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บทคัดย่อ 

การวิจยัมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษากระบวนการยอมรับบริการ APPLICATION  MyMo by GSB 
ธนาคารออมสิน ของลูกคา้ธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ การรู้จกั ความสนใจ การ
ประเมินค่า การทดลอง การยอมรับ โดยจ าแนกตาม สถานภาพส่วนบุคคลไดแ้ก่ อายุ รายไดต่้อเดือน 
อาชีพ ประเภทธุรกรรมท่ีใชบ้ริการ อายุของการเป็นลูกคา้ และจ านวนApplication ของธนาคารอ่ืนท่ีใช้
อยู่ ประชากรในการวิจยัน้ี คือ ของลูกคา้ธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบ
แบบสอบถาม จ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ หาค่าความถ่ี  (Frequencies) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (�̅�) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)  
 ผลการวิจยัพบว่า 1.) ผูใ้ชบ้ริการท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 400 ราย ส่วนใหญ่ อายุ 
35 – 49 ปี จ านวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 49.2 มีรายไดต้่อเดือน 15,000 – 30,000 บาท จ านวน 150 คน 
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คิดเป็นร้อยละ  37.5 มีอาชีพธุรกิจส่วนตวั จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 31.3 ประเภทธุรกรรมท่ีใช้
บริการสลากออมสิน จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 มีอายุของการเป็นลูกคา้ 4 – 5 ปี จ านวน 154 
คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 มีจ านวนApplications ของธนาคารอ่ืนท่ีใช้อยู่ 2 Application จ านวน 146 คน 
คิดเป็นร้อยละ 36.5  
 2.) กระบวนการยอมรับบริการ Application  MyMo by GSB ธนาคารออมสิน ของลูกค้า
ธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 
ดา้นท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือดา้นการยอมรับ ดา้นการทดลอง  และดา้นการประเมินค่า 
ส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือดา้นการรู้จกั และดา้นความสนใจ ตามล าดบั 

ค าส าคัญ: กระบวนการยอมรับ; Application MyMo by GSB ธนาคารออมสิน 
 
ABSTRACT 
 The objective is to study Customer acceptance of Application MyMo by GSB of Government 
Saving Bank in Bangkok. The factors of research include Awareness, Interest, Evaluation, Trial and 
Adoption. That are classified by Personal factors were including Age, Average monthly income, 
Occupation, Types of transactions used, Age of client and the other Bank’s applications for using. The 
population used is MyMo by GSB application users in Bangkok Area. The samples used in this research 
amount of 400 people. The questionnaire was instrument of this research. data was analyzed by using 
SPSS for Social Science Research. The statistics were percentage, minimum, maximum, mean (�̅�) and 
standard deviation. (SD) 

 The results found that 1.) The users all respondents 400 peoples. Most aged   35 - 49 years old 

197 peoples representing 49.2% Most are average income per month 15,000 -30,000 baht 150 peoples 

representing 37.5% Most business owner/freelance 125 people representing 31.3% Most Types of 

transactions used is GSB Salak 146 peoples representing 36.5% Most Age of client 4 – 5 Years 154 

peoples representing 38.5 Most the other Bank’s applications for using 2 applications 146 peoples 

representing 36.5%  
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 2.) Customer acceptance of Application MyMo by GSB of Government Saving Bank in 

Bangkok. Area overall is at a high level. Considering each side, then that side is the highest level of 

Adoption, Trial and Evaluation respectively. The other side is high level of Awareness and Interest.  

Keywords: Accepted; Application MyMo by GSB 
 
บทน า  

ในปัจจุบนัอินเตอร์เน็ตเขา้มามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัเรามากขึ้น และจะมาขึ้นเร่ือยๆ อย่าง
ต่อเ น่ืองเพราะ เราสามารถติดต่อส่ือสารได้อย่างรวดเ ร็ว สะดวกมากในหลายหลากอย่าง 
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีจึงเขา้มามีบทบาทอยา่งมากในการด าเนินชีวิตประจ าวนั การเติบโต ของเทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยัจะท าให้มนุษยมี์วิถีชีวิตท่ีแตกต่างไปจากเดิมในอดีตท่ีตอ้งใช้เวลาในการเดินทาง หรือการ
ติดต่อส่ือสารท่ีใช้เวลาไม่มากนัก กระแสของเทคโนโลยีได้เข้ามาเปล่ียนพฤติกรรมในการใช้
ชีวิตประจ าวนัเป็นอย่างมาก รวมไปถึงธุรกิจของธนาคารดว้ยเช่นกนั ในปัจจุบนัไดมี้ธนาคารรูปแบบ
ใหม่ๆ เป็นธนาคารอิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่น Internet Banking และ Mobile Application ซ่ึงเป็นการ
ให้บริการท าธุรกรรมทางการเงินต่างๆ จากธนาคารท่ีเราเป็นลูกคา้อยู่แลว้ท่ีมีสาขาอยู่ทัว่ไป หรือผ่าน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อย่างเช่นโทรศพัทมื์อถือ PC หรือ Tablet เช่นการฝากเงิน ซ้ือสลากดิจิทลั ถอน
เงิน โอนเงิน หรือสอบถามยอดเงินเป็นตน้ บริการลกัษณะน้ีเป็นการพฒันาเทคโนโลยีเพื่อรองรับความ
ตอ้งการในการใชบ้ริการของผูใ้ชง้าน ดงันั้นการบริการในรูปแบบของ Mobile Application น้ี จึงไดรั้บ
ความนิยมมากขึ้นอยา่งต่อเน่ือง 

จากเหตุผลดังกล่าว ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการยอมรับบริการ APPLICATION  
MyMo by GSB ธนาคารออมสิน ของลูกค้าธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร ว่ามีแนวทาง
อะไรบ้าง เพื่อท่ีจะทราบถึงการยอมรับของลูกค้าท่ีมีต่อ Application MyMo และสามารถทราบถึง
จุดบกพร่อง รวมถึงความตอ้งการของลูกคา้ โดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะไดน้ าขอ้มูลการวิจยัในคร้ังน้ี 
น าไปวางแผนพฒันาเพิ่มประสิทธิภาพในงานบริการให้กบัลูกคา้ไดอ้ย่างเหมาะสม เพื่อเป็นการรักษา
ฐานลูกคา้เดิม และเพิ่มปริมาณลูกคา้ใหม่ต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาการยอมรับบริการ APPLICATION  MyMo by GSB ธนาคารออมสิน ของลูกค้า
ธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจยั เร่ืองกระบวนการยอมรับบริการ APPLICATION  MyMo by GSB ธนาคาร
ออมสิน ของลูกคา้ธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร มีขอบเขตการวิจยั ดงัน้ี 

ขอบเขตด้านเน้ือหา 
   ตัวแปรอสิระ คือ  

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ซ่ึงประกอบดว้ย อายรุายไดต้่อเดือน อาชีพ ประเภท 
ธุรกรรมท่ีใชบ้ริการ อายขุองการเป็นลูกคา้ จ านวน Application ของธนาคารอ่ืนท่ีใชอ้ยู ่
  ตัวแปรตาม คือ  

   1.   กระบวนการยอมรับบริการ APPLICATION  MyMo by GSB ธนาคารออมสิน 

ของลูกค้าธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านการรู้จัก ด้านความสนใจ ด้านการ

ประเมินค่า ดา้นการทดลอง ดา้นการยอมรับ  

ขอบเขตด้านประชากร 

 ลูกคา้ท่ีมีประสบการณ์ในการใช ้Application MyMo ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตด้านระยะเวลา 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูลระหวา่งเดือนมกราคม - กุมภาพนัธ์ 2564 

 
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 

1. เพื่อให้ทราบกระบวนการยอมรับบริการ APPLICATION  MyMo by GSB ธนาคารออมสิน 
ของลูกคา้ธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร และจ านวนลูกคา้ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ
ยอมรับบริการ APPLICATION  MyMo  
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2. เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงกลยทุธ์ส าหรับเพิ่มจ านวนผูใ้ช ้Application MyMo ใหไ้ดต้าม
เป้าหมายท่ีธนาคารออมสินก าหนด  

3. เพื่อเป็นขอ้มูลให้กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดน้ าขอ้มูลไปก าหนดแผนพฒันา Application 
MyMo ใหมี้ประสิทธิผลส าหรับส าหรับการเจาะตลาดกลุ่มลูกคา้ของธนาคารออมสิน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ตัวแปรต้น          ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 
  
 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
 

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัการยอมรับเทคโนโลยี  

  Roger and Shoemaker (1978) การยอมรับของผู ้บริโภคท่ีมีต่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
(Adoption and Innovation Theory) เรียกว่า กระบวนการยอมรับซ่ึงกล่าวถึงพฤติกรรมของบุคคลใน
สังคมท่ีแสดงออกถึงการยอมรับน าไปปฏิบติั โดยแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน 

ขั้นท่ี 1 การรับรู้หรือต่ืนตน (Awareness Stage) เป็นขั้นแรกท่ีจะน าไปสู่การยอมรับหรือปฏิเสธ
ส่ิงใหม่หรือวิธีการใหม่ 

กระบวนการยอมรับ 

1. การรู้จกั (Awareness)  

2. ความสนใจ (Interest)  

3. การประเมินค่า (Evaluation)  

4. การทดลอง (Trial)  

5. การยอมรับ (Adoption) 

 

 
 

 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1.อาย ุ
2.รายไดต้่อเดือน 
3.อาชีพ 
4.ประเภทธุรกรรมท่ีใชบ้ริการ 
5.อายขุองการเป็นลูกคา้ 
6. จ านวนApplication ของธนาคาร
อ่ืนท่ีใชอ้ยู่ 
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ขั้นท่ี 2 สนใจ (Interest Stage) เป็นขั้นท่ีเร่ิมมีความสนใจรายละเอียดเก่ียวกบัวิทยาการใหม่ๆ  
ขั้นท่ี 3 ประเมินค่า (Evaluation Stage) เป็นขั้นท่ีเร่ิมคิดไตร่ตรองถึงประโยชน์ในการลองใช้

วิธีการหรือวิทยาการใหม่ๆ เปรียบเทียบระหวา่งขอ้ดีขอ้เสีย เม่ือน ามาใชแ้ลว้จะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง
หรือไม่  

ขั้นท่ี 4 ทดลอง (Trial Stage) เป็นขั้นท่ีเร่ิมทดลองกบัคนส่วนนอ้ยเพื่อตรวจสอบผลลพัธ์ดูก่อน
โดยทดลองใชว้ิธีการใหม่ๆ 

ขั้นท่ี 5 ยอมรับ (adoption stage) เป็นขั้นท่ีบุคคลรับวิทยาการใหม่ๆ นั้นไปใช้ในการปฏิบัติ
กิจกรรมของตนอยา่งเตม็ท่ี  

 
แนวคิดเกีย่วกบัแอพพลิเคช่ัน Mobile Application 

วรฤทธ์ิ วงรุจินันท์ แกว้ฟ้า พุฒจนัทร์, อญัชลี สมจิตร์, มนตรี เตชะธนาพาณิชย ์และ กิตติยา 
วงศน์รเศษฐ์ (2556) Mobile Application จึงเป็นการพฒันาโปรแกรมประยุกตส์ าหรับอุปกรณ์เคล่ือนท่ี 
เช่นโทรศพัท์มือถือ, แท็บเล็ต โดยโปรแกรมจะช่วยตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค อีกทั้งยงั
สนับสนุนให้ผู ้ใช้โทรศัพท์ได้ใช้ง่ายยิ่งขึ้ น ในปัจจุบันโทรศัพท์มือหรือสมาร์ทโฟน มีหลาย
ระบบปฏิบติัการท่ีพฒันาออกมาใหผู้บ้ริโภคใช ้ส่วนท่ีมีคนใชแ้ละเป็นท่ีนิยมมากก็คือ iOS และAndroid 
จึงทา ให้เกิดการเขียน หรือพฒันา Application บนสมารทโ์ฟนจ านวนมาก เช่น แผนท่ี, เกม, โปรแกรม
สนทนาต่างๆ และหลายธุรกิจก็เขา้ไปเน้นในการพฒันา Mobile Application เพื่อเพิ่มช่องทางในการ
ส่ือสารกบัลูกคา้มากขึ้น (วรฤทธ์ิ วงรุจินนัท ์แกว้ฟ้า พุฒจนัทร์, อญัชลี สมจิตร์,มนตรี เตชะธนาพาณิชย ์
และ กิตติยา วงศน์รเศษฐ์, 2556) 

ข้อมูลเกีย่วกบั Application MyMo by GSB 
MyMo by GSB บริการธนาคารบนมือถือจากธนาคารออมสิน ท่ีช่วยให้คุณท าธุรกรรมทางการ

เงินไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ผ่าน Wifi หรือ 3G ซ่ึงถูกออกแบบมาให้ใชง้านง่ายและมีฟังก์ชัน่ครอบคลุมการ
ท าธุรกรรมการเงินท่ีหลากหลาย ดว้ยระบบความปลอดภยัท่ีมีประสิทธิภาพ ให้บริการ เช่นเช็คยอดเงิน
และรายการเคล่ือนไหวทุกประเภทบญัชี ไม่ว่าจะเป็นบญัชีเงินฝาก ฝากประจ า หรือสินเช่ือ โอนเงินทั้ง
บัญชีภายในธนาคารออมสินและต่างธนาคาร  โอนเงินให้ผู ้ใช้งาน MyMo ราย อ่ืนด้วยเบอร์
โทรศพัท์มือถือ ช าระค่างวดสินเช่ือช าระค่าสินคา้และบริการ เติมเงินมือถือ เช็คผลสลากออมสินและ
เรียกดูรายละเอียดของสลากออมสิน สามารถเปล่ียนรายละเอียดท่ีตอ้งการแสดงในหน้าแรก (Landing 
Page) ไดจ้ดัการรายช่ือผูติ้ดต่อในแอพพลิเคชัน่ แจง้เตือน (Notification) และส่งไปยงักล่องขอ้ความของ
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แอพพลิเคชัน่ ทุกความเคล่ือนไหวของบญัชี เปล่ียนสีไดต้ามใจ เปล่ียนวงเงินการโอนรายวนัไดร้องรับ
ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
 

งานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
 ปาลี คล้ายเพชร (2559) ได้ท าการวิจัยเร่ืองการเปรียบเทียบการยอมรับเทคโนโลยี  Mobile 
Banking : กรณีศึกษา MYMOกบั K-PLUS ใน อ าเภอ หวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จากการวิจยัพบวา่
การรับรู้ถึงการใช้ง่าย และการรับรู้ถึงประโยชน์ของการใช้งานส่งผลในเชิงบวกต่อทศันคติในการใช้  
Mobile Banking ซ่ึงจะมีผลในเชิงบวกต่อทศันคติการใช้Mobile Banking เพื่อท าธุรกรรมทางการเงิน
และบรรทดัฐานของกลุ่มคนท่ีติดต่อดว้ยและบรรทดัฐานของคนใกลชิ้ดหรือคนในครอบครัวและเพื่อน
ฝงูส่งผลในเชิงบวกต่อบรรทดัฐานของกลุ่มอา้งอิง ซ่ึงมีผลต่อในเชิงบวกต่อความตั้งใจในการใช ้Mobile 
Banking ในการทา ธุรกรรมทางการเงินโดยท่ีความตั้งใจในการใช้ Mobile Banking เพื่อท าธุรกรรม
ทางการเงิน ส่งผลในเชิงบวกต่อการเลือกใชจ้ริง แต่หากมีการรับรู้ความเส่ียงในการใช ้Mobile Banking 
เพื่อท าธุรกรรมทางการเงินจะมีผลในเชิงลบต่อความตั้งใจในการใช ้Mobile Banking และการเลือกใช้
จริงของ Mobile Banking อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 มอญและวรัทยา ชินกรรม (2560) ได้ท าการวิจัยเร่ือง พฤติกรรมและปัจจัยการยอมรับ
นวตักรรมของผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสินผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ในเขตอ าเภอแม่สรวยจงัหวดัเชียงราย 
จากการวิจยัพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุอยู่ในช่วง  30–39 ปีระดับการศึกษาต ่า กว่าปริญญาตรี 
ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั และมีรายได้อยู่ในช่วง  10,000–20,000 บาทต่อเดือน พฤติกรรมการใช้
บริการธนาคารผ่านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีส่วนใหญ่เลือกใชบ้ริการเช็คยอดเงินและรายการเคล่ือนไหวทาง
บญัชีเงินฝากและบญัชีสินเช่ือ รองลงมาคือบริการโอนเงินภายในบญัชีธนาคารและต่างธนาคารใชง้าน
แอพพลิเคชั่น 1-3 คร้ังต่อสัปดาห์ ส่วนใหญ่จะใช้บริการท าธุรกรรมทางการเงินในช่วงเช้า เวลา                      
06.00 – 12.00 น. และใชใ้นทุกช่วงเวลาของเดือน 

ปัจจยัการยอมรับนวตักรรมท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้ของผูใ้ช้บริการธนาคารออมสินผ่าน
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีพบว่า ปัจจยัการยอมรับนวตักรรมดา้นการใช้งานผลิตภณัฑ์มีความส าคญัมากท่ีสุด 
รองลงมาคือด้านอุปกรณ์ส่ือสาร และน้อยท่ีสุดคือด้านการรับรู้ความเส่ียง การศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกับปัจจยัการยอมรับนวตักรรมพบว่า เพศมี ความสัมพนัธ์กับการยอมรับ
นวตักรรมด้านการรับรู้คุณประโยชน์ของผลิตภณัฑ์ เก่ียวกับความรู้สึกได้รับประโยชน์จากการใช้
บริการผ่านโทรศพัทเ์คล่ือนมากกวา่การใชบ้ริการหนา้เคาเตอร์ธนาคาร อายุมีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้
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คุณประโยชน์ของผลิตภณัฑ์เก่ียวกบัเร่ืองการประหยดัเวลาในการเดินทางมาท าธุรกรรม และอาชีพมี
ความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการศึกษาขอ้มูลก่อนการเปิดใชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

ธนภรณ์ แสงโชติ (2561) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง การยอมรับเทคโนโลยี MyMo Mobile Banking 
บริบท ธนาคารออมสิน ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบของการยอมรับเทคโนโลยี MyMo Mobile 
Banking บริบท ธนาคารออมสิน ประกอบด้วย 4 มิติ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) คุณภาพของระบบ 
(System Quality) ถูกรวมเป็นองค์ประกอบเดียว คือ มาตรฐานของการรักษาความลับ (Standard of 
Confidentiality) (2) คุณภาพของขอ้มูล (Information Quality) ถูกรวมเป็นองคป์ระกอบเดียว คือ ขอ้มูล
ถูกต้องและเข้าใจง่าย  (Accuracy and Understandability) (3) คุณภาพของการให้บริการ (Service 
Quality) ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ ได้แก่ การตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) และความ
เช่ือถือไวว้างใจ (Reliability) และ (4) คุณลกัษณะของแอปพลิเคชนัมายโม (MyMo Characteristics) ถูก
รวมเป็นองค์ประกอบเดียว คือ ความสามารถของแอปพลิเคชนั (Ability of Application) ผลการวิจยัน้ี
สามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการด าเนินธุรกิจของธนาคารออมสินได ้เพื่อเป็นแนวทางใน  การวางแผน
กลยทุธ์ทางตลาด และการพฒันาผลิตภณัฑ ์สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ เทคโนโลยี
ทางการเงินไดม้ากท่ีสุด และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

ศุภิสรา คุณรัตน์ (2561) ได้ท าการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีทาง
การเงิน แอพพลิเคชัน่ Mobile Banking ของผูใ้ช้บริการในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามโดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 26-35 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ขา้ราชการ รายได้เฉล่ีย 15,000- 30,000 บาทต่อเดือน  การทดสอบสมมติฐาน
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินแอพพลิเคชั่น Mobile Banking ของผูใ้ช้บริการใน
กรุงเทพมหานครได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ ความถ่ีในการใช้บริการ ส่วนคุณภาพการ
บริการอิเลก็ทรอนิกส์ ดา้นความสามารถของระบบ มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยทีางการเงินแอพ
พลิเคชั ่Mobile Banking ของผูใ้ชบ้ริการในกรุงเทพมหานคร มากท่ีสุด (β = 0.361) 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการใช้วิธีเชิงส ารวจ (Survey Research) 
และมีแบบสอบถาม (Questionnaire) 
  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 ประชากรท่ีท าการศึกษา คือ ลูกคา้ธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุตั้งแต่ 15 ปี
ขึ้นไป เน่ืองจากลูกคา้ธนาคารออมสินท่ีใชบ้ริการแต่ละสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร มีจ านวนในการ
ใช้บริการในแต่ละวนัไม่เท่ากัน และไม่ทราบจ านวนประชากรทั้งหมดท่ีแทจ้ริงได้ และประชากรมี
ขนาดใหญ่จึงค านวณขนาดตวัอย่าง โดยใช้วิธีค  านวณขนาดตวัอย่างส าหรับการประมาณค่าประชากร 
ส าหรับประชากรท่ีมีขนาดใหญ่ ซ่ึงมีสูตรค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง ดังน้ี (กัลยา วานิชยบ์ญัชา, 
2559) 
 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. แจกแบบสอบถามให้แก่ประชากรท่ีก าหนดไว ้โดยใช้วิธีการแจกแบบสอบถามผ่านทาง
ออนไลน ์โดยใช ้Google Form 
 2. ตอบขอ้สอบถามบางประการท่ีผูต้อบแบบสอบถามตอ้งการค าอธิบายเพิ่มเติม 
 3. เก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีไดข้อ้มูลครบถว้นแลว้ เพื่อน าไปจดัท าและเตรียมวิเคราะห์ผล 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผูศึ้กษาท าการประมวลผลวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางคอมพิวเตอร์ 
  
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ซ่ึงสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์

ขอ้มูล ไดแ้ก่ 

1. ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับการวิเคราะห์เพื่อการบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล 

   2. ค่าเฉล่ีย (�̅�)  
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 3. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ส าหรับวิเคราะห์ระดับกระบวนการยอมรับบริการ 

APPLICATION  MyMo by GSB ธนาคารออมสิน ของลูกคา้ธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนท่ี 1 ลูกคา้ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 400 ราย ส่วนใหญ่ 
อาย ุ35 – 49 ปี จ านวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 49.2 รองลงมาคือ อาย ุ15 – 34 ปี จ านวน 110 คน คิดเป็น
ร้อยละ 27.5, 50 – 64 ปี จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.3 และอายุ 65 ปีขึ้นไป จ านวน 16 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.0 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีรายไดต้่อเดือน 15,000 – 30,000 บาท จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ  
37.5 รองลงมาคือ 30,001 – 50,000 บาท จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 34.8, ต ่ากว่า 15,000 บาท 
จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.3, 50,001 - 100,000 บาท จ านวน 47คน คิดเป็นร้อยละ 11.7, มากกวา่ 
100,000 บาท จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.7 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีอาชีพธุรกิจส่วนตวั จ านวน 125 
คน คิดเป็นร้อยละ 31.3 รองลงมาคือ พนักงานบริษทัเอกชนจ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 29.0, 
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0, แม่บา้น/พ่อบา้น จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 
14.0 และนกัเรียน/ นกัศึกษา จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.7  ตามล าดบั ส่วนใหญ่ประเภทธุรกรรมท่ี
ใชบ้ริการสลากออมสิน จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 รองลงมาคือ เงินฝาก/ออมทรัพย ์จ านวน 
141 คน คิดเป็นร้อยละ 35.2, สินเช่ือ จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5 และผลิตภณัฑป์ระกนั จ านวน 
31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8 ตามล าดบั ส่วนใหญ่อายุของการเป็นลูกคา้ 4 – 5 ปี จ านวน 154 คน คิดเป็น
ร้อยละ 38.5 รองลงมาคือ 6 – 10 ปี จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.8, 1 – 3 ปี จ านวน 83 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.7, มากกว่า 10 ปีขึ้นไป จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.2 และนอ้ยกว่า 1 ปี จ านวน 15 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.8 ตามล าดับ ส่วนใหญ่จ านวนApplications ของธนาคารอ่ืนท่ีใช้อยู่ 2 Application 
จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 รองลงมาคือ 3 Applications จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0, 4 
Applications จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0, 1 Application จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.8, 5 
Application ขึ้ นไป จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.7 และไม่มี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 
ตามล าดบั             

  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนท่ี 2  กระบวนการยอมรับบริการ APPLICATION  MyMo by GSB 
ธนาคารออมสิน ของลูกคา้ธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร มีกระบวนการยอมรับ 5  ดา้น โดย
ผูว้ิจยัจะท าการวิเคราะหดว้ยค่าเฉล่ีย (�̅�) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) พบว่า กระบวนการยอมรับ
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บริการ APPLICATION  MyMo by GSB ธนาคารออมสิน  ของลูกค้าธนาคารออมสิน ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( �̅�  = 4.21) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือดา้นการยอมรับ ดา้นการทดลอง ดา้นการประเมินค่า ( �̅�  = 4.26,  
�̅�  = 4.23,  �̅�  = 4.21) ส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือดา้นการรู้จกั ดา้นความสนใจ ( �̅�  = 
4.20,  �̅�  = 4.16) ตามล าดบั   
 
 สรุปผลการวิจัย 

 ปัจจัยส่วนบุคคล         
 การศึกษาเร่ืองกระบวนการยอมรับบริการ APPLICATION  MyMo by GSB ธนาคารออมสิน 
ของลูกคา้ธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร มีลูกคา้ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 400 ราย 
ส่วนใหญ่ อายุ 35 – 49 ปี จ านวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 49.2 รองลงมาคือ อายุ 15 – 34 ปี จ านวน 110 
คน คิดเป็นร้อยละ 27.5, 50 – 64 ปี จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.3 และอายุ 65 ปีขึ้นไป จ านวน 16 
คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีรายไดต้่อเดือน 15,000 – 30,000 บาท จ านวน 150 คน คิด
เป็นร้อยละ  37.5 รองลงมาคือ 30,001 – 50,000 บาท จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 34.8, ต ่ากวา่ 15,000 
บาท จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.3, 50,001 - 100,000 บาท จ านวน 47คน คิดเป็นร้อยละ 11.7, 
มากกว่า 100,000 บาท จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.7 ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีอาชีพธุรกิจส่วนตวั 
จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 31.3 รองลงมาคือ พนกังานบริษทัเอกชนจ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 
29.0, ราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0, แม่บา้น/พ่อบา้น จ านวน 56 คน คิดเป็น
ร้อยละ 14.0 และนักเรียน/ นักศึกษา จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.7  ตามล าดบั ส่วนใหญ่ประเภท
ธุรกรรมท่ีใชบ้ริการสลากออมสิน จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 รองลงมาคือ เงินฝาก/ออมทรัพย ์
จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 35.2, สินเช่ือ จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5 และผลิตภณัฑป์ระกนั 
จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8 ตามล าดบั ส่วนใหญ่อายุของการเป็นลูกคา้ 4 – 5 ปี จ านวน 154 คน 
คิดเป็นร้อยละ 38.5 รองลงมาคือ 6 – 10 ปี จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.8, 1 – 3 ปี จ านวน 83 คน 
คิดเป็นร้อยละ 20.7, มากกว่า 10 ปีขึ้นไป จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.2 และนอ้ยกว่า 1 ปี จ านวน 
15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 ตามล าดับ ส่วนใหญ่จ านวนApplications ของธนาคารอ่ืนท่ีใช้อยู่  2 
Application จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 รองลงมาคือ 3 Applications จ านวน 128 คน คิดเป็น
ร้อยละ 32.0, 4 Applications จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0, 1 Application จ านวน 43 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 10.8, 5 Application ขึ้นไป จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.7 และไม่มี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อย
ละ 2.0 ตามล าดบั      

 
  กระบวนการยอมรับบริการ APPLICATION  MyMo by GSB ธนาคารออมสิน ของลูกค้า

ธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

  โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด คือดา้นการยอมรับ ดา้นการทดลอง และดา้นการประเมินค่า ส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัมาก คือดา้นการรู้จกั และดา้นความสนใจ ตามล าดบั 

อภิปรายผล 

 1. ด้านการรู้จัก  
  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
คือท่านรู้จกั Application MyMo by GSB จากส่ือประชาสัมพนัธ์ต่างๆ ไดแ้ก่ โทรทศัน์ ส่ือออนไลน์ ส่ือ
ส่ิงพิมพ/์ป้ายโฆษณา Website ธนาคารออมสิน เป็นตน้ ส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ 
ท่านรู้จกั Application MyMo by GSB จากส่ือ Social media เช่น Facebook Line Twitter และ Instagram 
เป็นตน้ ตามล าดบั ปาลี คลา้ยเพชร (2559) ไดท้ าการวิจยัเร่ืองการเปรียบเทียบการยอมรับเทคโนโลยี  
Mobile Banking : กรณีศึกษา MYMOกบั K-PLUS ใน อ าเภอ หวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  

2. ด้านความสนใจ  

  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
คือ การหาขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบั Application MyMo by GSB จากพนกังานประจ าสาขา สอบถาม Call 
center พนักงานประจ าบูธธนาคาร และสอบถามข้อมูลจากคนรู้จักท่ีเคยใช้ เป็นต้น  การหาข้อมูล
เพิ่มเติมเก่ียวกับ Application MyMo by GSB จากส่ือ Social media เช่น Facebook  Line  Twitter และ 
Instagram ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จีรนนัท ์ต๊ะมอญและวรัทยา ชินกรรม (2560) ไดท้ า
การวิจัยเร่ือง พฤติกรรมและปัจจัยการยอมรับนวัตกรรมของผู ้ใช้บริ การธนาคารออมสินผ่าน
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ในเขตอ าเภอแม่สรวยจงัหวดัเชียงราย  
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3. ด้านการประเมินค่า  
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุด คือ การประเมินค่า หลงัจากท่ีท่านไดท้ดลองใชแ้ลว้ ท่านคิดวา่มีความสะดวก เช่น สะดวกกวา่การ
พกเงินสด รวดเร็วกว่าไปนั่งรอท่ีสาขา  สามารถใช้งาน 24 ชั่วโมง และการท าธุรกรรมการเงินท่ี
หลากหลาย การประเมินค่า หลงัจากท่ีท่านไดท้ดลองใช้แลว้ ท่านคิดว่ามีความปลอดภยั เช่น มีระบบ
การ Log in ท่ีปลอดภยัการยนืยนัตวัตนก่อนใชง้าน ความน่าเช่ือถือของระบบ และมีระบบการแจง้เตือน
การท าธุรกรรม ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธนภรณ์ แสงโชติ (2561) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง 
การยอมรับเทคโนโลย ีMyMo Mobile Banking บริบท ธนาคารออมสิน  

4. ด้านการทดลอง  
  โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด คือ จากการท่ีท่านได้ทดลอง  แล้ว ท่านคิดว่ามีโปรโมชั่น เช่น ฟรีค่าธรรมเนียมการโหลด 
Application สะสมคะแนนแลกของรางวัล ได้ของท่ีระลึกจากการลงทะเบียนใช้งาน และฟรี
ค่าธรรมเนียมในการท าธุรกรรม เป็นตน้ ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 

5. ด้านการยอมรับ  

โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด คือ เม่ือท่านยอมรับ Application แลว้ท่านคิดว่า Application มีประโยชน์ เช่น ช่วยให้การใช้จ่าย
สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น สามารถใชแ้ทนเงินสดไดอ้ย่างง่ายดาย  และลดภาระค่าธรรมเนียมในการท า
ธุรกรรม เป็นต้น เม่ือท่านยอมรับ Application แล้วท่านคิดว่า Application มีเทคโนโลยี เช่น ความ
ทนัสมยัในนวตักรรม ความรวดเร็ว และระบบปฏิบติัการมีความน่าเช่ือถือ เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกับ
งานวิจยัของ ศุภิสรา คุณรัตน์ (2561) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีทาง
การเงิน แอพพลิเคชัน่ Mobile Banking ของผูใ้ชบ้ริการในกรุงเทพมหานคร  
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ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

ด้านการรู้จัก          
 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ส่ือประชาสัมพนัธ์ต่างๆ ส่ือ Social ไดแ้ก่ ช่องทางการติดต่อออนไลน์
ตอบขอ้ความ เม่ือลูกคา้สงสัยหรือสนใจสามารถทราบขอ้มูลไดท้นัที    

 ด้านความสนใจ         
 ส่ิงท่ีต้องปรับปรุง คือ การให้ข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับ Application MyMo by GSB มีข้อมูล
เพิ่มเติมให้ได้ศึกษาจาก ส่ือ Social media ได้แก่ Facebook Line  Twitter และ Instagram แนะน าวิธี
วิธีการใชง้านผา่นรูปแบบ ภาพ วีดีโอ ใหมี้ความเขา้ใจง่ายขึ้น เป็นตน้ 

 ด้านการประเมินค่า         
 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ควรมีการโฆษณาแนะน าผ่านส่ือออนไลน์เพิ่มด้วยว่าคุณสมบติัต่างๆ 
ช่วยให้เราประหยดัเวลาแล้วยงัมีการตรวจสอบยอดเงินการท าธุรกรรมยอ้นหลังได้ทันที, มีความ
ปลอดภยั เช่น มีระบบการ Log in ท่ีปลอดภยัการยืนยนัตวัตนก่อนใช้งาน ความน่าเช่ือถือของระบบ 
และมีระบบการแจง้เตือนการท าธุรกรรม เป็นตน้ 

  ด้านการทดลอง                       
 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ พนักงานท่ีตอ้นรับลูกคา้ให้ค  าแนะน า สอบถามว่าวนัน้ีมี Application 
MyMo แลว้หรือยงั ถา้สมคัรวนัน้ีมีของสมนาคุณให้ เพื่อเป็นแรงจูงใจในการสมคัรเพิ่มยอดการใชง้าน 
สร้างความมัน่ใจให้ลูกคา้ว่าระบบมีนวตกรรมความปลอดภยัมีการใส่รหัสก่อนการใช้งาน มีตวัอย่าง
คู่มือแจกใหลู้กคา้ท่ีมาใชบ้ริการไดอ่้านศึกษาเพิ่ม 

ด้านการยอมรับ          
 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ประโยชน์เช่น ความสะดวกในการใช้ รูปแบบของ Application ตอ้งมี
การฟังกช์นัท่ีง่ายแต่ปลอดภยั ไม่ซบัชอ้นจนเกินไปจะท าใหก้ารใชง้่ายยุง่ยาก 
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