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บทคดัยอ่ 
 การวิจยัคร้ังน้ี เพื่อศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความเช่ือมัน่การใชบ้ริการธุรกรรมการเงิน
อิเลก็ทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์มือถือของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร การศึกษาคร้ังน้ีใชรู้ปแบบ
การวิจยัเชิงส ารวจจาก ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ผูท่ี้เคยท าธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์
ผา่นอุปกรณ์มือถือในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน แนวคิดท่ีใชใ้นการศึกษาคือ ทฤษฏีดา้น
ประชากรศาสตร์ทฤษฎีการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ ทฤษฏีการตดัสินใจของ
ผูบ้ริโภค ผลจากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอมถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 270 คน ช่วง
อาย ุ-36 - 45 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี สถานภาพโสด อาชีพพนกังานบริษทั รายไดเ้ฉล่ีย 30,001 
- 40,000 บาท พบว่า ในดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ของการท าธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
อุปกรณ์มือถือ ในระดบัมากท่ีสุดไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการยอมรับการท าธุรกรรมทางการเงินบนอุปกรณ์
มือถือ ดา้นทศันคติ ดา้นความปลอดภยั ดา้นความง่ายต่อการใชง้าน ดา้นพฤติกรรมตั้งใจใชง้าน และ
ในระดับมาก ได้แก่ ด้านอิทธพลทางสังคม ด้านความไวว้างใจ ด้านการรับรู้ประโยชน์ ด้าน
ความคุน้เคยต่อธนาคาร ดา้นความมีมาตรฐานรับประกนั ดา้นอิทธิพลเพื่อนร่วมงานและคนรู้จกั 
และดา้นบรรทดัฐานของบุคคลท่ีอยูโ่ดยรอบการแสดงพฤติกรรม มีผลต่อความเช่ือมัน่การใชบ้ริการ
ธุรกรรมการเงินอิเลก็ทรอนิกส์ผา่นอุปกรณ์มือถือของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
______________________________________________________________________________ 
ค าส าคญั : การยอมรับการท าธุรกรรมทางการเงิน, อุปกรณ์มือถือ, การเงินอิเลก็ทรอนิกส์ 

mailto:tuipth@hotmail.com


Abstract 
 The purpose of this research is to study the factors that influence the confidence in using 
electronic financial transaction services through mobile phone among population in Bangkok, the 
study uses a survey research model from the population and sample groups.  The researcher, 
collected the sample data of 400 people who used to do the electronic financial transactions through 
mobile phone in Bangkok. The concept used in this study are, the Demographic theory, the 
Acceptance and Use of Technology theory and the Consumer decision theory. Most respondents 
were women for 270 samples, aged between 36 to 45 years old, bachelor's degree, single status, 
employees career, average income 30,001 - 40,000 baht. Found that in recognition of the benefits 
of electronic financial transactions through mobile phone; the highest scores for the factors in term 
of the accepting financial transactions on mobile phone are the attitude, the safety, the ease of use, 
the intended behavior. The other high scores are the social influence, the trust, the awareness of 
benefits, the familiarity with the bank, the standardization guarantee, the influence of colleagues 
and acquaintances and the norms of the people around the behavior. All affect the confidence in the 
use of electronic financial transactions through mobile phone among population in Bangkok. 
___________________________________________________________________________ 
Keywords: Accepting financial transactions, Mobile Phone, Electronic finance. 
 
บทน า 
 ดว้ยประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงจากสังคมเงินสดไปสู่การใช ้ระบบการบริการการเงิน
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-payment) ในการท าธุรกรรม ใชจ่้ายช าระค่าบริการในชีวิตประจ าวนัมากข้ึนแบบ
กา้วกระโดด โดยมี 3 ปัจจยัมาเป็นตวักระตุน้ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการเติบโตของจ านวนผูใ้ชอุ้ปกรณ์มือ
ถือสมาร์ทโฟน และรูปแบบการใช้ชีวิตดิจิทลัท่ีเพิ่มมากข้ึน ปัจจยัดา้นโครงข่ายโทรคมนาคมท่ี
ส่งผลให้กระบวนการท าธุรกรรมทางดา้นการเงินท่ีดีข้ึน และสุดทา้ยปัจจยัดา้นการผลกัดนัการใช้
ระบบการช าระเงิน แบบอิเลก็ทรอนิกส์ ของภาครัฐ (Nationale-payment)ซ่ึงรัฐบาลพยายามผลกัดนั 
การปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานของระบบธนาคารในประเทศ (นนทกร   เทิดทูลทวเีดช, 2559) 



         ดว้ยแรงกระตุน้ดงักล่าว ท าให้ธุรกิจเพิ่มช่องทางการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ข้ึนรวมถึง
การโอนเงินระหว่างบญัชีของบุคคลหน่ึงไปยงัอีกบุคคลหน่ึง การตรวจสอบยอดเงิน การโอนเงิน
ขา้มเขต การช าระค่าบริการต่าง ๆ เช่ น ค่าน ้ า ค่าไฟฟ้า ค่าอสังหาริมทรัพย ์ค่างวดรถยนต ์ค่าบตัร
เครดิต ฯลฯ โดยไม่ตอ้งเดินทางไปธนาคาร และไม่ตอ้งกรอกแบบฟอร์มตามท่ี ธนาคารพาณิชย์
จดัเตรียมไวใ้หบ้ริเวณหนา้เคาน์เตอร์(Teller)  อีกต่อไป เทคโนโลยขีองการส่ือสารมีการพฒันาจาก
อุปกรณ์มือถือธรรมดาเป็นสมาร์ทโฟน รวมถึง แทปเลท และ iPad เป็นตน้   จึงเรียกโดยความวา่เป็น
อุปกรณ์มือถือ ท่ีสามารถพกติดตวัไปท า ธุรกรรม ต่างๆ ได้ ทุกท่ี ทุกเวลา  และด้วยคุณสมบติั
อินเตอร์เน็ต ผ่านเทคโนโลย ี3G, 4G, และ 5G ในอนาคตอนัใกล ้ผ่านระบบปฏิบติัการ (Operating 
System) เช่น iOS, Android, Windows Phone เป็นตน้ โดยผูใ้ชง้านสามารถติดตั้งแอปพลิเคชัน่เพิ่ม 
หรือปรับแต่งการใชง้านไดต้ามลกัษณะการใชง้านใหเ้หมาะในแต่ละบุคคลจะเห็นไดว้า่วิวฒันาการ
ของอุปกรณ์มือถือไดเ้ขา้มามีบทบาทกบัคนทุกกลุ่มพฤติกรรมของการใชอุ้ปกรณืมือถือส่วนใหญ่ มี
การใชก้นัอยา่งแพร่หลาย ตั้งแต่เดก็เลก็จนถึงผูสู้งอาย ุเพราะอุปกรณ์มือถือสมาร์ทโฟนมีราคาถูกลง 
บวกกบัมีผูใ้ห้บริการเทคโนโลยีเครือข่าย 3G, 4G หลากหลายเครือข่ายท่ีเขา้มาท าแข่งขนักนัใน
ตลาดของการส่ือสาร ตวัอย่างผูใ้ห้บริการเครือข่ายในประเทศไทย เช่น เอไอเอส (AIS),ดีแทค 
(Dtac), ทรู มูฟ เอช (True Move H), มายบายแคท (MY by CAT) ท าใหเ้กิดการแข่งขนัในเร่ืองของ
ค่าบริการส่ือสารทางเสียง (Voice), ขอ้มูล (Data), ท่ีใชใ้นการเช่ือมต่ออินเตอร์ เน็ต (Internet) มีราคา
ถูกลง เพราะผูใ้หบ้ริการเครือข่ายต่าง ๆ มีการจดัโปรโมชนัส่งเสริมทางการตลาดให้สอดคลอ้งกบั 
พฤติกรรมการใชง้านของลูกคา้ ดว้ยความสามารถอุปกรณ์มือถือ ท่ีสามารถติดตั้งแอปพลิเคชนัต่าง 
ๆ มาใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็น ด้านเครือข่ายสังคม (Social Network), เกมส์ (Games), บันเทิง
(Entertainment) และ การเงิน (Finance)จึงท าใหธ้นาคารพาณิชยมี์แนวคิดท่ีน าเทคโนโลยใีนปัจจุบนั
มีการขยายตวัเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว บริการธุรกรรมทางการเงินอิเลก็ทรอนิกส์ ผา่นอุปกรณ์มือถือเร่ิม
ได้รับ ความนิยมเป็นอย่างมากเน่ืองจากสะดวกและรวดเร็ว การใช้งานท่ีง่ายโดยกลุ่มท่ีนิยมใช้
บริการน้ี ผูว้ิจยัคาดว่าส่วนใหญ่น่าจะเป็นกลุ่มช่วงวยัท างานจึงเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจและศึกษา
คน้ควา้เพิ่มเติมเป็นอย่างยิ่งว่า ในปัจจุบนัปัจจยัท่ีมีผลต่อความเช่ือมัน่ในการใช้บริการธุรกรรม
การเงินอิเล็คทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์มือถือ เป็นอย่างไร มีอะไรบ้างท่ีเก่ียวข้องและส่งผลต่อผู ้
ให้บริการและผูใ้ชบ้ริการ เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปพฒันาการบริการธุรกรรมทางการเงินผ่านอุปกรณ์



มือถือ   ของผูใ้ห้บริการ และทราบปัจจยัของผูบ้ริโภค และน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวิเคราะห์เพื่อให้การ
บริการของธนาคารไดเ้ป็นไปตามความตอ้งการของลูกคา้และตรงตามกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเพิ่มฐาน
ลูกค้าและการแข่งขัน   ธนาคารพาณิชย์ จึงมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้พัฒนา
โปรแกรมข้ึนมาในรูปแบบของ Web Application โดยลูกคา้สามารถท าธุรกรรมผ่าน Web Browser 
บนหนา้จอคอมพิวเตอร์ เพื่ออ านวยความสะดวกใหลู้กคา้และดว้ยความทนัสมยัของเทคโนโลยขีอง
อุปกรณ์มือถือ ท่ีใชใ้นการส่ือสารในชีวิตประจ าวนัท าให้ธนาคารพาณิชยพ์ฒันาแอปพลิเคชัน่ ทาง
การเงินเกิดข้ึนบนอุปกรณ์มือถือเพื่อเพิ่มช่องทางของการติดต่อในการท าธุรกรรมระหว่างธนาคาร
พาณิชยก์บัลูกคา้อีกหน่ึงรูปแบบไดโ้ดยผูใ้ชง้านไม่ตอ้งใชผ้่าน Web Browserนัน่คือ บริการ Mobile 
Banking หรื อ Mobile Internet Banking ข้ึนมาท าให้ลูกคา้ไดรั้บความความสะดวกรวดเร็วให้กบั
ผูใ้ชบ้ริการสามารถ เช็คยอดเงิน โอนเงิน เติมเงิน ช าระค่าบริการ คน้หาท่ีตั้งของสาขา, คน้หาท่ีตั้ง
เคร่ืองรับจ่ายเงินอตัโนมติั (Automated Teller Machine : ATM) ฯลฯ ผูใ้ชบ้ริการตอ้งท าการติดต่อ
ธนาคารพาณิชย ์เพื่อยื่นความประสงค ์เปิดการใชง้านคู่กบับญัชีออมทรัพย ์หรือสะสมทรัพย ์และ
ด าเนินการติดตั้งซอฟตแ์วร์ แอปพลิเคชัน่ของธนาคารพาณิชยใ์นอุปกรณ์มือถือ ท่ีใชง้านจากแหล่ง
ของท่ีอยู่ App Store หรือ Play Store ข้ึนอยู่แต่ละระบบปฏิบติังานของผูใ้ช้งานพร้อมทั้งก าหนด 
Username และ Password ประจ าตวัของผูใ้ชง้าน เพื่อใชใ้นการ Login เขา้ใชง้านระบบของธนาคาร
บนอุปกรณ์มือถือ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เวน้วนัหยุดตามปฏิทินของธนาคารพาณิชย ์ปัจจุบนั
ธนาคารไหนยงัไม่สามารถท าธุรกรรมผ่านมือถือ จะท าให้ความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจ
ของธนาคารนั้นลดลง 
     ดงันั้นการศึกษาปัจจยั ดา้นการคาดหวงัในประสิทธิภาพการใชง้าน ดา้นอิทธิพลทางสังคม 
ดา้นความไวว้างใจ ดา้นความปลอดภยั และ ดา้นพฤติกรรมการใชง้าน ท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับ
การท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ กจ็ะเป็นประโยชนก์บัธนาคาร บริษทัในเครือในกลุ่มสถาบนั
การเงิน และผูพ้ฒันาโปรแกรม สามารถน าผลจากการวจิยัไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา และ
ปรับปรุง แอปพลิเคชัน่บนมือถือ เพื่ออ านวยความสะดวก รวดเร็ว และระบบรักษาความปลอดภยั
ใหก้บัผูใ้ชง้านได ้
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วตัถุประสงคข์องการวจิยั  
1. เพื่อศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ ของ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความเช่ือมัน่ในการใช้บริการ

ธุรกรรมการเงินอิเลก็ทรอนิกส์ผา่นอุปกรณ์มือถือ ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อ การรับรู้ประโยชน์ ของ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความเช่ือมัน่ใน

การใช้บริการธุรกรรมการเ งินอิ เล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์มือถือ ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อ การรับรู้ความง่ายในการใชง้าน ของ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความ
เช่ือมัน่ในการใช้บริการธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์มือถือ ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร 

4. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นต่อ ความปลอดภยัของขอ้มูล ของ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความ
เช่ือมัน่ในการใช้บริการธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์มือถือ ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร 

5. เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อ การรับรู้ความเส่ียงในการใชง้าน ของ ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความเช่ือมัน่ในการใชบ้ริการธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์มือถือ ของประชากรใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

6. เพื่อศึกษาการระดบัความเช่ือมัน่ในระบบออนไลน์ ของ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความเช่ือมัน่ใน
การใช้บริการธุรกรรมการเ งินอิ เล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์มือถือ ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร 

7. เพื่อศึกษาระดบัภาพลกัษณ์ทางสังคม ของ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความเช่ือมัน่ในการใชบ้ริการ
ธุรกรรมการเงินอิเลก็ทรอนิกส์ผา่นอุปกรณ์มือถือ ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

8. เพื่อศึกษาระดบั ความเช่ือมัน่ในการใชบ้ริการธุรกรรมการเงินอิเลก็ทรอนิกส์ผา่นอุปกรณ์
มือถือ ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

9. เพื่อศึกษาการตัดสินใจ เช่ือมั่นในการใช้บริการธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
อุปกรณ์มือถือ ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครจ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 



10. เพื่อศึกษาอิทธิพลของ การรับรู้ประโยชน์ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ ของ ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความเช่ือมัน่ในการใชบ้ริการธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์มือถือ ของประชากรใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

11. เพื่อศึกษาอิทธิพลของ การรับรู้ความง่ายในการใชง้าน ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ ของ ปัจจยั
ท่ีมีผลต่อความเช่ือมัน่ในการใช้บริการธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์มือถือ ของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

12. เพื่อศึกษาผลกระทบของ ความปลอดภยัของขอ้มูล ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ ของ ปัจจยัท่ีมี
ผลต่อความเช่ือมัน่ในการใชบ้ริการธุรกรรมการเงินอิเลก็ทรอนิกส์ผา่นอุปกรณ์มือถือ ของประชากร
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

13. เพื่อศึกษาผลกระทบของ การรับรู้ความเส่ียงในการใชง้าน ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ ของ 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความเช่ือมัน่ในการใชบ้ริการธุรกรรมการเงินอิเลก็ทรอนิกส์ผา่นอุปกรณ์มือถือ ของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

14. เพื่อศึกษาอิทธิพลของ ความเช่ือมัน่ในระบบออนไลน ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ ของ ปัจจยั
ท่ีมีผลต่อความเช่ือมัน่ในการใช้บริการธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์มือถือ ของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

15. เพื่อศึกษาอิทธิพลของ ภาพลกัษณ์ทางสังคม ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ ของ ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความเช่ือมัน่ในการใชบ้ริการธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์มือถือ ของประชากรใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานของการวจิยั 
 1. ประชากร ชาย และหญิง มีระดบัความคิดเห็น ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความเช่ือมัน่ใชบ้ริ
การธุรกรรมการเงินอิเลก็ทรอนิกส์ผา่นอุปกรณ์มือถือของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ประชากร ท่ีมีอายุต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจ ของ 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความเช่ือมัน่ในการใชบ้ริการธุรกรรมการเงินอิเลก็ทรอนิกส์ผา่นอุปกรณ์มือถือ ของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 



3. ประชากร ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความ
เช่ือมั่นการใช้บริการธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์มือถือของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร 

4. ประชากร ท่ีมีอาชีพต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความเช่ือมัน่การใช้
บริการธุรกรรมการเงินอิเลก็ทรอนิกส์ผา่นอุปกรณ์มือถือของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

5. ประชากร ท่ีมีสถานภาพท่ีต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความเช่ือมัน่
การใช้บริการธุรกรรมการเ งินอิ เล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์มือถือของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร 

6. ประชากร ท่ีมีรายไดต่้างกนั มีระดบัความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความเช่ือมัน่การใช้
บริการธุรกรรมการเงินอิเลก็ทรอนิกส์ผา่นอุปกรณ์มือถือของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

7. ระบบปฏิบติัการบนสมาร์ทโฟน ท่ีต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อ
ความเช่ือมัน่การใชบ้ริการธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์มือถือของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร 

8. ธนาคารท่ีใชค้ร้ังแรก ในการท าธุรกรรมการเงินฯ ท่ีต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นท่ีแตกต่าง
กัน มีผลต่อความเช่ือมั่นการใช้บริการธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์มือถือของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

9. ความถ่ีในการใช้สมาร์ทโฟนท าธุรกรรมทางการเงินบนสมาร์ทโฟน ท่ีต่างกนั มีระดบั
ความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความเช่ือมัน่การใชบ้ริการธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
อุปกรณ์มือถือของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

10. การใชธุ้รกรรมการเงินบนสมาร์ทโฟนท่ีต่างกนั ท่ีต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นท่ีแตกต่าง
กัน มีผลต่อความเช่ือมั่นการใช้บริการธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์มือถือของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

11. การรับรู้ประโยชน์ ด้านทศันคติ , ด้านบรรทดัฐานของบุคคลท่ีอยู่โดยรอบการแสดง
พฤติกรรม, ด้านความไวใ้จ, ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์, ด้านความง่ายต่อการใช้งาน, ด้านความ
ปลอดภยั, ด้านอิทธิพลเพื่อนร่วมงานและคนรู้จกั, ด้านอิทธิพลทางสังคม, ด้านความคุน้เคยต่อ
ธนาคาร, ด้านความมีมาตรฐานรับประกัน, ด้านพฤติกรรมตั้ งใจใช้งาน, และ ด้านการยอมรับ



ธุรกรรมทางการเงินบนสมาร์ทโฟน ท่ีต่างกนั มีระดับความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความ
เช่ือมั่นการใช้บริการธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์มือถือของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตการวจิยั 
 1.ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคือ พนกังาน, ประชาชน, นกัศึกษา ท่ีอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 
ในช่วงระยะเวลา 1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560 จ านวน 5.6 ลา้นคน ( ขอ้มูล  ณ เดือน 
เมษายน – พฤษภาคม 2562 )  
 2 .ก ลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการวิจัย  คือ  พนักงาน , ประชาชน , นักศึกษา  ท่ีอยู่ ในเขต
กรุงเทพมหานคร ท่ีท างานใน อาคารบางกอกสหประกนัภยั, อาคาร AIA ถ.สุรวงศ ์จ  านวน 400 คน 
ในการก าหนดขนาด กลุ่มตวัอย่าง ผูว้ิจยัใช้หลกัการค านวณใช้สูตรของ Yamane (กฤษดา  ตั้งชัย
ศกัด์ิ, 2559. หนา้ 184 )  ระยะเวลาท่ีศึกษา  เดือนมีนาคม – มิถุนายน 2562 

3.ตวัแปรท่ีศึกษา 
 3.1 ลกัษณะส่วนบุคคล  
  3.1.1 เพศ 
  3.1.2 อาย ุ
  3.1.3 ระดบัการศึกษา 
  3.1.4 อาชีพ    

3.1.5 สถานภาพสมรส 
  3.1.6 รายได ้ 
 3.2 ลกัษณะการใชง้าน 
  3.2.1 ระบบปฏิบติัการ 
  3.2.2 ใชธ้นาคารใดเป็นธนาคารแรกในการท าธุรกรรมการเงินบนอุปกรณ์มือถือ 
  3.2.3 ความถ่ีในการใชส้มาร์ทโฟนท าธุรกรรมทางการเงินบนอุปกรณ์มือถือ 

3.2.4 ใชบ้ริการจากระบบธุรกรรมการเงินบนอุปกรณ์มือถือมากท่ีสุด 
  



3.3 การรับรู้ประโยชนข์องการท าธุรกรรมทางการเงินบนอุปกรณ์มือถือ 
  3.3.1 ดา้นทศันคติ 
  3.3.2 ดา้นบรรทดัฐานของบุคคลท่ีอยูโ่ดยรอบการแสดงพฤติกรรม 

3.3.3 ดา้นความไวว้างใจ 
3.3.4 ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ 
3.3.5 ดา้นความง่ายต่อการใชง้าน 
3.3.6 ดา้นความปลอดภยั 
3.3.7 ดา้นอิทธิพลเพื่อนร่วมงานและคนรู้จกั 
3.3.8 ดา้นอิทธิพลทางสังคม 
3.3.9 ดา้นความคุน้เคยต่อธนาคาร 
3.3.10 ดา้นความมีมาตรฐานรับประกนั 
3.3.11 ดา้นพฤติกรรมตั้งใจใชง้าน 
3.3.12 ดา้นการยอมรับการการธุรกรรมทางการเงินบนสมาร์ทโฟน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรอบแนวคิดการวจิยั 

ตวัแปรอิสระ   

ด้านประชากรศาสตร์   

เพศ 
อาย ุ   

ระดบัการศึกษา 

 

 
อาชีพ  
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
สถานะภาพสมรส  

  
ตวัแปรตาม 

ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ 

 

ความเช่ือมัน่ในการใช้บริการ
ธุรกรรมการเงินอเิลก็ทรอนิกส์ผ่าน

อปุกรณ์มือถือ 

 

 

 

ปัจจัยด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน   

  
 

 

ปัจจัยด้านความปลอดภัยของข้อมูล   

    

ปัจจัยด้านการรับรู้ความเส่ียงในการใช้งาน   

    

ปัจจัยด้านการความเช่ือมั่นในระบบออนไลน์ 
  

    

ด้านภาพลกัษณ์ทางสังคม 
  

 



 
  
 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลของการวิจยัคร้ังน้ี จะใชแ้บบสอบถาม ซ่ึงมีลกัษณะเป็น
ค าถามปลายปิด (closed-ended question) และค าถามปลายเปิด (open-ended question) เพื่อน ามาใช้
เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ส่วนใหญ่ ๆ คือ 
      
ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ
เลือกตอบ (Check - List)ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษารายได ้เป็นตน้ (ขอ้ 1-6 ) 
     
ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีมีผลต่อความเช่ือมัน่ในการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงิน
อิเล็คทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์มือถือในเขตกรุงเทพมหานคร ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ
เลือกตอบ (Check - List) ไดแ้ก่  ลกัษณะการใชง้าน (ขอ้ 1-4 ) 
ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัการรับรู้ ประโยชน ์ของการท าธุรกรรมทางการเงินบนอุปกรณ์มือ
ถือ โดยมีเน้ือหา จ านวน 40 ขอ้ แบ่งออกเป็น 12 ดา้น ไดแ้ก่  
1. ดา้นทศันคติ ขอ้ 1-3 
2. ดา้นบรรทดัฐานของบุคคลท่ีอยูโ่ดยรอบการแสดงพฤติกรรม ขอ้ 4-7 
3. ดา้นความไวว้างใจ ขอ้ 8-10 
4. ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ ขอ้ 11-15 
5. ดา้นความง่ายต่อการใชง้าน  ขอ้ 16-20 
6. ดา้นความปลอดภยั  ขอ้ 21-24 
7. ดา้นอิทธิพลเพื่อนร่วมงานและคนรู้จกั  ขอ้ 25-27 
8. ดา้นอิทธิพลทางสังคม  ขอ้ 29-30 
9. ดา้นความคุน้เคยต่อธนาคาร  ขอ้ 31-32 
10. ดา้นความมีมาตรฐานรับประกนั ขอ้ 33-34 



11. ดา้นพฤติกรรมตั้งใจใชง้าน  ขอ้ 35-37 
12. ดา้นการยอมรับการท าธุรกรรมทางการเงินบนอุปกรณ์มือถือ  ขอ้ 38-40   และค าถาม
ปลายเปิด เพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะ 
 
ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัความเช่ือมัน่ ในการใชบ้ริการธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
อุปกรณ์มือถือ  และกระบวนการโดยโครงสร้างของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) ของ ลิเคิร์ท (Likert Scale)โดยก าหนดระดบัมาตราส่วนเป็น 5 ระดบั มีเกณฑก์ารให้
คะแนนดงัน้ี 

ระดบัความคิดเห็น          คะแนน 
 เห็นดว้ยอยา่งยิง่     5 
 เห็นดว้ย     4 
 เห็นดว้ยบางส่วน     3 
 ไม่เห็นดว้ย      2 
 ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่    1 
สถิติท่ีใชใ้นการวจิยั  
 
 1. ค่าร้อยละ (percentage) ใชว้ิเคราะห์ขนาดของขอ้มูล ลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา  รายได ้
 2. ค่าเฉล่ียเลขคณิต (mean) เพื่อวดัแนวโน้มสู่ส่วนกลาง และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation) เพื่อวดัลกัษณะการกระจายขอ้มูลของ ความเช่ือมัน่ในการใชบ้ริการธุรกรรม
การเงินอิเลก็ทรอนิกส์ผา่นอุปกรณ์มือถือสมาร์ทโฟน ในเขตกรุงเทพมหานคร   
 
สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลวตัถุประสงค ์และตามสมมติฐาน 
 ผู ้วิจัยจะใช้การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของประชากรชายและหญิง 
(independent sample t test) เพื่อวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่งชายและหญิงในดา้นความเช่ือมัน่ใน
การใชบ้ริการธุรกรรมการเงินอิเลก็ทรอนิกส์ผา่นอุปกรณ์มือถือสมาร์ทโฟน  



 ผูว้ิจยัจะใชส้ถิติวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA) เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่าง
ดา้นความเช่ือมัน่ในการใชบ้ริการธุรกรรมการเงินอิเลก็ทรอนิกส์ผา่นอุปกรณ์มือถือสมาร์ทโฟน ท่ีมี
ความแตกต่างทางดา้นอาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ต าแหน่ง อายงุาน และรายได ้  ซ่ึงในกรณีท่ีมี
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ ผูว้ิจัยจะวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ (Post-hoc analysis) เพื่อ
วิเคราะห์ ความแตกต่างนั้นเกิดข้ึนระหว่างกลุ่มใด โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s test for all possible 
comparisons) 
 ผูว้ิจยัจะใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson’s product moment 
correlation coefficient) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง ความเช่ือมัน่ในการใชบ้ริการธุรกรรม
การเงินอิเลก็ทรอนิกส์ผา่นอุปกรณ์มือถือสมาร์ทโฟน  
 
เกณฑก์ารแปลความหมายมีดงัน้ี (คณะกรรมการวจิยัมหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2552, หนา้ 47) 
1.00       หมายความวา่ มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งสมบรูณ์ 
.80-.99   หมายความวา่   มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งสูง 
.60-.79   หมายความวา่   มีความสัมพนัธ์กนัค่อนขา้งสูง 
.40-.59   หมายความวา่   มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัเฉล่ีย 
.20-.39   หมายความวา่   มีความสัมพนัธ์กนัค่อนขา้งต ่า 
.00-.19   หมายความวา่  ไม่มีความสัมพนัธ์กนัเลย 
 
สรุปอภิปรายและขอ้เสนอแนะ 
อภิปรายผล 

ผลจากการศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมี ผลต่อความเช่ือมั่นการใช้บริการธุรกรรมการเงิน
อิเลก็ทรอนิกส์ผา่นอุปกรณ์มือถือ ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  มีประเดน็ท่ีน ามาอภิปราย
ผลดงัน้ี 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม 
     ขอ้มูลลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ ของผูใ้ชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผา่น 



อุปกรณ์มือถือส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 270 คน อาย ุ36 - 45 ปี จ  านวน  165 คนระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี จ  านวน 332 คน  อาชีพพนกังานบริษทั จ  านวน 286 คน  สถานภาพโสด จ านวน 188 คน  
และมีรายไดต่้อเดือน 30,001 - 40,000 บาท จ านวน 127 คน   ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะว่าเพศหญิง  อายุ
ระหว่าง 36 - 45 ปี เป็นกลุ่มวยัท างานถึงวยักลางคนซ่ึง  สอดคลอ้งกบั แนวความคิดและทฤษฎีดา้น
ประชากรศาสตร์ (พรทิพย ์วรกิจโภคาทร (2529 : 312-315)) ประชากรศาสตร์ หมายถึง ลกัษณะของ
แต่ละจะแตกต่างกนัไปโดยความแตกต่างทางดา้นประชากรศาสตร์ มีผลใหมี้อิทธิพลต่อการส่ือสาร
ซ่ึงอาจจ าแนกออกเป็นกลุ่ม  เพศ มีคุณลกัษณะบางประการของเพศชาย และเพศหญิงท่ีต่างกนั 
ส่งผลให้การส่ือสารและการรับส่ือไม่ต่างกัน,  อายุ การจะสอนผูท่ี้มีอายุต่างกนัให้เช่ือฟังหรือ
เปล่ียนแปลงทศันคติหรือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมนั้นมีความยากง่ายต่างกนัยิ่งมีอายุมากกว่าท่ีจะ
สอนใหเ้ช่ือฟังใหเ้ปล่ียนทศันะคติ และเปล่ียนพฤติกรรมกย็ิง่ยากข้ึน, การศึกษา  เป็นตวัแปรท่ีส าคญั
มากท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของการส่ือสารของผูรั้บสารการศึกษาของผูรั้บสารนั้นท าให้ผูรั้บสารมี
พฤติกรรมการส่ือสารต่างกนัไป เช่น บุคคลท่ี มีการศึกษาสูงจะสนใจข่าวสาร ไม่ค่อยเช่ืออะไรง่าย 
ๆ และมกัเปิดรับส่ือส่ิงพิมพม์าก  และฐานะทางสังคม,เศรษฐกิจ อาชีพ รายได ้เช้ือชาติตลอดจนภูมิ
หลงัของครอบครัว เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิ พลต่อทศันคติและพฤติกรรมของบุคคลโดยมีรายงานหลาย
เร่ืองท่ีไดพ้ิสูจน์แลว้ว่า ระดบัฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของมนุษยจ์ะมีอิทธิพลต่อทศันคติและ
พฤติกรรมของเขาเหล่านั้น                                        

และสอดคลอ้งกบั  (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538 : 41))  การแบ่งส่วนการตลาดตามตวัแปรดา้น 
ประชากรศาตร์ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ครอบครัว จ านวนสมาชิกในครอบครัว ระดบั 
การศึกษา  อาชีพและรายไดต่้อเดือน ลกัษณะงานประชากรศาสตร์ เป็นลกัษณะท่ีส าคญั และสถิติท่ี
วดัรายไดข้องประชากรช่วยในการก าหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะท่ี ลกัษณะดา้นจิตวทิยาและสังคม 
วฒันธรรมช่วยอธิบานถึงความคิดและความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายนั้น ขอ้มูลด้านประชากรจะ
สามารถเขา้ถึงและมีประสิทธิผลต่อการก าหนดตลาดเป้าหมายคนท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ 
ต่างกนัจะมีลกัษณะทางจิตวิทยาต่างกนัโดยวิเคราะห์จากปัจจยั  เพศ ความแตกต่างทางเพศ ท าให้
บุคคลมีพฤติกรรมของการติดต่อส่ือสารต่างกนั คือ เพศหญิงมีแนวโนม้มีความตอ้งการท่ีจะส่งและ
รับข่าวสารมากกว่าเพศชาย   ในขณะท่ีเพศชายไม่ไดมี้ความตอ้งการท่ีจะส่งและรับข่าวสารเพียง
อยา่งเดียวเท่านั้น แต่มีความตอ้งการท่ีจะสร้างความสัมพนัธ์อนัดีใหเ้กิดจากการรับและส่งข่าวสาร



นั้นดว้ย นอกจากน้ีเพศหญิงและเพศชายมีความแตกต่างกนัอย่างมากในเร่ืองความคิด ค่านิยมและ
ทศันคติทั้งน้ีเพราะวฒันธรรมและสังคมก าหนดบทบาทและกิจกรรมของคนทั้งสองเพศไวต่้างกนั, 
อาย ุเป็นปัจจยัท่ีทาใหค้นมีความแตกต่างกนัในเร่ืองของความคิดและพฤติกรรม คนท่ีอายนุอ้ยมกัจะ
มี ความคิดเสรีนิยม ยดึถืออุดมการณ์ และการมองโลกในแง่ดีมากกว่า คนท่ีอายมุาก ในขณะท่ีคนท่ี
คนอายุมากมกัจะมีความคิดอนุรักษนิ์ยม ยึดถือการปฏิบติั ระมดัระวงั มองโลกในแง่ร้ายกว่า คนท่ี
อายนุอ้ยเน่ืองมาจากผ่านประสบการณ์ชีวิตท่ีแตกต่างกนั ลกัษณะการใชส่ื้อมวลชนกต่็างกนัคนท่ีมี
อายมุากมกัจะใชส่ื้อเพื่อแสวงหาข่าวสารหนกั ๆ มากกว่าความบนัเทิง,การศึกษา เป็นปัจจยัท่ีทาให้
คนมีความคิด ค่านิยม ทศันคติและพฤติกรรมแตกต่างกนั คนท่ีมีการศึกษาสูจะไดเ้ปรียบอย่างมาก
ในการเป็นผูรั้บสารท่ีดีเพราะเป็นผูมี้ความกวา้งขวางและเขา้ใจสารไดดี้แต่จะเป็นคนท่ีไม่เช่ือ อะไร
ง่าย ๆ ถา้ไมมีหลกัฐานและเหตุผลเพียงพอในขณะท่ีคนมีการศึกษาต่างมกัจะใชส่ื้อประเภทวิทยุ 
โทรทศัน์ และภาพยนตร์ หากผูมี้การศึกษาสูงมีเวลาว่างพอก็จะใชส่ื้อส่ิง พิมพว์ิทยุ โทรทศัน์ และ
ภาพยนตร์ แต่หากมีเวลาจากดักม็กัจะแสวงหาข่าวสารจากส่ือส่ิงพิมพม์ากกว่าประเภทอ่ืน, สถานะ
ทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายไดแ้ละสถานภาพทางสังคมของ บุคคลมีอิทธิพลอย่าง
ส าคัญต่อปฏิกิริยาของผูรั้บสารท่ีมีต่อผูส่้งสารเพราะแต่ละคนมีวฒันธรรมและ ประสบการณ์
ทศันคติ ค่านิยมและเป้ าหมายท่ีต่างกนั ปัจจยับางอย่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัผูรั้บสารแต่ละคน เช่น 
ปัจจยัทางจิตวทิยาและสังคมท่ีจะมีอิทธิพลต่อการรับข่าวสาร 
 
 ตามแนวความคิด และทฤษฏีการยอมรับการใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ทฤษฎีการกระท า
ตามหลกัเหตุและผล (The Theory of Reasoned Action :TRA)เป็นหน่ึงในทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคม 
(Social Psychology) น าเสนอโดย Fishbein, M., & Ajzen,I.(1975) ตามทฤษฎี อธิบายความสัมพนัธ์ 
ระหว่างทศันคติ และความเช่ือท่ีมีต่อพฤติกรรมว่าการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมมนุษยเ์ป็นผลมาจาก
การเปล่ียนแปลงความเช่ือ และบุคคลจะแสดงพฤติกรรมเพราะคิดว่าเป็นส่ิงสมควรแสดงออก 
เพราะบุคคลจะพิจารณาเหตุผลก่อนการกระท าเสมอ แมว้่าการแสดงพฤติกรรมของแต่ละบุคคล  
(Individual Behavior) จะเกิดจากการตดัสินใจของบุคคล แต่ปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดการแสดงออก
ของพฤติกรรมท่ีแทจ้ริง คือ ความตั้งใจแสดงออกพฤติกรรม Behavioral Intention) โดยความตั้งใจ
แสดงออกของพฤติกรรมจะไดรั้บแรงขบัเคล่ือนเกิดจาก 2 ปัจจยัไดแ้ก่ ทศันคติท่ีมีต่อพฤติกรรม 



(Attitudes Towards The Behavior) และ บรรทัดฐานของบุคคลท่ีอยู่รอบการแสดงพฤติกรรม 
(Subjective Norm)  พบวา่ พฤติกรรมมนุษยท่ี์เปล่ียนแปลงนั้นมีผลมาจากการเปล่ียนแปลงความเช่ือ 
โดยทฤษฎีน้ีมีกล่าวไวว้า่ การท่ีบุคคลแสดงพฤติกรรมแต่ละอยา่งนั้น เพราะมีความเช่ือท่ีวา่เป็นส่ิงท่ี
ควรกระท าเพราะบุคคลแต่ละคนจะพิจารณาเหตุผลก่อนการกระท าเสมอ  ทฤษฎีพฤติกรรมตาม
แผน (Theory of Planned Behavior :TPB) น าเสนอโดย   Fishbein and Ajzen, 1980 เป็นทฤษฎีทาง
จิตวิทยาสังคม (Social Psychology) โดยทฤษฎี TPB พฒันามาจากทฤษฎี TRA โดย Ajzen เพราะ 
TRA มีขอจ ากดัถา้หากพฤติกรรมนั้นมีความซบัซอ้นยงุยากมากเกินกว่าความสามารถของบุคคลจะ
ควบคุมไดท้ฤษฏี TRA จึงไดถู้กพฒันา กลายเป็นทฤษฎี TPB หรือTheory of Planned Behavior โดย
เพิ่มปัจจัยการรับรู้การควบคุมพฤติกรรมของบุคคลแต่ละบุคคลในการแสดงพฤติกรรมใดไป 
(Perceived Behavioral Control) เป็นการลดขอ้บกพร่องของทฤษฎี TRAและสามารถน ามาปรับใช้
เพื่อศึกษาความตั้งใจและพฤติกรรมอ่ืนๆ รวมไปถึงสามารถใชใ้นการช่วยสร้างความเขา้ใจในการ
ยอมรับการใชเ้ทคโนโลยขีองแต่ละบุคคล 
        TPB จะศึกษาพฤติกรรมของแต่ละบุคคล (Individual Behavior) ท่ีไดรั้บอิทธิ พลมาจากความ
ตั้งใจแสดงพฤติ กรรม (Behavioral Intention) โดยปัจจยัท่ีมี อิทธิพลต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรม
นั้น ประกอบด้วย ทัศนคติท่ีมีต่อพฤติกรรม (Attitudes Towards the Behavior) บรรทัดฐานของ
บุคคลท่ี อยูโ่ดยรอบการแสดงพฤติ กรรม (Subjective Norm) และการรับรู้ ถึงการควบคุมพฤติกรรม
ของตนเองในการแสดงพฤติกรรมใด ๆ (Perceived Behavior Control) ความสัมพนัธ์ของทฤษฎี 
TPB (Ajzen & Fishbein, 1980) 

ทฤษฎีการยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model :TAM) เป็น
ตวัช้ีวดัความส าเร็จของการใชเ้ทคโนโลย ีน าเสนอโดย (F.D. Davis, 1989) ซ่ึงเป็นการปรับแต่งเพิ่ม
จากทฤษฎี TRA โดยหลกัการของ TAM จะอธิ บายถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิ พลต่อความตั้งใจแสดงพฤติ 
กรรมการใช้เทคโนโลยี ซ่ึงประกอบด้วยปัจจยัหลกั 4 ประการ ได้แก่ตวัแปรภายนอก(External 
variables) การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจากเทคโนโลย ี(Perceived usefulness หรื อ PU) การรับรู้ว่า
เป็นระบบท่ีง่ายต่อการใชง้าน (Perceived ease of Use หรื อ PEOU) และทศันคติท่ีมีต่อการใชง้าน 
(Attitude toward using) ความสัมพนัธ์ของทฤษฎี TAM ขา้งตน้ 



     ทศันคติท่ีมีต่อการใช้งานไดรั้บอิทธิ พลจากการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจากเทคโนโลยี 
และการรับรู้ว่าเป็นระบบท่ีง่ายต่อการใชง้าน ในขณะท่ีความตั้งใจแสดงพฤติกรรมการใชง้านไดรั้บ 
อิทธิพลจาก ทศันคติท่ีมีต่อการใชง้าน และการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจากเทคโนโลย ีและส่งผล
ใหเ้กิดการยอมรับการใชง้านจริงในท่ีสุด แต่อยา่งไรกต็ามจากผลการวิจยัท่ีผ่านมาแสดงให้เห็นถึง
ความจ าเป็นท่ีตอ้งเพิ่มตวัแปรเพื่อสร้างความเขา้ใจถึงวิธีการอธิบายการยอมรับการใช้เทคโนโลยี
ใหม่ของ    แต่ละบุคคลไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน (I.F.R. Green, 2005)และเพื่อใหส้ามารถอธิบายเหตุผลของ
บุคคลในการ  รับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับจากระบบสารสนเทศ (V.Venkatesh, F. Davis, 2000  ซ่ึง
สอดคลอ้ง กบังานวจิยั (จิรพร   ศรีพลาวฒัน ์(2552) )  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับและใชบ้ริการ
โมบายแบงคก้ิ์ง โดยมีกรอบแนวความคิดประยุกต์จากแบบจ าลองทฤษฏี การกระท าดว้ยเหตุผ ล 
(TRA)ทฤษฏีพฤติกรรมตามแบบแผน (TPB) ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี(TAM) ทฤษฎีการ
แพร่กระจายนวตักรรมทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเอง และทฤษฎีความรู้สึกต่อตา้นของ
กลุ่มผูบ้ริโภคผลการวิจยัพบว่า การคลอ้ยตามบุคคลอา้งอิง การรับรู้ถึงประโยชน์ การรับรู้ถึงความ
ง่ายต่อการใช้งานและการรับรู้ความสามารถของตนเอง ส่งผลต่อพฤติกรรมความตั้งใจในการ
ยอมรับและใชบ้ริการธุรกรรมการเงินอิเลค็ทรอนิกส์ของผูป้ระชากรอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 
ขอ้เสนอแนะ 

ปัจจุบนั ความกา้วหนา้ดา้นเทคโนโลยี และการส่ือสาร มีผลกระทบโดยตรงต่อการเติบโต
ของเศรษฐกิจโลก ท่ีเนน้ความฉับไว รวดเร็ว และทนัต่อสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นการส่ือสารดว้ย
อุปกรณ์สมาร์ทโฟน การท างานผ่านระบบโปรแกรมส าเร็จรูป แอฟพิเคชัน่  การน าทางโดยระบบ 
GPS  หรือแมแ้ต่การสร้างสายสัมพนัธ์ระหว่างเพื่อนฝูงและครอบครัวผ่านโซเซียล มีเดีย ก่อใหเ้กิด
มูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาล ซ่ึงกุญแจท่ีส าคญัต่อเศรษฐกิจ คือ เศรษฐกิจดิจิตอล หรื อ Digital 
Economy จากการศึกษาปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดการยอมรับในการใชบ้ริการช าระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ ท่ี
ส าคญัมากท่ีสุด  คือทศันคติมีผลต่อการยอมรับการใช้บริการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
อุปกรณ์สมาร์ทโฟนมากท่ีสุด เน่ืองจากทศันคติมีผลต่อการกระท า ความเช่ือต่อพฤติกรรม มากท่ีสุด 
จึงควรท าการศึกษาดา้นทศันคติท่ีมีผลต่อการยอมรับการใชบ้ริการช าระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ เม่ือ
มีทศันคติท่ีดี ความรู้สึกทั่ีดีต่อพฤติกรรมในการใช้บริการช าระเงิน ก็จะส่งผลต่อการยอมรับ โดย



การเร่งพฒันาความรู้ การสร้างความตระหนักด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิตอล เพื่อผลกัดันเข้าสู่ 
Digital Economy ดา้นธุรกิจ ร้านคา้เนน้การใชข้อ้มูลออนไลน์ การท าพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ เพื่อ
กระตุน้การพฒันาเศรษฐกิจได้รวดเร็ว ท าให้เกิดมูลค่าทางธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถทางการ
แข่งขัน ด้านการท างาน ลดต้นทุน เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า ท าให้ผูบ้ริโภคมีทัศนคติท่ีดี 
ประสบการณ์ท่ีดีและน่าสนใจในการใชบ้ริการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านอุปกรณ์มืถือ ดา้น
ธนาคารและผูใ้หบ้ริการ พฒันาดา้นโครงสร้าง อุปกรณ์ ดา้นฮาร์ดไซด ์(Hard Side) การพฒันาดา้น
ซอฟตไ์ซด์ (Soft Side) ซอฟตแ์วร์ แอพพลิเคชนั และพฒันาระบบรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล 
สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทางดา้นเทคโนโลยใีนปัจจุบน สร้างความเช่ือมัน่ในการออนไลน์ มี 
ระบบป้องกนัขอ้มูลส่วนตวัของลูกคา้ และมี กฎระเบียบ สามารถคุม้ครองผูใ้ช้บริการธุรกรรม
การเงินอิเลก็ทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์มืถือ ใหมี้ความปลอดภยัมากข้ึน ภาครัฐจ าเป็นตอ้งส่งเสริมและ
สนับสนุนอย่างจริงจัง ผลักดันการบริหารงานภาครัฐให้เป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์หรือ E-
Government เป็นล าดบัแรก เพื่อขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ โดยการน าเทคโนโลยดิีจิตอลเขา้
มาใชเ้พื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพ สร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั การลดตน้ทุน เพิ่มช่องทางธุรกิจ
การคา้ โดยพฒันาระบบดิจิตอลเพื่อรองรับการให้บริการอยา่งครบวงจร เพื่อใหผู้ป้ระกอบการและ
ประชาชนไดรั้บบริการและขอ้มูลข่าวสารไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว ลดระยะเวลา ค่าใชจ่้าย และลด
การใชก้ระดาษ การส่งเสริมและผลกัดนัธุรกิจ อี-คอมเมิร์ซในประเทศใหเ้ติบโตอยา่งต่อเน่ือง ดว้ย
การพฒันาผูป้ระกอบการ ตลาด และศกัยภาพของธุรกิจอี-คอมเมิร์ซอย่างครบวงจร รวมทั้ งมี 
กฎหมายควบคุมและ ปรับปรุงแกไ้ขกฎหมาย ให้มีความมัน่คงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยี
ดิจิตอลมากยงิข้ึน ในยคุ เมืองไทย 4.0 
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Technology Acceptance Model:TAM) (Davis,1989)แนวความคิดแบบจ าลองของ ทฤษฎี
แบบจ าลองการยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

(F.D. Davis, 1989) ทฤษฎีการยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลย ี(Technology Acceptance 
Model :TAM) เป็นตวัช้ีวดัความส าเร็จของการใชเ้ทคโนโลย ี
 


