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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเลือกคุณลักษณะที่ส าคัญของโมบายแบงค์ ส าหรับกลุ่มธนาคารขนาดกลาง
และขนาดเล็ก ประกอบด้วย การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน ได้แก่ ด้านบริการบัญชีเงินฝาก/บัญชีสินเชื่อ ด้านบริการโอนเงิน/
ช าระค่าสินค้าและบริการ ด้านบริการบัตรเครดิต ด้านการลงทุนกองทุนรวม/ประกัน ด้านบริการอื่นๆ และการรับรู้ความง่ายในการ
ใช้งาน มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้โมบายแบงค์กิ้งของผู้ใช้บริการธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่ม
ตัวอย่างคือ ผู้ใช้บริการธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีเคยใช้บริการโมบายแบงค์กิ้ง จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 30-39 ปี สถานภาพโสด ระดับ
การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อาชีพพนักงานบริษัทเอกชนและมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 45,000 บาท  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน ด้านบริการบัญชีเงินฝาก/บัญชีสินเชื่อ และด้านบริการ
โอนเงิน/ช าระค่าสินค้าและบรกิาร มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้โมบายแบงค์กิ้งของผู้ใช้บริการธนาคารขนาดกลางและขนาดเลก็ในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยสามารถอธิบายได้ร้อยละ 16.30 

การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน การตรวจสอบยอดเงินคงเหลือโดยไม่ต้องล็อคอินเข้าสู่ระบบ การช าระค่าสินค้าและ
บริการด้วยการแสกนบาร์โค้ดหรือคิวอาร์โค้ด การสมัครใช้บริการโดยไม่ต้องติดต่อที่สาขาธนาคาร มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้โมบาย
แบงค์กิ้งของผู้ใช้บริการธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
สามารถอธิบายได้ร้อยละ 7.60 

 
ค าส าคัญ: คุณลักษณะส าคัญ โมบายแบงค์กิ้ง ธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็ก 

 

ABSTRACT 
 

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 
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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%.  

 
Keywords: Key Features, Mobile Banking, Small and Medium Banks  

 

บทน า 
โทรศัพท์มือถือได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในชิวิตประจ าวันมากขึ้น เปรียบได้เป็นปัจจัยที่ห้า ในการด ารงชีวิต รองมาจาก 

อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค เทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถเพิ่มศักยภาพให้โทรศัพท์มือถือท าได้มากกว่าเป็นเครื่องมือ
สี่อสารเพียงอย่างเดียว ปัจจุบันโทรศัพท์มือถือสามารถใช้สั่งอาหาร เรียกบริการรถแท็กซี่ รวมถึงเป็นธนาคาร ผ่านแอพพลิเคชั่นบน
โทรศัพท์ (Mobile Banking) ที่สามารถท าธุรกรรมการเงิน ช าระค่าสินค้าและบริการ จ่ายบิลต่างๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยไม่
ต้องเดินทางไปท่ีธนาคารอีกต่อไป 

โมบายแบงค์กิ้ง (Mobile Banking) คือ การท าธุรกรรมทางการเงิน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือ มีความ
แม่นย าและเหมือนกันกับการท าธุรกรรมผา่นตู้ ATM และ เคาน์เตอร์ธนาคาร ช่วยอ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ สามารถท า
ธุรกรรมการเงินได้สะดวกสบายกว่า และสามารถท าธุรกรรมได้อย่างรวดเร็วตลอดเวลาด้วยตนเองโดยไม่ต้องไปท่ีสาขาของธนาคาร 
ท าให้ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์ เช่น ลดข้อจ ากัดด้านเวลาและสถานท่ี ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาธนาคาร เป็นต้น 

จากการขยายตัวของธุรกิจอีคอมเมิร์ซท าให้ผู้บริโภคนิยมซื้อสินค้าผ่านทางแอปพลิเคชันของโทรศัพท์มือถือเพิ่มมากขึ้น 
เนื่องจากการใช้งานสะดวกและง่าย ท าให้โอกาสในการช าระเงินเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการผ่านสมาร์ทโฟนมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง อีกทั้งรัฐบาลได้ผลักดันแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ 
(National e-Payment Master Plan) ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเข้าสู่สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ท าให้
ผู้บริโภคเปลี่ยนมาใช้ช่องทางโมบายแบงค์กิ้งมากขึ้น  

การก้าวเข้าสู่ยุคระบบการเงินสมัยใหม่ หรือ Digital Banking ส่งผลให้ธนาคารหรือสถาบันการเงินต้องเผชิญกับการ
แข่งขันที่เพิ่มมากขึ้นทั้งจากสถาบันการเงินด้วยกันเอง และผู้ให้บริการที่มิใช่สถาบันการเงิน (Non-Bank) รวมไปถึง ธุรกิจ
โทรคมนาคม ค้าปลีกหรือบริษัทที่ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ เป็นต้น การแข่งขันที่เพิ่มขึ้น และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ท าให้
ต้นทุนในการด าเนินงานต่ าลง ส่งผลให้ค่าธรรมเนียม (Fee) ที่จะได้รับจากลูกค้ามีแนวโน้มลดลง การตั้งสาขาและการจ้างพนักงาน
ประจ าสาขามีแนวโน้มลดลง เนื่องจากลูกค้าสามารถท าธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยไม่ต้องเดินทางมาใช้
บริการที่สาขา การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นอาจท าให้สถาบันการเงินสูญเสียฐานลูกค้าให้กับคู่แข่งทั้ง Bank และ Non-Bank หากไม่
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สามารถปรับตัวให้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป แนวทางการปรับตัวของธนาคาร การน าระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อลด
ต้นทุนและเพิ่มปริมาณการท าธุรกรรมผ่านโมบายแบงค์กิ้ง โดยการออกแบบการท างานของโมบายแบงค์กิ้ง ให้ตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บริการที่เปลี่ยนไป การออกแบบให้มีความง่ายในการใช้งาน รูปแบบการท างานไม่ซับซ้อน ช่วยอ านวยความสะดวก
ให้กับผู้ใช้บริการ จึงเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนารูปแบบการท างานของโมบายแบงค์กิ้ง เพื่อดึงดูดให้ผู้ใช้บริการหันมาสนใจใช้
ช่องทางโมบายแบงค์กิ้งมากขึ้น รวมถึงผู้ที่ใช้บริการปัจจุบัน ให้เกิดความพึงพอใจ และเกิดความจงรักภักดีต่อธนาคาร 

จากที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาถึง การเลือกคุณลักษณะที่ส าคัญของโมบายแบงค์กิ้ง ส าหรับกลุ่ม
ธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็ก เพื่อน าผลวิจัยที่ได้มาพัฒนารูปแบบการท างานของโมบายแบงค์กิ้ง ให้มีรูปแบบการท างานที่ง่าย 
ไม่ซับซ้อนตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ผู้ใช้บริการรับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้งานโมบายแบงค์กิ้ง และหันมาใช้โมบาย
แบงค์กิ้งเพิ่มมากขึ้น และเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มาพร้อมเทคโนโลยี เพื่อก้าวเข้าสู่ยุคระบบการเงิน
สมัยใหม่ (Digital Banking) ในอนาคต 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาการรับรู้ประโยชน์จากการใช้งานของผู้ใช้บริการโมบายแบงค์กิ้ง   
2. เพื่อศึกษาการรับรู้ความง่ายในการใช้งานของผู้ใช้บริการโมบายแบงค์กิ้ง 
3. เพื่อศึกษาความตั้งใจใช้บริการโมบายแบงค์กิ้ง ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
4. เพื่อศึกษาการรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน ท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้บริการโมบายแบงค์กิ้ง ของผู้ใช้บริการในเขต

กรุงเทพมหานคร 
5. เพื่อศึกษาการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน ที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้บริการโมบายแบงค์กิ้ง ของผู้ใช้บริการในเขต

กรุงเทพมหานคร 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่  

1.1 การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน (Perceived Usefulness) ได้แก่ ด้านบริการบัญชีเงินฝาก/บัญชีสินเช่ือ  
ด้านบริการโอนเงิน/ช าระค่าสินค้าและบริการ ด้านบริการบัตรเครดิต ด้านการลงทุนกองทุนรวม/ประกัน ด้านบริการอื่นๆ  

1.2 การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) 
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ความตั้ งใจใช้โมบายแบงค์กิ้ งของผู้ ใช้บริการธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็กในเขต

กรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานการวิจัย  
1. การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน ได้แก่ ด้านบริการบัญชีเงินฝาก/บัญชีสินเช่ือ ด้านบริการโอนเงิน/ช าระค่าสินค้าและ

บริการ ด้านบริการบัตรเครดิต ด้านการลงทุนกองทุนรวม/ประกัน ด้านบริการอื่นๆ มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้โมบายแบงค์กิ้ง ของ
ผู้ใช้บริการธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้โมบายแบงค์กิ้ง ของผู้ใช้บริการธนาคารขนาดกลางและ
ขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ทบทวนวรรณกรรม 
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model) ทฤษฎีการยอมรับ

เทคโนโลยี มีทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้
1.1 ทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผล (Theory of Reasoned Action : TRA) น าเสนอโดย Fishbein, M. & 

Ajzen, I. (1975) เป็นหนึ่งในทฤษฏีทางจิตวิทยาสังคม (Social Psychology) ถูกน ามาใช้เป็นพื้นฐานส าหรับการศึกษาพฤติกรรม
มนุษย์มากที่สุด ตามแนวคิดที่ว่ามนุษย์ โดยปกติแล้วเป็นผู้มีเหตุผล พฤติกรรมของแต่ละบุคคลจึงไม่ได้เกิดขึ้นโดยปราศจากการ
พิจารณามาก่อน ดังนั้นการที่บุคคลจะมีหรือไม่มีพฤติกรรมใดนั้น จะเกิดจากความตั้งใจและความมีเหตุผล  ทั้งนี้ จะพบว่า 
พฤติกรรม (Behavior) และความตั้งใจ (Intention) ของแต่ละบุคคลนั้นเป็นผลมาจากความเช่ือท่ีส าคัญ 2 ประการ ได้แก่ ทัศนคติ
ที่มีต่อพฤติกรรม (Attitude towards a behavior) เป็นความเช่ือบุคคลว่าการมีหรือไม่มีพฤติกรรมใดนั้นจะท าให้เกิดผลลัพธ์ที่
แน่นอนตามที่บุคคลนั้นได้ประเมินไว้แล้ว และ บรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิง (Subjective Norm) เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลว่าการ
จะมีหรือไม่มีพฤติกรรมนั้นจะคล้อยตามคนรอบข้างที่มีอิทธิพลหรือมีความส าคัญกับตน 

1.2 ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned behavior : TPB) น าเสนอโดย Ajzen and Fishbein 
เป็นทฤษฎีที่พัฒนามาจากทฤษฎี TRA โดยได้มีการเพิ่มปัจจัยการรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรมของตนเองในการแสดงพฤติกรรม 
(Perceived behavioral control) เพื่อลดข้อจ ากัดของทฤษฎี TRA เนื่องจากการแสดงพฤติกรรมของแต่ละบุคคลไม่สามารถ
เกิดขึ้นได้จริงหากพฤติกรรมนั้นมีความซับซ้อนเกินกว่าความสามารถของบุคคลจะควบคุมได้ จึงสามารถน ามาปรับใช้เพื่อศึกษา
ความตั้งใจและพฤติกรรมในบริบทที่หลากหลาย รวมถึงช่วยสร้างความเข้าใจในการยอมรับการใช้เทคโนโลยีของแต่ละบุคคลได้  
โดยสรุป TPB จะศึกษาพฤติกรรมของแต่ละบุคคลที่ได้รับแรงขับเคลื่อนจากความตั้งใจแสดงพฤติกรรม ซึ่งเกิดจากปัจจัยหลัก 3 
ประการ ได้แก่ ทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรม (Attitude towards a behavior) บรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิง (Subjective Norm) และการ
รับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรมของตนเองในการแสดงพฤติกรรม (Perceived Behavioral Control) ทั้งนี้ การรับรู้ถึงการควบคุม
พฤติกรรมของตนเองในการแสดงพฤติกรรม (Perceived Behavioral Control) หมายถึง การรับรู้ถึงความยากง่ายในการแสดง
พฤติกรรม ถ้าบุคคลรับรู้ว่ามีความสามารถที่จะแสดงพฤติกรรมในสภาพการณ์นั้นได้ และสามารถควบคุมให้เกิดผลลัพธ์               
ตามต้องการได้ บุคคลจะมีแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมนั้น 

1.3 แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (TAM: Technology Acceptance Model) เป็นทฤษฎีที่มีการยอมรับ
และมีช่ือเสียงในการเป็นตัวช้ีวัดความส าเร็จของการใช้เทคโนโลยี น าเสนอโดย Davis (1989) ซึ่งเป็นการปรับแต่งเพิ่มเติมจาก
ทฤษฎี TRA และ ทฤษฎี TPB เพื่อพัฒนาเป็นแบบจ าลอง TAM และใช้ศึกษาในบริบทการยอมรับการใช้เทคโนโลยี โดยไม่น า
บรรทัดฐานทางสังคมเข้ามาใช้เป็นปัจจัยในการพยากรณ์พฤติกรรมการใช้ที่เกิดขึ้นจริง อย่างไรก็ตาม Davis และ Davis Bagozze 
และ Warshaw ได้ดัดแปลง TAM โดยไม่รวมทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรม เพื่อให้สามารถอธิบายความตั้งใจได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน
ยิ่งข้ึนและสามารถน ามาใช้พยากรณ์ การยอมรับเทคโนโลยีของแต่ละบุคคล และสามารถใช้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความตั้งใจ
และพฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลยี โดยหลักการของ TAM จะศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยหลัก 2 ประการได้แก่ การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) และ การรับรู้
ประโยชน์จากการใช้งาน (Perceived Usefulness)  

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเกี่ยวกับความตั้งใจซ้ือ (Purchase Intention)  
ความตั้งใจซื้อ (Purchase Intention) เป็นช่วงที่ผู้บริโภคพร้อมที่จะเลือกทางเลือกใดก็ตามที่ดีที่สุดสอดคล้องกับการ

แก้ไขปัญหาของเขา ความตั้งใจซื้อเป็นเพียงโอกาสที่เกิดจากการซื้อจริงเท่านั้น ผู้บริโภคไม่ได้ซื้อตัวสินค้าอย่างเดียวหากแต่เป็นการ
ซื้อผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการซื้อสินค้านั้นด้วย ดังนั้นการตั้งใจซื้อจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะน าไปสู่การซื้อจริงโดยการพิจารณาข้อดี
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ของตราสินค้า คุณภาพ และผลประโยชน์ทั้งหมดของสินค้า เพื่อเปรียบเทียบกัน และสรุปเป็นทางเลือกที่สอดคล้องกับความ
ต้องการที่เกิดขึ้น 

3. ข้อมูลเกี่ยวกับโมบายแบงค์กิ้งของธนาคารขนาดกลางและธนาคารขนาดเล็ก  
ธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางและธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็กที่มีรูปแบบการด าเนินธุรกิจใกล้เคียงกัน คือ ธุรกิจธนาคาร 

ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธุรกิจประกัน ธุรกิจสินเช่ือ โดยจะไม่รวมธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) 
จ ากัด (มหาชน) ซึ่งขายธุรกิจรายย่อยท้ังหมดให้กับ ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 โดยปัจจุบันมุ่งไปท่ีกลุ่ม
ลูกค้ารายใหญ่ เช่น บริษัท สถาบัน และธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากัด (มหาชน) ยังไม่มีการด าเนินการธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจ
หลักทรัพย์จัดการกองทุน   

โดยผู้น าตลาดโมบายแบงค์กิ้ง ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงเศรีอยุธยา ซึ่ง
เป็นกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่ มีผู้ใช้บริการโมบายแบงค์กิ้งมากกว่าหนึ่งล้านราย เพียบพร้อมด้วยฟีเจอร์ที่ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าในทุกๆ ด้าน 

ในขณะที่ธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็กซึ่งมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน (Niche Market) แตกต่างกันไปในแต่ละ
ธนาคาร ต้องเร่งพัฒนาโมบายแบงค์กิ้ง เพื่อรักษาฐานลูกค้าให้คงอยู่กับธนาคาร ในยุคที่ธนาคารยกเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆ เพื่อก้าว
เข้าสู่สังคมไร้เงินสดอย่างแท้จริง 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้ใช้บริการธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็กที่เคยใช้

บริการโมบายแบงค์กิ้ง ท่ีอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้ใช้บริการธนาคารขนาดกลางและขนาด

เล็กท่ีเคยใช้ บริการโมบายแบงค์กิ้ง ท่ีอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน ดังนั้นจึงก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สูตรในการค านวณหากลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2556, 25-26) โดยการ
ค านวณประชากรใช้ระดับความเช่ือมั่น 95% ค่าความผิดพลาดสูงสุดที่จะเกิดขึ้น 0.05 ได้ขนาดตัวอย่างจ านวน 385 คน เพิ่ม
จ านวนตัวอย่าง 15 คนจะได้เท่ากับ 400 คน 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา โดยแบ่งการสุ่มออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี ้
ขั้นตอนที่ 1 การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับฉลากเลือกแบบไม่ใส่คืนจากจ านวน

เขตทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร จ านวน 50 เขต โดยผลการจับฉลากเพื่อน ามาเป็นตัวแทนในการเก็บข้อมูลจ านวน 5 เขต ได้แก่ 
เขตสาทร เขตห้วยขวาง เขตพญาไท เขตคลองเตย และเขตจตุจักร  

ขั้นตอนที่ 2 ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) ตามเขตที่จับฉลากได้ ในขั้นตอนที่ 1 โดยแบ่งสัดส่วน            
กลุ่มตัวอย่างเขตละเท่าๆ กันจะได้กลุ่มตัวอย่างเขตละ 80 คน 

ขั้นตอนที่ 3 การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงเลือกสถานที่ในการเก็บข้อมูลจากย่าน
ธุรกิจที่มีอาคารส านักงานหนาแน่น และเป็นผู้ที่เคยใช้บริการโมบายแบงค์กิ้งของธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็ก อย่างน้อย             
1 ครั้ง ท่ีอยู่ในเขตทั้ง 5 เขต ดังนี ้

1. เขตสาทร         ได้แก่ อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ 
2. เขตห้วยขวาง   ได้แก่ อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ 
3. เขตพญาไท     ได้แก่ อาคารทิปโก้ 
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4. เขตคลองเตย   ได้แก่ อาคารไทม์ สแควร์ 
5. เขตจตุจักร      ได้แก่ ตึกช้าง  

ขั้นตอนที่  4 การสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือกเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามที่              
จัดเตรียมไว้ โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เต็มใจให้ข้อมูล ในเขตสาทร เขตห้วยขวาง เขตพญาไท เขตคลองเตย และเขตจตุจักร 
ตามที่ก าหนดไว้แล้วในข้ันตอนท่ี 3 

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยการออกแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่ง

ข้อมูลแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน เพื่อให้ครอบคลุมกับข้อมูลที่ต้องการในการประมวลผลการวิจัย ดังน้ี 
ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยเป็นแบบค าตอบหลายตัวเลือก (Multiple Choice) โดยผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียง            
ข้อเดียว 

ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับ การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งานของผู้ใช้บริการโมบายแบงค์กิ้ง  ประกอบด้วย ด้านบริการ
บัญชีเงินฝาก /บัญชีสินเชื่อ ด้านบริการโอนเงิน / ช าระค่าสินค้าและบริการ ด้านบริการบัตรเครดิต ด้านการลงทุนกองทุนรวม / 
ประกัน และบริการด้านอื่นๆ ซึ่งเป็นแบบสอบถามโดยวิธีให้คะแนนแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จ านวน 20 ข้อ 
แบ่งเป็น ด้านบริการบัญชีเงินฝาก / บัญชีสินเช่ือ จ านวน 4 ข้อ ด้านบริการโอนเงิน / ช าระค่าสินค้าและบริการ จ านวน 4 ข้อ ด้าน
บริการบัตรเครดิต จ านวน 4 ข้อ ด้านการลงทุน / ประกัน จ านวน 4 ข้อ และด้านบริการอื่นๆ จ านวน 4 ข้อ ใช้ระดับการวัดข้อมูล
แบบอันตรภาคชั้น (Interval Scale) ก าหนดการให้คะแนนความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ  

ส่วนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับ การรับรู้ความง่ายในการใช้งานของผู้ใช้บริการโมบายแบงค์กิ้ง  ซึ่งเป็นแบบสอบถามโดยวิธี
ให้คะแนนแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จ านวน 5 ข้อ 

ส่วนที่ 4 เป็นค าถามเกี่ยวกับ ความตั้งใจใช้โมบายแบงค์กิ้ง ซึ่งเป็นแบบสอบถามโดยวิธีให้คะแนนแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) จ านวน 5 ข้อ ใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาคชั้น (Interval Scale)  
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยแจกแจงความถี่แสดงผลเป็นค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบายถึง ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งานของผู้ใช้บริการโมบายแบงค์กิ้ง เกี่ยวกับ การรับรู้ความง่ายในการใช้งานของ
ผู้ใช้บริการ ทิสโก้ โมบายแบงค์กิ้ง และความตั้งใจใช้บริการโมบายแบงค์กิ้ง 

2. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 
วิเคราะห์การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน ได้แก่ ด้านบริการบัญชีเงินฝาก/บัญชีสินเช่ือ ด้านบริการโอนเงิน/ช าระค่า

สินค้าและบริการ ด้านบริการบัตรเครดิต ด้านการลงทุนกองทุนรวม/ประกัน ด้านบริการอื่นๆ มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้โมบาย
แบงค์กิ้ง ของผู้ใช้บริการธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร และการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน มีอิทธิพลต่อ
ความตั้งใจใช้โมบายแบงค์กิ้ง ของผู้ใช้บริการธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยใช้สถิติการวิเคราะห์
ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) โดยวิธี Enter 
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ผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้

เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 272 คน คิดเป็นร้อยละ 68 มีช่วงอายุอายุ 30-39 ปี 
จ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 48.25 สถานภาพโสด / หม้าย / หย่าร้าง / แยกกันอยู่ จ านวน 283 คน คิดเป็นร้อยละ 70.75 มี
ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 272 คน คิดเป็นร้อยละ 68 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 330 
คน คิดเป็นร้อยละ 82.5 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 45,000 บาท จ านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 44.25 

การวิเคราะห์การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน ของผู้ใช้บริการโมบายแบงค์กิ้ง โดยรวมได้รับประโยชน์มาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า  

ด้านคุณลักษณะด้านบรกิารบัญชีเงินฝาก / บัญชีสินเชื่อ โดยรวมได้รับประโยชน์ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับประโยชน์มากที่สุด จากการสามารถตรวจสอบภาพรวมรายละเอียดเงินฝาก และรายการเคลื่อนไหวบัญชี
ย้อนหลังได้จากบริการโมบายแบงค์กิ้ง ท าให้การตรวจสอบบัญชีง่ายขึ้น ถัดมาคือผู้ตอบแบบสอบถามได้รับประโยชน์ปานกลางจาก
การสามารถเปิดบัญชีเงินฝากออนไลน์ ประเภทบัญชีออมทรัพย์และฝากประจ าได้จากบริการโมบายแบงค์กิ้ง ท าให้เป็นประโยชน์
ในการใช้บริการมากขึ้น และสามารถตรวจสอบข้อมูลสินเช่ือ เช่น ค่างวดรถยนต์ วันที่ครบก าหนดช าระได้จากบริการโมบาย            
แบงค์กิ้ง ท าให้การใช้บริการสะดวกมากขึ้น และสามารถค านวณรายละเอียดสินเช่ือเบื้องต้น เช่น ค านวณหาวงเงินที่ต้องการกู้
สินเช่ือและค านวณหายอดผ่อนช าระได้จากบริการโมบายแบงค์ก้ิง ท าให้เป็นประโยชน์ในการใช้บริการมากข้ึน  

ด้านคุณลักษณะด้านบริการโอนเงิน / ช าระค่าสินค้าและบริการ โดยรวมได้รับประโยชน์มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับประโยชน์มากท่ีสุด จากการสามารถตรวจสอบประวัติการโอนเงิน หรือ ช าระค่าสินค้าและบริการ
ย้อนหลังได้จากบริการโมบายแบงค์กิ้ง ท าให้การตรวจสอบบัญชีของท่านง่ายขึ้น สามารถลงทะเบียนและโอนเงินแบบพร้อมเพย์ได้
จากบริการโมบายแบงค์กิ้ง ท าให้การท าธุรกรรมการเงินง่ายมากยิ่งขึ้น และสามารถบันทึกรายการช าระเงิน หรือ โอนเงินที่ใช้เป็น
ประจ าได้จากบริการโมบายแบงค์กิ้ง ท าให้สะดวกในการใช้งานครั้งต่อไป ถัดมาคือได้รับประโยชน์มากจากสามารถตั้งค่า               
การโอนเงิน หรือ ช าระค่าสินค้าและบริการล่วงหน้าได้จากบริการโมบายแบงค์ก้ิง ช่วยให้สะดวกมากยิ่งข้ึน  

ด้านคุณลักษณะด้านบริการบัตรเครดิต โดยรวมได้รับประโยชน์มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ได้รับประโยชน์มากจากการสามารถตรวจสอบยอดเงินท่ีค้างช าระ วงเงินบัตรเครดิตและคะแนนสะสมคงเหลือได้จากบริการโมบาย
แบงค์กิ้ง ท าให้การตรวจสอบการใช้จ่ายง่ายขึ้น สามารถเปิดใช้บริการบัตรเครดิต และอายัดบัตรเครดิตได้จากบริการโมบาย              
แบงค์กิ้ง ท าให้ง่ายต่อการใช้งานบัตรเครดิตมากขึ้น และสามารถเช่ือมการใช้งานบัตรเครดิต ผ่านสมาร์ทโฟนด้วยบริการจากโมบาย
แบงค์กิ้ง ช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้จ่ายผ่านบตัรเครดติมากข้ึน ถัดมาคือได้รับประโยชน์ปานกลางจากการ สามารถแลกรับของ
รางวัล จากคะแนนสะสมบัตรเครดิตได้จากบริการโมบายแบงค์ก้ิง ช่วยให้สะดวกมากยิ่งข้ึน  

ด้านคุณลักษณะด้านการลงทุนกองทุนรวม / ประกัน โดยรวมได้รับประโยชน์ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับประโยชน์ปานกลาง จากการสามารถดูยอดคงเหลือในบัญชีกองทุนรวม ข้อมูลก าไร/ขาดทุนได้จากบริการ
โมบายแบงค์กิ้ง ท าให้การตรวจสอบบัญชีกองทุนรวมของท่านสะดวกมากยิ่งขึ้น ถัดมาคือการสามารถซื้อ-ขาย สับเปลี่ยน กองทุน
รวมได้จากบริการโมบายแบงค์กิ้ง ช่วยให้การจัดการกองทุนสะดวกมากยิ่งขึ้น และสามารถดูประวัติการซื้อ -ขายกองทุนรวม
ย้อนหลังได้จากบริการโมบายแบงค์กิ้ง ช่วยให้การจัดการกองทุนของท่านสะดวกมากยิ่งขึ้น และสุดท้ายจากการสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลกรมธรรม์ และบริการแจ้งเตือนการช าระเบี้ยประกันได้จากบริการโมบายแบงค์กิ้ง ช่วยให้สะดวกมากยิ่งข้ึน  
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ด้านคุณลักษณะด้านบริการอื่นๆโดยรวมได้รับประโยชน์มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับ
ประโยชน์มากท่ีสุดจากการ สามารถรับบริการแจ้งเตือนการเคลื่อนไหวของบัญชี เช่น ยอดเงินเข้า-ออก และแจ้งยอดเงินคงเหลือได้
จากบริการโมบายแบงค์กิ้ง ท าให้การใช้บริการสะดวกขึ้น ถัดมาคือได้รับประโยชน์มากจากการสามารถเติมเงิน โทรศัพท์มือถือ 
บัตรทางด่วน Easy Pass ได้จากบริการโมบายแบงค์กิ้ง ช่วยให้สะดวกมากขึ้น และผู้ตอบแบบสอบถามได้รับประโยชน์ปานกลาง
จากการสามารถค้นหาสาขาของธนาคาร และตู้เอทีเอ็มพร้อมรายละเอียดที่ตั้งและเบอร์โทรศัพท์ได้จากบริการโมบายแบงค์กิ้ง ช่วย
ให้สะดวกในการใช้บริการมากขึ้น และสามารถค้นหาร้านอาหาร และส ารองที่น่ังได้จากบริการโมบายแบงค์ก้ิง  

การวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้ความง่ายในการใช้งานของผู้ใช้บริการโมบายแบงค์กิ้ง โดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับ
การรับรู้ความง่ายในการใช้งานมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการรับรู้ความง่ายในการใช้งานมาก
ที่สุดในด้านสามารถบันทึกและแชร์หลักฐานการโอนเงิน หรือ ช าระค่าสินค้าและบริการได้ง่ายขึ้น ผ่านแอพพลิเคช่ัน Line, 
Messenger และสามารถช าระค่าสินค้าและบริการได้ง่ายขึ้น ด้วยการสแกนบาร์โค้ด หรือ QR Code ในการช าระค่าสินค้าและ
บริการ ถัดมาคือสามารถใช้บริการโมบายแบงค์กิ้งได้รวดเร็วข้ึน ผ่านระบบสแกนลายนิ้วมือ (Touch ID / Fingerprint) รองลงมา
คือ ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการรับรู้ความง่ายในการใช้งานมากในด้านสามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชีได้ง่ายขึ้น โดย
ไม่ต้องล็อกอินเข้าสู่ระบบโมบายแบงค์กิ้ง และสามารถสมัครใช้บริการโมบายแบงค์กิ้งได้ง่ายขึ้น ด้วยเลขที่บัญชี หรือ เลขที่บัตรที่
ออกโดยธนาคาร โดยไม่ต้องติดต่อที่สาขาของธนาคาร  

การวิเคราะห์ข้อมูลความตั้งใจใช้โมบายแบงค์กิ้งกิ้ง โดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความตั้งใจใช้บริการในระดับที่สูงมาก 
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความตั้งใจใช้บริการในระดับที่สูงมาก โดยที่เมื่อเปลี่ยนโทรศัพท์เครื่องใหม่ก็จะใช้
บริการโมบายแบงค์กิ้งต่อไปในอนาคต และจะยังคงใช้บริการโมบายแบงค์กิ้งต่อไปตั้งใจที่จะใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน
บริการโมบายแบงค์กิ้ง และจะใช้บริการโมบายแบงค์กิ้งเป็นอันดับแรก เมื่อต้องท าธุรกรรมทางการเงิน ถัดมาคือมีความตั้ งใจใช้
บริการในระดับที่สูงเมื่อจะใช้บริการโมบายแบงค์กิ้งทันที ที่มีโอกาส 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน 
สมมติฐานข้อที่ 1 การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน ได้แก่ ด้านบริการบัญชีเงินฝาก/บัญชีสินเชื่อ ด้านบริการโอนเงิน/

ช าระค่าสินค้าและบริการ ด้านบริการบัตรเครดิต ด้านการลงทุนกองทุนรวม/ประกัน ด้านบริการอื่นๆ มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้โม
บายแบงค์กิ้ง ของผู้ใช้บริการธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่า  

การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน ด้านบริการบัญชีเงินฝาก/บัญชีสินเช่ือ และด้านบริการโอนเงิน/ช าระค่าสินค้าและ
บริการ มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้โมบายแบงค์กิ้ง ของผู้ใช้บริการธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร อย่าง
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  

สมมติฐานข้อที่ 2 การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้โมบายแบงค์กิ้ง ของผู้ใช้บริการธนาคาร
ขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน ด้านสามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชีได้ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องล็อกอินเข้าสู่ระบบโม
บายแบงค์กิ้ง ความสามารถช าระค่าสินค้าและบริการได้ง่ายขึ้น ด้วยการสแกนบาร์โค้ด หรือ QR Code ในการช าระค่าสินค้าและ
บริการ และสามารถสมัครใช้บริการโมบายแบงค์กิ้งได้ง่ายขึ้น ด้วยเลขท่ีบัญชี หรือ เลขที่บัตรที่ออกโดยธนาคาร โดยไม่ต้องติดต่อที่
สาขาของธนาคาร มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้โมบายแบงค์กิ้ง  ของผู้ ใช้บริการธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็กในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
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การอภิปรายผลการศึกษา 
การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน ด้านบริการบัญชีเงินฝาก/บัญชีสินเช่ือ และด้านบริการโอนเงิน/ช าระค่าสินค้าและ

บริการ มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้โมบายแบงค์กิ้ง ของผู้ใช้บริการธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร อย่าง
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง สอดคล้องกับงานวิจัยของกิตติศักดิ์ คุณาฤทธิพล (2558) ศึกษาเรื่อง การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลตอ่
ความตั้งใจในการใช้แอพพลิเคช่ัน BU Mobile พบว่า ความมีประโยชน์ในการใช้งาน ส่งผลในทางบวกต่อความตั้งใจใช้
แอพพลิเคช่ัน BU Mobile อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยแอพพลิเคช่ัน มีคุณลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา สามารถเช็ค
ตารางเรียน ตารางสอบ ข่าวสาร กิจกรรมของมหาวิทยาลัย รวมถึงตรวจสอบผลการเรียนได้ 

การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน ด้านสามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชีได้ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องล็อกอินเข้าสู่ระบบโม
บายแบงค์กิ้ง ความสามารถช าระค่าสินค้าและบริการได้ง่ายขึ้น ด้วยการสแกนบาร์โค้ด หรือ QR Code ในการช าระค่าสินค้าและ
บริการ และสามารถสมัครใช้บริการโมบายแบงค์กิ้งได้ง่ายขึ้น ด้วยเลขท่ีบัญชี หรือ เลขที่บัตรที่ออกโดยธนาคาร โดยไม่ต้องติดต่อที่
สาขาของธนาคาร มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้โมบายแบงค์กิ้ง ของผู้ ใช้บริการธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็กในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรชนก พลาบูลย์ (2560) ศึกษาเรื่อง การ
ยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยี และพฤติกรรมผู้บริโภคที่ส่งผลต่อความตั้งใจของประชาชนในการใช้บริการ
ธุรกรรมทางการเงินผ่าน ระบบพร้อมเพย์ (Prompt pay) ของรัฐบาลไทย พบว่า การรับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน แรงจูงใจด้าน
อารมณ์ อิทธิพลของสังคม การรับรู้ถึงประโยชน์ สิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน ส่งผลต่อความตั้งใจใช้ของประชาชนในการใช้
บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ของรัฐบาลไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 เนื่องจาก ความง่ายของ
แอปพลิเคช่ันจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการท าธุรกรรมการเงิน อาทิ การโอนเงิน การช าระสินค้าและบริการ เป็นต้น ตัวอย่างเช่น 
การใช้พร้อมเพย์ ผู้ใช้บริการทราบเพียงเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์ สามารถท าธุรกรรมทางการเงินได้ 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ผู้ให้บริการธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็กควรวางแผนและท าการตลาดกับกลุ่มผู้ใช้บริการเพศหญิง อายุ 30-39 ปี 

สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 –                
45,000 บาท เนื่องจากเป็นกลุ่มผู้ใช้บริการมากที่มีความสนใจและตั้งใจใช้บริการใช้โมบายแบงค์กิ้ง 

2. ผู้ให้บริการธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็กควรวางแผนและประชาสัมพันธ์การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน              
ด้านบริการบัญชีเงินฝาก/บัญชีสินเช่ือ และด้านบริการโอนเงิน/ช าระค่าสินค้าและบริการ เนื่องจากเป็นบริการที่ผู้ใช้บริการให้
ความส าคัญและมีความตั้งใจใช้บริการมากที่สุด  

3. ผู้ให้บริการธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็กความสร้างการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน ด้านสามารถตรวจสอบ
ยอดเงินคงเหลือในบัญชีโดยไม่ต้องล็อกอินเข้าสู่ระบบ สามารถช าระค่าสินค้าและบริการ ด้วยการสแกนบาร์โค้ด หรือ QR Code 
และสามารถสมัครใช้บริการโมบายแบงค์กิ้งโดยไม่ต้องติดต่อที่สาขาของธนาคาร เนื่องจากเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจ           
ใช้โมบายแบงค์กิ้ง 
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กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธ์ฉบับนี้ได้รับความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก อาจารย์ ดร.อินทกะ พิริยะกุล อาจารย์ที่ปรึกษา 

สารนิพนธ์ ที่ได้ให้ค าปรึกษา ตลอดจนข้อแนะน าต่างๆ ในการท าสารนิพนธ์ฉบับนี้ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ อาจารย์              
ดร.วรินร าไพ  รุ่งเรืองจิตต์ และอาจารย์ ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์ ที่กรุณาเป็นกรรมการในการสอบสารนิพนธ์ ตรวจแบบสอบถาม 
และให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะ เพื่อใช้ในการปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้วิจัย ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ
เป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
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