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การเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ความเสี่ยง และการรับรู้ถึงประโยชน์ที่มีผลต่อความตั้งใจใช้
บริการธนาคารบนโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคในจังหวัดกาญจนบุรี
ธนะชัย หนันแก้ว*, ปิยฉัตร ล้อมชวการ**, กมลรัฐ อินทรทัศน์**

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของการเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ความเสี่ยง และการ
รับรู้ถึงประโยชน์ต่อความตั้งใจใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคในจังหวัดกาญจนบุรี กลุ่ม
ตัวอย่างได้เลือกมาจากผู้ใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือในจังหวัดกาญจนบุรี โดยใช้การสุ่มตัวอย่าง
โดยไม่ใช้ความน่าจะเป็นและใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จานวน 405 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย คือ แบบสอบถามสร้างตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวความคิดที่ กาหนดขึ้น ทดสอบและการประเมิน
เครื่องมือวิจัยด้วยการตรวจความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและการหาค่าความเชื่อมั่น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และสถิติ
วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ
ผลการวิจัย พบว่า 1) การเปิ ดรั บข่าวสารมีความสั มพันธ์กับความตั้งใจใช้บริการธนาคารทาง
โทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคในจังหวัดกาญจนบุรี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 2) การรับรู้ความเสี่ยงมี
ความสัมพันธ์กับความตั้งใจใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคในจังหวัดกาญจนบุรี อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 3) การรับ รู้ถึงประโยชน์มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจใช้บริการธนาคารทาง
โทรศัพท์มือถือของผู้บ ริโภคในจังหวัดกาญจนบุรี อย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 และ 4) การเปิดรับ
ข่ า วสาร การรั บ รู้ ค วามเสี่ ย ง และการรั บ รู้ ถึ ง ประโยชน์ มี ผ ลต่ อ ความตั้ ง ใจใช้ บ ริ ก ารธนาคารทาง
โทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคในจังหวัดกาญจนบุรี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 สามารถพยากรณ์ความ
ตั้งใจใช้บริการธนาคารทางโทรศั พท์มือถือของผู้บริโภคในจังหวัดกาญจนบุรีได้ร้อยละ 44.3 ธนาคารผู้
ให้บริการควรใช้สื่อบุคคล เช่น พนักงานเป็นสื่อในการให้ความข้อมูลที่ข่าวสารเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัยและระบบการควบคุมการใช้งาน รวมประโยชน์ของบริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือแก่ผู้บริโภค
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Information Exposure, Risk Recognition and Advantage Recognition Toward
Consumer’s Intention to Using Mobile Banking Services in Kanchanaburi
Thanachai Nankaew*, Piyachat Lomchavakarn**, Kamolrat Intaratat**

Abstract
The objectives of this research were to study the information exposure, the risk
recognition and the advantage recognition toward consumer’s intention of using mobile
banking services in Kanchanaburi. The representative samples were 405 participants of
mobile banking service users in Kanchanaburi. The research tool was the questionnaire
which conducted according to the objectives and the conceptual framework. The
statistics analysis based on percentage, frequency, mean, standard deviation, Pearson’s
Product Moment Correlation and Multiple Linear Regression Analysis: MRA
The results revealed that 1) The information exposure had a dramatically low
positive relationship with the consumer’s intention of using mobile banking services in
Kanchanaburi with a statistical significance of 0.01. 2) The risk recognition also had a
coherently low positive relationship with the consumer’s intention of using mobile
banking services in Kanchanaburi with a statistical significance of 0.05. 3) The advantage
recognition had a medium positive relationship with the consumer’s intention of using
mobile banking services in Kanchanaburi with a statistical significance of 0.01. 4) The
overall of the information exposure, the risk recognition and the advantage recognition
toward consumer’s intention of using mobile banking services in Kanchanaburi with a
statistical significance of 0.01.
Keywords : Information exposure, Risk recognition, Advantage recognition, toward the
service using.
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ความสาคัญของปัญหาการวิจัย
จากการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เข้าสู่ความเป็นสังคมดิจิทัล มี
ความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาธุรกิจด้านการสื่อสาร
ของประเทศไทยในอนาคต ที่ จาเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล โดยมีเป้าหมายการ
ครอบคลุมทุกพื้นที่และเพียงพอต่อความต้องการในการใช้งาน รวมถึงการมีเสถียรภาพที่มั่นคงในราคาที่
เหมาะสมเพื่อเป็น พื้น ฐานไปสู่ การต่อยอดกิจกรรมการพัฒ นาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสั งคมให้ มี
ประสิทธิภาพสูงสุด ตามนโยบายของรัฐบาลปี พ.ศ. 2557 ในส่วนของการสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ รัฐบาลได้กาหนดนโยบายให้มีการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัล และวางรากฐานของเศรษฐกิจ
ดิจิทัลของประเทศอย่างจริงจัง ซึ่งจะทาให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลก
สมัยใหม่ได้ ทั้งด้านการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรง รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามา
รองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคสื่อสารและ
บันเทิง ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามารองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2558)
จั งหวัดกาญจนบุ รี เป็ น หนึ่ งในจั งหวัดที่ถูกก าหนดให้ เป็นพื้น ที่เขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิเ ศษ ตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) มียุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่
เศรษฐกิจ (ยุทธศาสตร์ภาคกลาง) แบ่งเป็น 5 แนวทางด้วยกันคือ 1) ส่งเสริมและอานวยความสะดวกการ
ลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ : Special Economic Zone) ชายแดน 2) พัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเหมาะกับศักยภาพเชิงพื้นที่ 3) ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคี มี
การพัฒนามีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์ 4) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่วม 5) บริหารจัดการด้านสาธารณสุข แรงงานและความมั่นคง โดยจังหวัดกาญจนบุรี
เป็นเขตการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนเชื่อมโยงกับเมียนมา (ทวาย) และอินเดีย โดยปัจจุบัน
มูลค่าการค้าชายแดนในพื้นที่ คิดเป็นร้อ ยละ 90.9 ของมูลค่าการค้าชายแดนรวมของประเทศไทยและ
ประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบัน โดยได้มีการส่งเสริมการลงทุนให้แก่กิจการขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อ
พัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ให้ส ามารถนาเทคโนโลยีมาพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
เทคโนโลยี และพัฒ นาขีดความสามารถเข้าระบบมาตรฐานเพื่อนาไปสู่ การเพิ่มศักยภาพการลงทุนและ
ขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 ต่อไป (สานักงานจังหวัดกาญจนบุรี, 2561)
จากนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ส่งผลให้ปัจจุบันสังคมไทยสามารถเข้าถึง
เทคโนโลยีดิจิทัลได้ง่ายมากขึ้น โดยเฉพาะการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล จนทาให้ภาครัฐและภาคเอกชนมีการ
หยิบยกและกล่าวถึงนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ขึ้นมา ซึ่งนโยบายดังกล่าวเป็นการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศผ่านกระบวนการและกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับความสามารถในการแข่งขันของหน่วยธุรกิจ เพื่อช่วยในด้านการลด
ต้นทุนของธุรกิจ ส่งผลให้มีการต่อยอดในการผลิตสินค้าและบริการ ทาให้เกิดผู้ประกอบการและการจ้าง
งานในลักษณะใหม่ๆ รวมถึงก่อให้เกิดช่องทางในการทาธุรกรรมที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เทคโนโลยีดิจิทัลได้
สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ผู้บริโภคในด้านต่างๆ รวมไปถึงการทาธุรกรรมทางการเงินเนื่องจากรูปแบบการ
ให้บริการทางการเงินแบบดิจิทัลแบงกิ้ง (Digital Banking) เป็นการให้บริการลูกค้าในการทาธุรกรรมกับ
ธนาคารโดยลูกค้าไม่จาเป็นต้องมาธนาคาร เช่น การทาธุรกรรมทางการเงินผ่านทางช่องทางอินเทอร์เ น็ต
(Internet Banking) การทาธุรกรรมทางการเงินผ่านทางช่องทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Banking) คือ
การทาธุรกรรมทางการเงินของธนาคารต่างๆ ที่เปิดให้บริการผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยโทรศัพท์เคลื่อนที่
ต้องมีฟังก์ชั่น รองรั บในการใช้งาน เพื่อสามารถเชื่อมต่อระบบเครื อข่ายอินเตอร์เน็ตไปสู่บริการการทา
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ธุรกรรมทางการเงินผ่านทางช่องทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Banking) ที่ธนาคารต่างๆ เปิดให้บริการได้
โดยเชื่อต่อผ่านระบบเครือข่ายของโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้แก่ ระบบ GPRS, EDGE และ 3G หรือผ่านทาง
ระบบเครือข่ายระบบอินเทอร์เน็ต เช่น เครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย (ปัญญา สุนทรปิยะพันธ์ , 2552) เป็น
ต้น
การก้าวเข้าสู่ยุคระบบการเงินสมัยใหม่หรือดิจิทัลแบงกิ้ง (Digital Banking) ส่งผลให้ธนาคารและ
สถาบันการเงินต้องเผชิญกับการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งจากสถาบันการเงินด้วยกันเอง และผู้ให้บริการที่
ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-Bank) รวมไปถึงธุรกิจโทรคมนาคมค้าปลีกหรือบริษัทที่ให้บริการทางด้าน
เทคโนโลยีต่างๆ เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของสถาบันการเงินที่สาคัญ
คือ มีการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นและมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ทาให้ต้นทุนในการดาเนินงานต่าลง ส่งผลให้
ค่าธรรมเนียม (Fee) ที่จะได้รับจากลูกค้ามีแนวโน้มลดลง การตั้งสาขาใหม่รวมไปถึงการจ้างพนักงานประจา
สาขามีแนวโน้มลดลง เนื่องจากลูกค้าสามารถทาธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยไม่
ต้องเดินทางมาใช้บริการที่สาขา การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นอาจทาให้สถาบันการเงินสูญเสียฐานลูกค้าให้กับคู่แข่ง
ทั้งสถาบันการเงิน (Bank) และผู้ให้บริการที่ไม่ใช้สถาบันการเงิน (Non-Bank) หากไม่สามารถปรับตัวให้ทัน
ต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป (ปิยพงศ์ ตั้งจินตนาการ, 2559) เนื่องจากในปัจจุบันสถาบันการเงินไทยกาลังเกิด
การเปลี่ยนแปลงจากผลกระทบของการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินที่เข้ามามีบทบาทสาคัญ
ในระบบการเงินไทย ส่งผลให้สถาบันการเงินต้องเร่งปรับตัวโดยการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินและปรับ
กลยุทธ์ไปสู่ดิจิทัลแบงกิ้ง (Digital Banking) เพื่อรักษาฐานลูกค้าและสถานะผู้นาตลาดในอนาคต โดย
ตัวอย่างของนวัตกรรมการธนาคารในยุคดิจิทัล (Digital) ในต่างประเทศ เช่น Atom Bank เป็นธนาคารจาก
ประเทศอังกฤษที่ไม่มีสาขา โดยให้บริการทางการเงินทั้งหมดผ่าน แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ มีระบบ
รักษาความปลอดภัย ด้ว ยเทคโนโลยี การใช้เสี ยงและโครงร่างของรูปหน้าในการยืนยันตัว ตนในการท้า
ธุรกรรมต่างๆ เช่น สามารถเปิดบัญชีบนโทรศัพท์มือถือได้ในระยะเวลาอันสั้นเพียงยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า
และเสียง เป็นต้น (ปิยพงศ์ ตั้งจินตนาการ และพิชญ์สินี โพธิจิตติ, 2560)
สาหรับทิศทางการใช้บริการดิจิทัลแบงกิ้ง (Digital Banking) ของไทยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ
ต่างๆ พบว่า ประเทศไทยยังมีโอกาสในการเติบโตสูงมาก โดยอัตราส่วนลูกค้าที่ใช้งานระบบดิจิทัลแบงกิ้ง
(Digital Banking) อยู่ที่ระดับ 19% ต่อจานวนลูกค้าที่ใช้บริการทางการเงินทั้งหมด โดยปัจจัยหลักที่ผู้บริโภคให้
ความสาคัญ คือ เน้นความสะดวกและรวดเร็ว นอกจากนั้นเป็นปัจจัยเสริมอื่นๆ เช่น นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล
(Digital Economy) ของภาครัฐ การสนับสนุนกลุ่มผู้ให้บริการที่ไม่ใช้สถาบันการเงิน (Non – Bank) ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ความพร้อมด้านโครงข่ายสื่อสารการพัฒนาศักยภาพของสมาร์ ทโฟน (Smart
Phone) การยอมรับในการใช้งานระบบออนไลน์ และการเติบโตของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (eCommerce) ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะเป็นแรงหนุนให้ลูกค้าของธนาคารพาณิชย์หันมาใช้ดิจิทัลแบงกิ้ง (Digital
Banking) มากขึ้น จนมีอัตราส่วนการใช้งานเหมือนกับประเทศเกาหลีใ ต้ สิงคโปร์ ฮ่องกง และไต้หวัน ซึ่ง
เป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าด้านโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมและการเข้าถึงเทคโนโลยีค่อนข้างสูงได้ (ชัยวัช
โซวเจริญสุช, 2559)
ด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคประกอบกับการขยายตัวของธุรกิจพาณิย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)
ทาให้การทาธุรกรรมออนไลน์เติบโตขึ้นมากโดยเฉพาะการทาธุรกรรมผ่านสมาร์ทโฟน (Smart Phone) และ
แท็บเล็ต Tablet โดยจากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่า จานวนบัญชีลูกค้าที่ใช้บริการการทา
ธุรกรรมทางการเงินผ่านทางช่องทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Banking) ปี พ.ศ. 2559 มีจานวน 20.88
ล้านบัญชี เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2558 และปริมาณการทาธุรกรรมการชาระเงินผ่าน
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ทางช่องทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Banking) ในปี พ.ศ. 2559 มีจานวน 584.98 ล้านรายการ เพิ่มขึ้น
ถึงร้อยละ 121.65 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2558
จากการเปลี่ยนเป็นสังคมยุคดิจิตอลที่มีแนวโน้มการใช้ Digital Banking ของไทยเพิ่มมากขึ้น และ
สภาวการณ์แข่งขันของธนาคารพาณิชย์ของประเทศไทยดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา
การเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ความเสี่ยง และการรับรู้ถึงประโยชน์ที่มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการธนาคารทาง
โทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคในจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นแนวทางให้กับองค์กรในส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้
นาไปใช้ในประยุกต์ใช้ แก้ไข หรือพัฒนาการให้บริการธนาคารบนโทรศัพท์มือถือต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาอิทธิพลของการเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ความเสี่ยง และการรับรู้ถึงประโยชน์ต่อความ
ตั้งใจใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคในจังหวัดกาญจนบุรี
สมมติฐานการวิจัย
ในการศึกษาเรื่อง การเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ความเสี่ยง และการรับรู้ถึงประโยชน์ที่มีผลต่อความ
ตั้งใจใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคในจังหวัดกาญจนบุรี ผู้วิจัยได้ระบุสมมติฐานการวิจัย
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ขวัญชนก เชื้อปุย (2557), นราทิพย์ ณ ระนอง (2557),
Panjaporn Chansaenroj and Rapeepat Techakittiroj (2015), Darmesh Krishanan (2016),
Arunagiri Shanmugam (2014), Yenhui Ouyang (2012), Abdul Kabeer Kazi และ Muhammad
Adeel Mannan (2013)
1. การเปิดรับข่าวสารมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของ
ผู้บริโภคในจังหวัดกาญจนบุรี
2. การรับรู้ความเสี่ยงมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของ
ผู้บริโภคในจังหวัดกาญจนบุรี
3. การรับรู้ถึงประโยชน์มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของ
ผู้บริโภคในจังหวัดกาญจนบุรี
4. การเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ความเสี่ยง และการรับรู้ถึงประโยชน์ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความ
ตั้งใจใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคในจังหวัดกาญจนบุรีต่างกัน
กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการศึกษาเรื่อง การเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ความเสี่ยง และการรับรู้ถึงประโยชน์ที่มีผลต่อความ
ตั้งใจใช้บ ริ การธนาคารทางโทรศัพท์มื อถือ ของผู้ บริโ ภคในจัง หวัด กาญจนบุรี ผู้ วิ จั ยมีก รอบแนวคิดใน
การศึกษาตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยที่ได้มาจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ขวัญชนก เชื้อปุย (2557),
นราทิพย์ ณ ระนอง (2557), Panjaporn Chansaenroj and Rapeepat Techakittiroj (2015),
Darmesh Krishanan และคณะ (2016), Arunagiri Shanmugam และคณะ (2014), Yenhui Ouyang
(2012), Abdul Kabeer Kazi และ Muhammad Adeel Mannan (2013)
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ตัวแปรตาม

การเปิดรับข่าวสาร
ความตั้งใจใช้บริการธนาคาร
ทางโทรศัพท์มือถือ

การรับรูค้ วามเสี่ยง
การรับรู้ถึงประโยชน์

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ ผู้ใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือในจังหวัดกาญจนบุรี จานวน 746,608 คน
,สานักงานสถิติแห่งชาติ) 2561) โดยเป็นประชากรในจังหวัดกาญจนบุรีที่อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป เนื่องจากผู้
ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปสามารถเปิดบัญชีธนาคารและทาธุรกรรมทางการเงินด้วยตนเองได้
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือในจังหวัดกาญจนบุรี จานวน 405 คน
ได้มาจากการกาหนดกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ใช้การสุ่มตัวอย่างโดยไม่
ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability sampling) และใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive
sampling) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือในจังหวัดกาญจนบุรีที่มีอายุ
15 ปีขึ้นไป
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) สร้างตามวัตถุประสงค์และ
กรอบแนวความคิดที่กาหนดขึ้น โดยใช้แนวคิดของ Assael (2004) Bauer (1960) Rogers (1995) และ
Solomon (2013) โดยแบ่งออกเป็น 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1.ปั จจั ย ส่ว นบุคคล ประกอบด้วยข้อมูล ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ
ตอนที่ 2 การเปิดรับข่าวสาร จานวน 16 ข้อ
ตอนที่ 3 การรับรู้ความเสี่ยง จานวน 17 ข้อ
ตอนที่ 4 การรับรู้ถึงประโยชน์ จานวน 9 ข้อ
ตอนที่ 5 ความตั้งใจใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคในจังหวัดกาญจนบุรี จานวน 2 ข้อ
โดยที่ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Likert Scale) 5 ระดับ ซึ่งกาหนด
เกณฑ์การให้คะแนน (บุญชม ศรีสะอาด, 2554: 82) ดังนี้
มีระดับความคิดเห็น 5 หมายถึง มากที่สุด
มีระดับความคิดเห็น 4 หมายถึง มาก
มีระดับความคิดเห็น 3 หมายถึง ปานกลาง
มีระดับความคิดเห็น 2 หมายถึง น้อย
มีระดับความคิดเห็น 1 หมายถึง น้อยที่สุดที่สุด
ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ในการอภิปรายผล โดยอาศัยสูตรการคานวณช่วงกว้างของชั้นของชูศรี วงศ์รัตนะ
(2552) ดังนี้
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คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด
3. การทดสอบและการประเมินเครื่องมือวิจัย
3.1 การตรวจความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยนาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้
ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องด้านโครงสร้างเนื้อหา ภาษาที่ใช้มีความถูกต้อง โดย
ใช้การหาดัชนีความสอดคล้อง IOC โดยปรับข้อคาถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องน้อยกว่า 1 ผลการวิเคราะห์
พบว่า แบบสอบถามทุกตอนมีค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC เท่ากับ 1 จากนั้นได้ปรับข้อความในข้อคาถามบาง
ข้อตามที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนา
3.2 การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยนาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขไปทดลองใช้
(Tryout) กับผู้ใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือที่ไม่ได้อยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี จานวน 30 คน เพื่อหา
คุณภาพรายข้อ (Item Total Correlation) และหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ในแต่ละส่วน โดยการ
คานวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Cronbach’s Alpha) โดยใช้สูตรการคานวณ (ปวีณา คาพุ กกะ, 2556) โดย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นดังนี้ การเปิดรับข่าวสารมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .944 การรับรู้ความเสี่ยงมีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ .948 การรับรู้ถึงประโยชน์มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .879 และความตั้งใจใช้บริการ
ธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคในจังหวัดกาญจนบุรีมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .936
4. การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ได้รับการอนุมัติหัวข้อวิจัยเรื่อง การเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ความเสี่ยง และการ
รับรู้ถึงประโยชน์ที่มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการธนาคารบนโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคในจัง หวัดกาญจนบุรี
จากสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยฉัตร ล้อม
ชวการ เป็นอาจารที่ปรึกษาหลัก และ รองศาสตราจารย์ ดร. กมลรัฐ อินทรทัศน์ เป็นอาจารยที่ปรึกษาร่วม
การดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลอยู่ภายใต้ความยินยอมของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามทุก
คนได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย และทราบถึงสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการตอบแบบสอบได้ตลอดเวลาซึ่ง
การปฏิเสธนี้ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อผู้ตอบแบบสอบถาม การนาข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามไปอภิปราย
ผลหรื อ เผยแพร่ ข้ อ มู ล จะกระท าในภาพรวมของผู้ ต อบแบบสอบถามทั้ ง หมด โดยข้ อ มู ล ของผู้ ต อบ
แบบสอบถามจะถูก เก็บ เป็ น ความลั บ และจะทาลายแบบสอบถามหลั ง จากมีก ารเผยแพร่ ผ ลการวิจั ย
เรียบร้อยแล้ว
5. การเก็บรวมรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอนและวิธีการ ดังนี้
5.1 ดาเนินการจัดทาแบบสอบถามตามจานวนกลุ่มตัวอย่าง พร้อมกับตรวจสอบเอกสารให้
ถูกต้อง
5.2 ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยเก็บรวมจากผู้ที่เคยใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ
และผู้ที่มีความตั้งที่จะใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือในจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากจังหวัดกาญจนบุรี
เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่กว้างขวาง ประกอบด้วย 13 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมืองกาญจนบุรี อาเภอท่าม่วง อาเภอ
ท่ามะกา อาเภอด่านมะขามเตี้ย อาเภอพนมทวน อาเภอห้วยกระเจา อาเภอเลาขวัญ อาเภอบ่อพลอย
อาเภอหนองปรือ อาเภอศรีสวัสดิ์ อาเภอไทรโยค อาเภอทองผาภูมิ และอาเภอสังขละบุ รี ผู้วิจัยจึงได้โดยทา
การเก็บข้อมูล 2 ช่องทาง คือ
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5.2.1 เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์โดยสร้างจาก Google Form โดยได้มีการส่ง
แบบสอบถามให้ผู้เก็บข้อมูลในพื้นที่อาเภอห่างไกลเนื่องจากมีระยะทางไกลมากว่า 100 กิโลเมตร ได้แก่
อาเภอเลาขวัญ อาเภอหนองปรือ อาเภอศรีสวัสดิ์ อาเภอไทรโยค อาเภอทองผาภูมิ และอาเภอสังขละบุรี
จานวน 180 ตัวอย่าง
5.2.2 เก็บข้อมูลแบบออฟไลน์ด้วยการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างกรอกด้วยตนเอง
โดยเก็บในบริเวณอาเภอเมืองและอาเภอใกล้เคียง ได้แก่ อาเภอเมืองกาญจนบุรี อาเภอท่าม่วง อาเภอท่า
มะกา อาเภอด่านมะขามเตี้ย อาเภอพนมทวน อาเภอบ่อพลอย และอาเภอห้ ว ยกระเจา จานวน 225
ตัวอย่าง
5.3 นาแบบสอบถามมาสารวจความครบถ้วนในเนื้อความที่ตอบแบบสอบถาม แล้วดาเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive analysis) ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่
(Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential analysis) ใช้สถิติวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ
(Multiple Linear Regression Analysis: MRA) เพื่อวิเคราะห์การเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ความเสี่ยง และการ
รับรู้ถึงประโยชน์ที่มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคในจังหวัดกาญจนบุรี
สรุปผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 59.5
อายุอยู่ระหว่าง 25 – 34 ปี ร้อยละ 35.8 มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด ร้อยละ 66.4 ส่วนใหญ่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 45.5 และมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมาก
ที่สุด ร้อยละ 33.1
2. การศึกษาการเปิดรับข่าวสารของผู้ใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือในจังหวัดกาญจนบุรี
พบว่ า การเปิ ดรั บ ข่า วสารของกลุ่ มตัว อย่า งโดยรวมอยู่ ที่ระดับปานกลาง มีค่ าเฉลี่ ยเท่ากั บ 3.11 โดย
แหล่งข้อมูลข่าวสารที่กลุ่มตัวอย่างเปิดรับข่าวสารมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ อันดับที่ 1 การบอกต่อจากคน
รู้จัก เช่น เพื่อน ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน อันดับที่ 2 แผ่นพับหรือป้ายโฆษณาที่อยู่ในธนาคารแต่ละสาขา
และอันดับที่ 3 พนักงานธนาคาร
3. การศึกษาการรับรู้ความเสี่ยงของผู้ใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือในจังหวัดกาญจนบุรี
พบว่า การรับรู้ความเสี่ยงของกลุ่มตัวอย่างโดยรวมอยู่ที่ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19 โดยกลุ่ม
ตัวอย่างมีการรับรู้ความเสี่ยงมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ อันดับที่ 1 ระบบการทางานของบริการธนาคารผ่าน
ธนาคารทางโทรศัพท์มือถือมีความแตกต่างจากสิ่งที่ลูกค้าคิดไว้ อั นดับที่ 2 มี 1 ข้อ คือ 3) การใช้บริการ
ธนาคารทางโทรศัพท์มือถือทาให้ลูกค้าได้รับความไม่สะดวกเพราะธนาคารต้องใช้เวลานานในการแก้ปัญหา
เมื่อเกิดความผิดพลาดในการทาธุรกรรมทางการเงิน 2) ลูกค้าจะสูญเสียสถานะทางสังคมหากบัญชีธนาคาร
ของลูกค้าถูกฉ้อโกง หรือถูกโจรกรรมข้อมูลจากแฮ็กเกอร์ (Hacker) และ 3) ลูกค้ารู้สึกไม่ปลอดภัยเป็นอย่าง
มากในการส่งต่อข้อมูลที่มีความอ่อนไหวผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น หมายเลขบัญชี รหัสผ่าน
และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ในระหว่างการใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ และอันดับที่ 3 ระบบการ
ทางานของบริ ก ารธนาคารทางโทรศัพ ท์มือถือ ไม่มีประสิ ทธิภ าพและอาจเกิดความผิ ด พลาดในการท า
ธุรกรรมทางการเงินต่างๆ
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4. การศึกษาการรับรู้ถึงประโยชน์ของผู้ใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือในจังหวัดกาญจนบุรี
พบว่า การรั บ รู้ ถึงประโยชน์ ของกลุ่ มตัว อย่างโดยรวมอยู่ที่ระดับมาก มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.70 โดยกลุ่ ม
ตัวอย่างมีการรับรู้ถึงประโยชน์มากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ อันดับที่ 1 ธนาคารทางโทรศัพท์มือถือมีความ
สะดวกกว่าการเดินไปใช้บริการที่ธนาคาร อันดับที่ 2 ธนาคารทางโทรศัพท์มือถือสามารถใช้งานได้ง่าย ไม่
ยุ่งยากซับซ้อน และอันดับที่ 3 ธนาคารทางโทรศัพท์มือถือสามารถชาระค่าสินค้าและบริการได้
5. การศึกษาความตั้งใจใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคในจังหวัดกาญจนบุรีของ
ผู้ ใช้ บ ริ การธนาคารทางโทรศั พท์มื อถื อในจัง หวั ดกาญจนบุ รี พบว่ า ความตั้ งใจใช้บริ การธนาคารทาง
โทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคในจังหวัดกาญจนบุรีโดยรวมอยู่ที่ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89
6. การศึกษาการเปิดรับข่าวสารมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ
ของผู้บริโภคในจังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสาร และความตั้งใจใช้บริการ
ธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคในจังหวัดกาญจนบุรี มีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ 0. มีค่า 259Sig.
เท่ากับ 0.0 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 00.แสดงว่า การเปิดรับข่าวสารมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับต่ามากกับ 05
ความตั้งใจใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคในจังหวัดกาญจนบุรี อย ่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ 0.กล่าวคือ เมื่อผู้บริโภคมีการเปิดรับข่าวสารมากขึ้นเท่าไหร่จะมีความตั้งใจใช้บริการธนาคารทาง 01
โทรศัพท์มือถือเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น ดังตาราง 1
7. การรับรู้ความเสี่ยงมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของ
ผู้บริโภคในจังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเสี่ยงและความตั้งใจใช้บริการ
ธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคในจังหวัดกาญจนบุรี มีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ -0.1258 มีค่า Sig.
เท่ากับ 0.0 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 01.แสดงว่า การรับรู้ความเสี่ยงมีความส 05ัมพันธ์ทางลบระดับต่ามากกับ
ความตั้งใจใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคในจังหวัดกาญจนบุรี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ 0.กล่าวคือ เมื่อผู้บริโภคมีการรับรู้ความเสี่ยงมากขึ้นเท่าไหร่จะมีความตั้งใจใช้บริการธนาคารทาง 05
โทรศัพท์มือถือลดลงเท่านั้น ในทางตรงกันข้ามหากผู้บริโภคมีการรับรู้ความเสี่ยงลดลงมากเท่าไหร่จะมีความ
ตั้งใจใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือเพิ่มขึ้นมากเท่านั้น ดังตาราง 1
8. การรับรู้ถึงประโยชน์มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของ
ผู้บริโภคในจังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ถึงประโยชน์และความตั้งใจใช้บริการ
ธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคในจังหวัดกาญจนบุรี มีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ 0.610 มีค่า Sig.
เท่ากับ 0.00 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า การรับรู้ถึงประโยชน์มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลาง
กับความตั้งใจใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคในจังหวัดกาญจนบุรี อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ 0.01 กล่าวคือ เมื่อผู้บริโภคมีการรับรู้ถึงประโยชน์มากขึ้นเท่าไหร่จะมีความตั้งใจใช้บริการธนาคาร
ทางโทรศัพท์มือถือเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น ดังตาราง 1
ตาราง 1 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันระหว่างการเปิดรับข่าวสาร การับรู้ความเสี่ยง และ
การรับรู้ถึงประโยชน์กับความตั้งใจใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคในจังหวัดกาญจนบุรี
ความตั้งใจใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ
ตัวแปร
r
Sig
การเปิดรับข่าวสาร
0.259**
0.000
การรับรู้ความเสี่ยง
-0.1258*
0.010
การรับรู้ถึงประโยชน์
0.610**
0.000
*อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05, **อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01
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9. การศึกษาการเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ความเสี่ยง และการรับรู้ถึงประโยชน์มีผลต่อความตั้งใจใช้
บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคในจังหวัดกาญจนบุรี
ตาราง 2 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของการเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ความเสี่ยง และการรับรู้ถึง
ประโยชน์มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคในจังหวัดกาญจนบุรี
ตัวแปร
b
SE b
Beta
t-test
Sig.
ค่าคงที่
1.908
0.157
12.124
0.000
การเปิดรับข่าวสาร (X1)
0.173
0.031
0.245 5.601
0.000
การับรู้ความเสี่ยง (X2)
-0.193
0.030
-0.277 -6.547
0.000
การับรู้ถึงประโยชน์ (X3)
0.555
0.038
0.564 14.575
0.000
2
2
R = 0.665, R = 0.443, R (Adjusted) = 0.439, SEE = 0.38880, F = 106.230, Sig of F = 0.000
จากตางราง 2 พบว่า การเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ความเสี่ยง และการรับรู้ถึงประโยชน์มีผลต่อ
ความตั้งใจใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคในจังหวัดกาญจนบุรี มีค่า Sig เท่ากับ 0.000
ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 แสดงว่า การเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ความเสี่ยง และการรับรู้ถึงประโยชน์มีผลต่อ
ความตั้งใจใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคในจังหวัดกาญจนบุรี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณเท่ากับ 0.665 และสามารถพยากรณ์ความตั้งใจใช้
บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคในจังหวัดกาญจนบุรีได้ร้อยละ 44.3 โดยมีความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากับ ±0.157
ในส่วนค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงพหุของการเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ความเสี่ยง และการรับรู้
ถึงประโยชน์มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคในจังหวัดกาญจนบุรี มีค่ า
เท่ากับ 0.245, -0.277 และ 0.564 ตามลาดับ โดยมีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 แสดงว่า
การเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ความเสี่ยง และการรับรู้ถึงประโยชน์มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการธนาคารทาง
โทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคใน อย่างมีนัยสาคัญที่ 0.01
สามารถอธิบายค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงพหุได้ ดังนี้ การเปิดรับข่าวสาร มีค่า Beta เท่ากับ
0.245 หมายความว่า ถ้าลูกค้ามีการประเมินว่าเขาเปิดรับข่าวสารเพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วย ความตั้งใจใช้บริการ
ธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคในจังหวัดกาญจนบุรี จะเพิ่มขึ้น 0.245 หน่วย แต่ถ้าการเปิดรับ
ข่าวสารลดลงหนึ่งหน่วย ความตั้งใจใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคในจังหวัดกาญจนบุรี
จะลดลง 0.245 หน่วย
การรับรู้ความเสี่ยง มีค่า Beta เท่ากับ -0.227 หมายความว่า ถ้าลูกค้ามีการประเมินว่าเขารับรู้
ความเสี่ ย งเพิ่ มขึ้น หนึ่ ง หน่ ว ย ความตั้ง ใจใช้บริก ารธนาคารทางโทรศัพ ท์มือถื อของผู้ บ ริโ ภคในจั งหวั ด
กาญจนบุรี จะลดลง 0.227 หน่วย แต่ถ้าการับรู้ความเสี่ยงลดลงหนึ่งหน่วย ความตั้งใจใช้บริการธนาคาร
ทางโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคในจังหวัดกาญจนบุรี จะเพิ่มขึ้น 0.227 หน่วย
การรับรู้ถึงประโยชน์ มีค่า Beta เท่ากับ 0.564 หมายความว่า ถ้าลูกค้ามีการประเมินว่าเขารับรู้ถึง
ประโยชน์ เ พิ่ มขึ้ น หนึ่ ง หน่ ว ย ความตั้ ง ใจใช้บ ริ การธนาคารทางโทรศั พ ท์มื อ ถือ ของผู้ บ ริโ ภคในจัง หวั ด
กาญจนบุรี จะเพิ่มขึ้น 0.564 หน่วย แต่ถ้าการับรู้ถึงประโยชน์ลดลงหนึ่งหน่วย ความตั้งใจใช้บริการธนาคาร
ทางโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคในจังหวัดกาญจนบุรี จะลดลง 0.564 หน่วย
จากข้างต้นจะเห็นว่า ค่า Beta ของการรับรู้ถึงประโยชน์มีค่า Beta มากที่สุด แสดงว่าการรับรู้ถึง
ประโยชน์มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคในจังหวัดกาญจนบุรีมากที่สุด
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อภิปรายผลการวิจัย
1.จากผลการวิจัยพบว่า การเปิดรับข่าวสารมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจใช้บริการธนาคาร
ทางโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคในจังหวัดกาญจนบุรี และยังพบอีกว่าหากผู้บริโภคได้รับข่าวสารเพิ่มขึ้นจะ
ทาให้ความตั้งใจใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือเพิ่มขึ้นตามไปด้วย เนื่องจากผู้บริโภคจะเปิดรับสื่อเมื่อ
ต้องการทราบข้อมูลที่ตนเองสนใจหรือมีความอยากรู้อยากเห็น (McCombs and Becker, 1979) เพื่อเป็น
แรงผลักดันที่ส่งผลต่อการเลือกเปิดรับข่าวสารที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล ปัจจัยสาคัญประการหนึ่ง คือ
เพื่อประโยชน์ ใช้ส อยส่ วนตัว มนุ ษย์ จ ะพยายามแสวงหาข้อมูล ข่าวสารและนาข้อมูล ดังกล่ าวมาใช้เพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง หรือนามาช่วยอานวยความสะดวกสบายแก่ตนเอง (Merrill and Lowenstein,
1973) ดังนั้นเมื่อการเปิดรับข่าวสารจากแหล่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทาให้ผู้บริโภคสามารถรับรู้ถึงประโยชน์ที่
จะได้รับจากการใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือจึงส่งผลให้ผู้บริโภคมีความตั้งใจที่จะใช้บริการธนาคาร
ทางโทรศัพท์มือถือเพิ่มตามไปด้วย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Darmesh Krishanan and et al
(2016) ที่ได้ศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะใช้ธนาคารบนโทรศัพท์มือถือของผู้ บริโภคชาว
มาเลเซีย พบว่า การรับรู้ข่าวสารมีผลต่อความตั้งใจของผู้บริโภคในการใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ
2. จากผลการวิจัย พบว่า การรับรู้ความเสี่ยงมีความสัมพันธ์ทางลบกับความตั้งใจใช้บริการธนาคาร
ทางโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคในจังหวัดกาญจนบุรี และพบว่าหากผู้บริโภคมีการรับรู้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจะ
ให้ ความตั้งใจใช้บ ริ การธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ ลดลงไปด้ว ย เนื่องจาก การใช้บริการธนาคารทาง
โทรศัพท์มือถือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงินในบัญชีของผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นอาจเกิดการโจรกรรมข้อมูลและเกิด
ข้อผิดพลาดในการทารายการต่างๆ ได้ นามาซึ่งผลเสียทั้งทางด้านทรัพย์สินและเวลาแก่ผู้บริโภค ดังนั้น ผู้ที่
มีความกังวลในเรื่องของความเสี่ยงที่จะใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือมากเท่าใดย่อมส่งผลให้การใช้
บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือลดลงตามไปด้วย ดังจะเห็นได้จากผลการวิจัยที่พบว่า การรับรู้ความเสี่ยง
มีผ ลต่ อ ความตั้ ง ใจใช้ บ ริ ก ารธนาคารทางโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ของผู้ บ ริ โ ภคในจั ง หวั ดกาญจนบุ รี ใ นทางลบ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (Security risk) ความเป็นไปได้ที่ผู้บริโภคจะต้องเผชิญกับ
ความสูญเสียทางการเงิน เช่น การโดนละเมิดข้อมูลความลับทางการเงิน ซึ่งผู้บริโภคแต่ละคนจะมีระดับของ
การรับ รู้ความเสี่ย งในด้านนี้แตกต่างกัน ทั้งนี้ระดับของการรับรู้จะขึ้นอยู่กับนโยบายในการรักษาควา ม
ปลอดภัยที่เจ้าของธุรกิจหรือบริการเลือกใช้ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วความคาดหวังของผู้บริโภคในด้านการรักษา
ความปลอดภัยจะต้องเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของการทาธุรกรรม ตั้งแต่การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของ
ลูกค้าให้เป็นความลับ ขั้นตอนการชาระเงินและข้อมูลทางการเงินต่างๆ หรือการส่งต่อข้อมูลของลูกค้าผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (นราทิพย์ ณ ระนอง, 2557) สอดคล้องกับงานวิจัยของ Abdul Kabeer Kazi
and Muhammad Adeel Mannan (2013) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการธนาคารบนมือถือใน
ปากีสถาน พบว่า ความตั้งใจของผู้บริโภคในการใช้บริก ารธนาคารทางโทรศัพท์มือถือได้รับอิทธิพลอย่างมี
นัยสาคัญจากอิทธิพลการรับรู้ความเสี่ยง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Panjaporn Chansaenroj and
Rapeepat Techakittiroj (2015) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการธนาคารบนโทรศัพท์มือถือ
ในเขตกรุ ง เทพมหานคร พบว่ า การรั บ รู้ ค วามเสี่ ย งมี ผ ลต่ อ ความตั้ ง ใจในการใช้ บ ริ ก ารธนาคารบน
โทรศัพท์มือถือ
3. จากผลการวิจัย พบว่า การรับรู้ถึงประโยชน์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจใช้บริการ
ธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคในจังหวัดกาญจนบุรี และพบว่าผู้บริโภคที่มีการรับรู้ถึงประโยชน์
เพิ่มขึ้นจะทาให้มีความตั้งใจใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือเพิ่มขึ้นตามไปด้วย สอดคล้องกับแนวคิด
ของ Agarwal and Prasad (1999) ที่กล่าวไว้ว่า ตัวแปรที่สาคัญสาหรับของแบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยี
ได้แก่ การรับรู้ประโยชน์การใช้งาน ซึ่งหมายถึงการที่บุคคลมีความเชื่อว่าการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศจะ
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เพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการทางานให้มากขึ้น การที่บุคคลเชื่อว่าเทคโนโลยีที่นามาใช้นั้น
สามารถสร้างประโยชน์และเสนอทางเลือกที่ดีสาหรับการปฏิบัติงานนั้นๆ รวมทั้งหากใช้เทคโนโลยีใหม่นี้จะ
ทาให้ได้งานที่มีคุณภาพดีขึ้นหรือทาให้งานเสร็จได้รวดเร็วขึ้น การรับรู้ประโยชน์การใช้งานเป็นปัจจัยสาคัญ
ที่แสดงถึงความตั้งใจที่จะใช้หรือการยอมรับ และการใช้เทคโนโลยีที่เกิดจากการรับรู้ว่ามีประโยชน์มีผล
ทางตรงต่อพฤติกรรมการยอมรับ ดังนั้นการรับรู้ประโยชน์การใช้งานถือเป็นตัวแปรหนึ่งที่สาคัญต่อการใช้
บริการธนาคารบนโทรศัพท์มือถือ เนื่องจาก ปัจจุบันโลกเริ่มเข้าสู่ยุคของระบบเศรษฐกิจและสังคมแบบ
ดิจิทัล ที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะไม่เป็นเพียงแค่เครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการทางานในด้านต่างๆ แต่จะหลอม
รวมเข้ากับการดาเนินชีวิตของมนุษย์ (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม, 2559) ดังนั้นเมื่อผู้บริโภค
เห็นว่าบริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือมีประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิต สร้างความสะดวกสบายและช่วย
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายต่างๆ จึงส่งผลให้มีการใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือเพิ่มมากขึ้นด้วย
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ขวัญชนก เชื้อปุย (2557) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การส่งเสริมการตลาดและการรับรู้ถึง
ประโยชน์ที่มีผลต่อพฤติกรรมความตั้งใจใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ พบว่า การรู้ถึงประโยชน์มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมความตั้งใจใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Arunagiri
Shanmugam and et al (2014) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจของชาวมาเลเซียในการใช้บริการ
ธนาคารบนโทรศัพท์มือถือ พบว่า การรับรู้ประโยชน์มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Hossein Rezaie Dolat Abadi and et al (2012) ที่ได้ศึกษาความตั้งใจ
ของลูกค้าในการใช้บริการธนาคารบนโทรศัพท์มือถือในประเทศอิหร่าน พบว่า การรับรู้ถึงประโยชน์มีผลต่อ
ความตั้งใจที่จะใช้บริการธนาคารบนโทรศัพท์มือถือในเชิงบวก
4. จากผลการวิจัย พบว่า การเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ความเสี่ยง และการรับรู้ถึงประโยชน์มีผลต่ อ
ความตั้งใจใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคในจังหวัดกาญจนบุรี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ 0.01โดยหากผู้ บ ริ โ ภคมี ก ารเปิ ด รั บ ข่ า วสารเพิ่ ม ขึ้ น หนึ่ ง หน่ ว ย ความตั้ ง ใจใช้ บ ริ ก ารธนาคารทาง
โทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคในจังหวัดกาญจนบุรี จะเพิ่มขึ้น 0.245 หน่วย สอดคล้องกับ ทฤษฎีการตัดสินใจ
ของ John Farley (2004) ที่ได้กล่าวไว้ว่า ผู้รับบริการได้รับข้อมูลข่าวสารจากคาบอกเล่าของผู้อื่น จาก
สื่อสารมวลชน จากสิ่งพิมพ์โฆษณา แล้วทาให้เกิดการรับรู้สิ่งนั้นตรงกับความต้องการของตนเองหรือไม่
ตนเองพอใจกับการบริการนั้นมากน้อยเพี ยงใด ข้อมูลข่าวสารจะทาหน้าที่เป็นสิ่งเร้าหรือเป็นแหล่งข้อมูล
แรกที่กระตุ้นให้ผู้รับบริการนึกถึงเครื่องหมายการค้านั้นเกิดเจตคติหรือความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบต่อบริการ
นั้น และเกิดความเชื่อมั่น ในบริ การนั้ น เนื่ องจาก ผู้ บริโภคมักจะมีการเลื อกรับข่าวสารเพื่อสนองความ
ต้องการของตนเอง ดังนั้นข่าวสารต่างๆ ถือเป็นปัจจัยที่ใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์
ความต้องการ ข่าวสารจะเพิ่มมากขึ้น เมื่อผู้บริโภคนั้นต้องการข้อมูลในการตัดสินใจหรือไม่แน่ใจในเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง เมื่อผู้บริโภคได้รับข่าวสารเกี่ยวกับบริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือว่ามีประโยชน์และเพื่มความ
สะดวกสบายให้กับผู้บริโภคแล้วก็จะส่งผลให้ผู้บริโภคตั้งสินใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือเพิ่มขึ้นไป
ด้วย
ในส่วนของการรับรู้ความเสี่ยงและการรับรู้ถึงประโยชน์ พบว่า หากผู้บริโภคมีการรับรู้ความเสี่ยง
เพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วย ความตั้งใจใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคในจังหวัดกาญจนบุรี จะ
ลดลง 0.227 หน่วย และหากผู้บริโภคมีการรับรู้ถึงประโยชน์เพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วย ความตั้งใจใช้บริการธนาคาร
ทางโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคในจังหวัดกาญจนบุรี จะเพิ่มขึ้น 0.564 หน่วย สอดคล้องกับทฤษฎีปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจของสุดาดวง เรืองรุจิระ (2541) ที่ได้กล่าวว่า การรับรู้เป็นปัจจัยด้าน
จิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจ การรับรู้ของแต่ละบุคคลมีระดับความเร็วช้าแตกต่างกัน บาง
คนเข้าใจหรือรับรู้ได้เร็ว แต่บางคนต้องบอกซ้าๆ จึงจะสามารถรับรู้ได้ จะเห็นได้ว่าการรับรู้ความเสี่ยงเป็น
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การรั บ รู้ ในเชิงลบ หากมีการรั บ รู้ เพิ่มขึ้น จะทาให้ ความตั้งใจใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของ
ผู้บริโภคในจังหวัดกาญจนบุรีลดลง เนื่องจากการรับรู้ความเสี่ ยงในบริบทออนไลน์เป็นการรับรู้ของผู้บริโภค
ถึงผลลัพธ์ในเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นได้จากการซื้อสินค้าหรือบริการ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการที่ผู้บริโภคจะต้อง
ติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นระบบเปิด จึงส่งผลให้
เกิดความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นในการซื้อสินค้าหรือบริการในรูปแบบออนไลน์ (Zhao, 2008) ผู้บริโภคมักจะมี
ระดับของการรับ รู้ความเสี่ย งที่สู งกว่าการซื้อสินค้าหรือบริการในรูปแบบดั้งเดิม การซื้อขายสิ นค้าหรือ
บริการในรูปแบบออนไลน์นั้นเป็นเพียงการจาลองสภาพแวดล้อมเสมือนจริง ซึ่งมีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิง
กับการซื้อสิน ค้าหรือบริการในสภาพแวดล้อมแบบดั้งเดิมที่เป็นการซื้อสินค้าหรือบริการจากร้านค้าที่มี
ตาแหน่งที่ตั้งอยู่จริง มีผลิตภัณฑ์ที่สามารถจับต้องได้ และการรับรู้ถึงประโยชน์เป็นรับรู้ในเชิงบวกหากมีการ
รับ รู้เพิ่มขึ้น จะทาให้ ความตั้งใจใช้บ ริก ารธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของผู้ บริโ ภคในจังหวัดกาญจนบุรี
เพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคเชื่อว่าเทคโนโลยีบริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือที่นามาใช้นั้นสามารถสร้าง
ประโยชน์และเสนอทางเลือกที่ดีสาหรับผู้บริโภคเอง รวมทั้งหากใช้เทคโนโลยีใหม่นี้จะทาให้ได้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นหรือทาให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 การเปิดรับข่าวสารมีผลต่อความตั้งใจใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคใน
จังหวัดกาญจนบุรี โดยแหล่งข้อมูลข่าวสารที่กลุ่มตัวอย่างเปิดรับข่าวสารมากที่สุด คือ การบอกต่อจากคน
รู้จัก เช่น เพื่อน ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน แผ่นพับหรือป้ายโฆษณาที่อยู่ในธนาคารแต่ละสาขา และพนักงาน
ธนาคาร ซึ่งจะเห็นได้ว่าแหล่งข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นแหล่งข้อมูลที่ผู้บริโภครับรู้ได้จากพนักงานของสาขา
ทั้งสิ้น ถึงแม้การบอกต่อจากคนรู้จัก เช่น เพื่อน ครอบครัว เพื่อนร่วมงานจะเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ไม่
สามารถควบคุมได้แ ต่ก ารบอกต่อ จากผู้ บริ โ ภคก็ เ กิด จากการให้ บ ริก ารที่ดีข องพนั กงานนั่ นเอง ดั งนั้ น
ธนาคารจึงต้องมีการให้ความรู้และอบรมพนักงานเกี่ยวกับข้อมูลของบริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของ
แต่ ล ะธนาคารให้ เ ป็ น อย่ า งดี เพื่ อ ให้ พ นั ก งานสามารถบริ ก ารลู ก ค้ า และให้ ค วามข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ ง เป็ น
ประโยชน์แก่ลูกค้ามากทีส่ ุด
1.2 การรับรู้ความเสี่ยงมีผลต่อความตั้งใจใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคใน
จังหวัดกาญจนบุรีในทางลบ นั่นหมายความว่ายิ่งผู้บริโภครับรู้ถึงถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ความ
ตั้งใจใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือลดน้อยลง ดังนั้น ผู้ให้บริก ารธนาคารทางโทรศัพท์มือถือจาเป็น
ต้องการมีการสื่อสารกับผู้บริโภคถึงการป้องกันความเสี่ยงในการใช้งานธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ และยัง
พบว่า ผู้บริโภคยังมีความกังกลเกี่ยวกับความผิดพลาดระบบการทางานของบริการธนาคารผ่านธนาคารทาง
โทรศัพท์มือถือมี การถูกโจรกรรมบัญชีธนาคารจากแฮ็กเกอร์ (Hacker) และความกังวลเรื่องปลอดภัยข้อมูล
ส่วนตัวอย่าง เช่น รหัสผ่ าน หมายเลขโทรศัพท์ เป็นอันดับต้น ดังนั้นผู้ให้บริการจึงต้องมีการให้ความรู้
เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและระบบการควบคุมการใช้งานภายใต้การกากับดูแลของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยว่าระบบใช้งานมีความปลอดภัยและมีการป้องกันการถูกโจรกรรมเพื่อลดความกังวลด้านความ
เสี่ยงของผู้บริโภคที่จะเกิดขึ้น
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1.3 การรับรู้ถึงประโยชน์มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคใน
จังหวัดกาญจนบุรี ในทางบวก นั้น หมายความว่าหากผู้ บริโภครับรู้ถึงประโยชน์ของบริการธนาคารทาง
โทรศัพท์มือถือมากเท่าใดจะทาให้ความตั้งใจใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคมากขึ้นตาม
ไปด้วย ดังนั้น ธนาคารผู้ให้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือจึงต้องมีการสื่อสารผ่านทางช่องทางต่างๆ ซึ่ง
สื่อที่ผู้บริโภคเปิดรับมากที่สุดคือ การบอกต่อจากคนรู้จัก พนักงานธนาคาร แผ่นพับและป้ายโฆษณาของ
ธนาคารในสาขา เพื่อเพิ่มการรับรู้ถึงประโยชน์ของบริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือแก่ผู้บริโภคเพื่อให้เกิด
การรับรู้ถึงถึงประโยชน์ของบริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือทาให้ผู้บริโภคตัดสินใจใช้บริการธนาคารทาง
โทรศัพท์มือถือมากขึ้น
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งอาจจะขาดข้อมูลผลกระทบในระดับบุคคลที่เป็น
เชิงลึก ดังนั้นในการทาวิจัยครั้งต่อไปจึงควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพร่วมด้วย เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกและเป็น
ประโยชน์มากยิ่งขึ้นในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อตั้งใจใช้
บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ เช่น การส่งเสริมการตลาด การรับรู้ความน่าเชื่อถือ การรับรู้การใช้งาน
และการรับรู้ค่าใช้จ่าย เป็นต้น
2.2 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความตั้งใจใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคใน
จังหวัดกาญจนบุรีเพียงอย่างเดียว ดังนั้น ควรมีการขยายกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาไปยังจังหวัดอื่นๆ เพื่อให้
ผลการวิจัยที่ได้มีครอบคลุมมากขึ้น เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในแต่ละจังหวัดอาจะ
ส่งผลให้ปัจจัยที่ส่งผลต่อตั้งใจใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของแต่ละพื้นที่แตกต่างกันไปด้วย
…………………………………………………………………
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