็วในการท า
รายการ 

คุณลักษณะด้านบริการบัตรเครดติ   

 ดใูบแจ้งยอดบญัชีย้อนหลงั ตรวจสอบยอดท่ีต้องช าระ เช็ควงเงิน คะแนน
สะสมคงเหลือ สามารถแบง่ช าระรายเดือน 0% นาน 3 เดือน และแลกรับ
ของรางวลั ทีเอ็มบี รีวอร์ด พลสั สามารถอายดับตัรเครดิตได้  

คุณลักษณะด้านการลงทุนกองทุนรวม / ประกัน 

 สามารถซือ้/ขาย กองทนุรวม 

 สามารถเช็คยอดบญัชีกองทนุรวม ข้อมลูก าไร/ขาดทนุ  

 สามารถตรวจเช็ครายการท่ีรอด าเนินการภายใน 7 วันได้ทันที และ
รายการท่ีด าเนินการไปแล้วลา่สดุในรอบ 6 เดือนได้ทนัที  

 สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการย่ืนภาษีได้ด้วยตนเองอย่างง่าย 
ตลอด 24 ชัว่โมง (ภายใต้เง่ือนไขและชว่งเวลาท่ีธนาคารก าหนด) 

 สามารถดขู้อมลูเก่ียวกบักรมธรรม์ได้เอง 

 แจ้งเตือนการช าระเบีย้ประกันภัย และเป็นอีกช่องทางในการช าระเบีย้
ประกนัภยัได้  

 สามารถส่งค าสัง่ขอเอกสารประกอบการย่ืนภาษีได้ด้วยตนเองอย่างง่าย 
ตลอด 24 ชัว่โมง (ภายใต้เง่ือนไขและชว่งเวลาท่ีธนาคารก าหนด) 

คุณลักษณะด้านบริการอ่ืนๆ 

 ค้นหาสาขา ตู้ เอทีเอ็ม บธูแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศของ TMB 

 บริการแจ้งขา่วสาร และข้อเสนอพิเศษจาก TMB 

 บริการสง่ข้อความแจ้งสถานะการท าธุรกรรมออนไลน์ 

 สามารถตรวจสอบการแจ้งเตือนต่างๆ ในการท าธุรกรรม และสามารถ
ตดิตามขา่วสารส าคญัตา่งๆ ของ TMB ได้ 

 สะสมคะแนน WOW เพ่ือแลกของรางวลั 
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การสมัครใช้งาน 

 สมคัรโดยใช้หมายเลขบตัรเดบิต หรือ หมายเลขบตัรเครดิต หรือรับรหสั
เร่ิมใช้งานจากสาขาหรือเคร่ือง ATM รหัสเร่ิมใช้งานจะถูกส่งผ่านทาง 
SMS ไปยงัเบอร์โทรศพัท์  

 สามารถใช้ TOUCH ID เพ่ือยืนยนัตวัตนได้ 
3.3.2 Thanachart Connect – ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 7 Thanachart Connect  
  
ท่ีมา: ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)  
 

คุณลักษณะด้านบริการบัญชีเงนิฝากและบัญชีสินเช่ือ 

 ดปูระวตัริายการย้อนหลงั ได้ 30 วนั  

 สามารถตรวจเช็คยอดเงินฝากประจ า รายละเอียด วนัท่ีครบก าหนดได้ 

 Piggy Bank หรือ กระปกุออมสินอตัโนมตัิ สามารถระบจุ านวนเงินออม 
รูปแบบการออม เชน่ ออมเทา่กนัทกุเดือน ตัง้คา่การออมลว่งหน้าได้  

 ตรวจสอบรายการบญัชีสินเช่ือรถยนต์ ช าระคา่งวดผา่นบาร์โค้ด 
คุณลักษณะด้านบริการโอนเงนิ / ช าระค่าสินค้าและบริการ 

 บริการ THANACHART QR CODE PAYMENT โดยสามารถสแกน QR 
Code ก็สามารถโอนเงินเพ่ือช าระคา่สินค้าได้ทนัที  
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 ธนชาตพร้อมเพย์ บริการรับและโอนเงินโดยใช้เบอร์โทรศพัท์มือถือหรือ
หมายเลขบตัรประชาชน 

 ฟังก์ชัน่ โอน จา่ย สามารถเลือกท ารายการโปรด หรือ รายการท าบอ่ย ไม่
ต้องใส่รหสัผ่านแบบครัง้เดียว หรือ OTP ให้การท าธุรกรรมสะดวก และ 
รวดเร็วมากขึน้  

 ช าระคา่บ้าน คา่รถ หรือคา่บตัรเครดิตของคณุเองไม่ต้องใส่รหสั OTP ก็
ช าระได้ทนัที 

คุณลักษณะด้านบริการบัตรเครดติ  

 ตรวจสอบรายการข้อมลูบตัรเครดิต ยอดเงินท่ีเรียกเก็บ 

 เรียกดปูระวตัริายการย้อนหลงัได้ 3 เดือน  
คุณลักษณะด้านการลงทุนกองทุนรวม / ประกัน 

 ซือ้ ขาย สบัเปล่ียนกองทนุรวมบลจ.ธนชาต หรือจะดขู้อมลูการลงทนุ ผล
ด าเนินงานท่ีได้ลงทุนไว้ว่าก าไรหรือขาดทุน รวมถึงดปูระวตัิรายการซือ้
ขายย้อนหลงั 

คุณลักษณะด้านบริการอ่ืนๆ 

 เติมเ งินมือถือได้ครบทุกเครือข่าย  และสามารถเติมเงินกระเป๋า
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Wallet ได้ด้วย  

 บริการแ จ้ง เ ตือน ความเค ล่ือนไหวของบัญชีผ่ าน ข้อความใน 
แอพพลิเคชัน่ 

 บริการขา่วสารโปรโมชัน่ผลิตภณัฑ์/บริการของธนาคาร 

 ขอตรวจสอบข้อมลูเครดติบโูรของตนเองจาก บริษัทเครดติบโูร (NCB)  
การสมัครใช้งาน 

 สมัครด้วยบญัชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน เลขท่ีบตัร ATM 
หรือบตัร Debit เลขท่ีบตัรเครดิต หรือสมัครด้วยข้อมูลอ่ืนๆ เช่น เลขท่ี
บญัชีสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ ร่วมกับเลขท่ีบตัรประชาชนหรือเลขหนังสือ
เดินทางผ่านแอพพลิเคชัน่ หรือสาขาของธนาคาร โดยกรอกแบบฟอร์ม
และรอรับรหสัผู้ใช้งานผ่าน SMS และรหสัผา่นทางอีเมล์ เพ่ือ login เข้าสู่
ระบบ 

 สามารถใช้ TOUCH ID เพ่ือยืนยนัตวัตนได้ 
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3.3.3 UOB MIGHTY – ธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ภาพประกอบ 8 UOB MIGHTY Mobile Application 
 
ท่ีมา: ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน)  

คุณลักษณะด้านบริการบัญชีเงนิฝาก / บัญชีสินเช่ือ 

 สามารถตรวจสอบยอดเงินในบญัชีเงินฝากทกุประเภท บญัชีสินเช่ือและ
รายการบญัชีบตัรเครดิต/เดบิต/แคชพลสั ได้เรียลไทม์ ดรูายการย้อนหลงั
ได้สงูสดุ 60 วนั  

คุณลักษณะด้านบริการโอนเงนิ / ช าระค่าสินค้าและบริการ 

 โอนเงิน หรือตัง้คา่ตัง้เวลาการโอนลว่งหน้าได้ โอนเงินพร้อมเพย์ สามารถ
สร้าง/ลบ รายช่ือผู้ รับเงินได้ 

 ช าระค่าใช้จ่ายให้บริษัทท่ีเรียกเก็บเงินกว่า 200 บริษัทหรือบตัรเครดิต
รายใหญ่ท่ีอยูใ่นประเทศ 

 ตัง้เวลาจา่ยเงินลว่งหน้าได้  
คุณลักษณะด้านบริการบัตรเครดติ 

 เปิดใช้บริการบตัรเครดติ / แคชพลสั ได้ด้วยตนเอง 
คุณลักษณะด้านบริการอ่ืนๆ  

 เปิดใช้บตัรเครดติ ดอูตัราแลกเปล่ียน เช็คต าแหนง่สาขาและตู้  ATM ได้ 
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 Mighty Dine บริการข้อมูลร้านอาหาร พร้อมรีวิว กว่า 1,000 แห่งทั่ว
ประเทศไทย สามารถเช็คท่ีตัง้พร้อมจองร้านอาหารได้  

 Mighty Pay เช่ือมตอ่กบัโทรศพัท์ของคณุแล้วเปล่ียนเป็นกระเป๋าสตางค์
อิเล็คทรอนิค สามารถใช้จา่ยได้กวา่ 1,000 แหง่ทัว่ประเทศไทย  

การสมัครใช้บริการ 

 สามารถใช้  Username และ Password ของระบบ UOB Personal 
Internet Banking เข้าสู่ระบบได้ทันที หรือสมัครออนไลน์ผ่านหน้าเว็ป
ไซต์ หรือทาง UOB Mighty โดยการสมคัรออนไลน์นีจ้ะสามารถใช้บริการ
ตรวจสอบยอดคงเหลือ และการท ารายการระหว่างบญัชีตนเองได้ทนัที 
ส าหรับบริการเตม็รูปแบบ จ าเป็นต้องสมคัรผา่นสาขาของธนาคาร 

 สามารถใช้ TOUCH ID เพ่ือยืนยนัตวัตนได้ 
3.3.4 KK e-Banking – ธนาคาร เกียรตนิาคิน จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 9 KK e-Banking Mobile Appication 
 
ท่ีมา: ธนาคาร เกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน)  

 
คุณลักษณะด้านบริการบัญชีเงนิฝาก / บัญชีสินเช่ือ   

 บริการเรียกดขู้อมลูเก่ียวกบับญัชีเงินฝาก  

 บริการเปล่ียนระยะเวลาฝากประจ า   
คุณลักษณะด้านบริการโอนเงนิ / ช าระค่าสินค้าและบริการ 

 บริการโอนเงินระหวา่งบญัชีของลกูค้า ภายในธนาคาร 

 บริการโอนเงินไปบญัชีผู้ อ่ืน ภายในธนาคาร 



  21 

 บริการโอนเงินตา่งธนาคาร 

 บริการลงทะเบียน KK พร้อมเพย์ 

 เรียกดปูระวตักิารโอนเงินย้อนหลงั 

 จดัการรายการโอนเงินลว่งหน้าได้ 
คุณลักษณะบริการช าระค่าสินค้าและบริการ 

 บริการเรียกเก็บเงิน 

 บริการช าระคา่งวดสินเช่ือเชา่ซือ้ 

 จดัการรายการช าระคา่สินค้าลว่งหน้าได้ 

 เรียกดปูระวตักิารช าระคา่สินค้าย้อนหลงั 
คุณลักษณะด้านการลงทุนกองทุนรวม / ประกัน 

 บริการเรียกดขู้อมลูเก่ียวกบับญัชีกองทนุรวม 
การสมัครใช้บริการ 

 สมคัรใช้บริการผ่านสาขาของธนาคาร โดยธนาคารจะส่งรหสัอ้างอิงทาง 
Email  

3.3.5 CIMB CLICKS - ธนาคารซีไอเอ็มบี จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 10 CIMB CLICKS on Mobile Application 
 
ท่ีมา: ธนาคารซีไอเอ็มบี จ ากดั (มหาชน)  
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คุณลักษณะด้านบริการบัญชีเงนิฝาก / บัญชีสินเช่ือ 

 เช็คยอดเงินในบัญชีออมทรัพย์ บัญชีกระแสรายวัน เรียกดูความ
เคล่ือนไหวของบญัชีย้อนหลงัได้สงูสดุ 90 วนั ในรูปแบบปฏิทินได้ 

 เช็คยอดสรุปรวมเงินฝากทัง้บญัชีฝากประจ า และบญัชีเงินฝากปลอด
ภาษี โดยแสดงรายละเอียดรวมทกุยอดเงินฝาก 

 สามารถดู ข้อมูลบัญ ชี เ งินฝากเ งินตราต่างประ เทศ (สกุล เ งิน 
AUD,EUR,SGD และ USD) 

 เช็คยอดเงินบญัชีสินเช่ือ และช าระคา่สินเช่ือ เชน่ สินเช่ือบคุคลได้  

 สามารถค านวณหาสินเช่ือคร่าว ๆ ได้ เช่น วงเงินท่ีต้องการกู้  หรือ ยอด
ผอ่นช าระ เป็นต้น 

คุณลักษณะด้านบริการโอนเงนิ / ช าระค่าสินค้าและบริการ 

 โอนเงินระหวา่งบญัชีของลกูค้า  

 โอนเงินให้บคุคลอ่ืน ภายในธนาคาร  

 โอนเงินให้บคุคลอ่ืนตา่งธนาคาร 

 โอนเงินแบบพร้อมเพย์  

 จา่ยบลิบตัรเครดติ คา่ประกนัภยั คา่โทรศพัท์มือถือ เป็นต้น  
คุณลักษณะด้านการลงทุนกองทุนรวม / ประกัน  

 เช็คยอดหนว่ยลงทนุ โดยใช้เลขท่ีผู้ ถือหนว่ย (Unitholder) 

 ท ารายการซือ้ ขาย สบัเปล่ียนกองทนุรวมของ บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 

 สามารถยกเลิกค าสัง่ภายในวนัท่ีท ารายการซือ้ ขาย สบัเปล่ียนกองทุน
รวมของ บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ได้ 

 ท ารายการซือ้ และ สับเปล่ียน เข้ากองทุนประเภทท่ีเปิดขายครัง้แรก 
(IPO) ได้  

 สามารถเช็คข้อมูลของบริษัท ไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ท่ีใช้
บริการผ่านธนาคาร เช่น เลขท่ีกรมธรรม์ ระยะเวลาความคุ้ มครอง 
ระยะเวลาการช าระเบีย้ประกนั เป็นต้น 

คุณลักษณะด้านบริการอ่ืนๆ  

 เช็คท่ีตัง้สาขาของธนาคาร และ ตู้ เอทีเอ็ม ได้   
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การสมัครใช้บริการ 

 เข้าสู่ระบบด้วย User ID และ Password ของ CIMB Clicks Internet 
Banking 

3.3.6 LH Bank M Choice – ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 11 LH Bank M Choice Mobile Application  
 
ท่ีมา: ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน)  
 

คุณลักษณะด้านบริการบัญชีเงนิฝาก / บัญชีสินเช่ือ 

 ตรวจสอบยอดเงิน  

 ดคูวามเคล่ือนไหวบญัชีได้ย้อนหลงัสงูสดุ 30 วนั  
คุณลักษณะด้านบริการโอนเงนิ / ช าระค่าสินค้าและบริการ 

 โอนเงินระหวา่งบญัชี ภายในธนาคาร  

 โอนเงินไปธนาคารอ่ืน โดยเลือกโอนเงินได้หลายวิธี เช่น ระบเุลขท่ีบญัชี 
หรือ หมายเลขโทรศพัท์ หรือ สแกน QR Code ได้ 

 บริการลงทะเบียน และโอนเงินผ่านพร้อมเพย์โดยใช้เลขบตัรประชาชน 
หรือเลขผู้ เสียภาษี 

 บนัทกึรายการโปรด 

 บันทึกสลิปการท ารายการและแจ้งผลการท ารายการทางอีเมล์โดย
อตัโนมตั ิ

 จา่ยบลิด้วยการสแกนบาร์โค้ด  
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 ช าระคา่สินเช่ือ 

 สร้าง QR Code เพ่ือรับเงินหรือโอนเงิน  
คุณลักษณะบริการอ่ืนๆ  

 ค้นหาท่ีตัง้สาขา และตู้เอทีเอ็มของธนาคาร 
การสมัครใช้บริการ 

 สมคัรท่ีธนาคารทกุสาขา 
3.3.7 TISCO Mobile Banking – ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 12 TISCO Mobile Application 
 
ท่ีมา: (ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน)) 

 
คุณลักษณะด้านบริการบัญชีเงนิฝาก / บัญชีสินเช่ือ 

 ดภูาพรวมบญัชี  

 แสดงรายการเดินบญัชีเงินฝากย้อนหลัง 5 รายการล่าสุด ซึ่งผู้ ใช้งาน
สามารถเพิ่มบญัชีได้สงูสดุ 10 บญัชี 

คุณลักษณะด้านบริการโอนเงนิ / ช าระค่าสินค้าและบริการ 

 บริการโอนเงินระหว่างบญัชีภายในธนาคาร และตา่งธนาคาร ด้วยเลขท่ี
บญัชีธนาคาร และโอนแบบพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขโทรศพัท์ หรือ เลข
บตัรประชาชน 

 สมคัรใช้บริการพร้อมเพย์ พร้อมโอนเงินแบบ Credit Transfer ได้ทนัที 
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 จา่ยบลิด้วยการสแกน QR CODE หรือบาร์โค้ดได้ 

 บริการรายการท่ีใช้บอ่ย เพ่ือความสะดวกในการท าธุรกรรม 
คุณลักษณะด้านบริการอ่ืนๆ 

 แจ้งเตือนรายการท าธุรกรรม พร้อมแสดงข่าวสารล่าสุดจากธนาคาร 
ทิสโก้ 

การสมัครใช้บริการ 

 สมคัรใช้บริการได้ท่ีธนาคารทิสโก้ทกุสาขา  
จากข้อมูลรูปแบบโมบายแบงค์กิง้ของธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางและขนาดเล็ก

ข้างต้น สามารถน ามาสังเคราะห์เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพตามทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี ซึ่ง
ประกอบด้วยปัจจัยหลัก 2 ปัจจัย ได้แก่  1.การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน (Perceived 
Usefulness) คือ การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งานเทคโนโลยีนัน้ ก่อให้เกิดประโยชน์และช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างาน 2. การรบัรูค้วามง่ายในการใช้งาน (Perceived ease of use) คือ การ
รับรู้ว่าเทคโนโลยีนัน้เป็นเร่ืองง่ายท่ีจะใช้ สะดวก และไม่ต้องใช้ความพยายามมาก ซึ่งทัง้ 2 ปัจจยั
ส่งผลตอ่ความตัง้ใจใช้โมบายแบงค์กิง้ โดยสามารถสรุปและระบปัุจจยัท่ีเป็นองค์ประกอบของการ
รับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน และการรับรู้ความง่ายในการใช้งานได้ ดงันี ้

การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน (Perceived Usefulness) 
1. คณุลกัษณะด้านบริการบญัชีเงินฝาก / บญัชีสินเช่ือ 

1.1 สามารถแสดงภาพรวมรายละเอียดเงินฝากทกุประเภท 
1.2 สามารถดปูระวตัคิวามเคล่ือนไหวบญัชี ย้อนหลงัได้สงูสดุ 6 เดือน 
1.3 สามารถเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจ าออนไลน์  
1.4 สามารถแสดงข้อมูลสินเช่ือ เช่น ค่างวดรถยนต์ วันท่ีครบก าหนด

ช าระภาษีรถยนต์และคา่เบีย้ประกนัภยัรถยนต์ เป็นต้น 
1.5 สามารถค านวณสินเช่ืออย่างง่าย สามารถค านวณหายอดผ่อนช าระ 

หรือ ค านวณหาวงเงินท่ีต้องการกู้สินเช่ือกบัธนาคารได้ 
2. คณุลกัษณะด้านบริการโอนเงิน / ช าระคา่สินค้าและบริการ 

2.1 สามารถเรียกดปูระวตักิารโอนเงิน ย้อนหลงัได้ 
2.2 สามารถลงทะเบียนพร้อมเพย์ และโอนแบบพร้อมเพย์ได้ 
2.3 สามารถบนัทกึรายการโอนเงินท่ีใช้บอ่ยได้ 
2.4 สามารถตัง้คา่การโอนลว่งหน้าได้  
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3. คณุลกัษณะด้านบริการด้านบตัรเครดิต 
3.1 สามารถดใูบแจ้งยอดบญัชีบตัรเครดิตย้อนหลงั ตรวจสอบยอดเงินท่ี

ต้องช าระ เช็ควงเงินบตัร คะแนนสะสมคงเหลือได้ 
3.2 สามารถเปิดใช้บริการบตัรเครดิต และอายดับตัรเครดติได้ 
3.3 สามารถเป็นกระเป๋าสตางค์อิเล็คทรอนิกส์ได้ 
3.4 สามารถแลกรับของรางวลั จากคะแนนสะสมบตัรเครดติได้ 

4. คณุลกัษณะด้านการลงทนุกองทนุรวม / ประกนั 
4.1 สามารถซือ้-ขาย สบัเปล่ียน กองทนุรวมได้ 
4.2 สามารถดยูอดคงเหลือในบญัชีกองทนุรวม ข้อมลูก าไร/ขาดทนุได้ 
4.3 สามารถดปูระวตักิารซือ้-ขายกองทนุรวมย้อนหลงัได้ 
4.4 สามารถดขู้อมลูเก่ียวกบักรมธรรม์,แจ้งเตือนการช าระเบีย้ประกนัได้ 

5. คณุลกัษณะด้านบริการอ่ืนๆ 
5.1 สามารถเตมิเงิน โทรศพัท์มือถือ, เตมิบตัรทางดว่น Easy Pass ได้ 
5.2 สามารถแจ้งเตือนการเคล่ือนไหวของบัญชี เช่น เงินเข้า เงินออก 

ยอดเงินคงเหลือได้ 
5.3 สามารถเช็คท่ีตัง้สาขาและตู้ เอทีเอ็ม พร้อมแจ้งเบอร์โทรศพัท์ ท่ีอยู่

ใกล้ตวัคณุมากท่ีสดุได้ 
5.4 สามารถค้นหาร้านอาหาร จองร้านอาหารและบนัทกึเป็นรายโปรดได้ 

การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (Perceived ease of use)  
1. สามารถเช็คยอดเงินในบญัชีได้ทนัที โดยไมต้่องล็อกอินเข้าสูร่ะบบ 
2. สามารถตัง้ค่าแสกนลายนิ้ วมือเพื่อเข้าใช้บริการได้ (Touch ID / 

Fingerprint) โดยไมต่อ้งจดจ า Password เขา้ใชง้าน 
3. สามารถท ารายการโอนเงนิซ ้ารายการเดมิไดท้นัท ี 
4. สามารถบนัทกึผลการโอนเงนิโดยอตัโนมตั ิ
5. สามารถแชร์ผลการโอนเงนิ ผ่านแอพพลเิคชัน่ Messenger, Line และ

อื่นๆ ได ้
6. สามารถช าระเงนิดว้ยการแสกนบารโ์คด้ได ้
7. สามารถโอนเงนิ และรบัเงนิดว้ย QR Code ได ้
8. สามารถสมคัรใชบ้รกิาร โดยใชเ้ลขทีบ่ญัชอีอมทรพัยห์รอืกระแสรายวนั 

หมายเลขบตัรเดบติ เลขทีบ่ตัร ATM บตัรเดบติ บตัรเครดติ เลขที่บญัชสีนิเชื่อ โดยไม่ต้องมาที่
สาขาของธนาคาร 
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ตาราง 2 สรุปคณุลกัษณะของโมบายแบงค์กิง้ 
 

คุณลักษณะของโมบายแบงค์กิง้ ทหารไทย ธนชาต ยโูอบี เกียรติ
นาคิน ซีไอเอ็มบี แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทสิโก้ 

คุณลักษณะด้านบริการบัญชีเงนิฝาก / บัญชีสินเช่ือ 

แสดงภาพรวมบญัชีเงินฝาก        
แสดงรายการเคล่ือนไหวบญัชี
ย้อนหลงั 

90 วนั 30 วนั 60 วนั 30 วนั 90 วนั 30 วนั 5 รายการ
ล่าสดุ 

เปิดบญัชีเงินฝากออนไลน์ ออม
ทรัพย์ ฝากประจ า 

       

แสดงข้อมลูสินเช่ือตา่ง  ๆ        
สร้างบาร์โค้ดบญัชีสินเช่ือส าหรับ
ช าระคา่งวด 

       

บริการค านวณสินเช่ืออย่างง่าย        
คุณลักษณะด้านบริการโอนเงนิ / ช าระค่าสินค้าและบริการ 

โอนเงินภายในธนาคารเดียวกนั / ตา่ง
ธนาคาร         

ลงทะเบียนพร้อมเพย์ / โอนเงินพร้อม
เพย์         

เรียกดปูระวตักิารโอนเงินย้อนหลงั        
โอนเงินด้วยหมายเลขโทรศพัท์มือถือ        
โอนเงิน /จ่ายและรับเงินด้วย QR 
Code        

ช าระคา่สินค้าและบริการด้วยการ 
สแกนบาร์โค้ด        

ตัง้คา่การโอนเงิน / ช าระคา่สินค้าและ
บริการล่วงหน้าได้ 

       

โอนเงินไป E-Wallet ได้        

บนัทกึรายการโอนเงินอตัโนมตั ิ        
คุณลักษณะด้านบริการบัตรเครดติ 

แสดงข้อมลูบตัรเครดติ และช าระคา่
บตัรเครดติ 

       

เรียกดใูบแจ้งยอดบตัรเครดติย้อนหลงั        
แลกรับรางวลัจากบตัรเครดติ        
เปิดใช้งานบตัรเครดติ        
อายดับตัรเครดติ        
มีบริการแบง่จ่ายรายเดือน         
เพิ่มบตัรเครดติเพ่ือเป็นกระเป๋าสตางค์
อิเล็คทรอนิค  

       

คุณลักษณะบริการด้านการลงทุนกองทุนรวม , ประกัน 

แสดงข้อมลูบญัชีกองทนุ        
ซือ้-ขาย สบัเปล่ียนกองทนุ        
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ตราราง 2 (ตอ่) 
 

คุณลักษณะของโมบายแบงค์กิง้ ทหารไทย ธนชาต ยโูอบี เกียรติ
นาคิน ซีไอเอ็มบี แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทสิโก้ 

ยกเลิกค าสัง่ซือ้-ขาย สบัเปล่ียนกองทนุ        
แสดงประวตักิารซือ้-ขายกองทนุ 
ย้อนหลงั 

       

ท าประเมินความเส่ียงออนไลน์ 
(Suitability test) 

       

แสดงข้อมลูกรมธรรม์ประกนัตา่งๆ        
สามารถสง่ค าสัง่ขอหนงัสือรับรองการ
ซือ้หน่วยกรมธรรม์ได้ 

       

แจ้งเตอืนช าระเบีย้ประกนั        
คุณลักษณะด้านบริการอ่ืน  ๆ

บริการเตมิเงิน โทรศพัท์มือถือ, บตัรทาง
ดว่น Easy Pass  

       

แจ้งเตอืนข้อมลูข่าวสารผลิตภณัฑ์และ
บริการธนาคาร โปรโมชัน่ตา่ง  ๆ 

       

ค้นหาตู้  ATM สาขาของธนาคาร พร้อม
บอกท่ีอยู่และหมายเลขโทรศพัท์ 

       

แจ้งเตอืน โอนเงิน เตมิเงิน ช าระคา่
สินค้า 

       

สะสมคะแนนการใช้งานโมบาย 
แบงค์กิง้ แลกรับรางวลั 

       

 
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

กิตติศกัดิ์  คณุาฤทธิพล (2558) ได้ศกึษาเร่ือง การศกึษาปัจจยัท่ีส่งผลตอ่ความตัง้ใจใน
การใช้แอพพลิเคชัน่ BU Mobile ซึ่งปัจจยัท่ีศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความ
คาดหวงัในประสิทธิภาพ ด้านความคาดหวงัในการใช้งาน และด้านอิทธิพลทางสงัคม รวมทัง้หมด 
6 ปัจจยั ได้แก่ ความมีประโยชน์ในการใช้งาน ข้อได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในการใช้งาน ความง่าย
ในการใช้งาน ความสะดวกในการใช้งาน บรรทดัฐานเชิงจิตวิสยั และภาพลกัษณ์ ผลการวิจยัพบว่า 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลด้านบวกต่อความตัง้ใจในการใช้แอพพลิเคชนั BU Mobile จากมากท่ีสุดไปหา
น้อยท่ีสุด คือ ข้อได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในการใช้งาน ภาพลกัษณ์ ความมีประโยชน์ในการใช้
งาน และความสะดวกในการใช้งาน ส่วนความง่ายในการใช้งานและบรรทดัฐานเชิงจิตวิสยัส่งผล
ในทางลบตอ่ความตัง้ใจในการใช้แอพพลิเคชนั BU Mobile 

จิรนันท์  พุ่มภิญโญ (2553) ได้ศึกษาเร่ือง การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการยอมรับ
เทคโนโลยีโมบาย แบงค์กิง้ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ปัจจัยท่ีส่งผล ประกอบด้วย การรับรู้
ประโยชน์ท่ีได้รับ การใช้งานง่าย ประสบการณ์การใช้ และพฤติกรรมการบริโภคเทคโนโลยี โดย
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รวบรวมข้อมลูจากการแจกแบบสอบถามจากผู้ ท่ีใช้และผู้ ท่ีไม่เคยใช้บริการโมบายแบงค์กิง้ พบว่า 
การรับรู้ประโยชน์ การใช้งานง่าย ประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีเป็นปัจจยัท่ีส่งผลตอ่การยอมรับ
บริการโมบาย แบงค์กิง้ 

จิรพร ศรีพลาวัฒน์ (2552) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับและใช้บริการ 
โมบายแบงค์กิง้ พบว่า ปัจจยัด้านอุปกรณ์ส่ือสาร การรับรู้ถึงความเส่ียง การขาดข้อมูลข่าวสาร 
และค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้ได้ ส่งผลเชิงลบต่อพฤติกรรมความตัง้ใจของผู้ บริโภคอย่างมีนัยส าคัญ 
กล่าวคือ พฤติกรรมความตัง้ใจในการใช้บริการของผู้บริโภคจะลดลงเม่ือมีการตระหนกัถึงปัจจยั
ดงักล่าวสงู  ส่วนปัจจยัด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้ถึงคณุประโยชน์ การรับรู้ถึงความ
ง่ายตอ่การใช้งานและการรับรู้ความสามารถตนเอง มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตัง้ใจของผู้บริโภค 
โดยจะมีความตัง้ใจในการใช้บริการสูงขึน้เม่ือมีการตระหนกัถึงปัจจยัดงักล่าวสูง โดยปัจจยัด้าน
การรับรู้ถึงคุณประโยชน์เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผู้ บริโภคมากท่ีสุด และปัจจัยด้านการรับรู้
ความสามารถของตนเองส่งผลการรับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้งาน รวมถึงปัจจยัการรับรู้ถึงความ
ง่ายตอ่การใช้งานก็ยงัสง่ผลการรับรู้ถึงคณุประโยชน์อีกด้วย 

พรชนก  พลาบูลย์ (2560) ได้ศึกษาเร่ือง การยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี การใช้
เทคโนโลยี และพฤตกิรรมผู้บริโภคท่ีสง่ผลตอ่ความตัง้ใจของประชาชนในการใช้บริการธุรกรรมทาง
การเงินผ่าน ระบบพร้อมเพย์ (Prompt pay) ของรัฐบาลไทย ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20-25 ปี ศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพรับราชการ รายได้ต่อเดือน 
15,000 – 25,000 บาท โดยรู้จกับริการพร้อมเพย์จากทีวี ผลการทดสอบสมมติฐาน การรับรู้ความ
ง่ายตอ่การใช้งาน แรงจงูใจด้านอารมณ์ อิทธิพลของสงัคม การรับรู้ถึงประโยชน์ สิ่งอ านวยความ
สะดวกในการใช้งาน สง่ผลตอ่ความตัง้ใจใช้ของประชาชนในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน
ระบบพร้อมเพย์ของรัฐบาลไทย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 

พศกร ผ่องเนตรพานิช และ กฤษณา วิสมิตะนนัทน์ (2559) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผล
ตอ่ความตัง้ใจซือ้บริการฟังเพลงออนไลน์ของผู้ ใช้สมาร์ทโฟนในประเทศไทย พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อการรับรู้คุณค่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ การรับรู้ประโยชน์ท่ีได้รับ การรับรู้ความ
เพลิดเพลินท่ีได้รับ และ การรับรู้ราคา โดยการรับรู้ประโยชน์ท่ีได้รับและการรับรู้ความเพลิดเพลินท่ี
ได้รับมีผลทางบวก ในขณะท่ีการรับรู้ราคาส่งผลทางลบ ส่วนปัจจญัด้านการรับรู้ความง่ายในการ
ใช้งานไม่มีนยัส าคญัทางสถิติต่อการรับรู้คณุค่าของบริการฟังเพลงออนไลน์ และการรับรู้คณุค่า
ของผู้บริโภคสง่ผลทางบวกตอ่ความตัง้ใจซือ้บริการฟังเพลงออนไลน์ 



 

บทที่ 3 
วธีิด าเนินการวจิัย 

 
ในการวิจยัเร่ือง การเลือกคณุลกัษณะท่ีส าคญัของโมบายแบงค์กิง้ ส าหรับกลุ่มธนาคาร

ขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัย (Methodology) โดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Research Method) และใช้การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) และได้มี
วิธีการด าเนินการวิจยัอย่างเป็นขัน้ตอน เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่างเพ่ือน าไปวิเคราะห์
ด้วยวิธีทางสถิตดิงันี ้

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอยา่ง 
2. การสร้างเคร่ืองมือในการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
4. การจดัท าและการวิเคราะห์ข้อมลู 
5. สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
 

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีคื้อ ผู้ใช้บริการธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีเคย
ใช้บริการโมบายแบงค์กิง้ ท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร ซึง่ไมท่ราบจ านวนท่ีแนน่อน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีคื้อ ผู้ ใช้บริการธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็กท่ี

เคยใช้ บริการโมบายแบงค์กิง้ ท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร ซึง่ไมท่ราบจ านวนท่ีแนน่อน ดงันัน้จงึ
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรในการค านวณหากลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจ านวน
ประชากรท่ีแน่นอน (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2556, 25-26) โดยการค านวณประชากรใช้ระดบัความ
เช่ือมั่น 95% ค่าความผิดพลาดสูงสุดท่ีจะเกิดขึน้  0.05 ได้ขนาดตัวอย่างจ านวน 385 คน เพิ่ม
จ านวนตวัอยา่ง 15 คนจะได้เทา่กบั 400 คน 

โดยท่ี  n   =    
𝑍2𝑝𝑞

𝑒2
 

เม่ือ n = ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
  e = ระดบัของความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้เกิดขึน้ได้ 
  p = คา่เปอร์เซ็นต์ท่ีต้องการจะสุม่จากประชากรทัง้หมด 
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  q = 1 - p 
  Z = ค่าปกติมาตรฐานท่ีได้จากตารางแจกแจงแบบปกติ 

     มาตรฐาน (Z score) ขึน้อยู่กับระดับความเ ช่ือมั่น  
     ท่ี ผู้ วิ จัยก าหนดไ ว้ คื อ  95% นั่น คือ  ความคลาด  

     เคล่ือน (α )= 0.05 หรือ 1-(α )/2= 0.975 เปิดตาราง  
     Z ได้ 1.96  

จากสตูรก าหนดให้มีความผิดพลาดไม่เกิน 5% ด้วยความเช่ือมัน่ 95% ส าหรับกรณี

ไม่ทราบคา่ p และ q มีคา่สงูสดุเม่ือ p = 0.5 และ q = 0.5 ก าหนดให้ α= 0.05 จะได้ Z = 0.95 มี
คา่เทา่กบั1.96 E = 0.05 หรือ 5% แทนคา่ในสตูร 

 

   n  =   
(1.96)2(0.5)(0.5)

(0.05)2
 

    =  
0.9604

0.0025
             

    =  385 ตวัอยา่ง           

ด้วยขนาดกลุ่มตวัอย่างจ านวน 385 ราย และเพ่ือปอ้งกนัการตอบแบบสอบถามท่ีไม่
สมบรูณ์ ดงันัน้ผู้วิจยัจึงเพิ่มจ านวนตวัอย่างอีก 15 คน ดงันัน้กลุ่มตวัอย่างทัง้หมดท่ีใช้ในการวิจยั
ครัง้นีมี้จ านวน 400 ราย 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง  
ผู้วิจยัได้ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา โดยแบ่งการสุ่มออกเป็น 3 ขัน้ตอน 

ดงันี ้

ขัน้ตอนท่ี 1 การสุม่ตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการ
จบัฉลากเลือกแบบไม่ใส่คืนจากจ านวนเขตทัง้หมดของกรุงเทพมหานคร จ านวน 50 เขต โดยผล
การจบัฉลากเพ่ือน ามาเป็นตวัแทนในการเก็บข้อมูลจ านวน 5 เขต ได้แก่ เขตสาทร เขตห้วยขวาง 
เขตพญาไท เขตคลองเตย และเขตจตจุกัร 

ขั ้นตอนที่  2 ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) ตามเขตท่ีจับ
ฉลากได้ ในขัน้ตอนท่ี 1 โดยแบ่งสัดส่วนกลุ่มตวัอย่างเขตละเท่าๆ กันจะได้กลุ่มตวัอย่างเขตละ  
80 คน 

ขัน้ตอนที่  3 การสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจง
เลือกสถานท่ีในการเก็บข้อมูลจากย่านธุรกิจท่ีมีอาคารส านักงานหนาแน่น และเป็นผู้ ท่ีเคยใช้
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บริการโมบายแบงค์กิง้ของธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็ก อย่างน้อย 1 ครัง้ ท่ีอยู่ในเขตทัง้ 5 
เขต ดงันี ้

1. เขตสาทร         ได้แก่ อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ 
2. เขตห้วยขวาง   ได้แก่ อาคารเมืองไทย-ภทัร คอมเพล็กซ์ 
3. เขตพญาไท     ได้แก่ อาคารทิปโก้ 
4. เขตคลองเตย   ได้แก่ อาคารไทม์ สแควร์ 
5. เขตจตจุกัร      ได้แก่ ตกึช้าง  

ขัน้ตอนที่  4 การสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือก
เก็บข้อมลูด้วยแบบสอบถามท่ีจดัเตรียมไว้ โดยเก็บข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่งท่ีเตม็ใจให้ข้อมลู ในเขต
สาทร เขตห้วยขวาง เขตพญาไท เขตคลองเตย และเขตจตจุกัร ตามท่ีก าหนดไว้แล้วในขัน้ตอนท่ี 3 

 
2. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือการวิจัยในครัง้นี คื้อ แบบสอบถาม 
(Questionnaire) ซึ่งส่วนหนึ่งได้สร้างขึน้จากการศึกษาค้นคว้าแนวคิดและทฤษฎีจากงานวิจัยท่ี
เก่ียวข้องกบัผู้วิจยั ทางผู้วิจยัได้แบง่ข้อมลูแบบสอบถามออกเป็น  4 สว่น ดงันี ้

ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเก่ียวกบัข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ 
อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน โดยเป็นแบบค าตอบหลายตวัเลือก 
(Multiple Choice) โดยผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงข้อเดียว 

1. เพศ เป็นระดบัการวดัข้อมลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) 
2. อาย ุเป็นระดบัการวดัข้อมลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) 
3. สถานภาพ เป็นระดบัการวดัข้อมลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) 
4. ระดบัการศกึษา เป็นระดบัการวดัข้อมลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) 
5. อาชีพ เป็นระดบัการวดัข้อมลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) 
6. รายได้เฉล่ียต่อเดือน เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal 

Scale) 
ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเก่ียวกบั การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งานของผู้ใช้บริการโมบาย

แบงค์กิง้  ประกอบด้วย ด้านบริการบญัชีเงินฝาก /บญัชีสินเช่ือ ด้านบริการโอนเงิน / ช าระคา่สินค้า
และบริการ ด้านบริการบตัรเครดิต ด้านการลงทุนกองทุนรวม / ประกัน และบริการด้านอ่ืนๆ ซึ่ง
เป็นแบบสอบถามโดยวิธีให้คะแนนแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จ านวน 20 ข้อ 
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แบง่เป็น ด้านบริการบญัชีเงินฝาก / บญัชีสินเช่ือ จ านวน 4 ข้อ ด้านบริการโอนเงิน / ช าระคา่สินค้า
และบริการ จ านวน 4 ข้อ ด้านบริการบตัรเครดิต จ านวน 4 ข้อ ด้านการลงทนุ / ประกนั จ านวน 4 
ข้อ และด้านบริการอ่ืนๆ จ านวน 4 ข้อ ใช้ระดบัการวดัข้อมูลแบบอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) 
ก าหนดการให้คะแนนความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดบั โดยก าหนดน า้หนกัความคิดเห็นของแต่ละ
ระดบั ดงันี ้

คะแนน  5 หมายถึง เห็นด้วยมากท่ีสดุ 
คะแนน  4 หมายถึง เห็นด้วยมาก 
คะแนน  3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
คะแนน  2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
คะแนน  1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยท่ีสดุ 

การแปลผลการวิจัยของลักษณะแบบสอบถามท่ีใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภท  
อนัตรภาคชัน้ (Class Interval) ผู้วิจยัใช้เกณฑ์การประเมินผลระดบัเกณฑ์การให้คะแนนคา่เฉล่ีย
ในแตล่ะระดบัชัน้ ใช้สตูรการค านวณชว่งกว้างของชัน้ ดงันี ้(วิเชียร เกตสุิงห์. 2541) 
 

 ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ =  
ขอ้มลูทีม่มีลูคา่สงูสดุ−ขอ้มลูทีม่มีลูคา่ต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

        =  
5−1

5
 

        = 0.8 

ดังนัน้ สามารถแปลความหมายของระดับการรับรู้ประโยชน์จากการใช้งานของ
ผู้ใช้บริการ ทิสโก้ โมบายแบงค์กิง้ ได้ดงันี ้

คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายความวา่ ได้รับประโยชน์มากท่ีสดุ  
คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายความวา่ ได้รับประโยชน์มาก  
คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายความวา่ ได้รับประโยชน์ปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายความวา่ ได้รับประโยชน์น้อย 
คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายความวา่ ได้รับประโยชน์น้อยท่ีสดุ 

ส่วนที่ 3 เป็นค าถามเก่ียวกบั การรับรู้ความง่ายในการใช้งานของผู้ ใช้บริการโมบาย
แบงค์กิง้  ซึ่งเป็นแบบสอบถามโดยวิธีให้คะแนนแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
จ านวน 5 ข้อ ใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาคชัน้ (Interval Scale) ก าหนดการให้คะแนน
ความคดิเห็นออกเป็น 5 ระดบั โดยก าหนดน า้หนกัความคดิเห็นของแตล่ะระดบั ดงันี ้
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คะแนน  5 หมายถึง เห็นด้วยมากท่ีสดุ 
คะแนน  4 หมายถึง เห็นด้วยมาก 
คะแนน  3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
คะแนน  2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
คะแนน  1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยท่ีสดุ 

การแปลผลการวิจัยของลักษณะแบบสอบถามท่ีใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภท 
อนัตรภาคชัน้ (Class Interval) ผู้วิจยัใช้เกณฑ์การประเมินผลระดบัเกณฑ์การให้คะแนนคา่เฉล่ีย
ในแตล่ะระดบัชัน้ ใช้สตูรการค านวณชว่งกว้างของชัน้ ดงันี ้(วิเชียร เกตสุิงห์. 2541) 
 

 ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ =  
ขอ้มลูทีม่มีลูคา่สงูสดุ−ขอ้มลูทีม่มีลูคา่ต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

        =  
5−1

5
 

        = 0.8 

ดงันัน้ สามารถแปลความหมายของระดบัการรับรู้ความง่ายในการใช้งานของ
ผู้ใช้บริการ โมบายแบงค์กิง้ ได้ดงันี ้

คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายความวา่ มีความง่ายในการใช้งานมากท่ีสดุ 
คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายความวา่ มีความง่ายในการใช้งานมาก  
คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายความวา่ มีความง่ายในการใช้งานปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายความวา่ มีความง่ายในการใช้งานน้อย 
คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายความวา่ มีความง่ายในการใช้งานน้อยท่ีสดุ 

ส่วนที่  4  เป็นค าถามเก่ียวกับ ความตั ้งใจใช้โมบายแบงค์กิ ง้  ซึ่งเป็น
แบบสอบถามโดยวิธีให้คะแนนแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จ านวน 5 ข้อ ใช้
ระดบัการวดัข้อมลูแบบอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) ก าหนดการให้คะแนนความตัง้ใจใช้ ทิสโก้ 
โมบายแบงค์กิง้ ออกเป็น 5 ระดบั โดยก าหนดน า้หนกัความคดิเห็นของแตล่ะระดบั ดงันี ้

คะแนน  5 หมายถงึ เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 
คะแนน  4 หมายถงึ เหน็ดว้ยมาก 
คะแนน  3 หมายถงึ เหน็ดว้ยปานกลาง 
คะแนน  2 หมายถงึ เหน็ดว้ยน้อย 
คะแนน  1 หมายถงึ เหน็ดว้ยน้อยทีสุ่ด 
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การแปลผลการวิจัยของลักษณะแบบสอบถามท่ีใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภท 
อนัตรภาคชัน้ (Class Interval) ผู้วิจยัใช้เกณฑ์การประเมินผลระดบัเกณฑ์การให้คะแนนคา่เฉล่ีย
ในแตล่ะระดบัชัน้ ใช้สตูรการค านวณชว่งกว้างของชัน้ ดงันี ้(วิเชียร เกตสุิงห์. 2541) 

 

ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ = 
ข้อมลูที่มีมลูค่าสงูสดุ−ข้อมลูที่มีมลูค่าต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

         = 
5−1

5
 

         = 0.8 

ดงันัน้ สามารถแปลความหมายของระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความตัง้ใจใช้ ทิสโก้ 
โมบายแบงค์กิง้ ได้ดงันี ้  

คะแนนเฉล่ีย  4.21 – 5.00 หมายถึง มีความตัง้ใจใช้บริการในระดบัท่ีสงูมาก 
คะแนนเฉล่ีย  3.41 – 4.20 หมายถึง มีความตัง้ใจใช้บริการในระดบัท่ีสงู  
คะแนนเฉล่ีย  2.61 – 3.40 หมายถึง มีความตัง้ใจใช้บริการในระดบัปานกลาง  
คะแนนเฉล่ีย  1.81 – 2.60 หมายถึง มีความตัง้ใจใช้บริการในระดบัท่ีต ่า 
คะแนนเฉล่ีย  1.00 – 1.80 หมายถึง มีความตัง้ใจใช้บริการในระดบัท่ีต ่าท่ีสดุ 
 

3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูตามขัน้ตอนเพ่ือน ามาวิเคราะห์ ดงันี ้

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  
เป็นการเก็บข้อมูลโดยผู้ วิจัยจะท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 

จากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 ชุด เพ่ือน ามาวิเคราะห์ โดยผู้ วิจัยจะจัดเตรียมแบบสอบถามให้
เพียงพอกับจ านวนกลุ่มตัวอย่างท่ีต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยจะท าการชีแ้จงให้ผู้ ตอบ
แบบสอบถามเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และวิธีการตอบแบบสอบถามก่อน  และท าการเก็บรวบรวม
แบบสอบถามด้วยตนเอง 

2. ข้อมูลทุตยิภูมิ (Secondary Data) 
ได้จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูล หลักการและทฤษฎีต่างๆ ท่ีมีผู้ รวบรวมไว้แล้ว

จากวิทยานิพนธ์ เอกสารงานวิจัย บทความวารสาร สิ่งพิมพ์ สถิติท่ีเก่ียวข้อง และข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ต 
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4. การจัดท าและวิเคราะห์ข้อมูล  
4.1 การจัดท าข้อมูล 

1. ท าการตรวจสอบข้อมลู (Editing) โดยผู้วิจยัจะท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ใน
การตอบแบบสอบถามและแยกแบบสอบถามท่ีไมส่มบรูณ์ออก  

2. ท าการลงรหสั (Coding) โดยน าแบบสอบถามปลายปิดท่ีสมบรูณ์มาลงรหสัตามท่ี
ได้ก าหนดไว้  

3. ท าการประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมส า เ ร็จ รูป  SPSS/PC+ (Statistical 
Package for the Social Science for Windows)  

4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์โดยใช้สถติเิชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) เป็นการอธิบายข้อมลูเบือ้งต้นเก่ียวกบั
กลุม่ตวัอยา่ง ดงันี ้

1. วิเคราะห์ข้อมลูแบบสอบถามส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบั ข้อมลูทัว่ไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม โดยน ามาค านวณคา่ความถ่ีและคา่ร้อยละ 

2. วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามส่วนท่ี  2 แบบสอบถามเก่ียวกับ การรับรู้
ประโยชน์จากการใช้งานของผู้ ใช้บริการโมบายแบงค์กิง้ โดยน ามาค านวณค่าเฉล่ีย ( X̅ ) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

3. วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับ การรับรู้ความ
ง่ายในการใช้งานของผู้ ใช้บริการ ทิสโก้ โมบายแบงค์กิง้ โดยน ามาค านวณค่าเฉล่ีย ( X̅ ) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

4. วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามส่วนท่ี 4 ความตัง้ใจใช้บริการโมบายแบงค์กิง้ 
โดยน ามาค านวณคา่เฉล่ีย ( X̅ ) และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

การทดสอบสมมตฐิาน 
สมมติฐานข้อที่ 1 การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน ได้แก่ ด้านบริการบญัชีเงิน

ฝาก/บญัชีสินเช่ือ ด้านบริการโอนเงิน/ช าระค่าสินค้าและบริการ ด้านบริการบตัรเครดิต ด้านการ
ลงทุนกองทุนรวม/ประกัน ด้านบริการอ่ืนๆ มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใช้โมบายแบงค์กิง้ ของ
ผู้ใช้บริการธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร  สถิติที่ใช้ทดสอบ คือ สถิติ
การวเิคราะหเ์ชงิถดถอยพหุคณูหรอืเชงิซอ้น (Multiple Regression Analysis) 
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สมมติฐานข้อที่ 2 การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน ท่ีมีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจใช้
โมบายแบงค์กิง้ ของผู้ใช้บริการธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร สถิตท่ีิใช้
ทดสอบ คือ สถิตกิารวิเคราะห์เชิงถดถอยพหคุณูหรือเชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis) 

 
5. สถติทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิตท่ีิใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ประกอบด้วย 
1. สถติเิชิงพรรณา (Descriptive Statistics) 

เป็นหลกัท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูล น าเสนอข้อมูลและค าณวนค่าสถิติเบือ้งต้น ซึ่ง
เป็นการอธิบายหรือบรรยายของข้อมลูท่ีเก็บรวบรวม แตจ่ะไม่สามารถอ้างอิงถึงลกัษณะประชากร
ได้ จึงเป็นการสรุปถึงลกัษณะของข้อมลูกลุ่มท่ีศกึษา (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2556, 127) ประกอบ
ไปด้วย 

1.1 หาค่าร้อยละ (Percentage) เพ่ือใช้ในการอธิบายลักษณะข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม (กลัยา วานิชย์บญชัา, 2556, 39) โดยใช้สตูรดงันี ้

 

 =  

  
ก าหนดให ้     แทน ค่ารอ้ยละหรอืเปอรเ์ซน็ต์ 

        แทน ความถีท่ีส่ ารวจได ้
        แทน ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 

1.2 การหาค่าเฉล่ีย (Mean หรือ  X̅ ) เพ่ือใช้แปลความหมายข้อมูลต่างๆ 
(กลัยา วานิชบญัชา. 2556: 36) 

     =  

ก าหนดให้          แทน คา่คะแนนเฉล่ีย 
   แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
        แทน จ านวนคนในกลุม่ตวัอยา่ง 
1.3 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D) เพ่ือใช้แปล

ความหมายของขอ้มลูต่างๆ (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2545: 39) 
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  S.D. =  

ก าหนดให้     S.D.  แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุม่ตวัอยา่ง 

  แทน ผลรวมของก าลงัสองของคะแนนแตล่ะจ านวน 
    แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 
           แทน จ านวนคนในกลุม่ตวัอยา่ง 

สถิตท่ีิใช้ทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม  
โดยการหาค่าความเช่ือมั่น  (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้ วิธีหาค่า

สมัประสิทธ์ิอลัฟ่า (α Coefficient) ของครอนบาช (Cronbach) (กลัยา วาณิชย์บญัชา. 2546:449) 
คา่อลัฟ่าเกิน 0.7 แสดงถึงความคงท่ีในระดบัท่ียอมรับได้ของแบบสอบถามโดยใช้สตูร ดงันี ้

 =  

ก าหนดให ้  แทน จ านวนค าถาม 
 แทน ค่าเฉลีย่ของความแปรปรวนรว่มระหว่างค าถามต่างๆ 

 แทน ค่าเฉลีย่ของความแปรปรวนรว่มของค าถาม 
 แทน ค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม 

 
2. สถติทิี่ใช้ทดสอบสมมตฐิาน 

สถิติการวิ เคราะห์ เชิงถดถอยพหุคูณหรือเชิง ซ้อน (Multiple Regression 
Analysis) เป็นการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลหรือผลต่อตวัแปรตามหลายๆปัจจยั (กัลยา วานิชย์
บญัชา 2556 : 292 – 298) สมการความถดถอยเชงิซอ้น ซึง่มพีารามเิตอร ์k+1 คอื 

k ....,,,, 3210   การประมาณค่า 

k ....,,,, 3210   จะต้องใชข้อ้มลูตวัอย่างของตวัแปร กกกกกกกกกกกก

kXXXY ,.....,,, 21      โดยใชต้วัอยา่งขนาด n  จาดสมการถดถอ้ยเชงิซอ้น 
 Yi  = ikikii exxx   ....22110  
จะประมาณการค่า Y  ไดด้ว้ยสมการ 

  iY


 = kikii xxx


  .....22110  

หรอื iY


 = kikii xbxbxba  ....2211  
และหาค่า a ไดจ้ากสมการ 
  a  = 2211 xbxbY   
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  39 

เมือ่ Y  =   ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 
       X  =   ตวัแปรอสิระ (Independent Variable) 
      

0   =   สว่นตดัแกน Y หรอืคอื ค่าของ Y เมือ่ X มคี่าเป็นศูนย ์
       e  =   ความคลาดเคลื่อนอยา่งสุ่ม (Random error) 

          1  =   ความชนั (slope) ของเสน้ตรงและจะเรยีกว่าสมัประสทิธิ ์
        ความถดถอ้ย   (Regression Coefficient) 

 
 



 

บทที่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจยัเร่ือง การเลือกคณุลกัษณะท่ีส าคญัของโม

บายแบงค์กิง้ ส าหรับกลุ่มธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยการวิเคราะห์ข้อมลู และการแปร
ผลการวิเคราะห์ข้อมลู ผู้วิจยัได้ก าหนดสญัลกัษณ์และอกัษรยอ่ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี  ้

  แทน คา่คะแนนเฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่ง (Mean) 
S.D.  แทน คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
n  แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
t  แทน คา่ท่ีใช้พิจารณาใน t-distribution 
df  แทน ระดบัชัน้แหง่ความเป็นอิสระ (Degree of freedom) 
SS  แทน ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Sum of Squares) 
MS  แทน คา่คะแนนเฉล่ียของผลบวกก าลงัสองของคะแนน  
   (Mean of Squares) 
F-Ratio แทน คา่ท่ีใช้พิจารณาใน F-distributionSig.2 tailed แทน  
   ความนา่จะเป็นส าหรับบอกนยัส าคญัทางสถิต 
H0  แทน สมมตฐิานหลกั 
H1  แทน สมมตฐิานรอง 
*  แทน ความมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
**  แทน ความมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ วิจัยได้น าเสนอผลตามความมุ่งหมายของการวิจัย โดยแบ่งการ

น าเสนอออกเป็น 2 สว่น ตามล าดบั ดงันี ้
ส่วนที่  1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของแบบสอบถามโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา

ประกอบด้วยคา่ความถ่ี ร้อยละ คา่เฉล่ีย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามล าดบัของแบบสอบถาม
ดงันี ้

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของผู้ใช้บริการ 
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ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูการรับรู้ประโยชน์จากการใช้งานของผู้ ใช้บริการ 
โมบายแบงค์กิง้ 

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูการรับรู้ความง่ายในการใช้งานของผู้ใช้บริการโม
บายแบงค์กิง้ 

ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูความตัง้ใจใช้โมบายแบงค์กิง้   
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อทดสอบสมมตฐิานการวิจยั โดยใช้สถิตเิชิงอนมุาน 

สมมติฐานข้อที่ 1 การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน ได้แก่ ด้านบริการบญัชีเงิน
ฝาก/บญัชีสินเช่ือ ด้านบริการโอนเงิน/ช าระค่าสินค้าและบริการ ด้านบริการบตัรเครดิต ด้านการ
ลงทุนกองทุนรวม/ประกัน ด้านบริการอ่ืนๆ มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใช้โมบายแบงค์กิง้ ของ
ผู้ใช้บริการธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมตฐิานข้อที่ 2 การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน มีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจใช้โม
บายแบงค์กิง้ ของผู้ใช้บริการธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร  

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ส่วนที่  1 การวิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของผู้ ใช้บริการโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาประกอบด้วย
คา่ความถ่ี ร้อยละ คา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามล าดบัของแบบสอบถามดงันี ้

ตอนที่  1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ ใช้บริการซึ่ง ประกอบด้วย เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ รายได้เฉล่ียตอ่เดือน ปรากฏตามตาราง ดงันี ้ 

 
ตาราง 3 แสดงจ านวน (ความถ่ี) และร้อยละของข้อมลูทัว่ไปของผู้ใช้บริการซึง่ประกอบด้วย เพศ 
อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการ จ านวน(คน) ร้อยละ 
เพศ 
ชาย  
หญิง  

 
128 
272 

 
32.00 
68.00 

รวม 400 100 
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ตาราง 3 (ตอ่)  
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการ จ านวน(คน) ร้อยละ 
อายุ 
20-29 ปี 
30-39 ปี 
40-49 ปี 
ตงัแต ่50 ปีขึน้ไป 

 
32 

193 
139 

36 

 
8.00 

48.25 
34.75 

9.00 
รวม 400 100 

สถานภาพ 
โสด 
สมรส / อยูด้่วยกนั 
หม้าย / หยา่ร้าง / แยกกนัอยู่ 

 
274 
117 

9 

 
68.50 
29.25 

2.25 
รวม 400 100 

ระดับการศึกษา 
ต ่ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 
สงูกวา่ปริญญาตรี 

 
25 
272 
103 

 
6.25 
68.00 
25.75 

รวม 400 100 
อาชีพ 
นกัเรียน/นกัศกึษา 
ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
พนกังานบริษัทเอกชน 
เจ้าของกิจการ/ธุรกิจสวนตว่ 
อ่ืนๆ 

 
12 
8 

330 
47 
3 

 
3.00 
2.00 

82.50 
11.75 

0.75 
รวม 400 100 
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ตารางท่ี 3 (ตอ่) 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
ต ่ากว่าหรือเทา่กบั 15,000 บาท 
15,001 - 30,000 บาท 
30,001 - 45,000 บาท 
45,001 บาทขึน้ไป 

 
12 

114 
177 
97 

 
3.00 

28.50 
44.25 
24.25 

รวม 400 100 

 
จากตาราง 3 แสดงข้อมลูทัว่ไป ของผู้ใช้บริการจ านวน 400 คน พบวา่ มีรายละเอียด

ดงัตอ่ไปนี ้
เพศ ผู้ ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 272 คน คิดเป็นร้อยละ 68  และ

เป็นเพศชายจ านวน 128 คน คดิเป็นร้อยละ 32 
อาย ุผู้ ใช้บริการส่วนใหญ่มีอาย ุ30-39 ปี จ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 48.25  

รองลงมาคือ อาย ุ40-49 ปี จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 34.75 อายตุัง้แต ่50 ปีขึน้ไป จ านวน 
36 คน คดิเป็นร้อยละ 9 และอาย ุ20 - 29 ปี จ านวน 32 คน คดิเป็นร้อยละ 8 ตามล าดบั 

สถานภาพ ผู้ใช้บริการสว่นใหญ่มีสถานภาพ โสด จ านวน 274 คน คดิเป็นร้อยละ 
68.5 รองลงมาคือมีสถานภาพสมรส / อยู่ด้วยกัน จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.25 และมี
สถานภาพหม้าย / หยา่ร้าง / แยกกนัอยู ่จ านวน 9 คดิเป็นร้อยละ 2.25 ตามล าดบั 

ระดบัการศกึษา ผู้ ใช้บริการส่วนใหญ่มีระดบัการศกึษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
จ านวน 272 คน คิดเป็นร้อยละ 68 รองลงมาคือมีระดบัการศกึษาสงูกว่าปริญญาตรี จ านวน 103 
คนคิดเป็นร้อยละ 25.75 และมีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 
6.25 ตามล าดบั 

อาชีพ ผู้ ใช้บริการส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 330 คน คิด
เป็นร้อยละ 82.5 รองลงมาคือ เป็นเจ้าของกิจการหรือธุรกิจส่วนตวั จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 
11.75 อาชีพข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2  นักเรียนหรือ
นกัศกึษา จ านวน12 คน คดิเป็นร้อยละ 31 และอาชีพอ่ืนๆ อาทิ เชน่ แมบ้่าน อาชีพอิสระ จ านวน 3 
คน คดิเป็นร้อยละ 0.75 ตามล าดบั 
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รายได้เฉล่ียต่อเดือน ผู้ ใช้บริการส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 
45,000 บาท จ านวน 177 คน คดิเป็นร้อยละ 44.25 รองลงมาคือ มีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 15,001 – 
30,000 บาท จ านวน 114 คน คดิเป็นร้อยละ 28.5 รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 45,001 บาทขึน้ไป จ านวน  
97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.25 รายได้เฉล่ียตอ่เดือนต ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท จ านวน 12 คน 
คดิเป็นร้อยละ 3 ตามล าดบั 

 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูการรับรู้ประโยชน์จากการใช้งานของผู้ ใช้บริการ โมบาย

แบงค์กิง้ 
 

ตาราง 4 แสดงคา่เฉล่ีย และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ประโยชน์จากการใช้งานของ
ผู้ใช้บริการโมบายแบงค์กิง้โดยรวม 
 

การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน 
ของผู้ใช้บริการโมบายแบงค์กิง้ 

 S.D. ระดับความคิดเหน็ 

คณุลกัษณะด้านบริการบญัชีเงินฝาก / บญัชี
สินเช่ือ 

3.34 0.48 ได้รับประโยชน์ปาน

กลาง 

คณุลกัษณะด้านบริการโอนเงิน / ช าระคา่สินค้า
และบริการ 

4.16 0.42 ได้รับประโยชน์มาก 

คณุลกัษณะด้านบริการบตัรเครดิต 3.52 0.67 ได้รับประโยชน์มาก 

คณุลกัษณะด้านการลงทนุกองทนุรวม / ประกนั 2.82 0.91 ได้รับประโยชน์ปาน

กลาง 

คณุลกัษณะด้านบริการอ่ืนๆ 3.61 0.42 ได้รับประโยชน์มาก 

รวม 3.49 0.45 ได้รับประโยชน์มาก 

 
จากตาราง 4 ผลการวิเคราะห์การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน ของผู้ ใช้บริการโม

บายแบงค์กิง้ โดยรวมได้รับประโยชน์มาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.49 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ผู้ ใช้บริการได้รับประโยชน์มากในด้านคณุลกัษณะด้านบริการโอนเงิน / ช าระคา่สินค้าและ
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บริการ คณุลกัษณะด้านบริการอ่ืนๆ และด้านคณุลกัษณะด้านบริการบตัรเครดิต โดยมีคา่เฉล่ียอยู่
ท่ี 4.16  3.61 และ 3.52 ตามล าดบั  ถัดมาคือได้รับประโยชน์ปานกลางในด้านคณุลกัษณะด้าน
บริการบญัชีเงินฝาก / บญัชีสินเช่ือ และคณุลกัษณะด้านการลงทุนกองทุนรวม / ประกัน โดยมี
คา่เฉล่ียอยูท่ี่ 3.34 และ 2.82  ตามล าดบั 

 
ตาราง 5 แสดงคา่เฉล่ีย และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ประโยชน์จากการใช้งานของ
ผู้ใช้บริการโมบายแบงค์กิง้ด้านคณุลกัษณะด้านบริการบญัชีเงินฝาก / บญัชีสินเช่ือ 
 

การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน 
ของผู้ใช้บริการโมบายแบงค์กิง้ 

ด้านคุณลกัษณะด้านบริการบัญชีเงนิฝาก / บัญชี
สินเชื่อ 

 S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

สามารถตรวจสอบภาพรวมรายละเอียดเงินฝาก และรายการ
เคลือ่นไหวบญัชีย้อนหลงัได้จากบริการ 
โมบายแบงค์กิง้ ท าให้การตรวจสอบบญัชีง่ายขึน้ 

4.29 0.51 ได้รับประโยชน์
มากที่สดุ 

สามารถเปิดบญัชีเงินฝากออนไลน์ ประเภทบญัชีออมทรัพย์
และฝากประจ าได้จากบริการโมบาย 
แบงค์กิง้ ท าให้เป็นประโยชน์ในการใช้บริการมากขึน้ 

3.17 0.65 ได้รับประโยชน์
ปานกลาง 

สามารถตรวจสอบข้อมลูสนิเช่ือ เช่น คา่งวดรถยนต์ วนัท่ี
ครบก าหนดช าระได้จากบริการโมบายแบงค์กิง้ ท าให้การใช้
บริการสะดวกมากขึน้ 

3.09 0.75 ได้รับประโยชน์
ปานกลาง 

สามารถค านวณรายละเอียดสนิเช่ือเบือ้งต้น เช่น ค านวณหา
วงเงินท่ีต้องการกู้สนิเช่ือและค านวณหายอดผอ่นช าระได้
จากบริการโมบายแบงค์กิง้ ท าให้เป็นประโยชน์ในการใช้
บริการมากขึน้ 

2.80 0.71 ได้รับประโยชน์
ปานกลาง 

รวม 3.34 0.48 ได้รับประโยชน์
ปานกลาง 

 
จากตาราง 5 ผลการวิเคราะห์การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน ของผู้ ใช้บริการ 

โมบายแบงค์กิง้ด้านคณุลกัษณะด้านบริการบญัชีเงินฝาก / บญัชีสินเช่ือโดยรวมได้รับประโยชน์
ปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.34 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ ใช้บริการได้รับประโยชน์
มากท่ีสุด จากการสามารถตรวจสอบภาพรวมรายละเอียดเงินฝาก และรายการเคล่ือนไหวบญัชี
ย้อนหลงัได้จากบริการโมบายแบงค์กิง้ ท าให้การตรวจสอบบญัชีง่ายขึน้  โดยมีคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 4.29 
ถดัมาคือได้รับประโยชน์ปานกลางจากการสามารถเปิดบญัชีเงินฝากออนไลน์ ประเภทบญัชีออม
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ทรัพย์และฝากประจ าได้จากบริการโมบายแบงค์กิง้ ท าให้เป็นประโยชน์ในการใช้บริการมากขึน้  
และสามารถตรวจสอบข้อมูลสินเช่ือ เช่น ค่างวดรถยนต์ วันท่ีครบก าหนดช าระได้จากบริการ 
โมบายแบงค์กิง้ ท าให้การใช้บริการสะดวกมากขึน้ และสามารถค านวณรายละเอียดสินเช่ือ
เบือ้งต้น เช่น ค านวณหาวงเงินท่ีต้องการกู้สินเช่ือและค านวณหายอดผ่อนช าระได้จากบริการโม
บายแบงค์กิง้ ท าให้เป็นประโยชน์ในการใช้บริการมากขึน้  โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.17 3.09 2.80  
ตามล าดบั 

 
ตาราง 6 แสดงคา่เฉล่ีย และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ประโยชน์จากการใช้งานของ
ผู้ใช้บริการโมบายแบงค์กิง้ด้านคณุลกัษณะด้านบริการโอนเงิน / ช าระคา่สินค้าและบริการ 

 

การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน 
ของผู้ใช้บริการโมบายแบงค์กิง้ ด้านคุณลกัษณะด้าน

บริการโอนเงนิ / ช าระค่าสนิค้าและบริการ 

 S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

สามารถตรวจสอบประวตักิารโอนเงนิ หรอื ช าระค่าสนิคา้
และบรกิารยอ้นหลงัไดจ้ากบรกิารโมบายแบงคก์ิง้ ท าใหก้าร
ตรวจสอบบญัชขีองท่านง่ายขึน้ 

4.31 0.48 ได้รับประโยชน์
มากที่สดุ 

สามารถลงทะเบยีนและโอนเงนิแบบพรอ้มเพยไ์ดจ้าก
บรกิารโมบายแบงคก์ิง้ ท าใหก้ารท าธุรกรรมการเงนิง่ายมาก
ยิง่ขึน้ 

4.28 0.51 ได้รับประโยชน์
มากที่สดุ 

สามารถบนัทกึรายการช าระเงนิ หรอื โอนเงนิทีใ่ชเ้ป็น
ประจ าไดจ้ากบรกิารโมบายแบงคก์ิง้ ท าใหส้ะดวกในการใช้
งานครัง้ต่อไป 

4.23 0.49 ได้รับประโยชน์
มากที่สดุ 

สามารถตัง้ค่าการโอนเงนิ หรอื ช าระค่าสนิคา้และบรกิาร
ล่วงหน้าไดจ้ากบรกิารโมบายแบงคก์ิง้ ช่วยใหส้ะดวกมาก
ยิง่ขึน้ 

3.82 0.69 ได้รับประโยชน์
มาก 

รวม 4.16 0.42 ได้รับประโยชน์
มาก 

 
จากตาราง 6 ผลการวิเคราะห์การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน ของผู้ ใช้บริการ  

โมบายแบงค์กิง้ด้านคุณลักษณะด้านบริการโอนเงิน / ช าระค่าสินค้าและบริการ โดยรวมได้รับ
ประโยชน์มาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.16 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ ใช้บริการได้รับ
ประโยชน์มากท่ีสดุ จากการสามารถตรวจสอบประวตัิการโอนเงิน หรือ ช าระคา่สินค้าและบริการ
ย้อนหลังได้จากบริการโมบายแบงค์กิง้ ท าให้การตรวจสอบบัญชีของท่านง่ายขึน้ สามารถ
ลงทะเบียนและโอนเงินแบบพร้อมเพย์ได้จากบริการโมบายแบงค์กิง้ ท าให้การท าธุรกรรมการเงิน
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ง่ายมากยิ่งขึน้ และสามารถบนัทึกรายการช าระเงิน หรือ โอนเงินท่ีใช้เป็นประจ าได้จากบริการ 
โมบายแบงค์กิง้ ท าให้สะดวกในการใช้งานครัง้ต่อไป โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.31 4.28 และ 4.23 
ตามล าดบั ถัดมาคือได้รับประโยชน์มากจากสามารถตัง้ค่าการโอนเงิน หรือ ช าระค่าสินค้าและ
บริการลว่งหน้าได้จากบริการโมบายแบงค์กิง้ ชว่ยให้สะดวกมากยิ่งขึน้ โดยมีคา่เฉล่ียอยูท่ี่ 3.82   

 
ตาราง 7 แสดงคา่เฉล่ีย และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ประโยชน์จากการใช้งานของ
ผู้ใช้บริการโมบายแบงค์กิง้ด้านคณุลกัษณะด้านบริการบตัรเครดิต 

 

การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน 
ของผู้ใช้บริการโมบายแบงค์กิง้ ด้านคุณลกัษณะด้าน

บริการบัตรเครดติ 

 S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

สามารถตรวจสอบยอดเงนิทีค่า้งช าระ วงเงนิบตัรเครดติและ
คะแนนสะสมคงเหลอืไดจ้ากบรกิารโมบายแบงคก์ิง้ ท าให้
การตรวจสอบการใชจ้่ายงา่ยขึน้ 

3.69 0.76 ได้รับประโยชน์
มาก 

สามารถเปิดใชบ้รกิารบตัรเครดติ และอายดับตัรเครดติได้
จากบรกิารโมบายแบงคก์ิง้ ท าใหง้่ายต่อการใชง้านบตัร
เครดติมากขึน้ 

3.60 0.72 ได้รับประโยชน์
มาก 

สามารถเชื่อมการใชง้านบตัรเครดติ ผ่านสมารท์โฟนดว้ย
บรกิารจากโมบายแบงคก์ิง้ ช่วยเพิม่ความสะดวกในการใช้
จ่ายผ่านบตัรเครดติมากขึน้ 

3.46 0.76 ได้รับประโยชน์
มาก 

สามารถแลกรบัของรางวลั จากคะแนนสะสมบตัรเครดติได้
จากบรกิารโมบายแบงคก์ิง้ ช่วยใหส้ะดวกมากยิง่ขึน้ 

3.34 0.73 ได้รับประโยชน์
ปานกลาง 

รวม 3.52 0.67 ได้รับประโยชน์
มาก 

 
จากตาราง 7 ผลการวิเคราะห์การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน ของผู้ ใช้บริการ  

โมบายแบงค์กิง้ด้านคณุลกัษณะด้านบริการบตัรเครดิต โดยรวมได้รับประโยชน์มาก โดยมีคา่เฉล่ีย
เท่ากับ 3.52 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ ใช้บริการได้รับประโยชน์มากจากการสามารถ
ตรวจสอบยอดเงินท่ีค้างช าระ วงเงินบตัรเครดิตและคะแนนสะสมคงเหลือได้จากบริการโมบาย
แบงค์กิง้ ท าให้การตรวจสอบการใช้จ่ายง่ายขึน้  สามารถเปิดใช้บริการบตัรเครดิต และอายดับตัร
เครดิตได้จากบริการโมบายแบงค์กิง้ ท าให้ง่ายตอ่การใช้งานบตัรเครดิตมากขึน้ และสามารถเช่ือม
การใช้งานบตัรเครดิต ผ่านสมาร์ทโฟนด้วยบริการจากโมบายแบงค์กิง้ ช่วยเพิ่มความสะดวกใน
การใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตมากขึน้ โดยมีคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 3.69 3.60 และ 3.46  ตามล าดบั ถดัมาคือ
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ได้รับประโยชน์ปานกลางจากการ สามารถแลกรับของรางวลั จากคะแนนสะสมบตัรเครดิตได้จาก
บริการโมบายแบงค์กิง้ ชว่ยให้สะดวกมากยิ่งขึน้ โดยมีคา่เฉล่ียอยูท่ี่ 3.34   

 
ตาราง 8 แสดงคา่เฉล่ีย และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ประโยชน์จากการใช้งานของ
ผู้ใช้บริการโมบายแบงค์กิง้ด้านคณุลกัษณะด้านการลงทนุกองทนุรวม / ประกนั 
 

การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน 
ของผู้ใช้บริการโมบายแบงค์กิง้ ด้านคุณลกัษณะด้าน

การลงทุนกองทุนรวม / ประกนั 
 S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

สามารถซือ้-ขาย สบัเปลีย่น กองทุนรวมไดจ้ากบรกิารโม
บายแบงคก์ิง้ ช่วยใหก้ารจดัการกองทุนสะดวกมากยิง่ขึน้ 2.88 0.99 ได้รับประโยชน์

ปานกลาง 
สามารถดยูอดคงเหลอืในบญัชกีองทุนรวม ขอ้มลูก าไร/
ขาดทุนไดจ้ากบรกิารโมบายแบงคก์ิง้ ท าใหก้ารตรวจสอบ
บญัชกีองทุนรวมของท่านสะดวกมากยิง่ขึน้ 

2.89 1.00 
ได้รับประโยชน์
ปานกลาง 

สามารถดปูระวตักิารซือ้-ขายกองทุนรวมยอ้นหลงัไดจ้าก
บรกิารโมบายแบงคก์ิง้ ช่วยใหก้ารจดัการกองทุนของท่าน
สะดวกมากยิง่ขึน้ 

2.88 0.99 
ได้รับประโยชน์
ปานกลาง 

สามารถตรวจสอบขอ้มลูกรมธรรม ์และบรกิารแจง้เตอืน
การช าระเบีย้ประกนัไดจ้ากบรกิารโมบายแบงคก์ิง้ ช่วยให้
สะดวกมากยิง่ขึน้ 

2.62 0.80 
ได้รับประโยชน์
ปานกลาง 

รวม 2.82 0.91 ได้รับประโยชน์
ปานกลาง 

 
จากตาราง 8 ผลการวิเคราะห์การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน ของผู้ ใช้บริการ  

โมบายแบงค์กิง้ด้านคุณลักษณะด้านการลงทุนกองทุนรวม / ประกัน โดยรวมได้รับประโยชน์  
ปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.82 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ ใช้บริการได้รับประโยชน์
ปานกลาง จากการสามารถดยูอดคงเหลือในบญัชีกองทุนรวม ข้อมูลก าไร/ขาดทุนได้จากบริการ  
โมบายแบงค์กิง้ ท าให้การตรวจสอบบญัชีกองทุนรวมของท่านสะดวกมากยิ่งขึน้ ถัดมาคือการ
สามารถซือ้-ขาย สบัเปล่ียน กองทุนรวมได้จากบริการโมบายแบงค์กิง้ ช่วยให้การจดัการกองทนุ
สะดวกมากยิ่งขึน้ และสามารถดูประวัติการซือ้-ขายกองทุนรวมย้อนหลังได้จากบริการโมบาย
แบงค์กิง้ ช่วยให้การจัดการกองทุนของท่านสะดวกมากยิ่งขึน้ และสุดท้ายจากการสามารถ
ตรวจสอบข้อมลูกรมธรรม์ และบริการแจ้งเตือนการช าระเบีย้ประกนัได้จากบริการโมบายแบงค์กิง้ 
ชว่ยให้สะดวกมากย่ิงขึน้ โดยมีคา่เฉล่ียอยูท่ี่ 2.89 2.88 2.88 และ 2.62  ตามล าดบั 
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ตาราง 9 แสดงคา่เฉล่ีย และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ประโยชน์จากการใช้งานของ
ผู้ใช้บริการโมบายแบงค์กิง้ด้านคณุลกัษณะด้านบริการอ่ืนๆ 

 

การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน 
ของผู้ใช้บริการโมบายแบงค์กิง้ ด้านคุณลกัษณะด้าน

บริการอื่นๆ 

 S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

สามารถเตมิเงนิ โทรศพัทม์อืถอื บตัรทางดว่น Easy Pass 
ไดจ้ากบรกิารโมบายแบงคก์ิง้ ชว่ยใหส้ะดวกมากขึน้ 

4.13 0.53 ได้รับประโยชน์
มาก 

สามารถรบับรกิารแจง้เตอืนการเคลื่อนไหวของบญัช ีเช่น 
ยอดเงนิเขา้-ออก และแจง้ยอดเงนิคงเหลอืไดจ้ากบรกิารโม
บายแบงคก์ิง้ ท าใหก้ารใชบ้รกิารสะดวกขึน้ 

4.26 0.45 ได้รับประโยชน์
มากที่สดุ 

สามารถคน้หาสาขาของธนาคาร และตูเ้อทเีอม็พรอ้ม
รายละเอยีดทีต่ัง้และเบอรโ์ทรศพัทไ์ดจ้ากบรกิารโมบาย
แบงคก์ิง้ ช่วยใหส้ะดวกในการใชบ้รกิารมากขึน้ 

3.11 0.60 ได้รับประโยชน์
ปานกลาง 

สามารถคน้หารา้นอาหาร และส ารองทีน่ัง่ไดจ้ากบรกิารโม
บายแบงคก์ิง้  

2.93 0.69 ได้รับประโยชน์
ปานกลาง 

รวม 3.61 0.42 ได้รับประโยชน์
มาก 

 
จากตาราง 9 ผลการวิเคราะห์การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน ของผู้ ใช้บริการ  

โมบายแบงค์กิง้ ด้านคณุลกัษณะด้านบริการอ่ืนๆโดยรวมได้รับประโยชน์มาก โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 
3.61 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ ใช้บริการได้รับประโยชน์มากท่ีสุดจากการ สามารถรับ
บริการแจ้งเตือนการเคล่ือนไหวของบญัชี เช่น ยอดเงินเข้า-ออก และแจ้งยอดเงินคงเหลือได้จาก
บริการโมบายแบงค์กิง้ ท าให้การใช้บริการสะดวกขึน้ โดยมีคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 4.26 ถดัมาคือผู้ใช้บริการ
มีได้รับประโยชน์มากจากการสามารถเติมเงิน โทรศพัท์มือถือ บตัรทางด่วน Easy Pass ได้จาก
บริการโมบายแบงค์กิง้ ช่วยให้สะดวกมากขึน้ โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.13 และผู้ ใช้บริการมีได้รับ
ประโยชน์ปานกลางจากการสามารถค้นหาสาขาของธนาคาร และตู้เอทีเอ็มพร้อมรายละเอียดท่ีตัง้
และเบอร์โทรศัพท์ได้จากบริการโมบายแบงค์กิง้ ช่วยให้สะดวกในการใช้บริการมากขึน้ และ
สามารถค้นหาร้านอาหาร และส ารองท่ีนัง่ได้จากบริการโมบายแบงค์กิง้ โดยมีคา่เฉล่ียอยู่ท่ี  3.11 
และ 2.93 ตามล าดบั 
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ตอนที่  3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้ความง่ายในการใช้งานของผู้ ใช้บริการโมบาย
แบงค์กิง้ 

 
ตาราง 10 แสดงคา่เฉล่ีย และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ความง่ายในการใช้งานของ
ผู้ใช้บริการโมบายแบงค์กิง้ 

 

การรบัรูค้วามง่ายในการใช้งาน 
ของผูใ้ช้บริการโมบายแบงคก้ิ์ง 

 S.D. ระดับการรับรู้ 

สามารถตรวจสอบยอดเงนิคงเหลอืในบญัชไีดง้่ายขึน้ โดยไม่
ตอ้งลอ็กอนิเขา้สูร่ะบบโมบายแบงคก์ิง้ 

3.90 0.56 ความงา่ยในการ
ใช้งานมาก 

สามารถใชบ้รกิารโมบายแบงคก์ิง้ไดร้วดเรว็ขึน้ ผ่านระบบ
สแกนลายนิ้วมอื (Touch ID / Fingerprint)  

4.21 0.54 มีความง่ายในการ
ใช้งานมากที่สดุ 

สามารถบนัทกึและแชรห์ลกัฐานการโอนเงนิ หรอื ช าระค่า
สนิคา้และบรกิารไดง้่ายขึน้ ผ่านแอพพลเิคชัน่ Line, 
Messenger  

4.31 0.55 ความงา่ยในการ
ใช้งานมากที่สดุ 

สามารถช าระค่าสนิคา้และบรกิารไดง้่ายขึน้ ดว้ยการสแกน
บารโ์คด้ หรอื QR Code ในการช าระค่าสนิคา้และบรกิาร 

4.31 0.52 ความงา่ยในการ
ใช้งานมากที่สดุ 

สามารถสมคัรใชบ้รกิารโมบายแบงคก์ิง้ไดง้่ายขึน้ ดว้ยเลขที่
บญัช ีหรอื เลขทีบ่ตัรทีอ่อกโดยธนาคาร โดยไมต่อ้งตดิต่อที่
สาขาของธนาคาร 

3.86 0.53 ความงา่ยในการ
ใช้งานมาก 

รวม 4.12 0.38 ความงา่ยในการ
ใช้งานมาก 

 
จากตาราง 10 ผลการวิเคราะห์การรับรู้ความง่ายในการใช้งานของผู้ ใช้บริการโมบาย

แบงค์กิง้  โดยรวมผู้ ใช้บริการมีระดบัการรับรู้ความง่ายในการใช้งานมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.12 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ใช้บริการมีระดบัการรับรู้ความง่ายในการใช้งานมากท่ีสุดใน
ด้านสามารถบนัทึกและแชร์หลกัฐานการโอนเงิน หรือ ช าระค่าสินค้าและบริการได้ง่ายขึน้ ผ่าน
แอพพลิเคชัน่ Line, Messenger และสามารถช าระค่าสินค้าและบริการได้ง่ายขึน้ ด้วยการสแกน
บาร์โค้ด หรือ QR Code ในการช าระค่าสินค้าและบริการ ถัดมาคือสามารถใช้บริการโมบาย 
แบงค์กิง้ได้รวดเร็วขึน้ ผ่านระบบสแกนลายนิว้มือ (Touch ID / Fingerprint) โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 
4.31 4.31 และ 4.21 ตามล าดบั รองลงมาคือ ผู้ ใช้บริการมีระดบัการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน
มากในด้านสามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชีได้ง่ายขึน้ โดยไม่ต้องล็อกอินเข้าสู่ระบบ 
โมบายแบงค์กิง้ และสามารถสมคัรใช้บริการโมบายแบงค์กิง้ได้ง่ายขึน้ ด้วยเลขท่ีบญัชี หรือ เลขท่ี
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บตัรท่ีออกโดยธนาคาร โดยไม่ต้องติดตอ่ท่ีสาขาของธนาคาร โดยมีคา่เฉล่ียออยู่ท่ี 3.90 และ 3.86 
ตามล าดบั 

ตอนที่ 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมลูความตัง้ใจใช้โมบายแบงค์กิง้   
 

ตาราง 11 แสดงคา่เฉล่ีย และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของความตัง้ใจใช้ โมบายแบงค์กิง้ 
 

ความตัง้ใจใช้ โมบายแบงคก้ิ์ง  S.D. ความตัง้ใจจะใช้
บริการ 

มคีวามตัง้ใจทีจ่ะใชบ้รกิารธุรกรรมทาง
การเงนิผ่านบรกิารโมบายแบงคก์ิง้  

4.38 0.50 ความตัง้ใจใช้
บริการในระดบัท่ีสงู
มาก 

จะใชบ้รกิารโมบายแบงคก์ิง้ เป็นอนัดบั
แรก เมือ่ตอ้งท าธุรกรรมทางการเงนิ 

4.32 0.54 ความตัง้ใจใช้
บริการในระดบัท่ีสงู
มาก 

จะใชบ้รกิารโมบายแบงคก์ิง้ทนัท ีทีม่ ี
โอกาส 

4.17 0.44 ความตัง้ใจใช้
บริการในระดบัท่ีสงู 

เมือ่เปลีย่นโทรศพัทเ์ครือ่งใหม ่จะใช้
บรกิาร โมบายแบงคก์ิง้ ต่อไป 

4.56 0.52 ความตัง้ใจใช้
บริการในระดบัท่ีสงู
มาก 

ในอนาคต จะยงัคงใชบ้รกิารโมบายแบงค์
กิง้ ต่อไป 

4.49 0.52 ความตัง้ใจใช้
บริการในระดบัท่ีสงู
มาก 

รวม 4.38 0.41 ความตัง้ใจใช้
บริการในระดบัท่ีสงู
มาก 

 
จากตาราง 11 ผลการวิเคราะห์ความตัง้ใจใช้ โมบายแบงค์กิง้ โดยรวมผู้ใช้บริการมีความ

ตัง้ใจใช้บริการในระดบัท่ีสงูมาก โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.38  
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ ใช้บริการมีความตัง้ใจใช้บริการในระดบัท่ีสงูมาก โดยท่ีเม่ือ

เปล่ียนโทรศพัท์เคร่ืองใหม่ก็จะใช้บริการโมบายแบงค์กิง้ต่อไป ถัดมาคือในอนาคต จะยังคงใช้
บริการโมบายแบงค์กิง้ และมีความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านบริการโมบายแบงค์
กิง้ ทัง้นี ้จะใช้บริการโมบายแบงค์กิง้เป็นอนัดบัแรก เม่ือต้องท าธุรกรรมทางการเงิน โดยมีคา่เฉล่ีย
อยู่ท่ี 4.56  4.49 4.38 และ 4.32 ตามล าดบั รองลงมาคือ มีความตัง้ใจใช้บริการในระดบัท่ีสูงเม่ือ
จะใช้บริการโมบายแบงค์กิง้ทนัที ท่ีมีโอกาส โดยมีคา่เฉล่ียออยูท่ี่ 4.17  
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อทดสอบสมมตฐิานการวิจยั โดยใช้สถิตเิชิงอนมุาน 
สมมตฐิานข้อที่ 1 การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน ได้แก่ ด้านบริการบญัชีเงินฝาก/

บญัชีสินเช่ือ ด้านบริการโอนเงิน/ช าระคา่สินค้าและบริการ ด้านบริการบตัรเครดิต ด้านการลงทุน
กองทุนรวม/ประกัน ด้านบริการอ่ืนๆ มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใช้โมบายแบงค์กิง้ ของผู้ ใช้บริการ
ธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร 

H0: การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน ได้แก่ ด้านบริการบัญชีเงินฝาก/บัญชี
สินเช่ือ ด้านบริการโอนเงิน/ช าระคา่สินค้าและบริการ ด้านบริการบตัรเครดิต ด้านการลงทนุกองทนุ
รวม/ประกนั ด้านบริการอ่ืนๆ ไมมี่อิทธิพลตอ่ความตัง้ใจใช้โมบายแบงค์กิง้ ของผู้ใช้บริการธนาคาร
ขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร 

H1: การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน ได้แก่ ด้านบริการบัญชีเงินฝาก/บัญชี
สินเช่ือ ด้านบริการโอนเงิน/ช าระคา่สินค้าและบริการ ด้านบริการบตัรเครดิต ด้านการลงทนุกองทุน
รวม/ประกัน ด้านบริการอ่ืนๆ มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใช้โมบายแบงค์กิง้ ของผู้ ใช้บริการธนาคาร
ขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร 

สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) โดยเลือกตัวแปรอิสระสมการถดถอยด้วยวิธี Enter ใช้ระดับ
ความเช่ือมัน่ 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเม่ือ Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 ซึ่งผล
การทดสอบแสดงดงันี ้

 
ตาราง 12 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณู การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน ท่ีมีอิทธิพล
ตอ่ความตัง้ใจใช้โมบายแบงค์กิง้ ของผู้ใช้บริการธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตกรุงเทพ
มหานคร โดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณู (Multiple Regression) 

 
แหลง่ความแปรปรวน Sum of 

Square 
df Mean 

Square 
F Sig. 

Regression 11.427 5 2.285 16.573** .000 
Residual 54.331 394 .138     
Total 65.758 399      

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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จากตาราง 12 ผลการวิเคราะห์ พบว่า การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งานกับความ
ตัง้ใจใช้โมบายแบงค์กิง้ ของผู้ ใช้บริการธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร  
มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงกับกลุ่มตวัแปรอิสระมีค่า Sig.เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นัน่คือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับ สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าการรับรู้ประโยชน์จาก
การใช้งาน อย่างน้อย 1 ตวัแปร มีอิทธิพลต่อตวัแปรตาม คือ ความตัง้ใจใช้โมบายแบงค์กิง้ ของ
ผู้ ใช้บริการธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ และสามารถสร้างสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้ ซึง่
จากการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหคุณู สามารถค านวณหาคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณูได้ ดงันี ้

 
ตาราง 13 แสดงผลคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์และนยัส าคญัของคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่ง  
การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน ท่ีมีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจใช้โมบายแบงค์กิง้ ของผู้ใช้บริการ
ธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

 

การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Beta 
t Sig. 

B 
Std. 
Error 

ค่าคงที่ (Constant) 2.852** .199   14.337 .000 

ด้านบริการบญัชีเงินฝาก/บญัชีสนิเช่ือ 
(X1) 

.179* .053 .214 3.386 .001 

ด้านบริการโอนเงิน/ช าระคา่สนิค้าและ
บริการ (X2) 

.296** .055 .306 5.333 .000 

ด้านบริการบตัรเครดิต (X3) -.064 .037 -.106 -1.741 .082 

ด้านการลงทุนกองทุนรวม/ประกัน 
(X4) 

.047 .025 .106 1.872 .062 

ด้านบริการอื่นๆ (X5) -.057 .064 -.058 -.884 .377 

R = 0.417   Adjusted R2 = 0.163    
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จากตาราง 13 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณูการรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน 
มีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจใช้โมบายแบงค์กิง้ ของผู้ใช้บริการธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็กในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์ ความถดถอยพหคุณู (Multiple Regression) ด้วยวิธี Enter 
พบว่า ตวัแปรท่ีสามารถพยากรณ์ความตัง้ใจใช้โมบายแบงค์กิง้ (Y1) คือ ด้านบริการบญัชีเงินฝาก/
บญัชีสินเช่ือ (X1) และด้านบริการโอนเงิน/ช าระค่าสินค้าและบริการ (X2) ซึ่งสามารถอธิบายการ
เปล่ียนแปลง ได้ร้อยละ 16.3  (Adjusted R2 = 0.163)  

ผลทดสอบท่ีได้มีความสอดคล้องกบัสมมตฐิาน และสามารถเขียนสมการได้ดงันี ้โดย
ก าหนด ให้ Y1 แทน ความตัง้ใจใช้โมบายแบงค์กิง้ ดงันี ้
 

Y1 = 2.852+ 0.179X1* +0.296X2** -0.64X3+0.047X4-0.057X5 
 

จากสมการ การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน ด้านบริการบญัชีเงินฝาก/บญัชีสินเช่ือ 
(X1) และด้านบริการโอนเงิน/ช าระค่าสินค้าและบริการ (X2) มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใช้โมบาย 
แบงค์กิง้ ของผู้ ใช้บริการธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมี
ความสมัพนัธ์ทางบวก คือ 0.179, และ 0.296 ตามล าดบั ซึง่จากคา่สมัประสิทธ์ิสามารถอธิบายได้ 
ดงันี ้

หากไม่พิจารณาการรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน จะพบว่าผู้ ใช้บริการธนาคาร
ขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร จะมีความตัง้ใจใช้โมบายแบงค์กิง้ (Y1) มีคา่อยู่ท่ี
ระดบั 2.852 หนว่ย 

หากพิจารณาการรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน ด้านบริการบญัชีเงินฝาก/บญัชี
สินเช่ือ (X1) และด้านบริการโอนเงิน/ช าระค่าสินค้าและบริการ (X2) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะท าให้มี
อิทธิพลตอ่ความตัง้ใจใช้โมบายแบงค์กิง้ ของผู้ ใช้บริการธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็กในเขต
กรุงเทพมหานคร (Y1)  เพิ่มขึน้ 0.179 และ 0.296 หนว่ยตามล าดบั 

ส่วนการรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน ด้านบริการบตัรเครดิต (X3) ด้านการลงทนุ
กองทุนรวม/ประกนั (X4) ด้านบริการอ่ืนๆ (X5) ไม่มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใช้โมบายแบงค์กิง้ ของ
ผู้ใช้บริการธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร 
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สมมตฐิานข้อที่ 2 การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน มีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจใช้โมบาย
แบงค์กิง้ ของผู้ใช้บริการธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร  

H0: การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน ไมมี่อิทธิพลตอ่ความตัง้ใจใช้โมบายแบงค์กิง้ 
ของผู้ใช้บริการธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร 

H1: การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใช้โมบายแบงค์กิง้ 
ของผู้ใช้บริการธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร  

สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิ เคราะห์ความถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) โดยเลือกตัวแปรอิสระสมการถดถอยด้วยวิธี Enter ใช้ระดับ
ความเช่ือมัน่ 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเม่ือ Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 ซึ่งผล
การทดสอบแสดงดงันี ้

 
ตาราง 14 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณู การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน ท่ีมีอิทธิพล
ตอ่ความตัง้ใจใช้โมบายแบงค์กิง้ ของผู้ใช้บริการธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็กในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณู (Multiple Regression) 

 
แหลง่ความแปรปรวน Sum of 

Square 
df Mean 

Square 
F Sig. 

Regression 5.772 5 1.154 7.582** .000 
Residual 59.986 394 .152     
Total 65.758 399       

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

จากตาราง 14 ผลการวิเคราะห์ พบวา่ การรับรู้ความง่ายในการใช้งานกบัความตัง้ใจ
ใช้โมบายแบงค์กิง้ ของผู้ ใช้บริการธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร  มี
ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับกลุ่มตวัแปรอิสระมีค่า Sig.เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับ สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าการรับรู้ประโยชน์จาก
การใช้งาน อย่างน้อย 1 ตวัแปร มีอิทธิพลต่อตวัแปรตาม คือ ความตัง้ใจใช้โมบายแบงค์กิง้ ของ
ผู้ ใช้บริการธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ และสามารถสร้างสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้ ซึง่
จากการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหคุณู สามารถค านวณหาคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณูได้ ดงันี ้
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ตาราง 15 แสดงผลคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์และนยัส าคญัของคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่ง  
การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน ท่ีมีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจใช้โมบายแบงค์กิง้ ของผู้ใช้บริการ
ธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

 
จากตาราง 15 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณูการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน 

ท่ีมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใช้โมบายแบงค์กิง้ ของผู้ ใช้บริการธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็กใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์ ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ด้วยวิธี 
Enter พบว่า ตวัแปรท่ีสามารถพยากรณ์ความตัง้ใจใช้โมบายแบงค์กิง้ (Y1) คือ สามารถตรวจสอบ
ยอดเงินคงเหลือในบญัชีได้ง่ายขึน้ โดยไม่ต้องล็อกอินเข้าสู่ระบบโมบายแบงค์กิง้ (X1) สามารถ

การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน 

Unstandardized 
Coefficients Standardized 

Coefficients 
Beta 

t Sig. 
B Std. 

Error 

ค่าคงที่ (Constant) 3.522** .214   16.481 .000 

สามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลอืในบญัชี
ได้ง่ายขึน้ โดยไมต้่องลอ็กอินเข้าสูร่ะบบโม
บายแบงค์กิง้ (X1) 

.105* .038 .145 2.732 .007 

สามารถใช้บริการโมบายแบงค์กิง้ได้รวดเร็ว
ขึน้ ผา่นระบบสแกนลายนิว้มือ (Touch ID / 
Fingerprint) (X2) 

.036 .042 .048 .864 .388 

สามารถบนัทกึและแชร์หลกัฐานการโอนเงิน 
หรือ ช าระคา่สนิค้าและบริการได้ง่ายขึน้ 
ผา่นแอพพลเิคชัน่ Line, Messenger (X3) 

.026 .056 .035 .456 .649 

สามารถช าระคา่สนิค้าและบริการได้ง่ายขึน้ 
ด้วยการสแกนบาร์โค้ด หรือ QR Code ใน
การช าระคา่สนิค้าและบริการ(X4) 

.133* .061 .170 2.167 .031 

สามารถสมคัรใช้บริการโมบายแบงค์กิง้ได้
ง่ายขึน้ ด้วยเลขที่บญัชี หรือ เลขที่บตัรที่
ออกโดยธนาคาร โดยไมต้่องตดิตอ่ที่สาขา
ของธนาคาร(X5) 

.112* .040 .147 2.783 .006 

R = 0.296   Adjusted R2 = 0.076    
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ช าระคา่สินค้าและบริการได้ง่ายขึน้ ด้วยการสแกนบาร์โค้ด หรือ QR Code ในการช าระค่าสินค้า
และบริการ(X4) และสามารถสมคัรใช้บริการโมบายแบงค์กิง้ได้ง่ายขึน้ ด้วยเลขท่ีบญัชี หรือ เลขท่ี
บัตรท่ีออกโดยธนาคาร โดยไม่ต้องติดต่อท่ีสาขาของธนาคาร  (X5) ซึ่งสามารถอธิบายการ
เปล่ียนแปลง ได้ร้อยละ 7.6  (Adjusted R2 = 0.076)  

ผลทดสอบท่ีได้มีความสอดคล้องกบัสมมตฐิาน และสามารถเขียนสมการได้ดงันี ้โดย
ก าหนด ให้ Y1 แทน ความตัง้ใจใช้โมบายแบงค์กิง้ ดงันี ้
 

Y1 = 3.522+ 0.105X1* +0.36X2+0.26X3+ 0.133X4* + 0.112X5 * 
 

จากสมการ การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน ด้านสามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ
ในบญัชีได้ง่ายขึน้ โดยไม่ต้องล็อกอินเข้าสู่ระบบโมบายแบงค์กิง้ (X1) สามารถช าระคา่สินค้าและ
บริการได้ง่ายขึน้ ด้วยการสแกนบาร์โค้ด หรือ QR Code ในการช าระคา่สินค้าและบริการ(X4) และ
สามารถสมัครใช้บริการโมบายแบงค์กิง้ได้ง่ายขึน้ ด้วยเลขท่ีบัญชี หรือ เลขท่ีบัตรท่ีออกโดย
ธนาคาร โดยไมต้่องติดตอ่ท่ีสาขาของธนาคาร (X5) มีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจใช้โมบายแบงค์กิง้ ของ
ผู้ใช้บริการธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางบวก คือ 
0.105 0.133 และ 0.112 ตามล าดบั ซึง่จากคา่สมัประสิทธ์ิสามารถอธิบายได้ ดงันี ้

หากไม่พิจารณาการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน จะพบว่าผู้ ใช้บริการธนาคาร
ขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร จะมีความตัง้ใจใช้โมบายแบงค์กิง้ (Y1) มีคา่อยู่ท่ี
ระดบั 3.522 หนว่ย 

หากพิจารณาการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน ด้านสามารถตรวจสอบยอดเงิน
คงเหลือในบญัชีได้ง่ายขึน้ โดยไม่ต้องล็อกอินเข้าสู่ระบบโมบายแบงค์กิง้ (X1) สามารถช าระค่า
สินค้าและบริการได้ง่ายขึน้ ด้วยการสแกนบาร์โค้ด หรือ QR Code ในการช าระค่าสินค้าและ
บริการ(X4) และสามารถสมคัรใช้บริการโมบายแบงค์กิง้ได้ง่ายขึน้ ด้วยเลขท่ีบญัชี หรือ เลขท่ีบตัรท่ี
ออกโดยธนาคาร โดยไมต้่องตดิตอ่ท่ีสาขาของธนาคาร (X5) เพิ่มขึน้ 1 หนว่ย จะท าให้มีอิทธิพลตอ่
ความตัง้ใจใช้โมบายแบงค์กิง้  ของผู้ ใ ช้บริการธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็กในเขต
กรุงเทพมหานคร (Y1)  เพิ่มขึน้ 0.105 0.133 และ 0.112 หนว่ยตามล าดบั 

สว่นการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน  สามารถใช้บริการโมบายแบงค์กิง้ได้รวดเร็ว
ขึน้ ผ่านระบบสแกนลายนิว้มือ (Touch ID / Fingerprint) (X2) และด้านสามารถบนัทึกและแชร์
หลักฐานการโอนเงิน หรือ ช าระค่าสินค้าและบริการได้ง่ายขึน้ ผ่านแอพพลิเคชั่น Line, 
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Messenger (X3)ไม่มีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจใช้โมบายแบงค์กิง้ ของผู้ ใช้บริการธนาคารขนาดกลาง
และขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 

 
ตาราง 16 สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 

 
ข้อ สมมติฐาน ผลการทดสอบ สถติิที่ใช้ 

1 การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน มีอิทธิพลตอ่ความ
ตัง้ใจใช้โมบายแบงค์กิง้ ของผู้ใช้บริการธนาคาร
ขนาดกลางและขนาดเลก็ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สอดคล้องกบั
สมมติฐาน 

Linear 
Regression 

2 การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน มีอิทธิพลตอ่ความ
ตัง้ใจใช้โมบายแบงค์กิง้ ของผู้ใช้บริการธนาคาร
ขนาดกลางและขนาดเลก็ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สอดคล้องกบั
สมมติฐาน 

Linear 
Regression 

 
 

 
 



 

บทที่ 5 
สรุปผลอภปิรายและข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยครัง้นีศ้ึกษา “การเลือกคุณลักษณะท่ีส าคญัของโมบายแบงค์กิง้ ส าหรับกลุ่ม

ธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็ก” โดยมีประเด็นส าคญัน ามาสรุปอภิปรายผลและน าเสนอได้ 
ดงันี ้

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพ่ือศกึษาการรับรู้ประโยชน์จากการใช้งานของผู้ใช้บริการโมบายแบงค์กิง้   
2. เพ่ือศกึษาการรับรู้ความง่ายในการใช้งานของผู้ใช้บริการโมบายแบงค์กิง้ 
3. เพ่ือศกึษาความตัง้ใจใช้บริการโมบายแบงค์กิง้ ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
4. เพ่ือศกึษาการรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน ท่ีมีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจใช้บริการโมบาย

แบงค์กิง้ ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
5. เพ่ือศกึษาการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน ท่ีมีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจใช้บริการโมบาย

แบงค์กิง้ ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

สมมตฐิานในการวิจัย 
1. การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน ได้แก่ ด้านบริการบญัชีเงินฝาก/บญัชีสินเช่ือ ด้าน

บริการโอนเงิน/ช าระคา่สินค้าและบริการ ด้านบริการบตัรเครดิต ด้านการลงทนุกองทนุรวม/ประกนั 
ด้านบริการอ่ืนๆ มีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจใช้โมบายแบงค์กิง้ ของผู้ใช้บริการธนาคารขนาดกลางและ
ขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใช้โมบายแบง ค์กิง้ ของ
ผู้ใช้บริการธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร 
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สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผลการศึกษาค้นคว้าเร่ือง “การเลือกคณุลกัษณะท่ีส าคญัของโมบายแบงค์กิง้ ส าหรับ

กลุ่มธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็ก” โดยกลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้จ านวน 400 คน 
สามารถสรุปได้ตาล าดบั ดงันี ้ 

ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ประกอบด้วย เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ รายได้เฉล่ียตอ่เดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จ านวน 272 คน คดิเป็นร้อยละ 68 มีชว่งอายอุาย ุ30-39 ปี จ านวน 193 คน คดิเป็นร้อย
ละ 48.25 สถานภาพโสด / หม้าย / หย่าร้าง / แยกกนัอยู่ จ านวน 283 คน คิดเป็นร้อยละ 70.75 มี
ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 272 คน คิดเป็นร้อยละ 68 ประกอบอาชีพ
พนกังานบริษัทเอกชน จ านวน 330 คน คิดเป็นร้อยละ 82.5 และมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 30,001 – 
45,000 บาท จ านวน 177 คน คดิเป็นร้อยละ 44.25 

การวิเคราะห์การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน ของผู้ ใช้บริการโมบายแบงค์กิง้ 
โดยรวมได้รับประโยชน์มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่  

ด้านคุณลักษณะด้านบริการบัญชีเงินฝาก / บัญชีสินเช่ือ โดยรวมได้รับ
ประโยชน์ปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับประโยชน์มากท่ีสุด 
จากการสามารถตรวจสอบภาพรวมรายละเอียดเงินฝาก และรายการเคล่ือนไหวบญัชีย้อนหลงัได้
จากบริการโมบายแบงค์กิง้ ท าให้การตรวจสอบบญัชีง่ายขึน้ ถัดมาคือผู้ตอบแบบสอบถามได้รับ
ประโยชน์ปานกลางจากการสามารถเปิดบญัชีเงินฝากออนไลน์ ประเภทบญัชีออมทรัพย์และฝาก
ประจ าได้จากบริการโมบายแบงค์กิง้ ท าให้เป็นประโยชน์ในการใช้บริการมากขึน้ และสามารถ
ตรวจสอบข้อมลูสินเช่ือ เชน่ คา่งวดรถยนต์ วนัท่ีครบก าหนดช าระได้จากบริการโมบายแบงค์กิง้ ท า
ให้การใช้บริการสะดวกมากขึน้ และสามารถค านวณรายละเอียดสินเช่ือเบือ้งต้น เช่น ค านวณหา
วงเงินท่ีต้องการกู้สินเช่ือและค านวณหายอดผ่อนช าระได้จากบริการโมบายแบงค์กิง้ ท าให้เป็น
ประโยชน์ในการใช้บริการมากขึน้  

ด้านคุณลักษณะด้านบริการโอนเงิน / ช าระค่าสินค้าและบริการ โดยรวม
ได้รับประโยชน์มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับประโยชน์มากท่ีสุด 
จากการสามารถตรวจสอบประวัติการโอนเงิน หรือ ช าระค่าสินค้าและบริการย้อนหลังได้จาก
บริการโมบายแบงค์กิง้ ท าให้การตรวจสอบบญัชีของท่านง่ายขึน้ สามารถลงทะเบียนและโอนเงิน
แบบพร้อมเพย์ได้จากบริการโมบายแบงค์กิง้ ท าให้การท าธุรกรรมการเงินง่ายมากยิ่งขึน้ และ
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สามารถบนัทึกรายการช าระเงิน หรือ โอนเงินท่ีใช้เป็นประจ าได้จากบริการโมบายแบงค์กิง้ ท าให้
สะดวกในการใช้งานครัง้ต่อไป ถัดมาคือได้รับประโยชน์มากจากสามารถตัง้ค่าการโอนเ งิน หรือ 
ช าระคา่สินค้าและบริการลว่งหน้าได้จากบริการโมบายแบงค์กิง้ ชว่ยให้สะดวกมากยิ่งขึน้  

ด้านคุณลักษณะด้านบริการบัตรเครดิต โดยรวมได้รับประโยชน์มาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับประโยชน์มากจากการสามารถตรวจสอบ
ยอดเงินท่ีค้างช าระ วงเงินบตัรเครดิตและคะแนนสะสมคงเหลือได้จากบริการโมบายแบงค์กิง้ ท า
ให้การตรวจสอบการใช้จ่ายง่ายขึน้ สามารถเปิดใช้บริการบตัรเครดิต และอายดับตัรเครดิตได้จาก
บริการโมบายแบงค์กิง้ ท าให้ง่ายต่อการใช้งานบตัรเครดิตมากขึน้ และสามารถเช่ือมการใช้งาน
บตัรเครดิต ผ่านสมาร์ทโฟนด้วยบริการจากโมบายแบงค์กิง้ ช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้จ่าย
ผา่นบตัรเครดติมากขึน้ ถดัมาคือได้รับประโยชน์ปานกลางจากการ สามารถแลกรับของรางวลั จาก
คะแนนสะสมบตัรเครดติได้จากบริการโมบายแบงค์กิง้ ชว่ยให้สะดวกมากยิ่งขึน้  

ด้านคณุลกัษณะด้านการลงทนุกองทนุรวม / ประกัน โดยรวมได้รับประโยชน์
ปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับประโยชน์ปานกลาง จากการ
สามารถดยูอดคงเหลือในบญัชีกองทนุรวม ข้อมลูก าไร/ขาดทนุได้จากบริการโมบายแบงค์กิง้ ท าให้
การตรวจสอบบัญชีกองทุนรวมของท่านสะดวกมากยิ่งขึน้ ถัดมาคือการสามารถซือ้ -ขาย 
สบัเปล่ียน กองทุนรวมได้จากบริการโมบายแบงค์กิง้ ช่วยให้การจดัการกองทุนสะดวกมากยิ่งขึน้ 
และสามารถดปูระวตัิการซือ้-ขายกองทุนรวมย้อนหลงัได้จากบริการโมบายแบงค์กิง้ ช่วยให้การ
จดัการกองทุนของท่านสะดวกมากยิ่งขึน้ และสดุท้ายจากการสามารถตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ 
และบริการแจ้งเตือนการช าระเบีย้ประกนัได้จากบริการโมบายแบงค์กิง้ ชว่ยให้สะดวกมากยิ่งขึน้  

ด้านคณุลกัษณะด้านบริการอ่ืนๆโดยรวมได้รับประโยชน์มาก เม่ือพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับประโยชน์มากท่ีสุดจากการ สามารถรับบริการแจ้ง
เตือนการเคล่ือนไหวของบญัชี เชน่ ยอดเงินเข้า-ออก และแจ้งยอดเงินคงเหลือได้จากบริการโมบาย
แบงค์กิง้ ท าให้การใช้บริการสะดวกขึน้ ถัดมาคือได้รับประโยชน์มากจากการสามารถเติมเงิน 
โทรศพัท์มือถือ บตัรทางดว่น Easy Pass ได้จากบริการโมบายแบงค์กิง้ ชว่ยให้สะดวกมากขึน้ และ
ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับประโยชน์ปานกลางจากการสามารถค้นหาสาขาของธนาคาร และตู้
เอทีเอ็มพร้อมรายละเอียดท่ีตัง้และเบอร์โทรศพัท์ได้จากบริการโมบายแบงค์กิง้ ช่วยให้สะดวกใน
การใช้บริการมากขึน้ และสามารถค้นหาร้านอาหาร และส ารองท่ีนัง่ได้จากบริการโมบายแบงค์กิง้  

การวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้ความง่ายในการใช้งานของผู้ ใช้บริการโมบายแบงค์
กิง้ โดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัการรับรู้ความง่ายในการใช้งานมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย
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ข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัการรับรู้ความง่ายในการใช้งานมากท่ีสุดในด้านสามารถ
บนัทึกและแชร์หลกัฐานการโอนเงิน หรือ ช าระค่าสินค้าและบริการได้ง่ายขึน้ ผ่านแอพพลิเคชัน่ 
Line, Messenger และสามารถช าระค่าสินค้าและบริการได้ง่ายขึน้ ด้วยการสแกนบาร์โค้ด หรือ 
QR Code ในการช าระค่าสินค้าและบริการ ถดัมาคือสามารถใช้บริการโมบายแบงค์กิง้ได้รวดเร็ว
ขึน้ ผ่านระบบสแกนลายนิว้มือ (Touch ID / Fingerprint) รองลงมาคือ ผู้ ตอบแบบสอบถามมี
ระดบัการรับรู้ความง่ายในการใช้งานมากในด้านสามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบญัชีได้ง่าย
ขึน้ โดยไม่ต้องล็อกอินเข้าสู่ระบบโมบายแบงค์กิง้ และสามารถสมคัรใช้บริการโมบายแบงค์กิง้ได้
ง่ายขึน้ ด้วยเลขท่ีบญัชี หรือ เลขท่ีบตัรท่ีออกโดยธนาคาร โดยไมต้่องตดิตอ่ท่ีสาขาของธนาคาร  

การวิเคราะห์ข้อมลูความตัง้ใจใช้โมบายแบงค์กิง้กิง้ โดยรวมผู้ตอบแบบสอบถาม
มีความตัง้ใจใช้บริการในระดบัท่ีสูงมาก พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
ตัง้ใจใช้บริการในระดบัท่ีสงูมาก โดยท่ีเม่ือเปล่ียนโทรศพัท์เคร่ืองใหม่ก็จะใช้บริการโมบายแบงค์กิง้
ต่อไปในอนาคต และจะยังคงใช้บริการโมบายแบงค์กิง้ต่อไปตัง้ใจท่ีจะใช้บริการธุรกรรมทาง
การเงินผ่านบริการโมบายแบงค์กิง้ และจะใช้บริการโมบายแบงค์กิง้เป็นอนัดบัแรก เม่ือต้องท า
ธุรกรรมทางการเงิน ถดัมาคือมีความตัง้ใจใช้บริการในระดบัท่ีสงูเม่ือจะใช้บริการโมบายแบงค์กิง้
ทนัที ท่ีมีโอกาส 

ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยใช้สถิติเชิง
อนุมาน 

สมมติฐานข้อท่ี 1 การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน ได้แก่ ด้านบริการบญัชีเงิน
ฝาก/บญัชีสินเช่ือ ด้านบริการโอนเงิน/ช าระค่าสินค้าและบริการ ด้านบริการบตัรเครดิต ด้านการ
ลงทุนกองทุนรวม/ประกัน ด้านบริการอ่ืนๆ มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใช้โมบายแบงค์กิง้ ของ
ผู้ใช้บริการธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร  พบวา่  

การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน ด้านบริการบญัชีเงินฝาก/บญัชีสินเช่ือ และ
ด้านบริการโอนเงิน/ช าระค่าสินค้าและบริการ มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใช้โมบายแบงค์กิง้ ของ
ผู้ ใช้บริการธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้  

สมมติฐานข้อท่ี 2 การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน มีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจใช้โม
บายแบงค์กิง้ ของผู้ใช้บริการธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ 

การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน ด้านสามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือใน
บญัชีได้ง่ายขึน้ โดยไม่ต้องล็อกอินเข้าสู่ระบบโมบายแบงค์กิง้ ความสามารถช าระค่าสินค้าและ
บริการได้ง่ายขึน้ ด้วยการสแกนบาร์โค้ด หรือ QR Code ในการช าระค่าสินค้าและบริการ และ
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สามารถสมัครใช้บริการโมบายแบงค์กิง้ได้ง่ายขึน้ ด้วยเลขท่ีบัญชี หรือ เลขท่ีบัตรท่ีออกโดย
ธนาคาร โดยไม่ต้องติดต่อท่ีสาขาของธนาคาร มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใช้โมบายแบงค์กิง้ ของ
ผู้ ใช้บริการธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้  

 
อภปิรายผล 

การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน ด้านบริการบญัชีเงินฝาก/บญัชีสินเช่ือ และด้านบริการ
โอนเงิน/ช าระค่าสินค้าและบริการ มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใช้โมบายแบงค์กิง้ ของผู้ ใช้บริการ
ธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่ 
สอดคล้องกบังานวิจยัของกิตติศกัดิ์ คณุาฤทธิพล (2558) ศกึษาเร่ือง การศกึษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ความตัง้ใจในการใช้แอพพลิเคชั่น BU Mobile พบว่า ความมีประโยชน์ในการใช้งาน ส่งผลใน
ทางบวกตอ่ความตัง้ใจใช้แอพพลิเคชัน่ BU Mobile อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิโดยแอพพลิเคชัน่ มี
คณุลกัษณะท่ีเป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษา สามารถเช็คตารางเรียน ตารางสอบ ข่าวสาร กิจกรรม
ของมหาวิทยาลยั รวมถึงตรวจสอบผลการเรียนได้ 

การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน ด้านสามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบญัชีได้ง่าย
ขึน้ โดยไม่ต้องล็อกอินเข้าสู่ระบบโมบายแบงค์กิง้ ความสามารถช าระคา่สินค้าและบริการได้ง่าย
ขึน้ ด้วยการสแกนบาร์โค้ด หรือ QR Code ในการช าระคา่สินค้าและบริการ และสามารถสมคัรใช้
บริการโมบายแบงค์กิง้ได้ง่ายขึน้ ด้วยเลขท่ีบญัชี หรือ เลขท่ีบตัรท่ีออกโดยธนาคาร โดยไม่ต้อง
ตดิตอ่ท่ีสาขาของธนาคาร มีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจใช้โมบายแบงค์กิง้ ของผู้ใช้บริการธนาคารขนาด
กลางและขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่ สอดคล้องกบั
งานวิจยัของ พรชนก พลาบูลย์ (2560) ศึกษาเร่ือง การยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลยี การใช้
เทคโนโลยี และพฤตกิรรมผู้บริโภคท่ีสง่ผลตอ่ความตัง้ใจของประชาชนในการใช้บริการธุรกรรมทาง
การเงินผ่าน ระบบพร้อมเพย์ (Prompt pay) ของรัฐบาลไทย พบว่า การรับรู้ความง่ายต่อการใช้
งาน แรงจงูใจด้านอารมณ์ อิทธิพลของสงัคม การรับรู้ถึงประโยชน์ สิ่งอ านวยความสะดวกในการ
ใช้งาน ส่งผลตอ่ความตัง้ใจใช้ของประชาชนในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อม
เพย์ของรัฐบาลไทย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 เน่ืองจาก ความง่ายของแอปพลิเคชัน่จะช่วย
เพิ่มความสะดวกในการท าธุรกรรมการเงิน อาทิ การโอนเงิน การช าระสินค้าและบริการ เป็นต้น 
ตวัอย่างเช่น การใช้พร้อมเพย์ ผู้ ใช้บริการทราบเพียงเลขบตัรประชาชนหรือหมายเลขโทรศพัท์ 
สามารถท าธุรกรรมทางการเงินได้ 
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ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย  
1. ผู้ ให้บริการธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็กควรวางแผนและท าการตลาดกับกลุ่ม

ผู้ ใช้บริการเพศหญิง ช่วงอายุอายุ 30-39 ปี หรือกลุ่มคนท่ีมีสถานภาพโสด / หม้าย / หย่าร้าง / 
แยกกันอยู่ หรือมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรืออาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มี
รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 30,001 – 45,000 บาท เน่ืองจากเป็นกลุ่มผู้ ใช้บริการมากท่ีมีความสนใจและ
ตัง้ใจใช้บริการใช้โมบายแบงค์กิง้ 

2. ผู้ ให้บริการธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็กควรวางแผนและประชาสมัพนัธ์การรับรู้
ประโยชน์จากการใช้งาน ด้านบริการบญัชีเงินฝาก/บญัชีสินเช่ือ และด้านบริการโอนเงิน/ช าระค่า
สินค้าและบริการ เน่ืองจากเป็นบริการท่ีผู้ ใช้บริการให้ความส าคญัและมีความตัง้ใจใช้บริการมาก
ท่ีสดุ  

3. ผู้ ให้บริการธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็กความสร้างการรับรู้ความง่ายในการใช้
งาน ด้านสามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบญัชีได้ง่ายขึน้ โดยไม่ต้องล็อกอินเข้าสู่ระบบโม
บายแบงค์กิง้ ความสามารถช าระค่าสินค้าและบริการได้ง่ายขึน้ ด้วยการสแกนบาร์โค้ด หรือ QR 
Code ในการช าระคา่สินค้าและบริการ และสามารถสมคัรใช้บริการโมบายแบงค์กิง้ได้ง่ายขึน้ ด้วย
เลขท่ีบญัชี หรือ เลขท่ีบตัรท่ีออกโดยธนาคาร โดยไม่ต้องติดตอ่ท่ีสาขาของธนาคาร เน่ืองจากเป็น
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจใช้โมบายแบงค์กิง้ 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ถัดไป 

1. ควรท าการศกึษาตอ่เน่ืองทกุปี เน่ืองเทคโนโลยีมีการพฒันาอยูต่ลอดเวลา การให้บริกร
โมบายแบ้งกิง้ จงึจ าเป็นต้องมีการวิจยัและพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือตอบสนองผู้ใช้บริการได้ทนัอยู่
เสมอ 

2. ควรท าการศกึษาแบบเจาะจงกลุม่ เพ่ือให้ทราบถึงความต้องการในใช้งาน เน่ืองคนใน
แคล่ะกลุม่ จะใช้งานในลกัษณะท่ีแตกตา่งกนั  

3. ควรท าการศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ เพิ่มเติม อาทิเช่น ปัจจยัด้านความปลอดภัยของข้อมูล
ส่วนบุคคล ปัจจยัด้านการให้บริการส าหรับผู้ท าธุรกิจออนไลน์ ปัจจยัด้านการให้บริการระหว่าง
ประเทศ เป็นต้น เพ่ือน ามาพฒันาและขยายฐานลกูค้าได้มากยิ่งขึน้  
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แบบสอบถามเพื่อการวจิัย 
 

เร่ือง  การเลือกคุณลักษณะท่ีส าคัญของโมบายแบงค์กิง้ 

ส าหรับกลุ่มธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็ก 

ค าชีแ้จง 

แบบสอบถามนีเ้ป็นส่วนหนึ่งในการจัดท าสารนิพนธ์ของนิสิตปริญญาโท หลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีวตัถุประสงค์

เพ่ือศกึษาเก่ียวกับ การเลือกคณุลกัษณะท่ีส าคญัของโมบายแบงค์กิง้ ส าหรับกลุ่มธนาคารขนาด

กลางและขนาดเล็ก ผู้วิจยัจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ

ตามความเป็นจริง เพ่ือจะได้น าผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์ในการการศกึษาตอ่ไป 

แบบสอบถามแบง่ออกเป็น 4 สว่นดงันี ้

สว่นท่ี 1  ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สว่นท่ี 2  การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งานของผู้ใช้บริการโมบายแบงค์กิง้ 

สว่นท่ี 3  การรับรู้ความง่ายในการใช้งานของผู้ใช้บริการโมบายแบงค์กิง้ 

สว่นท่ี 4  ความตัง้ใจใช้บริการโมบายแบงค์กิง้ 

------------------------------------------------------------------------------- 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชีแ้จง   โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในชอ่ง  ท่ีตรงกบัความเป็นจริงของทา่นมากท่ีสดุ 

1. เพศ 
  1. ชาย    หญิง 

 
2. อาย ุ 

 1. อาย ุ 20 – 29  ปี    2. อาย ุ 30 – 39  ปี 
 3. อาย ุ 40 – 49  ปี    4. อาย ุ 50 ปีขึน้ไป 

 
3. สถานภาพ 

โสด    สมรส / อยูด้่วยกนั 
  3. หม้าย / หยา่ร้าง / แยกกนัอยู ่   

  
4. ระดบัการศกึษา 

 1. ต ่ากวา่ปริญญาตรี   2. ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 
  3. สงูกวา่ปริญญาตรี            

 
5. อาชีพ 

 1. นกัเรียน / นกัศกึษา   2. ข้าราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
 3. พนกังานบริษัทเอกชน   4. เจ้าของกิจการ / ธุรกิจสว่นตวั 
 5. อ่ืนๆ ระบ.ุ...................... 

  
6. รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 

1. ต ่ากวา่หรือเทา่กบั 15,000 บาท    2. 15,001 – 30,000 บาท 
– 45,000 บาท   4. 45,001 บาทขึน้ไป   
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ส่วนที่ 2  การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งานของผู้ใช้บริการโมบายแบงค์กิง้ 
ค าชีแ้จง  โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในชอ่งท่ีตรงกบัความคดิเห็นของทา่นมากท่ีสดุ 
 

 
การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน 
ของผู้ใช้บริการโมบายแบงค์กิง้ 

ระดับความคิดเหน็ 
มาก 
ที่สดุ 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย 
ที่สดุ 
(1) 

คุณลักษณะด้านบริการบัญชีเงนิฝาก / บัญชีสินเช่ือ 
1. ทา่นสามารถตรวจสอบภาพรวมรายละเอียดเงินฝาก และรายการ
เคลื่อนไหวบญัชีย้อนหลงัได้จากบริการ 
โมบายแบงค์กิง้ ท าให้การตรวจสอบบญัชีของทา่นงา่ยขึน้ 

     

2. ทา่นสามารถเปิดบญัชีเงินฝากออนไลน์ ประเภทบญัชีออมทรัพย์
และฝากประจ าได้จากบริการโมบายแบงค์กิง้ ท าให้เป็นประโยชน์ใน
การใช้บริการมากขึน้ 

     

3. ทา่นสามารถตรวจสอบข้อมลูสินเช่ือ เชน่ คา่งวดรถยนต์ วนัที่
ครบก าหนดช าระได้จากบริการโมบายแบงค์กิง้ ท าให้การใช้บริการ
สะดวกมากขึน้ 

     

4. ทา่นสามารถค านวณรายละเอียดสนิเช่ือเบือ้งต้น เชน่ ค านวณหา
วงเงินที่ต้องการกู้สินเช่ือและค านวณหายอดผ่อนช าระได้จากบริการ
โมบายแบงค์กิง้ ท าให้เป็นประโยชน์ในการใช้บริการมากขึน้ 

     

คุณลักษณะด้านบริการโอนเงิน / ช าระค่าสินค้าและบริการ 
5. ทา่นสามารถตรวจสอบประวตัิการโอนเงิน หรือ ช าระคา่สินค้า
และบริการย้อนหลงัได้จากบริการโมบายแบงค์กิง้ ท าให้การ
ตรวจสอบบญัชขีองทา่นงา่ยขึน้ 

     

6. ทา่นสามารถลงทะเบียนและโอนเงินแบบพร้อมเพย์ได้จากบริการ
โมบายแบงค์กิง้ ท าให้การท าธุรกรรมการเงินงา่ยมากยิ่งขึน้ 

     

7. ทา่นสามารถบนัทกึรายการช าระเงิน หรือ โอนเงินที่ใช้เป็นประจ า
ได้จากบริการโมบายแบงค์กิง้ ท าให้สะดวกในการใช้งานครัง้ตอ่ไป 

     

8. ทา่นสามารถตัง้คา่การโอนเงิน หรือ ช าระคา่สินค้าและบริการ
ลว่งหน้าได้จากบริการโมบายแบงค์กิง้ ชว่ยให้สะดวกมากยิ่งขึน้  

     

คุณลักษณะด้านบริการบัตรเครดิต 
9. ทา่นสามารถตรวจสอบยอดเงินที่ค้างช าระ วงเงินบตัรเครดิตและ
คะแนนสะสมคงเหลือได้จากบริการโมบายแบงค์กิง้ ท าให้การ
ตรวจสอบการใช้จา่ยของทา่นงา่ยขึน้ 

     

10. ทา่นสามารถเปิดใช้บริการบตัรเครดิต และอายดับตัรเครดติได้
จากบริการโมบายแบงค์กิง้ ท าให้งา่ยตอ่การใช้งานบตัรเครดิตมาก
ขึน้ 

     

11. ทา่นสามารถเช่ือมการใช้งานบตัรเครดิต ผ่านสมาร์ทโฟนด้วย
บริการจากโมบายแบงค์กิง้ ชว่ยเพ่ิมความสะดวกในการใช้จา่ยผ่าน
บตัรเครดิตมากขึน้ 

     

12. ทา่นสามารถแลกรับของรางวลั จากคะแนนสะสมบตัรเครดิตได้
จากบริการโมบายแบงค์กิง้ ชว่ยให้สะดวกมากยิ่งขึน้ 

     

คุณลักษณะด้านการลงทุนกองทุนรวม / ประกัน 
13. ทา่นสามารถซือ้-ขาย สบัเปลี่ยน กองทนุรวมได้จากบริการโม
บายแบงค์กิง้ ชว่ยให้การจดัการกองทนุของทา่นสะดวกมากยิ่งขึน้ 

     

14. ทา่นสามารถดยูอดคงเหลือในบญัชีกองทนุรวม ข้อมลูก าไร/
ขาดทนุได้จากบริการโมบายแบงค์กิง้ ท าให้การตรวจสอบบญัชี
กองทนุรวมของทา่นสะดวกมากยิ่งขึน้ 
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การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน 
ของผู้ใช้บริการโมบายแบงค์กิง้ 

ระดับความคิดเหน็ 
มาก 
ที่สดุ 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย 
ที่สดุ 
(1) 

15. ทา่นสามารถดปูระวตัิการซือ้-ขายกองทนุรวมย้อนหลงัได้จาก
บริการโมบายแบงค์กิง้ ชว่ยให้การจดัการกองทนุของทา่นสะดวก
มากยิ่งขึน้ 

     

16. ทา่นสามารถตรวจสอบข้อมลูกรมธรรม์ และบริการแจ้งเตือน
การช าระเบีย้ประกนัได้จากบริการโมบายแบงค์กิง้ ชว่ยให้สะดวก
มากยิ่งขึน้ 

     

คุณลักษณะด้านบริการอื่นๆ 
17. ทา่นสามารถเติมเงิน โทรศพัท์มือถือ บตัรทางดว่น Easy Pass 
ได้จากบริการโมบายแบงค์กิง้ ชว่ยให้สะดวกมากขึน้ 

     

18. ทา่นสามารถรับบริการแจ้งเตือนการเคลื่อนไหวของบญัชี เชน่ 
ยอดเงินเข้า-ออก และแจ้งยอดเงินคงเหลือได้จากบริการโมบาย
แบงค์กิง้ ท าให้การใช้บริการสะดวกขึน้ 

     

19. ทา่นสามารถค้นหาสาขาของธนาคาร และตู้ เอทีเอ็มพร้อม
รายละเอียดที่ตัง้และเบอร์โทรศพัท์ได้จากบริการโมบายแบงค์กิง้ 
ชว่ยให้สะดวกในการใช้บริการมากขึน้ 

     

20. ทา่นสามารถค้นหาร้านอาหาร และส ารองที่นัง่ได้จากบริการโม
บายแบงค์กิง้  
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ส่วนที่ 3  การรับรู้ความง่ายในการใช้งานของผู้ใช้บริการโมบายแบงค์กิง้ 

ค าชีแ้จง   โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในชอ่งท่ีตรงกบัความคดิเห็นของทา่นมากท่ีสดุ 
 

 

การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน 

ของผู้ใช้บริการโมบายแบงค์กิง้ 

ระดับความคิดเหน็ 

มาก 
ที่สดุ 

(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย 
ที่สดุ 
(1) 

21. ทา่นสามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบญัชีได้งา่ยขึน้ 
โดยไมต้่องล็อกอินเข้าสูร่ะบบโมบายแบงค์กิง้ 

     

22. ทา่นสามารถใช้บริการโมบายแบงค์กิง้ได้รวดเร็วขึน้ ผ่าน
ระบบสแกนลายนิว้มือ (Touch ID / Fingerprint)  

     

23. ทา่นสามารถบนัทกึและแชร์หลกัฐานการโอนเงิน หรือ ช าระ
คา่สินค้าและบริการได้งา่ยขึน้ ผา่นแอพพลิเคชัน่ Line, 
Messenger  

     

24. ทา่นสามารถช าระคา่สินค้าและบริการได้งา่ยขึน้ ด้วยการ
สแกนบาร์โค้ด หรือ QR Code ในการช าระคา่สินค้าและบริการ 

     

25. ทา่นสามารถสมคัรใช้บริการโมบายแบงค์กิง้ได้งา่ยขึน้ ด้วย
เลขที่บญัชี หรือ เลขทีบ่ตัรที่ออกโดยธนาคาร โดยไมต้่องติดตอ่ที่
สาขาของธนาคาร 
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ส่วนที่ 4  ความตัง้ใจใช้ โมบายแบงค์กิง้ 

ค าชีแ้จง   โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในชอ่งท่ีตรงกบัความคดิเห็นของทา่นมากท่ีสดุ 
 

 

ความตัง้ใจใช้ โมบายแบงค์กิง้ 

ระดับความคิดเหน็ 

มาก

ที่สุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ที่สุด 

(1) 

ความตัง้ใจใช้ โมบายแบงค์กิง้ (Purchase Intention) 

26. ทา่นมีความตัง้ใจที่จะใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน
บริการโมบายแบงค์กิง้  

     

27. ทา่นจะใช้บริการโมบายแบงค์กิง้ เป็นอนัดบัแรก เม่ือต้อง
ท าธุรกรรมทางการเงิน 

     

28. ทา่นจะใช้บริการโมบายแบงค์กิง้ทนัที ที่มีโอกาส      

29. เม่ือทา่นเปลี่ยนโทรศพัท์เคร่ืองใหม ่ทา่นก็ยงัจะใช้บริการ 
โมบายแบงค์กิง้ ตอ่ไป 

     

30. ในอนาคต ทา่นจะยงัคงใช้บริการโมบายแบงค์กิง้ ตอ่ไป      

 
     ---------------ขอขอบพระคณุท่ีสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม--------------- 



 

ประวัติผ ู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล มยรีุ  จิตเจริญรุ่งโรจน์ 
วัน เดือน ปี เกิด 26 มีนาคม 2524 
สถานที่เกิด กรุงเทพ   
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