61

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการใช้ บริการการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านแอพพลิเคชั่น มายโม่ เพย์ ของ
ธนาคารออมสิ นในเขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร
คาชี้แจง
แบบสอบถามนี้ จดั ทาขึ้ นเพื่อประกอบการศึ กษาเรื่ อง ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการใช้บริ การการ
ช าระเงิ น ทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ผ่ า นแอพพลิ เคชั่น มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสิ น ในเขตพญาไท
กรุ ง เทพมหานคร ซึ่ งเป็ นส่ ว นหนึ่ งของการศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาโท หลัก สู ตรการบริ ห ารธุ ร กิ จ
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม และจะนาข้อมูลที่ได้ไปประกอบการจัดทาการค้นคว้าอิสระให้มีความ
เที่ยงตรง ดังนั้นข้อมูลของท่านจึงเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ในการศึกษาครั้งนี้
ทางผูศ้ ึกษาจึงใคร่ ขอความร่ วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อและตรงตาม
ความคิดเห็นของท่าน ประกอบไปด้วย 3 ส่ วนดังนี้
ส่ วนที่ 1 ปั จจัย ส่ วนส่ วนบุ ค คลของผู ้ใ ช้ บ ริ การการช าระเงิ น ทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ผ่ า น
แอพพลิเคชัน่ มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสิ นในเขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร
ส่ วนที่ 2 ปั จจัยเกี่ยวกับการใช้บริ การ
ส่ วนที่ 3 การใช้บ ริ ก ารการช าระเงิ น ทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ผ่านแอพพลิ เคชั่น มายโม่ เพย์ ของ
ธนาคารออมสิ นในเขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร
ส่ วนที่ 4 ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นอื่น ๆ
ขอขอบพระคุณท่านที่กรุ ณาเสี ยสละเวลาในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้
นาย เดชาพล สวนสุ ข
นักศึกษาหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสยาม
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ส่ วนที่ 1 ปั จ จั ย ส่ วนบุ ค คลของผู้ ใ ช้ บริ ก ารการช าระเงิ น ทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ผ่ า นแอพพลิ เคชั่ น
มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสิ นในเขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร
คาชี้แจง : โปรดทาเครื่ องหมาย √ ลงไปในช่ อง เพียง 1 ช่ อง ตามความเป็ นจริง
1. เพศ
2. อายุ

3.
4.
5.

6.

 1. ชาย
 2. หญิง
 1. ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 20 ปี  2. 21 – 30 ปี
 3. 31 – 40 ปี
 4. 41 – 50 ปี
 5. 51 – 60 ปี
 6. มากกว่า 61 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา  1. ต่ากว่าปริ ญญาตรี
 2. ปริ ญญาตรี
 3. ปริ ญญาโท
 4. ปริ ญญาเอก
สถานภาพสมรส  1. โสด
 2. สมรส
 3. หม้าย /หย่าร้าง
อาชีพ
 1. ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 2. พนักงาน/ลูกจ้างองค์กรเอกชน
 3. วิชาชีพอิสระ
 4. ธุ รกิจส่ วนตัว
 5. รับจ้าง
 6. อื่นๆ (โปรดระบุ).....................................
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
 1. ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท
 2. 15,001 – 30,000 บาท
 3. 30,001 – 45,000 บาท
 4. 45,001 – 60,000 บาท
 5. 60,001 – 75,000 บาท
 5. มากกว่า 75,001 บาทขึ้นไป

ส่ วนที่ 2 ปัจจัยการใช้ บริการ
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ค าชี้ แ จง : กรุ ณาประเมิ น ปั จ จัย การใช้ บ ริ การที่ ส่ งผลต่ อ การช าระเงิ น ทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ผ่ า น
แอพพลิเคชัน่ มายโม่ เพย์ ของท่านโดยทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องว่างเพียงช่องเดียวในข้อความที่ตรง
กับความเป็ นจริ งโดยแต่ละช่องมีความหมายดังนี้
หมายเหตุ : ระดับความคิดเห็น
5 = เห็นด้วยมากที่สุด 4 = เห็นด้วยมาก
3 = เห็นด้วยปานกลาง
2 = เห็นด้วยน้อย
1 = เห็นด้วยน้อยที่สุด
ระดับความคิดเห็น
มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

ด้ านความคิดเห็น
7. ท่านเห็ นว่าแอพพลิ เคชัน่ มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสิ นมี
ความน่าสนใจในการใช้งาน
8. ท่ า นทราบถึ ง การใช้ ง านแอพพลิ เคชั่ น มายโม่ เพย์ ของ
ธนาคารออมสิ นในการทาธุรกรรมการเงิน
9. ท่ า นเห็ น ถึ ง ประโยชน์ แ ละความสะดวกในการใช้ บ ริ ก าร
แอพพลิเคชัน่ มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสิ น
ด้ านการอ้างอิง
10. ท่านศึกษาเปรี ยบเทียบการใช้งานแอพพลิ เคชัน่ มายโม่ เพย์
ของธนาคารออมสิ นกับธนาคารอื่นๆ ที่ให้บริ การเช่นเดียวกัน
11. ท่ านตัดสิ นใจใช้งานโดยพิ จารณาจากคาวิจารณ์ การใช้งาน
ของบุคคลอื่นที่ทดลองใช้
12. ท่านหาแหล่งอ้างอิงการใช้งานจากแหล่งที่ มีความน่ าชื่ อถื อ
หรื อบุคคลที่มีความเชี่ ยวชาญในเรื่ องระบบการใช้งานธุ รกรรม
ทางการเงินผ่านแอพพลิเคชัน่

มากที่สุด

ปัจจัยการใช้ บริการ
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ระดับความคิดเห็น
มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

ด้ านการอ้างอิง (ต่ อ)
13. ท่านสนใจใช้บริ การแอพพลิ เคชัน่ มายโม่ เพย์ ของธนาคาร
ออมสิ นจากการเห็นสื่ อโฆษณาประชาสัมพันธ์ของธนาคารหรื อ
จากการแนะนาของพนักงาน
ด้ านความเชื่ อมั่น
14. ท่านเชื่ อมัน่ ในระบบและการทางานของแอพพลิ เคชั่น มาย
โม่ เพย์ ของธนาคารออมสิ น
15. ท่านได้ทดลองใช้งานแอพพลิเคชัน่ มายโม่ เพย์ ของธนาคาร
ออมสิ นจนเกิดความมัน่ ใจ
16. ท่านศึกษาการใช้งานแอพพลิ เคชัน่ มายโม่ เพย์ ของธนาคาร
ออมสิ นเป็ นอย่างดีก่อนตัดสิ นใจใช้บริ การ
17. ท่ าน เชื่ อ มั่ น ใน เส ถี ยรภ าพ แล ะป ระ สิ ท ธิ ภ าพ ข อ ง
แอพพลิเคชัน่ มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสิ น
ด้ านการรับรู้ ความเสี่ ยง
18. ท่านยินยอมทดลองใช้แอพพลิเคชัน่ มายโม่ เพย์ ของธนาคาร
ออมสิ นด้วยตนเอง
19. ท่ า นทราบถึ ง ข้ อ ก าหนดและขอบเขตความรั บ ผิ ด ของ
แอพพลิเคชัน่ มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสิ นเป็ นอย่างดี
20. ท่านตกลงใช้บริ การแอพพลิ เคชั่น มายโม่ เพย์ ของธนาคาร
ออมสิ นตามเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด
21. ท่านได้พิจารณาถึ งความเสี่ ยงในการใช้บริ การก่อนตัดสิ นใจ
สมัครใช้งานแอพพลิเคชัน่ มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสิ น

มากที่สุด

ปัจจัยการใช้ บริการ
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ส่ วนที่ 3 การใช้ บริการ การชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านแอพพลิเคชั่ น มายโม่ เพย์ ของธนาคารออม
สิ นในเขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร
คาชี้ แจง : กรุ ณาประเมินการใช้บริ การการชาระเงิ นทางอิเล็กทรอนิ กส์ ผ่านแอพพลิ เคชัน่ มายโม่ เพย์
ของท่าน โดยทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องว่างเพียงช่องเดี ยวในข้อความที่ตรงกับความเป็ นจริ งโดยแต่
ละช่องมีความหมายดังนี้
หมายเหตุ : ระดับความคิดเห็น
5 = เห็นด้วยมากที่สุด 4 = เห็นด้วยมาก
3 = เห็นด้วยปานกลาง
2 = เห็นด้วยน้อย
1 = เห็นด้วยน้อยที่สุด
ระดับความคิดเห็น
มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

การรู้ ถึงความมีประโยชน์
22. ท่านรู ้ ถึงประโยชน์ในการใช้งานแอพพลิ เคชั่น มายโม่ เพย์
ของธนาคารออมสิ น
23. ท่านได้ศึกษาถึ งแอพพลิ เคชัน่ มายโม่ เพย์ ของธนาคารออม
สิ น ว่าช่ วยอ านวยความสะดวกในการท าธุ รกรรมทางการเงิ น
ให้แก่ท่านมากยิง่ ขึ้น
24. ท่านสามารถบอกถึ งประโยชน์ในการใช้งานแอพพลิ เคชั่น
มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสิ นได้
25. ท่านพิจารณาด้านประโยชน์ในการใช้งานแอพพลิเคชัน่ มาย
โม่ เพย์ ของธนาคารออมสิ นก่อนตัดสิ นใจใช้บริ การ

มากที่สุด

การใช้ บริการการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านแอพพลิเคชั่น
มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสิ น
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ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

การใช้ บริการการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านแอพพลิเคชั่น
มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสิ น

5

4

3

2

1

การรับรู้ ถึงความง่ ายในการใช้
26. ท่ านได้ท ดลองใช้แอพพลิ เคชั่น มายโม่ เพย์ ของธนาคาร
ออมสิ นเพื่อดูถึงความยากง่ายในการใช้งานก่อนการตัดสิ นใจใช้จริ ง
27. ทางธนาคารมี พ นั ก งานค่ อ ยแนะน าการใช้ ง านและมี ก าร
สาธิ ตการใช้งานผ่านช่องทางต่างๆ ที่ลูกค้าสามารถเข้าไปศึกษา
ได้ดว้ ยตนเองภายหลังได้
28. ธนาคารมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ถึงแอพพลิเคชัน่ มายโม่
เพย์ ของธนาคารออมสิ นให้เข้าใจวิธีการใช้งานและความง่ายใน
การใช้งาน
การตั้งใจใช้ งาน
29. ท่ า นตั้ง ใจที่ จ ะใช้ บ ริ ก ารแอพพลิ เคชั่ น มายโม่ เพย์ ของ
ธนาคารออมสิ น
30. ท่านได้ทดลองใช้งานแอพพลิเคชัน่ มายโม่ เพย์ ของธนาคาร
ออมสิ นและตัดสิ นใจที่จะใช้บริ การจริ งต่อไป
31. ท่ านเต็ม ใจสมัค รใช้บ ริ ก ารแอพพลิ เคชั่น มายโม่ เพย์ ของ
ธนาคารออมสิ น
ส่ วนที่ 4 ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม
....................................................................................................................................................
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....................................................................................................................................................
*****************************************************
ขอขอบคุณที่กรุ ณาตอบแบบสอบถาม

