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บทคัดย่อ 

 การวจิยัเร่ืองการยอมรับและตดัสินใจใชง้านแอปพลิเคชัน่ MyMo ของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขา

ส านกัพหลโยธินมีวตัถุประสงคเ์พื่อเพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปของขอ้มูลส่วนบุคคล การยอมรับเทคโนโลย ี

ความไวว้างใจ และความตั้งใจมีแอปพลิเคชนั MyMo ของลูกคา้ธนาคารออมสิน ส านกัพหลโยธิน โดย

จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลไดแ้ก่  เพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษาอาชีพ  รายได ้และสถานภาพ  และเพื่อ

ศึกษาความสัมพนัธ์ของขอ้มูลส่วนบุคคล การยอมรับเทคโนโลย ีความไวว้างใจ และความตั้งใจมีแอปพลิเค

ชนั MyMo ของลูกคา้ธนาคารออมสิน ส านกัพหลโยธิน โดยประชากรในงานวิจยัน้ีคือลูกคา้ธนาคารออมสิน 

ส านกัพหลโยธิน กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คนเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล

คือ แบบสอบถามด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ หาค่าความถ่ี ค่าร้อย

ละ ค่าเฉล่ีย (x ̄) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) จึงสรุปผลวจิยัไดด้งัน้ีผลการศึกษาพบวา่ 

 1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ส่วนมากอาย ุ20 - 30 ปี รองลงมาคือช่วงอายอุยู่

ระหวา่ง 31 - 40 ปี  41 – 50 ปี 51 – 60 ปี ตามล าดบั โดยมากมีระดบัการศึกษาท่ีระดบัปริญญาตรี กลุ่ม

ตวัอยา่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ รองลงมาคืออาชีพธุรกิจส่วนตวั/อ่ืนๆ พนกังาน

บริษทัเอกชน ส่วนมากมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท  รองลงมาคือ 20,001 – 30,000 บาท  

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด  

                                                           
1 นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ โครงการ TWIN 6 
2 ดร., อาจารยป์ระจ าโครงการพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
3 ดร., อาจารยป์ระจ าโครงการพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 



2.ดา้นการยอมรับเทคโนโลย ีในงานวจิยัฉบบัน้ีไดแ้บ่งการยอมรับเทคโนโลยท่ีีตอ้งการศึกษา

ออกเป็น 2 ดา้น ไดแ้ก่ การรับรู้ความมีประโยชน์ และการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน โดยพบวา่กลุ่มตวัอยา่ง

เห็นดว้ยกบัการยอมรับเทคโนโลยดีา้นการรับรู้ความมีประโยชน์ รองลงมาคือการรับความง่ายในการใชง้าน 

3.ดา้นความไวว้างใจในงานวิจยัฉบบัน้ี ไดแ้บ่งความไวว้างใจท่ีตอ้งการศึกษาออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 

ความน่าเช่ือถือ ความเอาใจใส่ ความซ่ือสัตย ์ พบวา่ ลูกคา้กลุ่มตวัอยา่งใหก้ารยอมรับดา้นความเอาใจใส่มาก

ท่ีสุด รองลงมาคือดา้นความน่าเช่ือถือ และความซ่ือสัตย ์ตามล าดบั 

4.ดา้นความตั้งใจใชง้านท่ีส่งผลต่อการยอมรับและตดัสินใจใชง้านแอปพลิเคชนั MyMo ของลูกคา้

ธนาคารออมสิน ส านกัพหลโยธินโดยภาพรวม มีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 4.47   

 

Abstract 

 

A study of Customer’s Acceptance and Decision of Using MyMo Application in Government 
Savings Bank, Phahon Yothin Main Branch, is aimed to study the generality of personal information, 
technology acceptance, trust, and intention to have a MyMo application of the Government Savings Bank’s 
customers in Phahon Yothin Main Branch. Separated by personal information, including gender, age, 
education, career, and marital status, to study the relationship of personal data, technology acceptance, trust, 
and intention of having MyMo application of the Government Savings Bank’s customers in Phahon Yothin 
Main Branch. The population in this study is the customers of Government Savings Bank, Phahon Yothin 
Main Branch. 400 samples responded to the survey. The tools used to gather data is a survey that analyzed 
data by statistical software, finding a frequency, percentage, mean (x ̄), and standard deviation (SD). The 
result can be concluded as follow. 
 1. Most of the respondents are female, aged around 20-30, followed by age between 31-40, 41-50, 
and 51-60, respectively. Age under 20 and over 60 has the same, least amount. Mostly graduated with a 
bachelor's degree, followed by a master’s degree and under bachelor’s degree. The majority of the sample 
group are a public servant/state enterprise staff, followed by self-employed/other, private company staff, 
and the student is the least. They often have monthly income around 10,000-20,000 baht, followed by 
20,001-30,000, 30,001-40,000, 40,000-50,000, baht and over 50,000 baht, respectively. People with income 
under 10,000 baht is the minority. Most of the respondents are single, married, and divorced/widowed, 
respectively. 



 2. For technology acceptance, This study separated the acceptance of technology to 2 parts, 
acceptance of utility and acceptance of ease of use. The sample group agrees with the acceptance of 
technology’s utility more than its ease of use. 
 3. For trust in this study, it was separated into 3 parts, reliability, attention, and honesty. The sample 
group accepts the attention part the most, followed by reliability and honesty, respectively. 
 4. For the intention to have a MyMo application of the Government Savings Bank’s customers in 
Phahon Yothin Main Branch, has a mean at 4.47, overall.   
 

บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 เน่ืองจากในปัจจุบนั โทรศพัทมื์อถือ และอินเทอร์เน็ตเขา้มามีบทบาทกบัชีวติของมนุษยเ์ป็นอยา่ง

มาก ตั้งแต่ต่ืนนอนจนกระทั้งเขา้นอน ลว้นมีเทคโนโลยต่ีางๆเขา้มาเป็นส่วนประกอบของชีวติประจ าวนั ไม่

เพียงแต่เฉพาะเพื่อความบนัเทิง เช่นโซเชียลมีเดียช่องทางต่าง ๆ แมแ้ต่การท าธุรกรรมท่ีก่อนหนา้ตอ้ง

เดินทางไปยงัธนาคารสาขาใกลท่ี้พกัอาศยั ก็สามารถท าธุรกรรมผา่นอินเทอร์เน็ตบนโทรศพัทมื์อถือได ้ 

ในประเทศไทยเอง การเพิ่มข้ึนของบญัชีผูใ้ชง้าน  จ  านวนการท าธุรกรรมบโทรศพัทมื์อถือ และ

จ านวนเงินท่ีท าธุรกรรมก็มีเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบนัมีอตัราเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ในปี 

2560 รัฐบาลไดพ้ยายามน าระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์เขา้มาใชม้ากข้ึน เช่นการเปิดบริการพร้อมเพย ์

(PromptPay) ท่ีแค่ลงทะเบียนบตัรประชาชน หรือเบอร์โทรศพัท ์และผกูกบับญัชีธนาคาร ก็สามารถท า

ธุรกรรมต่างๆได ้โดยในช่วงแรกเนน้การท าธุรกรรมระหวา่งหน่วยงานของรัฐกบัประชาชน เช่นการจ่ายเงิน

สวสัดิการต่างๆ และในเดือนมีนาคม 2561 ท่ีผา่นมา สถาบนัการเงินต่าง ๆ ประกาศฟรีค่าธรรมเนียมการ

บริการบนระบบ Mobile Banking ลง เพื่อดึงลูกคา้เขา้มาสู่ระบบมากข้ึน ปัจจยัน้ีจึงเป็นปัจจยัส าคญัในการ

เร่งใหส้ังคมไทยเขา้สู่สังคมไร้เงินสดเร็วยิง่ข้ึน เน่ืองจากผูใ้ชบ้ริการสามารถเขา้ถึงบริการไดอ้ยา่งเสรี ไม่

จ  ากดัเวลา และไม่มีอตัราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ผลพวงจากการพยายามดึงลูกคา้มาใชร้ะบบ Mobile Banking 

ของธนาคารต่าง ๆ คือการรู้ถึงขอ้มูลต่าง ๆ ของลูกคา้ท่ีใชใ้นการใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน ท่ีสามารถรู้ไดถึ้งความชอบ

ต่าง ๆ พฤติกรรมการซ้ือของ พฤติกรรมการใชเ้งิน และอ่ืน ๆ ท่ีเป็นขอ้มูลท่ีคิดเป็นมูลค่ามหาศาล ท่ีสามารถ

น ามาวเิคราะห์ความตอ้งการของลูกคา้ และตอบสนองลูกคา้ไดอ้ยา่งตรงความตอ้งการ โดยท่ีธนาคารไดรั้บ

มาจากผลพวงของการใหบ้ริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารเอง ในยคุน้ีท่ีการมีขอ้มูลพฤติกรรมของ



ลูกคา้อยูใ่นมือยิง่สร้างความแตกต่างและสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดดี้เท่าไร ก็ยิง่เป็น

ผลดีกบัการช่วงชิงพื้นท่ีตลาดไดเ้ท่านั้น 

น่ีจึงเป็นประเด็นท่ีผูว้จิยัสนใจศึกษาการยอมรับและตดัสินใจใชง้านแอพพลิเคชัน่ MyMo ของลูกคา้

ธนาคารออมสิน สาขาส านกัพหลโยธิน เพื่อเขา้ใจถึงกระบวนการการยอมรับและตดัสินใจท่ีจะใช้

แอพพลิเคชัน่ MyMo นัน่เอง 

 

 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปของขอ้มูลส่วนบุคคล การยอมรับเทคโนโลย ีความไวว้างใจ และความตั้งใจ
มีแอปพลิเคชนั MyMo ของลูกคา้ธนาคารออมสิน ส านกัพหลโยธิน 

2.เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของขอ้มูลส่วนบุคคล การยอมรับเทคโนโลยี ความไวว้างใจ และความ
ตั้งใจมีแอปพลิเคชนั MyMo ของลูกคา้ธนาคารออมสิน ส านกัพหลโยธิน 
 

 ขอบเขตการวจัิย 

 1.ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์ หมายถึง ประชากรท่ีใชแ้อพพลิเคชัน่ MyMo ท่ีเป็นลูกคา้ธนาคาร
ออมสิน สาขาส านกัพหลโยธิน ไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน 
 2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา หมายถึง ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยั ไดแ้ก่ ขอ้มูลส่วนบุคคล การยอมรับ
เทคโนโลย ีความไวว้างใจ และความตั้งใจมี MyMo  

3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา หมายถึง ก าหนดระยะเวลาท่ีผูว้จิยัคาดวา่งานวจิยัจะแลว้เสร็จ ปกติจะใช้

เวลาประมาณ 4 เดือน ผูว้จิยัก าหนดระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่ เมษายน พ.ศ. 2562 – กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

  

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการศึกษา 

1. ประโยชน์เชิงวิชาการ ผลจากการวิจยัคร้ังน้ี สามารถน าไปใช้เป็นขอ้มูลพื้นฐานเพื่อการศึกษา 
และเพื่อพฒันารูปแบบการศึกษาเก่ียวกบัการยอมรับเทคโนโลยี  ความไวว้างใจ และความตั้งใจมีของ
ผูบ้ริโภคซ่ึงผูว้ิจยัคาดหวงัวา่ ผลจากการวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการศึกษาเก่ียวกบัการ
ยอมรับเทคโนโลย ี ความไวว้างใจ และความตั้งใจมีของผูบ้ริโภค ตลอดจนใชเ้ป็นพื้นฐานส าหรับการวิจยัใน
คร้ังต่อไป 

2. ประโยชน์เชิงนโยบายผลจากการวิจยัคร้ังน้ีท าให้ผูบ้ริหาร และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัธนาคารไดท้ราบ
ถึงการยอมรับและตดัสินใจใชง้านแอพพลิเคชัน่ MyMo ของลูกคา้ธนาคารออมสิน สาขาส านกัพหลโยธิน 



ทั้งน้ีเพื่อให้ผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งเกิดความเขา้ใจและสามารถก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่าง
เหมาะสม 
 

 นิยามศัพท์ 

การยอมรับเทคโนโลยี หมายถึง การศึกษาพฤติกรรมของมนุษย ์ เพื่ออธิบายเหตุผลการยอมรับ
เทคโนโลยีใหม่เขา้มาในชีวิตประจ าวนั โดยมี 2 ปัจจยัคือ การรับรู้ประโยชน์การใชง้าน และการรับรู้ความ
ง่ายในการใชง้าน 

ความไวว้างใจ หมายถึง ความสัมพนัธ์ของลูกคา้และองค์กร โดยประกอบไปดว้ย ความน่าเช่ือถือ 
ความเมตตากรุณาหรือความใส่ใจในการผลิต และความซ่ือสัตย ์โดยความไวว้างใจจะเป็นส่ิงท่ีแสดงถึง
ความส าเร็จในการส่ือสารระหวา่งองคก์รกบัลูกคา้ และความไวว้างใจเป็นส่ิงท่ีจะส่งผลดีต่อองคก์ร 

ความตั้งใจใชง้าน หมายถึง เม่ือเกิดความไวว้างใจ มองเห็นถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการกระท า 
ความตั้งใจใชง้านจึงเป็นผลมาจากความเช่ือมัน่และไวใ้จ  
  

แนวคิดและทฤษฎี 

การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดร้วบรวมแนวคิดและทฤษฎีดงัน้ี 
แนวคิดการศึกษาด้านการยอมรับเทคโนโลยี เป็นการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย ์เพื่ออธิบายวิธีการ

และเหตุผลการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ เพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมและการยอมรับการใชง้านของผูบ้ริโภค 
ซ่ึงน าไปสู่การพฒันาเทคโนโลยเีพื่อตอบสนองความตอ้งการของมนุษย ์  

Technology Acceptance Model : TAM เป็นทฤษฎีหน่ึงท่ีใช้ศึกษาอิทธิพลต่อทัศนคติและความ
ตั้ งใจการในการยอมรับเทคโนโลยี  มีการพฒันารูปแบบมาจากทฤษฎี TRA  โดยปัจจัยท่ีมีอิทธิพลท่ี
ก่อให้เกิดความสนใจ ความตั้งใจท่ีจะใช้เทคโนโลยี ประกอบด้วยปัจจยัหลกั 4 ประการ ได้แก่ ตวัแปร
ภายนอก (External variables) การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใช้งาน (Perceived usefulness หรือ PU) 
การรับรู้วา่เป็นระบบท่ีง่ายต่อการใชง้าน (Perceived ease of Use หรือ PEOU) และทศันคติท่ีมีต่อการใชง้าน 
(Attitude toward using)  
 

 
 
  
 
 
 

ภาพ 1 แบบจ าลองตน้ฉบบั TAM 
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ภาพ 2 แบบจ าลองขยายเพิ่มเติมความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัใน TAM 

 
 กล่าวโดยสรุปคือ การยอมรับเทคโนโลยี คือการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย ์เพื่ออธิบายเหตุผลการ
ยอมรับเทคโนโลยใีหม่เขา้มาในชีวิตประจ าวนั โดยในการวจิยัคร้ังน้ีใช ้2 ปัจจยัคือ การรับรู้ประโยชน์การใช้
งาน และการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน  ส่วน ตวัแปรภายนอก และทศันคติท่ีมีผลต่อการใชง้านนั้น เป็น
ส่วนหน่ึงซ่ึงไดรั้บอิทธิพลมาจากการรับรู้ประโยชน์การใชง้าน และการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน 

แนวคิดเกี่ยวกับความไว้วางใจ  มีนา อ่องบางน้อย (2553) ได้ให้ความหมายว่า ความไวว้างใจ
หมายถึง ความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดซ่ึงเกิดจากการติดต่อส่ือสารระหว่างลูกคา้และผูใ้ห้บริการ ลูกคา้ท่ีมีความ
ไวว้างใจจะเกิดความรู้สึกมัน่ใจหรือเช่ือมัน่ต่อองค์ประกอบของสินคา้และบริการ และผูใ้ห้บริการ ความ
ไวว้างใจจึงกลายเป็นตวัวดัสัมพนัธภาพซ่ึงจบัต้องได้ยากระหว่างองค์กรกบัลูกค้า  อนัญญา อุทยัปรีดา 
(2558)  ไดใ้ห้ความหมายวา่ ความเช่ือมัน่หรือความไวว้างใจ (Trust) คือความคาดหวงัท่ีถูกพฒันาข้ึนมาใน
ตวับุคคล และเป็นส่วนหน่ึงของบุคลิกภาพ ดงันั้นบุคคลหรือกลุ่มบุคคล จึงมีลกัษณะผนัแปรไปตามความ
เช่ือมัน่ของเขาเหล่านั้น ความไวว้างใจของบุคคลจะเกิดปฏิกิริยาซ ้ าๆกบับุคคลหรือส่ิงของท่ีเขาไวว้างใจ โดย
ระดบัความไวว้างใจจะข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ท่ีไดรั้บของแต่ละบุคคล บุคลิกภาพ พื้นเพของวฒันธรรมเดิม
ของบุคคลนั้นๆ  
 แนวคิดเกีย่วกบัความตั้งใจใช้งาน  Zeithami and Berry and Parasuraman (1990) ไดใ้หค้วาม

หมายความตั้งใจซ้ือ (Purchase intention) หมายถึง การแสดงถึงการเลือกใชบ้ริการใดบริการหน่ึงเป็น

ตวัเลือกแรก ซ่ึงสามารถสะทอ้นถึงพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคได ้ Kothandapani (1971) ใหค้วามหมาย

วา่ ความตั้งใจซ้ือเป็นกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัจิตใจท่ีบ่งบอกถึงแผนการของผูบ้ริโภคท่ีจะซ้ือตราสินคา้ใด

สินคา้หน่ึง ในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง ทั้งน้ีความตั้งใจซ้ือเกิดข้ึนมาจากทศันตคิท่ีมีต่อตราสินคา้ของผูบ้ริโภค

และความมัน่ใจของผูบ้ริโภคในการประเมินตราสินคา้ ท่ีผา่นมาความตั้งใจ มีพื้นฐานมาจากขอ้มูล ความรู้ 

เจตคติ และความเช่ือ  

External  
Variables 

Perceived 
Usefulness 

Perceived Ease 
Of  Use 

Attitude Toward 
Using 

Behavioral 
Intention to Use 

Actual System 

Use 



 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

จีรนนัท ์ตะ๊มอญ และ วรัทยา ชินกรรม (2560) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมและปัจจยัการยอมรับนวตักรรม
ของผูใ้ช้บริการธนาคารออมสินผ่านโทรศัพท์เคล่ือนท่ีในเขตอ าเภอแม่สรวย จังหวดัเชียงราย พบว่า 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัปัจจยัการยอมรับนวตักรรมพบวา่ เพศ อายมีุความสัมพนัธ์กบัการ
ยอมรับนวตักรรมดา้นการรับรู้คุณประโยชน์ของผลิตภณัฑ์ และอาชีพมีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ข่าวสาร
ของผลิตภณัฑ ์

ปาณิศา เตียวตระกูล (2559) ศึกษาเร่ืองความตอ้งการใชผ้ลิตภณัฑ ์MyMo By GSB Mobile Banking 
ของลูกคา้ธนาคารออมสินในเขตอ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี พบว่าดา้นผลิตภณัฑ์ ลูกคา้ตอ้งการตอ้งการ
ความปลอดภยัของบญัชี ดา้นราคา ผูใ้ชบ้ริการมีความตอ้งการสูงสุดในเร่ืองของการคิดค่าบริการตามการใช้
งานจริง ดา้นสถานท่ี ลูกคา้เกิดความสะดวกสบายมากข้ึน เม่ือไม่ตอ้งเดินทางมาธุรกรรมท่ีสาขา ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด ลูกคา้ตอ้งการใหมี้การส่งเสริมการตลาดในช่องทางท่ีเหมาะสม 

นาตยา ศรีสว่างสุข (2558) ศีกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับแอปพลิเคชั่นมายโมในการท า
ธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี : กรณีศึกษาธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ การ
ยอมรับดา้นการคาดหวงัในประสิทธิภาพมีความส าคญัในระดบัมาก ส่วนอิทธิพลทางดา้นสังคมมีระดบัปาน
กลาง และพบว่าอายุ อาชีพ และฟังก์ชัน่การใช้งานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการยอมรับแอปพลิเคชัน่ดา้นการ
คาดหวงัในประสิทธิภาพ 

ภาวิดา หม่อมปลัด (2556) ศึกษาเร่ืองความไวว้างใจด้านความปลอดภยัของผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อ
เทคโนโลยีการท าธุรกรรมการเงินผ่านโทรศพัท์มือถือในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ความพึงพอใจของ
ผูใ้ช้งานส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี ทั้ งน้ีเป็นเพราะ ผูใ้ห้บริการเทคโนโลยีการท าธุรกรรมการเงินผ่าน
โทรศพัท์มือถือ ให้ความส าคญัในการบริหารจดัการนโยบายความเป็นส่วนตวั และนโยบายด้านความ
ปลอดภยัในการใชบ้ริการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 กรอบแนวความคิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพ 3 กรอบแนวคิดการวจิยั 
 

สมมติฐานการวจัิย 

1.ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีความตั้งใจใช้งานแอปพลิเคชนั MyMo ของลูกคา้ธนาคารออม
สิน ส านกัพหลโยธินท่ีแตกต่างกนั 

2. การยอมรับเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้งานแอปพลิเคชัน MyMo ของลูกคา้ธนาคาร
ออมสิน ส านกัพหลโยธิน 

3. ความไวว้างใจมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้งานแอปพลิเคชนั MyMo ของลูกคา้ธนาคารออมสิน 
ส านกัพหลโยธิน 

 

 

 

 

ขอ้มูลส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- การศึกษา 

- อาชีพ 

- รายได ้

- สถานภาพ 

การยอมรับเทคโนโลย ี

- การรับรู้ถึงประโยชน ์

- ความง่ายในการใชง้าน 

ความตั้งใจใช ้MyMo 

ความไวว้างใจ 

- ความน่าเช่ือถือ 

- ความใส่ใจในการผลิต 

- ความซ่ือสตัย ์
 



วธีิด าเนินการวจัิย 

 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง : ประชากรในการศึกษา ลูกคา้ธนาคารออมสิน ส านกัพหลโยธิน ซ่ึงไม่

ทราบจานวนท่ีแน่นอน ผูว้จิยัจึงใชก้ารค านวณกลุ่มตวัอยา่งตามวธีิการของ Cochran (2007) ท่ีระดบัความ

เช่ือมัน่ร้อยละ 95  ไดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 384 ตวัอยา่ง และเผือ่ความผดิพลาดท่ีอาจเกิดข้ีนจากการ

เก็บแบบสอบถามประมาณ 15 ราย รวมทั้งส้ินเท่ากบั 400 ราย 

เคร่ืองมือการวจิยั คือ แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิจากกลุ่มตวัอยา่ง

ท่ีเป็นลูกคา้ธนาคารออมสิน ส านกัพหลโยธินท่ี โดยท าการศึกษาระหวา่งเดือนเมษายน – กรกฎาคม พ.ศ.

2562 สถิติท่ีใชคื้อ ความถ่ี ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานการวิจยัดว้ยการวเิคราะห์

การถดถอยพหุ 

 

สรุปผลการวจัิย 

 

ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ส่วนมากอาย ุ20 - 30 ปี โดยมากมี

ระดบัการศึกษาท่ีระดบัปริญญาตรี กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ ส่วนมากมี

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด 

ตาราง 1 การวิเคราะห์ถดถอยพหุการยอมรับเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้งานแอปพลิเคชัน MyMo 
(n = 400) 

การยอมรับเทคโนโลยี B t Sig. 
ค่าคงท่ี 
ดา้นการรับรู้ความมีประโยชน์ 

0.763 
0.401 

4.154 
6.492 

0.01** 
0.01** 

ดา้นการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน 0.427 7.712 0.01** 
R = 0.721; Rsq = 0.520; SEE = 0.393; F. = 214.742; Sig F. = 0.000 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

ผลการวิเคราะห์สามารถอธิบายความตั้งใจใช้งานแอปพลิเคชนั MyMo ของลูกคา้ธนาคารออมสิน 
ส านกัพหลโยธินไดร้้อยละ 52.0 ดงันั้นผลการศึกษาดงักล่าวมึความสอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ท่ี 2 ท่ีตั้งไว้
ว่า การยอมรับเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้งานแอปพลิเคชนั MyMo ของลูกคา้ธนาคารออมสิน 
ส านกัพหลโยธิน 

 



ตาราง 2 การวิเคราะห์ถดถอยพหุความไว้วางใจมอิีทธิพลต่อความตั้งใจใช้งานแอปพลิเคชัน MyMo (n=400) 
ความไว้วางใจ B t Sig. 

ค่าคงท่ี 
ดา้นความน่าเช่ือถือ 

0.836 
0.270 

4.511 
4.505 

0.01** 
0.01** 

ดา้นความเอาใจใส่ 0.334 6.402 0.01** 
ดา้นความซ่ือสัตย ์ 0.225 4.309 0.01** 
R = 0.719; Rsq = 0.516; SEE = 0.395; F. = 140.985; Sig F. = 0.000 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

ผลการวิเคราะห์สามารถอธิบายการยอมรับและตดัสินใจใช้งานแอปพลิเคชัน MyMo ของลูกคา้
ธนาคารออมสิน ส านักพหลโยธินได้ร้อยละ 51.6 ดังนั้ นผลการศึกษาดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ
สมมติฐานขอ้ท่ี 3 ท่ีตั้งไวว้่า ความไวว้างใจมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้งานแอปพลิเคชนั MyMo ของลูกคา้
ธนาคารออมสิน ส านกัพหลโยธิน 
 

อภิปรายผลการวจัิย 

 

ส่วนที ่1 วเิคราะห์ลกัษณะทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง ส่วนมากอาย ุ20 - 30 ปี รองลงมาคือช่วงอายอุยูร่ะหวา่ง 31 - 40 ปี  41 – 50 ปี 51 – 60 ปี ตามล าดบั 
และมีอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี และ 60 ปีข้ึนไปมีจ านวนเท่ากนัและนอ้ยท่ีสุด โดยมากมีระดบัการศึกษาท่ีระดบั
ปริญญาตรี รองลงมาคือระดบัปริญญาโท ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ รองลงมาคือ
อาชีพธุรกิจส่วนตวั/อ่ืนๆ และส่วนมากมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด  

ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับและตัดสินใจใช้งานแอปพลิเคชัน MyMo ของลูกค้าธนาคาร
ออมสิน ส านักพหลโยธิน  ในดา้นการยอมรับเทคโนโลยี ในงานวิจยัฉบบัน้ีไดแ้บ่งการยอมรับเทคโนโลยีท่ี
ตอ้งการศึกษาออกเป็น 2 ดา้น ไดแ้ก่ การรับรู้ความมีประโยชน์ และการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน โดย
พบว่ากลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยกบัการยอมรับเทคโนโลยีดา้นการรับรู้ความมีประโยชน์ รองลงมาคือการรับ
ความง่ายในการใชง้าน 

ดา้นความไวว้างใจในงานวิจยัฉบบัน้ี ไดแ้บ่งความไวว้างใจท่ีตอ้งการศึกษาออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
ความน่าเช่ือถือ ความเอาใจใส่ ความซ่ือสัตย ์ พบวา่ ลูกคา้กลุ่มตวัอยา่งใหก้ารยอมรับดา้นความเอาใจใส่มาก
ท่ีสุด รองลงมาคือดา้นความน่าเช่ือถือ และความซ่ือสัตย ์ตามล าดบั  

ดา้นความตั้งใจใช้งานท่ีส่งผลต่อการยอมรับและตดัสินใจใช้งานแอปพลิเคชนั MyMo ของลูกคา้
ธนาคารออมสิน ส านกัพหลโยธินโดยภาพรวม มีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 4.47   



ส่วนที ่3 ผลการวิเคราะห์เพือ่ทดสอบสมมติฐาน  สมมติฐานท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมี
ความตั้งใจใชง้านแอปพลิเคชนั MyMo ของลูกคา้ธนาคารออมสิน ส านกัพหลโยธินท่ีแตกต่างกนั ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน เป็นไปตามสมมติฐาน คุณลกัษณะประชากรมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติทั้ง
ในดา้นเพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ มีเพียงสถานภาพเท่านั้นท่ีไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ 
 สมมติฐานท่ี 2 การยอมรับเทคโนโลยมีีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชง้านแอปพลิเคชนั MyMo ของลูกคา้
ธนาคารออมสิน ส านกัพหลโยธิน 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน เป็นจริงในสมมติฐานยอ่ย ไดแ้ก่ สมมติฐานยอ่ยท่ี 2.1 การยอมรับ
เทคโนโลยต่ีอการรับรู้ความมีประโยชน์มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชง้านแอปพลิเคชนั MyMo ของลูกคา้
ธนาคารออมสิน ส านกัพหลโยธิน เป็นไปตามสมมติฐาน  สมมติฐานยอ่ยท่ี 2.2 การยอมรับเทคโนโลยต่ีอ
การรับรู้ความง่ายในการใชมี้อิทธิพลต่อความตั้งใจใชง้านแอปพลิเคชนั MyMo ของลูกคา้ธนาคารออมสิน 
ส านกัพหลโยธิน เป็นไปตามสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 3 ความไวว้างใจมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชง้านแอปพลิเคชนั MyMo ของลูกคา้ธนาคาร
ออมสิน ส านกัพหลโยธิน  ผลการทดสอบสมมติฐาน เป็นจริงในสมมติฐานยอ่ย ไดแ้ก่  สมมติฐานยอ่ยท่ี 3.1 
ความไวว้างใจต่อความน่าเช่ือถือมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชง้านแอปพลิเคชนั MyMo ของลูกคา้ธนาคารออม
สิน ส านกัพหลโยธิน เป็นไปตามสมมติฐาน  สมมติฐานยอ่ยท่ี 3.2 ความไวว้างใจต่อความเอาใจใส่มีอิทธิพล
ต่อความตั้ งใจใช้งานแอปพลิเคชัน MyMo ของลูกค้าธนาคารออมสิน ส านักพหลโยธิน เป็นไปตาม
สมมติฐาน  สมมติฐานยอ่ยท่ี 3.3 ความไวว้างใจต่อความซ่ือสัตยมี์อิทธิพลต่อความตั้งใจใชง้านแอปพลิเคชนั 
MyMo ของลูกคา้ธนาคารออมสิน ส านกัพหลโยธิน เป็นไปตามสมมติฐาน 
 จากการทดสอบสมมติฐานทั้ง 3 สมมติฐานสะทอ้นให้เห็นวา่การยอมรับเทคโนโลย ีและความ
ไวว้างใจ มีอิทธิพลต่อการยอมรับและตดัสินใจใชง้านแอพพลิเคชัน่ MyMo ของลูกคา้ธนาคารออมสิน 
ส านกัพหลโยธิน 
 

ข้อเสนอแนะ 

 

ข้อเสนอแนะเชิงวชิาการจากผลการวจัิย 

1. ผลการวจิยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งยอมรับเทคโนโลยดีา้นการรับรู้ประโยชน์มากท่ีสุด รองลงมาคือ

การรับรู้ความง่ายในการใชง้าน ดงันั้นธนาคารออมสินและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรมีการประชาสัมพนัธ์

ประโยชน์ของการใชแ้อปพลิเคชนั MyMo ใหม้ากกวา่น้ี และควรพฒันาผลิตภณัฑ ์ฟังกช์นัการใชง้านใน

แอปพลิเคชนั MyMo ใหห้ลากหลาย และครอบคลุมกบัการใชง้านของกลุ่มลูกคา้ธนาคารออมสิน เพื่อ



ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้  ในดา้นการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน ธนาคารออมสินควรเปิดการ

บริการท่ีลูกคา้สามารถสมคัรใชแ้อปพลิเคชนัดว้ยตนเอง เพื่อเพิ่มความสะดวกใหก้บัลูกคา้ 

2. ความไวว้างใจ  ดา้นความเอาใจใส่ ยงัเป็นส่วนท่ีไดค้ะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ดงันั้นธนาคารควรเพิ่ม

ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของลูกคา้ และรีบแกไ้ข เพื่อสร้างความไวว้างใจในการใหบ้ริการของ

ธนาคารออมสินเอง และมีการฝึกอบรมพนกังานอยูเ่สมอในดา้นการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับงานวจัิยคร้ังต่อไป 

ในการศึกษางานวิจยัคร้ังต่อไป เพื่อให้เกิดความถูกตอ้งของขอ้มูลเชิงลึกมากข้ึน ผูว้ิจยัขอเสนอ

แนวทางการศึกษาเน้ือหาเพิ่มเติมดงัน้ี 

1. ควรเพิ่มตวัแปรดา้นทศันคติ เน่ืองจากการยอมรับเทคโนโลย ีซ่ึงส่งผลต่อทศันคติ การตดัสินใจ

ใชง้านแอปพลิเคชนั MyMo ดว้ย 

2. ควรสัมภาษณ์ลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการแอปพลิเคชนั MyMo เพื่อน าผลมาประกอบกบัผลจากการ

ประมวลแบบสอบถาม 
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