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บทคดัย่อ 
 

การวิจยัครัง้นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาการยอมรบัเทคโนโลยีและความไว้วางใจที่มีอิทธพิลต่อความตัง้ใจใช้
บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง แอพพลิเคชัน่ ของผู้ใช้บริการในประเทศไทย กลุ่ มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี้ คือ 
ผูใ้ชบ้รกิาร บวัหลวง เอม็แบงกก์ิง้ แอพพลเิคชัน่ ของผูใ้ชบ้รกิารในประเทศไทย จ านวน 400 คนโดยใชแ้บบสอบถามเป็น
เครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติิ
ทีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน คอื การวเิคราะห์ความแตกต่างโดยการหาค่าท ี การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว  
และการวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิพหุ 

ผลการวจิยัพบว่า ผู้ใช้บรกิารที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31-40 ปี มรีะดบัการศึกษา              
ต ่ากว่าปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า มอีาชพีเป็นพนกังานบรษิทัเอกชน สว่นใหญ่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต ่ากว่า 15,000 บาท 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 
   ปัจจยัดา้นการยอมรบัเทคโนโลย ีประกอบไปดว้ย 1) ดา้นการรบัรูป้ระโยชน์ในการใชง้าน และ 2) ดา้นการรบัรู้
ความง่ายในการใช้งาน มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใช้บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง แอพพลิเคชัน่ ของผู้ใช้บริการใน              
ประเทศไทย อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบัสถติ ิ0.01 และปัจจยัดา้นความไวว้างใจ มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจใชบ้รกิารบวัหลวง 
เอม็แบงกก์ิง้ แอพพลเิคชัน่ ของผูใ้ชบ้รกิารในประเทศไทย อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบัสถติ ิ0.01  
 
ค าส าคญั: การยอมรบัเทคโนโลย ีความไวว้างใจ ความตัง้ใจใชบ้รกิารบวัหลวง เอม็แบงกก์ิง้ แอพพลเิคชัน่ 
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Abstract 
 

This research had the objectives for studying the factor influencing intention to use Bualuang 
mBanking Application of customer in Thailand. The example that uses in this research was the customer who 
had an experience to use Bualuang mBanking Application in Thailand. The questionnaire was a tool to collect 
the information. The statistics were used for analyzing such as percentage, means, standard deviation, t-test 
(independent group), F-test (One-Way ANOVA) and multiple regression analysis. 

The researched results were found that the most of customer is a girl, an age below or equal 31-40 
years old, a secondary or equivalent education, a private company career, an income lower than 15,000 baht. 
 The hypothesis’s results were found that the technology acceptance model factor including                     
1) perceived usefulness and 2) perceived ease of use was influenced that intention to use Bualuang mBanking 
Application in Thailand at the statistical significant levels of 0.01 and The trust factor was influenced that 
intention to use Bualuang mBanking Application in Thailand at the statistical significant levels of 0.01. 
 
Keyword: Technology Acceptance Model, Trust, Intention to use Bualuang mBanking Application 
 
บทน า 

ความกา้วหน้าของเทคโนโลยดีจิทิลั ไดส้รา้งการเปลีย่นแปลงด้านพฤตกิรรมและทศันคติของผูบ้รโิภค รวมถึง
การใชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิผ่านระบบออนไลน์  ซึง่ในประเทศไทย มบีญัชบีรกิารธนาคารทางอนิเทอรเ์น็ตและมอื
ถอื หรอื บรกิารดจิติอลแบงกิง้ (Digital Banking) จ านวน 30 ลา้นบญัชโีดยประมาณ โดยหลงัจากทีร่ฐับาลเปิดตวัระบบ
การช าระเงินแบบ พร้อมเพย์ (Promtpay) ซึ่งเป็นระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payments 
System) ได้ส่งผลให้สถาบนัการเงินต่างๆ ได้คิดค้นและออกแบบการให้บรกิารธุรกรรมทางการเงนิในรูปแบบต่างๆ             
โดยค านึงถงึการตอบสนองต่อไลฟ์สไตลข์องผูบ้รโิภคยุคใหม่ใหไ้ดม้ากทีสุ่ด ซึง่ปัจจุบนัผูบ้รโิภคมแีนวโน้มทีจ่ะใชบ้รกิาร
ดิจิตอลแบงกิ้ง (Digital Banking) นี้ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง โดยเฉพาะการใช้บริการ Internet Banking และ Mobile 
Banking โดยประเด็นของการให้บรกิารก็คือ ท าให้ลูกค้าของธนาคารได้รบัความสะดวกและรวดเรว็มากขึ้นกว่าเดิม 
เพราะผู้ใช้บริการสามารถด าเนินธุรกรรมทางการเงินบางประเภทได้ด้วยตนเองผ่านหน้าจอมื อถือ, Tablet หรือ 
คอมพวิเตอร์ เพียงแค่ใช้ปลายนิ้วสมัผสัเท่านัน้ ท าให้ประหยดัในเรื่องค่าของเดนิทาง , สะดวก, ปลอดภัย และรวดเรว็ 
มากกว่าเดมิ ซึ่งทุกวนันี้ เกือบทุกธนาคาร กไ็ด้ให้บรกิารในส่วนนี้กบัลูกค้าของธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นบรกิารฝากเงนิ ,  
ถอนเงนิ, โอนเงนิ, เชค็ยอดเงนิ หรอื ช าระค่าสนิคา้และบรกิาร ซึง่จุดนี้นบัไดว้่าเป็นกา้วส าคญัของเทคโนโลยอีกีกา้วหนึ่ง 
และสง่ผลต่อการใชช้วีติประจ าวนัของผูบ้รโิภคเป็นอย่างมาก 

จากผลส ารวจของบรษิัท Gallup ในปี พ.ศ. 2559 พบว่าไทยยงัมลีูกคา้ทีน่ิยมใชบ้รกิารผ่านสาขาสงูถงึรอ้ยละ 
83 และมกีารใชบ้รกิารผ่านช่องทางออนไลน์ รอ้ยละ 41 และ แอพพลเิคชัน่ของสมารท์โฟน ร้อยละ 35 แสดงใหเ้หน็ว่า 
บริการทางการเงินดิจิตอลของไทยยังคงมีช่องว่างให้พัฒนาอยู่อีกมาก ประกอบกบัการพัฒนาโครงข่าย 4G ของผู้
ใหบ้รกิารเครอืข่ายโทรคมนาคมจะเป็นปัจจยัสนับสนุนให้ บรกิารดจิติอลแบงกิ้ง (Digital Banking) ของไทยมแีนวโน้ม
เติบโตจงึเป็นโอกาสของผู้ให้บรกิาร ทางการเงนิที่จะน า บรกิารดิจติอลแบงกิ้ง (Digital Banking) มาใช้ในการพฒันา
ผลิตภัณฑ์และบรกิารผ่านทุกช่องทางดิจิตอล เพื่อตอบสนองสภาพแวดล้อมทางสงัคมและพฤติกรรมของผู้บริโภค               
ที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้การเติบโตของธุรกจิอคีอมเมริ์ซท าให้ ผู้บรโิภคนิยมซื้อสนิค้าผ่านทางแอพพลเิคชัน่ของ
สมารท์โฟนและแทบ็เลต็เพิม่มากขึน้ เน่ืองจากการใชง้านสะดวกสบายและง่าย ท าใหโ้อกาสในการช าระเงนิเพื่อซือ้สนิคา้
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หรือบรกิารผ่านสมาร์ทโฟนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย (ที่มา www.gsb.or.th/getattachment/5d2722a9-093d-
4d15-a913-6445ad6b0cc3/Hot-Issue_สถาบนัการเงนิในยุคดจิติอล.aspx) 

จากขอ้มูลศูนย์ส ารวจความคดิเหน็บ้านสมเดจ็โพลล์ สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็
เจา้พระยาไดด้ าเนินการส ารวจผูใ้ชบ้รกิารทางการเงนิแบบออนไลน์ ของธนาคารพาณิชย ์โดยเกบ็จากการสุม่ตวัอย่างจาก
ประชากรที่อาศยัในจงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 1,223 ตวัอย่าง ซึ่งเกบ็ขอ้มูลเมื่อวนัที่ 30 มีนาคม - 3 เมษายน 
2560 พบว่า ธนาคารกสกิรไทย (K-Mobile) มผีูใ้ชบ้รกิารมากที่สุด คดิเป็นร้อยละ 28.90 รองลงมาคอื ธนาคารกรุงไทย 
(KTB netbank) คิดเป็นร้อยละ 17.30 ธนาคารกรุงเทพ (Bualuang m Banking) คิดเป็นร้อยละ 16.30 ธนาคารไทย
พาณิชย์ (SCB EASY) คิดเป็นร้อยละ 12.30และ ธนาคารกรุงศรอียุธยา (Krungsri) คิดเป็นร้อยละ 10.70 ตามล าดับ 
(อา้งองิ http://www.checkraka.com/knowledge/saving-2-68/1674515/) 

จากขอ้มลูทัง้หมดทีก่ล่าวมาขา้งตน้จะเหน็ว่า ในปัจจุบนัธนาคารพาณิชย ์มกีารแขง่ขนักนัสงูมากในการเป็นผูน้ า
ทางดา้นการใหบ้รกิาร Mobile Banking ซึง่จ านวนผูใ้ชบ้รกิารบวัหลวง  เอม็แบงกก์ิง้ แอพพลเิคชัน่ ของธนาคารกรุงเทพ 
ยงัมีจ านวนไม่มากเมื่อเทียบกบัธนาคารคู่แข่ง และยงัมีลูกค้าของธนาคารจ านวนมากที่เข้าไม่ถึงบรกิารนี้ เนื่องจาก
ผูใ้ช้บรกิารมทีางเลอืกในการใชบ้รกิารทางการเงนิเพิม่มากขึน้ และธนาคารจดัอยู่ในกลุ่มธนาคารที่มขีนาดใหญ่ ดงันัน้
ธนาคารจงึตอ้งหา วธิกีารและแนวทางในการตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร Mobile Banking ใหม้ปีระสทิธภิาพ
และครอง ส่วนแบ่งตลาดใหไ้ด้มากทีสุ่ดเพื่อบรรลุเป้าหมายของการประกอบธุรกจินัน่คอื “มกี าไรนัน่เอง” ธนาคารได้ใช้
เทคโนโลยีที่มีความมัน่คงปลอดภัย ให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นกันเอง เพื่อท าให้ธนาคารมีสดัส่วน
ผูใ้ชบ้รกิาร Mobile Banking เพิม่ขึน้และสามารถเป็นผูน้ าตลาด 

ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึท าการศกึษาเรื่อง การยอมรบัเทคโนโลยแีละความไวว้างใจทีม่อีทิธพิลต่อความตัง้ใจใชบ้รกิาร
บวัหลวง เอม็แบงกก์ิง้ แอพพลเิคชัน่ ของผูใ้ชบ้รกิารในประเทศไทย เพื่อน ามาใชเ้ป็นแนวทางใหผู้บ้รหิารธนาคารกรุงเทพ 
น าผลวิจยัที่ได้ ไปพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้บรโิภคกลุ่มเป้าหมายต่อไป 
เพื่อให้สอดคล้องกบัสิง่ที่ลูกค้าคาดหวงั และในอนาคตอาจน าผลการวิจยันี้ใช้ประกอบการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 
ใหก้บัธนาคารกรุงเทพ เพื่อเป็นการเพิม่ช่องทางการใหบ้รกิารของธนาคารอกีช่องทางหนึ่ง 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั   

1. เพื่อศึกษาลักษณะด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน มีความตัง้ใจใช้บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง 
แอพพลเิคชัน่ของผูใ้ชบ้รกิารในประเทศไทยแตกต่างกนั 

2. เพื่อศกึษาปัจจยัดา้นการยอมรบัเทคโนโลย ี(Technology Acceptance Model) ประกอบไปดว้ย 1) ดา้นการ
รบัรูป้ระโยชน์จากการใชง้าน (Perceived Usefulness) และ 2) ดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease to 
Use) ทีม่อีทิธพิลต่อความตัง้ใจใชบ้รกิารบวัหลวง เอม็แบงกก์ิง้ แอพพลเิคชัน่ของผูใ้ชบ้รกิารในประเทศไทย 

3. เพื่อศกึษาปัจจยัดา้นความไวว้างใจ ทีม่อีทิธพิลต่อความตัง้ใจใชบ้รกิารบวัหลวง เอม็แบงกก์ิง้ แอพพลเิคชัน่ 
ของผูใ้ชบ้รกิารในประเทศไทย 
 
สมมติฐานในการวิจยั 

1. ขอ้มูลประชากรศาสตร์ ด้าน เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้เฉลีย่ทีแ่ตกต่างกนั มอีทิธพิลต่อ
ความตัง้ใจใชบ้รกิารบวัหลวง เอม็แบงกก์ิง้ แอพพลเิคชัน่ ของผูใ้ชบ้รกิารในประเทศไทยแตกต่างกนั 

2. ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model) 1) ด้านการรบัรู้ประโยชน์จากการ            
ใช้งาน (Perceived Usefulness) และ 2) ด้านการรบัรู้ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease to Use) มีอทิธพิลต่อ
ความตัง้ใจใชไ้ลน์ทวีขีองผูใ้ชบ้รกิารในประเทศไทย 
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3. ปัจจัยด้านความไว้วางใจ มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใช้บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง แอพพลิเคชัน่  ของ
ผูใ้ชบ้รกิารในประเทศไทย 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

ทฤษฎีการยอมรบัเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model) เดวสิ (Davis, 1989) ไดค้ดิคน้และพฒันา 
แบบจ าลองดา้นการยอมรบัเทคโนโลย ีขึน้มาซึ่งเป็นทฤษฎีที่นิยมใช้ในปัจจุบนั เพื่ออธบิายพฤติกรรมการยอมรบัของ
บุคคลระบบเทคโนโลย ีหรอืสารสนเทศใหม่มาใช ้การท าความเขา้ใจในเทคโนโลยแีละการตดัสนิใจทีจ่ะยอมรับเทคโนโลย ี
แลว้น าเทคโนโลยมีาใชใ้นชวีติประจ าวนั  

ทฤษฎีการยอมรบัเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model) ไดแ้สดงใหเ้หน็ว่าพฤตกิรรมทีเ่จตนาหรอื
ตัง้ใจใช ้(Behavioral intention to use) ขึน้กบัการรบัรู ้2 เรื่อง คอื 

การรบัรู้ว่าง่ายต่อการใช้งาน หมายถึง ระดบัความเชื่อของผู้ใช้งานที่คาดหวงัต่อระบบสารสนเทศที่มกีาร
พฒันาขึน้มาเพื่อให้เกดิความง่ายไม่ซบัซ้อน และไม่ต้องอาศยัความรูค้วามสามารถ ต่อการเรยีนรู้ที่จะใช้งาน การรบัรู้
ค ว าม ง่ าย ใน การใช้ ง านมี อิท ธิพ ลท างต รง ต่ อก ารใช้ ร ะบ บ  (Agarwal & Prasad, 1999; Davis, Bagozzi & 
Warshaw,1989; Jackson, Chow & Leitch, 1997; Venkatesh, 1999) 

การรบัรู้ประโยชน์จากการใช้งาน หมายถึง การที่บุคคลรบัรู้ว่าระบบสารสนเทศที่น ามาใช้นัน้ก่อให้เกิด
ประโยชน์ซึ่งการรบัรู้ประโยชน์มอีทิธพิลโดยตรงต่อความตัง้ใจใช้ระบบสารสนเทศ (Agarwal & Prasad, 1999; Davis, 
Bagozzi & Warshaw,1989; Jackson, Chow & Leitch, 1997; Venkatesh, 1999) สร้างความพึงพอใจของผู้ใช้ให้
สามารถใชง้านไดอ้ย่างสะดวก ดงันัน้การรบัรูป้ระโยชน์เป็นปัจจยัส าคญัทีบ่่งชีถ้งึความตัง้ใจใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ 

ในส่วนของความตัง้ใจสามารถอธบิายไดว้่า ความตัง้ใจ คอื การเอาใจจดจ่อ ซึง่เป็นการตดัสนิใจทีจ่ะเลอืกหรอื
กระท าในวธิใีดวธิหีนึ่ง มทีศิทางแน่วแน่ของจติ มจีุดมุ่งหมายชดัเจนต่อสิง่ทีป่รารถนา และแสดงออกตามทีม่ทีศันคตหิรอื
ความเชื่อต่อสิง่นัน้ (องัครกัษ์ มวีรรณสขุกุล, 2553) 
 ทฤษฎีความไว้วางใจ (Trust) แมคไนท์ (McKnight, 2002) ได้ศึกษาและพฒันาเครื่องมอืวดัความไว้วางใจ
ส าหรบัพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส ์ที่กล่าวว่าความไว้วางใจเกดิขึน้ จากองคป์ระกอบสองดา้นคอื ความเชื่อในการไว้วางใจ 
(Trusting Belief)  และเจตนาในการไว้วางใจ (Trusting Intention) โดยแสดงให้เห็นว่า ความเชื่อในการไว้วางใจเป็น
ปัจจยัทีน่ าไปสูเ่จตนาในการไวว้างใจก่อน แลว้จงึก่อใหเ้กดิพฤตกิรรมของแต่ละบุคคล 
   
วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื ผูใ้ชบ้รกิาร หรอืทีเ่คยใชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 

(มหาชน) ผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ เนื่องจากผู้วิจยัไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ดงันัน้ ผู้วจิยัจงึใช้วธิกีารเลอืก
ตวัอย่าง แบบไม่ใชท้ฤษฎีความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) โดยใชสู้ตรการค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างแบบ 
ไม่ทราบจ านวนประชากร (กัลยา วานิชย์บัญชา. 2550: 27-28) ด้วยขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 385 ตัวอย่างและ              
เพื่อป้องกนัการตอบแบบสอบถามทีไ่ม่สมบรูณ์ ดงันัน้ผูว้จิยัจงึไดส้ ารองไว ้4% ของกลุ่มตวัอย่างเป็นจ านวน 15 ตวัอย่าง
ดงันัน้ กลุ่มตวัอย่างทัง้หมดทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ม ีจ านวน 400 ตวัอย่าง 
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 เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาเป็นแบบสอบถามจ านวน 1 ชุด โดยแบ่งเน้ือหาค าถามออกเป็น 4 สว่น คอื เครื่องมอื

ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการศึกษาวิจัยครัง้นี้  ผู้วิจ ัยได้สร้างเครื่องมือและขัน้ตอนการสร้างเครื่องมือหรือ
แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึง่ประกอบไปดว้ยค าถาม 4 สว่น  

ขัน้ตอนในการสรา้งเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครื่องมือและขัน้ตอนการสร้างเครื่องมือ คือ การออกแบบสอบถามเพื่อใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ท าการ
ด าเนินการสรา้งเครื่องมอื ดงัต่อไปนี้ 

1. ศกึษาเอกสารขอ้มลูจากเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งต่างๆเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม  
2. สร้างแบบสอบถามโดยขอบเขตของแบบสอบถามจะเกี่ยวข้องกบัขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลของผู้บรโิภค             

การยอมรบัเทคโนโลยแีละความไวว้างใจทีม่อีทิธพิลต่อความตัง้ใจใชบ้รกิารบวัหลวง เอม็แบงกก์ิง้ แอพพลเิคชัน่ 
3. รูปแบบของแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งประกอบ             

ไปดว้ยค าถาม 4 สว่น  
4. น าแบบสอบถามที่ไดป้รบัปรุงแลว้เสนอต่ออาจารยเ์พื่อพจิารณาตรวจสอบอกีครัง้ ให้สมบูรณ์ก่อนน าไปท า

การทดลอง 
5. น าแบบสอบถามไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่างจ านวน 40 ราย เพื่อทดสอบและน าผลแบบสอบถามที่ไดไ้ปหา

คุณภาพของเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั วเิคราะหห์าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของกลุ่มค าถาม โดยใชว้ธิหีาค่าสมัประสทิธิ ์
อลัฟ่า (Alpha - coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) ซึง่ตอ้งมคี่ามากกว่าหรอืเท่ากบั 0.7 (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2544) 
 
ผลการวิจยั 
 1. ผลการวจิยัพบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุ 31-40 ปี มรีะดบัการศกึษา
ต ่ากว่าปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า มอีาชพีเป็นพนกังานบรษิทัเอกชน สว่นใหญ่มรีายเฉลีย่ต่อเดอืนต ่ากว่า 15,000 บาท 

2. ดา้นการยอมรบัเทคโนโลย ี(Technology Acceptance Model) ประกอบดว้ย 1) ดา้นการรบัรูป้ระโยชน์จาก
การใช้งาน (Perceived Usefulness) และ 2) ด้านรบัรู้ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease to Use) ที่มีอิทธิพล              
ต่อความบรกิารบวัหลวง เอม็แบงกก์ิง้ แอพพลเิคชัน่ของผูใ้ชบ้รกิารในประเทศไทย โดยแจกแจงเป็นค่าเฉลีย่และค่าส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน สามารถสรุปผลได ้ดงันี้ 
 ดา้นการรบัรู้ประโยชน์จากการใชง้าน (Perceived Usefulness) ความคดิเหน็ของผู้ใชบ้รกิาร ดา้นการยอมรบั
เทคโนโลย ี(Technology Acceptance Model) ด้านการรบัรู้ประโยชน์จากการใช้งาน (Perceived Usefulness) พบว่า             
มีผลรวมอยู่ในระดบั เห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.77  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า  ในข้อช่วยประหยดัเวลา
เดนิทาง มคีวามคดิเหน็โดยรวมอยูใ่นระดบัเหน็ดว้ยมากทีส่ดุ โดยมคี่าเฉลีย่ 4.31 รองลงมาคอื ท าใหส้ะดวกสบายมากขึน้
มคีวามคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมากที่สุด โดยมคี่าเฉลีย่ 4.22 ช่วยลดเวลาในการท าธุรกรรมมคีวามคดิเหน็
โดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมากทีส่ดุ มคี่าเฉลีย่ 4.21 และสามารถท าธุรกรรมไดห้ลากหลายมคีวามคดิเหน็โดยรวมอยู่ใน
ระดบัเหน็ดว้ยมาก มคี่าเฉลีย่ 3.90 ตามล าดบั 
 ดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease to Use) ความคดิเหน็ของผูใ้ช้บรกิาร ดา้นการยอมรบั
เทคโนโลยี (Technology Acceptance Model) ด้านการรบัรู้ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease to Use) พบว่า               
มีผลรวมอยู่ในระดับ เห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 
สามารถท าธุรกรรมทางการเงนิได้ทุกที่ มคีวามคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ด้วยมาก มคี่าเฉลี่ย 4.16 รองลงมาคือ
สามารถท าธุรกรรมทางการเงนิได ้24 ชัว่โมง มคีวามคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมาก มคี่าเฉลีย่ 4.08 มขี ัน้ตอน
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ง่ายในการใช้งาน มคีวามคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ด้วยมาก มคี่าเฉลีย่ 3.71 และ ช่วยให้คน้หาสาขาของธนาคาร
ง่ายขึน้ มคีวามคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมาก มคี่าเฉลีย่ 3.56 ตามล าดบั 

3. ความไวว้างใจ ความคดิเหน็ของผู้ใช้บรกิาร ด้านความไวว้างใจ พบว่า มผีลรวมอยู่ในระดับ เหน็ด้วยมาก 
โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.73 เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า ขอ้ที่มคี่าเฉลีย่สงูสุดบวัหลวง เอม็แบงกก์ิง้ แอพพลเิคชัน่ ไดร้บั
การยอมรบัจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย 4.08 รองลงมาคือ           
บวัหลวง เอม็แบงก์กิ้ง สามารถเชื่อถือได ้มคีวามคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมาก มคี่าเฉลี่ย 4.06 ท่านเชื่อถือ
ขอ้มูลจากธนาคารกรุงเทพจ ากดั(มหาชน) ที่เป็นผูใ้หบ้รกิาร มคีวามคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมาก มคี่าเฉลี่ย 
4.02 และ บวัหลวง เอม็แบงกก์ิง้ มคีวามซื่อสตัย์ ไม่เอาเปรยีบผูบ้รโิภค มคีวามคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมาก 
มคี่าเฉลีย่ 3.97 ตามล าดบั 

4. ความตัง้ใจใชบ้รกิารบวัหลวง เอม็แบงกก์ิง้ แอพพลเิคชัน่ ความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้รกิาร ดา้นความตัง้ใจใชข้อง
ผู้ใช้บรกิารในประเทศไทย พบว่า มีผลรวมอยู่ในระดบั เหน็ด้วยมาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.85 เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า ขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่สงูสุดคอื ท่านตัง้ใจทีจ่ะใชบ้รกิาร บวัหลวง เอม็แบงกก์ิ้ง แอพพลเิคชัน่ในอนาคตอนัใกล้นี้แน่นอน  
มคีวามคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วยมาก มคี่าเฉลี่ย 3.93 และมคี่าเท่ากนัคอื ในอนาคต ท่านจะยังคงใช้บรกิาร   
บวัหลวง เอม็แบงกก์ิง้ แอพพลเิคชัน่ ต่อไป มคีวามคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมาก มคี่าเฉลีย่ 3.93 รองลงมาคอื
ท่านมคีวามตัง้ใจทีจ่ะท าธุรกรรมทางการเงนิผ่าน บวัหลวง เอม็แบงกก์ิง้ แอพพลเิคชัน่ มคีวามคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบั
เห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย 3.85 ท่านตัง้ใจที่จะใช้บรกิาร บวัหลวง เอ็มแบงก์กิ้งแอพพลเิคชัน่ ทนัที ที่มโีอกาส มคีวาม
คดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมาก มคี่าเฉลีย่ 3.80 และท่านจะเลอืก บวัหลวง เอม็แบงกก์ิง้ แอพพลเิคชัน่ มคีวาม
คดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมาก มคี่าเฉลีย่ 3.78 ตามล าดบั 

5. เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืนที่แตกต่างกนั มีความตัง้ใจใช้บรกิาร บวัหลวง    
เอม็แบงกก์ิง้ แอพพลเิคชัน่ ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั .05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

6. ปัจจยัด้านการยอมรบัเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model) ประกอบด้วย 1) การรบัรู้ประโยชน์           
ในการใชง้าน (Perceived Usefulness) และ 2) การรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease to Use) มอีทิธพิลต่อ
ความตัง้ใจใชบ้วัหลวง เอม็แบงกก์ิง้ แอพพลเิคชัน่ ของผูใ้ชบ้รกิารในประเทศไทย ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.01 พบว่า 
ปัจจยัด้านการยอมรบัเทคโนโลยี ด้านการรบัรู้ประโยชน์ในการใช้งาน (Perceived Usefulness) เป็นปัจจยัที่มีอทิธพิล            
ต่อความตัง้ใจใช้บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง แอพพลิเคชัน่ มีค่าสมัประสทิธิค์วามถดถอยมาตรฐานเท่ากบั 0.502              
(t = 10.179, Sig. = 0.000) และ ปัจจยัดา้นการยอมรบัเทคโนโลย ีดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease 
to Use) เป็นปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความตัง้ใจใชบ้รกิารบวัหลวง เอม็แบงกก์ิง้ แอพพลเิคชัน่ มค่ีาสมัประสทิธิค์วามถดถอย
มาตรฐานเท่ากบั 0.213 (t = 4.199, Sig. = 0.000) ซึ่งมอีทิธพิลกบัตวัแปรตามในเชงิบวกทัง้สองตวัแปร และสอดคลอ้ง
กบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 
 
สรปุและอภิปรายผล 

สมมติฐานท่ี 1 ข้อมูลประชากรศาสตร ์ดา้น เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ทีแ่ตกต่างกนั 
มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใช้บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง แอพพลิเคชัน่ ของผู้ใช้บริการในประเทศไทยไม่มีความ               
แตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริสุดา รอดทอง (2556) ที่ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ความตัง้ใจในการ              
ดาวน์โหลดโมบายแอพพลเิคชัน่ ของผูใ้ชโ้ทรศพัทเ์คลื่อนทีใ่นกลุ่มสมารท์โฟน พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัมคีวาม
ตัง้ใจในการดาวน์โหลด โมบายแอพพลิเคชัน่ของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มสมาร์ทโฟน ไม่แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัด้านการยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นการรบัรูป้ระโยชน์จากการใชง้านและดา้นการรบัรูว้่า
ความง่ายในการใช้งาน มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใช้บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง แอพพลิเคชัน่ ของผู้ใช้บริการใน            
ประเทศไทย ซึง่ผลจากการศกึษา พบว่า  
  สมมติฐานท่ี 2.1 ปัจจยัด้านการยอมรบัเทคโนโลยี ด้านการรบัรูป้ระโยชน์จากการใช้ เป็นปัจจยั
ที่มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใช้บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง แอพพลิเคชัน่ ซึ่งมีอิทธิพลกับตัวแปรตามในเชิงบวก               
โดยสอดคล้องกบังานวจิยัของ พรชนก พลาบูลย์ (2558) ได้ศกึษาเรื่อง การยอมรบันวตักรรมและเทคโนโลยี การใช้
เทคโนโลย ีและพฤตกิรรมผู้บรโิภคทีส่่งผลต่อความตัง้ใจของประชาชนในการใชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิผ่าน ระบบ
พร้อมเพย์ (PromptPay) ของรัฐบาลไทย พบว่า ด้านการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี ได้แก่ ด้านการรับรู้ถึง
ประโยชน์ และ ดา้นการรบัรูค้วามง่ายต่อการใช ้ส่งผลต่อความตัง้ใจของประชาชนในการใชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิ
ผ่านระบบพรอ้มเพย ์(PromptPay) ของรฐับาลไทย อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 อกีทัง้ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ ณัฏฐนันท์ พิธิวตัโชติกุล (2558) ได้ศึกษาเรื่อง การยอมรบัเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือ การตลาดผ่านสื่อสงัคม
ออนไลน์ และพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ที่ส่งผลต่อความตัง้ใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชันของผู้บริโภค            
ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยโีทรศพัทม์อืถอื ไดแ้ก่ ดา้นการรบัรูป้ระโยชน์จากการใชง้าน และ
ด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน ส่งผลต่อความตัง้ใ จซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชัน ของผู้บริโภค                           
ในกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 และสุดท้ายยงั สอดคล้องกบังานวจิยัของ สริสิุดา รอดทอง 
(2556) ได้ศกึษาเรื่อง ความตัง้ใจในการดาวน์โหลดโมบายแอพพลเิคชัน่ของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มสมาร์ทโฟน 
พบว่า ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ และด้านการรบัรู้ความง่าย มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจในการดาวน์โหลดโมบาย
แอพพลเิคชัน่ของผูใ้ชโ้ทรศพัทเ์คลื่อนทีใ่นกลุ่มสมารท์โฟน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั  
  สมมติฐานท่ี 2.2 ปัจจยัด้านการยอมรบัเทคโนโลยี ด้านการรบัรู้ความง่ายในการใช้งาน เป็น
ปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจใช้บรกิารบวัหลวง เอม็แบงก์กิ้ง แอพพลเิคชัน่ ซึ่งมอีิทธพิลกบัตวัแปรตามในเชงิบวก               
โดยสอดคล้องกบังานวจิยัของ พรชนก พลาบูลย์ (2558) ได้ศกึษาเรื่อง การยอมรบันวตักรรมและเทคโนโลยี การใช้
เทคโนโลย ีและพฤตกิรรมผู้บรโิภคทีส่่งผลต่อความตัง้ใจของประชาชนในการใชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิผ่าน ระบบ
พร้อมเพย์ (PromptPay) ของรัฐบาลไทย พบว่า ด้านการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี ได้แก่ ด้านการรับรู้ถึง
ประโยชน์ และ ดา้นการรบัรูค้วามง่ายต่อการใช ้ส่งผลต่อความตัง้ใจของประชาชนในการใชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิ
ผ่านระบบพรอ้มเพย ์(PromptPay) ของรฐับาลไทย อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 อกีทัง้ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ ณัฏฐนันท์ พิธิวตัโชติกุล (2558) ได้ศึกษาเรื่อง การยอมรบัเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือ การตลาดผ่านสื่อสงัคม
ออนไลน์ และพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ที่ส่งผลต่อความตัง้ใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชันของผู้บริโภค                 
ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยโีทรศพัทม์อืถอื ไดแ้ก่ ดา้นการรบัรูป้ระโยชน์จากการใชง้าน และ
ด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน ส่งผลต่อความตัง้ใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชัน ของผู้บริโภค                  
ในกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 และสุดท้ายยงั สอดคล้องกบังานวจิยัของ สริสิุดา รอดทอง 
(2556) ได้ศกึษาเรื่อง ความตัง้ใจในการดาวน์โหลดโมบายแอพพลเิคชัน่ของผู้ใช้โทรศพัท์เคลื่อนที่ในกลุ่มสมาร์ทโฟน 
พบว่า ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ และด้านการรบัรู้ความง่าย มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจในการดาวน์โหลดโมบาย
แอพพลเิคชัน่ของผูใ้ชโ้ทรศพัทเ์คลื่อนทีใ่นกลุ่มสมารท์โฟน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั  
 สมมติฐานท่ี 3 ปัจจัยด้านความไว้วางใจ  มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใช้บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง 
แอพพลเิคชัน่ ของผูใ้ชบ้รกิารในประเทศไทย ซึง่ผลจากการศกึษาพบว่า ปัจจยัดา้นความไวว้างใจ เป็นปัจจยัทีม่อีทิธพิล
ต่อความตัง้ใจใชบ้รกิารบวัหลวง เอม็แบงกก์ิ้ง แอพพลเิคชัน่ ซึ่งมอีทิธพิลกบัตวัแปรตามในเชงิบวก โดยสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ พศิุทธิ ์อุปถมัภ์ (2556) ไดศ้กึษาเรื่อง ความไวว้างใจและลกัษณะธุรกจิผ่านสื่อสงัคม ออนไลน์ดา้นชื่อเสยีง 
ขนาด คุณภาพข้อมูล ความปลอดภัยในการท าธุรกรรม การสื่อสาร ประโยชน์  ทางเศรษฐกิจและการบอกต่อส่งผล                 
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ต่อความตัง้ใจซื้อสินค้าผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ พบว่า ความไว้วางใจและลักษณะธุรกิจผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ด้าน 
ประโยชน์ทางเศรษฐกจิและดา้นการบอกต่อส่งผลต่อความความตัง้ใจซือ้สนิค้าผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทีร่ะดบั 0.05 อกีทัง้ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ดวงกมล ลาภกาญจนพงศ ์(2553) ไดศ้กึษาเรื่อง ปัจจยัส าคญั 
ที่ส่งผลต่อความตัง้ใจในการซื้อสนิค้าหรอืบริการออนไลน์ในมิติของการรบัรู้ถึงความเสี่ยงและความเชื่อมัน่ไว้วางใจ               
ของผู้บรโิภค พบว่า ปัจจยัความไว้วางใจ ส่งผลต่อส่งผลต่อความตัง้ใจในการซื้อสนิค้าหรอืบรกิารออนไลน์ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัย อิทธิพลต่อความตัง้ใจใช้บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง แอพพลิเคชัน่ ของผู้ใช้บริการใน               
ประเทศไทย ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงันี้ 
 1. ด้านประชากรศาสตร ์ 
 นักการตลาด/บรษิัทควรส่งเสรมิการใหบ้รกิารโดยเน้นไปยงัผูบ้รโิภคในทุกเพศ ทุกวยั ทุกระดบัการศกึษาและ
อาชีพ เพราะบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง แอพพลิเคชัน่ เป็นบริการที่มีประโยชน์หลากหลาย เช่น ช่วยลดเวลาเดินทาง                
ช่วยประหยดัค่าเดนิทาง มอีตัราค่าธรรมเนียมทีย่่อมเยา และนอกจากนี้ยงัสามารถท าธุรกรรมไดทุ้กทีทุ่กเวลา เพิม่ความ
สะดวกสบายแก่ผู้ใช้บรกิารมากขึน้ ช่วยใหน้ักการตลาด/บรษิัทสามารถท ากจิกรรมส่งเสรมิการขายไดเ้พิม่มากขึน้ แ ละ
เพื่อสรา้งฐานผูใ้ชบ้รกิารใหม่ๆ ใหเ้พิม่ขึน้ไดใ้นอนาคต 
 2. ด้านการยอมรบัเทคโนโลยี ด้านการรบัรูป้ระโยชน์จากการใช้งาน  
 ผลการศกึษาด้านการยอมรบัเทคโนโลย ีด้านการรบัรูป้ระโยชน์จากการใช้งาน พบว่า ปัจจยัด้านการยอมรบั
เทคโนโลย ีดา้นการรบัรูป้ระโยชน์จากการใชง้าน มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจใชบ้รกิารบวัหลวง เอม็แบงกก์ิง้ แอพพลเิคชัน่ 
ของผูใ้ชบ้รกิารในประเทศไทย โดยคดิเหน็ของผูใ้ชบ้รกิารในด้านการยอมรบัเทคโนโลย ีดา้นการรบัรูป้ระโยชน์จากการ  
ใช้งาน มีผลรวมอยู่ในระดบั เห็นด้วยมาก และด้านการยอมรบัเทคโนโลย ีด้านการรบัรู้ประโยชน์ในการใช้งาน ยงัมี
อทิธพิลต่อความตัง้ใจใชบ้รกิารบวัหลวง เอม็แบงกก์ิง้ แอพพลเิคชัน่ เป็นล าดบัที ่2 

โดยในด้านการยอมรบัเทคโนโลยี ด้านการรบัรู้ประโยชน์ในการใช้งาน พบว่า ผู้ใช้บรกิารส่วนใหญ่มีความ
คดิเหน็ว่า การใชง้านบวัหลวง เอม็แบงกก์ิ้ง แอพพลเิคชัน่ ท าให้ผูใ้ชบ้รกิารสามารถท าธุรกรรมทางการเงนิไดร้บัความ
สะดวกสบายมากขึน้ และลดเวลาในการท าธุรกรรมทางการเงนิ  

ดงันัน้ หากบวัหลวง เอม็แบงกก์ิ้ง แอพพลเิคชัน่ ต้องการขยายฐานลูกค้าให้เพิม่มากขึน้ นักการตลาด/บรษิัท
ควรควรมกีารประชาสมัพนัธ ์โดยน าเรื่องของความปลอดภยัในการรกัษาขอ้มลู และประโยชน์ทีไ่ดร้บั เช่น ความสะดวก
รวดเรว็ ค่าธรรมเนียมที่ต ่ากว่า เป็นต้น น าเสนอผ่านสื่อต่างๆ เช่น โทรทศัน์ สื่อออนไลน์ อาทิ เฟซบุ๊ก (Facebook),            
ทวสิเตอร ์(Twitter) เป็นต้น หรอืสามารถจดักจิกรรมเคลื่อนทีต่ามสาขา หรอืหา้งสรรพสนิคา้ต่างๆ เพื่อเขา้ถงึ กลุ่มลูกคา้
ได้กว้างมากยิง่ขึน้ และเพิ่มเติมบรกิาร เช่น สามารถช าระค่าสาธารณูปโภค สามารถช าร ะค่าสายการบิน มกีารตัง้ค่า
รายการที่ใช้เป็นประจ ามกีารบนัทกึขอ้มูลการใช้บรกิาร แสดงประวตัิการเขา้ใช้ เพื่อท าให้ผู้ใช้บรกิารเกดิความสะดวก 
มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการ ท าให้กับทางผู้บริโภคทราบถึงประโยชน์ของการใช้ บริการช าระเงินผ่านระบบพาณิชย์
อเิลก็ทรอนิกส ์เพราะเมื่อผูบ้รโิภคทราบถงึประโยชน์จะส่งผลให ้ผูบ้รโิภคเลอืกใชบ้รกิารช าระเงนิผ่านทางระบบพาณิชย์
อเิลก็ทรอนิกสม์ากขึน้  

3. ด้านการยอมรบัเทคโนโลยี ด้านการรบัรูค้วามง่ายในการใช้งาน  
ผลการศึกษาด้านการยอมรบัเทคโนโลย ีด้านการรบัรู้ความง่ายในการใช้งาน พบว่า  ปัจจยัด้านการยอมรบั

เทคโนโลย ีด้านการรบัรู้ความง่ายในการใชง้าน มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจใช้บรกิารบวัหลวง เอม็แบงก์กิง้ แอพพลเิคชัน่ 
โดยคิดเห็นของผู้ใช้บริการในด้านการยอมรบัเทคโนโลยี ด้านการรบัรู้ความง่ายในการใช้งาน มีผลรวมอยู่ในระดับ               
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เหน็ด้วยมาก และดา้นการยอมรบัเทคโนโลย ีด้านการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน ยงัมอีทิธพิลต่อความตัง้ใจใชบ้รกิาร           
บวัหลวง เอม็แบงกก์ิง้ แอพพลเิคชัน่ เป็นล าดบัที ่3 

เน่ืองจากในดา้นการยอมรบัเทคโนโลย ีดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารส่วนใหญ่มคีวาม
คดิเหน็ว่า การใชง้านบวัหลวง เอม็แบงกก์ิง้ แอพพลเิคชัน่ ท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารสามารถท าธุรกรรมทางการเงนิไดทุ้กที ่และ
สามารถท าธุรกรรมทางการเงนิได ้24 ชัว่โมง 

ดงันัน้ หากบวัหลวง เอม็แบงกก์ิ้ง แอพพลเิคชัน่ ต้องการขยายฐานลูกค้าให้เพิม่มากขึน้ นักการตลาด/บรษิัท
ควรพัฒนาการให้บริการให้มีความง่ายสะดวก ให้ความส าคัญในเรื่องของขัน้ตอนในการใช้บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง 
แอพพลิเคชัน่ ไม่ควรมีความซับซ้อนมากนัก เพื่อให้ผู้บริโภคไม่ต้องใช้ความพยายามในการเรียนรู้การใช้งาน
แอพพลเิคชัน่ ผูป้ระกอบการควรมกีารประชาสมัพนัธถ์งึขัน้ตอนและ กระบวนการช าระเงนิออนไลน์ โดยน าเสนอขัน้ตอน
ที่ละเอยีด ชดัเจน และวธิีกีารปฏิบตัิในแต่ละขัน้ตอนผ่านทางแผ่นพบั หรอืหน้าเว็บไซต์เพื่อให้ลูกค้าสามารถที่จะท า 
การศกึษาวธิกีารใช้งานได้ ตลอดเวลา จะท าให้ผู้บรโิภคสามารถที่จะเขา้ใจและปฏิบตัิได้อย่างง่าย ไม่มคีวามซบัซ้อน
จนเกนิไป เมื่อผูบ้รโิภค รบัรูค้วามสะดวกง่ายดายในการใชบ้วัหลวง เอม็แบงกก์ิง้ แอพพลเิคชัน่ กจ็ะท าใหเ้กดิการยอมรบั
เทคโนโลย ีน าไปใชแ้ละสง่ผลต่อความตัง้ใจใชต่้อไป 

4. ด้านความไว้วางใจ  
ผลการศึกษาด้านความไว้วางใจ มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใช้บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง แอพพลิ เคชัน่                 

โดยคดิเหน็ของผูใ้ชบ้รกิารในดา้นความไวว้างใจ มผีลรวมอยู่ในระดบั เหน็ดว้ยมาก และดา้นความไวว้างใจ ยงัมอีทิธพิล
ต่อความตัง้ใจใชบ้รกิารบวัหลวง เอม็แบงกก์ิง้ แอพพลเิคชัน่ เป็นล าดบัที ่1 
 เนื่ องจากในด้านความไว้วางใจ พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนให ญ่มีความคิดเห็นว่า บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง 
แอพพลเิคชัน่ ไดร้บัการยอมรบัจากหน่วยงานทีน่่าเชื่อถอื สามารถเชื่อถอืได ้และไม่เอาเปรยีบผูบ้รโิภค 
 ดงันัน้ หากบวัหลวง เอม็แบงกก์ิ้ง แอพพลเิคชัน่ ต้องการขยายฐานลูกค้าให้เพิม่มากขึน้ นักการตลาด/บรษิัท
ควรพฒันาระบบใหม้คีวามปลอดภยั โดยมกีารอพัเดท Security Patch ใหม่ๆอยู่สม ่าเสมอเพื่อใหป้ลอดภยัจากมจิฉาชพี 
จากการโจรกรรมขอ้มูลทางดจิติอล นอกจากนี้ควรดูแลรกัษาความเป็นส่วนตวัของขอ้มูลทีเ่ป็นความลบั โดยอนุญาตให้             
ผูท้ี่มสีทิธเิท่านัน้ ทีจ่ะเขา้ถงึและเรยีกดูขอ้มูลได ้ซึ่งต้องมกีารควบคุมการเขา้ถงึขอ้มูลทีเ่ป็นความลบัและต้องไม่เปิดเผย
กบัผูไ้ม่มสีทิธ ิเมื่อท าธุรกรรมทางการเงนิ เป็นการสรา้งความประทบัใจใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารมากขึน้อกีดว้ย 
 
ประกาศคณูุปการ 

สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาอย่างสูงจาก อาจารย์ ดร.วรนิร าไพ รุ่งเรืองจิตต์ อาจารย ์               
ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ที่ได้กรุณาเสียสละเวลาอนัมีค่านับตัง้แต่เริ่มต้นจนเสรจ็สมบูรณ์ ในการให้ค าปรึกษาค าแนะน า                 
ที่มคีุณค่า ช่วยเหลอื ตรวจสอบ และแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการท าสารนิพนธ์ฉบบันี้เป็นอย่ างยิ่ง  
ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรุณา  ความเมตตา  และขอกราบของพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 

ผู้วิจ ัยกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.อินทกะ พิริยะกุล และอาจารย์ ดร.กัลยกิตติ ์กีรติอังกูร ที่ให้ความ
อนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืของแบบสอบถาม และเป็นคณะกรรมการในการสอบสารนิพนธ ์ 
ซึง่ไดส้ละเวลาอนัมคี่าในการใหข้อ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อปรบัปรุง แกไ้ขขอ้บกพร่องอนัเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการท าวจิยั
ชิน้น้ี 

ขอขอบพระคุณคณาจารยโ์ครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกทา่นทีใ่หค้วามเมตตา ใหค้วามรู ้ทัง้ในทางทฤษฎ ี 
รวมถงึการประยุกต์ใชใ้นทางปฏบิตัิ และขอขอบพระคุณเจา้หน้าที่ทุกท่านที่ช่วยประสานงาน และอ านวยความสะดวก
ต่างๆ พรอ้มทัง้ใหค้วามช่วยเหลอืดว้ยดเีสมอมา 
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สุดทา้ยนี้ ขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดา ญาตพิีน้่อง ของผูว้จิยัทีไ่ดใ้หก้ารสนับสนุน ส่งเสรมิ พรอ้มทัง้เป็น
ก าลงัใจใหต้ลอดมา ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ  น้องๆ ทีใ่หก้ าลงัใจและคอยช่วยเหลอืกนัเสมอมา รวมถงึผูต้อบแบบสอบถาม
ทุกท่านที่สละเวลา ให้ความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม และขอขอบคุณผูม้สี่วนช่วยเหลอืทุกท่านที่มไิด้เอ่ยถึงมา             
ณ ทีน่ี้ดว้ย 
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