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 การศกึษา เรื่อง ปัจจยัทีส่่งผลต่อการเลอืกใชบ้รกิารธนาคารทางโทรศพัทม์อืถอื (Mobile Banking) ในเขตอ าเภอ
หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาถงึพฤตกิรรมในการใช้บรกิารธนาคารทาง  โทรศพัทม์อืถอื (Mobile 
Banking) พรอ้มทัง้ศกึษาถงึความตัง้ใจในการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารธนาคารทางโทรศพัทม์อืถอื ทีส่่งผลต่อการเลอืกใช้
บรกิารธนาคารทางโทรศพัท์มอืถือ (Mobile Banking) การศึกษาครัง้นี้เป็นการวิจยัเชงิปรมิาณ โดยประชากรที่
ท าการศกึษา คอื กลุ่มผูบ้รโิภคทีเ่คยใชบ้รกิารธนาคารทางโทรศพัทม์อืถอื (Mobile Banking) ของธนาคารในประเทศไทย ที่
อาศยัอยู่ในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดยท าการส ารวจผ่านแบบสอบถาม และได้รบัขอ้มูลแบบสอบถามตอบกลบัที่มี
ความสมบรูณ์รวมทัง้สิน้ 400 ชุด 
 ผลการวจิยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างงของผูใ้ชบ้รกิารธนาคารทางโทรศพัทม์อืถอื (Mobile Banking) เป็นเพศหญงิ 
มอีายุระหว่าง 20 – 29 ปี มกีารศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตร ีและมอีาชพีเป็นพนกังานบรษิทั เอกชน พฤตกิรรมการใช้
บรกิารธนาคารทางโทรศพัทม์อืถอื (Mobile Banking) ของกลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่พบว่ามคีวามถี่ในการใชบ้รกิารน้อยกว่า 
5 ครัง้ต่อเดอืน โดยนิยมใชบ้รกิารธนาคารไทยพาณิชย ์เพื่อใชท้ าธุรกรรมทางการเงนิพืน้ฐาน โดยมลีกัษณะของการใช้
บรกิารธนาคารทางโทรศพัทม์อืถอื (Mobile Banking) ในการท าธุรกรรมโอนเงนิระหว่างบญัช ีและพบว่าปัจจยัทีส่่งผล
ต่อการเลอืกใชบ้รกิารธนาคารทางโทรศพัท ์มอืถอื (Mobile Banking) ประกอบไปดว้ย 4 ปัจจยั โดยเรยีงล าดบัจากมาก
ไปน้อย ไดแ้ก่ ดา้นการรบัรูถ้งึประโยชน์ของการใชง้าน ดา้นการรบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้าน ดา้นความปลอดภยั และ
ดา้นการรบัรูค้วามเสีย่ง ตามล าดบั 
 นอกจากนี้ ผลการวจิยัยงั พบว่า ความตัง้ใจในการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารธนาคารทางโทรศพัท ์มอืถอื (Mobile 
Banking) โดยเรยีงล าดบัจากมากไปน้อย ผูใ้ชบ้รกิาร มรีะดบัความตัง้ใจในการใชบ้รกิารธนาคารทางโทรศพัทม์อืถือ 
(Mobile Banking) โดยรวมแลว้ตัง้ใจหรอืยนิดทีีจ่ะท าธุรกรรมผ่าน Mobile Banking อยู่ในระดบัมาก ในส่วนการทดสอบ
สมมตฐิานเกี่ยวกบัปัจจยัทีส่่งผลต่อการเลอืกใชบ้รกิารธนาคาร ทางโทรศพัทม์อืถอื (Mobile Banking) ในเขตอ าเภอ
หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ไดร้อ้ยละ 24.9 (R2 = .249) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทีร่ะดบั .05 โดยตวัแปรทีส่ามารถร่วมกนั 
พยากรณ์ไดอ้ย่างมนียัส าคญั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการรบัรูถ้งึประโยชน์ของการใชง้าน และปัจจยัโดยภาพรวม   
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ABSTRACT 
 
 The purposes of this research were to study behavior and decision of mobile banking 
usability that effected mobile banking service selection. The study was a quantity research. The 
sample consisted of consumers who used mobile banking in Hat Yai, Songkhla. Data 
collections was 400 questionnaires.   
 As the result, the sample consisted of consumers who used mobile banking is 
undergraduate women, between 20-29 years old and company employees. Major behavior of 
mobile banking usability frequency is 5 time per month. Most consumers used Siam 
Commercial Bank service for basic financial transaction that consisted of 4 factors in 
descending order as follows: beneficial of user manual, easily access, safety and, risk, 
respectively.    
  Furthermore, researcher found that decision of mobile banking service selection in 
descending order, consumers satisfied to use service in high level. Hypothesis testing of factor 
affecting mobile banking service selection was on 24.9% (R2 = .249), statistical significance 
was 0.5, and there was variable that was able to significantly predict as follows: beneficial of 
user manual knowledge and overview factor.       
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บทน า 
 
ความเป็นมา และความส าคญัของปัญหา 
 ปัจจุบนัถอืเป็นยุคแห่งการก้าวล ้าของเทคโนโลยทีี่มกีารน านวตักรรมและเทคโนโลยสีมยัใหม่ มาปรบัใชก้บั
การด าเนินการในดา้นต่างๆ โดยเฉพาะการน าเทคโนโลยมีาประยุกต์ใชก้บัการท าธุรกรรมทาง การเงนิ เพื่อตอบสนอง
ต่อพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคสมยัใหม่ทีเ่ปลีย่นแปลงไป ธนาคารต่างๆ จงึไดค้ดิคน้สรา้งผลติภณัฑ ์นัน่คอื แอปพลเิคชัน่
การท าธุรกรรมทางการเงนิในรูปแบบดจิติอล (Digital) เช่น (Mobile Banking) เพื่อรกัษาฐานลูกค้าเดมิและสรา้งฐาน
ลกูคา้ใหม่ แอปพลเิคชัน่ทางการเงนิในปัจจุบนัจงึเป็นทีน่่าสนใจเป็นอย่างมาก และมกีารเตบิโตขึน้อย่างรวดเรว็ เนื่องจาก
ธนาคารต่างๆ ไดม้กีารพฒันาแอปพลเิคชัน่ (Mobile Banking) อย่างต่อเนื่อง โดยการคดิคน้นวตักรรมและสรา้งบรกิาร
ทางการเงนิทีแ่ปลกใหม่ทนัสมยั ครอบคลุมทุกผลติภณัฑท์างการเงนิ ท าใหม้ภีาวการณ์แขง่ขนัเกดิขึน้มากในปัจจุบนั 
 Mobile Banking คอื การท าธุรกรรมทางการเงนิผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ต บนโทรศพัท์มอืถือ มบีรกิารทาง
การเงนิทีห่ลากหลาย เช่น ถามยอดบญัช ีดรูายการธุรกรรมยอ้นหลงัได ้โอนเงนิ จ่ายบลิ และบรกิารช าระเงนิดว้ย (QR 
Code) เป็นตน้ 
 จากปัญหาขา้งตน้จงึท าให ้(Mobile Banking) ไดเ้ขา้มามบีทบาทมากขึน้ ปรบัจากรปูแบบเดมิในการท าธุรกรรม
ทีธ่นาคาร มาเป็นรปูแบบใหม่โดยการใชโ้ทรศพัทม์อืถอืแทนการเขา้ไปใชบ้รกิารในธนาคาร ซึง่เมื่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร
ทางการเงนิทีเ่ปลีย่นไป ธนาคารตอ้งเผชญิกบัความเปลีย่นแปลง โดยไม่สามารถท าธุรกจิรปูแบบเดมิได ้หลายธนาคาร
จงึเปิดฉากการแขง่ขนัผ่าน (Mobile Banking) กนัอย่างสงู  



 จากขอ้มูลขา้งต้นจงึแสดงใหเ้หน็ว่าในอนาคตช่องทางดจิติอล (Digital) จะมาเป็นช่องทางหลกัในการท าธุรกรรม
ของลกูคา้ ทัง้ผ่านอนิเทอรเ์น็ตแบงคก์ิง้ (Internet Banking) และ (Mobile Banking) แต่จะเหน็แนวโน้มคนเปลีย่นมาใช้
ช่องทาง (Banking) มากกว่าอนิเตอรเ์น็ต อตัราการเตบิโตช่องทาง (Mobile Banking) ขยายตวัอย่างรวดเรว็แบบกา้ว
กระโดด การแข่งขนัในอนาคตของธนาคารพาณิชย์จะเหน็การพฒันาแอปพลเิคชัน่บนโทรศพัท์มอืถือ ที่สามารถท า
ธุรกรรมทีต่อบโจทย์ลูกคา้ได้แทนช่องทางสาขาและ (ATM) คาดว่าภายในอกี 1-2 ปี จะเหน็การพฒันาแอปพลเิคชัน่
นอกเหนือจากการท าธุรกรรมการเงนิ เช่น การท าโลเคชัน่มารเ์กต็ติ้ง (Location Marketing) การน า (Big Data Analytics) 
มาใชว้เิคราะหพ์ฤตกิรรมลกูคา้ เพื่อตอบโจทยก์ารบรกิารและการขยายผลติภณัฑท์ีต่รงกบักลุ่มลูกคา้ ซึง่ทัง้นี้เป็นการเพิม่
รายไดด้อกเบีย้รบัและค่าธรรมใหก้บัธนาคารได ้ส าหรบัประโยชน์ของ (Mobile Banking) ต่อลูกคา้ เป็นอกีหนึ่งทางเลอืก
ใหก้บัลกูคา้ในการท าธุรกรรมทางการเงนิ ทีส่ามารถช่วยลดระยะเวลาในการต่อควิ หรอืไม่ต้องเสยีเวลาเดนิทางในการเขา้
ไปท าธุรกรรมทีธ่นาคาร เนื่องจากปัจจุบนัมภีาวการณ์ทีเ่ร่งรบี ผูบ้รโิภคต้องการความสะดวกรวดเรว็ ซึง่ Mobile Banking 
เป็นบรกิารทางเลอืกอกีช่องทางหนึ่งใหก้บัลูกคา้ เพราะผลติภณัฑใ์หม่ทีธ่นาคารสรา้งขึน้มาใหม่นัน้ มกีารท าธุรกรรม
ต่างๆ ทีค่รบวงจร เปิดใหบ้รกิารตลอด 24 ชัว่โมง และยงัสามารถเปิดใชบ้รกิารจากทีไ่หนกไ็ด ้โดยใชบ้รกิารผ่านทาง
โทรศพัท ์มอืถอื  
 ดงันัน้ การศกึษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิาร (Mobile Banking) ในเขตอ าเภอหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา จงึมปีระโยชน์และความส าคญัอย่างมมาก เนื่องจากผลของการศกึษาสามารถช่วยใหธ้นาคารสามารถ
ปรบัปรุงเปลีย่นแปลงระบบ (Mobile Banking) ใหส้ามารถตอบสนองความต้องการของลูกคา้ใหไ้ด้อย่างต่อเนื่องและ
มากทีส่ดุ 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคต่์อไปนี้ 
 1. เพื่อศกึษาพฤติกรรมในการใชบ้รกิารธนาคารทางโทรศพัทม์อืถอื (Mobile Banking) ของผูใ้ชบ้รกิารใน
เขตอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
 2. เพื่อศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารทางโทรศพัท์มือถือ (Mobile Banking) ของ
ผูใ้ชบ้รกิารในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
 3. เพื่อศกึษาความตัง้ใจในการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารธนาคารทางโทรศพัทม์อืถอื (Mobile Banking) ของ
ผูใ้ชบ้รกิารในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 ผูว้จิยัใชก้ารวจิยัเชงิปรมิาณส าหรบัการศกึษาในครัง้นี้ โดยเลอืกใชว้ธิกีารส ารวจดว้ยแบบสอบถามทีส่รา้งขึน้
และไดก้ าหนดขอบเขตของการวจิยัไวด้งันี้ คอื 
 1. การวจิยันี้ใช้ระเบยีบการวจิยัเชงิปรมิาณ โดยมแีบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็ขอ้มูล เพื่อน ามา
วเิคราะหแ์ละสรุปผล โดยศกึษาจากกลุ่มตวัอย่างที่ใช้บรกิารธนาคารทางโทรศพัท์มอืถือ (Mobile Banking) ในเขต
อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
 2. ผูว้จิยัไดเ้ริม่ท าการศกึษาเกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยใชว้ธิกีารแจกแบบสอบถามใหแ้ก่กลุ่มตวัอย่าง ตัง้แต่ช่วง
เดอืนธนัวาคม 2561 ถงึเดอืนมกราคม 2562 
 
ขอบเขตด้านเน้ือหา 
 ในการศกึษาวิจยัครัง้นี้ มุ่งศกึษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บริการธนาคารทาง โทรศพัท์มอืถือ 
(Mobile Banking) ในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดยศกึษาตวัแปร ดงัต่อไปนี้ 



 ตวัแปรอิสระ ได้แก่ 
 - พฤตกิรรมการใชบ้รกิารธนาคารทางโทรศพัทม์อืถอื (Mobile Banking) ของผูใ้ชบ้รกิารในเขตอ าเภอหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา ไดแ้ก่ ความถีใ่นการใชง้าน 
 - ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการเลอืกใชบ้รกิารธนาคารทางโทรศพัทม์อืถอื (Mobile Banking) ของผูใ้ชบ้รกิารในเขต
อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ไดแ้ก่ ปัจจยัการรบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้าน ปัจจยัการรบัรูถ้งึประโยชน์ของการใช้
งาน ปัจจยัดา้นความปลอดภยั ปัจจยัดา้นการรบัรูค้วามเสีย่ง  
 ตวัแปรตาม ได้แก่ ความตัง้ใจในการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารธนาคารทางโทรศพัท ์มอืถอื (Mobile Banking) 
ของลกูคา้ในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 1. ผลการศกึษาคน้ควา้ครัง้นี้ ท าใหท้ราบถงึปัจจยัทีส่่งผลต่อการเลอืกใชบ้รกิารธนาคารทางโทรศัพทม์อืถอื 
(Mobile Banking) เพื่อเป็นการวางแผนทางการตลาด และใชก้ารวางแผนกลยุทธท์างธุรกจิไดใ้นอนาคต 
 2. ผลการศกึษาคน้ควา้ครัง้นี้ ท าใหส้ามารถเปรยีบเทยีบความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่ี
อทิธพิลต่อปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการเลอืกใชบ้รกิารธนาคารทางโทรศพัทม์อืถอื (Mobile Banking)  
 3. สามารถน าขอ้มูลที่ได้มาพฒันาและปรบัปรุงในปัจจยัที่ผู้บรโิภคให้ความส าคญั เพื่อเป็นการตอบสนอง
ผูบ้รโิภคไดด้ขีึน้ 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 การศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อการเลอืกใชบ้รกิารธนาคารทางโทรศพัทม์อืถือ (Mobile Banking) ในเขตอ าเภอ
หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เป็นการวจิยัในเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) โดยใชว้ธิกีารวจิยัแบบการส ารวจ (Survey 
Research) โดยการเกบ็ขอ้มลูทางแบบสอบถาม (Questionnaire) และวเิคราะหข์อ้มูลผ่านโปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถติ ิ
ผูว้จิยัด าเนินการวจิยัตามขัน้ตอน ดงันี้  
 
ประเภทของงานวิจยั 
 ในการศกึษาวจิยัในครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research Method) โดยมแีบบสอบถามเป็น
เครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเพื่อมุ่งคน้หาขอ้เทจ็จรงิจากการเกบ็ขอ้มูลความคดิเหน็ การยอมรบัเทคโนโลย ีและ
การยอมรบันวตักรรมทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ มอืถอื (Mobile Banking) ในเขต
อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา    
 
กรอบแนวความคิดการวิจยั 
 1. พฤตกิรรมการใชบ้รกิารธนาคารทางโทรศพัทม์อืถอื (Mobile Banking) 
  -  ความถีใ่นการใชง้าน 
 2. ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการเลอืกใชบ้รกิารธนาคารทางโทรศพัทม์อืถอื (Mobile Banking) 
  -  ปัจจยัการรบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้าน 
  -  ปัจจยัการรบัรูถ้งึประโยชน์ของการใชง้าน 
  -  ปัจจยัดา้นความปลอดภยั 
  -  ปัจจยัดา้นการรบัรูค้วามเสีย่ง 
 3. ความตัง้ใจในการเลอืกใชบ้รกิารธนาคารทางโทรศพัทม์อืถอื (Mobile Banking) 
 



ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ คอื ประชากรผูใ้ชโ้ทรศพัทม์อืถอื (สามารถใชง้านอนิเทอรเ์น็ตได)้ มบีญัชี
ธนาคารพาณิชยอ์าศยัอยู่ในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
 
 วิธีการสุ่มตวัอย่าง    
 วธิกีารสุ่มตวัอย่างใชก้ารสุ่มตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยส ารวจจากผูใ้ชง้าน Mobile 
Banking ในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
 
 กลุ่มตวัอย่าง 
 การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง คอืกลุ่มประชากรทีใ่ชบ้รกิารธนาคารทางโทรศพัทม์อืถอื (Mobile Banking) ใน
เขตอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ซึง่ผูว้จิยัไม่สามารถหาจ านวนประชากรทีแ่น่นอนจากแหล่งขอ้มูลทีน่่าเชื่อถอืได ้ผูว้จิยัจงึ
ก าหนดใหม้ขีนาดตวัอย่าง โดยการค านวณแบบไม่ทราบจ านวนประชากร ที่ไดจ้ากตารางแจกแจงแบบปกต ิโดยก าหนด
ระดบัความเชื่อมัน่ทีร่อ้ยละ 95 ซึง่ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 400 ตวัอย่าง  
 
เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้เป็นแบบสอบถาม เรื่อง ปัจจยัทีส่่งผลต่อการเลอืกใชบ้รกิารธนาคารทางโทรศพัท์ 
มอืถอื (Mobile Banking) ในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ซึง่ไดม้ีการศกึษาคน้ควา้งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้
ขอ้มลูต่างๆ เกีย่วกบัการเลอืกใชบ้รกิารธนาคารทางโทรศพัทม์อืถอื (Mobile Banking) เพื่อน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการสรา้ง
แบบสอบถาม ซึง่แบ่งออกเป็น 2 สว่น ดงันี้ 
 ส่วนที ่1 ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม สถติทิีใ่ชเ้ป็นค่าความถี่และค่ารอ้ยละ โดยลกัษณะ
ของแบบสอบถามเป็นแบบเลอืกตอบ (Check-List) ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชพี ระดบัการศกึษา รายได ้เป็นตน้ 
 สว่นที ่2 ค าถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารธนาคารทางโทรศพัทม์อืถอื (Mobile Banking) โดยลกัษณะ
ของแบบสอบถามเป็นแบบประเมนิค่า (Rating Scale) 5 ระดบั คอื มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีสุ่ด เป็น
มาตรวดัลกัษณะของขอ้ค าถาม 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การศกึษาครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิส ารวจ มกีารรวบรวมขอ้มลูในการวจิยั ดงัต่อไปนี้ 
 1. ขอ้มูลปฐมภูม ิ(Primary Data) สร้างเครื่องมอืทีช่่วยในการศกึษาขอ้มูล คอื แบบสอบถาม (Questionnaires) 
เป็นขอ้มูลที่ได้จากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่าง นอกจากนี้ผู้วจิยัใช้วธิกีารเกบ็
แบบสอบถามออนไลน์ ของผูใ้ชบ้รกิารธนาคารทางโทรศพัทม์อืถอื (Mobile Banking) ในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั
สงขลา ควบคู่ไปกบัการลงพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูเอง โดยขอ้มลูทัง้หมดรวมกนั เท่ากบั 400 แบบทดสอบ 
 2. ขอ้มูลทุติยภูม ิ(Secondary) ศกึษาค้นควา้ขอ้มูล จากบทความ งานวจิยั เอกสารทางวชิาการ รวมถึง
ขอ้มลูบนอนิเทอรเ์น็ตตามเวบ็ไซดต่์างๆ และรวบรวมทฤษฏทีีเ่กีย่วขอ้ง มาเป็นขอ้มลูประกอบการศกึษา 
 
การวิเคราะหข์้อมูล 
 ในการวเิคราะหข์อ้มลู ผูศ้กึษาด าเนินการดงันี้ 



 1. ในการประมวลผลและวเิคราะหข์อ้มูลไดใ้ชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูป SPSS/PC (Statistical Package for the 
Social Sciences/Personal Computer) โดยเมื่อไดร้บัแบบสอบถามครบตามจ านวนทีต่้องการแลว้จงึน าแบบสอบถาม
มาลงรหสั (Coding) แลว้ใสข่อ้มลูลงในตาราง โดยการน าขอ้มลูทัง้หมดบนัทกึประมวลผลผ่านโปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถติิ 
 2. การวเิคราะห์ขอ้มูลเชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้อธบิายขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง โดย
อธบิายและน าเสนอค่าความถีค่่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน โดยใชค้่าโปรแกรมส าเรจ็รปูเพื่อการวเิคราะห์
ทางสถติ ิ
 3. การวเิคราะห์ขอ้มูลเชงิอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมติฐาน 
(Hypothesis Testing) โดยใชเ้ครื่องมอื การวเิคราะหก์ารถดถอย (Regression) เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยั
ทีไ่ดก้ าหนดไว ้
 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 

 1. สถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่  (X ) 
  1.1 รอ้ยละ (Percentage) 
  1.2 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  1.3 ค่ารอ้ยละ  
 2. สถติใินการทดสอบคุณภาพเครื่องมอื ไดแ้ก่  
  2.1 ความเชื่อมัน่โดยหาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบาค 
 3. สถติทิีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิาน ไดแ้ก่ 
  3.1 การทดสอบสมมตฐิานดว้ยสถติ ิMultiple Regression 
 
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 
 การศกึษาเรื่องปัจจยัทีส่่งผลต่อการเลอืกใช้บรกิารธนาคารทางโทรศพัท์มอืถือ (Mobile Banking) ในเขต
อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ในครัง้นี้ผูศ้กึษาน าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูตามล าดบั ดงันี้ 
 สว่นที ่1 สญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นการน าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ 
 R2  ค่าสมัประสทิธิก์ารพยากรณ์ 
 B  ค่าสมัประสทิธิถ์ดถอยของตวัแปรพยากรณ์ในรปูแบบคะแนนดบิ 
 Beta ค่าสมัประสทิธิถ์ดถอยของตวัแปรพยากรณ์ในรปูแบบคะแนนมาตรฐาน 
 ToB ปัจจยัดา้นการรบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้าน 
 ToC ปัจจยัดา้นการรบัรูถ้งึประโยชน์ของการใชง้าน 
 ToD ปัจจยัดา้นความปลอดภยั 
 ToE ปัจจยัดา้นการรบัรูค้วามเสีย่ง 
 ToTotal ปัจจยัโดยภาพรวม 
 ToDecision การเลอืกใชบ้รกิาร 
 
 สว่นที ่2 การน าเสนอเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูแบ่งการน าเสนอออกเป็น 4 ตอน ดงันี้  
 ตอนที ่1 การวเิคราะหข์อ้มลูสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชต้วัแปรทีศ่กึษาหาค่าจ านวนและรอ้ยละ
ของกลุ่มตวัอย่างผูใ้ชบ้รกิาร 
 ตอนที ่2 การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการใชบ้รกิารธนาคารทางโทรศพัทม์อืถอื (Mobile Banking) ในเขตอ าเภอ
หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดยการแจกแจงความถีแ่ละหาค่ารอ้ยละของกลุ่มตวัอย่างผูใ้ชบ้รกิาร 



 ตอนที ่3 การวเิคราะหร์ะดบัความส าคญัของปัจจยัทีส่่งผลต่อการเลอืกใชบ้รกิารธนาคารทางโทรศพัทม์อืถือ 

(Mobile Banking) ในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดยการหาค่าเฉลีย่  (X ) และค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(S.D.)  
 ตอนที ่4 การวเิคราะหร์ะดบัความตัง้ใจในการเลอืกใชบ้รกิารธนาคารทางโทรศพัทม์อืถอื (Mobile Banking) 

ในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดยการหาค่าเฉลีย่ (X  ) และค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 
สรปุผลการศึกษา 
 1. การศกึษาเกีย่วกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ชบ้รกิาร พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เคยใชบ้รกิาร (Mobile Banking) 
ผูใ้ชบ้รกิารสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 20 - 29 ปี การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีและมอีาชพีเป็นหนักงานเอกชน 
ทีอ่ยู่อาศยัอยู่ในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
 2. การศกึษาพฤตกิรรมของผูใ้ชบ้รกิาร สว่นใหญ่มคีวามถีใ่นการใชบ้รกิารต่อเดอืน น้อยกว่า 5 ครัง้ โดยนิยม
ใชบ้รกิารธนาคารไทยพาณิชย ์ซึง่สว่นใหญ่ใชบ้รกิารเกีย่วกบัธุรกรรมประเภทโอนเงนิระหว่างบญัช ีและผูใ้ชบ้รกิารทัง้หมด
สามารถท าธุรกรรมผ่าน ธนาคารทางโทรศพัทม์อืถอื (Mobile Banking) ไดท้ัง้หมด 
 3. การศกึษาระดบัความส าคญัของปัจจยัทีส่่งผลต่อการเลอืกใชบ้รกิารธนาคารทางโทรศพัทม์อืถอื (Mobile 
Banking) พบว่า ผูใ้ชบ้รกิาร มรีะดบัความส าคญัต่อปัจจยัทีส่่งผลต่อการเลอืกใชบ้รกิารธนาคารทางโทรศพัทม์อืถอื (Mobile 
Banking) ในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก สามารถเรยีงล าดบัความต้องการใช้
องคป์ระกอบในการเลอืกใช้บรกิารธนาคารทางโทรศพัท์มอืถอื (Mobile Banking) ในระดบัมากทีสุ่ด 2 ด้าน ได้แก่  
1. ดา้นการรบัรูถ้งึประโยชน์ของการใชง้าน 2. ดา้นการรบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้าน และอยู่ในระดบัมาก 2 ดา้น ไดแ้ก่ 
1. ดา้นความปลอดภยั 2. ดา้นการรบัรูค้วามเสีย่ง 
 4. การศกึษาระดบัความตัง้ใจในการเลอืกใชบ้รกิารธนาคารทางโทรศพัทม์อืถอื (Mobile Banking) ผูใ้ชบ้รกิาร 
มรีะดบัความตัง้ใจในการเลอืกใชบ้รกิารธนาคารทางโทรศพัทม์อืถอื (Mobile Banking) โดยรวมแลว้ตัง้ใจหรอืยนิดทีีจ่ะ
ท าธุรกรรมผ่าน Mobile Banking อยู่ในระดบัมาก 
 
อภิปรายผล 
 จากการศกึษาวจิยั เรื่อง ปัจจยัทีส่่งผลต่อการเลอืกใชบ้รกิารธนาคารทางโทรศพัทม์อืถอื (Mobile Banking) 
สามารถน ามาอภปิรายผลการศกึษาตามกรอบแนวความคดิ ทฤษฏ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งไดด้งันี้  
 1. การศกึษาเกีย่วกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ชบ้รกิาร พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เคยใชบ้รกิาร (Mobile Banking) 
ผูใ้ชบ้รกิารสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 20 - 29 ปี การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีและมอีาชพีเป็นหนักงานเอกชน 
ทีอ่ยู่อาศยัอยู่ในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
 2. การศกึษาพฤตกิรรมของผูใ้ชบ้รกิาร พบว่า กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่เคยใชบ้รกิาร Mobile Banking ธนาคาร
ทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร พบว่า สว่นใหญ่นิยมใชบ้รกิารธนาคารไทยพาณิชย ์คดิเป็นรอ้ยละ 38.50 และพบว่าสว่นใหญ่มคีวามถี่
ในการใชบ้รกิารต่อเดอืน น้อยกว่า 5 ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 54.25 ในลกัษณะของการโอนเงนิระหว่างบญัช ีคดิเป็นรอ้ยละ 
53.25 ซึ่งมผีูใ้ช้บรกิารทัง้หมด คดิเป็นร้อยละ 100.00 สามารถท าธุรกรรมผ่าน ธนาคารทางโทรศพัท์มอืถือ (Mobile 
Banking) ไดท้ัง้หมด การใหบ้รกิารท าธุรกรรมพืน้ฐานทีไ่ดร้บัความนิยม ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิเกีย่วกบัพฤตกิรรม
ผูบ้รโิภค ในประเดน็การกระท าของผูบ้รโิภค (ศริวิรรณ เสรรีตัน์, 2550, หน้า 9) ทีอ่ธบิายว่า การตดัสนิใจและการกระท า
ของผูบ้รโิภคที่เกีย่วกบัการซือ้และการใช้สนิค้า นักการตลาดจ าเป็นต้องศกึษาและวเิคราะหพ์ฤติกรรมผูบ้รโิภคด้วย
เหตุผลหลายประการ 
 3. การศกึษาระดบัความส าคญัของปัจจยัทีส่่งผลต่อการเลอืกใชธ้นาคารทางโทรศพัทม์อืถอื (Mobile Banking) 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างมปัีจจยัทีส่่งผลต่อการเลอืกใชบ้รกิาร Mobile Banking โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก สามารถ



เรยีงล าดบัความตอ้งการใชอ้งคป์ระกอบในการเลอืกใชบ้รกิารธนาคารทางโทรศพัทม์อืถอื (Mobile Banking) ในระดบั
มากทีส่ดุ 2 ดา้น ไดแ้ก่ 1. ดา้นการรบัรูถ้งึประโยชน์ของการใชง้าน 2. ดา้นการรบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้าน และอยู่ใน
ระดบัมาก 2 ดา้น ไดแ้ก่ 1. ดา้นความปลอดภยั 2. ดา้นการรบัรูค้วามเสีย่ง ตามล าดบั จากผลการศกึษาทีพ่บว่ากลุ่ม
ตวัอย่างปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการยอมรบัเทคโนโลย ีMobile Banking เป็นผลมาจากความเชื่อของบุคคล การศกึษา พบว่า 
การยอมรบัเทคโนโลยทีีแ่ตกต่างกนัของแต่ละบุคคลขึน้อยู่กบัปัจจยัภายนอกทีม่ากระทบ โดยปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการยอมรบั
เทคโนโลยสีามารถน าไปใชอ้ธบิายการยอมรบัเทคโนโลยนีวตักรรมอื่นไดอ้ย่างหลากหลาย (Davis, 1989) กล่าวว่า  
การรบัรูถ้งึประโยชน์จากการใชเ้ทคโนโลย ีคอื ทศันคตคิวามเชื่อของบุคคลทีม่ต่ีอการใชเ้ทคโนโลยหีรอืระบบใดระบบ
หนึ่ง เพื่อเพิม่ศกัยภาพการท างานของบุคคลนัน้ เป็นความเชื่อหรอืมุมมองในการวเิคราะหแ์ละตระหนักถงึคุณค่าหรอื
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บัจากเทคโนโลย ีหากคุณประโยชน์ของเทคโนโลยตีรงกบัความต้องการของบุคคลจะน าไปสู่
การยอมรบัและใชเ้ทคโนโลยต่ีอไป และการรบัรูถ้งึข ัน้ตอนวธิกีารใชง้านง่ายของเทคโนโลย ีจะเป็นอกีมุมมองหนึ่งของ
การพจิารณาเทคโนโลย ีหมายถงึ ทศันคต ิความเชื่อของบุคคลทีม่ต่ีอขัน้ตอนวธิ ีการใชเ้ทคโนโลยทีีเ่ขา้ใจง่าย (Davis, 
1989) สามารถศกึษาวธิกีารใชง้านไดโ้ดยไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้ เชีย่วชาญในสาขาเฉพาะดา้น McAllister (1995) ศกึษา
ความไวว้างใจบนพื้นฐานของการรบัรู้จากขอ้สงัเกต และการรบัรู้ทีเ่กดิจากผูบ้รโิภคทีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณสมบตัแิละลกัษณะ
ของผูข้ายออนไลน์ จาก 3 ตวัแปรทีส่ าคญั ไดแ้ก่ คุณภาพของสารสนเทศ การรบัรูถ้งึความเป็นส่วนตวั และการรบัรูถ้งึ
การรกัษาความปลอดภยั 
 4. การศกึษาระดบัความตัง้ใจในการเลอืกใชบ้รกิารธนาคารทางโทรศพัทม์อืถอื (Mobile Banking) ผูใ้ชบ้รกิาร 
มรีะดบัความตัง้ใจในการเลอืกใชบ้รกิารธนาคารทางโทรศพัทม์อืถอื (Mobile Banking) โดยรวมแลว้ตัง้ใจหรอืยนิดทีีจ่ะ
ท าธุรกรรมผ่าน Mobile Banking อยู่ในระดบัมาก เป็นผลมาจากการรบัรูท้ีเ่กดิขึน้ในตวับุคคล การรบัรูส้ ิง่ใหม่ๆ (นวตักรรม) 
จนเกดิการยอมรบัและน าไปใชใ้นทีสุ่ด (ภานุพงศ ์เสกทวลีาภ, 2557) ไดอ้ธบิายเกีย่วกบัการยอมรบัเทคโนโลยวี่าเป็น
ขัน้ตอน (Process) ที่เกดิ ขึน้ภายในบุคคลเริม่จากไดย้นิในเรื่องวทิยาการนัน้ๆ จนยอมรบัและน าไปใชใ้นที่สุด ซึ่ง
กระบวนการนี้มลีกัษณะคลา้ยกบัการะบวนการเรยีนรู้และการตดัสนิใจ (Decision Making) โดยไดแ้บ่งกระบวนการ
ยอมรบัออกเป็น 5 ขัน้ตอน ดงันี้ 1) ขัน้รบัรูห้รอืตื่นตน 2) ขัน้สนใจ 3) ขัน้ประเมนิค่า 4) ขัน้ทดลอง และ 5) ขัน้ตอน 
การยอมรบั 
 
ข้อเสนอแนะส าหรบัธนาคาร 
 1. ธนาคารควรใหค้วามส าคญัของความง่ายในการใชง้าน Mobile Banking เพื่อใหส้ามารถเรยีนรูก้ารใชง้าน
ไดไ้ม่ยาก ท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิความตอ้งการทีจ่ะตดัสนิใจเลอืกใชง้าน Mobile Banking 
 2. ธนาคารควรเน้นย ้าถงึประโยชน์ของการใชบ้รกิาร Mobile Banking ใหส้ามารถเขา้ถงึไดทุ้กทีแ่ละทุกเวลา 
และสามารถให้บรกิารไดต้ลอด 24 ชัว่โมง เพื่อท าใหเ้กดิความแตกต่างกบัช่องทางการใหบ้รกิารทางการเงนิช่องทาง
อื่นๆ 
 3. ธนาคารควรใหค้วามส าคญักบัความปลอดภยัในการใชบ้รกิาร Mobile Banking เน่ืองจากเป็นปัจจยัส าคญั
ในการใชบ้รกิารอย่างต่อเนื่อง 
 4. ธนาคารควรใหค้วามส าคญักบัความเสีย่งในการใชบ้รกิาร Mobile Banking เป็นอกีหนึ่งปัจจยัทีค่วามส าคญั
ในการใชบ้รกิาร ซึง่ธนาคารควรทีจ่ะมกีารจดัเกบ็ขอ้มูลการท าธุรกรรมทางการเงนิผ่าน Mobile Banking โดยไม่น า
ขอ้มลูไปใชเ้พื่อปะโยชน์แก่บุคคลอื่น 
 
ข้อเสนอแนะงานวิจยัต่อเน่ือง 
 1. จากงานวจิยัขา้งตน้ควรขยายขอบเขตงานวจิยัใหก้วา้งขึน้ เพื่อใหค้รอบคลุมกลุ่มตวัอย่างทีอ่าศยัอยู่ในต่าง 
จงัหวดัดว้ย เพื่อศกึษาว่า ผลการวจิยัทีไ่ดม้คีวามเหมอืนหรอืแตกต่างกบังานวจิยัขา้งต้นหรอืไม่ และมปัีจจยัอื่นอนัใดที่



ส่งผลต่อการเลอืกใชบ้รกิารธนาคารทางโทรศพัทม์อืถอื (Mobile Banking) ทีน่อกเหนือจากงานวจิยัทีศ่กึษาเฉพาะใน
เขตอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เพื่อให้ธนาคารน าผลการวิจยัที่ได้ไปศึกษาเพิ่มเติม และพฒันาระบบ Mobile 
Banking ใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช ้บรกิารใหไ้ดม้ากทีส่ดุ 
 2. ควรศกึษาถึงปัจจยัที่ส่งผลต่อความพงึพอใจในการท าธุรกรรมทางการเงนิกบัธนาคาร เพื่อให้ทราบถึง
ความพงึพอใจทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการบรกิารระหว่างผูใ้หบ้รกิารและผูร้บับรกิาร โดยเป็นผลของการรบัรูคุ้ณภาพของ
สนิคา้ และการน าเสนอใหก้บัผูร้บับรกิาร 
 
กติตกิรรมประกาศ 
 งานวิจยัฉบบันี้สามารถส าเร็จลุล่วงและประสบความส าเร็จได้ด้วยดี เน่ืองจากได้รบัความอนุเคราะห์จากรอง
ศาสตราจารย ์ดร. กฤตยิา ยงวณิชย ์อาจารยท์ี่ปรกึษางานวจิยั ทีไ่ดก้รุณาสละเวลาให้ค าปรกึษาและขอ้แนะน าทีเ่ป็น
ประโยชน์อย่างยิง่ต่อการศกึษาวจิยั สง่ผลใหง้านวจิยัฉบบันี้มคีวามสมบรูณ์ยิง่ขึน้ 
 นอกจากนี้ ผู้วจิยัขอขอบพระคุณ คณาจารย์ของมหาวทิยาลยัรามค าแหงทุกท่าน ที่ได้ให้ความรู้ต่างๆ ซึ่ง
ผูว้จิยัไดน้ ามาใชใ้นงานวจิยัฉบบันี้ รวมถงึเจา้หน้าทีโ่ครงการ MBA ทีค่อยใหก้ารสนบัสนุนดา้นต่างๆ ตลอดมา ขอบคุณ
ผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านทีไ่ดส้ละเวลาในการตอบแบบสอบถามส าหรบังานวจิยันี้ รวมถงึก าลงัใจและความช่วยเหลอื
ต่างๆ จากครอบครัว หัวหน้างาน รุ่นพี่ รุ่นน้อง และเพื่อนๆ ทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมท าให้งานวิจัยฉบับนี้ประสบ
ความส าเรจ็ไปไดด้ว้ยด ี
 อนึ่ง ผู้วิจยัหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการธนาคารและผู้ที่มีส่วน
เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิ Mobile Banking ซึง่หากงานวจิยัครัง้นี้มขีอ้บกพร่องประการใด ผูว้จิยัขออภยัมา ณ ทีน่ี้ 
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