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บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่ องการยอมรับและตัดสิ นใจใช้งานแอปพลิเคชัน่ MyMo ของลูกค้าธนาคารออมสิ น สาขา
สานักพหลโยธิ นมีวตั ถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาสภาพทัว่ ไปของข้อมูลส่ วนบุคคล การยอมรับเทคโนโลยี
ความไว้วางใจ และความตั้งใจมีแอปพลิเคชัน MyMo ของลูกค้าธนาคารออมสิ น สานักพหลโยธิน โดย
จาแนกตามสถานภาพส่ วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาอาชีพ รายได้ และสถานภาพ และเพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ของข้อมูลส่ วนบุคคล การยอมรับเทคโนโลยี ความไว้วางใจ และความตั้งใจมีแอปพลิเค
ชัน MyMo ของลูกค้าธนาคารออมสิ น สานักพหลโยธิ น โดยประชากรในงานวิจยั นี้คือลูกค้าธนาคารออมสิ น
สานักพหลโยธิ น กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจานวน 400 คนเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
คือ แบบสอบถามดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางคอมพิวเตอร์ หาค่าความถี่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย (x̄) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) จึงสรุ ปผลวิจยั ได้ดงั นี้ผลการศึกษาพบว่า
1. ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ส่ วนมากอายุ 20 - 30 ปี รองลงมาคือช่วงอายุอยู่
ระหว่าง 31 - 40 ปี 41 – 50 ปี 51 – 60 ปี ตามลาดับ โดยมากมีระดับการศึกษาที่ระดับปริ ญญาตรี กลุ่ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ รองลงมาคืออาชีพธุ รกิจส่ วนตัว/อื่นๆ พนักงาน
บริ ษทั เอกชน ส่ วนมากมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท รองลงมาคือ 20,001 – 30,000 บาท
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีสถานภาพโสด
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2.ด้านการยอมรับเทคโนโลยี ในงานวิจยั ฉบับนี้ได้แบ่งการยอมรับเทคโนโลยีที่ตอ้ งการศึกษา
ออกเป็ น 2 ด้าน ได้แก่ การรับรู ้ความมีประโยชน์ และการรับรู ้ความง่ายในการใช้งาน โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่าง
เห็นด้วยกับการยอมรับเทคโนโลยีดา้ นการรับรู ้ความมีประโยชน์ รองลงมาคือการรับความง่ายในการใช้งาน
3.ด้านความไว้วางใจในงานวิจยั ฉบับนี้ ได้แบ่งความไว้วางใจที่ตอ้ งการศึกษาออกเป็ น 3 ด้าน ได้แก่
ความน่าเชื่ อถือ ความเอาใจใส่ ความซื่ อสัตย์ พบว่า ลูกค้ากลุ่มตัวอย่างให้การยอมรับด้านความเอาใจใส่ มาก
ที่สุด รองลงมาคือด้านความน่าเชื่อถือ และความซื่ อสัตย์ ตามลาดับ
4.ด้านความตั้งใจใช้งานที่ส่งผลต่อการยอมรับและตัดสิ นใจใช้งานแอปพลิเคชัน MyMo ของลูกค้า
ธนาคารออมสิ น สานักพหลโยธิ นโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยรวมอยูท่ ี่ 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 (x̄), 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.
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
เนื่องจากในปั จจุบนั โทรศัพท์มือถือ และอินเทอร์ เน็ตเข้ามามีบทบาทกับชีวติ ของมนุษย์เป็ นอย่าง
มาก ตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั้งเข้านอน ล้วนมีเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาเป็ นส่ วนประกอบของชีวติ ประจาวัน ไม่
เพียงแต่เฉพาะเพื่อความบันเทิง เช่นโซเชียลมีเดียช่องทางต่าง ๆ แม้แต่การทาธุ รกรรมที่ก่อนหน้าต้อง
เดินทางไปยังธนาคารสาขาใกล้ที่พกั อาศัย ก็สามารถทาธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือได้
ในประเทศไทยเอง การเพิ่มขึ้นของบัญชีผใู ้ ช้งาน จานวนการทาธุรกรรมบโทรศัพท์มือถือ และ
จานวนเงินที่ทาธุ รกรรมก็มีเพิ่มมากขึ้นเรื่ อยๆ ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปั จจุบนั มีอตั ราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ในปี
2560 รัฐบาลได้พยายามนาระบบการชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้มากขึ้น เช่นการเปิ ดบริ การพร้อมเพย์
(PromptPay) ที่แค่ลงทะเบียนบัตรประชาชน หรื อเบอร์ โทรศัพท์ และผูกกับบัญชีธนาคาร ก็สามารถทา
ธุ รกรรมต่างๆได้ โดยในช่วงแรกเน้นการทาธุ รกรรมระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชน เช่นการจ่ายเงิน
สวัสดิการต่างๆ และในเดือนมีนาคม 2561 ที่ผา่ นมา สถาบันการเงินต่าง ๆ ประกาศฟรี ค่าธรรมเนียมการ
บริ การบนระบบ Mobile Banking ลง เพื่อดึงลูกค้าเข้ามาสู่ ระบบมากขึ้น ปั จจัยนี้ จึงเป็ นปั จจัยสาคัญในการ
เร่ งให้สังคมไทยเข้าสู่ สังคมไร้เงินสดเร็ วยิง่ ขึ้น เนื่ องจากผูใ้ ช้บริ การสามารถเข้าถึงบริ การได้อย่างเสรี ไม่
จากัดเวลา และไม่มีอตั ราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ผลพวงจากการพยายามดึงลูกค้ามาใช้ระบบ Mobile Banking
ของธนาคารต่าง ๆ คือการรู ้ถึงข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้าที่ใช้ในการใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ที่สามารถรู ้ได้ถึงความชอบ
ต่าง ๆ พฤติกรรมการซื้ อของ พฤติกรรมการใช้เงิน และอื่น ๆ ที่เป็ นข้อมูลที่คิดเป็ นมูลค่ามหาศาล ที่สามารถ
นามาวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า และตอบสนองลูกค้าได้อย่างตรงความต้องการ โดยที่ธนาคารได้รับ
มาจากผลพวงของการให้บริ การธุ รกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารเอง ในยุคนี้ที่การมีขอ้ มูลพฤติกรรมของ

ลูกค้าอยูใ่ นมือยิง่ สร้างความแตกต่างและสามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ดีเท่าไร ก็ยงิ่ เป็ น
ผลดีกบั การช่วงชิงพื้นที่ตลาดได้เท่านั้น
นี่จึงเป็ นประเด็นที่ผวู ้ จิ ยั สนใจศึกษาการยอมรับและตัดสิ นใจใช้งานแอพพลิเคชัน่ MyMo ของลูกค้า
ธนาคารออมสิ น สาขาสานักพหลโยธิน เพื่อเข้าใจถึงกระบวนการการยอมรับและตัดสิ นใจที่จะใช้
แอพพลิเคชัน่ MyMo นัน่ เอง
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาสภาพทัว่ ไปของข้อมูลส่ วนบุคคล การยอมรับเทคโนโลยี ความไว้วางใจ และความตั้งใจ
มีแอปพลิเคชัน MyMo ของลูกค้าธนาคารออมสิ น สานักพหลโยธิน
2.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของข้อมูลส่ วนบุคคล การยอมรับเทคโนโลยี ความไว้วางใจ และความ
ตั้งใจมีแอปพลิเคชัน MyMo ของลูกค้าธนาคารออมสิ น สานักพหลโยธิน
ขอบเขตการวิจัย
1.ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์ หมายถึง ประชากรที่ใช้แอพพลิเคชัน่ MyMo ที่เป็ นลูกค้าธนาคาร
ออมสิ น สาขาสานักพหลโยธิ น ไม่ทราบจานวนที่แน่นอน
2. ขอบเขตด้านเนื้ อหา หมายถึง ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ได้แก่ ข้อมูลส่ วนบุคคล การยอมรับ
เทคโนโลยี ความไว้วางใจ และความตั้งใจมี MyMo
3. ขอบเขตด้านระยะเวลา หมายถึง กาหนดระยะเวลาที่ผวู ้ จิ ยั คาดว่างานวิจยั จะแล้วเสร็ จ ปกติจะใช้
เวลาประมาณ 4 เดือน ผูว้ จิ ยั กาหนดระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่ เมษายน พ.ศ. 2562 – กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการศึกษา
1. ประโยชน์เชิ งวิชาการ ผลจากการวิจยั ครั้งนี้ สามารถนาไปใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานเพื่อการศึ กษา
และเพื่ อพัฒนารู ป แบบการศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การยอมรั บ เทคโนโลยี ความไว้วางใจ และความตั้ง ใจมี ของ
ผูบ้ ริ โภคซึ่ งผูว้ ิจยั คาดหวังว่า ผลจากการวิจยั ครั้งนี้ จะเป็ นประโยชน์กบั ผูท้ ี่เกี่ยวข้องในการศึกษาเกี่ยวกับการ
ยอมรับเทคโนโลยี ความไว้วางใจ และความตั้งใจมีของผูบ้ ริ โภค ตลอดจนใช้เป็ นพื้นฐานสาหรับการวิจยั ใน
ครั้งต่อไป
2. ประโยชน์เชิ งนโยบายผลจากการวิจยั ครั้งนี้ ทาให้ผบู ้ ริ หาร และผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับธนาคารได้ทราบ
ถึงการยอมรับและตัดสิ นใจใช้งานแอพพลิ เคชัน่ MyMo ของลูกค้าธนาคารออมสิ น สาขาสานักพหลโยธิ น

ทั้งนี้ เพื่อให้ผูบ้ ริ หารและผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องเกิ ดความเข้าใจและสามารถกาหนดกลยุทธ์ ทางการตลาดได้อย่า ง
เหมาะสม
นิยามศัพท์
การยอมรับเทคโนโลยี หมายถึ ง การศึกษาพฤติกรรมของมนุ ษย์ เพื่ออธิ บายเหตุ ผลการยอมรั บ
เทคโนโลยีใหม่เข้ามาในชี วิตประจาวัน โดยมี 2 ปั จจัยคือ การรับรู ้ประโยชน์การใช้งาน และการรับรู ้ความ
ง่ายในการใช้งาน
ความไว้วางใจ หมายถึ ง ความสัมพันธ์ของลูกค้าและองค์กร โดยประกอบไปด้วย ความน่ าเชื่ อถือ
ความเมตตากรุ ณาหรื อความใส่ ใจในการผลิ ต และความซื่ อสัตย์ โดยความไว้วางใจจะเป็ นสิ่ งที่ แสดงถึ ง
ความสาเร็ จในการสื่ อสารระหว่างองค์กรกับลูกค้า และความไว้วางใจเป็ นสิ่ งที่จะส่ งผลดีต่อองค์กร
ความตั้งใจใช้งาน หมายถึง เมื่อเกิดความไว้วางใจ มองเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการกระทา
ความตั้งใจใช้งานจึงเป็ นผลมาจากความเชื่อมัน่ และไว้ใจ
แนวคิดและทฤษฎี
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้รวบรวมแนวคิดและทฤษฎีดงั นี้
แนวคิดการศึกษาด้ านการยอมรับเทคโนโลยี เป็ นการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ เพื่ออธิ บายวิธีการ
และเหตุผลการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ เพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมและการยอมรับการใช้งานของผูบ้ ริ โภค
ซึ่ งนาไปสู่ การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์
Technology Acceptance Model : TAM เป็ นทฤษฎี ห นึ่ ง ที่ ใ ช้ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลต่ อ ทัศ นคติ แ ละความ
ตั้ง ใจการในการยอมรั บ เทคโนโลยี มี ก ารพัฒ นารู ป แบบมาจากทฤษฎี TRA โดยปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลที่
ก่ อให้เกิ ดความสนใจ ความตั้งใจที่ จะใช้เทคโนโลยี ประกอบด้วยปั จจัย หลัก 4 ประการ ได้แก่ ตัวแปร
ภายนอก (External variables) การรับรู ้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งาน (Perceived usefulness หรื อ PU)
การรับรู ้วา่ เป็ นระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน (Perceived ease of Use หรื อ PEOU) และทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน
(Attitude toward using)
Perceived
Usefulness
Perceived
Ease of Use
ภาพ 1 แบบจาลองต้นฉบับ TAM

Behavioral
Toward Using

Actual System
Use

External
Variables

Perceived
Usefulness
Perceived Ease
Of Use

ภาพ 2 แบบจาลองขยายเพิ่มเติมความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยใน TAM

Attitude Toward
Using
Behavioral
Intention to Use
Actual System
Use

กล่าวโดยสรุ ปคือ การยอมรับเทคโนโลยี คือการศึกษาพฤติกรรมของมนุ ษย์ เพื่ออธิ บายเหตุผลการ
ยอมรับเทคโนโลยีใหม่เข้ามาในชีวิตประจาวัน โดยในการวิจยั ครั้งนี้ใช้ 2 ปัจจัยคือ การรับรู ้ประโยชน์การใช้
งาน และการรับรู ้ ความง่ายในการใช้งาน ส่ วน ตัวแปรภายนอก และทัศนคติที่มีผลต่อการใช้งานนั้น เป็ น
ส่ วนหนึ่งซึ่ งได้รับอิทธิ พลมาจากการรับรู ้ประโยชน์การใช้งาน และการรับรู ้ความง่ายในการใช้งาน
แนวคิ ด เกี่ยวกับ ความไว้ ว างใจ มี นา อ่ องบางน้อย (2553) ได้ใ ห้ค วามหมายว่า ความไว้ว างใจ
หมายถึ ง ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดซึ่ งเกิ ดจากการติดต่อสื่ อสารระหว่างลูกค้าและผูใ้ ห้บริ การ ลู กค้าที่มีความ
ไว้วางใจจะเกิ ดความรู ้ สึกมัน่ ใจหรื อเชื่ อมัน่ ต่อองค์ประกอบของสิ นค้าและบริ การ และผูใ้ ห้บริ การ ความ
ไว้วางใจจึงกลายเป็ นตัววัดสัม พันธภาพซึ่ ง จับ ต้องได้ยากระหว่า งองค์ก รกับลู กค้า อนัญญา อุทยั ปรี ดา
(2558) ได้ให้ความหมายว่า ความเชื่ อมัน่ หรื อความไว้วางใจ (Trust) คือความคาดหวังที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใน
ตัวบุคคล และเป็ นส่ วนหนึ่ งของบุคลิกภาพ ดังนั้นบุคคลหรื อกลุ่มบุคคล จึงมีลกั ษณะผันแปรไปตามความ
เชื่อมัน่ ของเขาเหล่านั้น ความไว้วางใจของบุคคลจะเกิดปฏิกิริยาซ้ าๆกับบุคคลหรื อสิ่ งของที่เขาไว้วางใจ โดย
ระดับความไว้วางใจจะขึ้นอยูก่ บั ประสบการณ์ที่ได้รับของแต่ละบุคคล บุคลิกภาพ พื้นเพของวัฒนธรรมเดิม
ของบุคคลนั้นๆ
แนวคิดเกีย่ วกับความตั้งใจใช้ งาน Zeithami and Berry and Parasuraman (1990) ได้ให้ความ
หมายความตั้งใจซื้ อ (Purchase intention) หมายถึง การแสดงถึงการเลือกใช้บริ การใดบริ การหนึ่งเป็ น
ตัวเลือกแรก ซึ่งสามารถสะท้อนถึงพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคได้ Kothandapani (1971) ให้ความหมาย
ว่า ความตั้งใจซื้ อเป็ นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับจิตใจที่บ่งบอกถึงแผนการของผูบ้ ริ โภคที่จะซื้ อตราสิ นค้าใด
สิ นค้าหนึ่ง ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ความตั้งใจซื้ อเกิดขึ้นมาจากทัศนตคิที่มีต่อตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค
และความมัน่ ใจของผูบ้ ริ โภคในการประเมินตราสิ นค้า ที่ผา่ นมาความตั้งใจ มีพ้นื ฐานมาจากข้อมูล ความรู ้
เจตคติ และความเชื่อ

งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
จีรนันท์ ต๊ะมอญ และ วรัทยา ชินกรรม (2560) ศึกษาเรื่ องพฤติกรรมและปัจจัยการยอมรับนวัตกรรม
ของผู ใ้ ช้บ ริ ก ารธนาคารออมสิ น ผ่า นโทรศัพ ท์เ คลื่ อ นที่ ใ นเขตอ าเภอแม่ ส รวย จัง หวัด เชี ย งราย พบว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลกับปั จจัยการยอมรับนวัตกรรมพบว่า เพศ อายุมีความสัมพันธ์กบั การ
ยอมรับนวัตกรรมด้านการรับรู ้ คุณประโยชน์ของผลิ ตภัณฑ์ และอาชี พมีความสัมพันธ์กบั การรับรู ้ ข่าวสาร
ของผลิตภัณฑ์
ปาณิ ศา เตียวตระกูล (2559) ศึกษาเรื่ องความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ MyMo By GSB Mobile Banking
ของลูกค้าธนาคารออมสิ นในเขตอาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี พบว่าด้านผลิตภัณฑ์ ลู กค้าต้องการต้องการ
ความปลอดภัยของบัญชี ด้านราคา ผูใ้ ช้บริ การมีความต้องการสู งสุ ดในเรื่ องของการคิดค่าบริ การตามการใช้
งานจริ ง ด้านสถานที่ ลู กค้าเกิ ดความสะดวกสบายมากขึ้น เมื่อไม่ตอ้ งเดิ นทางมาธุ รกรรมที่สาขา ด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด ลูกค้าต้องการให้มีการส่ งเสริ มการตลาดในช่องทางที่เหมาะสม
นาตยา ศรี สว่างสุ ข (2558) ศี กษาเรื่ องปั จจัยที่ มีผลต่อการยอมรั บแอปพลิ เคชั่นมายโมในการท า
ธุ รกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ : กรณี ศึกษาธนาคารออมสิ นในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า การ
ยอมรับด้านการคาดหวังในประสิ ทธิ ภาพมีความสาคัญในระดับมาก ส่ วนอิทธิ พลทางด้านสังคมมีระดับปาน
กลาง และพบว่าอายุ อาชี พ และฟั งก์ชนั่ การใช้งานที่แตกต่างกันมีผลต่อการยอมรับแอปพลิเคชัน่ ด้านการ
คาดหวังในประสิ ทธิภาพ
ภาวิดา หม่ อมปลัด (2556) ศึ ก ษาเรื่ องความไว้วางใจด้า นความปลอดภัย ของผูใ้ ช้บ ริ ก ารที่ มี ต่อ
เทคโนโลยีการทาธุ รกรรมการเงิ นผ่านโทรศัพท์มือถื อในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ความพึงพอใจของ
ผู ใ้ ช้ง านส่ ว นใหญ่ อ ยู่ใ นระดับ ดี ทั้ง นี้ เป็ นเพราะ ผู ใ้ ห้ บ ริ ก ารเทคโนโลยี ก ารท าธุ ร กรรมการเงิ น ผ่ า น
โทรศัพท์มือถื อ ให้ความสาคัญในการบริ หารจัดการนโยบายความเป็ นส่ วนตัว และนโยบายด้านความ
ปลอดภัยในการใช้บริ การ

กรอบแนวความคิด
ข้อมูลส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- การศึกษา
- อาชีพ
- รายได้
- สถานภาพ

การยอมรับเทคโนโลยี
- การรับรู ้ถึงประโยชน์
- ความง่ายในการใช้งาน

ความตั้งใจใช้ MyMo

ความไว้วางใจ
- ความน่าเชื่อถือ
- ความใส่ใจในการผลิต
- ความซื่อสัตย์
ภาพ 3 กรอบแนวคิดการวิจยั

สมมติฐานการวิจัย
1.ข้อมูลส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันมีความตั้งใจใช้งานแอปพลิ เคชัน MyMo ของลูกค้าธนาคารออม
สิ น สานักพหลโยธิ นที่แตกต่างกัน
2. การยอมรับเทคโนโลยีมีอิทธิ พลต่อความตั้งใจใช้งานแอปพลิ เคชัน MyMo ของลูกค้าธนาคาร
ออมสิ น สานักพหลโยธิน
3. ความไว้วางใจมี อิทธิ พลต่อความตั้งใจใช้งานแอปพลิ เคชัน MyMo ของลู กค้าธนาคารออมสิ น
สานักพหลโยธิน

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง : ประชากรในการศึกษา ลูกค้าธนาคารออมสิ น สานักพหลโยธิน ซึ่ งไม่
ทราบจานวนที่แน่นอน ผูว้ จิ ยั จึงใช้การคานวณกลุ่มตัวอย่างตามวิธีการของ Cochran (2007) ที่ระดับความ
เชื่อมัน่ ร้อยละ 95 ได้จานวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 384 ตัวอย่าง และเผือ่ ความผิดพลาดที่อาจเกิดขี้นจากการ
เก็บแบบสอบถามประมาณ 15 ราย รวมทั้งสิ้ นเท่ากับ 400 ราย
เครื่ องมือการวิจยั คือ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากกลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็ นลูกค้าธนาคารออมสิ น สานักพหลโยธินที่ โดยทาการศึกษาระหว่างเดือนเมษายน – กรกฎาคม พ.ศ.
2562 สถิติที่ใช้คือ ความถี่ ร้อยละ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานการวิจยั ด้วยการวิเคราะห์
การถดถอยพหุ
สรุ ปผลการวิจัย
ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ส่ วนมากอายุ 20 - 30 ปี โดยมากมี
ระดับการศึกษาที่ระดับปริ ญญาตรี กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ส่ วนมากมี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท ส่ วนใหญ่มีสถานภาพโสด
ตาราง 1 การวิเคราะห์ ถดถอยพหุ การยอมรั บเทคโนโลยีมีอิทธิ พลต่ อความตั้งใจใช้ งานแอปพลิเคชัน MyMo
(n = 400)
การยอมรับเทคโนโลยี
B
t
Sig.
ค่าคงที่
0.763
4.154
0.01**
ด้านการรับรู ้ความมีประโยชน์
0.401
6.492
0.01**
ด้านการรับรู ้ความง่ายในการใช้งาน
0.427
7.712
0.01**
R = 0.721; Rsq = 0.520; SEE = 0.393; F. = 214.742; Sig F. = 0.000
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

ผลการวิเคราะห์สามารถอธิ บายความตั้งใจใช้งานแอปพลิเคชัน MyMo ของลูกค้าธนาคารออมสิ น
สานักพหลโยธิ นได้ร้อยละ 52.0 ดังนั้นผลการศึกษาดังกล่าวมึความสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 2 ที่ต้ งั ไว้
ว่า การยอมรับเทคโนโลยีมีอิทธิ พลต่อความตั้งใจใช้งานแอปพลิ เคชัน MyMo ของลูกค้าธนาคารออมสิ น
สานักพหลโยธิน

ตาราง 2 การวิเคราะห์ ถดถอยพหุ ความไว้ วางใจมีอิทธิ พลต่ อความตั้งใจใช้ งานแอปพลิเคชัน MyMo (n=400)
ความไว้วางใจ
B
t
Sig.
ค่าคงที่
0.836
4.511
0.01**
ด้านความน่าเชื่อถือ
0.270
4.505
0.01**
ด้านความเอาใจใส่
0.334
6.402
0.01**
ด้านความซื่อสัตย์
0.225
4.309
0.01**
R = 0.719; Rsq = 0.516; SEE = 0.395; F. = 140.985; Sig F. = 0.000
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

ผลการวิเคราะห์สามารถอธิ บายการยอมรับและตัดสิ นใจใช้งานแอปพลิ เคชัน MyMo ของลู กค้า
ธนาคารออมสิ น ส านัก พหลโยธิ น ได้ร้ อ ยละ 51.6 ดัง นั้น ผลการศึ ก ษาดัง กล่ า วมี ค วามสอดคล้อ งกับ
สมมติฐานข้อที่ 3 ที่ต้ งั ไว้ว่า ความไว้วางใจมีอิทธิ พลต่อความตั้งใจใช้งานแอปพลิเคชัน MyMo ของลูกค้า
ธนาคารออมสิ น สานักพหลโยธิน
อภิปรายผลการวิจัย
ส่ วนที่ 1 วิเคราะห์ ลกั ษณะทัว่ ไปเกีย่ วกับผู้ตอบแบบสอบถาม ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ น
เพศหญิง ส่ วนมากอายุ 20 - 30 ปี รองลงมาคือช่วงอายุอยูร่ ะหว่าง 31 - 40 ปี 41 – 50 ปี 51 – 60 ปี ตามลาดับ
และมีอายุต่ากว่า 20 ปี และ 60 ปี ขึ้นไปมีจานวนเท่ากันและน้อยที่สุด โดยมากมีระดับการศึกษาที่ระดับ
ปริ ญญาตรี รองลงมาคือระดับปริ ญญาโท ส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ รองลงมาคือ
อาชีพธุ รกิจส่ วนตัว/อื่นๆ และส่ วนมากมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่มีสถานภาพโสด
ส่ วนที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่ อการยอมรับและตัดสิ นใจใช้ งานแอปพลิเคชั น MyMo ของลูกค้ าธนาคาร
ออมสิ น สานักพหลโยธิน ในด้านการยอมรับเทคโนโลยี ในงานวิจยั ฉบับนี้ ได้แบ่งการยอมรับเทคโนโลยีที่
ต้องการศึกษาออกเป็ น 2 ด้าน ได้แก่ การรับรู ้ ความมีประโยชน์ และการรับรู ้ ความง่ายในการใช้งาน โดย
พบว่ากลุ่มตัวอย่างเห็ นด้วยกับการยอมรั บเทคโนโลยีดา้ นการรับรู ้ ความมีประโยชน์ รองลงมาคือการรั บ
ความง่ายในการใช้งาน
ด้านความไว้วางใจในงานวิจยั ฉบับนี้ ได้แบ่งความไว้วางใจที่ตอ้ งการศึกษาออกเป็ น 3 ด้าน ได้แก่
ความน่าเชื่อถือ ความเอาใจใส่ ความซื่ อสัตย์ พบว่า ลูกค้ากลุ่มตัวอย่างให้การยอมรับด้านความเอาใจใส่ มาก
ที่สุด รองลงมาคือด้านความน่าเชื่อถือ และความซื่ อสัตย์ ตามลาดับ
ด้านความตั้งใจใช้งานที่ส่งผลต่อการยอมรับและตัดสิ นใจใช้งานแอปพลิ เคชัน MyMo ของลูกค้า
ธนาคารออมสิ น สานักพหลโยธิ นโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยรวมอยูท่ ี่ 4.47

ส่ วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ เพือ่ ทดสอบสมมติฐาน สมมติฐานที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันมี
ความตั้งใจใช้งานแอปพลิเคชัน MyMo ของลูกค้าธนาคารออมสิ น สานักพหลโยธิ นที่แตกต่างกัน ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน เป็ นไปตามสมมติฐาน คุณลักษณะประชากรมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท้ งั
ในด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ มีเพียงสถานภาพเท่านั้นที่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ
สมมติฐานที่ 2 การยอมรับเทคโนโลยีมีอิทธิ พลต่อความตั้งใจใช้งานแอปพลิเคชัน MyMo ของลูกค้า
ธนาคารออมสิ น สานักพหลโยธิน
ผลการทดสอบสมมติฐาน เป็ นจริ งในสมมติฐานย่อย ได้แก่ สมมติฐานย่อยที่ 2.1 การยอมรับ
เทคโนโลยีต่อการรับรู ้ความมีประโยชน์มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจใช้งานแอปพลิเคชัน MyMo ของลูกค้า
ธนาคารออมสิ น สานักพหลโยธิน เป็ นไปตามสมมติฐาน สมมติฐานย่อยที่ 2.2 การยอมรับเทคโนโลยีต่อ
การรับรู ้ความง่ายในการใช้มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจใช้งานแอปพลิเคชัน MyMo ของลูกค้าธนาคารออมสิ น
สานักพหลโยธิน เป็ นไปตามสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 3 ความไว้วางใจมีอิทธิ พลต่อความตั้งใจใช้งานแอปพลิเคชัน MyMo ของลูกค้าธนาคาร
ออมสิ น สานักพหลโยธิน ผลการทดสอบสมมติฐาน เป็ นจริ งในสมมติฐานย่อย ได้แก่ สมมติฐานย่อยที่ 3.1
ความไว้วางใจต่อความน่าเชื่ อถือมีอิทธิ พลต่อความตั้งใจใช้งานแอปพลิเคชัน MyMo ของลูกค้าธนาคารออม
สิ น สานักพหลโยธิน เป็ นไปตามสมมติฐาน สมมติฐานย่อยที่ 3.2 ความไว้วางใจต่อความเอาใจใส่ มีอิทธิ พล
ต่ อ ความตั้ง ใจใช้ ง านแอปพลิ เ คชัน MyMo ของลู ก ค้า ธนาคารออมสิ น ส านัก พหลโยธิ น เป็ นไปตาม
สมมติฐาน สมมติฐานย่อยที่ 3.3 ความไว้วางใจต่อความซื่ อสัตย์มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจใช้งานแอปพลิ เคชัน
MyMo ของลูกค้าธนาคารออมสิ น สานักพหลโยธิน เป็ นไปตามสมมติฐาน
จากการทดสอบสมมติฐานทั้ง 3 สมมติฐานสะท้อนให้เห็นว่าการยอมรับเทคโนโลยี และความ
ไว้วางใจ มีอิทธิ พลต่อการยอมรับและตัดสิ นใจใช้งานแอพพลิเคชัน่ MyMo ของลูกค้าธนาคารออมสิ น
สานักพหลโยธิน
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะเชิงวิชาการจากผลการวิจัย
1. ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างยอมรับเทคโนโลยีดา้ นการรับรู ้ประโยชน์มากที่สุด รองลงมาคือ
การรับรู ้ความง่ายในการใช้งาน ดังนั้นธนาคารออมสิ นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการประชาสัมพันธ์
ประโยชน์ของการใช้แอปพลิเคชัน MyMo ให้มากกว่านี้ และควรพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฟังก์ชนั การใช้งานใน
แอปพลิเคชัน MyMo ให้หลากหลาย และครอบคลุมกับการใช้งานของกลุ่มลูกค้าธนาคารออมสิ น เพื่อ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในด้านการรับรู ้ความง่ายในการใช้งาน ธนาคารออมสิ นควรเปิ ดการ
บริ การที่ลูกค้าสามารถสมัครใช้แอปพลิเคชันด้วยตนเอง เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กบั ลูกค้า
2. ความไว้วางใจ ด้านความเอาใจใส่ ยังเป็ นส่ วนที่ได้คะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้นธนาคารควรเพิ่ม
ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า และรี บแก้ไข เพื่อสร้างความไว้วางใจในการให้บริ การของ
ธนาคารออมสิ นเอง และมีการฝึ กอบรมพนักงานอยูเ่ สมอในด้านการให้บริ การแก่ลูกค้า
ข้ อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยครั้งต่ อไป
ในการศึ กษางานวิจยั ครั้ งต่อไป เพื่อให้เกิ ดความถู กต้องของข้อมู ลเชิ งลึ กมากขึ้ น ผูว้ ิจยั ขอเสนอ
แนวทางการศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมดังนี้
1. ควรเพิ่มตัวแปรด้านทัศนคติ เนื่ องจากการยอมรับเทคโนโลยี ซึ่ งส่ งผลต่อทัศนคติ การตัดสิ นใจ
ใช้งานแอปพลิเคชัน MyMo ด้วย
2. ควรสัมภาษณ์ลูกค้าผูใ้ ช้บริ การแอปพลิเคชัน MyMo เพื่อนาผลมาประกอบกับผลจากการ
ประมวลแบบสอบถาม
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