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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้จัดทําขึ้นเพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจในการใชงานโมบายแบงค
กิ้ง ซ้ําโดยประยุก ตใชท ฤษฎีแบบจําลองความสําเร็จ ของระบบสารสนเทศซึ่งประกอบดวยปจ จัย
ทางดานคุณภาพระบบ คุณภาพขอมูล คุณภาพการบริการ ความพึงพอใจ รวมถึงปจจัยที่เพิ่มเติมจาก
งานวิจัยที่เกี่ยวของไดแก ภาพลักษณองคกร ความมั่นคงของระบบและความภักดีของลูกคาตอองคกร
กลุมตัวอยางที่ศึกษาคือ กลุมผูที่ใชงานโมบายแบงคกิ้งอยูในปจจุบันและกลุมผูที่เคยใชงานแตปจจุบัน
ไมไดจํานวน 200 ตัวอยาง การเก็บแบบสอบถามใชการเก็บแบบสอบถามออนไลนโดย ทั้ง นี้เมื่ อ
รวบรวมแบบสอบถามไดครบตามจํานวนวิเ คราะหผ ลทางสถิติ โดยเริ่ม จากการสอบทานความ
ครบถวนและคนหาขอมูลที่ขาดหาย (Missing Data) การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ซึ่งใชการ
วิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) การทดสอบความนาเชื่อถือของเครื่องมือ (Reliability)
โดยวิธีวิเคราะหแอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha) และการตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัว
แปรอิสระและตัวแปรตามอยางการวิเคราะหการถดถอย (Regression) ผลการวิจัยพบวาความตั้งใจ
ในการใชงานโมบายแบงคกิ้งซ้ําแปรผันตามความพึงพอใจของลูกคาซึ่งเปนผลมาจากปจจัยทางดาน
ความมั่นคงของระบบ ภาพลักษณและคุณภาพขอมูล
ในงานวิจัยไดใหชอเสนอแนะที่เปนประโยชนแกผูประกอบการ ผูบริหารและผูพัฒนาโม
บายแบงคกิ้งของธนาคารเขาใจและตระหนักถึงปจจัยที่มีความสําคัญอันไดแก ความมั่นคงของระบบ
ซึ่งมีความเกี่ยงของกับความปลอดภัยในการใชงาน ภาพลักษณองคกร คุณภาพขอมูลและความพึง
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พอใจของลูก คาเพื่อนําไปเปนแนวทางในการพั ฒ นาและปรับปรุงโมบายแบงคกิ้ ง ใหลูก คาใชและ
กลับมาใขงานโมบายแบงคกิ้งของธนาคารตอไปอีกในอนาคต
คําสําคัญ: โมบายแบงคกงิ้ ภาพลักษณองคกร การศึกษาความตั้งใจในการใชงานซ้ํา
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ABSTRACT
This independent study studies the factors that influence continuance
intention to use mobile banking by applying theory of IS Success model. Four factors
are System quality, Information quality, Service quality, Satisfaction from IS Success
model and three factors are Corporate Image, Security, Customer loyalty from others
related research. Samples were people who always use mobile banking and people
who ever used but currently do not use mobile banking. Using 200 samples with
online questionnaires. Analyze statistic data with verify missing data, Validity test with
factor analysis, Reliablity test with Cronbach’s alpha and regression analysis. Results
show continunace intention was affected by satisfaction which affected by Corporate
Image, Information quality and Security.
This study has suggestion for banking entrepreneur, banking manager and
mobile banking developper to understand the important factors such as security,
corporate image, information quality and satisfaction. Applying guideline to develop
and modify mobile banking for customer continuance intention in the future.
Keywords: Mobile Banking, Corporate Image, Continuance Intention
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กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยมีความทราบซึ้งและขอขอบคุณ อาจารย ผูชวยศาสตรจารย ดร.มฑุปายาส ทอง
มาก อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระซึ่งใหคําแนะนําอยางดียิ่งตั้งแตเริ่มตนจนสําเร็จ และอาจารย
รองศาสตราจารย ดร.ศากุน บุญอิต ประธานกรรมการสอบที่ไดใหคําแนะนําระหวางการสอบ ทําให
การคนควาอิสระนี้สามารถสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี
ผูวิจัยของขอบคุณครอบครัวทั้งคุณพอ คุณแมและพี่สาวที่คอยชวยเหลือ ดูแลเรื่องตางๆ
ใหกําลังใจมาโดยตลอดระหวางการคนควาวิจัยในครั้งนี้ ขอขอบคุณเพื่อนรวมงาน เพื่ อนรวมชั้นเรียน
ปริญญาโท เพื่อนสนิท บุคคลอื่นๆ ที่ไมไดกลาวถึงซึ่งชวยเหลือและชวยตอบแบบสอบถามจนสามารถ
รวบรวมขอมูลไดครบตามจํานวน ถาไมมีทุกๆ คน ผูวิจัยก็ไมสามารถทําการวิจั ยนี้สําเร็จลงได จึงมี
ความทราบซึ้งและอยากขอบคุณทุกทานมา ณ ที่นี้
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