บทที$ 4
ผลการวิจัย
การวิจยั ครั*งนี*เป็ นการศึกษาเรื5 อง “ปั จจัยที5มีอิทธิพลต่อการใช้บริ การการชําระเงิน ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชัน5 มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสินในเขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร”
โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื5อศึกษาปัจจัยที5มีอิทธิพลต่อการใช้บริ การการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
แอพพลิเคชั5น มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสิ น โดยใช้เครื5 องมือทางการวิจ ัย คือ แบบสอบถาม
(Questionnaire) เพื5อเก็บรวบรวมข้อมูล จํานวนทั*งสิ*น 400 ชุด มาดําเนินการวิเคราะห์และใช้ในการ
วิจยั โดยผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที5ระดับ 0.05
สัญลักษณ์และตัวอักษรที$ใช้ ในการวิจัย
การวิเคราะห์และการแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื5อให้เกิดความเข้าใจใน
การแปลผลและความหมายของการวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล ตรงกัน ผู ้วิ จ ัย ได้ใ ช้สั ญ ลัก ษณ์ และค่าย่อ
ดังต่อไปนี*
หมายถึง
ค่าเฉลี5ย (mean)
X
N
หมายถึง
ขนาดประชากร
n
หมายถึง
กลุ่มตัวอย่าง
S.D. หมายถึง
ค่าส่วนเบี5ยงเบนมาตรฐาน
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SS หมายถึง
ผลรวมของผลต่างกําลังสอง (standard deviation)
MS หมายถึง
ค่าเฉลี5ยผลรวมคะแนนยกกําลังสอง (mean square)
df
หมายถึง
ชั*นความเป็ นอิสระ (degree of freedom)
p
หมายถึง
ระดับความมีนยั สําคัญทางสถิติ
*
หมายถึง
ค่านัยสําคัญทางสถิติที5ระดับ 0.05
R
หมายถึง
ค่าสัมประสิทธิYสหสัมพันธ์ความถดถอยเชิงพหุคูณ
R2
หมายถึง
ค่าสัมประสิทธิYการพยากรณ์
b
หมายถึง
ค่าสัมประสิทธิYถดถอย
Sig หมายถึง ค่านัยสําคัญทางสถิติ
สําหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลและนําเสนอข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้นาํ เสนอผลการวิจยั ในรู ปแบบของ
ตารางประกอบคําบรรยาย โดยแบ่งการวิเคราะห์ขอ้ มูลออกเป็ น 2 ส่วนตามลําดับ ดังนี*
ส่วนที5 1 ผลการวิเคราะห์
ส่วนที5 2 การทดสอบสมมติฐาน
4.1 ส่ วนที$ 1 ผลการวิเคราะห์
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ขอ้ มูลปัจจัยด้านประชากรของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยด้านเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้เฉลี5ยต่อเดือน โดยแจกแจงค่าความถี5และร้อยละ ดังนี*
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ตารางที5 4.1 แสดงจํานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้เฉลี5ยต่อเดือน (จํานวน 400 คน)
ปัจจัยด้านประชากร
จํานวน
ร้ อยละ
1. เพศ
ชาย
197
49.25
หญิง
203
50.75
2. อายุ
ตํ5ากว่าหรื อเท่ากับ 20 ปี
16
4.00
21 – 30 ปี
240
60.00
31 – 40 ปี
75
18.75
41 – 50 ปี
31
7.75
51 – 60 ปี
28
7.00
มากกว่า 61 ปี ขึ*นไป
10
2.50
3. ระดับการศึกษา
ตํ5ากว่าปริ ญญาตรี
55
13.75
ปริ ญญาตรี
293
73.25
ปริ ญญาโท
50
12.50
ปริ ญญาเอก
2
0.5
4. สถานภาพสมรส
โสด
234
58.50
สมรส
158
39.50
หม้าย /หย่าร้าง
8
2.00
5. อาชีพ
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
199
49.75
พนักงาน/ลูกจ้างองค์กรเอกชน
150
37.50
วิชาชีพอิสระ
14
3.50
ธุรกิจส่วนตัว
21
5.25
รับจ้าง
16
4.00
6. รายได้เฉลี5ยต่อเดือน
ตํ5ากว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท
21
5.25
15,001 – 30,000 บาท
142
35.50
30,001 – 45,000 บาท
79
19.75
45,001 – 60,000 บาท
71
17.75
60,001 – 75,000 บาท
61
15.25
มากกว่า 75,001 บาทขึ*นไป
26
6.50
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จากตารางที5 4.1 แสดงจํานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ อายุ
ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชี พ และรายได้เฉลี5ยต่อเดือน (จํานวน 400 คน) พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 21 – 30 ปี การศึกษาระดับปริ ญญาตรี สถานภาพโสด มี
อาชีพเป็ นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ รายได้เฉลี5ยต่อเดือน 15,001 – 30,000 บาท
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลค่ าเฉลี$ยและส่ วนเบี$ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยการใช้ บริการชํ าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านแอพพลิเคชั$น มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสินในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
การวิเคราะห์ค่าเฉลี5ย และส่ ว นเบี5ย งเบนมาตรฐานของปั จจัย การใช้บริ การชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชัน5 มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสินในเขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร
แยกเป็ นรายด้าน ประกอบด้วย ด้านความคิดเห็น ด้านการอ้างอิง ด้านความเชื5อมัน5 และด้านการรับรู ้
ความเสี5ยง โดยผลการวิเคราะห์มีรายละเอียด ดังนี*
ตารางที5 4.2 ค่าเฉลี5ยและส่วนเบี5ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยการใช้บริ การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านแอพพลิเคชัน5 มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสินในเขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวม
ปัจจัยการใช้ บริการ
ด้านความคิดเห็น
ด้านการอ้างอิง
ด้านความเชื5อมัน5
ด้านการรับรู ้ความเสี5ยง
รวม

X

S.D.

ระดับความสําคัญ

4.40
4.30
4.29
4.28
4.32

0.516
0.665
0.588
0.552
0.580

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที5 4.2 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ระดับความสําคัญเกี5ยวกับปัจจัย
การใช้บริ การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชัน5 มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสินในเขต
พญาไท กรุ งเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับสําคัญมาก มีค่าเฉลี5ยเท่ากับ 4.32 และค่า S.D. เท่ากับ
0.580 เมื5อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที5มีค่าเฉลี5ยมากที5สุดคือ ด้านความคิดเห็น มีค่าเฉลี5ยเท่ากับ
4.40 รองลงมาคือ ด้านการอ้างอิง มีค่าเฉลี5ยเท่ากับ 4.30 ตามลําดับ
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ตารางที5 4.3 ค่าเฉลี5ยและส่วนเบี5ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยการใช้บริ การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านแอพพลิเคชั5น มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสิ น ในเขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร ด้านความ
คิดเห็น
ระดับ
ด้ านความคิดเห็น
S.D.
X
ความสําคัญ
1. ท่ า นเห็ น ว่ า แอพพลิ เ คชั5 น มายโม่ เพย์ ของ
4.39
0.542
มาก
ธนาคารออมสินมีความน่าสนใจในการใช้งาน
2. ท่านทราบถึงการใช้งานแอพพลิเคชั5น มายโม่
4.26
0.508
มาก
เพย์ ของธนาคารออมสิ นในการทําธุรกรรมการเงิน
3. ท่านเห็นถึงประโยชน์และความสะดวกในการ
ใช้บริ การแอพพลิเคชั5น มายโม่ เพย์ ของธนาคาร 4.55
0.498
มากที5สุด
ออมสิ น
รวม
4.40
0.516
มาก
จากตารางที5 4.3 ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ระดับความสําคัญเกี5ยวกับปั จจัยการใช้
บริ การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชัน5 มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสิ นในเขตพญา
ไท กรุ งเทพมหานคร ด้านความคิดเห็น โดยรวมอยูใ่ นระดับสําคัญมาก มีค่าเฉลี5ยเท่ากับ 4.40 และค่า
S.D. เท่ากับ 0.516 เมื5อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที5มีค่าเฉลี5ยมากสุ ดคือ ท่านเห็นถึงประโยชน์และ
ความสะดวกในการใช้บริ การแอพพลิเคชัน5 มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสิน มีค่าเฉลี5ยเท่ากับ 4.55
รองลงมาคือ ท่านเห็นว่าแอพพลิเคชั5น มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสิ นมีความน่าสนใจในการใช้
งาน มีค่าเฉลี5ยเท่ากับ 4.39
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ตารางที5 4.4 ค่าเฉลี5ยและส่วนเบี5ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยการใช้บริ การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านแอพพลิเคชัน5 มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสินในเขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร ด้านการอ้างอิง
ระดับ
ด้านการอ้างอิง
S.D.
X
ความสําคัญ
1. ท่านศึกษาเปรี ยบเทียบการใช้งานแอพพลิเคชัน5
มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสิ นกับธนาคารอื5นๆ 4.25
0.765
มาก
ที5ให้บริ การเช่นเดียวกัน
2. ท่านตัดสิ นใจใช้งานโดยพิจารณาจากคําวิจารณ์
4.15
0.697
มาก
การใช้งานของบุคคลอื5นที5ทดลองใช้
3. ท่านหาแหล่งอ้างอิงการใช้งานจากแหล่ ง ที5 มี
ความน่ าชื5 อถือหรื อบุค คลที5มีค วามเชี5 ย วชาญใน
4.34
0.599
มาก
เรื5 องระบบการใช้ง านธุ ร กรรมทางการเงิ น ผ่ า น
แอพพลิเคชัน5
4. ท่านสนใจใช้บริ การแอพพลิเคชั5น มายโม่ เพย์
ของธนาคารออมสิ น จากการเห็ น สื5 อ โฆษณา
4.47
0.600
มาก
ประชาสัมพันธ์ของธนาคารหรื อจากการแนะนํา
ของพนักงาน
รวม
4.30
0.665
มาก
จากตารางที5 4.4 ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ระดับความสําคัญเกี5ยวกับปั จจัยการใช้
บริ การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชัน5 มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสิ นในเขตพญา
ไท กรุ งเทพมหานคร ด้านการอ้างอิง โดยรวมอยู่ในระดับสําคัญมาก มีค่าเฉลี5ยเท่ากับ 4.30 และค่า
S.D. เท่ า กับ 0.665 เมื5 อ พิ จ ารณารายข้อ พบว่า ข้อ ที5 มี ค่ า เฉลี5 ย มากสุ ด คื อ ท่ า นสนใจใช้บริ ก าร
แอพพลิเคชัน5 มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสินจากการเห็นสื5 อโฆษณาประชาสัมพันธ์ของธนาคาร
หรื อจากการแนะนําของพนักงาน มีค่าเฉลี5ยเท่ากับ 4.47 รองลงมาคือ ท่านหาแหล่งอ้างอิงการใช้งาน
จากแหล่งที5มีความน่าชื5 อถือหรื อบุคคลที5มีความเชี5ยวชาญในเรื5 องระบบการใช้งานธุรกรรมทาง
การเงินผ่านแอพพลิเคชัน5 มีค่าเฉลี5ยเท่ากับ 4.34
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ตารางที5 4.5 ค่าเฉลี5ยและส่วนเบี5ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยการใช้บริ การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านแอพพลิเคชั5น มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสิ น ในเขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร ด้านความ
เชื5อมัน5
ระดับ
ด้านความเชื$อมัน$
S.D.
X
ความสําคัญ
1. ท่ า นเชื5 อ มั5 น ในระบบและการทํ า งานของ
4.26
0.576
มาก
แอพพลิเคชัน5 มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสิน
2. ท่านได้ทดลองใช้งานแอพพลิเคชัน5 มายโม่ เพย์
4.31
0.543
มาก
ของธนาคารออมสินจนเกิดความมัน5 ใจ
3. ท่านศึกษาการใช้งานแอพพลิเคชัน5 มายโม่ เพย์
ของธนาคารออมสิ น เป็ นอย่างดีก่อนตัด สิ น ใจใช้ 4.32
0.650
มาก
บริ การ
4. ท่านเชื5อมัน5 ในเสถียรภาพและประสิทธิภาพของ
4.28
0.584
มาก
แอพพลิเคชัน5 มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสิน
รวม
4.29
0.588
มาก
จากตารางที5 4.5 ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ระดับความสําคัญเกี5ยวกับปั จจัยการใช้
บริ การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชัน5 มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสิ นในเขตพญา
ไท กรุ งเทพมหานคร ด้านความเชื5อมัน5 โดยรวมอยู่ในระดับสําคัญมาก มีค่าเฉลี5ยเท่ากับ 4.29 และค่า
S.D. เท่ากับ 0.588 เมื5อพิจ ารณารายข้อพบว่า ข้อที5มีค่าเฉลี5ย มากสุ ด คือ ท่านศึก ษาการใช้ง าน
แอพพลิเคชัน5 มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสินเป็ นอย่างดีก่อนตัดสินใจใช้บริ การ มีค่าเฉลี5ยเท่ากับ
4.32 รองลงมาคือ ท่านได้ทดลองใช้งานแอพพลิเคชัน5 มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสินจนเกิดความ
มัน5 ใจ มีค่าเฉลี5ยเท่ากับ 4.31
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ตารางที5 4.6 ค่าเฉลี5ยและส่วนเบี5ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยการใช้บริ การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านแอพพลิเคชั5น มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสิ นในเขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร ด้านการรับรู ้
ความเสี5ยง
ระดับ
ด้านการรับรู้ความเสี$ยง
S.D.
X
ความสําคัญ
1. ท่านยินยอมทดลองใช้แอพพลิเคชัน5 มายโม่ เพย์
4.32
0.535
มาก
ของธนาคารออมสินด้วยตนเอง
2. ท่านทราบถึงข้อกําหนดและขอบเขตความรับ
ผิดของแอพพลิเคชัน5 มายโม่ เพย์ ของธนาคารออม 4.21
0.678
มาก
สินเป็ นอย่างดี
3. ท่านตกลงใช้บริ การแอพพลิเคชั5น มายโม่ เพย์
4.30
0.458
มาก
ของธนาคารออมสินตามเงื5อนไขที5ธนาคารกําหนด
4. ท่านได้พิจารณาถึงความเสี5 ยงในการใช้บริ การ
ก่อนตัดสิ นใจสมัครใช้งานแอพพลิเคชั5น มายโม่ 4.29
0.538
มาก
เพย์ ของธนาคารออมสิ น
รวม
4.28
0.552
มาก
จากตารางที5 4.6 ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ระดับความสําคัญเกี5ยวกับปั จจัยการใช้
บริ การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชัน5 มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสิ นในเขตพญา
ไท กรุ งเทพมหานคร ด้านความเชื5อมัน5 โดยรวมอยู่ในระดับสําคัญมาก มีค่าเฉลี5ยเท่ากับ 4.28 และค่า
S.D. เท่ากับ 0.552 เมื5อพิจ ารณารายข้อพบว่า ข้อที5มีค่าเฉลี5ย มากสุ ด คือ ท่านยิน ยอมทดลองใช้
แอพพลิเคชัน5 มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสิ นด้วยตนเอง มีค่าเฉลี5ยเท่ากับ 4.32 รองลงมาคือ ท่าน
ตกลงใช้บริ การแอพพลิเคชั5น มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสิ นตามเงื5อนไขที5ธนาคารกําหนด มี
ค่าเฉลี5ยเท่ากับ 4.30
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ผลการวิเ คราะห์ ข้อมูลค่ าเฉลี$ยและส่ วนเบี$ยงเบนมาตรฐานของการใช้ บริ การ การชํ าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านแอพพลิเคชั$น มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสินในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
การวิเคราะห์ค่าเฉลี5ย และส่ ว นเบี5ย งเบนมาตรฐานของการใช้บริ ก าร การชําระเงิน ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชัน5 มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสินในเขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร
แยกเป็ นรายด้าน ประกอบด้วย ด้านการรู ้ถึงความมีประโยชน์ ด้านการรับรู ้ถึงความง่ายในการใช้
และด้านการตั*งใจใช้งาน โดยผลการวิเคราะห์มีรายละเอียด ดังนี*
ตารางที5 4.7 ค่าเฉลี5ยและส่วนเบี5ยงเบนมาตรฐานของการใช้บริ การ การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านแอพพลิเคชัน5 มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสินในเขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวม
การใช้ บริการ การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน
ระดับ
แอพพลิเคชั$น มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสินใน
S.D.
ความ
X
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
คิดเห็น
การรู ้ถึงความมีประโยชน์
4.44
0.491
มาก
การรับรู ้ถึงความง่ายในการใช้
4.49
0.492
มาก
การตั*งใจใช้งาน
4.33
0.467
มาก
รวม
4.42
0.483
มาก
จากตารางที5 4.7 พบว่า ผู ต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ให้ค วามคิด เห็น เกี5ย วกับการใช้
บริ การ การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชัน5 มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสิ นในเขต
พญาไท กรุ งเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับสําคัญมาก มีค่าเฉลี5ยเท่ากับ 4.42 และค่า S.D. เท่ากับ
0.483 เมื5อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที5มีค่าเฉลี5ยมากที5สุดคือ ด้านการรับรู ้ถึงความง่ายในการใช้ มี
ค่าเฉลี5ยเท่ากับ 4.49 รองลงมาคือ ด้านการรู ้ถึงความมีประโยชน์ มีค่าเฉลี5ยเท่ากับ 4.44 ตามลําดับ
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ตารางที5 4.8 ค่าเฉลี5ยและส่วนเบี5ยงเบนมาตรฐานของการใช้บริ การ การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านแอพพลิเคชั5น มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสิ นในเขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร ด้านการรู ้ถึง
ความมีประโยชน์
ระดับความ
ด้านการรู้ถึงความมีประโยชน์
S.D.
X
คิดเห็น
1. ท่านรู ้ถึงประโยชน์ในการใช้งานแอพพลิเคชัน5
4.54
0.499
มากที5สุด
มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสิ น
2. ท่านได้ศึกษาถึงแอพพลิเคชัน5 มายโม่ เพย์ ของ
ธนาคารออมสินว่าช่วยอํานวยความสะดวกในการ 4.34
0.474
มาก
ทําธุรกรรมทางการเงินให้แก่ท่านมากยิง5 ขึ*น
3. ท่านสามารถบอกถึงประโยชน์ในการใช้งาน
4.40
0.490
มาก
แอพพลิเคชัน5 มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสินได้
4. ท่ า นพิ จ ารณาด้ า นประโยชน์ ใ นการใช้ง าน
แอพพลิเคชั5น มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสิ น 4.49
0.500
มาก
ก่อนตัดสินใจใช้บริ การ
รวม
4.44
0.491
มาก
จากตารางที5 4.8 ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความคิดเห็นเกี5ยวกับการใช้บริ การ การ
ชําระเงิน ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชัน5 มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสิ นในเขตพญาไท
กรุ งเทพมหานคร ด้านการรู ้ถึงความมีประโยชน์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี5ยเท่ากับ 4.44 และ
ค่า S.D. เท่ากับ 0.491 เมื5อพิจารณารายด้านพบว่า ท่านรู ้ถึงประโยชน์ในการใช้งานแอพพลิเคชั5น
มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสิน มีค่าเฉลี5ยเท่ากับ 4.54 รองลงมาคือ ท่านพิจารณาด้านประโยชน์ใน
การใช้งานแอพพลิเคชัน5 มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสิ นก่อนตัดสินใจใช้บริ การ มีค่าเฉลี5ยเท่ากับ
4.49

50

ตารางที5 4.9 ค่าเฉลี5ยและส่วนเบี5ยงเบนมาตรฐานของการใช้บริ การ การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านแอพพลิเคชัน5 มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสินในเขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร ด้านการรับรู ้ถงึ
ความง่ายในการใช้
ระดับความ
ด้านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้
S.D.
X
คิดเห็น
1. ท่านได้ทดลองใช้แอพพลิเคชัน5 มายโม่ เพย์ ของ
ธนาคารออมสินเพื5อดูถึงความยากง่ายในการใช้งาน 4.36
0.480
มาก
ก่อนการตัดสินใจใช้จริ ง
2. ทางธนาคารมีพนักงานค่อยแนะนําการใช้งาน
และมีก ารสาธิ ต การใช้งานผ่านช่องทางต่างๆ ที5
4.56
0.498
มากที5สุด
ลูกค้าสามารถเข้าไปศึกษาได้ด้วยตนเองภายหลัง
ได้
3. ธนาคารมี ก ารโฆษณาประชาสั ม พั น ธ์ ถึ ง
แอพพลิเคชั5น มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสินให้ 4.55
0.498
มากที5สุด
เข้าใจวิธีการใช้งานและความง่ายในการใช้งาน
รวม
4.49
0.492
มาก
จากตารางที5 4.9 ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความคิดเห็นเกี5ยวกับการใช้บริ การ การ
ชําระเงิน ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชัน5 มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสิ นในเขตพญาไท
กรุ งเทพมหานคร ด้านการรับรู ้ถึงความง่ายในการใช้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี5ยเท่ากับ 4.49
และค่า S.D. เท่ากับ 0.492 เมื5อพิจารณารายด้านพบว่า ทางธนาคารมีพนักงานค่อยแนะนําการใช้งาน
และมีการสาธิตการใช้งานผ่านช่องทางต่างๆ ที5ลูกค้าสามารถเข้าไปศึกษาได้ดว้ ยตนเองภายหลังได้
มีค่าเฉลี5ยเท่ากับ 4.56 รองลงมาคือ ธนาคารมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ถึงแอพพลิเคชั5น มายโม่
เพย์ ของธนาคารออมสินให้เข้าใจวิธีการใช้งานและความง่ายในการใช้งาน มีค่าเฉลี5ยเท่ากับ 4.55
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ตารางที5 4.10 ค่าเฉลี5ยและส่วนเบี5ยงเบนมาตรฐานของการใช้บริ การ การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านแอพพลิเคชัน5 มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสิ นในเขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร ด้านการตั*งใจ
ใช้งาน
ระดับความ
S.D.
X
คิดเห็น
1. ท่านตั*งใจที5จะใช้บริ การแอพพลิเคชั5น มายโม่
4.41
0.492
มาก
เพย์ ของธนาคารออมสิ น
2. ท่านได้ทดลองใช้งานแอพพลิเคชัน5 มายโม่ เพย์
ของธนาคารออมสิ น และตัด สิ น ใจที5จะใช้บริ ก าร 4.30
0.458
มากที5สุด
จริ งต่อไป
3. ท่านเต็มใจสมัครใช้บริ การแอพพลิเคชัน5 มายโม่
4.28
0.451
มากที5สุด
เพย์ ของธนาคารออมสิ น
รวม
4.33
0.467
มาก
จากตารางที5 4.10 ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความคิดเห็นเกี5ยวกับการใช้บริ การ การ
ชําระเงิน ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชั5น มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสิ นในเขตพญาไท
กรุ งเทพมหานคร ด้านการรับรู ้ถึงความง่ายในการใช้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี5ยเท่ากับ 4.33
และค่า S.D. เท่ากับ 0.467 เมื5อพิจารณารายด้านพบว่า ท่านตั*งใจที5จะใช้บริ การแอพพลิเคชัน5 มายโม่
เพย์ ของธนาคารออมสิ น มีค่าเฉลี5ยเท่ากับ 4.41 รองลงมาคือ านได้ทดลองใช้งานแอพพลิเคชัน5 มาย
โม่ เพย์ ของธนาคารออมสินและตัดสินใจที5จะใช้บริ การจริ งต่อไป มีค่าเฉลี5ยเท่ากับ 4.30
4.2 ส่ วนที$ 2 การทดสอบสมมติฐาน
การวิ เ คราะห์ ปั จ จัย การใช้ บ ริ การที5 มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การใช้ บ ริ การการชํา ระเงิ น ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชัน5 มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสิ นในเขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร
โดยใช้สถิ ติ ก ารวิ เคราะห์ ความถดถอยแบบพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis – MRA) โดย
กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที5ระดับ 0.05
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รู ปแบบทัว5 ไปของสมการพหุคูณเชิงเส้นทัว5 ไป คือ

เมื5อ ; Y
X1, X2, …, Xn
b0
b1, b2, …, bn

สู ตร ; Y = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + … + bnXn
คือ สมการถดถอยพหุคูณเชิงเส้นของตัวแปรตาม
คือ ตัวแปรอิสระที5 1, 2, 3 ... จนถึงตัวแปรที5 n
คือ ค่าคงที5สมการ
คือ ค่าสัมประสิทธิYถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตัวแปรอิสระที5
1, 2,3, ... จนถึงตัวแปรอิสระที5 n
สู ตร ; Y = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + … + bnXn

เมื5อ ; Y
คือ
X1, X2, …, Xn คือ
b0
b1, b2, …, bn
X1
X2
X3
X4
Yt

สมการถดถอยพหุคูณเชิงเส้นของตัวแปรตาม
ตัวแปรอิสระที5 1, 2, 3 ... จนถึงตัวแปรที5 n
คือ ค่าคงที5สมการ
คือ ค่าสัมประสิทธิYถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตัวแปรอิสระที5
1, 2,3, ... จนถึงตัวแปรอิสระที5 n
คือ ปัจจัยการใช้บริ การ ด้านความคิดเห็น
คือ ปัจจัยการใช้บริ การ ด้านการอ้างอิง
คือ ปัจจัยการใช้บริ การ ด้านความเชื5อมัน5
คือ ปัจจัยการใช้บริ การ ด้านการรับรูค้ วามเสี5ยง
คือ การใช้บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชัน5
มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสินในเขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร
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ตารางที5 4.11 กระบวนการตัด สิ น ใจเลื อ กซื* อระบบกล้อ งวงจรปิ ดของประชาชนในเขต
กรุ งเทพมหานคร โดยรวม (Yt)
ตัวแปร
ค่ าสั มประสิ ทธิUถดถอย (b)
1. ด้านความคิดเห็น
0.072
2. ด้านการอ้างอิง
0.061
3. ด้านความเชื5อมัน5
-0.259
4. ด้านการรับรู ้ความเสี5ยง
0.112
ค่าคงที$
4.510
R = 0.300, R2 = 0.090, SEE = 0.156, F = 9.757, Sig. = 0.000*
* = P < 0.05

t
1.450
1.236
-5.333
2.292
19.640

Sig.
0.148
0.217
0.000*
0.022*
0.000*

จากตารางที5 4.11 พบว่า ผลการวิเคราะห์สมการถดถอย ตามสมการมีตวั แปรอิสระทั*งหมด
4 ตั ว แปร โดยมี ต ั ว แปรอิ ส ระจํา นวน 2 ตัว แปร ที5 มี ผ ลต่ อ การใช้บ ริ ก ารการชํา ระเงิ น ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชัน5 มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสินในเขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร
โดยรวม โดยเรี ยงลําดับจากด้านที5มีผลสู งสุ ดคือ ด้านความเชื5อมัน5 รองลงมาคือ ด้านการรับรู ้ความ
เสี5 ย ง ตามลําดับ โดยค่าสัมประสิ ทธิY สหสัมพัน ธ์พหุ คูณ (R) เท่ากับ 0.300 และสามารถอธิ บาย
ความสัมพันธ์ได้ร้อยละ 9.00 สามารถนํามาแทนค่าในสมการพยากรณ์ได้ดงั นี*
Yt = 4.510 + 0.072X1 + 0.061X2 + (-0.259)X3 + 0.112X4
0.000* 0.148 0.217 0.000* 0.022*

