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บทคดัย่อ 
 การค้นคว้าอิสระนี้ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้เทคโนโลยีทางการเงินจาก
ธนาคารพาณิชย์ของผู้บรโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยศกึษาปัจจยัด้านประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการ
ตัดสินใจที่มีผลต่อการยอมรับการเลือกใช้เทคโนโลยีทางการเงินจากธนาคารพาณิชย์ของผู้บริโภคในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร  

กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้คอื ประชากรทัว่ไปทีอ่าศยัอยู่ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ทีเ่คยใชบ้รกิาร
เทคโนโลยทีางการเงนิจากธนาคารพาณิชย ์จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามปลายปิด ทีผ่่านการตรวจสอบความ
เชื่อมัน่และความตรงเชงิเนื้อหา ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลประชากรศาสตร์และสถติเิชงิอนุมานทีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิาน 
ไดแ้ก่ การวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิพหุ 

ผลการศกึษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างทีศ่กึษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิจ านวน 214 คน อายุ 31 – 35 ปี สถานภาพ
โสด มรีะดบัการศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีมอีาชพีเป็นพนกังานบรษิทัเอกชน และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนอยู่ที ่25,001 – 
35,000 บาท สว่นผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่าปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์จ าแนกตามเพศ สถานภาพและรายไดท้ี่
แตกต่างกนัมอีทิธพิลต่อการเลอืกใชเ้ทคโนโลยทีางการเงนิไม่แตกต่างกนั แต่ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ จ าแนกตาม
อายุ ระดบัการศกึษาและอาชพีทีแ่ตกต่างกนัมอีทิธพิลต่อการเลอืกใชเ้ทคโนโลยทีางการเงนิทีแ่ตกต่างกนั  พฤตกิรรม
การตดัสนิใจใชบ้รกิารเทคโนโลยทีางการเงนิมอีทิธพิลต่อการยอมรบัการเลอืกใชเ้ทคโนโลยทีางการเงนิจากธนาคาร
พาณิชย์ของผู้บรโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ม ี3 ด้าน คอื ด้านความมุ่งมัน่ในการใชบ้รกิารเทคโนโลย ีด้านการ
ตดัสนิใจเลอืกใช ้และดา้นเจตคตขิองผูใ้ชบ้รกิาร ตามล าดบั สว่นอกี 3 ดา้น คอื ดา้นประสบการณ์ผูใ้ช ้ดา้นเครื่องหมาย
การค้า และด้านความเชื่อมัน่ในการใชเ้ทคโนโลย ีนัน้ ไม่มอีทิธพิลต่อการเลอืกใช้บรกิารเทคโนโลยทีางการเงนิจาก
ธนาคารพาณิชยข์องผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
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ABSTRACT 

This independent research The objective is to study factors influencing the use of financial technology 

from commercial banks of consumers in Bangkok. By studying demographic factors and decision-making 
behavior affecting the adoption of financial technology selection from commercial banks of consumers in 
Bangkok. 

The sample group used in the study was General population living in Bangkok Who used to use 

financial technology from 400 commercial banks using closed-end questionnaires That has passed the 

confidence and content validation In data collection demography And inferential statistics used to test 
hypotheses, including multiple regression analysis. 

The study indicated that Most sample groups studied Being 214 female, age 31 - 35 years, single 
status, having a bachelor's degree Have a career as a private company employee And the average income 
per month is 25,001 - 35 ,000 baht. As for the hypothesis testing, it is found that demographic factors are 
classified by gender, status and income, which have different influence on the selection of financial technology. 
But demographic factors are classified according to age, education level and different occupations, influencing 

the selection of different financial technologies The decision to use financial technology services has an 
influence on the adoption of financial technology selection from commercial banks of consumers in 
Bangkok. There are 3 aspects: commitment in using technology services the decision to use and the attitude 

of the users, respectively. The other 3 aspects are user experience Trademark and the confidence in using the 
technology does not influence the selection of financial technology services from commercial banks of 
consumers in Bangkok. 

Keywords: Technology Acceptance,Decision to use the mobile banking service,Commercial banks   
 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 สภาพแวดลอ้มการด าเนินงานของธุรกจิธนาคารพานิชยเ์ปลีย่นแปลงไปตามกระแสโลกาภวิฒัน์ เทคโนโลยี
เริม่เขา้มามบีทบาทกบัการด าเนินธุรกจิของธนาคารมากขึน้ หากยอ้นกลบัไปในการด าเนินของธนาคารในช่วงก่อน 20 
ปีที่ผ่านมา จะพบว่าทรพัยากรที่ส าคญัของธนาคารจะเน้นทีท่รพัยากรบุคคลเป็นหลกั ซึ่งเป็นไปตามหลกัการบรหิาร 
4M อนัประกอบไปดว้ย MAN หมายถงึ คน ซึง่เป็นทรพัยากรหลกัทีธุ่รกจิในสมยัก่อน 20 ปีทีผ่่านมา เป็นทรพัยากรทาง
ธุรกจิทีส่ าคญั MONEY หมายถงึ เงนิ คอืการจดัหาและจดัสรรการเงนิของธุรกจิใหเ้กดิประสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล 
อนัดบัต่อมา MATERIALS หมายถงึการบรหิารวสัดุในการด าเนินงานทีม่อียู่อย่างจ ากดัใหม้ปีระสทิธภิาพใชว้สัดุต่างๆ 
เหล่านัน้ได้คุ้มค่ามากที่สุด อนัดบัสุดท้าย MANANGEMENT หรือการจดัการโดยการบรหิารควบคุมทรพัยากรของ
ธุรกจิ เพื่อใหก้ารบรหิารธุรกจิบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์รมากทีส่ดุ แต่ในปัจจุบนัเทคโนโลยไีดเ้ขา้มามบีทบาทในการ
ด าเนินธุรกจิมากยิง่ขึน้ ปัจจุบนั นี้เทคโนโลยมีคีวามส าคญัต่อการด ารงชวีติเพราะววิฒันาการเหล่านัน้แทรกซมึ อยู่ใน
ทุกตารางการใชช้วีติของมนุษย ์เพราะมนุษยม์กีารพัฒนาคดิคน้สิง่อ านวยความสะดวกสบายต่อการด ารงชวีติเป็นอนั
มาก เทคโนโลยไีดเ้ขา้มาเสรมิปัจจยัพืน้ฐานการด ารงชวีติไดเ้ป็นอย่างด ีเทคโนโลยไีดเ้ขา้มามบีทบาทอย่างมาก มกีาร



พฒันาอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อใหม้คีวามเสมอืนกบัโลกของจรงิมาทีสุ่ด ดว้ยเหตุนี้ธนาคารผูซ้ึง่เป็นสถาบันรบัฝากเงนิของ
ประชาชนโดยเริม่มาตัง้แต่รชักาลที ่5 โดยพระเจา้บรมวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้ไชยนัตมงคล กรมหมื่นมหศิรราชหฤทยั ได้
ทรงก่อตัง้ บุคคลภัย์ (Book Club) ซึ่งเป็นต้นก าเนิดของธนาคารแห่งแรกของไทย นัน้คอื แบงก์สยามกมัมาจล หรอื 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) โดยธนาคารดังกล่าว ท าหน้าที่เป็นธนาคารพาณิชย์ (Commercial bank) 
หมายถงึการประกอบธุรกจิประเภทรบัฝากเงนิทีต่อ้งจ่ายคนืเมื่อทวงถาม หรอืเมื่อสิน้ระยะเวลาอนัไดก้ าหนดไว ้และใช้
ประโยชน์จากเงนินัน้ในทางหนึ่งหรอืหลายทาง เช่นการกูย้มื ซือ้ขายหรอืเกบ็เงนิตามตัว๋เงนิ หรอืตราสารเปลีย่นมอือื่น
ใด ซือ้หรอืขายเงนิตราต่างประเทศ ทัง้นี้จะประกอบธุรกจิประเภทอื่นๆ อนัเป็นประเพณีของธนาคารพาณิชยด์ว้ยกไ็ด ้
ส าหรบัธนาคารพาณิชย ์คอืธนาคารทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบการธนาคารพาณิชยแ์ละหมายความรวมถงึสาขาของ
ธนาคารต่างประเทศที่ได้รบัอนุญาตให้ประกอบการธนาคารพาณิชย์ด้วย แต่เมื่อเทคโนโลยเีขา้มามสี่วนร่วมในการ
พฒันาด้านต่างๆ ธนาคารจึงไม่ได้จ ากดัอยู่ในรูปแบบการให้บริการแบบเดิม ดงันัน้การด าเนินงานของธนาคารใน
อนาคตจงึอาจไม่ไดเ้หมอืนเดมิอกีต่อไป แต่โดยนยัยะและความส าคญัแลว้ธนาคารกย็งัมคีวามส าคญัในฐานะตวักลางที่
ถอืเงนิเยอะอยู่ด ีทว่าเมื่ออนิเทอรเ์น็ตเขา้มามบีทบาทมากขึน้ ธนาคารจงึมกีารปรบัเปลีย่นหน้าทีไ่ปตามเทคโนโลย ีจงึ
เป็นจุดเริม่ตน้ของระบบOnline Banking ซึง่เกดิขึน้ในปี ค.ศ. 2010 จงึเป็นจดเริม่ตน้ในยุคทีส่มารท์โฟนเริม่เบ่งบานเริม่
มีผู้พัฒนาแอปโมบายแบงกิ้ง หลังจากที่อินเทอร์เน็ตเข้ามามีส่วนในการใช้ชีวิต บทบาทของธนาคารเกิดการ
เปลี่ยนแปลงขึน้เช่นกนั โดยธนาคารเองกต็้องพฒันา หรือน าเทคโนโลยเีขา้มาช่วยเสรมิให้บริการน่าสนใจมากขึน้ 
ขณะเดยีวกนัเทคโนโลยกีท็ าให้เกดิการเปลีย่นแปลงของวงการธนาคารมากมาย  ดว้ยเหตุนี้ธนาคารในฐานะสถาบนั
ทางการเงนิหลกัจงึต้องหนัมาพฒันาหรอืลงทุนในเทคโนโลยทีางการเงนิ (FinTech) ที่ตวัเองสามารถเป็นเจ้าของได้ 
เพื่อจูงใจใหลู้กคา้ของธนาคารยงัอยู่และใชแ้พลตฟอรม์จ่ายเงนิแบบดจิติอลของตวัเอง แต่ขณะเดยีวกนัธนาคารกไ็ม่ได้
เสยีอะไร เพราะสุดท้ายตัวกลางที่เป็นผู้ดูแลเงินลูกค้าก็เป็นธนาคารอยู่ดีเพราะระบบ Online Banking คือธนาคาร
ทางเลือกของคนรุ่นใหม่  และเป็นจุดเริม่ต้นของหลายธนาคารออนไลน์เกิดขึ้นตามมา อาทิ GoBank, Ally, USAA, 
Vitual Wallet by PNC แต่อย่างไรกต็ามธนาคารออนไลน์เหล่านี้ลว้นแต่เป็นพารท์เนอร์กบัสถาบนัการเงินขนาดใหญ่ 
ส่วนสถาบนัการเงนิกย็งัเป็นตวักลางในการ ‘จ่าย’ อยู่ด ีเพยีงแต่ม ีOnline Banking มาเป็นด่านหน้าเพื่อปรบัใหไ้ลฟ์
สไตล์การจบัจ่ายของคนใชง้านมคีวามสะดวกมากขึน้  ส าหรบัธนาคารในเมอืงไทย ตอนนี้ทนัสมยัทีสุ่ดในแง่ของการ
ให้บรกิารที่ได้รบัการยอมรบับทบาทของธนาคารต่อไปจะเป็นการพฒันา Digital Solutions ต่างๆ ให้เป็นได้มากกว่า
ผูใ้หบ้รกิารดา้นธุรกรรมการเงนิเหมอืนเช่นในปัจจุบนั เช่น โอนเงนิ จ่ายบลิ เตมิเงนิ โอนเงนิเดอืน และธุรกรรมทางการ
เงนิอื่นๆ โดยจะเน้นการพฒันาเทคโนโลยต่ีางๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อท าใหล้กูคา้ไดร้บัความสะดวก รวดเรว็ และปลอดภยั
มากยิง่ขึน้จะเหน็ว่าที ่ยุคนี้อนิเทอรเ์น็ตคอืสิง่ทีเ่ขา้มาเปลีย่นแปลงทุกอย่างเพื่อใหช้วีติคนง่ายขึน้ทีสุ่ดเท่าทีจ่ะสามารถ
ท าไดโ้ดย ธนาคารเองกถ็อืเป็นระบบทีม่กีารเปลีย่นแปลงมาตลอดตัง้แต่ยุคก่อนจนถงึยุคปัจจุบนั และอนาคต 

จากสถานการณ์ดงักล่าวจงึน ามาสู่การศกึษาเรื่อง “ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกใชเ้ทคโนโลยทีางการเงนิจากธนาคาร
พาณิชย์ของผู้บริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร” ซึ่งจะศึกษามุมมองของผู้บรโิภค ทัง้ปัจจยัทางด้านคุณภาพการ
บรกิารทีส่่งผลต่อการใชเ้ทคโนโลยขีองผูบ้รโิภคทีม่าใชบ้รกิารธนาคารพาณิชยต์ลอดจน เพื่อใหผู้ท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งน า
ปัจจยัทีส่ าคญัไปภาพลกัษณ์และบรกิารทีต่อบสนองผูบ้รโิภคสรา้งความเชื่อมัน่และเลอืกใชใ้นทีสุ่ดซึง่ เป็นสิง่ส าคญัต่อ
การเพิม่การใช้งานเทคโนโลยทีางการเงนิน าขอ้มูลที่ได้มาวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้ตอบสนองผู้บริโภค
ต่อไปในอนาคต 
 
 



วิธีการด าเนินการวิจยั 
1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรในการวิจัยครัง้นี้ คือ ผู้ที่เคยใช้บริการเทคโนโลยีทางการเงินจากธนาคารพาณิชย์ในจังหวดั
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ราย ไม่ทราบค่าจ านวนประชากรอย่างแน่ชดัในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานครและการสุม่
ตวัอย่างใชว้ธิแีบบไมม่คีวามน่าจะเป็น ( Non – Probability Sampling) ใชช้นิดแบบบงัเอญิ (Accidental Sampling) คอื
ผู้ตอบแบบสอบถามต้องเป็นผูท้ีเ่คยใชบ้รกิารเทคโนโลยทีางการเงนิจากธนาคารพาณิชยใ์นจงัหวดักรุงเทพมหานคร
และเพื่อเป็นการสรา้งความเชื่อมัน่ให้การตอบแบบสอบถามครัง้นี้มคีวามน่าเชื่อถอืก่อนการตอบแบบสอบถามผูว้จิยั
จะตอ้งถามผูต้อบแบบสอบถามดว้ยค าถามจ านวน 3 ขอ้ดงันี้ 

1. ผู้ตอบแบบสอบถามรู้จกัเทคโนโลยทีางการเงนิหรอืไม่ ในค าถามนี้หากผู้ตอบแบบสอบถาม ตอบ
ค าถามในเชงิยอมรบั ผูว้จิยัจะด าเนินการสอบถามในขอ้ 2 แต่หากตอบค าถามในเชงิปฏเิสธ ผูว้จิยัจะท าการยุตกิารเกบ็
ผลส ารวจของผูต้อบแบบสอบถามและท าการเปลีย่นผูต้อบแบบสอบถาม 

2. ผูต้อบแบบสอบถามเคยใชบ้รกิารเทคโนโลยทีางการเงนิหรอืไม่ ในค าถามนี้หากผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอบค าถามในเชงิยอมรบั ผู้วจิยัจะด าเนินการสอบถามในค าถามขอ้ที่ 3 เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมัน่และลดการ
ผดิพลาด แต่หากตอบค าถามในเชงิปฏเิสธ ผู้วจิยัจะท าการยุติการเกบ็ผลส ารวจของผู้ตอบแบบสอบถามและท าการ
เปลีย่นผูต้อบแบบสอบถาม 

3. ผู้ตอบแบบสอบถามใชเ้ทคโนโลยทีางการเงนิประเภทใด หากในค าตอบขอ้นี้ผู้ตอบแบบสอบถาม
สามารถบอกชื่อของเทคโนโลยทีางการเงินชื่อหนึ่งชื่อใด ที่มีความสอดคล้องและเป็นไปตามนิยามแห่งนิยามศพัท์
เฉพาะทีร่ะบุไวใ้นวจิยัฉบบันี้ ผูว้ ิจยัจะท าการทดสอบโดยใช ้“แบบสอบถามเพื่อการวจิยัเรื่องปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการ
เลอืกใชเ้ทคโนโลยทีางการเงนิจากธนาคารพาณิชยใ์นจงัหวดักรุงเทพมหานคร”  ต่อไป แต่หากค าตอบทีไ่ดร้บัมลีกัษณะ
ทีไ่ม่สอดคลอ้งหรอืไม่เป็นไปตามนิยามแห่งนิยามศพัทเ์ฉพาะทีร่ะบไุวใ้นวจิยัฉบบันี้ ผูต้อบแบบสอบถามผูว้จิยัจะท าการ
ยุตกิารเกบ็ผลส ารวจของผูต้อบแบบสอบถามและท าการเปลีย่นผูต้อบแบบสอบถาม  
 
2. เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 ลกัษณะเครื่องมอื เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลการวจิยัครัง้นี้  คอืแบบสอบถามเพื่อการวจิยัเรื่อง ”
ปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อการเลอืกใชเ้ทคโนโลยทีางการเงนิจากธนาคารพาณิชยใ์นจงัหวดักรุงเทพมหานคร” ผู้วจิยัไดใ้ช้
เครื่องมอืในการเกบ็รวมรวมขอ้มูล ขอ้คดิเหน็จากกลุ่มตวัอย่างทัง้แบบแจกแบบสอบถามโดยตรงกบักลุ่มตวัอย่างและ
ผ่านทางแบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) ซึ่งเป็นค าถามที่มทีางเลือกให้กบัผู้ตอบแบบสอบถามเลอืก
เพยีง 1 ขอ้ ทัง้นี้ค าถามที่น ามาใช้สร้างขึน้จากกรอบแนวคิดที่พฒันาจากวรรณกรรมและงานวจิยัที่เกี่ยวข้อง  โดย
ค านึงถงึวตัถุประสงคข์องการวจิยัเป็นหลกั เน้ือหาของแบบสอบถามประกอบดว้ย 3 สว่น 
 ส่วนที ่1 แบบสอบถามเกีย่วกบัปัจจยัส่วนบุคคล  ไดแ้ก่ เพศ  อายุ  สถานภาพ  ระดบัการศกึษา  อาชพีและ
ระดบัรายได ้
 ส่วนที่ 2 ค าถามทีเ่กี่ยวกบัการตดัสนิใจในการเลอืกใชเ้ทคโนโลยทีางการเงนิจากธนาคารพาณิชย ์เพื่อดูว่า
ลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิารมรีะดบัการตดัสนิใจมากน้อยเพยีงใด ประกอบดว้ย 6 ดา้น ไดแ้ก่ ประสบการณ์ของลกูคา้ เครื่องหมาย
การค้า ความรู้สึกที่มีต่อเครื่องหมายการค้า  ความเชื่อมัน่ ความมุ่งมัน่ในการใช้ และการตัดสินใจใช้บริการ 
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale) โดยใชม้าตรวดัตามวธิขีองลเิคริท์ 
  
 ส่วนที ่3 ค าถามเกีย่วกบัการยอมรบัการเลอืกใชบ้รกิารทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกใชเ้ทคโนโลยทีางการเงนิจาก
ธนาคารพาณิชยใ์นจงัหวดักรุงเทพมหานคร เพื่อดูว่าในแต่ละกจิกรรมของพฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้รกิารเทคโนโลยี
ทางการเงนิจากธนาคารพาณิชยข์องผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ผูท้ าแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็มาก



น้อยเพยีงใด ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ความตัง้ใจใช้เทคโนโลยทีางการเงนิจากธนาคารพาณิชย์ ความเชื่อมัน่ใน
เทคโนโลยทีางเงนิจากธนาคารพาณิชย ์การบอกต่อการใชบ้รกิารในเทคโนโลยทีางการเงนิจากธนาคารพาณิชย ์ ความ
อ่อนไหวต่อราคาในการใชเ้ทคโนโลยีทางการเงนิจากธนาคารพาณิชย ์และการบอกต่อปัญหาจากการใชเ้ทคโนยทีาง
การเงนิจากธนาคารพาณิชย ์ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยใชม้าตรวดั
ตามวธิขีองลเิคริท์ 
 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ เพื่อความมัน่ใจว่าเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีความ
น่าเชื่อถือผู้วจิยัจงึได้ด าเนินการในการทดสอบความถูกต้องของเนื้อหา (Content Validity) รวมถึงการทดสอบความ
น่าเชื่อถือ (Reliability) โดยการน าแบบสอบถามไปปรกึษาผู้เชีย่วชาญที่มคีวามเกี่ยวขอ้งกบังานวจิยั เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องของปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกใชเ้ทคโนโลยทีางการเงนิจากธนาคารพาณิชย์ รวมถึงความเขา้ใจใน
ค าถามและตรงกบัวตัถุประสงคข์องงานวจิยั วธิกีารหาค่าความเทีย่งตรงนัน้จะน าค าถามไปตรวจสอบความเทีย่งตรง
ตามเนื้อหาจากผูเ้ชีย่วชาญ จากนัน้จะน ามาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง ( Index Objective Congruence : IOC) โดยใช้
สตูรค านวณดงันี้ 
     IOC = (∑R) / N 

เมื่อ  IOC  แทน ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of congruence) 
   R แทน คะแนนความเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญต่อค าถามแต่ละขอ้ 
   N  แทน จ านวนผูเ้ชีย่วชาญ 
 

การหาความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยน าแบบสอบถามไปท าการทดลองใช้ (Tryout) กบักลุ่มประชากรที่มี
ลกัษณะคล้ายคลงึกบักลุ่มตวัอย่างที่ท าการวจิยั  จ านวน  30  ราย  หลงัจากนัน้น าแบบสอบถามมาวเิคราะหเ์พื่อหา
ความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม  โดยใช้สัมประสิทธิแ์อลฟ่าของครอนบาค (Cronbrach’sAlpla Coefficient) ซึ่ง
ก าหนดค่ามากกว่า 0.75 และน าแบบสอบถามไปด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง (สุวมิล ติรกานนท์
,2549) ส าหรบัแบบสอบถามทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้  เมื่อน ามาค านวณหาค่าความเชื่อมัน่ดว้ย  Cronbrach’sAlpla ไดค้่า
เท่ากบั 0.954 ซึง่มคี่าความเชื่อมัน่อยู่ในระดบัสงู (มากกว่า 0.75) จงึน าไปใชเ้กบ็ขอ้มลูกบักลุ่มตวัอย่างได้ 

 
การแปรผลขอ้มูล งานวจิยัในครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณผู้วจิยัได้น าวธิวีดัแบบ Rating Scale ของ Likert 

Scale โดยก าหนดใหม้รีะดบัความคดิเหน็ 5 ตวัเลอืก ซึง่เป็นการใหค้ะแนนในเชงิบวก จากนัน้หาค่าเฉลีย่ของคะแนนที่
ไดม้าแปลความหมาย และเพื่อใหส้ามารถแยกระดบัความคดิเหน็ได ้จงึก าหนดความกวา้งของแต่ละระดบัโดยใชว้ธิกีาร
ค านวณ ดงันี้  

     พสิยั =   
คะแนนสงูสุด−คะแนนต ่าสุด

จ านวนชัน้
 

พสิยั =  
5−1

5
 

พสิยั =  0.8  

  

จากการพจิารณาขา้งตน้เกณฑท์ีใ่ชใ้นการประเมนิค่าระดบัปัจจยัต่างๆ จะแบ่งระดบั คะแนนเป็น 5 ระดบั ตาม
เกณฑก์ารแปลความหมายดงันี้   



ค่าเฉลีย่คะแนนต้ังแต่ 4.21 - 5.00  หมายถงึ  ผูต้อบแบบสอบถามเหน็ดว้ยกบัปัจจยั มากทีสุ่ด มคี่าเท่ากบั 5 
คะแนน  

ค่าเฉลี่ยคะแนนตัง้แต่ 3.41 - 4.20  หมายถึง  ผู้ตอบแบบสอบถามเหน็ด้วยกบัปัจจยั มาก มีค่าเท่ากบั 4 
คะแนน  

ค่าเฉลีย่คะแนนต้ังแต่ 2.61 - 3.40  หมายถงึ  ผูต้อบแบบสอบถามเหน็ดว้ยกบัปัจจยั ปานกลาง มคี่าเท่ากบั 3 
คะแนน  

ค่าเฉลี่ยคะแนนต้ังแต่ 1.80 - 2.60  หมายถึง  ผู้ตอบแบบสอบถามเหน็ด้วยกบัปัจจยั น้อย มคี่าเท่ากบั 2 
คะแนน  

ค่าเฉลีย่คะแนนต้ังแต่ 1.00 - 1.80  หมายถงึ  ผูต้อบแบบสอบถามเหน็ดว้ยกบัปัจจยั น้อยทีส่ดุ มคี่าเท่ากบั 1 
คะแนน 

 

3.การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. ขอ้มูลปฐมภูม ิ(Primary Data) เป็นขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการเกบ็แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างผูบ้รโิภคซึง่เป็น
การจากแบบสอบถาม (Questionnaire)และการท าแบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionaire) ใช้กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 400 ชุด และการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อท าการ วเิคราะหข์อ้มลูในขัน้ตอนต่อไป  

2. ขอ้มลูทุตยิภูม ิ(Secondary Data) เป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากการ ทบทวนวรรณกรรม แนวคดิ ทฤษฎ ี
และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกใชเ้ทคโนโลยทีางการเงนิจากธนาคารพาณิชยข์องผูบ้รโิภคใน
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

4.การวิเคราะหข์้อมูล 

การวเิคราะห์ขอ้มูลที่ได้จากการรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างของงานวจิยัเรื่อง "ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการ
เลอืกใช้เทคโนโลยทีางการเงนิจากธนาคารพาณิชยข์องผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร  " โดยจะน ามาวเิคราะห์
ประมวลผลทางสถติ ิซึง่แบ่งการวเิคราะหข์อ้มลูดงันี้  

1. การวเิคราะหส์ถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics)  

เป็นการน าเสนอตวัแปรทีไ่ดจ้ากการท าวจิยัมาอธบิายรายละเอยีดขอ้มลู ประกอบไปดว้ย   

1. ค่ารอ้ยละ (Percentage)   

2. การแจกแจงความถี ่(Frequency)   

3. ค านวณค่าเฉลีย่ (Mean)   

4. สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. การวเิคราะหเ์ชงิอนุมาน (Inferential Statistics)  

1. การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิเปรยีบเทยีบ ดว้ยการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว One-Way ANOVA โดยใช้
ค่า F-test เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรที่มีมากกว่า 2 ตัวแปรขึ้นไป เพื่อทดสอบด้านปัจจัย



ประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้เทคโนโลยีทางการเงินของผู้บริโภคในเขตจังหวัด
กรุงเทพมหานครว่ามคีวามแตกต่างกนัหรอืไม่ 

2. การวเิคราะหเ์พื่อทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอสิระทัง้ 6 ดา้นซึง่ไดแ้ก่ ดา้นประสบการณ์ผูใ้ช ้ดา้น
เครื่องหมายการค้า เจตคติของผู้ใช้บริการ ความเชื่อมัน่ในการใช้บรกิาร ความมุ่งมัน่ในการใช้บรกิาร และด้านการ
ตดัสนิใจใชบ้รกิาร กบัตวัแปรตามซึง่ใชม้าตรวดัอนัตรภาค และเพื่อทดสอบถงึความแตกต่างทีต่วัแปรอสิระดงักล่าวแต่
ละตวัมต่ีอตวัแปรตาม คอืการยอมรบับรกิารเทคโนโลยทีางการเงนิจากธนาคารพาณิชย์ของผู้บริ โภคในเขตจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร ดงันัน้สถติทิีใ่ชค้อื การวเิคราะหถ์ดถอยเชงิพห ุ(Multiple Regression Analysis) (กลัยาวานิชยบ์ญัชา
,2550) 

ผลการวิจยั 

การวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างของผูบ้รโิภคทีใ่ชเ้ทคโนโลยทีางการเงนิในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

1.ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญงิ จ านวน 214 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 53.5% ล าดบัรองลงมาคอื เพศชาย จ านวน 186 คน คดิเป็นรอ้ยละ 46.5% 

2.ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 31-35 ปี 
มจี านวนทัง้สิน้ 93 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23% ล าดบัรองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 26-30 ปี มจี านวน ทัง้สิน้ 91 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 22.8% ล าดบัรองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 46ปีขึน้ไป มจี านวนทัง้สิน้ 82 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.5% ล าดบัรองลงมา
อยู่ในช่วงอายุ 36-40 ปี มจี านวนทัง้สิน้ 60 คน คดิเป็นร้อยละ 15% ล าดบัรองลงมาอยู่ในช่วงอายุ41-45 ปี มจี านวน
ทัง้สิน้ 50 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.5% และล าดบัสดุทา้ยอยู่ในช่วงอายุ 21-25 ปี มจี านวน 25 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.2% 

3.ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานภาพ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มสีถานภาพ โสด 
มจี านวนทัง้สิน้ 228 คน คดิเป็นรอ้ยละ 57% ล าดบัรองลงมามสีถานภาพ สมรส มจี านวนทัง้สิน้ 172 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
43% 

4.ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดบั
การศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตร ีมจี านวนทัง้สิน้ 252 คน คดิเป็นรอ้ยละ 63% ล าดบัรองลงมามกีารศกึษาอยู่ในระดบั
ปรญิญาโท จ านวนทัง้สิน้ 85 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.2% ล าดบัรองลงมามกีารศกึษาอยู่ต ่ากว่าปรญิญาตร ีจ านวนทัง้สิน้ 
60 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15% และล าดบัสดุทา้ยมกีารศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาเอก มจี านวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.8% 

5.ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชพี ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีาชพีเป็นพนักงาน
บรษิทัเอกชน จ านวนทัง้สิน้ 168 คน คดิเป็นรอ้ยละ 42% ล าดบัรองลงมาเป็นขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ จ านวน
ทัง้สิน้ 137 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.2% ล าดบัรองลงมามอีาชพีธุรกจิสว่นตวั จ านวนทัง้สิน้ 67 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.8% 
ล าดบัรองลงมามอีาชพีอื่นๆ มจี านวนทัง้สิน้ 16 คน คดิเป็นร้อยละ 4% และล าดบัสุดทา้ยมอีาชพีนักศกึษา มจี านวน
ทัง้สิน้ 12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3% 

6.ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มรีายได้
เฉลีย่ต่อเดอืนอยู่ที ่25,001 – 35,000 บาท มจี านวนทัง้สิน้ 122 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.5% ล าดบัรองลงมามรีายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดอืน 15,001 – 25,000 บาท มจี านวนทัง้สิน้ 112 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28% ล าดบัรองลงมามรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 



35,001 – 45,000 บาท และ45,001 บาทขึน้ไป จ านวนทัง้สิน้ 59 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.8% และล าดบัสุดทา้ยมรีายได้
เฉลีย่ต่อเดอืนไม่เกนิ 15,000 บาท จ านวนทัง้สิน้ 48 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12% 

 การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการเทคโนโลยีทางการเงินของผู้บริโภคในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

พฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการเทคโนโลยีทางการเงินจากธนาคารพาณิชย์ของผู้บริโภคในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมพฤติกรรมการตดัสนิใจใช้ ทัง้ 6 ด้าน ผู้บรโิภคที่ใช้บรกิารเทคโนโลยทีางการเงนิจาก

ธนาคารพาณิชย ์ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้รกิารโดยรวมอยู่ในระดบั มาก ( �̅�= 4.17, 
S.D. = 0.50) และเมื่อพจิารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่าพฤติกรรมการตดัสนิใจใช้บริการเทคโนโลยทีางการเงนิจาก
ธนาคารพาณิชยข์องผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ใหค้วามส าคญัในดา้นความเชื่อมัน่ในการใชเ้ทคโนโลยมีาก

ที่สุดโดยอยู่ในระดบั มากที่สุด (  �̅� = 4.23, S.D. = 0.60) ในขณะที่ ผู้บรโิภคทีใ่ชบ้รกิารเทคโนโลยทีางการเงนิจาก
ธนาคารพาณิชยใ์นจงัหวดักรุงเทพมหานคร ใหค้วามส าคญัใน ดา้นเจตคตขิองผูใ้ชบ้รกิารน้อยทีส่ดุ 

การวเิคราะหข์อ้มลูการยอมรบัการเลอืกใชเ้ทคโนโลยทีางการเงนิจากธนาคารพาณิชยข์องผูบ้รโิภคในจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 

ระดบัการยอมรบัการเลอืกใชเ้ทคโนโลยทีางการเงนิของกลุ่มตวัอย่างในภาพรวมของการยอมรบัการเลอืกใช้
บรกิารเทคโนโลยทีางการเงนิจากธนาคารพาณิชยข์องผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ในภาพรวมของการยอมรบั
การเลือกใช้เทคโนโลยทีางการเงนิ ทัง้ 5 ด้าน ผู้บริโภคที่ใช้บรกิารเทคโนโลยีทางการเงนิจากธนาคารพาณิชย์ ใน

จงัหวดักรุงเทพมหานคร มกีารยอมรบัการเลอืกใชเ้ทคโนโลยทีางการเงนิโดยรวมอยู่ในระดบั มาก (�̅�= 3.94, S.D. = 
0.60) และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นแลว้พบว่าการยอมรบัการเลอืกใชเ้ทคโนโลยทีางการเงนิจากธนาคารพาณิชยข์อง

ผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ใหค้วามส าคญัในดา้นราคามากทีส่ดุโดยอยู่ในระดบั มาก ( �̅�= 4.11, S.D. = 0.91) 
ในขณะที ่การยอมรบัการเลอืกใชเ้ทคโนโลยทีางการเงนิจากธนาคารพาณิชยข์องผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
ใหค้วามส าคญัใน ดา้นการบอกต่อน้อยทีส่ดุ 

 พฤติกรรมการตดัสนิใจใชบ้รกิารดา้นเทคโนโลยทีางการเงนิมอีทิธพิลต่อการยอมรบัการเลอืกใชเ้ทคโนโลยี
ทางการเงินจากธนาคารพาณิชย์ของผู้บริโภคใน จงัหวดักรุงเทพมหานคร  แสดงการวิเคราะห์สถิติถดถอยพหุคูน 
(Multiple regression Analysis) พบว่าตวัแปรอสิระทัง้ 6 ดา้นรวมกนั อธบิายความผนัแปรของการยอมรบัการเลอืกใช้
บรกิารเทคโนโลยทีางการเงนิได้ร้อยละ 44.10 โดยผลว่าปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกใชเ้ทคโนโลยทีางการเงนิจาก
ธนาคารพาณิชยข์องผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร  ม ี3 ดา้นคอื ดา้นเจตคตขิองผูใ้ชบ้รกิาร ดา้นความมุ่งมัน่ใน
การใชบ้รกิารเทคโนโลย ีและดา้นการตดัสนิใจ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยเมื่อพจิารณาอ านาจในการ
พยากรณ์การเปลีย่นแปลงของพฤตกิรรมการเลอืกใชไ้ดด้ทีีสุ่ดคอื ดา้นความมุ่งมัน่ในการใชบ้รกิารเทคโนโลยคีอืดา้นที่
มีปัจจัยที่มีอิทธิพลสูงสุดจากค่า Beta ที่ 0.347 และมีค่า B เท่ากับ 0.385 ซึ่งเป็นคะแนนดิบของค่าสัมประสิทธิ ์
สหสมัพนัธถ์ดถอย ล าดบัรองลงมาคอื ดา้นการตดัสนิใจมคี่า Beta ที ่0.170 และมคี่า B เท่ากบั 0.166 และดา้นเจตคติ
ของผูใ้ชบ้รกิาร มคี่า Beta ที ่0.165 และมคี่า B เท่ากบั 0.160 ซึง่สามารถอธบิายผลไดด้งันี้ 

 เมื่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจใชใ้นดา้นความมุ่นมัน่ในการใชบ้รกิารเทคโนโลยทีางการเงนิ เพิม่ขึน้ 1 หน่วยจะ
ส่งให้ การยอมรับการเลือกใช้บริการเทคโนโลยีทางการเงินจากธนาคารพาณิชย์ของผู้บริโภคในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร เพิม่ขึน้ 0.385 หน่วย อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 



 เมื่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจใชใ้นดา้นการตดัสนิใจใชบ้รกิารเทคโนโลยทีางการเงนิ เพิม่ขึน้ 1 หน่วยจะส่งให ้
การยอมรบัการเลอืกใช้บรกิารเทคโนโลยทีางการเงนิจากธนาคารพาณิชย์ของผู้บรโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
เพิม่ขึน้ 0.166 หน่วย อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 เมื่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจใชใ้นดา้นเจตคตขิองผูใ้ชบ้รกิารเทคโนโลยทีางการเงนิ เพิม่ขึน้ 1 หน่วยจะส่งให ้
การยอมรบัการเลอืกใช้บรกิารเทคโนโลยทีางการเงนิจากธนาคารพาณิชย์ของผู้บรโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
เพิม่ขึน้ 0.160 หน่วย อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 จึงสรุปผลได้ว่า ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการเทคโนโลยีทางการเงินจากธนาคารพาณิชย์ของ
ผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานครม ี3 ดา้น คอื ดา้นความมุ่งมัน่ในการใชบ้รกิารเทคโนโลย ีดา้นการตดัสนิใจเลอืกใช ้
และดา้นเจตคตขิองผูใ้ชบ้รกิาร ตามล าดบั ส่วนอกี 3 ดา้น คอื ดา้นประสบการณ์ผูใ้ช ้ดา้นเครื่องหมายการคา้ และดา้น
ความเชื่อมัน่ในการใชเ้ทคโนโลย ีนัน้ ไม่มอีทิธพิลต่อการเลอืกใชบ้รกิารเทคโนโลยทีางการเงนิจากธนาคารพาณิชยข์อง
ผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

สรปุผลและวิจารณ์ผล 
สรปุผลวิจยั 
 การวเิคราะหข์อ้มูลดา้นประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่างของผูบ้รโิภคทีใ่ชเ้ทคโนโลยทีางการเงนิในจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 

 เพศ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่คอื เพศหญงิ จ านวน 214 คน คดิเป็นรอ้ยละ 53.5% ล าดบัรองลงมา
คอื เพศชาย จ านวน 186 คน คดิเป็นรอ้ยละ 46.5% 

 อายุ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อยู่ในช่วงอายุ 31-35 ปี มจี านวนทัง้สิน้ 93 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23% 
ล าดบัรองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 26-30 ปี มจี านวน ทัง้สิน้ 91 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.8% ล าดบัรองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 
46ปีขึน้ไป มจี านวนทัง้สิน้ 82 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.5% ล าดบัรองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 36-40 ปี มจี านวนทัง้สิน้ 60 คน 
คดิเป็นร้อยละ 15% ล าดบัรองลงมาอยู่ในช่วงอายุ41-45 ปี มจี านวนทัง้สิน้ 50 คน คดิเป็นร้อยละ 12.5% และล าดบั
สดุทา้ยอยู่ในช่วงอายุ 21-25 ปี มจี านวน 25 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.2% 

 สถานภาพ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มสีถานภาพ โสด มจี านวนทัง้สิน้ 228 คน คดิเป็นรอ้ยละ 57% 
ล าดบัรองลงมามสีถานภาพ สมรส มจี านวนทัง้สิน้ 172 คน คดิเป็นรอ้ยละ 43% 

 ระดบัการศกึษา พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มรีะดบัการศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตร ีมจี านวนทัง้สิน้ 
252 คน คดิเป็นร้อยละ 63% ล าดบัรองลงมามีการศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาโท จ านวนทัง้สิน้ 85 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
21.2% ล าดบัรองลงมามกีารศกึษาอยู่ต ่ากว่าปรญิญาตร ีจ านวนทัง้สิน้ 60 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15% และล าดบัสดุทา้ยมี
การศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาเอก มจี านวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.8% 

 อาชพี พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มอีาชพีเป็นพนกังานบรษิทัเอกชน จ านวนทัง้สิน้ 168 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 42% ล าดบัรองลงมาเป็นขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ จ านวนทัง้สิน้ 137 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.2% ล าดบั
รองลงมามอีาชพีธุรกจิสว่นตวั จ านวนทัง้สิน้ 67 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.8% ล าดบัรองลงมามอีาชพีอื่นๆ มจี านวนทัง้สิน้ 
16 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4% และล าดบัสดุทา้ยมอีาชพีนกัศกึษา มจี านวนทัง้สิน้ 12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3% 



 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนอยู่ที ่25,001 – 35,000 บาท 
มจี านวนทัง้สิน้ 122 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.5% ล าดบัรองลงมามรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,001 – 25,000 บาท มจี านวน
ทัง้สิน้ 112 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28% ล าดบัรองลงมามรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 35,001 – 45,000 บาท และ45,001 บาทขึน้
ไป จ านวนทัง้สิน้ 59 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.8% และล าดบัสุดทา้ยมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนไม่เกนิ  15,000 บาท จ านวน
ทัง้สิน้ 48 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12%  

 การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการเทคโนโลยีทางการเงินของผู้บริโภคในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

 พฤตกิรรมการตดัสนิใจใชภ้าพรวม พบว่าผูบ้รโิภคทีใ่ชบ้รกิารเทคโนโลยทีางการเงนิจากธนาคารพาณิชย ์ใน
จงัหวดักรุงเทพมหานคร มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้รกิารโดยรวมอยู่ในระดบั มาก (  �̅� = 4.17, S.D. = 0.50) และ
เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นแลว้พบว่าพฤติกรรมการตดัสนิใจใชบ้รกิารเทคโนโลยทีางการเงนิจากธนาคารพาณิชย์ของ
ผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ใหค้วามส าคญัในดา้นความเชื่อมัน่ในการใช้เทคโนโลยมีากที่สุดโดยอยู่ในระดบั 
มากที่สุด ( �̅�  = 4.23, S.D. = 0.60) ในขณะที่ ผู้บริโภคที่ใช้บริการเทคโนโลยีทางการเงนิจากธนาคารพาณิชย์ใน
จงัหวดักรุงเทพมหานคร ใหค้วามส าคญัใน ดา้นเจตคตขิองผูใ้ชบ้รกิารน้อยทีส่ดุ 
 พฤติกรรมการตดัสนิใจใช้ในด้านประสบการณ์ผู้ใช้ พบว่าผู้บริโภคที่ใช้บริการเทคโนโลยีทางการเงนิจาก
ธนาคารพาณิชย ์ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร มพีฤติกรรมการตดัสนิใจใชบ้รกิารในด้านประสบการณ์ผู้ใชอ้ยู่ในระดบั 
มาก (�̅�  = 4.20, S.D. = 0.58) และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้แลว้พบว่า พฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้รกิารเทคโนโลยทีาง
การเงนิจากธนาคารพาณิชยข์องผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ใหค้วามส าคญัในความถูกตอ้งของขอ้มลูมผีลต่อ
การตดัสนิใจใชบ้รกิารเทคโนโลยทีางการเงนิมากทีสุ่ดโดยอยู่ในระดบั มากทีสุ่ด (�̅�   = 4.29, S.D. = 0.68) ในขณะที ่
ผู้บริโภคที่ใช้บริการเทคโนโลยีทางการเงินจากธนาคารพาณิชย์ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ให้ความส าคัญใน 
ประสบการณ์ของผูท้ีเ่คยใชเ้ทคโนโลยทีางการเงนิมสีว่นช่วยใหต้ดัสนิใจใชเ้ทคโนโลยทีางการเงนิมากยิง่ขึน้น้อยทีส่ดุ 
 พฤติกรรมการตดัสนิใจใช้ในด้านเครื่องหมายการค้า พบว่าผู้บรโิภคที่ใช้บรกิารเทคโนโลยทีางการเงนิจาก
ธนาคารพาณิชย ์ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้รกิารในดา้นเครื่องหมายการคา้ อยู่ในระดบั 
มาก ( �̅�  = 4.10, S.D. = 0.65) และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้แล้วพบว่า พฤติกรรมการตดัสนิใจใชบ้รกิารเทคโนโลยี
ทางการเงนิจากธนาคารพาณิชยข์องผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ใหค้วามส าคญัในความน่าเชื่อถอืของแบรนด์
ธนาคารมีผลต่อการตัดสนิใจใช้เทคโนโลยีทางการเงินมากที่สุดโดยอยู่ในระดบั มาก ( �̅�   = 4.16, S.D. = 0.74) 
ในขณะที ่ผูบ้รโิภคทีใ่ชบ้รกิารเทคโนโลยทีางการเงนิจากธนาคารพาณิชยใ์นจงัหวดักรุงเทพมหานคร ใหค้วามส าคญัใน 
ชื่อเสยีงของแบรนดธ์นาคารมผีลต่อการตดัสนิใจใชเ้ทคโนโลยน้ีอยทีส่ดุ 
 พฤตกิรรมการตดัสนิใจใชใ้นดา้นเจตคตขิองผูใ้ชบ้รกิาร พบว่าผูบ้รโิภคทีใ่ชบ้รกิารเทคโนโลยทีางการเงนิจาก
ธนาคารพาณิชย ์ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร มพีฤติกรรมการตดัสนิใจใช้บรกิารในด้านเจตคตขิองผูใ้ชบ้รกิาร อยู่ใน

ระดับ มาก ( �̅�  = 4.07, S.D. = 0.62) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า พฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการ
เทคโนโลยทีางการเงนิจากธนาคารพาณิชยข์องผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ใหค้วามส าคญัในภาพลกัษณ์ของ

ธนาคารในทางบวกส่งผลต่อการตดัสนิใจใชเ้ทคโนโลยทีางการเงนิมากทีสุ่ดโดยอยู่ในระดบั มาก (�̅�   = 4.14, S.D. = 
0.69) ในขณะที่ ผู้บริโภคที่ใช้บริการเทคโนโลยีทางการเงินจากธนาคารพาณิชย์ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ให้
ความส าคญัใน ความชอบสว่นบุคคลมผีลต่อการใชบ้รกิารเทคโนโลยทีางการเงนิน้อยทีส่ดุ 
 พฤตกิรรมการตดัสนิใจใชใ้นดา้นความเชื่อมัน่ในการใชเ้ทคโนโลยี พบว่าผูบ้รโิภคทีใ่ชบ้รกิารเทคโนโลยทีาง
การเงนิจากธนาคารพาณิชย ์ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้รกิารในดา้นความเชื่อมัน่ในการ
ใชเ้ทคโนโลย ีอยู่ในระดบั มากทีสุ่ด ( �̅�  = 4.23, S.D. = 0.60) และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้แลว้พบว่า พฤตกิรรมการ



ตดัสนิใจใชบ้รกิารเทคโนโลยทีางการเงนิจากธนาคารพาณิชยข์องผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ใหค้วามส าคญั
ในความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยทีางการเงนิมผีลต่อการตดัสนิใจใชเ้ทคโนโลยทีางการเงนิมากที่สุดโดยอยู่ใน
ระดบั มากทีส่ดุ (  �̅�   = 4.35, S.D. = 0.77) ในขณะที ่ผูบ้รโิภคทีใ่ชบ้รกิารเทคโนโลยทีางการเงนิจากธนาคารพาณิชย์
ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ใหค้วามส าคญัใน การบรกิารแกไ้ขปัญหาดา้นเทคโนโลยทีางการเงนิของธนาคารมผีลต่อ
การตดัสนิใจใชเ้ทคโนโลยทีางการเงนิน้อยทีส่ดุ 
 พฤตกิรรมการตดัสนิใจใชใ้นดา้นความมุ่งมัน่ในการใชบ้รกิารเทคโนโลย ีพบว่า ผูบ้รโิภคทีใ่ชบ้รกิารเทคโนโลยี
ทางการเงนิจากธนาคารพาณิชย ์ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้รกิารในดา้นความมุ่งมัน่ใน
การใชบ้รกิารเทคโนโลย ีอยู่ในระดบั มาก ( �̅�  = 4.19, S.D. = 0.54) และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้แลว้พบวา่ พฤตกิรรม
การตัดสินใจใช้บริการเทคโนโลยีทางการเงินจากธนาคารพาณิชย์ของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ให้
ความส าคญัการใชเ้ทคโนโลยทีางการเงนิช่วยลดระยะเวลาในการท าธุรกรรมกบัธนาคารมากทีสุ่ดโดยอยู่ในระดบั มาก
ทีสุ่ด (  �̅�   = 4.36, S.D. = 0.69) ในขณะที ่ผูบ้รโิภคทีใ่ชบ้รกิารเทคโนโลยทีางการเงนิจากธนาคารพาณิชยใ์นจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร ให้ความส าคญัใน การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลในชีวิตประจ าวนัมีผลต่อการตัดสนิใจใช้
เทคโนโลยทีางการเงนิน้อยทีส่ดุ 
 พฤตกิรรมการตดัสนิใจใชใ้นดา้นการตดัสนิใจใชบ้รกิาร พบว่าผูบ้รโิภคทีใ่ชบ้รกิารเทคโนโลยทีางการเงนิจาก
ธนาคารพาณิชย์ ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร มพีฤติกรรมการตดัสนิใจใชบ้รกิารในด้านการตดัสนิใจใช้บรกิาร อยู่ใน

ระดับ มาก ( �̅� = 4.20, S.D. = 0.62) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า พฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการ
เทคโนโลยทีางการเงนิจากธนาคารพาณิชยข์องผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ใหค้วามส าคญักบัความรวดเรว็

ของเทคโนโลยทีางการเงนิมผีลต่อการตดัสนิใจใชเ้ทคโนโลยทีางการเงนิมากทีส่ดุโดยอยู่ในระดบั มากทีส่ดุ ( �̅� = 4.26, 
S.D. = 0.73) ในขณะที ่ผูบ้รโิภคทีใ่ชบ้รกิารเทคโนโลยทีางการเงนิจากธนาคารพาณิชยใ์นจงัหวดักรุงเทพมหานคร ให้
ความส าคญัใน จรยิธรรมของผูใ้หบ้รกิารเทคโนโลยทีางการเงนิมผีลต่อการตดัสนิใจเทคโนโลยทีางการเงนิน้อยทีส่ดุ 

 การวเิคราะหข์อ้มลูการยอมรบัการเลอืกใชเ้ทคโนโลยทีางการเงนิจากธนาคารพาณิชยข์องผูบ้รโิภคในจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 
 การยอมรบัการเลอืกใชเ้ทคโนโลยทีางการเงนิโดยภาพรวม พบว่าผูบ้รโิภคทีใ่ชบ้รกิารเทคโนโลยทีางการเงนิ
จากธนาคารพาณิชย ์ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร มกีารยอมรบัการเลอืกใชเ้ทคโนโลยทีางการเงนิโดยรวมอยู่ในระดบั 
มาก ( �̅� = 3.94, S.D. = 0.60) และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นแลว้พบว่าการยอมรบัการเลอืกใชเ้ทคโนโลยทีางการเงนิ
จากธนาคารพาณิชยข์องผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ใหค้วามส าคญัในดา้นราคามากทีสุ่ดโดยอยู่ในระดบั มาก 
( �̅�  = 4.11, S.D. = 0.91) ในขณะที ่การยอมรบัการเลอืกใชเ้ทคโนโลยทีางการเงนิจากธนาคารพาณิชยข์องผูบ้รโิภค
ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ใหค้วามส าคญัใน ดา้นการบอกต่อน้อยทีส่ดุ 

การยอมรบัการเลอืกใชเ้ทคโนโลยทีางการเงนิในดา้นความตัง้ใจใช ้พบว่าผูบ้รโิภคทีใ่ชบ้รกิารเทคโนโลยทีาง
การเงนิจากธนาคารพาณิชย ์ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร มกีารยอมรบัการเลอืกใชเ้ทคโนโลยทีางการเงนิในดา้นความ
ตัง้ใจใช้อยู่ในระดบั มาก ( �̅� = 4.00, S.D. = 0.66) และเมื่อพจิารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่าการยอมรบัการเลือกใช้
เทคโนโลยทีางการเงนิจากธนาคารพาณิชยข์องผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานครใหค้วามส าคญั มคีวามตัง้ใจในการ
ใช้เทคโนโลยทีางการเงนิของธนาคารพาณิชยใ์นครัง้ต่อไปมากทีสุ่ดโดยอยู่ในระดบั มาก ( �̅�  = 4.04, S.D. = 0.71) 
ในขณะที ่การยอมรบัการเลอืกใชเ้ทคโนโลยทีางการเงนิจากธนาคารพาณิชยข์องผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
ใหค้วามส าคญั แมจ้ะมทีางเลอืกอื่นแต่กย็งัคงใชเ้ทคโนโลยทีางการเงนิของธนาคารพาณิชย์น้อยทีส่ดุ 

การยอมรบัการเลอืกใชเ้ทคโนโลยทีางการเงนิในดา้นความเชื่อมัน่ พบว่าผูบ้รโิภคทีใ่ชบ้รกิารเทคโนโลยทีาง
การเงนิจากธนาคารพาณิชย ์ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร มกีารยอมรบัการเลอืกใชเ้ทคโนโลยทีางการเงนิในดา้นความ
เชื่อมัน่อยู่ในระดบั มาก ( �̅� = 3.91, S.D. = 0.69) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่าการยอมรบัการเลอืกใช้



เทคโนโลยีทางการเงินจากธนาคารพาณิชย์ของผู้บริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานครมคีวามรู้สกึว่าเทคโนโลยทีาง
การเงนิของธนาคารพาณิชยเ์ป็นส่วนหนึ่งในชวีติประจ าวนัมากทีสุ่ดโดยอยู่ในระดบั มาก ( �̅�  = 3.98, S.D. = 0.78) 
ในขณะที ่การยอมรบัการเลอืกใชเ้ทคโนโลยทีางการเงนิจากธนาคารพาณิชยข์องผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร มี
การใชเ้ทคโนโลยทีางการเงนิจากธนาคารพาณิชยท์ีบ่่อยครัง้น้อยทีส่ดุ 
การยอมรบัการเลอืกใชเ้ทคโนโลยทีางการเงนิในดา้นการบอกต่อ พบว่าผูบ้รโิภคทีใ่ชบ้รกิารเทคโนโลยทีางการเงนิจาก
ธนาคารพาณิชย ์ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร มกีารยอมรบัการเลอืกใชเ้ทคโนโลยทีางการเงนิในดา้นการบอกต่ออยู่ใน

ระดบั มาก ( �̅� = 3.77, S.D. = 0.81) และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้แล้วพบว่าการยอมรบัการเลอืกใช้เทคโนโลยทีาง
การเงนิจากธนาคารพาณิชยข์องผูบ้รโิภคในจงัหวัดกรุงเทพมหานคร บอกต่อความรูส้กึทีไ่ด้เคยใชบ้รกิารเทคโนโลยี

ทางการเงนิของธนาคารพาณิชย์มากทีสุ่ดโดยอยู่ในระดบั มาก ( �̅�  = 3.80, S.D. = 0.85) ในขณะที ่การยอมรบัการ
เลอืกใชเ้ทคโนโลยทีางการเงนิจากธนาคารพาณิชยข์องผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร มกีารแนะน าคนรูจ้กัใหใ้ช้
บรกิารเทคโนโลยทีางการเงนิของธนาคารพาณิชยน้์อยทีส่ดุ 

การยอมรบัการเลอืกใชเ้ทคโนโลยทีางการเงนิในดา้นราคา พบว่าผูบ้รโิภคทีใ่ชบ้รกิารเทคโนโลยทีางการเงนิ
จากธนาคารพาณิชย์ ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร มกีารยอมรบัการเลอืกใชเ้ทคโนโลยทีางการเงนิในด้านราคาอยู่ใน
ระดบั มาก ( �̅� = 4.11, S.D. = 0.91) 

การยอมรบัการเลอืกใชเ้ทคโนโลยทีางการเงนิในดา้นการบอกต่อปัญหา พบว่าผูบ้รโิภคทีใ่ชบ้รกิารเทคโนโลยี
ทางการเงนิจากธนาคารพาณิชย ์ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร มกีารยอมรบัการเลอืกใชเ้ทคโนโลยทีางการเงนิในด้าน

การบอกต่อปัญหาอยู่ในระดบั มาก ( �̅� = 3.92, S.D. = 0.75) และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้แลว้พบว่าการยอมรบัการ
เลอืกใชเ้ทคโนโลยทีางการเงนิจากธนาคารพาณิชยข์องผู้บรโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร หากเกดิปัญหาความไม่
พอใจในการใชบ้รกิารเทคโนโลยทีางการเงนิของธนาคารพาณิชยท์่านจะพจิารณาขอ้มลูด้านต่างๆประกอบการตดัสนิใจ

มากทีส่ดุโดยอยู่ในระดบั มาก ( �̅�  = 3.95, S.D. = 0.81) ในขณะที ่การยอมรบัการเลอืกใชเ้ทคโนโลยทีางการเงนิจาก
ธนาคารพาณิชยข์องผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร จะบอกต่อปัญหาทีเ่กดิขึน้กบัการใชบ้รกิารเทคโนโลยทีางการ
เงนิของธนาคารพาณิชยใ์หผู้อ้ื่นทราบน้อยทีส่ดุ 

การเพื่อเปรียบเทียบการยอมรบัการเลือกใช้เทคโนโลยีทางการเงินจากธนาคารพาณิชย์ของผู้บริโภคใน
จงัหวดักรุงเทพมหานครจ าแนกตามขอ้มลูดา้นประชากรศาสตร ์

เพศที่แตกต่างกนัไม่มอีิทธพิลต่อการยอมรบัการเลือกใช้เทคโนโลยีทางการเงินจากธนาคารพาณิชย์ของ
ผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

อายุที่แตกต่างกนัไม่มอีทิธพิลต่อการยอมรบัการเลอืกใช้เทคโนโลยทีางการเงนิในด้านความตัง้ใจใช ้ ด้าน
ราคาและดา้นการบอกต่อปัญหา แต่อายุทีแ่ตกต่างกนัมอีทิธพิลต่อการยอมรบัการเลอืกใชเ้ทคโนโลยทีางการเงนิในดา้น
ความตัง้ใจใช ้ดา้นความเชื่อมัน่ และดา้นการบอกต่อ 

สถานภาพทีแ่ตกต่างกนัไม่มอีทิธพิลต่อการเลอืกใชเ้ทคโนโลยทีางการเงนิจากธนาคารพาณิชยข์องผูบ้รโิภค
ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

ระดบัการศกึษาแตกต่างกนัไม่มีอทิธพิลต่อการยอมรบัการเลอืกใชเ้ทคโนโลยทีางการเงนิในดา้นการบอกต่อ
ปัญหา แต่อายุทีแ่ตกต่างกนัมอีทิธพิลต่อการยอมรบัการเลอืกใชเ้ทคโนโลยทีางการเงนิในดา้นความตัง้ใจใช ้ดา้นความ
เชื่อมัน่ ดา้นการบอกต่อและดา้นราคา 

อาชพีที่แตกต่างกนัไม่มอีทิธพิลต่อการยอมรบัการเลอืกใชเ้ทคโนโลยทีางการเงนิในด้านความเชื่อมัน่ ด้าน
ราคา และดา้นการบอกต่อปัญหา แต่อาชพีทีแ่ตกต่างกนัมอีทิธพิลต่อการยอมรบัการเลอืกใชเ้ทคโนโลยทีางการเงนิใน
ความตัง้ใจใชแ้ละดา้นการบอกต่อ 



รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัไม่มอีทิธพิลต่อการยอมรบัการเลอืกใชเ้ทคโนโลยทีางการเงนิจากธนาคาร
พาณิชยข์องผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการเทคโนโลยีทางการเงินมีอิทธิพลต่อการยอมรับการเลือกใช้
เทคโนโลยทีางการเงนิจากธนาคารพาณิชยข์องผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

พฤติกรรมการตดัสนิใจใชบ้รกิารเทคโนโลยทีางการเงนิมอีทิธพิลต่อการยอมรบัการเลอืกใชเ้ทคโนโลยทีาง
การเงนิจากธนาคารพาณิชย์ของผู้บรโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร พบว่าตวัแปรอสิระทัง้ 6 ด้านรวมกนั อธบิาย
ความผนัแปรของการยอมรบัการเลอืกใชบ้รกิารเทคโนโลยทีางการเงนิไดร้อ้ยละ 44.10 โดยผลว่าปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อ
การเลอืกใชเ้ทคโนโลยทีางการเงนิจากธนาคารพาณิชยข์องผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร  ม ี3 ดา้นคอื ดา้นเจต
คตขิองผูใ้ชบ้รกิาร ดา้นความมุ่งมัน่ในการใชบ้รกิารเทคโนโลย ีและดา้นการตดัสนิใจ 
 
การอภิปรายผลการวิจยั 
 1. ขอ้มลูดา้นประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
 ขอ้มลูดา้นประชากรศาสตรข์องผูบ้รโิภคทีเ่ลอืกใชบ้รกิารเทคโนโลยทีางการเงนิจากธนาคารพาณิชยใ์นจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิจ านวน 214 คน อายุ 31 – 35 ปี สถานภาพโสด มรีะดบัการศกึษาในระดบั
ปรญิญาตร ีมอีาชพีเป็นพนกังานบรษิทัเอกชน และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนอยู่ที ่25,001 – 35,000 บาท 
 2. การเปรยีบเทยีบการยอมรบัการเลอืกใชเ้ทคโนโลยทีางการเงนิจากธนาคารพาณิชยข์องผูบ้รโิภคในจงัหวดั
กรุงเทพมหานครจ าแนกตามขอ้มลูดา้นประชากรศาสตร ์
 เพศที่แตกต่างกนัไม่มอีิทธพิลต่อการยอมรบัการเลือกใช้เทคโนโลยีทางการเงินจากธนาคารพาณิชย์ของ
ผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร  
 อายุทีแ่ตกต่างกนัไม่มอีทิธพิลต่อการยอมรบัการเลอืกใชเ้ทคโนโลยทีางการเงนิในดา้นความตัง้ใจใช ้ดา้นราคา
และด้านการบอกต่อปัญหา แต่อายุที่แตกต่างกนัมอีทิธพิลต่อการยอมรบัการเลอืกใช้เทคโนโลยทีางการเงนิในด้าน
ความเชื่อมัน่และดา้นการบอกต่อ โดยผูท้ีม่อีายุแตกต่างกนัใหค้วามส าคญัทางดา้นความเชื่อมัน่ แตกต่างกนัโดยผูท้ีม่ ี
อายุ 26 – 30 ปี ใหค้วามส าคญัทางดา้นความเชือ่มัน่ มากกว่าผูท้ีม่อีายุ 46 ปีขึน้ไป และโดยผูท้ีม่อีายุ 21 – 25 ปี ,26 – 
30 ปี และ 31 – 35 ปี ใหค้วามส าคญัทางดา้นการบอกต่อ มากกว่าผูท้ีม่อีายุ 46 ปีขึน้ไป 
 สถานภาพทีแ่ตกต่างกนัไม่มอีทิธพิลต่อการเลอืกใชเ้ทคโนโลยทีางการเงนิจากธนาคารพาณิชยข์องผูบ้รโิภค
ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 ระดบัการศกึษาแตกต่างกนัไม่มอีทิธพิลต่อการยอมรบัการเลอืกใชเ้ทคโนโลยทีางการเงนิในดา้นการบอกต่อ
ปัญหา แต่อายุทีแ่ตกต่างกนัมอีทิธพิลต่อการยอมรบัการเลอืกใชเ้ทคโนโลยทีางการเงนิในดา้นความตัง้ใจใช ้ดา้นความ
เชื่อมัน่ ด้านการบอกต่อและด้านราคา โดยผู้ที่มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตรแีละผู้ที่มี่การศกึษาระดบัปรญิญาโท ให้
ความส าคญัดา้นความตัง้ใจใช ้ดา้นความเชื่อมัน่ ดา้นการบอกต่อและด้านราคา มากกว่าผูท้ีม่กีารศกึษาระดบัต ่ากว่า
ปรญิญาตร ี
 อาชพีที่แตกต่างกนัไม่มอีทิธพิลต่อการยอมรบัการเลอืกใชเ้ทคโนโลยทีางการเงนิในด้านความเชื่อมัน่ ด้าน
ราคา และดา้นการบอกต่อปัญหา แต่อาชพีทีแ่ตกต่างกนัมอีทิธพิลต่อการยอมรบัการเลอืกใชเ้ทคโนโลยทีางการเงนิใน
ความตัง้ใจใชแ้ละดา้นการบอกต่อ โดยผูท้ีม่อีาชพี นักศกึษา พนักงานบรษิทัเอกชน ขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ 
และธุรกจิส่วนตวั ให้ความส าคญัทางด้านความตัง้ใจใช้ มากกว่าผู้ที่มอีาชพี อื่นๆ ที่ได้ไม่ได้ระบุไว้ และผู้ที่มอีาชพี 
นกัศกึษา ใหค้วามส าคญัทางดา้นการบอกต่อ มากกว่าผูท้ีม่อีาชพี อื่นๆ ทีไ่ดไ้ม่ไดร้ะบุไว ้



 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัไม่มอีทิธพิลต่อการยอมรบัการเลอืกใชเ้ทคโนโลยทีางการเงนิจากธนาคาร
พาณิชยข์องผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการเทคโนโลยีทางการเงินมีอิทธิพลต่อการยอมรับการเลือกใช้
เทคโนโลยทีางการเงนิจากธนาคารพาณิชยข์องผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 ปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อการเลอืกใช้บรกิารเทคโนโลยทีางการเงนิจากธนาคารพาณิชย์ของผู้บรโิภคในจงัหวดั
กรุงเทพมหานครม ี3 ดา้น คอื ดา้นความมุ่งมัน่ในการใชบ้รกิารเทคโนโลย ีดา้นการตดัสนิใจเลอืกใช ้และดา้นเจตคติ
ของผูใ้ชบ้รกิาร ตามล าดบั ส่วนอกี 3 ดา้น คอื ดา้นประสบการณ์ผูใ้ช ้ดา้นเครื่องหมายการคา้ และดา้นความเชื่อมัน่ใน
การใช้เทคโนโลย ีนัน้ ไม่มอีทิธพิลต่อการเลอืกใชบ้รกิารเทคโนโลยีทางการเงนิจากธนาคารพาณิชย์ของผู้บรโิภคใน
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
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การค้นคว้าอิสระเรื่องปัจจยัที่มอีิทธิพลต่อการเลือกใช้เทคโนโลยีทางการเงินจากธนาคาร
พาณิชยข์องผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานครฉบบันี้  สามารถส าเรจ็ลุล่วงไปไดอ้ย่างดนีัน้ เป็นไปได้
ดว้ยความกรุณาของ รองศาสตราจารยเ์รงิรกั จ าปาเงนิ ทีก่รุณาช่วยเหลอืเสยีสละเวลาเป็นทีค่ าปรกึษา
และให้ค าแนะน าที่มคีุณค่าต่อการค้นคว้าอิสระฉบบันี้ ท าให้การค้นคว้าอิสระฉบบันี้มคีวามสมบูรณ์ 
ครบถ้วน ตลอดจนตดิตามความก้าวหน้า แนะน าแนวทางแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆของการค้นคว้าอสิระ
ฉบบันี้ ผู้วจิยัรูส้กึซาบซึ้งในความกรุณาของท่านอาจารยเ์ป็นอย่างยิง่ และขอกราบขอบพระคุณมา ณ 
โอกาสน้ี 

ผู้วจิยัขอขอบพระคุณคณาจารย์ของมหาวทิยาลยัรามค าแหงที่ได้ให้ความรู้ต่างๆ ท าให้เกิด
ทกัษะ ความรู ้ความเขา้ใจอนัเป็นประโยชน์แก่การน าไปประยุกต์ใช ้ขอขอบพระคุณบณัฑติวทิยาลยั ที่
ให้ความช่วยเหลือในการให้ข้อมูลต่างๆ รวมถึงขอขอบพระคุณบิดา มารดา ญาติ พี่น้อง ที่พร้อม
สนับสนุนเสมอ และผู้วจิยัขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ได้สละเวลาร่วมตอบแบบสอบถาม
เพื่อน าไปเป็นขอ้มลูประกอบการคน้ควา้อสิระครัง้นี้ 

 สุดท้ายนี้  ผู้วิจยัหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า การค้นคว้าอิสระฉบบันี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวขอ้งทัง้ภาครฐัเอกชน และบุคคลทัว่ไปทีส่นใจ หากการคน้ควา้อสิระฉบบัน้ีมขีอ้บกพร่องประการใด 
ผูว้จิยัตอ้งขออภยัมา ณ ทีน่ี้ดว้ย 
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