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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่น 

และคุณภาพการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ที่มี อิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีทางการเงิน

แอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิ้งของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาคือ ผู้ใช้บริการแอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิ้งในกรุงเทพมหานคร 

จ านวน ๔๐๐ คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติแบ่งเป็น ๒ 

ประเภท คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และสถิติ เชิ งวิ เคราะห์ อนุมาน ได้แก่  Independent Sample t-test ,One-way Analysis of 

Variance, Multiple Regression Analysis ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ ๐.๐๕ 

ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง ๒๖-๓๕ 

ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการ รายได้เฉลี่ย ๑๕,๐๐๑- 

๓๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน การทดสอบสมมติฐานปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีทางการเงิน

แอพพลิเคชั่น     โมบายแบงก์กิ้งของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานครได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ และ ความถี่ในการใช้บริการ ส่วนคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ ด้านความสามารถของ

ระบบ มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินแอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิ้งของผู้ใช้บริการใน

กรุงเทพมหานคร มากที่สุด (β = ๐.๓๖๑)  

ค าส าคัญ  : แอพพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิ้ง , การยอมรับเทคโนโลยี , การให้บริการ

อิเล็กทรอนิกส์ 
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ABSTRACT 

The objectives of the research was to study the personal factors and behavioral 

factors for the usage of Mobile Banking applications and e-service quality that 

influence the acceptance of Mobile Banking applications in Bangkok. 

 The sample group of this study was ๔๐๐ Mobile Banking application users 

living in Bangkok, by using questionnaires as a tool to collect data. The statistics used 

in this research are descriptive statistics such as frequency, percentage, mean and 

standard deviation. The inferential  analytical statistics such as Independent Sample 

t-test, One-way Analysis of Variance, Multiple Regression Analysis at ๐.๐๕ statistically 

significant level.   

 The results of the study showed that most respondents were female, aged 

between ๒๖-๓๕ years, education level undergraduate state, enterprise employee 

/civil servant and the average income per month was ๑๕,๐๐๑- ๓๐,๐๐๐ baht. For the 

assumption test, the fators that effect the acceptance of Mobile Banking applications 

in Bangkok were age, educational level, occupation and the frequency of usage 

Mobile Banking applications. As for e-service quality, the ability of the system had the 

most influence on the acceptance of Mobile Banking application in Bangkok (β = 

๐.๓๖๑)   

Keywords : Mobile Banking applications, Technology acceptance, E-service 

 

1. บทน า 

ปัจจุบันสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ในยุโรปถือว่าเป็นเรื่องปกติถึง แม้ว่าปัจจุบัน 

ยังมีการไหลเวียนของกระแสเงินสดในยุโรปอยู่ แต่คาดว่าในปี ๒๐๒๐ การท าธุรกรรมโดยเงินสดอาจมี 

เพียง ๐.๕% ของมูลค่าการช าระเงินทั้งหมด European Payments Council (EPC) เป็นแผนกย่อย 

ของธนาคารกลางยุโรปก าลังด าเนินการเรื่องระบบไร้เงินสดให้กระจายครอบคลุมทั่ วสหภาพยุโรป  

เพ่ือให้พ้ืนที่การช าระเงินในยุโรปได้รับการพัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าจัดเครื่อง ATM และให้ 

ทุกคนท าธุรกรรมผ่านโทรศัพท์มือถือหรือบัตรพลาสติก เช่น บัตรเครดิต และบัตรเดบิต 
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ป ๒๕๖๐ คนไทยมีพฤติกรรมการโอนเงินที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นไดชัด จากเดิมที่นิยม 

โอนเงินผ่านบัตรที่เครื่อง ATM เปลี่ยนเป็นโอนเงินผ่าน Mobile banking เทียบจากสัดส่วนปริมาณ

การโอนเงินผ่านบัตรที่เครื่องซึ่งลดลงจากร้อยละ ๒๙.๙ ในปี ๒๕๕๙ เป็นร้อยละ ๑๘.๘ ในปี ๒๕๖๐  

ในขณะที่สัดส่วนปริมาณการโอนเงินผ่าน Mobile banking เพ่ิมขึ้น จากเดิมร้อยละ ๔๓.๓ เป็นร้อย

ละ ๖๓.๖ สอดคลองกับการเติบโตของจ านวนบัญชี Mobile banking ที่เพ่ิมขึ้นในปีนี้ ซึ่งความนิยม

ในการโอนเงินผ่าน Mobile banking ที่เพ่ิมขึ้นนี้มาจากหลายปัจจัยประกอบกัน ไมว่าจะเป็นความ 

นิยมในการใช้ Smart phone ที่ เพ่ิมขึ้น ธนาคารพัฒนาบริการตอบโจทย์ผู้ใช้บริการ บริการรายย่อย

ให้ใช้งานง่ายและมีความปลอดภัยมากขึ้น การโฆษณา ประชาสัมพันธ์บริการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง 

ความสะดวกรวดเร็วในการโอนเงิน จึงท าให้การโอนเงินผ่าน Mobile Banking มีอัตราการเติบโต

สูงสุดเมื่อเทียบกับช่องทางอ่ืนๆ ทั้งในเชิงมูลค่าและปริมาณ เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๙๐  และ ร้อยละ ๑๑๓  

ตามล าดับ  

ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการใช้บริการพร้อมเพย์ผ่านช่องทาง Mobile banking ที่มีอัตรา

เติบโตของ ปริมาณธุรกรรมมากขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๒๐.๓ ต่อเดือน2 ปัจจุบันการท าธุรกรรมทางการเงิน

ผ่าน Mobile Banking มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีอัตราการเติบโตมากกว่าการท าธุรกรรม

ทางการเงินผ่าน Internet Banking เนื่องจากสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ในการ

ท าธุรกรรมทางการเงินได้สะดวกรวดเร็ว ทุกที่และทุกเวลา รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่

เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสเทคโนโลยีและการเติบโตของธุรกิจ E-commerce/M-commerce ท าให้

ผู้บริโภคนิยมซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้น และนิยมใช้ Mobile Banking เป็นช่องทางในการช าระค่า

สินค้า/บริการออนไลน์ ส่งผลให้การใช้ Mobile Banking มีแนวโน้มเติบโตเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

จากข้อมูลดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยสนใจท าการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับ

เทคโนโลยีทางการเงินแอพพลิเคชั่น Mobile Banking ของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานครเพ่ือเป็น

แนวทางส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา

เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินทั้งรูปแบบ ฟังก์ชั่นการใช้งาน ระบบรักษาความปลอดภัย ของ

แอพพลิเคชั่น Mobile Banking ของธนาคาร เพ่ือสามารถสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของความ

ปลอดภัยรวมทั้งสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น 

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

                                                           
2ธนาคารแห่งประเทศไทย.๒๕๖๐.  
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๑. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินแอพพลิเคชั่น 

Mobile Banking ของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร 

๒. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีทางการเงิน

แอพพลิเคชั่น Mobile Banking ของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร 

๓. เพ่ือศึกษาคุณภาพการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยี

ทางการเงินแอพพลิเคชั่น Mobile Banking ของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร 

 

3. วิธีการด าเนินการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้  เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถาม (questionnaire) เป็น

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

(Purposive sampling) ในการแจกแบบสอบถามโดยมีค าถามเพ่ือคัดเลือก (Screening Question) 

เฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริการแอพพลิเคชั่น Mobile Banking ในกรุงเทพมหานคร น าแบบสอบถาม

ที่สมบูรณ์ไปกรอกข้อมูลในโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อเตรียมการประเมินผล  

 

4. ผลการศึกษา 

จากการวิเคราะห์ผลข้อมูลน ามาสรุปผลงานวิจัยได้ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง ๒๖-๓๕ 

ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการ และส่วนใหญ่มีรายได้ที่ 

๑๕,๐๐๑ –๓๐,๐๐๐ บาท/เดือน    

 2. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บริการแอพพลิเคชั่น Mobile Banking พบว่ากลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่ ใช้แอพพลิ เคชั่น  Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทย มีการใช้บริการ

แอพพลิเคชั่น Mobile Banking ที่ที่ท างาน เพ่ือการโอนเงินระหว่างบัญชี มีความถี่ในการใช้บริการ

แอพพลิ เคชั่น Mobile Banking ๓–๔ ครั้งต่อสัปดาห์  และรู้จักบริการแอพพลิเคชั่น Mobile 

Banking จากพนักงานธนาคารแนะน า 

  3. ผลการวิเคราะห์คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก

ที่สุด (x̄  =๔.๓๐) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้าน

ความเป็นส่วนตัว (x̄  =๔.๓๘) ด้านความมีประสิทธิภาพ (x̄  =๔.๓๖) ด้านการบรรลุเป้าหมาย (x̄  =

๔.๒๘) และด้านความสามารถของระบบ (x̄  =๔.๒๗)  ตามล าดับ 

  4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินแอพพลิเคชั่น Mobile  

Banking พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄  =๔.๓๔) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามล าดับ
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ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ (x̄  =๔.๖๑) มีด้านความ

คาดหวังในความพยายาม (x̄  =๔.๔๓) ด้านสภาพสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน (x̄  =๔.๓๕)  

และด้านอิทธิพลทางสังคม (x̄  =๓.๙๘)  ตามล าดับ 

  5. จากผลการทดสอบสมมติฐานงานวิจัยน ามาสรุปผลการทดสอบได้ดังนี้  

สมมติฐานที่ ๑ : ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีทางการเงิน

แอพพลิเคชั่น Mobile Banking ของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

  เพศ แตกต่างกันมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินแอพพลิเคชั่น Mobile 

Banking ของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

ส่วน อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ แตกต่างกันมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีทางการเงิน

แอพพลิเคชั่น Mobile Banking ของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

  

สมมติฐานที่ ๒ :  พฤติกรรมการใช้บริการแอพพลิเคชั่น Mobile Banking ที่แตกต่างกันมี

ผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินแอพพลิ เคชั่น Mobile Banking ของผู้ ใช้บริการใน

กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

  สถานที่ใช้บริการแอพพลิเคชั่น Mobile Banking แตกต่างกันมีผลต่อการยอมรับ

เทคโนโลยีทางการเงินแอพพลิเคชั่น Mobile Banking ของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่าง 

ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  ส่วนความถี่  แหล่งข้อมูลการรู้จัก ในการใช้บริการ

แอพพลิเคชั่น Mobile Banking ที่แตกต่างกันมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินแอพพลิเคชั่น 

Mobile Banking ของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

๐.๐๕   

สมมติฐานที่ ๓ :  คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีทาง

การเงินแอพพลิเคชั่น Mobile Bankingของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร 

   จากผลการศึกษาพบว่า คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านความมีประสิทธิภาพ 

ด้านการบรรลุเป้าหมาย ด้านความสามารถของระบบ และด้านความเป็นส่วนตัว มีอิทธิพลต่อการ

ยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินแอพพลิเคชั่น Mobile Banking ของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร มี

ความสัมพันธ์กันที่ร้อยละ ๖๓.๓ 

 

5. บทสรุป 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลน ามาอภิปรายผลงานวิจัยได้ดังนี้ 
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  ๕.๑ ผลการศึกษาคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก

ที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากผู้ใช้บริการให้ความส าคัญกับความน่าเชื่อถือไว้ใจได้ ระบบรักษาความปลอดภัย    

มีความเหมาะสม และแอพพลิเคชั่น Mobile Banking ของธนาคารมีการควบคุมโดยหน่วยงานก ากับ

ดูแลที่ถูกต้อง แอพพลิเคชั่น Mobile Banking มีความสามารถในการท างานตามเป้าหมาย ความมี

เสถียรภาพการตอบสนองได้รวดเร็ว มีวิธีการใช้งานที่ชัดเจนง่ายต่อการท าความเข้าใจ มีข้อมูลที่

ครบถ้วนส าหรับการท าธุรกรรม สภาพของแอพพลิเคชั่น Mobile Banking พร้อมใช้งานได้เสมอ อีก

ทั้งแอพพลิเคชั่น Mobile Banking ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว มีระบบการป้องกันข้อมูลการใช้งานท าให้

รู้สึกปลอดภัยเมื่อใช้บริการแอพพลิเคชั่น Mobile Banking ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Koehler 

and Pankowski (๑๙๙๖) กล่าวว่า การวัดคุณภาพของสินค้าหรือบริการจะพิจารณาจากองค์ 

ประกอบ ๔ ประการหลักเป็นส าคัญ และถ้าสามารถท าให้ความคาดหวังของลูกค้าหรือผู้รับบริการ

เกิดขึ้นได้จริงจะส่งผลให้ลูกค้าหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจในสินค้าหรือบริการ และน าไปสู่

ความมีคุณภาพของการให้บริการเป็นล าดับ 

   ๕.๒ ผลการศึกษาปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินแอพพลิเคชั่น Mobile 

Banking พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากผู้ใช้บริการให้ความส าคัญกับแอพพลิเคชั่น 

Mobile banking ช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการท าธุรกรรมทางการเงินอย่างรวดเร็ว สามารถมี

เวลาในการท ากิจกรรมอ่ืนในชีวิตประจ าวันมากขึ้น โดยมีบุคคลรอบข้างมีผลต่อการใช้แอพพลิเคชั่น 

Mobile Banking การรับรู้ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต  สื่อโทรทัศน์  สื่ อวิทยุมี อิทธิพลต่อการใช้

แอพพลิเคชั่น Mobile Banking ในการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่น Mobile Banking มี

ความสะดวก ปลอดภัยเหมาะสม และการสมัครเข้าใช้บริการแอพพลิเคชั่น Mobile Banking มี

ขั้นตอนไม่ยุ่งยากซับซ้อน โดย Venkatesh, Davis and Morris (2003) กล่าวว่า ทฤษฏีรวมของการ

ยอมรับและการใช้เทคโนโลยี ซึ่งสามารถน ามาใช้ในการอธิบายปัจจัยการยอมรับและใช้งานเทคโนโลยี

ในบริบทต่างๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของจีรนันท์  ตะมอญ และ วรัทยา ชินกรรม (๒๕๖๐) ได้ท าการ

วิจัยเรื่อง พฤติกรรมและปัจจัยการยอมรับนวัตกรรมของผู้ใช้บริการธนาคารออมสินผ่านโทรศัพท์

เคลื่อนที่ ในเขตอ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย จากการวิจัยพบว่า ปัจจัยการยอมรับนวัตกรรมที่มี

ผลต่อพฤติกรรมการใช้ของผู้ใช้บริการธนาคารออมสินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่พบว่า ปัจจัยการยอมรับ

นวัตกรรมด้านการใช้งานผลิตภัณฑ์มีความส าคัญมากที่สุด รองลงมาคือด้านอุปกรณ์สื่อสาร และน้อย

ที่สุดคือด้านการรับรูความเสี่ยง งานวิจัยของจักรพงษ์  ลีลาธนาคีรี (๒๕๕๙:บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัย

เรื่องปั จจัยที่ มี อิทธิพลต่อการยอมรับการท าธุรกรรมทางการเงินบนสมาร์ทโฟน ใน เขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงความใช้งานง่ายส่งผลต่อ

ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับมาก ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงความใช้งานง่ายส่งผลต่อปัจจัยด้าน
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ทัศนคติที่มีต่อการท าธุรกรรมมาก ปัจจัยด้านทัศนคติที่มีต่อการท าธุรกรรมส่งผลต่อความตั้งใจการใช้

งานมาก และส่งผลต่อการยอมรับการท าธุรกรรมทางการเงินบนสมาร์ทโฟน 

ผลการทดสอบสอบสมมติฐาน 

  ๕.๓ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการที่มีอายุ ระดับการศึกษา  อาชีพ  และรายได้

ต่างกัน  มีการยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินแอพพลิเคชั่น Mobile Banking แตกต่างกัน อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ สอดคล้องกับงานวิจัยของ จีรนันท์  ตะมอญและวรัทยา ชินกรรม 

(๒๕๖๐) ได้ท าการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและปัจจัยการยอมรับนวัตกรรมของผู้ ใช้บริการธนาคารออม

สินผ่านโทรศัพท์ เคลื่อนที่  ในเขตอ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย จากการวิจัยพบว่า อายุมี 

ความสัมพันธ์กับการรับรูคุณประโยชนของผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการประหยัดเวลาในการเดินทางมา

ท าธุรกรรม และอาชีพมีความสัมพันธ์กับการรับรูข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษาข้อมูลก่อนการเปิดใช้

บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และงานวิจัยของ นรศิลป์ ชูชื่น , รฐา คุณาสุภัคกุล และพรทิพย์ ชุ่มเมืองปัก 

(๒๕๖๐) ได้ท าการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

(Mobile Banking) ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยจากการวิจัยพบว่า ปัจจัยประชากรศาสตร์

ด้านอายุอาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน

โทรศัพท์เคลื่อนที่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

  ๕.๔ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการที่มีความถี่ในการใช้บริการแอพพลิเคชั่น  

Mobile Banking ต่อสัปดาห์ และที่มีแหล่งรู้จักบริการแอพพลิเคชั่น Mobile Bankingต่างกัน มีการ

ยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินแอพพลิเคชั่น Mobile Banking แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ ๐.๐๕ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปาลี คล้ายเพชร (๒๕๕๙) ได้ท าการวิจัยเรื่องการ

เปรียบเทียบการยอมรับเทคโนโลยีMobile Banking : กรณีศึกษา MYMO กับ K-PLUS ในอ าเภอหัว

หิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากการวิจัยพบว่าการใช้ Mobile Banking เพ่ือท าธุรกรรมทางการเงิน 

และบรรทัดฐานของกลุ่มคนที่ติดต่อด้วยและบรรทัดฐานของคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวและเพ่ือน

ฝูง ส่งผลในเชิงบวกต่อบรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิง ซึ่งมีผลต่อในเชิงบวกต่อความตั้งใจในการใช้ 

Mobile Banking ในการท าธุรกรรมทางการเงิน โดยที่ความตั้งใจในการใช้ Mobile Banking เพ่ือท า

ธุรกรรมทางการเงิน ส่งผลในเชิงบวกต่อการเลือกใช้จริง แต่หากมีการรับรูความเสี่ยงในการใช้Mobile 

Banking เพ่ือท าธุรกรรมทางการเงินจะมีผลในเชิงลบต่อความตั้งใจในการใช้ Mobile Banking และ

การเลือกใช้จริงของ Mobile Banking อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 

  ๕.๕ ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านความมีประสิทธิภาพ 

ด้านการบรรลุเป้าหมาย ด้านความสามารถของระบบ และด้านความเป็นส่วนตัว มีอิทธิพลต่อการ

ยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินแอพพลิเคชั่น Mobile Banking ของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร 
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โดยมีความสามารถพยากรณ์ได้ที่ร้อยละ ๖๓.๓ สอดคล้องกับงานวิจัยของ นรศิลป์ ชูชื่น , รฐา คุณา

สุภัคกุล และพรทิพย์ ชุ่มเมืองปัก (๒๕๖๐:บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการ

ธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Banking)ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยจาก

การวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านคุณภาพของระบบสารสนเทศมีอิทธิพลต่อการใช้บริการธุรกรรมทางการเงิน

ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปาลี คล้ายเพชร (๒๕๕๙) ได้ท าการวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบการ

ยอมรับเทคโนโลยี Mobile Banking : กรณีศึกษา MYMO กับ K-PLUS ในอ าเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ จากการวิจัยพบว่า การรับรูถึงการใช้ง่าย และการรับรูถึงประโยชนของการใช้งาน

ส่งผลในเชิงบวกต่อทัศนคติในการใช้ Mobile Banking ซึ่งจะมีผลในเชิงบวกต่อทัศนคติการใช้ 

Mobile Banking  

 

 

6.ข้อเสนอแนะ 

    จากการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินแอพพลิเคชั่น 

Mobile Banking ของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลไปใช้ 

ดังนี้ 

     ๖.๑ จากการศึกษาพบว่า การยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินแอพพลิเคชั่น Mobile 

Banking พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้ผู้ใช้บริการเกิดการยอมรับ

เทคโนโลยีทางการเงินแอพพลิเคชั่น Mobile Banking มากยิ่งขึ้น ผู้ที่เกี่ยวข้องควรมีการพัฒนาระบบ

สารสนเทศให้มีความน่าเชื่อถือในการใช้งานเป็นระบบที่มีความเสถียรและสามารถตอบโจทย์

ผู้ใช้บริการอย่างสูงสุด รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงทางด้านการรับรู้การท าธุรกรรมทางการเงินของ

ผู้ใช้บริการให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งได้เห็นถึงประโยชน์และ

ความเสี่ยงทางการท าธุรกรรมทางการเงิน  

     ๖.๒ จากการศึกษาพบว่า คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านความมีประสิทธิภาพ 

ด้านการบรรลุเป้าหมาย ด้านความสามารถของระบบ และด้านความเป็นส่วนตัว มีอิทธิพลต่อการ

ยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินแอพพลิเคชั่น Mobile Banking ของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร 

ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดการรณรงค์หรือการส่งเสริมการตลาดเพ่ือท าให้ผู้ใช้บริการเกิด

ความรู้สึกว่า การท าธุรกรรมทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่น Mobile Banking เป็นการท าธุรกรรมที่

ง่าย สะดวกและมีระบบความปลอดภัยสูง ควบคู่กับการน าเสนอกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอ่ืนๆ อาทิ 

การยกเลิกค่าธรรมเนียมในการโอนเงินหรือช าระค่าสินค้าและบริการต่างๆ  
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     ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

     ๖.๓ การศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีทางการเงิน 

โดยเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ของแต่ละปัจจัยที่มีความเหมาะสมต่อกรณีศึกษา ในการต่อยอด

งานวิจัยนี้ในอนาคต  

     ๖.๔ การศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษา ความพึงพอใจของแอพพลิเคชั่น Mobile Banking 

รวมถึงปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อแอพพลิเคชั่น Mobile Banking เพ่ือน าผล

การศึกษาจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น 

     ๖.๕  ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือให้ได้แง่มุมในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น ส่วนด้านปัจจัยหรือ

ตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัยสามารถทาการวิจัยเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีทาง

การเงินมากยิ่งขึ้น 
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