บทที$ 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ธนาคารพาณิ ชย์ในปั จจุบนั จึงได้มีการปรับตัวอย่างสูง
เพืGอรองรับการทําธุรกรรมออนไลน์ผ่านช่องในการให้บริ การในการทําธุรกรรมทางการเงินได้ดว้ ย
ตนเองทีGสอดคล้องกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและการทําธุรกิจอีคอมเมิร์ซ โดยธนาคารพาณิ ชย์ได้นาํ
เทคโนโลยีมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิGมช่องทางการให้บริ การในการทําธุรกรรมทางการเงินได้ดว้ ย
ตนเอง เพืGอให้มีความสะดวกและรวดเร็วมากยิGงขึRน โดยไม่ตอ้ งเสียเวลาในการเดินทางไปทีGสาขาของ
ธนาคารหรื อไปทีGตเู้ อทีเอ็มเหมือนในอดีตทีGผ่านมา ซึGงปัจจัยดังกล่าวเป็ นผลกระทบทีGทาํ ให้ธนาคาร
พาณิ ชย์เริG มปรับรู ปแบบการให้บริ การจากธนาคารพณิ ชย์ทีGให้บริ การผ่านทางสาขาเป็ นรู ปแบบการ
ให้บริ การรู ปแบบใหม่ซG ึงเรี ยกว่า ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Banking) ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
(Digital Banking) หมายถึง การประกอบธุรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เกีGยวกับการให้บริ การทํา
ธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ คือ อินเทอร์เน็ต ซึGงเรี ยกว่า อินเทอร์เน็ตแบงก์
กิRง (Internet Banking) และผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ ซึGงเรี ยกว่า โมบายแบงกิRง (Mobile Banking)
ซึGงมีลกั ษณะการให้บริ การ เช่น การฝากเงิน การถอนเงิน การโอนเงิน หรื อการสอบถามยอดเงิน
เป็ นต้น โดยในอนาคตการให้บริ การของธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ ยังสามารถพัฒนาลักษณะบริ การทีG
หลากหลายเพืGอรองรับความต้องการในการใช้บริ การของผูใ้ ช้บริ การธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ทีGเพิGม
มากขึRนอย่างต่อเนืGอง เนืGองจากธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ทาํ ให้เกิดความรวดเร็ ว และสะดวกสบายใน
การทําธุรกรรมมากขึRนและประหยัดทรัพยากร (Wikipedia, 2557) โดยช่องทางทีGมีความสําคัญและ
กําลังเป็ นทีGเติบโตในการทําธุ รกรรมทางการเงินภายใต้รู ปแบบธนาคารอิเล็ก ทรอนิ กส์ (Digital
Banking) คื อ 2 ช่องทางดังต่อไปนีR 1. อิน เทอร์ เน็ตแบงก์กิRง (Internet Banking) คือ การให้บริ การ
ลูก ค้าธนาคารในการทําธุ ร กรรมทางการเงิน กับ ธนาคารผ่ านเครื อข่ ายอิน เทอร์ เน็ต ทางเครืG อง
คอมพิวเตอร์โดยไม่จาํ เป็ นต้องเดินทางมาทําธุรกรรมทีGสาขาของธนาคาร เช่น การฝากเงิน การถอน
เงิน การโอนเงิน หรื อการสอบถาม แจ้งยอดทางการเงิน 2. โมบายแบงก์กิRง (Mobile Banking) คือ
การทําธุรกรรมทางการเงินของธนาคารทีGเปิ ดให้บริ การผ่านโทรศัพท์เคลืGอนทีGโดยโทรศัพท์เคลืGอนทีG
ต้องมีฟังก์ชัGน รองรับ ในการใช้งานโดยจะต้อ งดํา เนิ น การโหลดโมบายแอพพลิ เคชัGน (Mobile
Application) ของธนาคารติดตัRงลงบนมือถือเพืGอสามารถเชืGอมต่อระบบเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตไปสู่
บริ การโมบายแบงกิRงทีGธนาคารเปิ ดให้บริ การโดยเชืGอมต่อผ่านระบบเครื อข่ายของโทรศัพท์เครืG องทีG
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ได้แก่ระบบ GPRS, EDGE, 3G และ 4G หรื อผ่านระบบเครื อข่ายอินเทอร์เน็ทแบบไร้สาย (Wireless
LAN) เป็ นต้น ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งได้ส่งเสริ มให้ลูกค้าเริG มเปลีGยนพฤติกรรมในการทําธุรกรรม
ทางการเงิ น มาใช้บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต แบงก์กิRง (Internet Banking) และโมบายแบงกิRง (Mobile
Banking) มากขึRนโดยมีการทําโปรโมชัGนทางการตลาด เพืGอกระตุน้ และให้ลูกค้าพึงพอใจและเริG ม
เปลีGยนมาใช้บริ การผ่านสองช่องทางดังกล่าว โดยมีวตั ถุประสงค์ในการการลดจํานวนของสาขาของ
ธนาคารลงให้เหลือสาขาน้อยทีGสุดเพืGอเป็ นการประหยัดงบประมาณและทรัพยากรบุคคลทีGตอ้ ง
ประจําทีGสาขา
ความสําเร็ จของช่องทางโมบายแบงก์กิRง (Mobile Banking) ทีGเติบโตในปั จจุบนั มีผลมาจาก
การนําเทคโนยีมาปรับใช้เพืGอให้เกิดโมบายแบงก์กิRงแอพพลิเคชัGน (Mobile Banking Application)
กล่าวคือ เป็ นโปรแกรมแอพพลิเคชันG ทีGถูกออกแบบเพืGอให้สามารถใช้งานได้บนสมาร์ทโฟนทีGช่วย
รองรับการทําธุ รกรรมทางการเงิน ให้มีความง่ าย สะดวก และรวดเร็ วมากขึRน ซึGงในปั จจุบนั ได้มี
ธนาคารพาณิชย์ได้แข่งขันและพัฒนาโมบายแบงกิRงแอพพลิเคชันG และใช้ชืGอบริ การทีGแตกต่างกันดังนีR
- ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน) “เคโมบายแบงก์กิRงพลัส”
- ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) “บัวหลวง เอ็มแบงก์กิRง”
- ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) “เคทีบี เน็ตแบงก์ @ โมบาย”
- ธนาคารกรุ งศรี จํากัด (มหาชน) “กรุ งศรี ”
- ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) “เคออโต้”
- ธนาคารซิตR แี บงก์ จํากัด (มหาชน) “ซิตR โี มบายล์”
- ธนาคารซีไอเอ็มบี จํากัด (มหาชน) “ซีไอเอ็มบีคลิก”
- ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) “ทีเอ็มบี ทัช”
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) “เอสซีบี อีซีG”
- ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) “ธนชาตคอนเน็ค”
- ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) “ยูโอบี โมบายไทยแลนด์”
- ธนาคารแลนด์สแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ จํากัด (มหาชน) “ไทยกู๊ดไลฟ์ -ไทยแลนด์”
- ธนาคารออมสิน จ ากัด (มหาชน) “มายโม่”
สรุ ป ได้ว่ า มีธ นาคารพาณิ ช ย์จ ํานวน 13 แห่ ง ได้ใ ห้ บ ริ ก ารในรู ป แบบโมบายแบงก์กิRง
แอพพลิ เ คชัG น (Mobile Banking Application) และมี ธ นาคารพาณิ ช ย์เ พี ย งสองแห่ ง ทีG ไ ม่ มี ก าร
ให้บริ การในรู ปแบบโมบายแบงก์กิRงแอพพลิเคชันG (Mobile Banking Application) คือ ธนาคารแลนด์
แอนด์ เฮ้าท์ จํากัด (มหาชน) และธนาคารไอซีบี จํากัด (มหาชน)
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ธนาคารออมสิ น เป็ นธนาคารของรัฐทีGมีศกั ยภาพในการให้บริ การเช่น เดีย วกับธนาคาร
พาณิชย์ทวัG ไปซึGงมีการให้บริ การทางการเงินหลากหลายประเภททัRงการรับฝากเงิน การปล่อยสินเชืGอ
ต่างๆ การลงทุน เป็ นต้น และหนึGงในการให้บริ การทีGสําคัญในปัจจุบนั ของธนาคารออมสิ น คือ การ
ให้บริ การธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบออนไลน์ โดยธนาคารออมสินได้มีการพัฒนาแอพพลิเคชัGน
ชืGอ “มายโม่” ซึGงเป๋ นแอพพลิเคชันG บนสมาร์ทโฟนทีGให้บริ การธุรกรรมด้านการเงิน แก่ลูกค้าของ
ธนาคารในการโอนเงิน การชําระเงินค่าสินค้าและบริ การต่างๆ ฯลฯ เพืGอรองรับกลุ่มลูกค้าทีGเป็ นคน
รุ่ น ใหม่ทีGมีการใช้งานสมาร์ ทโฟนเป็ นจํานวนมาก เพืGอทําให้ลูก ค้าได้รับความสะดวกในการใช้
บริ การของธนาคารมากยิGงขึRน อีกทัRงยังสามารถทําธุรกรรมทางการเงินได้ทุกทีGทุกเวลาเมืGอมีตอ้ งการ
แต่การทีGแอพพลิเคชันG มายโม่นR นั จะได้รับการยอมรับในการใช้งานของลูกค้าย่อมต้องมีปัจจัยต่างๆ ทีG
จะส่ งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึGงจะเปลีGยนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคไป อีกทัRงการ
แข่งขันในการให้บริ การด้านการเงินในปัจจุบนั มีการแข่งขันกันอย่างรุ นแรง และการเปลีGยนแปลงซึGง
พฤติกรรมการใช้บริ การของลูกค้าเองก็มีความหลากหลายและมีความเฉพาะเจาะจงมากขึRนเช่นกัน
ซึGงการพัฒนาด้านการให้บริ การผ่านแอพพลิเคชัGนจึงเป็ นทางเลือกทีGเป็ นทัRงการลดต้นทุน ในการ
ให้บริ การของธนาคารและยังเป็ นการเพิGมความสะดวกให้แก่ลูกค้ามากยิGงขึRน
สําหรับความสําคัญ ด้านเทคโนโลยีการสืG อสารทีGทันสมัย และการให้บริ การอินเตอร์เน็ต
ความเร็ วสู งทีGมีความก้าวหน้าในการรับส่ งข้อมูลต่างๆ ในปั จจุบนั ทําให้การพัฒนาด้านระบบการ
ชําระเงินของธนาคารต่างๆ ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านีR โดยเฉพาะผูบ้ ริ โภคทีG
สามารถทําธุ ร กรรมทางการเงิน ต่างๆ บนมือถือได้ต ลอดเวลา ซึG งทําให้ปริ มาณการทําธุ ร กรรม
ทางการเงินผ่านแอพพลิเคชัGนบนมือถือของธนาคารต่างๆ ได้รับความนิยมจากผูบ้ ริ โภคเป็ นอย่าง
มาก ซึGงการพัฒนาแอพพลิเคชันG สําหรับธุรกรรมของธนาคารผ่านสมาร์ทโฟนทําให้ธนาคารสามารถ
ลดต้นทุนในการให้บริ การ และลดการเปิ ดสาขาซึGงใช้ตน้ ทุนในการดําเนินการทีGสูง รวมทัRงยังต้อง
จัดหาบุคลากรเพืGอให้บริ การแก่ลูกค้า ซึGงเป็ นต้นทุนทีGธนาคารพยามลดต้นทุนด้านนีRลง ส่ งผลให้มี
การพลักดันและส่ งเสริ มการให้บริ การแก่ลูกค้าให้หันมาใช้บริ การธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ
ออนไลน์ โดยเฉพาะผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนทีGทนั สมัยทีGสามารถรองรับการใช้งานด้านนีRได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยขัRนสูงอีกด้วย
สําหรับการให้บริ การธุรกรรมด้านการเงินผ่านแอพพลิเคชันG ในปัจจุบนั พบว่า จากผลสํารวจ
ของนีลเส็น (ประเทศไทย) ได้รายงานว่า สําหรับโมบายล์แบงก์กิRงทีGผใู ้ ช้สมาร์ทโฟนใช้บริ การมาก
ทีGสุด พบว่า ส่วนใหญ่จะใช้แอปพลิเคชันG ของธนาคารสําหรับเช็กยอด โอนเงิน จ่ายเงิน โดยธนาคาร
กสิ กรไทย มีผูใ้ ช้บริ การมากทีGสุด ร้อยละ 22 รองลงมาคือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ร้อยละ 11, ธนาคาร
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กรุ งเทพ ร้อยละ 8 ตามมาด้วยธนาคารกรุ งไทย ทหารไทย ออมสิ น และกรุ งศรี อยุธยา ตามลําดับ ดัง
รู ปทีG 1.1

รู ปทีG 1.1 ผลสํารวจ TOP 10 Mobile Banking ของไทย ปี 2016
สอดคล้องกับผลสํารวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของคนไทยในช่วงไตรมาส 2/2559
พบว่า คนไทยใช้สมาร์ทโฟนเฉลีGย 234 นาที หรื อ เกือบ 4 ชัวG โมงต่อวัน และพบว่าการชําระเงินผ่าน
มือถือเติบโตเพิGมขึRนถึง 100% แสดงให้เห็นว่า ในยุคทีGสมาร์ทโฟนมีราคาถูกลง คนไทยใช้สมาร์ท
โฟนทําธุรกรรมมากขึRน นอกจากแอปพลิเคชัGนสนทนาอย่างไลน์ สืG อสังคมออนไลน์อย่าง เฟซบุ๊ก
ความบันเทิงอย่าง ยูทูป และดูรูปภาพอย่าง อินสตาแกรม
สําหรับปั จจัยทีGทาํ ให้แอปพลิเคชัGนธนาคารบนมือถือแต่ละแห่งเติบโตนัRนต่างกัน แต่โดย
หลักแล้วมาจากฐานลูกค้าอินเตอร์เน็ตแบงก์กงิR ทีGมีอยู่เดิม และลูกค้าคุน้ เคยการใช้อินเตอร์เน็ตแบงก์กิR
งอยู่แล้วหันมาใช้งานผ่านมือถือมากขึRนหรื อจะเป็ นชืGอเสี ยงของธนาคาร กลุ่มลูกค้า เช่น ลูกค้าบัญชี
เงินเดือน (Payroll) ลูกค้าทีGเป็ นกลุ่มนักธุรกิจ กลุ่มอาชีพค้าขาย หรื อ ธนาคารกรุ งไทย ทีGมีลูกค้าเป็ น
ข้าราชการและตํารวจ และธนาคารทหารไทยทีGมีลูกค้าเป็ นข้าราชการทหาร เป็ นต้น แน่นอนว่าเมืGอ
เป็ นลูก ค้าธนาคารไหน ก็ย่อมเลือกดาวน์โ หลดและเลือกใช้บริ การธนาคารนัRน และยังมี ก ระแส
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เทคโนโลยีทางการเงิน (ฟิ นเทค) ทีGกาํ ลังจะเกิดขึRนในปัจจุบนั ทําให้ปฏิเสธไม่ได้ว่าระบบกระเป๋ าเงิน
(Wallet) จะถูกนํามาใช้อย่างแพร่ หลายในอนาคต แต่เมืGอโมบายล์แบงก์กิRงธนาคารเป็ นฝ่ ายผูม้ าก่อน
กาล อีกทัRงข้อได้เปรี ยบของบัญชีเงินฝากทีGยงั มีดอกเบีRย มีฐานลูกค้าในมือ และระบบพร้อมเพย์ เป็ น
จุดแข็งสําคัญเมืGอเทียบกับระบบกระเป๋ าเงินยังคงต้องพึGงพาระบบธนาคารในการเติมเงิน ถึงกระนัRน
ด้วยเทคโนโลยีทีGไม่ตอ้ งใช้คน ธนาคารต้องปรับตัวด้วยการยุบสาขา ลดจํานวนพนักงาน หันมาใช้
เครืG องมืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครืG องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ (ADM Recycle) เพืGอหมุนเวียนเงินใน
ระบบแทน ทําให้ธนาคารบนมือถือผ่านแอปพลิเคชัGนยังเป็ นสิG งจําเป็ นสําหรับลูกค้าธนาคารต่อไป
จนกว่าระบบการชําระเงินจะเปลีGยนแปลงไป แต่สิGงสําคัญทีGสุดก็คือ ความปลอดภัยในการใช้งานซึGง
ต้องทําอย่างไรทีGจะทําให้ผูใ้ ช้เกิดความมันG ใจ เพราะยังมีลูกค้าอีกจํานวนมาก ทีGนิยมทํารายการผ่าน
เคาน์เตอร์สาขาของธนาคาร เพราะยังไม่มนัG ใจในความปลอดภัย แม้เจ้าหน้าทีGสาขาจะแนะนําให้
ลูกค้าใช้แอปพลิเคชันG ก็ตาม ถือเป็ นสิGงทีGธนาคารแต่ละแห่งต้องสร้างความเชืGอมันG สร้างความรู ้ความ
เข้าใจแก่ประชาชน และหน่วยงานทีGกาํ กับดูแลอย่างธนาคารแห่งประเทศไทย จะต้องดูแลกฎเกณฑ์
การบริ การให้เกิดความเป็ นธรรมมากขึRน (ผูจ้ ดั การออนไลน์, 2559)
สําหรับจํานวนผูใ้ ช้งานแอพพลิเคชันG มายโม่ ของธนาคารออมสินจากข้อมูลข้างต้นพบว่ายัง
มีผใู ้ ช้งานเพียงร้อยละ 3 ของผลสํารวจผูใ้ ช้บริ การธุรกรรมการเงินผ่านมือถือ ซึGงเป็ นสัดส่วนทีGยงั คง
น้อยมากเมืGอเทียบกับการผูใ้ ช้งานแอพพลิเคชัGนของธนาคารอืGนๆ จึงยังมีโอกาสอีกมากในการเพิGม
จํานวนผูใ้ ช้บริ การให้มากขึRน เพืGอให้การใช้งานธุรกรรมทางการเงินผ่านแอพพลิเคชันG มายโม่บนมือ
ถื อมี ก ารใช้งานอย่ างเต็ มประสิ ทธิ ภ าพ และเป็ นการลดต้น ทุน ในการดําเนิ น งานให้แก่ธนาคาร
ธนาคารออมสินจึงต้องศึกษาความต้องการของผูใ้ ช้งานแออพลิเคชันG และปัจจัยต่างๆ ทีGมีผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริ การทางการเงินผ่านแอพพลิเคชันG บนสมาร์ทโฟน เพืGอสามารถทีGจะนําผลการศึกษาไป
ใช้ประโยชน์ในการสร้างการรับรู ้และการใช้งานให้แก่ลูกค้าของธนาคาร ดังนัRน การศึกษาถึง “ปัจจัย
ทีGมีอิทธิ พลต่อการใช้บริ การการชําระเงิน ทางอิเล็กทรอนิ กส์ผ่านแอพพลิเคชัGน มายโม่ เพย์ ของ
ธนาคารออมสิ นในเขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร” นัRนจะช่วยให้ธนาคารเข้าใจถึงปัจจัยทีGส่งผลต่อ
การใช้บริ การ ซึGงจะมีส่วนช่วยให้การพัฒนาการให้บริ การธุรกรรมทางการเงินผ่านแอพพลิเคชัGน
มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสิ น ตรงต่อความต้องการมากยิงG ขึRน
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1.2 คําถามการวิจัย
1.2.1 ปั จจัยใดบ้างทีGมีอิทธิ พลต่อการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชันG มายโม่
เพย์ ของธนาคารออมสิ นในเขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร
1.2.2 ความคิดเห็นเกีGยวกับการใช้บริ การการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชันG
มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสินในเขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร เป็ นอย่างไร
1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.3.1 เพืGอศึก ษาปั จ จัย ทีGมีอิทธิ พลต่อการใช้บริ การการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิก ส์ผ่าน
แอพพลิเคชันG มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสินในเขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร
1.4 กรอบแนวคิดของการวิจัย
ในการศึกษาวิจยั เรืG อง “ปั จจัยทีGมีอิทธิพลต่อการใช้บริ การการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านแอพพลิเคชัGน มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสิ น ในเขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร” มีก รอบ
แนวคิดในการทําวิจยั ได้มีกาํ หนดตัวแปรต้น และตัวแปรตาม เพืGอเป็ นเครืG องมือในการดําเนินงาน
วิจยั และเป็ นแนวทางในการค้นหาคําตอบ
ตัวแปรต้น
ปัจจัยการใช้ บริการ
1. ด้านความคิดเห็น (Opinion)
2. ด้านการอ้างอิง (Reference)
3. ด้านความเชืGอมันG (Trust)
4. ด้านการรับรู ้ความเสีGยง (Perceive Risk)

ตัวแปรตาม
การใช้ บริการการชําระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน
แอพพลิเคชั$น มายโม่ เพย์
ของธนาคารออมสิน

1.5 สมมติฐานการวิจัย
H0 : ปั จจัยการใช้บริ การไม่มีอิทธิพลต่อการใช้บริ การการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
แอพพลิเคชันG มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสินในเขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร
H1 : ปั จ จัย การใช้บริ การมีอิทธิ พลต่อการใช้บริ การการชําระเงิน ทางอิเล็กทรอนิ กส์ผ่าน
แอพพลิเคชันG มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสินในเขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร
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1.6 ขอบเขตในการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรทีGใช้ในการศึกษา คือ ผูใ้ ช้บริ การแอพพลิเคชัGน มายโม่ เพย์
ของธนาคารออมสิ นในเขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร
2. ขอบเขตด้านเนืRอหา เป็ นการศึกษามุ่งเน้นปัจจัยทีมG ีอิทธิพลต่อการใช้บริ การการชําระเงิน
ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ผ่ า นแอพพลิ เ คชัG น มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสิ นในเขตพญาไท
กรุ งเทพมหานคร ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผูใ้ ช้บริ การ
3. ขอบเขตด้านพืRนทีG พืRนทีGในการวิจยั คือ เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร
4. ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลาในการวิจยั ครัRงนีR ใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากแบบสอบถาม และสรุ ปผลการศึกษาระหว่างเดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2560
1.7 ตัวแปรที$ศึกษา
1. ตัวแปรต้น (Independent Variable) ปัจจัยการใช้บริการ
1.1 ด้านความคิดเห็น
1.2 ด้านการอ้างอิง
1.3 ด้านความเชืGอมันG
1.4 ด้านการรับรู ้ความเสีGยง
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชันG
มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสินในเขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร
1.8 นิยามคําศัพท์
ผูว้ ิจยั ได้นาํ ตัวแปรมากําหนดคํานิยามคําคําศัพท์เพืGอนําไปสร้างเครืG องมือวิจยั ให้ได้คาํ ตอบ
ตามวัตถุประสงค์ทีGตอ้ งการ ดังต่อไปนีR
ผู้ใช้ บริการ หมายถึง ผูใ้ ช้บริ การการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชัGน มายโม่
เพย์ ของธนาคารออมสิ นในเขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร
เพศ หมายถึง เพศของผูใ้ ช้บริ การการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชันG มายโม่
เพย์ ของธนาคารออมสิ นในเขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร
อายุ หมายถึง ช่วงอายุของผูใ้ ช้บริ การการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชันG มาย
โม่ เพย์ ของธนาคารออมสินในเขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร
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สถานภาพสมรส หมายถึง สถานภาพทางการสมสรของผู ใ้ ช้บริ ก ารการชําระเงิ น ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชันG มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสินในเขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร
ปั จจัย เกี$ย กับ การใช้ บ ริ ก าร หมายถึง ปั จ จัย ต่าง ๆ ทีGส่งผลต่อการยอมรับการใช้บริ ก าร
แอพพลิเคชันG มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสิน
ระดับการศึ กษา หมายถึง ระดับการศึกษาของผูใ้ ช้บริ การการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านแอพพลิเคชันG มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสินในเขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร
รายได้ เฉลี$ยต่ อเดือน หมายถึง รายได้ต่างๆ เฉลีGยต่อเดือนของผูใ้ ช้บริ การการชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชันG มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสินในเขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร
ปัจจัยการใช้ บริการ หมายถึง ปั จจัยต่างๆ ทีGส่งผลต่อการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
แอพพลิเคชันG มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสินในเขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร
ความคิดเห็น หมายถึง ความคิดเห็นเกีGยวกับการใช้บริ การการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านแอพพลิเคชันG มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสินในเขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร
การอ้ างอิง หมายถึง กลุ่มหรื อบุค คลทีGผูใ้ ช้บริ ก ารการชําระเงิน ทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ผ่าน
แอพพลิเคชัGน มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสิ นในเขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร ใช้ในการอ้างอิง
พฤติกรรม ข้อมูลและอิทธิพลในการตัดสินใจใช้บริ การ
ความเชื$ อมั$น หมายถึง ความเชืGอมันG ในการใช้บริ การการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
แอพพลิเคชันG มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสินในเขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร
การรั บ รู้ ความเสี$ ย ง หมายถึง การรับรู ้ถึงความเสีG ย งในการใช้บริ ก ารการชําระเงิ น ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชันG มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสินในเขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร
การยอมรับการใช้ บริ การ หมายถึง รู ปแบบของการยอมรับการใช้บริ การการชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชันG มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสิ นในเขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร
แอพพลิเคชั$น MyMo หมายถึง แอพพลิเคชัGนสําหรับทําธุรกรรมทางการเงินบนสมาร์ ทโฟน
ของธนาคารออมสิน
MyMo Pay หมายถึง ฟังก์ชนัG การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์บนแอพลิเคชันG MyMo
การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง กระบวนการส่งมอบหรื อโอนสืGอการชําระเงินเพืGอ
ชําระราคาทางอิเล็กทรอนิกส์
รู ปแบบการชําระเงิน หมายถึง สมการเส้นตรงทีGแสดงถึงปัจจัยทีมG ีอิทธิพลต่อการใช้บริการ
การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชันG มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสินในเขตพญาไท
กรุ งเทพมหานคร
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1.9 ประโยชน์ ที$คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
1.9.1 ทําให้ทราบถึงปัจจัยทีGมีอิทธิพลต่อการใช้บริ การการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
แอพพลิเคชันG มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสินในเขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร
1.9.2 ผลการวิจยั จะสามารถใช้เป็ นแนวทางให้กับธนาคารออมสิ น ใช้ในการกําหนดกล
ยุทธ์ เพืGอให้ลูกค้ายอมรับการใช้บริ การการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชันG มายโม่ เพย์
ของธนาคารออมสิน
1.9.3 สามารถนําผลการวิจยั ไปพัฒนา และปรับปรุ งบริ การการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านแอพพลิเคชัGน มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสิ นให้สอดคล้องกับรู ปแบบการยอมรับการใช้
บริ การของผูบ้ ริ โภค
1.9.4 ผลการวิจ ัย จะเป็ นประโยชน์ต่อผูใ้ ช้บริ ก ารการชําระเงิน ทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ผ่า น
แอพพลิเคชันG มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสินหรื อผูท้ ีGตอ้ งการจะศึกษาวิจยั ในเรืG องทีGเกีGยวข้องต่อไป

