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บทคดัย่อ 
การวิจัยครังนี มีวัตถุประสงค์เพือศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Banking ที

ส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานนวัตกรรมทางการเงินของพนักงานเอกชน การวิจัยครังนีเป็นการ
วิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random sampling) 

ในการแจกแบบสอบถามโดยมีคําถามเพือคัดเลือก (Screening Question) เฉพาะตัวอย่างทีใช้
บริการ Mobile Banking กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ  คน สถิติทใีช้การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 
 ประเภท คือ สถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ Mobile Banking 

เพือให้ทราบลักษณะทางประชากรศาสตร์ของตัวอย่างและจัดหมวดหมู่โดยใช้การหาค่าแจกแจง
ความถี ค่าร้อยละ การหาค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ใช้การทดสอบ
สมมติฐานการวิจัยด้วยสถิติ T-test และ (One-Way ANOVA) โดยกาํหนดค่านัยสาํคัญทางสถิติที
ระดับ .  

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลทีแตกต่างกันได้แก่ เพศ และ รายได้ ส่งผลให้
ประสิทธิภาพการใช้งานของนวัตกรรมทางการเงินแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีระดับ 
.  นอกจากนี ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Banking ทแีตกต่างกัน ได้แก่ 

รายได้ สถานท ีและจาํนวนเงินทใีช้เฉลียต่อครังทแีตกต่างกนั ส่งผลให้ประสิทธภิาพการใช้งานของ
นวัตกรรมทางการเงินแตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ ทรีะดับ .  

______________________________________________ 
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1. บทนาํ
ในช่วงหลายปีทผ่ีานมา ตลาดสมาร์ทโฟนในไทย โดยภาพรวมมีการขยายตัวแบบก้าว

กระโดดเนืองมาจากความพร้อมในด้านเทคโนโลยีโครงข่ายพืนฐาน G และ G ทีกลุ่ม
ผู้ประกอบการโทรคมนาคมและการสือสาร ต่างเร่งพัฒนาและขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมทุก
พืนททีวัประเทศ ประกอบกับกระแสนิยมในการใช้สมาร์ทโฟน เข้าถึงอินเทอร์เนต็และสอืโซเชียล
เน็ตเวิร์คได้ทุกทีทุกเวลาตามทีต้องการ รวมถึงการมีกลุ่มผู้ประกอบการซึงเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์
เคลือนทรีายใหม่โดยเฉพาะกลุ่มผู้ผลิตจากจีนและไต้หวัน หรือแม้แต่กลุ่มผู้ประกอบการทีเป็นผู้
ให้บริการโทรศัพทเ์คลือนทใีนประเทศทหัีนมาผลิตและจัดจาํหน่ายสมาร์ทโฟนกันเป็นจาํนวนมาก 
ทาํให้ราคาสมาร์ทโฟนเฉลียโดยรวมอยู่ในระดับตาํลง และฐานผู้ใช้งานมีจาํนวนเพิมมากขึนอย่าง
รวดเรว็ 

การใช้สมาร์ทโฟนในสัดส่วนทีเพิมขึน ทาํให้ธุรกิจธนาคารจาํเป็นจะต้องพัฒนาการ
ให้บริการในรูปแบบใหม่ ทสีามารถทาํธุรกรรมทางการเงินให้ง่ายขึนด้วยโทรศัพทเ์คลือนท ีหรือที
เรียกว่า Mobile Financial Service (MFS) อาทิเช่น ช่วยให้การชาํระเงินสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ตอบสนองพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะผู้ใช้บริการในเขตห่างไกลทไีม่
สามารถเข้าถึงสาขาหรือเครืองเอทีเอม็ ของสถาบันการเงินได้สะดวก ซึงเมือผู้ใช้บริการเข้าถึง
บริการทางการเงินได้สะดวกและรวดเร็วขึน เงินในระบบกมี็การเปลียนมือมากขึน และจะช่วย
ส่งผลดีต่อการเติบโตทางเศรษฐกจิโดยรวมในทสีุด 

จากข้อมูลของสาํนักงานสถิติแห่งชาติพบว่าปัจจุบันประชากรไทยเข้าถึงอินเทอร์เนต็
เพียง 18.3 ล้านคน หรือคิดเป็น 28% ของประชากรทังหมด ถือเป็นสัดส่วนทน้ีอยมากเมือเทยีบ
กับ ประเทศเพือนบ้าน อาท ิสิงคโปร์ ทปีระชากรเกนิครึงประเทศเข้าถึงอินเทอร์เนต็ จึงทาํให้การ
ทาํธุรกรรมออนไลน์เป็นทีนิยมอย่างแพร่หลายเมือพิจารณาจาํนวนผู้ใช้สมาร์ทโฟนของประเทศ
ไทยพบว่า มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนือง ซึงประเทศไทยกาํลังเข้าสู่ยุค ของ Gen Y (Generation 

Y) คนกลุ่มนีมีสัดส่วนประมาณ ใน  ของประชากรทังประเทศและเป็นคนรุ่นใหม่ทีสนใจ
เทคโนโลยีและหลงใหลโมบายแอพพลิเคชัน จนกลายเป็นส่วนหนึงของชีวิตประจําวัน อนาคต
ปริมาณการทาํธุรกรรมทางการเงินผ่านมือถือของประเทศไทยจะมีอัตราทีเพิมขึน ถึงแม้ปัจจุบัน
ปริมาณการทาํธุรกรรมผ่านมือถือจะมีสดัส่วนเพียง % ปริมาณการทาํธุรกรรมผ่านมอืถือของไทย
มีสัดส่วนทีน้อยเมือเทียบกับต่างประเทศ ส่วนหนึงอาจเป็นเพราะผู้บริโภคยังไม่มันใจในความ
ปลอดภัย และนิยมทีจะทาํธุรกรรมผ่านทางสาขามากกว่าแบรนด์และความเชือถือของลูกค้าเป็น
หัวใจสาํคัญ ทสีร้างมูลค่าเพิมและเป็นสิงทลูีกค้าใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการกบั
ธนาคารแบบดังเดิม โดยธนาคารทแีสดงให้ลูกค้าเหน็ถึงความน่าเชือถือความซือสัตย์การรักษา
ความปลอดภัย และคุณภาพทีได้รับหน่วยงานกาํกับจาํเป็นทีจะต้องปรับปรุงกฎเกณฑ์การกาํกับ
ดูแลผู้ให้บริการ Mobile banking ให้มีความน่าเชือถือ และสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่
ผู้ใช้บริการ เพือให้เกิดความเชือมันในระบบบริการธุรกรรมการเงินผ่านทางมือถือ นอกจากจะ
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สะดวกรวดเรว็และตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่แล้ว ยังช่วยให้ประชาชนในเขตห่างไกล
เข้าถึงบริการของธนาคารได้สะดวกมากขึน ดังนันหน่วยงานทีเกียวข้องต้องเร่งพัฒนาโครงสร้าง
พืนฐานระบบโทรคมนาคมและโครงข่ายอินเทอร์เนต็ภายในประเทศให้ครอบคลุมทุกพืนทีและ
เพือให้ทดัเทยีมกบัประเทศอนืๆ ในกลุ่มอาเซียน (บุญเลิศ กมลชนกกุล, 2557) 

พฤติกรรมในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านแอพพลิเคชัน Mobile Banking 
ด้านความถีในการตรวจเชค็ยอดเงินมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในส่วนของบริการด้านคุณ
ค่าทลูีกค้าได้รับ ความพึงพอใจในส่วนของระบบด้านรูปแบบทางกายภาพ และด้านความปลอดภัย 
อีกทงัพฤติกรรมในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพทมื์อถือ ด้านความถีในการโอน
เงินมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในส่วนของบริการด้านต้นทุน ความพึงพอใจใน ส่วนของ
ระบบด้านรูปแบบทางกายภาพ และด้านความปลอดภัย และความถีในการชาํระสินค้าและบริการ
มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในส่วนของบริการด้านต้นทุน ด้านความสะดวกสบาย ความพึง
พอใจในส่วนของระบบด้านรูปแบบทางกายภาพ และด้านความปลอดภัย (พรพรรณ ช้างงาเนียม, 

2553) 

การพัฒนาประสิทธิภาพของนวัตกรรมทางการเงินจําเป็นต้องอาศัยความคิดริเริม 
(Innovation) และการคิดอย่างสร้างสรรค์ (Creativity) ทังนีนวัตกรรมเกิดขึนโดยการนํา
กระบวนการสร้างสรรค์สิงทดีีกว่า โดยการพัฒนานวัตกรรมมีความเกียวข้องกับปัจจัยภายในและ
ภายนอก อย่างใกล้ชิดและเป็นเรืองทีมีความสัมพันธ์กับเวลาอย่างมากในธุรกิจ นวัตกรรมคือ 
ความคาดหมายของสงิทดีีกว่าในแง่ของการวัดประสทิธภิาพ (ภัทรกติติ เนตินิยม, 2554) 

ดังนันผู้วิจัยจึงสนใจทาํการศึกษาวิจัยเรืองพฤติกรรมการใช้บริการแอพพลิเคชันที
ส่งผลต่อประสิทธิภาพของนวัตกรรมทางการเงินของพนักงานเอกชน เพือเป็นแนวทางสาํหรับ
หน่วยงานทีเกียวข้องในการนาํข้อมูลทีได้จากงานวิจัยไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธ
ภาพของนวัตกรรมทางการเงินในรูปแบบของการใช้งานง่าย และ ความคุ้มค่าในการใช้งาน
เปรียบเทยีบกบัต้นทุน เพือสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการให้มากยงิขนึ 

2. วตัถุประสงคก์ารวิจยั
2.1 เพือศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้บริการ  Mobile Banking ได้แก่ การ

เลือกใช้บริการ ความถีในการใช้บริการและจํานวนเงินเฉลียในการใช้บริการต่อครัง และ
ประสิทธิภาพการใช้งานของนวัตกรรมทางการเงิน ได้แก่ การใช้งานง่าย ความคุ้มค่าในการใช้งาน
เมอืเปรียบเทยีบกบัต้นทุนและความปลอดภัย 

2.2 เพือศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างกันระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ 
อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพและรายได้ส่งผลให้ประสิทธิภาพการใช้งานของนวัตกรรมทาง

466



การเงิน ได้แก่ การใช้งานง่าย ความคุ้มค่าในการใช้งานเมือเปรียบเทียบกับต้นทุนและความ
ปลอดภัยแตกต่างกนั 

.  เพือศึกษาเปรียบเทยีบความแตกต่างกันระหว่างพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile 

Banking ได้แก่ การเลือกใช้บริการ ความถีในการใช้บริการและจาํนวนเงินเฉลียในการใช้บริการ
ต่อครัง ส่งผลให้ประสทิธภิาพการใช้งานของนวัตกรรมทางการเงินแตกต่างกนั 

3. สมมติฐานงานวิจยั
.  ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพและรายได้ที

แตกต่างกนัส่งผลให้ประสทิธภิาพการใช้งานของนวัตกรรมทางการเงิน ได้แก่ การใช้งานง่าย ความ
คุ้มค่าในการใช้งานเมอืเปรียบเทยีบกบัต้นทุนและความปลอดภัยแตกต่างกนั  

.  พฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Banking ได้แก่ การเลือกใช้บริการ ความถีในการ
ใช้บริการและจํานวนเงินเฉลียในการใช้บริการต่อครังทีแตกต่างกันส่งผลให้ประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพการใช้งานของนวัตกรรมทางการเงิน ได้แก่ การใช้งานง่าย ความคุ้มค่าในการใช้งาน
เมอืเปรียบเทยีบกบัต้นทุนและความปลอดภัยแตกต่างกนั 

4. ประโยชนที์คาดว่าจะไดร้บั
.  เป็นแนวทางพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Banking ทางการเงินทีมี ต่อ

ประสทิธภิาพของนวัตกรรมทางการเงินของพนักงานเอกชน 

.  เพือนําผลประโยชน์การศึกษามาเป็นองค์ความรู้และแนวทางให้แก่ผู้ทีสนใจ 
กรณีศึกษาแอพพลิเคชัน Mobile banking ทมีีต่อประสทิธภิาพการใช้งานของนวัตกรรมทางการเงิน
ของพนักงานเอกชน 

4.3 เพือเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการธุรกจิธนาคาร สามารถนาํไปใช้ในการวางแผน 
ปรับปรุง พัฒนาระบบนวัตกรรมทางการเงิน รวมทงัการกาํหนดกลยุทธ์ธุรกรรมทางการเงิน ให้
คุณภาพในการให้บริการอเิลก็ทรอนิกสม์ีประสทิธภิาพมากขึน 

5. ขอบเขตการศึกษา
งานวิ จัยชินนี เ ป็นการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการ  Mobile Banking ทีมี ต่อ

ประสิทธิภาพการใช้งานนวัตกรรมทางการเงินของพนักงานเอกชน โดยศึกษากลุ่มผู้ใช้บริการผ่าน
ทาง แอพพลิเคชัน Mobile Banking ของธนาคารในประเทศไทย และดาํเนินการวิจัยช่วงระหว่าง
เดือนกนัยายนถึงพฤศจิกายน  โดยมีขอบเขตดังนี 
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.ประชากรและตัวอย่าง
- ประชากร คือ ผู้ทีใช้บริการธุรกรรมทางการเงิน ผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile

Banking) ทเีป็นพนักงานเอกชนทวัไป ไม่ทราบจาํนวนประชากร 

- ตัวอย่าง คือ ผู้ทีใช้บริการธุรกรรมทางการเงิน ผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile

Banking) ทเีป็นพนักงานเอกชนทัวไป โดยใช้สูตรการคาํนวณของ (ทาโร่ ยามาเน่, 1967) จะได้
ตัวอย่างจาํนวน  คน 
. ตัวแปรทใีช้

- ตัวแปรอสิระ มี  ตัวแปร คือ
1) ตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ

และรายได้ 

2) ตัวแปรด้านพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Banking ประกอบด้วย การเลือกใช้
บริการ ความถีในการใช้บริการและจาํนวนเงินเฉลียทใีช้บริการต่อครัง 

- ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพการใช้งานของนวัตกรรมทางการเงิน การใช้งาน
ง่ายความคุ้มค่าในการใช้งานเมอืเปรียบเทยีบกบัต้นทุนและความปลอดภัย 

6. ระเบยีบวิธีวิจยั
เนืองจากงานวิจัยครังนีเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) ผู้วิจัยจึง

เลือกใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูลเพือใช้ในการ
ดาํเนินการวิจัยในครังนี โดยมีขันตอนการสร้างเครืองมือดังนี 

เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพือการวิจัยครังนีคือแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ทสีร้างขึนจากการรวบรวมแนวคิดทางทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยทเีกียวข้อง 
แบบสอบถามเกียวกบัพฤติกรรมการใช้บริการแอพพลิเคชันทส่ีงผลต่อนวัตกรรมการเงินทมีี
ประสิทธิภาพของผู้ใช้บริการทเีป็นพนักงานบริษัทเอกชน โดยแบบสอบถามประกอบด้วย  
ส่วนดังนี 

ส่วนท ี  ข้อมูลส่วนบุคคลทวัไปประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้
เฉลียต่อเดือนซึงเป็นลักษณะคาํถามแบบเลือกตอบจาํนวน  ข้อ 

ส่วนที  ข้อมูลเกียวกับพฤติกรรมการใช้บริการแอพพลิเคชัน Mobile Banking 

มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบจาํนวน  ข้อ และให้กรอกข้อมูล  ข้อ 

ส่วนที  ข้อมูลเกียวกับประสิทธิภาพของนวัตกรรมทางการเงินทีมี ผ่าน
แอพพลิเคชัน Mobile Banking จาํนวน  ข้อ มีลักษณะคาํตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale)  ระดับ ดังนี  

468



มากทสีดุ ให้ค่าเทา่กบั 5 

มาก ให้ค่าเทา่กบั 4 

ปานกลาง ให้ค่าเทา่กบั 3 

น้อย ให้ค่าเทา่กบั 2 

น้อยทสีดุ ให้ค่าเทา่กบั 1 

7. ผลการศึกษา
ส่วนที 1 ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครังนี มีจาํนวนรวมทงัสนิ  คน ส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุตาํกว่า  ปี มีสถานภาพโสด ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
และส่วนใหญ่มีรายได้ท ี15,000 – 30,000 บาท  

ส่วนที 2 พฤติกรรมในการใชบ้ริการ Mobile Banking  
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้หลักทผ่ีานบริการ Mobile banking 

ของธนาคารกสิกรไทย มีการทาํธุรกรรมทางการเงินทีแล้วแต่สะดวก ส่วนใหญ่มีการใช้บริการ 
Mobile Banking ในการทาํธุรกรรมประเภทโอนเงินระหว่างบัญชี มีความถีในการใช้งาน Mobile 

Banking เฉลียต่อเดือนที  -  ครัง และส่วนใหญ่มีจํานวนเงินทีใช้ทาํธุรกรรมผ่าน Mobile 

Banking เฉลียต่อครังท ีน้อยกว่าหรือเทา่กบั 1,000 บาท  

ส่วนที  ประสิทธิภาพการใชง้านนวตักรรมทางการเงินผ่าน Mobile Banking 
ผลการศึกษา พบว่า ประสิทธิภาพการใช้งานนวัตกรรมทางการเงินผ่าน  Mobile 

Banking โดยรวมอยู่ในระดับมากทีสุด เมือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทสีุดทุก
ด้าน ได้แก่ ด้านความคุ้มค่าในการใช้งานเมือเปรียบเทยีบกับต้นทุน มีค่าเฉลียมากทสีุด รองลงมา
คือ ด้านความปลอดภัย (และด้านการใช้งานง่าย มีค่าเฉลียตาํสดุ  

ส่วนที 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อท ี1 “ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพและ

รายได้ทแีตกต่างกันส่งผลให้ประสิทธิภาพการใช้งานของนวัตกรรมทางการเงิน ได้แก่ การใช้งาน
ง่าย ความคุ้มค่าในการใช้งานเมือเปรียบเทียบกับต้นทุนและความปลอดภัยแตกต่างกัน” พบว่า 
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ทีแตกต่างกัน ได้แก่ เพศ และรายได้ทีแตกต่างกัน ส่งผลต่อ
ประสทิธภิาพการใช้งานของนวัตกรรมทางการเงิน แตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท ี .   

สมมติฐานข้อท ี2 “พฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Banking ได้แก่ การเลือกใช้บริการ
ความถีในการใช้บริการและจาํนวนเงินเฉลียในการใช้บริการต่อครังทแีตกต่างกนัส่งผลให้
ประสทิธภิาพประสทิธภิาพการใช้งานของนวัตกรรมทางการเงิน ได้แก่ การใช้งานง่ายความคุ้มค่า
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ในการใช้งานเมอืเปรียบเทยีบกบัต้นทุนและความปลอดภัยแตกต่างกนั” พบว่า พฤติกรรมการใช้
บริการ Mobile Banking ด้านรายได้หลักทผ่ีานบริการ สถานทใีช้บริการ จาํนวนเงินทใีช้ทาํธุรกรรม
ผ่าน Mobile Banking เฉลียต่อครังทแีตกต่างกนัส่งผลต่อประสทิธภิาพการใช้งานของนวัตกรรม
ทางการเงิน แตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท ี .  

8. อภิปรายผลการศึกษา
การวิจัยเรือง “พฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Banking ทส่ีงผลต่อประสิทธิภาพการ

ใช้งานนวัตกรรมทางการเงินของพนักงานเอกชนทวัไป” สามารถอภิปรายผลการวิจัย ได้ดังนี 

1. จากสมมติฐานท ี  “ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ
และรายได้ทแีตกต่างกันส่งผลให้ประสิทธิภาพการใช้งานของนวัตกรรมทางการเงิน ได้แก่ การใช้
งานง่าย ความคุ้มค่าในการใช้งานเมือเปรียบเทียบกับต้นทุนและความปลอดภัยแตกต่างกัน ผล
การศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลทีแตกต่างกัน ได้แก่ เพศ และรายได้ทแีตกต่างกัน ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการใช้งานของนวัตกรรมทางการเงิน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท ี .  
ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  Alson & Misagal (2016) ได้ทําการศึกษาการใช้สมาร์ทโฟนใน
นักศึกษามหาวิทยาลัย ทาํการสาํรวจโดยใช้แบบสอบถามจากนักศึกษาทีใช้สมาร์ทโฟนในมหา
วิทยาลัยจาํนวน 125 คน ศึกษาพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟน 5 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการติดต่อสอืสาร 
เช่น ความถีในการตรวจสอบอีเมลต่อคาบเวลา เป็นต้น 2. ด้านการสืบค้นข้อมูล เช่น ความถีใน
การท่องอินเทอร์เน็ตต่อคาบเวลา ความถีในการตรวจสอบหน้าเวบ็ไซต์ต่อคาบเวลา เป็นต้น 3. 

ด้านความบันเทงิ เช่น ความถีในการเล่มเกมต่อคาบเวลา ความถีในการดูหนังต่อคาบเวลาเป็นต้น 
4. ด้านกรณีฉุกเฉิน เช่น ความถีในการโทรหาตาํรวจกรณีทเีกิดเหตุการณ์ไม่ปลอดภัยต่อคาบเวลา
ความถีในการโทรหารถพยาบาลเมือเกิดอุบัติเหตุต่อคาบเวลา เป็นต้น และ 5. ด้านการศึกษา เช่น
ความถีในการจดบันทกึเอกสารต่อวัน ความถีในการค้นหาเนือหาทไีม่เข้าใจต่อวัน เป็นต้น โดยใช้
สถิติทดสอบ (T-Test) เพือทดสอบความแตกต่างค่าคะแนนเฉลียพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของ
นักศึกษาระหว่างเพศชายและเพศหญิง จากผลการทดสอบ พบว่านักศึกษาเพศชายและเพศหญิง
มีพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ 0.05 โดยเพศชายใช้
งานด้านความบันเทงิเป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 3.65 เช่น ฟังเพลง ดูวิดีโอ เป็นต้น ในขณะทเีพศหญิง
ใช้งานด้านการติดต่อสือสาร ร้อยละ 3.72 เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter) และ
อินสตาแกรม (Instagram) และสอดคล้องกับงานวิจัยของภัทรา มหามงคล (2554) ได้ศึกษาปัจจัย
ทมีีผลต่อการตัดสนิใจเลือกใช้บริการธนาคารผ่านทางโทรศัพทมื์อถือของธนาคารกสกิรไทย จาํกดั
(มหาชน) ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครกลุ่มตัวอย่างทใีช้ในการศึกษาทังหมด 400 คน
และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณผลการศึกษาพบว่า  กลุ่มตัวอย่างส่วน
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ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26-30 ปี จบการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพ
เป็นพนักงานบริษัทเอกชน รายได้ต่อเดือนเฉลียอยู่ในช่วง 20,001-30,000 บาท ผลจากการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านรายได้และอายุทีแตกต่างกันส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของธนาคารกสิกรไทยของผู้ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ส่วนลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านเพศ ระดับการศึกษา และ
อาชีพทแีตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารทางโทรศัพทมื์อถือของธนาคาร
กสิกรไทยของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน  ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการทีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารผ่านทาง
โทรศัพท์มือถือของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ได้แก่ ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ 
ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านสถานทีจัดจาํหน่าย และปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ส่วนปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดบริการทีไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารผ่านทาง
โทรศัพท์มือถือของธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้าน
ราคา และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

2. จากสมมติฐานท ี  “พฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Banking ได้แก่ การเลือกใช้
บริการ ความถีในการใช้บริการและจาํนวนเงินเฉลียในการใช้บริการต่อครังทแีตกต่างกันส่งผลให้
ประสทิธภิาพประสิทธิภาพการใช้งานของนวัตกรรมทางการเงิน ได้แก่ การใช้งานง่าย ความคุ้มค่า
ในการใช้งานเมือเปรียบเทียบกับต้นทุนและความปลอดภัยแตกต่างกัน ผลการศึกษา พบว่า 
พฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Banking ด้านรายได้หลักทผ่ีานบริการ ด้านสถานทใีช้บริการ และ
ด้านจํานวนเงินทีใช้ทําธุรกรรมผ่าน Mobile Banking เฉลียต่อครังทีแตกต่างกันส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการใช้งานของนวัตกรรมทางการเงิน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท ี .  
ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของประดิษฐาพร จันทรเลิศ ( ) ศึกษาเรือง ปัจจัยทีมีผลต่อ
พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ SCB EASY NET ของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) พบว่า 
ปัจจัยด้านพฤติกรรมทเีกียวข้องกบัการใช้อนิเตอร์เนต็ทวัไป ด้านความถีในการใช้อนิเตอร์เนต็ต่อ
สัปดาห์และระยะเวลาเฉลียในการใช้อินเตอร์เนต็ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับพฤติกรรม
การใช้บริการ SCB EASY NET ของธนาคารไทยพาณิชย์จาํกัด (มหาชน) ด้านระยะเวลาเฉลียใน
การใช้อินเตอร์เนต็ต่อครังมีความสัมพันธ์ในทศิทางเดียวกับพฤติกรรมการใช้บริการ SCB EASY 

NET ของธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกัด (มหาชน) ส่วนปัจจัยด้านทัศนคติเกยีวกับส่วนประสมทาง
การตลาดสาํหรับสินค้าบริการด้านผลิตภัณฑ์และด้านช่องทางการจัดจาํหน่ายมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกับพฤติกรรมการใช้บริการ SCB EASY NET ของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด 
(มหาชน) ด้านระยะเวลาการใช้บริการเวบ็ไซด์/ครัง  
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9. ขอ้เสนอแนะ
1.ขอ้เสนอแนะเพอืการนําไปใช้
1.1 จากผลการศึกษา พบว่า ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้หลัก

ทผ่ีานบริการ Mobile banking ของธนาคารกสกิรไทย มีการทาํธุรกรรมทางการเงินทแีล้วแต่สะดวก 
ส่วนใหญ่มีการใช้บริการ Mobile Banking ในการทาํธุรกรรมประเภทโอนเงินระหว่างบัญชี มี
ความถีในการใช้งาน Mobile Banking เฉลียต่อเดือนท ี  -  ครัง และส่วนใหญ่มีจาํนวนเงินที
ใช้ทาํธุรกรรมผ่าน Mobile Banking เฉลียต่อครังที น้อยกว่าหรือเท่ากับ ,  บาท ดังนัน
ผู้ประกอบการควรมุ่งให้ความสาํคัญ การพัฒนาแอพพลิเคชันให้มีความเสถียรอยู่ตลอดเวลา ให้
ลูกค้าสามารถ ใช้งานได้โดยไม่สะดุด หรือต้องค่อยตรวจสอบการติดตามการใช้งานของลูกค้าเป็น
ประจาํ  

1.2 จากการศึกษา พบว่า ประสิทธิภาพการใช้งานนวัตกรรมทางการเงินผ่าน Mobile 

Banking โดยรวมอยู่ในระดับมากทีสุด เมือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทสีุดทุก
ด้าน ได้แก่ ด้านความคุ้มค่าในการใช้งานเมือเปรียบเทยีบกับต้นทุน มีค่าเฉลียมากทสีุด รองลงมา
คือ ด้านความปลอดภัย และด้านการใช้งานง่าย มีค่าเฉลียตําสุด ดังนันผู้ประกอบการควรให้
ความสาํคัญการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินผ่าน Mobile Banking อยู่ตลอดเวลา ควรมีการให้
ความรู้ความเข้าใจในการใช้งานนวัตกรรมทางการเงินผ่าน Mobile Banking ควรจัดการรณรงค์
หรือการส่งเสริมการตลาดเพือทาํให้ผู้ใช้บริการเกิดความรู้สึกว่า การใช้งานนวัตกรรมทางการเงิน
ผ่าน Mobile Banking เป็นการทาํธุรกรรมทางการเงินทีง่ายสะดวกและมีระบบความปลอดภัยสูง
ควบคู่กับการนาํเสนอกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอนืๆ อาทิการยกเลิกค่าธรรมเนียมในการชาํระ
ค่าบริการสนิค้าและบริการต่างๆ  

2. ขอ้เสนอแนะเพือการวิจัยครงัต่อไป
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพือการวิจัยครังต่อไป ดังนี
2.1ควรศึกษาปัจจัยอืนทีของการใช้งานนวัตกรรมทางการเงินของพนักงานเอกชน

ทวัไป เช่น ความพึงพอใจในการใช้งานนวัตกรรมทางการเงินเพือให้ทราบถึงความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ ข้อมูลทไีด้สามารถปรับปรุงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อไป  

2.2 ควรศึกษาถึงปัจจัยทีสร้างความภักดีต่อนวัตกรรมทางการเงินของแต่ละธนาคาร 
เพราะหากมีการภักดี ต่อธนาคารแล้ว ผู้บริโภคอาจมีการแนะนาํต่อแบบปากต่อปาก ซึงถือเป็น
แหล่งข้อมูลหนึงทีผู้บริโภค ได้รับรู้ข่าวสารเกียวกับการใช้บริการ Mobile Banking โดยจะสร้าง
ผลดีให้กบัผู้ประกอบการต่อไป 

2.3 ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Banking ทส่ีงผลต่อประสทิธิภาพ
การใช้งานนวัตกรรมทางการเงินของพนักงานเอกชนทวัไป ในระเบียบวิธีวิจัยแบบอนื เพือให้ได้
ข้อมูลเชิงลึกจากมุมมองของลูกค้า และเพือให้ผลการวิจัยทางด้านพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile 
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Banking ทีส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานนวัตกรรมทางการเงินของพนักงานเอกชนทัวไป มี
ความครอบคลุม และชัดเจนมากขึน อาทิ การวิจัยเชิงคุณภาพผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่ม
ประชากรทวัไปในกรุงเทพมหานคร เป็นต้น 

10.กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนีสาํเรจ็ลงได้ด้วยความกรุณาช่วยเหลือแนะนาํอย่างดียิงจากหลายๆทา่น

โดยเฉพาะอย่างยิง ผศ.ดร. ดารณี เออืชนะจิต ซึงเป็นอาจารย์ทปีรึกษา รวมทงั รศ.ดร.ธนิดา จิตร์
น้อมรัตน์ และ ดร.ศิริเดช คําสุพรหมทีได้ให้ปรึกษาแนะนําและข้อคิดเห็นต่างๆ ในการวิจัย
ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ มาโดยตลอดผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงู 

ขอขอบพระคุณพนักงานเอกชนทัวไปทุกท่านทีให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถาม จนทาํให้งานวิจัยครังนีสาํเรจ็ลุล่วงไปด้วยดี 

อนึงผู้วิจัยหวังว่า งานวิจัยฉบับนีจะมีประโยชน์อยู่ไม่ใช่น้อย และขอมอบความกตัญ ู
กตเวทติาคุณ แด่บิดา มารดา ทส่ีงเสริมผู้วิจัยได้มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนจนทาํให้ผู้วิจัยมีโอกาส
ทาํงานวิจัยเล่มนีจนสาํเรจ็ลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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