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พหุคูณ ผลสรุปของงานวิจัยพบวา ความตั้งใจของผูใชบริการในการใชบริการชําระเงินผานระบบ
โมบายแบงกกิ้งและระบบโมบายเพยเมนตขึ้นอยูกับอิทธิพลของปจจัยการรับรูถึงความงายในการใช
งาน ความเชื่อมั่นไวใจในผูใหบริการและการรับรูถึงประโยชนที่ไดรับ ตามลําดับ โดยปจจัยที่สงผลตอ
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ประกอบดวย การรับรูถึงประโยชนจากการใชงานโมบายแบงกกิ้ง การรับรูถึงความงายในการใชงาน
โมบายเพยเมนต ความเชื่อมั่นไวใจในผูใหบริการระบบโมบายแบงกกิ้ง การรับรูถึงประโยชนจากการ
ใชงานโมบายเพยเมนตและการรับรูถึงความงายในการใชงานโมบายแบงกกิ้ง ตามลําดับ สวนปจจัยที่

Ref. code: 25605902037125DUB

(2)
สงผลตอตั้งใจใชบริการชําระเงินผานระบบโมบายเพยเมนตเรียงตามลําดับความสําคัญประกอบดวย
การรับรูถึงประโยชนจากการใชงานโมบายเพยเมนต ความเชื่อมั่นไวใจในผูใหบริการระบบโมบายเพย
เมนต การรับรูถึงความงายในการใชงานโมบายเพยเมนต การรับรูถึงความงายในการใชงานโมบาย
แบงกกิ้งและการรับรูถึงประโยชนจากการใชงานโมบายแบงกกิ้ง ตามลําดับ และผลการวิเคราะหยัง
แสดงใหเห็นวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจในการใชบริการของแตละผูใหบริการตางไมสงผลเชิงลบ
ตอความตั้งใจในการใชบริการระหวางระบบผูใหบริการ
ความมตั้งใจในการใชบริการ
คําสําาคัคัญ: โมบายแบงกกิ้ง, โมบายเพยเมนต, ความตั
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investigation
Results were that most influential was direct influence of perception of
usefulness and service provider trust, followed by ease of use. For mobile banking,
perceived usefulness of mobile banking, perceived ease of use mobile payment,
mobile banking service provider trust, perceived usefulness of mobile payment and
perceived ease of use mobile banking were more influential, in decreasing order of
importance. For mobile payment, perceived usefulness of mobile payment, mobile
payment service provider trust, perceived ease of use mobile payment, perceived ease
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of use mobile banking and perceived usefulness of mobile banking were most
significant, in decreasing order of importance. And results also show that the factors
influencing the service intention of each service provider do not negatively affect the
intention to use the service between the service provider.
Keywords: Mobile Banking, Mobile Payment, Intention to Use
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