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บทคดัย่อ 

 
การวจิยัครัง้นี้ มจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาการประเมนิปจัจยัดา้นการยอมรบัเทคโนโลยทีีส่ง่ผลใหผู้ใ้ชบ้รกิาร

ตัง้ใจที่จะใช้บริการโมบายแบงค์กิ้ง (Mobile banking) ของผู้ใช้บริการธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร                
ซึ่งประกอบด้วย การรบัรูถ้ึงประโยชน์ที่ได้รบัจากเทคโนโลยสีารสนเทศ และการรบัรู้ถึงความง่ายต่อการใช้งาน     
ที่มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจที่จะใช้บริการโมบายแบงค์กิ้ง (Mobile banking) ของผู้ใช้บริการธนาคารในเขต
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัคอื กลุ่มผูใ้ชบ้รกิารธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน คอื การวเิคราะหว์เิคราะหส์มการถดถอยพหุคณู  

ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า  
ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มกีารใชบ้รกิารโมบายแบงคก์ิง้ (Mobile banking) อยู่เป็นประจ า 2-3 วนัต่อ

สปัดาห ์ผูต้อบแบบสอบถามใหก้ารยอมรบัเทคโนโลย ีดา้นการรบัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ทีม่ต่ีอ Mobile Banking โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ และผูต้อบแบบสอบถามใหก้ารยอมรบัเทคโนโลย ีดา้นการ
รบัรูค้วามง่ายต่อการใชง้านโดยรวมในระดบัมาก 

การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ด้านบริการด้านบัญชี ด้านบริการ             
การโอนเงนิ ด้านบรกิารกองทุน/หลกัทรพัย์/หุ้น ด้านบรกิารอื่นๆ มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจที่จะใช้บรกิาร Mobile 
Banking  ของผู้ใช้บรกิารธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยสามารถ
อธบิายไดร้อ้ยละ 59.4      

การรบัรูค้วามง่ายต่อการใชง้าน ไดแ้ก่ 1.การเขา้สู่ระบบไดด้ว้ยการใช ้Mobile PIN ซึง่เป็นตวัเลข 6 หลกั 
หรอืตัง้ค่า Touch ID เพื่อเขา้ใช้งาน 2.การโอนเงนิด้วย QR Code ท า QR code แทนเลขที่บญัช ีจากนัน้สแกน 
QR code กดโอนได้ทันทีไม่ต้องกรอกข้อมูล 3.การสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ธนาคารได้ด้วยกล้องและไมโครโฟน                
4.การรบัสทิธพิเิศษและโปรโมชัน่จากรา้นคา้ต่างๆ 5.การบนัทกึผลการท ารายการอตัโนมตั ิมอีทิธพิลต่อความตัง้ใจ
ที่จะใช้บริการ Mobile Banking  ของผู้ใช้บริการธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ            
ทีร่ะดบั 0.05 โดยสามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 54.7 

 
ค าส าคญั: ประโยชน์ในการใชง้าน ความง่ายในการใชง้าน โมบายแบงคก์ิง้ 
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ABSTRACT 
 

This research aims to study the key factors assessment of technology acceptance that results in 
a user intends to use mobile banking in Bangkok metropolitan area. The technology acceptance include 
of Perceived usefulness and Perceived ease of use influence on user intention to use mobile banking in 
Bangkok area. The samples in this research four hundred user who are using the mobile banking in 
Bangkok area. (Infinite population) Using the formula and determine sample size of 400 samples. 
Questionnaires are used for data collection and the analytical methods include percentage, mean and 
standard deviation. Hypotheses were tested by Multiple Regression Analysis. 

The majority of respondents have access to mobile banking is regularly 2-3 days a week. The 
technology acceptance level of Perceived usefulness on mobile banking of user are at a most level. And 
the level of Perceived ease of use on mobile banking is a high level. 

Perceived usefulness include of 1.Accounting services 2.Transfer services 3. 
Funds/Securities/Shares services 4.Other services has an influence on user intention to use mobile 
banking in Bangkok area. And The technology acceptance of Perceived ease of use include of 1. Log in 
by using a Mobile PIN or the Touch ID to enter. 2. Transfer with QR code, A QR code instead of the 
account number then, scan the QR code to transfer immediately without filling. 3. Can communicate with 
the bank staff with a camera and a microphone. 4. Can get special privileges and promotions from 
various shops. 5. Can automatically record the transaction has an influence on user intention to use 
mobile banking in Bangkok area significantly at a statistically significant level of 0.05 which can be 
explained at a percentage of 59.4 and 54.7 
 
Keywords: Usefulness, Ease of Use, Mobile Banking 
 
บทน า 

ในปจัจุบนัก าลงัก้าวเข้าสู่ยุคดิจทิลั เทคโนโลยีสารสนเทศมคีวามเจริญก้าวหน้า และเขา้มามบีทบาท              
ในชีวิตประจ าวนัของมนุษย์ เพื่อที่จะอ านวยความสะดวกในการด าเนินชีวิตทุกๆ  ขณะ ทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ                
การประกอบธุรกจิ กไ็ดม้กีารน าเทคโนโลยสีมยัใหม่เขา้มาประสานการท างานร่วมกนั เพื่อที่จะสรา้งความพงึพอใจ
สงูสุดใหแ้ก่ลูกค้า ซึง่เป็นเป้าหมายส าคญัขององค์กร อนัเป็นผลท าใหเ้กดิการแข่งขนักนัในระดบัสงูเพื่อให้สนิค้า
และบรกิารหรอืองค์กรของตน ก้าวขึน้เป็นผูน้ าทางการตลาดและในทางธุรกจิได ้กลุ่มของสถาบนัการเงนิเองกม็ี
การแข่งกนัอย่างสงู แต่ละธนาคารต่างมุ่งหวงัทีจ่ะรกัษาไวซ้ึง่ความไดเ้ปรยีบเหนือคู่แข่งขนัรายอื่น ท าใหธ้นาคาร
ต้องมีการปรับตัว พัฒนาองค์กรด้วยการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาพัฒนารูปแบบการด าเนินงานและ                   
การให้บรกิารแก่ลูกค้า ในลกัษณะของการท าธุรกรรมออนไลน์ผ่านอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ หรือโมบายแบงค์กิ้ง 
(Mobile Banking) ซึง่เป็นเทคโนโลยอีกีอย่างหนึ่งทีธ่นาคารหลายแห่งน ามาใชเ้พื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ลกูคา้
ของธนาคาร 
 การท าธุรกรรมทางการเงนิออนไลน์ผ่านอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ หรอืที่เรยีกว่าโมบายแบงค์กิ้ง (Mobile 
Banking) เป็นการท าธุรกรรมทางการเงนิโดยไม่ต้องผ่านพนักงานของธนาคาร ผู้ใช้บรกิารสามารถท าธุรกรรม
ทางการเงนิไดด้้วยตนเองผ่านอุปกรณ์สื่อสารต่างๆได้อย่างสะดวกรวดเรว็  ช่วยลดขอ้จ ากดัในเรื่องของเวลาและ
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สถานที ่ท าใหธุ้รกรรมทางการเงนิเป็นไปอย่างสะดวกรวดเรว็และง่ายขึน้ อกีทัง้ยงัเป็นประโยชน์ต่อผูใ้หบ้รกิาร คอื
ธนาคารและผูใ้ช้บรกิารคอืลูกคา้ ทีส่ามารถให้บรกิารแก่ลูกค้าไดใ้นทนัท ีท าใหลู้กค้าประหยดัเวลาและค่าใชจ้่าย            
ในการเดนิทาง ตลอดจนยงัสามารถเขา้ถงึบรกิารอื่นๆของธนาคารไดอ้ย่างสะดวกรวดเรว็ยิง่ขึน้ 
 การท าธุรกรรมทางการเงนิผ่านอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ เริม่ เป็นทีร่บัรูข้องผู้ใชบ้รกิารธนาคารและเกดิการ
ทดลองใชเ้พิม่มากขึน้ โดยจากขอ้มลูของธนาคารแห่งประเทศไทย ระบุว่า จ านวนบญัชลีกูคา้ทีใ่ชบ้รกิาร Internet 
Banking ณ สิน้ปี 2558 มจี านวนเพิม่ขึน้รอ้ยละ 17.76 เมื่อเทยีบกบัสิน้ปี 2557 ในขณะที่จ านวนบญัชลีูกคา้ที่ใช้
บริการ Mobile Banking ณ สิ้นปี 2558 มีจ านวนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 67.40 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2557 อีกทัง้เมื่อ
พจิารณาอตัราการเพิม่ขึน้ของธุรกรรมการช าระเงนิ ผ่านทัง้ 2 บรกิาร ในปี 2558 เทยีบกบัปี 2557 พบว่า ปรมิาณ
การท าธุรกรรมการช าระเงินผ่านบริการ Mobile Banking มีอตัราการเติบโตร้อยละ 126.90 ซึ่งสูงกว่าปริมาณ             
การท าธุรกรรมการช าระเงนิผ่านบรกิาร Internet Banking ซึง่มอีตัราการเตบิโตเพยีงรอ้ยละ 7.91 แสดงใหเ้หน็ว่า
การท าธุรกรรมการเงนิผ่านบรกิาร Mobile Banking มแีนวโน้มเตบิโตสงูกว่าการท าธุรกรรมการเงนิผ่าน Internet 
Banking เน่ืองจากสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตลข์องผู้บรโิภคยุคใหม่ในการท าธุรกรรมได้ง่าย รวดเรว็ ทุกที่และ               
ทุกเวลา นอกจากนี้ ผู้บรโิภคยงันิยมซื้อสนิค้าผ่านทางแอปพลิเคชนัของสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเพิ่มมากขึ้น 
เน่ืองจากสามารถใชง้านไดง้่ายและสะดวกสบาย ท าใหโ้อกาสในการช าระเงนิเพื่อซือ้สนิคา้หรอืบรกิารผ่านสมารท์
โฟนมแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้ตามไปดว้ย  
 อย่างไรกต็ามแม้ว่าการท าธุรกรรมทางการเงนิจะได้รบัความนิยมเพิ่มมากขึน้จากหลายๆ ปีที่ผ่านมา               
แต่ยงัมผีู้ใช้บรกิารบางกลุ่มที่ยงัไม่ยอมรบัการท าธุรกรรมผ่านโมบายแบงค์กิ้ง (Mobile Banking) ทัง้นี้อาจเป็น
เพราะความกงัวลเกีย่วกบัความปลอดภยัของขอ้มลูและประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากการท าธรุกรรมผ่านโมบายแบงคก์ิง้ 
(Mobile Banking) อีกทัง้การใช้บริการผ่านโมบายแบงค์กิ้ง (Mobile Banking) ต้องอาศัยอุปกรณ์สื่อสาร                  
สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ที่มีการเชื่อมต่อของระบบอนิเทอร์เน็ตที่มีประสทิธิภาพ ซึ่งอาจจะเป็นอกีหน่ึงปจัจยั             
ทีท่ าใหผู้ใ้ชบ้รกิารบางกลุ่มเกดิความกงัวลและไม่แน่ใจในการใชบ้รกิาร  
 จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้ ท าใหผู้ว้จิยัสนใจทีจ่ะศกึษาปจัจยัดา้นการยอมรบัเทคโนโลยทีีส่ง่ผลใหผู้ใ้ชบ้รกิาร
ตัง้ใจทีจ่ะใชบ้รกิารโมบายแบงคก์ิง้ (Mobile banking)  เน่ืองจากปจัจุบนัการแข่งขนักนัในดา้นของสถาบนัการเงนิ
เองก็มีการแข่งขันกันอย่างสูง จนส่งผลให้ผู้ให้บริการแต่ละธนาคารต้องพัฒนาการให้บริการที่ตรงตาม                     
ความต้องการของลูกค้ามากขึน้ การพฒันาการใหบ้รกิารผ่านโมบายแบงค์กิง้ (Mobile Banking) จงึเป็นอกีหนึ่ง
ช่องทางทีทุ่กธนาคารก าลงัเร่งพฒันาและแข่งขนักนั เพื่อดงึดดูใหลู้กคา้หนัมาใชบ้รกิารธนาคารมากขึน้ การศกึษา
ความต้องการของผู้ใช้บริการธนาคารว่าอยากให้โมบายแบงค์กิ้ง (Mobile Banking) สามารถตอบโจทย ์                  
การให้บริการอย่างไรได้บ้าง อะไรที่เป็นจุดดึงดูดให้ผู้ใช้บริการธนาคารอยากจะใช้โมบายแบงค์กิ้ง (Mobile 
Banking) มากยิง่ขึน้ และเมื่อผูใ้ชบ้รกิารไดใ้ชง้านผ่านโมบายแบงคก์ิง้ (Mobile Banking) แลว้ผูใ้ชบ้รกิารสามารถ
รบัรู้ได้ถึงความง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อนในการใช้งานแอปพลิเคชนั ท าให้สามารถด าเนินการได้ส าเร็จตรงกับ              
ความต้องการที่คาดหวงัไว ้ซึ่งปจัจยัเหล่าน้ีจะส่งผลต่อการยอมรบัเทคโนโลยใีหม่และเกดิการใช้งานจรงิในที่สุด 
ดงันัน้ ผลจากงานวจิยัการยอมรบัเทคโนโลย ีด้านการรบัรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รบัจากเทคโนโลย ีและด้านการรบัรู้
ความง่ายต่อการใช้งาน จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ให้บริการธนาคารสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน               
ใหม้ปีระสทิธภิาพตอบสนองต่อความตอ้งการของลกูคา้ไดม้ากยิง่ขึน้ในอนาคต 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาถงึปจัจยัการยอมรบัเทคโนโลย ีดา้นการรบัรูค้วามง่ายต่อการใชง้าน และการรบัรูป้ระโยชน์ 
สง่ผลใหผู้ใ้ชบ้รกิารธนาคารตัง้ใจทีจ่ะใชบ้รกิารโมบายแบงคก์ิง้ (Mobile Banking) 
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2. เพื่อศกึษาถงึขอ้มลูทัว่ไปในการใชบ้รกิารธนาคารผ่านโมบายแบงคก์ิง้ (Mobile Banking) 
3. เพื่อศึกษาความต้องการของผู้ใช้บริการธนาคารในการใช้โมบายแบงค์กิ้ง  (Mobile Banking) ว่า

คุณสมบตัขิองฟงักช์นัการใชง้านใดทีผู่ใ้ชบ้รกิารตอ้งการใชแ้ละดงึดดูใหห้นัมาใชโ้มบายแบงคก์ิง้ (Mobile Banking) 
เพิม่มากขึน้ 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 
           1. ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ 
              1.1 การรบัรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รบัจากเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดแ้ก่ ด้านบรกิารด้านบญัชี, ด้านบรกิาร
บตัรเครดติ, ดา้นบรกิารการโอนเงนิ, ดา้นบรกิารกองทุน/หลกัทรพัย/์หุน้, ดา้นบรกิารช าระเงนิ, ดา้นการแจง้เตอืน 
และดา้นบรกิารอื่นๆ                      

   1.2 การรบัรูค้วามง่ายต่อการใช้งาน ได้แก่ 1. สามารถเขา้สู่ระบบได้ด้วยการใช้ Mobile PIN ซึ่งเป็น
ตัวเลข 6 หลัก หรือตัง้ค่า Touch ID เพื่อเข้าใช้งาน 2. สามารถเช็คยอดเงินได้ทันทีเมื่อเปิดแอปพลิเคชัน                   
3. สามารถโอนเงนิโดยเลอืกจากรายชื่อที่บนัทกึไวห้รอืจากบนัทึกรายการโอนเงนิที่ใช้บ่อย  4. สามารถโอนเงนิ 
ด้วย QR Code ท า QR code แทนเลขที่บัญชี จากนัน้สแกน QR code กดโอนได้ทันทีไม่ต้องกรอกข้อมูล                   
5. สามารถบนัทกึผลการท ารายการอตัโนมตั ิ6. สามารถบรกิารส่งเอกสารผ่านช่องทางไลน์ 7. สามารถตัง้ค่าเลอืก
ไอคอนทีต่อ้งการใชบ้รกิารหรอืใชบ้รกิารบ่อยไวบ้นหน้าหลกั 8. สามารถสือ่สารกบัเจา้หน้าทีธ่นาคาร ไดด้ว้ยกลอ้ง
และไมโครโฟน 9. สามารถบรกิารช าระเงนิค่าสนิคา้และบรกิารดว้ยการสแกนบารโ์คด้ 10. สามารถรบัสทิธพิเิศษ 
และโปรโมชัน่จากรา้นคา้ต่างๆ  

2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ความตัง้ใจที่จะใช้บริการ Mobile Banking ของผู้ใช้บริการธนาคารในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานการวิจยั 

1. การยอมรบัเทคโนโลย ีดา้นการรบัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดแ้ก่ ดา้นบรกิาร
ด้านบัญชี, ด้านบริการบตัรเครดิต , ด้านบริการการโอนเงิน, ด้านบริการกองทุน/หลกัทรพัย์/หุ้น, ด้านบรกิาร               
ช าระเงิน, ด้านการแจ้งเตือน และด้านบริการอื่นๆ มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจที่จะใช้บริการ Mobile Banking                      
ของผูใ้ชบ้รกิารธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน ได้แก่ 2.1 สามารถเข้าสู่ระบบได้                
ดว้ยการใช้ Mobile PIN ซึ่งเป็นตวัเลข 6 หลกั หรอืตัง้ค่า Touch ID เพื่อเขา้ใช้งาน 2.2 สามารถเชค็ยอดเงนิได้
ทนัท ีเมื่อเปิดแอปพลเิคชนั 2.3 สามารถโอนเงนิโดยเลอืกจากรายชื่อที่บนัทกึไวห้รอืจากบนัทกึรายการโอนเงนิ               
ที่ใช้บ่อย 2.4 สามารถโอนเงินด้วย QR Code ท า QR code แทนเลขที่บญัชี จากนัน้สแกน QR code กดโอน              
ได้ทันทีไม่ต้องกรอกข้อมูล 2.5 สามารถบันทึกผลการท ารายการอัตโนมัติ 2.6 สามารถบริการส่งเอกสาร                
ผ่านช่องทางไลน์ 2.7 สามารถตัง้ค่าเลอืกไอคอนทีต่อ้งการใชบ้รกิารหรอืใชบ้รกิารบ่อยไวบ้นหน้าหลกั 2.8 สามารถ
สือ่สารกบัเจา้หน้าทีธ่นาคาร ไดด้ว้ยกลอ้งและไมโครโฟน 2.9 สามารถบรกิารช าระเงนิค่าสนิคา้และบรกิารดว้ยการ
สแกนบารโ์ค้ด 2.10 สามารถรบัสทิธพิเิศษ และโปรโมชัน่จากรา้นค้าต่างๆ มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจทีจ่ะใชบ้รกิาร 
Mobile Banking  ของผูใ้ชบ้รกิารธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ทบทวนวรรณกรรม 
1. แนวคิดและทฤษฎีการยอมรบัเทคโนโลยี สิงหะ ฉวีสุข และสุนันทา วงศ์จตุรภัทร (2555)               

อธบิายเกีย่วกบัแบบจ าลองการยอมรบันวตักรรมและเทคโนโลย ี(A technology acceptance model หรอื TAM) 
ว่าเป็นทฤษฎทีีม่กีารยอมรบัและมชีื่อเสยีงในการเป็นตวัชีว้ดัความส าเรจ็ของการใชเ้ทคโนโลย ีน าเสนอโดย Davis 
(1985) ซึง่ทฤษฎ ีTAM เป็นการปรบัแต่งเพิม่เตมิจากทฤษฎ ีTRA เพื่อใชใ้นการศกึษาในบรบิทการยอมรบัการใช้
ระบบสารสนเทศ โดยไม่น าบรรทดัฐานการแสดงพฤติกรรมของบุคคลที่อยู่โดยรอบเข้ามาใช้เป็นปจัจยัในการ
พยากรณ์พฤติกรรมการใช้ที่เกิดขึ้นจริง อย่างไรก็ตาม Davis และ Davis Bagozze และ Warshaw (1985) ได้
ดดัแปลง TAM โดยไม่รวมทศันคตทิีม่ต่ีอพฤตกิรรมเขา้ไปดว้ย เพื่อใหส้ามารถอธบิายความตัง้ใจไดอ้ย่างละเอยีดถี่
ถ้วนยิ่งขึน้และสามารถน ามาใช้พยากรณ์การยอมรบัการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของแต่ละบุคคล สามารถใช้
อธบิายความสมัพนัธ์ระหว่างความตัง้ใจและพฤติกรรมการยอมรบันวตักรรมและเทคโนโลย ีตามงานวจิยัของ 
Davis และ Davis Bagozze และ Warshaw ความสัมพันธ์ระหว่างปจัจัยตามทฤษฎี TAM ทัง้นี้แม้ว่า TAM 
สามารถใชพ้ยากรณ์การยอมรบัการ ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ แต่ Taylor และ Todde กล่าว
ว่า TAM ยังคงมีข้อจ ากัดบางประการ จึงขาดความสมบูรณ์ส าหรบัความต้องการใหม่ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ 
Malhotra และ Galletta กล่าวว่า ปจัจยัที่ส่งผลให้เกดิการใช้งานจรงิ มีเพียงความตัง้ใจแสดงพฤติกรรมการใช้
เท่านัน้ จงึน าไปสู่การพฒันาปรบัปรุงแบบจ าลอง TAM เพิม่เติม โดยเพิ่มปจัจยัต่างๆ ที่น ามาใช้ศกึษาในบรบิท 
การยอมรบัการใชร้ะบบสารสนเทศใหม้คีวามครอบคลุมมากยิง่ขึน้ อย่างเช่น งานวจิยัของ Chan และงานวจิยัของ 
Kim โดยหลกัการของ TAM จะศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อ ความตัง้ใจแสดงพฤตกิรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
ซึง่ประกอบดว้ยปจัจยัหลกั 4 ประการ ไดแ้ก่ ตวัแปรภายนอก (External variables) การรบัรูถ้งึประโยชน์ที่ได้รบั
จากเทคโนโลยสีารสนเทศ (Perceived usefulness หรอื PU) การรบัรูว้่าเป็นระบบทีง่่ายต่อการใชง้าน (Perceived 
ease of Use หรอื PEOU) และทศันคตทิีม่ต่ีอการใชง้าน (Attitude toward using) 

ตัวแปรภายนอก เช่น ข้อมูลประชากรศาสตร์ (Demographic) ประสบการณ์ (Previous experience) 
เป็นต้น มีอิทธพิลต่อการรบัรู้ถึงประโยชน์ที่จะได้รบัจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการรบัรู้ว่าเป็นระบบที่ง่าย              
ต่อการใชง้าน 

การรบัรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รบัจากเทคโนโลยสีารสนเทศ คือ ปจัจยัที่ก าหนดการรบัรู้ในแต่ละบุคคลว่า 
เทคโนโลยสีารสนเทศมสี่วนช่วยพฒันาประสทิธภิาพการปฏบิตังิานไดอ้ย่างไร และเป็นปจัจยัที่ส่งผลโดยตรงต่อ
ความตัง้ใจแสดงพฤตกิรรมการใชด้ว้ย        

การรบัรูว้่าเป็นระบบทีง่่ายต่อการใชง้าน คอื ปจัจยัทีก่ าหนดในแง่ปรมิาณหรอืความส าเรจ็ทีไ่ดร้บัว่าตรง
กบัความต้องการหรอืที่คาดหวงัไว้หรอืไม่ ซึ่งเป็นปจัจยัที่ส่งผลต่อการรบัรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รบัจากเทคโนโลยี
สารสนเทศ   

การรบัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากเทคโนโลยสีารสนเทศ และการรบัรูว้่าเป็นระบบทีง่่ายต่อการใชง้าน ต่าง
มอีิทธิพลต่อทศันคติที่มต่ีอการใช้งาน ในขณะที่ทศันคติที่มีต่อการใช้งานและการรบัรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รบัจาก
เทคโนโลยสีารสนเทศมอีทิธพิลต่อความตัง้ใจแสดงพฤตกิรรมการใชง้าน และส่งผลใหเ้กดิการยอมรบัการใชง้าน
จรงิในทีส่ดุ 

2. ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย ธนาคารพาณิชย ์(Commercial bank) หมายถงึ 
การประกอบธุรกิจประเภทรบัฝากเงินที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถาม หรือเมื่อสิ้นระยะเวลาอันได้ก าหนดไว้ และ                  
ใชป้ระโยชน์จากเงนินัน้ในทางหนึ่งหรอืหลายทาง เช่น การให้กู้ยมื ซื้อขายหรอืเกบ็เงนิตามตัว๋เงนิ  หรอืตราสาร
เปลีย่นมอือื่นใด ซือ้หรอืขายเงนิตราต่างประเทศ ทัง้นี้ จะประกอบธุรกจิประเภทอื่นๆ อนัเป็นประเพณีของธนาคาร
พาณิชย์ด้วยก็ได้ ส าหรบัธนาคารพาณิชย์ คือธนาคารที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการธนาคารพาณิชย์ และ
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หมายความรวมถึงสาขาของธนาคารต่างประเทศที่ได้รบัอนุญาตให้ประกอบการธนาคารพาณิชย์ด้วย  ปจัจุบนั
ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยมทีัง้หมด 25 ธนาคาร  

3. ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบั Mobile Banking Application ของธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งในประเทศไทย 
จากการศึกษาเก็บรวมรวมข้อมูล รูปแบบการให้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทาง Mobile Banking 
Application ของธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งในประเทศไทย สามารถน ามาสงัเคราะห์เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ               
ตามทฤษฎกีารยอมรบัเทคโนโลยี ซึง่ประกอบดว้ยปจัจยัหลกั 2 อย่าง ไดแ้ก่ 1. การรบัรูถ้งึประโยชน์ที่ ไดร้บัจาก
เทคโนโลยสีารสนเทศ (Perceived usefulness หรอื PU) 2. การรบัรูว้่าเป็นระบบทีง่่ายต่อการใชง้าน (Perceived 
ease of Use หรอื PEOU) สามารถสรุปและระบุปจัจยัที่เป็นองค์ประกอบของการรบัรูถ้ึงประโยชน์ที่ ได้รบัจาก
เทคโนโลยสีารสนเทศ และการรบัรูว้่าเป็นระบบทีง่่ายต่อการใชง้าน ไดด้งันี้ 

การรบัรูถ้ึงประโยชน์ท่ี ได้รบัจากเทคโนโลยีสารสนเทศ  
1. ด้านบริการด้านบัญชี ได้แก่ 1.1 สามารถเช็คยอดสรุปรวมเงินฝากทัง้บัญชีเงินฝากและรายการ

เคลื่อนไหวในบญัชรีายละเอยีดบญัช ี1.2 สามารถเรยีกดปูระวตักิารท ารายการยอ้นหลงัสงูสดุ 3 เดอืน1.3 สามารถ
เรียกดูรายการบัญชีเช็ค สถานะเช็ค และการอายัดเช็ค 1.4 สามารถเปิดบัญชีเงินฝากออนไลน์ , ฝากประจ า
โปรโมชัน่ต่างๆ 

2. ด้านบรกิารบตัรเครดิต ได้แก่ 2.1 สามารถสมคัรและเปิดบตัรเครดิต 2.2 สามารถดูรายการใช้จ่าย 
ผ่านบัตรเครดิต 2.3 สามารถช าระค่าบัตรเครดิต  2.4 สามารถขอปรบัวงเงินบัตรเครดิต  2.5 สามารถอายัด            
บัตรเครดิต 2.6 สามารถเรียกดู statement การใช้บัตรเครดิต 2.7 สามารถตรวจสอบคะแนนสะสมและแลก                
ของก านลัผ่านแคต็ตาลอ็กบนมอืถอืได ้                                                                                                                                

3. ด้านบริการการโอนเงิน ได้แก่ 3.1 สามารถเรียกดูประวัติการโอนเงิน  3.2 สามรถเลือกประเภท              
การโอนเงนิต่างๆ 3.3 สามารถตัง้ค่าเลอืกก าหนดเวลาการโอนเงนิล่วงหน้าไดพ้รอ้มทัง้เลอืกความถีใ่นการโอนเงนิ 
เช่น โอนครัง้เดยีว โอนเป็นประจ าทุกสปัดาห ์หรอืทุกเดอืน 3.4 สามารถโอนเงนิผ่านพรอ้มเพยไ์ด ้

4. ด้านบริการกองทุน /หลักทรพัย์/หุ้น ได้แก่ 4.1 สามารถซื้อและขายกองทุนหรือหุ้น 4.2 สามารถ              
เช็คมูลค่าเงนิลงทุนและจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือ  4.3 สามารถแสดงรายการผู้ถือหน่วยลงทุน 4.4 สามารถ
ตรวจสอบราคาหลกัทรพัย ์ณ ปจัจุบนั 

5. ดา้นบรกิารช าระเงนิ ไดแ้ก่ 5.1 สามารถบรกิารช าระค่าสนิคา้และบรกิาร / เตมิเงนิ เช่น ค่าประกนัภยั, 
การเติมเงนิมอืถือและอื่นๆ 5.2 สามารถเรยีกดูประวตัิการช าระเงนิได้ 5.3 สามารถบนัทึก/ลบรายการช าระเงนิ             
ทีใ่ชบ้่อย 5.4 สามารถช าระเงนิค่าสนิคา้และบรกิารดว้ยเบอรม์อืถอืทีใ่ชบ้รกิาร 

6. ดา้นการแจง้เตอืน ไดแ้ก่ 6.1 สามารถแจง้เตอืนเมื่อครบก าหนดช าระค่าบตัรเครดติ 6.2 สามารถแจง้
เตอืนดา้นบญัชคีวามเคลื่อนไหวของบญัช ีการช าระเงนิ 6.3 สามารถแจง้เตอืนดา้นความปลอดภยัได ้

7. ดา้นบรกิารอื่นๆ ได้แก่ 7.1 สามารถค้นหาที่ตัง้สาขาของธนาคารพร้อมบอกที่อยู่และเบอรโ์ทรศพัท ์
หรอืตู้เอทเีอม็ ที่อยู่ใกล้ตวัคุณมากที่สุดผ่าน GPS จองคิวล่วงหน้าที่สาขา รวมถึงบรกิารรถรบั-ส่ง 7.2 สามารถ
ถอนเงินสดจากตู้  ATM ผ่านแอปพลิชัน่  โดยไม่ต้องใช้บัตร ATM เพียงท ารายการผ่านโทรศัพท์มือถือ                  
7.3 สามารถค้นหาร้านอาหาร บอกข้อมูลร้านอาหาร รวมถึงการค้นหาด้วยการประเมินราคาที่ต้องการ และ
สามารถจองรา้นอาหาร และบนัทกึเป็นรา้นโปรด 7.4 สามารถลงทะเบยีนพรอ้มเพย์ ตรวจสอบสถานะของเบอร์
โทรศพัท์มอืถือหรอืหมายเลขบัตรประชาชนที่ท าการผูกบญัช ีและท าการยกเลกิการผูกบญัชบีรกิารพร้อมเพย์               
ไดท้นัท ี7.5 สามารถบรกิารค านวณรายละเอยีดสนิเชื่อง่ายๆ ดว้ยตนเอง สามารถค านวณหายอดผ่อนช าระ หรอื
ค านวณหาวงเงนิที่ต้องการกู้สนิเชื่อกบัธนาคาร 7.6 มฟีงัชนัก์บรกิารด้านการบรจิาคเงนิ โดยร่วมบรจิาคเงนิให้
มลูนิธ ิโรงพยาบาลและโครงการต่างๆ 7.7 รบัสทิธพิเิศษ และโปรโมชัน่จากรา้นคา้ต่างๆ 
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การรบัรูถึ้งความง่ายในการใช้งาน 
1. สามารถเขา้สู่ระบบได้ด้วยการใช้ Mobile PIN ซึ่งเป็นตัวเลข 6 หลกั หรอืตัง้ค่า Touch ID เพื่อเข้า            

ใชง้าน 
2. สามารถเชค็ยอดเงนิไดท้นัทเีมื่อเปิดแอปพลเิคชนั 
3. สามารถโอนเงนิโดยเลอืกจากรายชื่อทีบ่นัทกึไวห้รอืจากบนัทกึรายการโอนเงนิทีใ่ชบ้่อย 
4. สามารถโอนเงินด้วย QR Code ท า QR code แทนเลขที่บัญชี จากนัน้สแกน QR code กดโอน            

ไดท้นัทไีม่ตอ้งกรอกขอ้มลู 
5. สามารถบนัทกึผลการท ารายการอตัโนมตั ิ
6. สามารถบรกิารสง่เอกสารผ่านช่องทางไลน์ 
7. สามารถตัง้ค่าเลอืกไอคอนทีต่อ้งการใชบ้รกิารหรอืใชบ้รกิารบ่อยไวบ้นหน้าหลกัได้ 
8. สามารถสือ่สารกบัเจา้หน้าทีธ่นาคาร ไดด้ว้ยกลอ้งและไมโครโฟน 
9. สามารถบรกิารช าระเงนิค่าสนิคา้และบรกิารดว้ยการสแกนบารโ์คด้ 
10. สามารถรบัสทิธพิเิศษ และโปรโมชัน่จากรา้นคา้ต่างๆ 

 
วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ กลุ่มผู้ใช้บริการธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวน
ประชากรทีแ่น่นอน 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในงานวิจยั การหาขนาดตวัอย่างทีไ่ม่ทราบจ านวนประชากร ค านวณไดจ้ากสตูรของ 
W.G. Cochran. และไดก้ าหนดค่าความเชื่อมัน่ 95% ความผดิพลาดทีย่อมรบัไดไ้ม่เกนิ 5% ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่าง 
385 คน และเพิ่มเติมจ านวนอีก 15 คน รวมขนาดกลุ่มตัวอย่างทัง้หมด 400 คน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง คือ                  
400 ตวัอย่าง 

วิธีสุ่มตวัอย่าง  
ขัน้ท่ี 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก (Lottery 

Method) เพื่อเลอืกตวัแทนเขตในกรุงเทพมหานครเพียง 1 เขต จากแต่ละกลุ่มเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร              
ซึง่มจี านวนทัง้หมด 6 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มกรุงเทพกลาง กลุ่มกรุงเทพใต้ กลุ่มกรุงเทพเหนือ กลุ่มกรุงเทพตะวนัออก 
กลุ่มกรุงธนเหนือ และกลุ่มกรุงธนใต ้  

ขัน้ท่ี 2 การสุ่มตวัอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) จากขนาดของกลุ่มตวัอย่างทีต่้องการทัง้หมด 
400 ราย ใน 6 เขตกรุงเทพมหานครที่ถูกเลือกโดยก าหนดโควตาให้ได้สดัส่วนเท่าๆ กนัในแต่ละเขตได้เขตละ             
66 หรอื 67 ราย           

ขัน้ท่ี 3 การสุ่มตวัอย่างตามความสะดวก (Accidental Sampling) โดยเลือกเก็บขอ้มูลจากลูกค้า
ธนาคารทีเ่ตม็ใจใหข้อ้มูล โดยใหผู้ต้อบแบบสอบถามเป็นผูก้รอกค าตอบเอง (Self-Administered Questionnaires) 
ในพืน้ทีภู่มภิาคทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นขัน้ที1่ 

เครือ่งมือวิจยัท่ีใช้ในการวิจยั 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ผูท้ าวจิยัไดใ้ชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการรวบรวมขอ้มูล ซึง่ผูว้จิยั

ได้ก าหนดกรอบแนวคิดจากข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี และงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง น ามา
ประยุกตใ์ชแ้ละออกแบบแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 4 สว่น ดงันี้ 
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ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ประกอบด้วย สถานภาพการเป็นลูกค้าธนาคาร
กรุงเทพ การใช้ Mobile Banking และจ านวนครัง้โดยเฉลีย่ในการท าธุรกรรมผ่านอุปกรณ์สื่อสารไรส้ายต่อเดอืน 
โดยลกัษณะแบบสอบถามเป็นค าถามชนิดปลายปิด (Close-Ended Responses Question) และมีหลายค าตอบ           
ใหเ้ลอืก (Multiple Choice Question)  

ส่วนท่ี 2 การรบัรู้ถึงประโยชน์ท่ี  ได้รบัจากเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประกอบด้วย ด้านบริการ                
ดา้นบญัช ีดา้นบรกิารบตัรเครดติ ดา้นบรกิารการโอนเงนิ ดา้นบรกิารกองทุน/หลกัทรพัย/์หุน้ ดา้นบรกิารช าระเงนิ 
ดา้นการแจง้เตอืน และดา้นบรกิารอื่นๆ โดยใชแ้บบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าค าตอบ (Rating Scale 
Questions) 5 ระดบั ตามแบบของลเิคริท์ (Likert Scale) ซึง่เป็นการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้หรอืมาตราช่วง 
(Interval Scale) ประกอบดว้ยค าถามทัง้หมด 32 ขอ้  

ส่วนท่ี 3 การรบัรู้ว่าเป็นระบบท่ีง่ายต่อการใช้งาน โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ            
ค่าค าตอบ (Rating Scale Questions) 5 ระดบั ตามแบบของลเิคริท์ (Likert Scale) ซึ่งเป็นการวดัขอ้มูลประเภท
อนัตรภาคชัน้หรอืมาตราช่วง (Interval Scale) ประกอบดว้ยค าถามทัง้หมด 10 ขอ้ 

ส่วนท่ี 4 พฤติกรรมความตัง้ใจในการใช้บริการ โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า
ค าตอบ (Rating Scale Questions) 5 ระดบั ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert Scale) ซึ่งเป็นการวัดข้อมูลประเภท
อนัตรภาคชัน้หรอืมาตราช่วง (Interval Scale) ประกอบดว้ยค าถามทัง้หมด 5 ขอ้ 
 
ผลการวิจยั 
          1. ผู้ตอบแบบสอบถามให้การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับโดยรวมใน                    
ระดบัมากที่สุด โดยเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้การยอมรบัเทคโนโลย ีด้านการรบัรู้               
ถงึประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากเทคโนโลยสีารสนเทศทีม่ต่ีอ Mobile Banking ในระดบัมาก ไดแ้ก่ 1. การเชค็ยอดสรุปรวม
เงนิฝากทัง้บญัชเีงนิฝาก, รายการเคลื่อนไหวในบญัชยีอ้นหลงั 3 เดอืน และรายละเอยีดบญัช ี2. สามารถเรยีกดู
รายการบัญชีเช็ค สถานะเช็ค และการอายดัเช็ค 3. สามารถเรียกดูประวตัิการโอนเงินผ่าน 4. สามารถเลือก
ประเภทการโอนเงนิต่างๆ 5. สามารถโอนเงนิผ่านพรอ้มเพย์ 6. สามารถซื้อและขายกองทุนหรอืหุ้น 7. สามารถ
ตรวจสอบราคาหลกัทรพัย์ ณ ปจัจุบนั 8. สามารถบรกิารช าระค่าสนิค้าและบรกิาร/เติมเงนิ เช่น ค่าประกนัภยั,  
การเติมเงินมือถือ และอื่นๆ 9. สามารถเรียกดูประวตัิการช าระเงิน 10. สามารถช าระเงนิค่าสนิค้าและบรกิาร              
ดว้ยเบอรม์อืถอืทีใ่ชบ้รกิาร 11.สามารถแจง้เตอืนดา้นบญัช,ี ความเคลื่อนไหวของบญัช,ี การช าระเงนิ 12.สามารถ
แจ้งเตือนด้านความปลอดภัย 13.สามารถลงทะเบียนพร้อมเพย์ ตรวจสอบสถานะของเบอร์โทรศัพท์มือถือ                
หรอืหมายเลขบตัรประชาชนทีท่ าการผูกบญัช ีและท าการยกเลกิการผกูบญัชบีรกิารพรอ้มเพยไ์ดท้นัท ีและใหก้าร
ยอมรบัเทคโนโลย ีดา้นการรบัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากเทคโนโลยสีารสนเทศในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ 1. สามารถ
เปิดบญัชเีงนิฝากออนไลน์ ฝากประจ าโปรโมชัน่ต่างๆ 2. สามารถสมคัรและเปิดบตัรเครดติ 3. สามารถดูรายการ
ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต 4. สามารถช าระค่าบตัรเครดิต 5. สามารถขอปรบัวงเงนิบัตรเครดิต 6.สามารถอายัด              
บตัรเครดติ 7. สามารถตรวจสอบคะแนนสะสมและแลกของก านัลผ่านแคต็ตาล็อกบนมอืถอื 8. สามารถเชค็มูลค่า
เงินลงทุนและจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือ  9. สามารถแสดงรายการผู้ถือหน่วยลงทุน  10. สามารถบันทึก/                
ลบรายการช าระเงนิทีใ่ช้บ่อย 11. สามารถแจ้งเตอืนเมื่อครบก าหนดช าระค่าบตัรเครดติ 12. สามารถคน้หาที่ตัง้
สาขาของธนาคารพร้อมบอกที่อยู่และเบอรโ์ทรศพัท์ หรอื ตู้เอทเีอม็ที่อยู่ใกล้ตวัคุณมากที่สุดผ่าน GPS จองคิว
ล่วงหน้าที่สาขารวมถึงบรกิารรถรบั-ส่ง 13. สามารถถอนเงนิสดจากตู้ ATM ผ่านแอปพลชิัน่ โดยไม่ต้องใช้บตัร 
ATM เพยีงท ารายการผ่านโทรศพัทม์อืถอื 14. สามารถคน้หารา้นอาหาร บอกขอ้มูลรา้นอาหาร รวมถงึการคน้หา
ดว้ยการประเมนิราคาทีต่้องการ และสามารถจองรา้นอาหาร และบนัทกึเป็นรา้นโปรด 15. สามารถบรกิารค านวณ
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รายละเอยีดสนิเชื่อง่ายๆ ดว้ยตนเอง สามารถค านวณหายอดผ่อนช าระ หรอืค านวณหาวงเงนิทีต่้องการกูส้นิเชื่อ
กบัธนาคาร 16. สามารถบรจิาคเงนิโดยร่วมบรจิาคเงนิใหม้ลูนิธ ิโรงพยาบาลและโครงการต่างๆ 
 2. ผู้ตอบแบบสอบถามให้การยอมรบัเทคโนโลย ีดา้นการรบัรู้ความง่ายต่อการใช้งานโดยรวมในระดบั
มาก โดยเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหก้ารยอมรบัเทคโนโลย ีดา้นการรบัรูค้วามง่ายต่อ
การใช้งานที่มีต่อ Mobile Banking ในระดับมาก ได้แก่ 1. สามารถเช็คยอดเงินได้ทันทีเมื่อเปิดแอปพลิเคชัน              
2. สามารถโอนเงนิโดยเลอืกจากรายชื่อทีบ่นัทกึไวห้รอืจากบนัทกึรายการโอนเงนิทีใ่ชบ้่อยได ้3. สามารถโอนเงนิ
ด้วย QR Code ท า QR code แทนเลขที่บัญชี จากนั ้นสแกน QR code กดโอนได้ทันทีไม่ต้องกรอกข้อมูล              
4. สามารถบนัทกึผลการท ารายการอตัโนมตัไิด้ 5. สามารถบรกิารส่งเอกสารผ่านช่องทางไลน์ได ้6. สามารถตัง้ค่า
เลอืกไอคอนที่ต้องการใช้บรกิารหรอืใช้บรกิารบ่อยไว้บนหน้าหลกัได้ และการยอมรบัเทคโนโลยี ด้านการรบัรู้ 
ความง่ายต่อการใช้งานในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ 1. สามารถเขา้สู่ระบบไดด้้วยการใช้ Mobile PIN ซึง่เป็นตวัเลข  
6 หลกั หรอืตัง้ค่า Touch ID เพื่อเขา้ใช้งาน 2. สามารถสื่อสารกบัเจา้หน้าที่ธนาคารไดด้้วยกลอ้งและไมโครโฟน    
3. สามารถบรกิารช าระเงนิค่าสนิค้าและบรกิารดว้ยการสแกนบารโ์ค้ดได้ 4. สามารถรบัสทิธพิเิศษและโปรโมชัน่
จากรา้นคา้ต่างๆ  

3. ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความตัง้ใจที่จะใช้บรกิารโดยรวมในระดบั               
ปานกลาง โดยเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความคดิเหน็ต่อพฤตกิรรมความตัง้ใจ 
ที่จะใช้บริการ Mobile Banking ในระดับมาก ได้แก่ 1. ท่านมีความตัง้ใจอย่างมากที่จะแนะน าบริการ Mobile 
Banking ใหก้บัผูอ้ื่น และพฤตกิรรมความตัง้ใจทีจ่ะใชบ้รกิาร Mobile Banking ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ 1. ถา้แอป
พลเิคชนั Mobile Banking ม ีfeature ต่างๆ ตามที่กล่าวมาขา้งต้น ท่านจะใชบ้รกิาร Mobile Banking ในอนาคต
อนัใกลน้ี้ 2. ถ้าแอปพลเิคชนั Mobile Banking ม ีfeature ต่างๆ ตามที่กล่าวมาขา้งต้น ท่านจะใชบ้รกิาร Mobile 
Banking เป็นประจ าในอนาคต 3. ถ้าท่านสามารถเขา้ถึงบรกิาร Mobile Banking แล้วท่านมคีวามตัง้ใจที่จะท า
รายการใดรายการหนึ่งเช่น ตรวจสอบบญัช ีเป็นต้น 4.ถ้าแอปพลเิคชนั Mobile Banking ม ีfeature ต่างๆ ตามที่
กล่าวมาขา้งตน้ ท่านมคีวามตัง้ใจว่าจะใชบ้รกิาร Mobile Banking มากขึน้ในอนาคต  

4. ผลการวเิคราะหข์อ้มูลเพื่อท าการทดสอบสมมตฐิาน การยอมรบัเทคโนโลย ีดา้นการรบัรูถ้งึประโยชน์ 
ทีไ่ดร้บัจากเทคโนโลยสีารสนเทศ มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจทีจ่ะใชบ้รกิาร Mobile Banking ของผูใ้ชบ้รกิารธนาคาร
ในเขตกรุงเทพมหานครสามารถสรุปผลการวเิคราะห ์ไดด้งันี้ 

1. การรบัรู้ถึงประโยชน์ที่ไดร้บัจากเทคโนโลยสีารสนเทศด้านบรกิารดา้นบญัชี มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจ            
ที่จะใช้บริการ Mobile Banking ของผู้ใช้บริการธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ             
ทีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน  

2. การรบัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากเทคโนโลยสีารสนเทศดา้นบรกิารดา้นบรกิารบตัรเครดติ ไม่มอีทิธพิล
ต่อความตัง้ใจที่จะใช้บรกิาร Mobile Banking ของผู้ใช้บรกิารธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญั 
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

3. การรบัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากเทคโนโลยสีารสนเทศดา้นบรกิารการโอนเงนิ มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจ
ที่จะใช้บริการ Mobile Banking ของผู้ใช้บริการธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ               
ทีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

4. การรบัรูถ้ึงประโยชน์ที่ได้รบัจากเทคโนโลยสีารสนเทศด้านบรกิารกองทุน /หลกัทรพัย์/หุน้ มอีทิธพิล 
ต่อความตัง้ใจที่จะใช้บรกิาร Mobile Banking ของผู้ใช้บรกิารธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญั 
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 



 
10 

 

5. การรบัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากเทคโนโลยสีารสนเทศดา้นบรกิารช าระเงนิ ไม่มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจ
ที่จะใช้บริการ Mobile Banking ของผู้ใช้บริการธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                    
ทีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

6. การรบัรูถ้ึงประโยชน์ที่ได้รบัจากเทคโนโลยสีารสนเทศด้านการแจง้เตือน ไม่มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจ            
ที่จะใช้บริการ Mobile Banking ของผู้ใช้บริการธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                    
ทีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

7. การรบัรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รบัจากเทคโนโลยีสารสนเทศด้านบริการอื่นๆ  มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจ               
ที่จะใช้บริการ Mobile Banking ของผู้ใช้บริการธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                 
ทีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

5. ผลการวเิคราะหข์อ้มูลเพื่อท าการทดสอบสมมตฐิาน การยอมรบัเทคโนโลย ีดา้นการรบัรูค้วามง่ายต่อ
การใชง้าน มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจทีจ่ะใชบ้รกิาร Mobile Banking ของผูใ้ชบ้รกิารธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร
สามารถสรุปผลการวเิคราะห ์ไดด้งันี้ 

1. การรบัรูค้วามง่ายต่อการใช้งาน ได้แก่ สามารถเขา้สู่ระบบได้ด้วยการใช้ Mobile PIN ซึ่งเป็นตวัเลข              
6 หลัก หรือตัง้ค่า Touch ID เพื่อเข้าใช้งาน  มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจที่จะใช้บริการ Mobile Banking ของ
ผูใ้ชบ้รกิารธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน  

2. การรบัรูค้วามง่ายต่อการใชง้าน ไดแ้ก่ สามารถเชค็ยอดเงนิไดท้นัทเีมื่อเปิดแอปพลเิคชนั ไม่มอีทิธพิล
ต่อความตัง้ใจที่จะใช้บรกิาร Mobile Banking ของผู้ใช้บรกิารธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญั 
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

3. การรบัรูค้วามง่ายต่อการใชง้าน ไดแ้ก่ สามารถโอนเงนิโดยเลอืกจากรายชื่อทีบ่นัทกึไวห้รอืจากบนัทกึ
รายการโอนเงนิทีใ่ชบ้่อย ไม่มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจทีจ่ะใชบ้รกิาร Mobile Banking ของผูใ้ชบ้รกิารธนาคารในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

4. การรบัรูค้วามง่ายต่อการใชง้าน ไดแ้ก่ สามารถโอนเงนิดว้ย QR Code ท า QR code แทนเลขทีบ่ญัช ี
จากนัน้สแกน QR code กดโอนไดท้นัทไีม่ตอ้งกรอกขอ้มลู มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจทีจ่ะใชบ้รกิาร Mobile Banking 
ของผูใ้ชบ้รกิารธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

5. การรบัรู้ความง่ายต่อการใช้งาน ได้แก่  สามารถบันทึกผลการท ารายการอัตโนมัติ มีอิทธิพลต่อ            
ความตัง้ใจทีจ่ะใชบ้รกิาร Mobile Banking ของผูใ้ชบ้รกิารธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

6. การรบัรู้ความง่ายต่อการใช้งาน ได้แก่ สามารถบรกิารส่งเอกสารผ่านช่องทางไลน์ ไม่มีอทิธพิลต่อ
ความตัง้ใจทีจ่ะใชบ้รกิาร Mobile Banking ของผูใ้ชบ้รกิารธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

7. การรบัรูค้วามง่ายต่อการใช้งาน ได้แก่ สามารถตัง้ค่าเลอืกไอคอนที่ต้องการใช้บรกิารหรอืใช้บรกิาร
บ่อยไว้บนหน้าหลกั ไม่มีอิทธพิลต่อความตัง้ใจที่จะใช้บรกิาร Mobile Banking ของผู้ใช้บรกิารธนาคารในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

8. การรับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน ได้แก่  สามารถสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ธนาคารได้ด้วยกล้องและ
ไมโครโฟน มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจทีจ่ะใชบ้รกิาร Mobile Banking ของผูใ้ชบ้รกิารธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
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9. การรบัรู้ความง่ายต่อการใช้งาน ได้แก่ สามารถบรกิารช าระเงนิค่าสนิค้าและบรกิารด้วยการสแกน
บารโ์คด้ ไม่มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจทีจ่ะใชบ้รกิาร Mobile Banking ของผูใ้ชบ้รกิารธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

10. การรบัรู้ความง่ายต่อการใช้งาน ได้แก่ รบัสทิธพิิเศษและโปรโมชัน่จากรา้นค้าต่างๆ มีอทิธพิลต่อ
ความตัง้ใจทีจ่ะใชบ้รกิาร Mobile Banking ของผูใ้ชบ้รกิารธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
 
สรปุผลและอภิปรายผล 
 จากการวจิยัเรื่อง การค้นหาฟงัก์ชัน่ที่ผู้ใช้บรกิารให้ความสนใจบนโมบายแบงค์กิ้ง (Mobile banking) 
ของผูใ้ชบ้รกิารธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถน ามาอภปิรายผลไดด้งันี้  
 1. จากผลการวเิคราะหก์ารยอมรบัเทคโนโลย ีดา้นการรบัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากเทคโนโลยสีารสนเทศ 
พบว่า มกีารรบัรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รบัจากเทคโนโลยีสารสนเทศทัง้หมดสี่ด้านที่มีอิทธพิลต่อความตัง้ใจที่จะใช้
บรกิาร Mobile Banking ของผู้ใชบ้รกิารธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.01 
และ 0.05 ตามล าดบั ซึ่งแสดงให้เห็นว่าปจัจยัทัง้สี่ด้านเป็นปจัจยัที่ผู้ใช้บริการให้ความส าคญัในการตัดสินใจ             
ใชบ้รกิาร Mobile Banking มากทีส่ดุ โดยสามารถแยกอภปิรายเป็นรายดา้นได ้ดงันี้ 

ด้านบรกิารด้านบญัชี มีอทิธพิลต่อความตัง้ใจที่จะใช้บรกิาร Mobile Banking ของผู้ใช้บรกิารธนาคาร              
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ดา้นบรกิารดา้นบญัชี มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจทีจ่ะใช้
บริการ Mobile Banking  ของผู้ใช้บริการธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีค่าเบต้าเท่ากับ 0.242                     
ทัง้นี้ เนื่องจาก ด้านบริการด้านบัญชีเป็นบริการที่ผู้ใช้ส่วนใหญ่ต้องการใช้งานและมีการใช้งานอยู่บ่อยครัง้                   
ในชีวิตประจ าวัน การที่ธนาคารออกแบบแอปพลิเคชันให้สามารถให้บริการทางด้านบัญชีได้จะช่วยเพิ่ม                   
ความสะดวกสบายและรวดเร็วในการท าธุรกรรมทางการเงนิให้กบัผู้ใช้บรกิาร ท าให้ผู้ใช้บรกิารสามารถทราบ
รายการเคลื่อนไหวในบญัชแีละเชค็ยอดสรุปรวมเงนิฝากในบญัชไีดท้นัท ีโดยไม่ต้องน าสมุดบญัชเีงนิฝากไปปรบั  
ยังสาขาของธนาคารหรือที่ตู้เอทีเอ็ม และผู้ใช้บริการยังสามารถเปิดบัญชีเงินฝากออนไลน์ผ่านทาง Mobile 
Banking โดยไม่ต้องเดินทางไปยงัสาขาของธนาคาร ท าให้ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและประหยดัค่าใช้จ่าย                 
ในการเดนิทาง อกีทัง้ยงัช่วยลดข้อจ ากดัในเรื่องของเวลาที่สามารถท าธุรกรรมทางการเงนิได้ เพราะสาขาของ
ธนาคารมกีาร เปิด-ปิด ท าการเป็นเวลาทีแ่น่นอน ซึง่อาจสง่ผลต่อลกูคา้ธนาคารทีไ่ม่สามารถเดนิทางไปท าธุรกรรม
ในช่วงเวลาที่ก าหนดได้ และยงัช่วยเพิม่ความสะดวกรวดเรว็ในช่วงเวลาที่เร่งด่วนท าให้ผู้ใชบ้รกิารไม่ต้องรอควิ  
เพื่อเขา้รบับรกิารจากพนกังานธนาคารอกีดว้ย  

ดา้นบรกิารการโอนเงนิ มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจทีจ่ะใชบ้รกิาร Mobile Banking  ของผูใ้ชบ้รกิารธนาคาร
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ด้านบรกิารการโอนเงนิ มีอิทธพิลต่อความตัง้ใจ                 
ทีจ่ะใชบ้รกิาร Mobile Banking  ของผูใ้ชบ้รกิารธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมคี่าเบตา้เท่ากบั 0.141 ทัง้นี้
เน่ืองจากดา้นบรกิารการโอนเงนิ เป็นการท าธุรกรรมทีผู่ใ้ชบ้รกิารมกีารใชง้านเป็นประจ าและมคีวามจ าเป็นในการ
ใชบ้รกิาร การโอนเงนิประเภทต่างๆ ช่วยใหส้ามารถสง่มอบเงนิไปยงับุคคลทีต่้องการไดอ้ย่างสะดวกรวดเรว็และ
ปลอดภยั โดยไม่ต้องกงัวลเรื่องของระยะทางระหว่างผู้ส่งกบัผู้รบั เมื่อผู้ใช้บรกิารได้รบัความสะดวกรวดเรว็และ
ปลอดภัยในการใช้บริการ ก็จะก่อให้เกิดความเชื่อมัน่ในการใช้บรกิารและมีการใช้บริการด้านการโอนเงนิซ ้า              
ผ่าน Mobile Banking ในครัง้ต่อไป นอกจากนี้ ผูใ้ชบ้รกิารยงัสามารถโอนเงนิพรอ้มเพยผ์่านทาง Mobile Banking 
โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอน ช่วยให้ผู้ใช้บริการประหยัดค่าใช้จ่ายในการท าธุรกรรมทางการเงิน                 
ไปไดอ้กีดว้ย 
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ด้านบริการกองทุน /หลักทรัพย์ /หุ้น  มีอิทธิพลต่อความตั ้งใจที่ จะใช้บริการ Mobile Banking                    
ของผู้ใช้บริการธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ด้านบริการกองทุน /
หลักทรัพย์ /หุ้น มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจที่จะใช้บริการ Mobile Banking ของผู้ใช้บริการธนาคารในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยมคี่าเบต้าเท่ากบั 0.331 เน่ืองมาจาก ปจัจุบนัผูค้นสว่นใหญ่หนัมาสนใจในการลงทุนกองทุน/
หุน้/หลกัทรพัยต่์างๆ เพราะเป็นการลงทุนทีไ่ดผ้ลตอบแทนสงูและมปีระเภทการลงทุนใหเ้ลอืกหลากหลายรูปแบบ 
ท าให้การให้บรกิารด้านกองทุน/หลกัทรพัย์/หุ้นผ่านทาง Mobile Banking เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บรกิาร เพราะ
สะดวกสบายสามารถท าได้ทุกสถานที่ทุกเวลา เพียงแค่ผู้ใช้บรกิารมีโทรศพัท์เคลื่อนที่ก็สามารถจะท าธุรกรรม
ทางด้านบรกิารกองทุน/หลกัทรพัย์/หุน้ได ้ท าให้ผูใ้ช้บรกิารไดร้บัประโยชน์อย่างเตม็ทีแ่ละไม่พลาดโอกาสส าคญั
ต่างๆ ในการลงทุน 

ดา้นบรกิารอื่นๆ มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจที่จะใช้บรกิาร Mobile Banking ของผู้ใชบ้รกิารธนาคารในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ด้านบรกิารอื่นๆ มอีิทธพิลต่อความตัง้ใจที่จะใช้บรกิาร 
Mobile Banking ของผูใ้ชบ้รกิารธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมคี่าเบตา้เท่ากบั 0.220 จากดา้นบรกิารอื่นๆ 
ทีม่กีารใหบ้รกิาร ท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารรบัรูถ้งึประโยชน์จากการใชบ้รกิารผ่านทาง Mobile Banking และรบัรูถ้งึคุณค่า 
ที่ธนาคารต้องการมอบให้แก่ผู้ใช้บริการ ให้ผู้ใช้บรกิารรบัรู้ได้ว่า Mobile Banking เป็นมากกว่าแอปพลิเคชัน             
ที่ใช้ส าหรบัท าธุรกรรมทางการเงิน แต่ยังเป็นแอปพลิเคชนัที่มอบสทิธิประโยชน์ต่างๆ ตอบแทนให้กบัลูกค้า                
ทีม่าใชบ้รกิาร 

จากปจัจยัทัง้สีด่้านที่ผู้ใช้บรกิารให้ความส าคญัในการตดัสนิใจใช้บรกิาร Mobile Banking ท าให้ลูกค้า
ตระหนักถึงความสะดวกสบายและประโยชน์ที่ได้รับจากการท าธุรกรรมทางการเงินผ่าน Mobile Banking 
ก่อให้เกิดพฤติกรรมความตัง้ใจที่จะใช้บรกิาร Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารเพิ่มมากขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ จริพร ศรพีลาวฒัน์ (2552) ที่ศกึษาเรื่อง ปจัจยัที่มผีลต่อการยอมรบัและใช้บรกิารโมบายแบงค์กิ้ง
ส าหรบักลุ่มผู้ใช้โทรศพัท์เคลื่อนที่ภายในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่า การรบัรู้ถึงประโยชน์ของการให้บรกิาร                
โมบายแบงค์กิ้ง ส่งผลเชงิบวกต่อพฤติกรรมความตัง้ใจในการใช้บรกิารและมค่ีาสมัประสทิธิใ์กล้เคยีงกบัปจัจยั              
ดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิ ซึง่เป็นปจัจยัทีผู่บ้รโิภคใหค้วามส าคญัมากทีส่ดุ และยงัสอดคลอ้งกบัการศกึษาของ 
Luarn and Lin (2005) และ Suoranta (2003)  

2. จากผลการวเิคราะห์การยอมรบัเทคโนโลยี ด้านการรบัรู้ความง่ายต่อการใช้งาน พบว่า มกีารรบัรู้
ความง่ายต่อการใชง้านทัง้หมดห้าอย่างที่มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจที่จะใชบ้รกิาร Mobile Banking ของผูใ้ชบ้รกิาร
ธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั ซึง่แสดงให้เหน็ว่า
ปจัจัยทัง้ห้าอย่างเป็นปจัจัยที่ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญในการตัดสินใจใช้บริการ Mobile Banking มากที่สุด              
โดยสามารถแยกอภปิรายเป็นรายดา้นไดด้งันี้ 

การเข้าสู่ระบบได้ด้วยการใช้ Mobile PIN ซึ่งเป็นตัวเลข 6 หลกั หรอืตัง้ค่า Touch ID เพื่อเข้าใช้งาน             
ท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารสามารถเขา้สู่แอปพลเิคชนัไดง้่ายและรวดเรว็มากยิง่ขึน้ โดยผูใ้ชบ้รกิารท าการลงทะเบยีน เพื่อเขา้
ใช้งานครัง้แรกเพียงครัง้เดียว และในการเข้าใช้งานครัง้ต่อไปสามารถเข้าใช้งานด้วยการใช้ Mobile PIN หรือ 
Touch ID ในการเขา้ใชง้านไดเ้ลย ไม่ต้องเสยีเวลาในการกรอกชื่อผูใ้ชง้านและกรอกขอ้มลูต่างๆ ใหม่อกีครัง้ ซึง่จะ
ท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารไม่รูส้กึยุ่งยากในการเขา้ใชง้าน Mobile Banking 

การโอนเงินด้วย QR Code ท า QR code แทนเลขที่บัญชี จากนัน้สแกน QR code กดโอนได้ทันท ี           
ไม่ต้องกรอกขอ้มูล ท าให้ผู้ใช้บรกิารไม่ต้องจดจ าเลขที่บญัชทีี่ต้องการจะท าธุรกรรมทางการเงนิ อกีทัง้ยงัช่วย               
ลดความผดิพลาดในการโอนเงนิผดิบญัช ีซึง่ท าใหผู้้ใชบ้รกิารรบัรูไ้ดถ้งึการใชบ้รกิารโอนเงนิทีง่่ายและสะดวกขึน้
กว่าวธิกีารโอนเงนิแบบเก่า 
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การสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ธนาคารได้ด้วยกล้องและไมโครโฟน จะท าให้ผู้ใช้บริการติดต่อสื่อสารกับ
เจา้หน้าทีธ่นาคารไดง้่ายขึน้ และการสือ่สารผ่านกลอ้งแบบเหน็หน้าจะช่วยใหก้ารสือ่สารระหว่างกนัเกดิความเขา้ใจ
มากยิง่ขึน้ ท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารไม่ไดรู้ส้กึว่าการตดิต่อกบัเจา้หน้าทีธ่นาคารเป็นเรื่องยากและตอ้งใชเ้วลานาน 

การรับสิทธิพิเศษและโปรโมชัน่จากร้านค้าต่างๆ ผ่านทาง Mobile Banking มีข ัน้ตอนที่ไม่ยุ่งยาก 
ผูใ้ชบ้รกิารสามารถท าการขอรบัสทิธพิเิศษและโปรโมชัน่ต่างๆไดท้นัทเีมื่ออยู่หน้ารา้นคา้ อกีทัง้ยงัท าใหผู้ใ้ชบ้รกิาร
รูส้กึไดถ้งึความคุม้ค่าและความพเิศษทีไ่ดร้บัจากการเป็นลูกคา้ธนาคาร ผู้ใช้บรกิารจงึมคีวามตัง้ใจที่จะใชบ้รกิาร 
Mobile Banking อกีในครัง้ต่อไป    

การบนัทกึผลการท ารายการอตัโนมตัชิ่วยใหผู้้ใช้บรกิารใชง้านไดง้่ายขึน้ สามารถยอ้นดูการท าธุรกรรม
ทางการเงินที่ได้ท าไปแล้วได้ ซึ่งผู้ใช้บริการไม่ต้องเสียเวลาในการบันทึกรูปภาพสลิปการท ารายการและ                
ช่วยป้องกนัการลมืบนัทกึสลปิการท ารายการของผูใ้ชบ้รกิาร  

จากปจัจัยทัง้ห้าอย่างที่ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญในการตัดสินใจใช้บริการ Mobile Banking ท าให้
ผู้ใช้บริการรบัรู้ถึงความง่ายในการใช้งานและสามารถท าธุรกรรมทางการเงินผ่าน Mobile Banking ได้อย่าง
ง่ายดาย อกีทัง้ยงัสามารถศึกษาเรยีนรู้วิธกีารใช้งานและสามารถใช้บริการได้ด้วยตนเองโดยไม่จ าเป็นต้องใช้              
ความพยายามมากในการเรยีนรูแ้ละท าความเขา้ใจกบัวธิกีารใชห้รอืขัน้ตอนต่างๆในการใช้งาน Mobile Banking 
ซึ่งปจัจยัเหล่านี้ส่งผลให้ผู้ใช้บรกิารมพีฤติกรรมความตัง้ใจในการใช้บรกิาร Mobile Banking เพิ่มมากขึน้ และ              
เมื่อผู้ใช้บรกิารรบัรู้ถึงความง่ายในการใช้งานกจ็ะส่งผลให้ผู้ใช้บรกิารรบัรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รบัจากการใช้บรกิาร 
Mobile Banking ตามมา อนัเป็นผลให้ผู้ใช้บรกิารมพีฤติกรรมการใช้ Mobile Banking บ่อยครัง้มากขึน้กว่าเดิม           
ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ จริพร ศรพีลาวฒัน์. (2552) ที่ศกึษาเรื่องปจัจยัที่มผีลต่อการยอมรบัและใช้บรกิาร            
โมบายแบงคก์ิง้ส าหรบักลุ่มผูใ้ชโ้ทรศพัทเ์คลื่อนทีภ่ายในเขตกรุงเทพมหานคร และการศกึษาของ Luarn and Lin 
(2005) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. จากผลการวเิคราะหก์ารรบัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากเทคโนโลยสีารสนเทศ จะเป็นปจัจยัส าคญัทีท่ าให้
ผู้ใช้บริการตระหนักถึงและตัดสินใจใช้ Mobile banking ดงันัน้ ธนาคารต้องมีการประชาสมัพันธ์ให้กับลูกค้า                
ได้ทราบถึงประโยชน์ที่จะได้รบัเมื่อใช้บริการ Mobile banking ว่าจะเป็นประโยชน์กบัลูกค้ามากยิ่งขึ้น ซึ่งการ
ประชาสมัพนัธ์ที่ดีจะท าให้ลูกค้าเลง็เห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รบัมากยิ่งขึ้นและน าไปสู่การยอมรบัและตัดสนิใจ              
ใชบ้รกิาร Mobile banking ในทีส่ดุ อกีสิง่ส าคญัทีฝ่า่ยบรหิารของธนาคารตอ้งมกีารส ารวจและน ามาพฒันา Mobile 
banking อยู่ตลอดเวลา คือ ต้องมีการส ารวจว่าฟงัก์ชัน่ใดที่ผู้ใช้บริการมีการใช้งานเป็นประจ า และฟงัก์ชัน่ใด                
ที่ธนาคารมกีารให้บรกิารบน Mobile banking แต่ผู้ใช้บรกิารไม่ได้ให้ความส าคญัหรอืไม่ได้สนใจที่จะใช้บรกิาร              
ซึง่ทางธนาคารตอ้งมกีารน ามาพฒันาและปรบัปรุงใหต้รงกบัความตอ้งการของลกูคา้มากยิง่ขึน้ 
 2. จากผลการวเิคราะหก์ารรบัรูค้วามง่ายต่อการใชง้าน จะเป็นปจัจยัสนับสนุนทีท่ าใหผู้ใ้ชบ้รกิารยอมรบั
และใชบ้รกิาร Mobile banking ดงันัน้ ธนาคารต้องมกีารค านึงถงึการออกแบบแอปพลเิคชนัใหม้คีวามง่ายต่อการ
ใชง้าน และมกีารแนะน าใหข้อ้มลูการใชง้านทีเ่พยีงพอกบัลูกคา้ สามารถตอบค าถามและใหค้ าอธบิายทีผู่ใ้ชบ้รกิาร
สามารถปฏบิตัติามเพื่อบรรลุวตัถุประสงคต่์างๆ ได ้อกีสิง่ส าคญัทีท่างธนาคารตอ้งค านึงถงึคอื ตอ้งใหค้วามส าคญั
ในเรื่องของความปลอดภัยในการให้บรกิาร Mobile banking ต้องมัน่ใจว่าข้อมูลต่างๆ ของลูกค้าจะปลอดภัย              
ไม่มกีารรัว่ไหลหรอืมขีอ้ผดิพลาด เพื่อทีจ่ะสรา้งความเชื่อมัน่ในการใชบ้รกิารใหก้บัลกูคา้ 
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