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พฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Banking ทีส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้
งานนวัตกรรมทางการเงินของพนักงานเอกชน
อรรถพล ชอบพุทโธ*
ผศ.ดร. ดารณี เอือชนะจิ ต**
บทคัดย่อ
การวิจัยครั งนี มีวัตถุประสงค์เพื อศึกษาพฤติกรรมการใช้ บริ การ Mobile Banking ที
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้ งานนวัตกรรมทางการเงินของพนักงานเอกชน การวิจัยครังนีเป็ นการ
วิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้ การสุ่มตัวอย่างใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random sampling)
ในการแจกแบบสอบถามโดยมี คํา ถามเพื อคั ดเลื อก (Screening Question) เฉพาะตั ว อย่ า งทีใช้
บริการ Mobile Banking กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ
คน สถิติทใช้
ี การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้ วย
ประเภท คือ สถิ ติเชิ งพรรณนา วิ เ คราะห์ ข้อมู ล ส่ ว นบุ คคลของผู้ ใช้ บ ริ ก าร Mobile Banking
เพือให้ ทราบลักษณะทางประชากรศาสตร์ของตัวอย่างและจัดหมวดหมู่โดยใช้ การหาค่าแจกแจง
ความถี ค่าร้ อยละ การหาค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ใช้ การทดสอบ
สมมติฐานการวิจัยด้ วยสถิติ T-test และ (One-Way ANOVA) โดยกําหนดค่านั ยสําคัญทางสถิติ ที
ระดับ .
ผลการวิ จั ยพบว่ า ปั จ จั ยส่ ว นบุ คคลทีแตกต่ างกันได้ แก่ เพศ และ รายได้ ส่งผลให้
ประสิทธิภาพการใช้ งานของนวัตกรรมทางการเงินแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ
. นอกจากนี ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการใช้ บริการ Mobile Banking ทีแตกต่างกัน ได้ แก่
รายได้ สถานที และจํานวนเงินทีใช้ เฉลียต่อครังทีแตกต่างกัน ส่งผลให้ ประสิทธิภาพการใช้ งานของ
นวัตกรรมทางการเงินแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ทีระดับ .
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1. บทนํา
ในช่วงหลายปี ทีผ่านมา ตลาดสมาร์ทโฟนในไทย โดยภาพรวมมีการขยายตัวแบบก้ าว
กระโดดเนื องมาจากความพร้ อมในด้ า นเทคโนโลยี โ ครงข่ า ยพื นฐาน G และ G ที กลุ่ ม
ผู้ประกอบการโทรคมนาคมและการสือสาร ต่างเร่ งพั ฒนาและขยายโครงข่ายให้ ครอบคลุมทุก
พืนทีทัวประเทศ ประกอบกับกระแสนิยมในการใช้ สมาร์ทโฟน เข้ าถึงอินเทอร์เน็ตและสือโซเชียล
เน็ตเวิร์คได้ ทุกทีทุ กเวลาตามทีต้ องการ รวมถึงการมีกลุ่ มผู้ ประกอบการซึงเป็ นผู้ ผลิ ตอุปกรณ์
เคลือนทีรายใหม่โดยเฉพาะกลุ่มผู้ผลิตจากจีนและไต้ หวัน หรือแม้ แต่กลุ่มผู้ประกอบการทีเป็ นผู้
ให้ บริการโทรศัพท์เคลือนทีในประเทศทีหันมาผลิตและจัดจําหน่ายสมาร์ทโฟนกันเป็ นจํานวนมาก
ทําให้ ราคาสมาร์ทโฟนเฉลียโดยรวมอยู่ในระดับตําลง และฐานผู้ใช้ งานมีจาํ นวนเพิมมากขึนอย่าง
รวดเร็ว
การใช้ สมาร์ ทโฟนในสัดส่วนทีเพิ มขึน ทําให้ ธุรกิจธนาคารจําเป็ นจะต้ องพั ฒนาการ
ให้ บริการในรูปแบบใหม่ ทีสามารถทําธุรกรรมทางการเงินให้ ง่ายขึนด้ วยโทรศัพท์เคลือนที หรือที
เรียกว่า Mobile Financial Service (MFS) อาทิเช่น ช่วยให้ การชําระเงินสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ตอบสนองพฤติกรรมและความต้ องการของผู้ใช้ บริการ โดยเฉพาะผู้ใช้ บริการในเขตห่างไกลทีไม่
สามารถเข้ าถึงสาขาหรือเครืองเอทีเอ็ม ของสถาบันการเงินได้ สะดวก ซึงเมือผู้ใช้ บริ การเข้ าถึง
บริ การทางการเงินได้ สะดวกและรวดเร็วขึน เงินในระบบก็มีการเปลียนมือมากขึน และจะช่ วย
ส่งผลดีต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมในทีสุด
จากข้ อมูลของสํา นักงานสถิติแห่งชาติพบว่าปัจจุบั นประชากรไทยเข้ าถึงอินเทอร์เน็ต
เพียง 18.3 ล้ านคน หรือคิดเป็ น 28% ของประชากรทังหมด ถือเป็ นสัดส่วนทีน้ อยมากเมือเทียบ
กับ ประเทศเพือนบ้ าน อาทิ สิงคโปร์ ทีประชากรเกินครึงประเทศเข้ าถึงอินเทอร์เน็ต จึงทําให้ การ
ทําธุรกรรมออนไลน์เป็ นทีนิยมอย่างแพร่ หลายเมือพิจารณาจํา นวนผู้ใช้ สมาร์ทโฟนของประเทศ
ไทยพบว่า มีแนวโน้ มเติบโตอย่ างต่อเนือง ซึงประเทศไทยกําลังเข้ าสู่ยุค ของ Gen Y (Generation
Y) คนกลุ่ มนี มีสัด ส่ ว นประมาณ ใน ของประชากรทังประเทศและเป็ นคนรุ่ น ใหม่ ที สนใจ
เทคโนโลยีและหลงใหลโมบายแอพพลิเคชั น จนกลายเป็ นส่วนหนึ งของชีวิตประจํา วัน อนาคต
ปริมาณการทําธุรกรรมทางการเงินผ่านมือถือของประเทศไทยจะมีอั ตราทีเพิมขึน ถึงแม้ ปัจจุบัน
ปริมาณการทําธุรกรรมผ่านมือถือจะมีสดั ส่วนเพียง % ปริมาณการทําธุรกรรมผ่านมือถือของไทย
มีสัดส่วนทีน้ อยเมือเทียบกับต่ างประเทศ ส่วนหนึงอาจเป็ นเพราะผู้ บริโภคยังไม่มันใจในความ
ปลอดภัย และนิยมทีจะทําธุรกรรมผ่านทางสาขามากกว่าแบรนด์และความเชือถือของลูกค้ าเป็ น
หัวใจสําคัญ ทีสร้ างมูลค่าเพิมและเป็ นสิงทีลูกค้ าใช้ ประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้ บริการกับ
ธนาคารแบบดังเดิม โดยธนาคารทีแสดงให้ ลูกค้ าเห็นถึงความน่าเชือถือความซือสัตย์การรั กษา
ความปลอดภัย และคุณภาพทีได้ รับหน่วยงานกํากับจําเป็ นทีจะต้ องปรับปรุงกฎเกณฑ์การกํากับ
ดู แ ลผู้ ให้ บริ ก าร Mobile banking ให้ มี ค วามน่ า เชื อถื อ และสร้ างความรู้ ความเข้ าใจให้ แก่
ผู้ใช้ บริการ เพือให้ เกิดความเชือมันในระบบบริการธุรกรรมการเงินผ่ านทางมือถือ นอกจากจะ
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สะดวกรวดเร็วและตอบสนองพฤติกรรมผู้ บริโภคยุคใหม่แล้ ว ยังช่วยให้ ประชาชนในเขตห่างไกล
เข้ าถึงบริการของธนาคารได้ สะดวกมากขึน ดังนันหน่ วยงานทีเกียวข้ องต้ องเร่ งพัฒนาโครงสร้ าง
พื นฐานระบบโทรคมนาคมและโครงข่ายอินเทอร์เน็ตภายในประเทศให้ ครอบคลุมทุกพื นทีและ
เพือให้ ทดั เทียมกับประเทศอืนๆ ในกลุ่มอาเซียน (บุญเลิศ กมลชนกกุล, 2557)
พฤติกรรมในการใช้ บริ การธุรกรรมทางการเงินผ่านแอพพลิเคชัน Mobile Banking
ด้ านความถีในการตรวจเช็คยอดเงินมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในส่วนของบริการด้ านคุณ
ค่าทีลูกค้ าได้ รับ ความพึงพอใจในส่วนของระบบด้ านรูปแบบทางกายภาพ และด้ านความปลอดภัย
อีกทังพฤติกรรมในการใช้ บริ การธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ด้ านความถีในการโอน
เงินมีความสัมพันธ์กับความพึ งพอใจในส่วนของบริ การด้ านต้ นทุน ความพึงพอใจใน ส่วนของ
ระบบด้ านรูปแบบทางกายภาพ และด้ านความปลอดภัย และความถีในการชําระสินค้ าและบริการ
มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในส่วนของบริการด้ านต้ นทุน ด้ านความสะดวกสบาย ความพึง
พอใจในส่วนของระบบด้ านรูปแบบทางกายภาพ และด้ านความปลอดภัย (พรพรรณ ช้ างงาเนียม,
2553)
การพั ฒนาประสิทธิภาพของนวั ตกรรมทางการเงินจําเป็ นต้ องอาศั ยความคิดริ เริ ม
(Innovation) และการคิ ด อย่ า งสร้ างสรรค์ (Creativity) ทั งนี นวั ต กรรมเกิ ด ขึ นโดยการนํ า
กระบวนการสร้ างสรรค์สิงทีดีกว่า โดยการพัฒนานวัตกรรมมีความเกียวข้ องกับปัจจัยภายในและ
ภายนอก อย่ างใกล้ ชิดและเป็ นเรื องทีมีความสัมพั นธ์กับเวลาอย่ างมากในธุรกิจ นวั ตกรรมคือ
ความคาดหมายของสิงทีดีกว่าในแง่ของการวัดประสิทธิภาพ (ภัทรกิตติ เนตินิยม, 2554)
ดังนันผู้วิจัยจึงสนใจทําการศึกษาวิจัยเรื องพฤติกรรมการใช้ บริ การแอพพลิ เคชั นที
ส่งผลต่อประสิทธิภาพของนวัตกรรมทางการเงินของพนักงานเอกชน เพื อเป็ นแนวทางสําหรับ
หน่ วยงานทีเกียวข้ องในการนําข้ อมู ลทีได้ จากงานวิจัยไปใช้ ในการปรั บปรุ งและพั ฒนาประสิทธ
ภาพของนวั ตกรรมทางการเงิน ในรู ป แบบของการใช้ งานง่ า ย และ ความคุ้ มค่ า ในการใช้ ง าน
เปรียบเทียบกับต้ นทุน เพือสามารถตอบสนองความต้ องการของผู้ใช้ บริการให้ มากยิงขึน
2. วัตถุประสงค์การวิจยั
2.1 เพื อศึ ก ษาเปรี ย บเทีย บพฤติ ก รรมการใช้ บ ริ ก าร Mobile Banking ได้ แ ก่ การ
เลื อ กใช้ บ ริ ก าร ความถี ในการใช้ บ ริ ก ารและจํา นวนเงิ น เฉลี ยในการใช้ บ ริ ก ารต่ อ ครั ง และ
ประสิทธิภาพการใช้ งานของนวัตกรรมทางการเงิน ได้ แก่ การใช้ งานง่าย ความคุ้มค่าในการใช้ งาน
เมือเปรียบเทียบกับต้ นทุนและความปลอดภัย
2.2 เพื อศึกษาเปรี ยบเทียบความแตกต่างกันระหว่ างปั จจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ
อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพและรายได้ ส่งผลให้ ประสิทธิภาพการใช้ งานของนวัตกรรมทาง
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การเงิน ได้ แ ก่ การใช้ งานง่ า ย ความคุ้ มค่ า ในการใช้ งานเมือเปรี ยบเทียบกับต้ น ทุ นและความ
ปลอดภัยแตกต่างกัน
. เพือศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างกันระหว่างพฤติกรรมการใช้ บริการ Mobile
Banking ได้ แก่ การเลือกใช้ บริการ ความถีในการใช้ บริ การและจํานวนเงินเฉลียในการใช้ บริการ
ต่อครัง ส่งผลให้ ประสิทธิภาพการใช้ งานของนวัตกรรมทางการเงินแตกต่างกัน
3. สมมติฐานงานวิจยั
. ปั จ จั ยส่ ว นบุ คคล ได้ แ ก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึ ก ษา อาชี พ และรายได้ ที
แตกต่างกันส่งผลให้ ประสิทธิภาพการใช้ งานของนวัตกรรมทางการเงิน ได้ แก่ การใช้ งานง่าย ความ
คุ้มค่าในการใช้ งานเมือเปรียบเทียบกับต้ นทุนและความปลอดภัยแตกต่างกัน
. พฤติกรรมการใช้ บริการ Mobile Banking ได้ แก่ การเลือกใช้ บริการ ความถีในการ
ใช้ บ ริ ก ารและจํา นวนเงิ น เฉลี ยในการใช้ บ ริ ก ารต่ อ ครั งทีแตกต่ า งกั น ส่ ง ผลให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิภาพการใช้ งานของนวัตกรรมทางการเงิน ได้ แก่ การใช้ งานง่าย ความคุ้มค่าในการใช้ งาน
เมือเปรียบเทียบกับต้ นทุนและความปลอดภัยแตกต่างกัน
4. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั
. เป็ นแนวทางพฤติ ก รรมการใช้ บริ ก าร Mobile Banking ทางการเงิ น ที มี ต่ อ
ประสิทธิภาพของนวัตกรรมทางการเงินของพนักงานเอกชน
. เพื อนํา ผลประโยชน์ การศึ กษามาเป็ นองค์ ความรู้ แ ละแนวทางให้ แ ก่ ผ้ ู ทีสนใจ
กรณีศึกษาแอพพลิเคชัน Mobile banking ทีมีต่อประสิทธิภาพการใช้ งานของนวัตกรรมทางการเงิน
ของพนักงานเอกชน
4.3 เพือเป็ นแนวทางให้ ผ้ ูประกอบการธุรกิจธนาคาร สามารถนําไปใช้ ในการวางแผน
ปรับปรุง พัฒนาระบบนวัตกรรมทางการเงิน รวมทังการกําหนดกลยุทธ์ธุรกรรมทางการเงิน ให้
คุณภาพในการให้ บริการอิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพมากขึน
5. ขอบเขตการศึกษา
งานวิ จั ย ชิ นนี เป็ นการศึ ก ษาพฤติ ก รรมการใช้ บริ ก าร Mobile Banking ที มี ต่ อ
ประสิทธิภาพการใช้ งานนวัตกรรมทางการเงินของพนักงานเอกชน โดยศึกษากลุ่มผู้ใช้ บริการผ่าน
ทาง แอพพลิเคชัน Mobile Banking ของธนาคารในประเทศไทย และดําเนินการวิจัยช่วงระหว่าง
เดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน
โดยมีขอบเขตดังนี
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.ประชากรและตัวอย่าง
- ประชากร คื อ ผู้ ทีใช้ บ ริ ก ารธุ ร กรรมทางการเงิ น ผ่ า นโทรศั พ ท์มื อ ถื อ (Mobile
Banking) ทีเป็ นพนักงานเอกชนทัวไป ไม่ทราบจํานวนประชากร
- ตั ว อย่ า ง คื อ ผู้ ทีใช้ บ ริ ก ารธุ ร กรรมทางการเงิ น ผ่ า นโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ (Mobile
Banking) ทีเป็ นพนักงานเอกชนทัวไป โดยใช้ สูตรการคํานวณของ (ทาโร่ ยามาเน่ , 1967) จะได้
ตัวอย่างจํานวน
คน
. ตัวแปรทีใช้
- ตัวแปรอิสระ มี ตัวแปร คือ
1) ตัวแปรด้ านประชากรศาสตร์ ประกอบด้ วย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ
และรายได้
2) ตัวแปรด้ านพฤติกรรมการใช้ บริการ Mobile Banking ประกอบด้ วย การเลือกใช้
บริการ ความถีในการใช้ บริการและจํานวนเงินเฉลียทีใช้ บริการต่อครัง
- ตัวแปรตาม ได้ แก่ ประสิทธิภาพการใช้ งานของนวัตกรรมทางการเงิน การใช้ งาน
ง่ายความคุ้มค่าในการใช้ งานเมือเปรียบเทียบกับต้ นทุนและความปลอดภัย
6. ระเบียบวิธีวิจยั
เนื องจากงานวิ จั ย ครั งนี เป็ นงานวิ จั ยเชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) ผู้ วิจั ย จึ ง
เลื อกใช้ แ บบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื องมือ ในการเก็บ รวบรวมข้ อมู ลเพื อใช้ ใ นการ
ดําเนินการวิจัยในครังนี โดยมีขนตอนการสร้
ั
างเครืองมือดังนี
เครื องมื อ ทีใช้ ใ นการเก็บ รวบรวมข้ อ มู ล เพื อการวิ จั ย ครั งนี คื อ แบบสอบถาม
(Questionnaire) ทีสร้ างขึนจากการรวบรวมแนวคิดทางทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้ อง
แบบสอบถามเกียวกับพฤติกรรมการใช้ บริการแอพพลิเคชันทีส่งผลต่อนวัตกรรมการเงินทีมี
ประสิทธิภาพของผู้ใช้ บริการทีเป็ นพนักงานบริษัทเอกชน โดยแบบสอบถามประกอบด้ วย
ส่วนดังนี
ส่วนที ข้ อมูลส่วนบุคคลทัวไปประกอบด้ วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้
เฉลียต่อเดือนซึงเป็ นลักษณะคําถามแบบเลือกตอบจํานวน ข้ อ
ส่วนที ข้ อมูลเกียวกับพฤติกรรมการใช้ บริการแอพพลิเคชัน Mobile Banking
มีลักษณะเป็ นแบบเลือกตอบจํานวน ข้ อ และให้ กรอกข้ อมูล ข้ อ
ส่ ว นที ข้ อ มู ล เกี ยวกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพของนวั ต กรรมทางการเงิ น ที มี ผ่ า น
แอพพลิเคชัน Mobile Banking จํานวน ข้ อ มีลักษณะคําตอบเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) ระดับ ดังนี
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มากทีสุด
มาก
ปานกลาง
น้ อย
น้ อยทีสุด

ให้ ค่าเท่ากับ
ให้ ค่าเท่ากับ
ให้ ค่าเท่ากับ
ให้ ค่าเท่ากับ
ให้ ค่าเท่ากับ

5
4
3
2
1

7. ผลการศึกษา
ส่วนที 1 ข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครังนี มีจาํ นวนรวมทังสิน
คน ส่วน
ใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุตากว่
ํ า ปี มีสถานภาพโสด ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญ ญาตรี
และส่วนใหญ่มีรายได้ ที 15,000 – 30,000 บาท
ส่วนที 2 พฤติกรรมในการใช้บริการ Mobile Banking
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ หลักทีผ่านบริการ Mobile banking
ของธนาคารกสิกรไทย มีการทําธุรกรรมทางการเงินทีแล้ วแต่ สะดวก ส่วนใหญ่ มีการใช้ บริ การ
Mobile Banking ในการทําธุรกรรมประเภทโอนเงินระหว่ างบัญชี มีความถีในการใช้ งาน Mobile
Banking เฉลี ยต่ อเดือนที - ครั ง และส่วนใหญ่ มีจํานวนเงิน ทีใช้ ทาํ ธุร กรรมผ่าน Mobile
Banking เฉลียต่อครังที น้ อยกว่าหรือเท่ากับ 1,000 บาท
ส่วนที ประสิทธิภาพการใช้งานนวัตกรรมทางการเงินผ่าน Mobile Banking
ผลการศึ ก ษา พบว่ า ประสิท ธิภ าพการใช้ ง านนวั ต กรรมทางการเงิ น ผ่ า น Mobile
Banking โดยรวมอยู่ในระดับมากทีสุด เมือพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า อยู่ในระดับมากทีสุดทุก
ด้ าน ได้ แก่ ด้ านความคุ้มค่าในการใช้ งานเมือเปรียบเทียบกับต้ นทุน มีค่าเฉลียมากทีสุด รองลงมา
คือ ด้ านความปลอดภัย (และด้ านการใช้ งานง่าย มีค่าเฉลียตําสุด
ส่วนที 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานข้ อที 1 “ปัจจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพและ
รายได้ ทแตกต่
ี
างกันส่งผลให้ ประสิทธิภาพการใช้ งานของนวัตกรรมทางการเงิน ได้ แก่ การใช้ งาน
ง่าย ความคุ้มค่าในการใช้ งานเมือเปรียบเทียบกับต้ นทุนและความปลอดภัยแตกต่างกัน ” พบว่า
ปั จ จั ย ด้ า นประชากรศาสตร์ ที แตกต่ า งกั น ได้ แ ก่ เพศ และรายได้ ทีแตกต่ า งกั น ส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิภาพการใช้ งานของนวัตกรรมทางการเงิน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที .
สมมติฐานข้ อที 2 “พฤติกรรมการใช้ บริการ Mobile Banking ได้ แก่ การเลือกใช้ บริการ
ความถีในการใช้ บริการและจํานวนเงินเฉลียในการใช้ บริการต่อครังทีแตกต่างกันส่งผลให้
ประสิทธิภาพประสิทธิภาพการใช้ งานของนวัตกรรมทางการเงิน ได้ แก่ การใช้ งานง่ายความคุ้มค่า

470

ในการใช้ งานเมือเปรียบเทียบกับต้ นทุนและความปลอดภัยแตกต่างกัน ” พบว่า พฤติกรรมการใช้
บริการ Mobile Banking ด้ านรายได้ หลักทีผ่านบริการ สถานทีใช้ บริการ จํานวนเงินทีใช้ ทาํ ธุรกรรม
ผ่าน Mobile Banking เฉลียต่อครังทีแตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้ งานของนวัตกรรม
ทางการเงิน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที .
8. อภิปรายผลการศึกษา
การวิจัยเรือง “พฤติกรรมการใช้ บริการ Mobile Banking ทีส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ใช้ งานนวัตกรรมทางการเงินของพนักงานเอกชนทัวไป” สามารถอภิปรายผลการวิจัย ได้ ดังนี
1. จากสมมติฐานที “ปัจจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ
และรายได้ ทแตกต่
ี
างกันส่งผลให้ ประสิทธิภาพการใช้ งานของนวัตกรรมทางการเงิน ได้ แก่ การใช้
งานง่าย ความคุ้มค่าในการใช้ งานเมือเปรียบเทียบกับต้ นทุนและความปลอดภัยแตกต่างกัน ผล
ี
างกัน ส่งผลต่ อ
การศึกษา พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคลทีแตกต่างกัน ได้ แก่ เพศ และรายได้ ทแตกต่
ประสิทธิภาพการใช้ งานของนวัตกรรมทางการเงิน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที .
ซึ งสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ Alson & Misagal (2016) ได้ ท ํา การศึ ก ษาการใช้ ส มาร์ ท โฟนใน
นักศึกษามหาวิทยาลัย ทําการสํารวจโดยใช้ แบบสอบถามจากนั กศึกษาทีใช้ สมาร์ ทโฟนในมหา
วิทยาลัยจํานวน 125 คน ศึกษาพฤติกรรมการใช้ สมาร์ทโฟน 5 ด้ าน ได้ แก่ 1. ด้ านการติดต่อสือสาร
เช่น ความถีในการตรวจสอบอีเมลต่อคาบเวลา เป็ นต้ น 2. ด้ านการสืบค้ นข้ อมูล เช่น ความถีใน
การท่องอินเทอร์เน็ตต่อคาบเวลา ความถีในการตรวจสอบหน้ าเว็บไซต์ต่อคาบเวลา เป็ นต้ น 3.
ด้ านความบันเทิง เช่น ความถีในการเล่มเกมต่อคาบเวลา ความถีในการดูหนังต่อคาบเวลาเป็ นต้ น
4. ด้ านกรณีฉุกเฉิน เช่น ความถีในการโทรหาตํารวจกรณีทเกิ
ี ดเหตุการณ์ไม่ปลอดภัยต่อคาบเวลา
ความถีในการโทรหารถพยาบาลเมือเกิดอุบัติเหตุต่อคาบเวลา เป็ นต้ น และ 5. ด้ านการศึกษา เช่น
ความถีในการจดบันทึกเอกสารต่อวัน ความถีในการค้ นหาเนือหาทีไม่เข้ าใจต่อวัน เป็ นต้ น โดยใช้
สถิติทดสอบ (T-Test) เพือทดสอบความแตกต่างค่าคะแนนเฉลียพฤติกรรมการใช้ สมาร์ทโฟนของ
นักศึกษาระหว่างเพศชายและเพศหญิง จากผลการทดสอบ พบว่านักศึกษาเพศชายและเพศหญิง
มีพฤติกรรมการใช้ สมาร์ ทโฟนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ 0.05 โดยเพศชายใช้
งานด้ านความบันเทิงเป็ นส่วนใหญ่ ร้ อยละ 3.65 เช่น ฟังเพลง ดูวิดีโอ เป็ นต้ น ในขณะทีเพศหญิง
ใช้ งานด้ า นการติด ต่ อ สือสาร ร้ อยละ 3.72 เช่ น เฟซบุ๊ก (Facebook) ทวิ ตเตอร์ (Twitter) และ
อินสตาแกรม (Instagram) และสอดคล้ องกับงานวิจัยของภัทรา มหามงคล (2554) ได้ ศึกษาปัจจัย
ทีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริการธนาคารผ่านทางโทรศัพท์มือถือของธนาคารกสิกรไทย จํากัด
(มหาชน) ของผู้ใช้ บริการในเขตกรุงเทพมหานครกลุ่มตัวอย่างทีใช้ ในการศึกษาทังหมด 400 คน
และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
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ใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26-30 ปี จบการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพ
เป็ นพนักงานบริษัทเอกชน รายได้ ต่อเดือนเฉลียอยู่ในช่วง 20,001-30,000 บาท ผลจากการทดสอบ
สมมติฐ านพบว่ า ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ ด้า นรายได้ และอายุ ทีแตกต่ างกันส่ งผลต่ อการ
ตัดสินใจเลือกใช้ บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของธนาคารกสิกรไทยของผู้ใช้ บริการในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ส่วนลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านเพศ ระดับการศึกษา และ
อาชีพทีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของธนาคาร
กสิกรไทยของผู้ใช้ บริการในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
ปั จจั ยส่วนประสมทางการตลาดบริ การทีมี ผลต่ อการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การธนาคารผ่ า นทาง
โทรศัพท์มือถือของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ได้ แก่ ปั จจัยด้ านลักษณะทางกายภาพ
ปั จจัยด้ านบุคคล ปั จจัยด้ านสถานทีจัดจําหน่ าย และปัจจัยด้ านกระบวนการให้ บริการ ส่วนปัจจัย
ส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก ารทีไม่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารธนาคารผ่ า นทาง
โทรศัพท์มือถือของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ได้ แก่ ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้ าน
ราคา และปัจจัยด้ านการส่งเสริมการตลาด
2. จากสมมติฐานที “พฤติกรรมการใช้ บริการ Mobile Banking ได้ แก่ การเลือกใช้
บริการ ความถีในการใช้ บริการและจํานวนเงินเฉลียในการใช้ บริการต่อครังทีแตกต่างกันส่งผลให้
ประสิทธิภาพประสิทธิภาพการใช้ งานของนวัตกรรมทางการเงิน ได้ แก่ การใช้ งานง่าย ความคุ้มค่า
ในการใช้ งานเมือเปรี ยบเทียบกับต้ น ทุ นและความปลอดภัยแตกต่ า งกัน ผลการศึ กษา พบว่ า
พฤติกรรมการใช้ บริการ Mobile Banking ด้ านรายได้ หลักทีผ่านบริการ ด้ านสถานทีใช้ บริการ และ
ด้ านจํ า นวนเงิ น ที ใช้ ทํา ธุ ร กรรมผ่ า น Mobile Banking เฉลี ยต่ อ ครั งที แตกต่ า งกั น ส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิภาพการใช้ งานของนวัตกรรมทางการเงิน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที .
ซึ งสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของประดิ ษ ฐาพร จั น ทรเลิ ศ (
) ศึ ก ษาเรื อง ปั จ จั ย ทีมี ผ ลต่ อ
พฤติกรรมของผู้ใช้ บริ การ SCB EASY NET ของธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน) พบว่ า
ปัจจัยด้ านพฤติกรรมทีเกียวข้ องกับการใช้ อนิ เตอร์เน็ตทัวไป ด้ านความถีในการใช้ อนิ เตอร์เน็ตต่อ
สัปดาห์และระยะเวลาเฉลียในการใช้ อินเตอร์ เน็ต มีความสัมพั นธ์ในทิศทางเดียวกับพฤติกรรม
การใช้ บริการ SCB EASY NET ของธนาคารไทยพาณิชย์จาํ กัด (มหาชน) ด้ านระยะเวลาเฉลียใน
การใช้ อินเตอร์เน็ตต่อครังมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับพฤติกรรมการใช้ บริการ SCB EASY
NET ของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ส่วนปั จจัยด้ านทัศนคติเกียวกับส่วนประสมทาง
การตลาดสําหรับสินค้ าบริการด้ านผลิตภัณฑ์และด้ านช่องทางการจัดจําหน่ายมีความสัมพันธ์ใน
ทิศ ทางเดี ย วกั บ พฤติ ก รรมการใช้ บ ริ ก าร SCB EASY NET ของธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จํา กั ด
(มหาชน) ด้ านระยะเวลาการใช้ บริการเว็บไซด์/ครัง
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9. ข้อเสนอแนะ
1.ข้อเสนอแนะเพือการนําไปใช้
1.1 จากผลการศึกษา พบว่า ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ หลัก
ทีผ่านบริการ Mobile banking ของธนาคารกสิกรไทย มีการทําธุรกรรมทางการเงินทีแล้ วแต่สะดวก
ส่วนใหญ่ มีก ารใช้ บ ริ ก าร Mobile Banking ในการทํา ธุร กรรมประเภทโอนเงิน ระหว่ า งบั ญ ชี มี
ความถีในการใช้ งาน Mobile Banking เฉลียต่อเดือนที - ครัง และส่วนใหญ่มีจาํ นวนเงินที
ใช้ ท าํ ธุ ร กรรมผ่ า น Mobile Banking เฉลี ยต่ อ ครั งที น้ อ ยกว่ า หรื อ เท่ า กั บ ,
บาท ดั ง นั น
ผู้ประกอบการควรมุ่งให้ ความสําคัญ การพัฒนาแอพพลิเคชันให้ มีความเสถียรอยู่ตลอดเวลา ให้
ลูกค้ าสามารถ ใช้ งานได้ โดยไม่สะดุด หรือต้ องค่อยตรวจสอบการติดตามการใช้ งานของลูกค้ าเป็ น
ประจํา
1.2 จากการศึกษา พบว่า ประสิทธิภาพการใช้ งานนวัตกรรมทางการเงินผ่าน Mobile
Banking โดยรวมอยู่ในระดับมากทีสุด เมือพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า อยู่ในระดับมากทีสุดทุก
ด้ าน ได้ แก่ ด้ านความคุ้มค่าในการใช้ งานเมือเปรียบเทียบกับต้ นทุน มีค่าเฉลียมากทีสุด รองลงมา
คือ ด้ า นความปลอดภัย และด้ า นการใช้ งานง่ า ย มี ค่า เฉลี ยตําสุด ดังนั นผู้ ป ระกอบการควรให้
ความสําคัญการพั ฒนานวัตกรรมทางการเงินผ่าน Mobile Banking อยู่ตลอดเวลา ควรมีการให้
ความรู้ความเข้ าใจในการใช้ งานนวัตกรรมทางการเงินผ่าน Mobile Banking ควรจัดการรณรงค์
หรือการส่งเสริมการตลาดเพือทําให้ ผ้ ูใช้ บริการเกิดความรู้สึกว่า การใช้ งานนวัตกรรมทางการเงิน
ผ่าน Mobile Banking เป็ นการทําธุรกรรมทางการเงินทีง่ายสะดวกและมีระบบความปลอดภัยสูง
ควบคู่กับการนําเสนอกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอืนๆ อาทิการยกเลิกค่าธรรมเนียมในการชําระ
ค่าบริการสินค้ าและบริการต่างๆ
2. ข้อเสนอแนะเพือการวิจัยครังต่อไป
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพือการวิจัยครังต่อไป ดังนี
2.1ควรศึ กษาปั จจั ยอืนทีของการใช้ งานนวั ตกรรมทางการเงินของพนั กงานเอกชน
ทัวไป เช่น ความพึงพอใจในการใช้ งานนวัตกรรมทางการเงินเพือให้ ทราบถึงความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ บริการ ข้ อมูลทีได้ สามารถปรับปรุงความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการต่อไป
2.2 ควรศึกษาถึงปั จจัยทีสร้ างความภักดีต่อนวัตกรรมทางการเงินของแต่ละธนาคาร
เพราะหากมีการภักดี ต่อธนาคารแล้ ว ผู้บริโภคอาจมีการแนะนําต่อแบบปากต่อปาก ซึงถือเป็ น
แหล่ งข้ อมู ลหนึงทีผู้ บริ โภค ได้ รับรู้ ข่าวสารเกียวกับการใช้ บริ การ Mobile Banking โดยจะสร้ าง
ผลดีให้ กบั ผู้ประกอบการต่อไป
2.3 ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการใช้ บริการ Mobile Banking ทีส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การใช้ งานนวัตกรรมทางการเงินของพนักงานเอกชนทัวไป ในระเบียบวิธีวิจัยแบบอืน เพือให้ ได้
ข้ อมูลเชิงลึกจากมุมมองของลูกค้ า และเพือให้ ผลการวิจัยทางด้ านพฤติกรรมการใช้ บริการ Mobile
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Banking ทีส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้ งานนวัตกรรมทางการเงินของพนักงานเอกชนทัวไป มี
ความครอบคลุม และชัดเจนมากขึน อาทิ การวิจัยเชิงคุณภาพผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่ม
ประชากรทัวไปในกรุงเทพมหานคร เป็ นต้ น
10.กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนีสําเร็จลงได้ ด้วยความกรุณาช่วยเหลื อแนะนําอย่างดียิงจากหลายๆท่าน
โดยเฉพาะอย่างยิง ผศ.ดร. ดารณี เอือชนะจิต ซึงเป็ นอาจารย์ทปรึ
ี กษา รวมทัง รศ.ดร.ธนิดา จิตร์
น้ อมรั ตน์ และ ดร.ศิ ริ เดช คํา สุพรหมทีได้ ให้ ป รึ ก ษาแนะนํา และข้ อคิดเห็น ต่ า งๆ ในการวิ จั ย
ตลอดจนแก้ ไขข้ อบกพร่องต่างๆ มาโดยตลอดผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูง
ขอขอบพระคุ ณ พนั ก งานเอกชนทั วไปทุ ก ท่ า นที ให้ ความร่ ว มมื อ ในการตอบ
แบบสอบถาม จนทําให้ งานวิจัยครังนีสําเร็จลุล่วงไปด้ วยดี
อนึงผู้วิจัยหวังว่า งานวิจัยฉบับนีจะมีประโยชน์อยู่ไม่ใช่น้อย และขอมอบความกตัญ ู
กตเวทิตาคุณ แด่บิดา มารดา ทีส่งเสริมผู้วิจัยได้ มีโอกาสได้ ศึกษาเล่าเรียนจนทําให้ ผ้ ูวิจัยมีโอกาส
ทํางานวิจัยเล่มนีจนสําเร็จลุล่วงไปได้ ด้วยดี
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