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บทคัดย่อ 
 

ปัจจุบันธนาคารได้นําบริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือหรือเทคโนโลยีโมบาย  
แบงค์กิง (Mobile Banking) เพือสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน ลดต้นทุนการชําระเงิน และ
อํานวยความสะดวกในการเข้าถึงการบริการของลูกค้าได้มากขึน   เมือเทียบกับการธุรกรรมแบบ
ดงัเดิม  เพราะสามารถเข้าถึงการบริการได้ทุกที ทุกเวลา แต่กลับพบว่าการทําธุรกรรมผ่านสือ
อิเล็กทรอนิกส์ยงัมีสดัส่วนน้อย เมือเทียบกบัการชําระเงินในรูปแบบอืน ดงันนังานวิจยันีจึงมุ่งเน้น
ศกึษาถึงความตงัใจใช้งานโมบายแบงค์กิงของลกูค้าธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย โดยพิจารณา
การรับรู้ความสอดคล้องระหว่างการทําธุรกรรมทางการเงินและเทคโนโลยีโมบายแบงค์กิง  
ความเข้ากันได้กับวิถีชีวิต การรับรู้ความเสียง และการรับรู้ประโยชน์ในการใช้โมบายแบงค์กิง ที
ส่งผลต่อความตงัใจใช้งานโมบายแบงค์กิง โดยศึกษาทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) ผนวก
เข้ากันกับทฤษฎีความสอดคล้องระหว่างลักษณะงานและเทคโนโลยี (TTF) และแนวคิดของการ 
แพร่กระจายนวตักรรม (DOI) 

งานวิจยันีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบของการวิจยั
เชิงสํารวจ (Survey Research) โดยทําการรวบรวมข้อมูลจากผู้ ซึงอยู่ในวัยทํางานและเคยใช้
บริการโมบายแบงค์กิงของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย จํานวน 253 ชดุ และนําข้อมูลทีได้มา
วิเคราะห์สมการการถดถอยโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมลูเพือหาปัจจยัที
สง่ผลความตงัใจใช้โมบายแบงค์กิง 

ผลของงานวิจัยนีแสดงให้เห็นว่าการรับรู้ความสอดคล้องระหว่างการทําธุรกรรม
ทางการเงินและเทคโนโลยีโมบายแบงค์กิงส่งผลตอ่ความตงัใจใช้โมบายแบงค์กิงมากสดุเมือเทียบ
กบัปัจจยัอืน  

เนืองจากขณะทีผู้ ทําวิจยันี ยงัไม่มีคา่ธรรมเนียมในการใช้บริการโมบายแบงค์กิง แต่
ถ้าหากในอนาคตธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยมีการเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าวแล้ว ควรนํา
ปัจจยัด้านการรับรู้ต้นทุน (Perceived Cost) มาศึกษาด้วย นอกจากนียังควรพิจารณาถึงปัจจัย
ด้านการตลาด ซงึสง่ผลตอ่ความตงัใจใช้โมบายแบงค์กิงในประเทศไทยด้วย 

การวิจยันีทําให้เกิดคณุคา่หรือประโยชน์ คือทําให้ได้กรอบแนวคิดด้านการรับรู้ความ
สอดคล้องระหว่างงานและเทคโนโลยีสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการทําธุรกรรมทางการเงินผ่าน
โมบายแบงค์กิง ส่วนในแง่ธุรกิจธนาคารสามารถพฒันาการบริการให้เหมาะสมกบัความต้องการ
ของลกูค้าในการทําธุรกรรมทางการเงินกบัธนาคารได้  
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Abstract 
 

Today, mobile banking business is one of the most successful channels in 

the electronic–commerce market as it can provide various information services instantly 

to customers. This channel help banks decrease transaction cost and offer better and 

more convenient services to their customers.  Mobile banking, as an emerging facet of 

electronic banking, is unlike traditional phone banking services which offer very limited 

functions.  Mobile banking, thus, is a rich platform for automated banking and other 

financial services. It is a wireless service delivery channel that offers increased value for 

customers by providing customers “anytime, anywhere” access to banking services via 

smart-phones or other similar mobile devices. 

The mobile banking system has been installed and promoted in an effort to 

gain significant competitive advantage by all commercial and government 

banks.  Although there are a large number of mobile users with the Internet accessibility 

in various areas, the number of electronic transactions is low when compared to other 

forms of payments.   

This quantitative research investigates factors influencing on  

customers’ intention to use mobile banking in Thailand, Based on the widely accepted  

Task- Technology Fit model (TTF), Technology Acceptance Model (TAM) and Diffusion 

of Innovation model (DOI). We tried to develop a comprehensive model covering factors 

influencing intention to use mobile banking. For the empirical validation, 253 responses 

from people who use mobile phones and mobile banking services were collected via an 

online questionnaire. Regression analysis and factor analysis using principle axis 

factoring extraction and varimax rotation were used to test the research model and 

hypotheses. 

This research evaluated the perceived task-technology fit and compatibility 

with lifestyle which had a positive significant impaction on perceived usefulness, but 

perceived task-technology fit had a negative significant impaction on perceived risk. In 

addition, intention to use mobile banking was positively associated with perceived  
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task-technology fit, compatibility with lifestyle, perceived usefulness and negatively 

associated with perceived risk.   

This paper has tried to provide a comprehensive understanding about 

customers’ intention to use mobile banking.  Bank marketing manager is able to provide 

mobile banking service that fulfill with customers’ lifestyle. Furthermore, IT manager can 

develop mobile banking system to supports customers’ financial transactions and 

reduces customers’ perceived risk. 
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