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บทคัดยอ 

 

 งานวิจัยฉบับนี้เปนงานวิจัยท่ีศึกษาเก่ียวกับอิทธิพลของปจจัยท่ีสงผลตอความต้ังใจใน
การใชบริการชําระเงินผานระบบโมบายแบงกกิ้งและระบบโมบายเพยเมนต และเปรียบเทียบความ
แตกตางของปจจัยที่มีอิทธิพลตอความต้ังใจในการใชบริการชําระเงินระหวางระบบโมบายแบงกกิ้ง
และระบบโมบายเพยเมนต โดยการประยุกตใชทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยีและการทบทวนงานวิจัย
ในอดีต ซึ่งประกอบดวยปจจัยการรับรูถึงความงายในการใชงาน การรับรูถึงประโยชนที่ไดรับ ความ
เชื่อมั่นไวใจในผูใหบริการและความถี่ในการใชงาน โดยงานวิจัยฉบับนี้เปนงานวิจัยเชิงปริมาณประเภท
สํารวจ มีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามออนไลนจากกลุมตัวอยางประชากรผูที่เคยใช
บริการทางการเงินผานระบบโมบายแบงกกิ้งและระบบโมบายเพยเมนต งานวิจัยนี้เก็บขอมูลจากกลุม
ตัวอยางเปนจํานวนทั้งหมด 200 ตัวอยาง โดยมีการตรวจสอบความตรงของเครื่องมือดวยวิธีวิเคราะห
องคประกอบและมีการตรวจสอบความเที่ยงหรือความนาเชื่อถือของเคร่ืองมือดวยคาสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค ในสวนของการทดสอบสมมติฐานของงานวิจัยใชการวิเคราะหความถดถอยเชิง
พหุคูณ ผลสรุปของงานวิจัยพบวา ความตั้งใจของผูใชบริการในการใชบริการชําระเงินผานระบบ  
โมบายแบงกกิ้งและระบบโมบายเพยเมนตขึ้นอยูกับอิทธิพลของปจจัยการรับรูถึงความงายในการใช
งาน ความเชื่อมั่นไวใจในผูใหบริการและการรับรูถึงประโยชนที่ไดรับ ตามลําดับ โดยปจจัยที่สงผลตอ
ความตั้งใจในการใชบริการชําระเงินผานระบบโมบายแบงกกิ้ง เรียงตามลําดับความสําคัญ
ประกอบดวย การรับรูถึงประโยชนจากการใชงานโมบายแบงกกิ้ง การรับรูถึงความงายในการใชงาน
โมบายเพยเมนต ความเชื่อมั่นไวใจในผูใหบริการระบบโมบายแบงกกิ้ง การรับรูถึงประโยชนจากการ
ใชงานโมบายเพยเมนตและการรับรูถึงความงายในการใชงานโมบายแบงกกิ้ง ตามลําดับ สวนปจจัยที่
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งานวิจจัยยฉบบับนี้เปนงานวิจัยท่ีศศึกษาเเกี่ยวกับอิททธิพลขของปจจัยทท่ีสสงผลตอค
ใชบรริการชําระเงินผานระะบบโมบายแบบงกกิ้งและระบบบโมบายเพยเมมนต แแลละะเปรีย
ตางของปจจัยททีี่มีอิททธิพพลตอคความต้ังงใจในนกการใชบริการชํารระเงินนระะหวางระะบบโมบ
ระบบโมมบายเเพยเมนต โดยการรปประยุกตใชททฤษฎีการยยอมรับเทคโนโลยีและการทบ
ดีต ซซึ่งงประกอบดวยปจจัยกการรรับบรููถึงความมงงายในการใชงานน การรับรูถึงประโยชนที
มั่นไวใจในนผููใหบริการแและความถี่ในนกาารใใชงาน โดยงานวิจัยฉบับนี้เปปนนงานวิิจจัยเชิงปริ
วจ มีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยยใใชแบบสอบถามอออนไลนจากกกลุมมตตัววอยยางประชา
ารทางการเงินผานระบบโมบายแบงกกิ้งงแแลละระบบบโมมบายเเพยยเมนต งานวิจัยนี้เก็บข
ยางเปนจํานวนทั้งหมด 22000 ตัวอยยาาง โดยมีีกการตรวจสสอบบความตรงของเครื่องมือดว
ประกอบและมีการตรวจสอบบความเท่ียงหรือความนาเชื่อถือของเคร่ืองมือดวยคา
ฟาของครอนบาค ในสวนของการทดสอบสมมติฐานของงานวิจัยใชการวิเคราะหควา
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สงผลตอตั้งใจใชบริการชําระเงินผานระบบโมบายเพยเมนตเรียงตามลําดับความสําคัญประกอบดวย 
การรับรูถึงประโยชนจากการใชงานโมบายเพยเมนต ความเชื่อมั่นไวใจในผูใหบริการระบบโมบายเพย
เมนต การรับรูถึงความงายในการใชงานโมบายเพยเมนต การรับรูถึงความงายในการใชงานโมบาย
แบงกกิ้งและการรับรูถึงประโยชนจากการใชงานโมบายแบงกกิ้ง ตามลําดับ  และผลการวิเคราะหยัง
แสดงใหเห็นวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความต้ังใจในการใชบริการของแตละผูใหบริการตางไมสงผลเชิงลบ
ตอความต้ังใจในการใชบริการระหวางระบบผูใหบริการ 
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ABSTRACT 

 

 Factors affecting consumer intention to use mobile banking and mobile 

payment systems in Thailand were studied comparatively.  Technology adoption 

theory was used to understand customer acceptance.  A literature review identified 

perception of ease of use and usefulness, as well as service provider trust and 

frequency of use, as relevant factors.  Quantitative survey research gathered data by 

online questionnaire.  200 samples, all living in the Bangkok Metropolitan Area, had 

used financial services with mobile banking and mobile payment.  Factor analysis 

calculated questionnaire validity, with reliability measured by Cronbach's alpha. 
Multiple regression was used for research hypothesis 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. 
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