ปัจจัยที่ส่งผลต่ อการยอมรับการใช้ งานแอพลิเคชั่นในการชาระค่าบริการ
อินเตอร์ เน็ต 3BB ของลูกค้าในจังหวัดฉะเชิงเทรา
สัญชัย วิบูลย์
บทคัดย่อ
การศึ ก ษาวิ จ ัย เรื่ องปั จ จัย ที่ ส่ งผลต่ อการยอมรั บการใช้งานแอพลิ เ คชั่นในการชาระ
ค่าบริ การอินเตอร์ เน็ต 3BB ของลูกค้าในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีวตั ถุประสงค์เพื่อการศึกษา
1. เพื่อศึกษาถึงข้อมูลทัว่ ไปของการใช้งานแอพลิเคชัน่ ในการชาระค่าบริ การอินเตอร์ เน็ต
3BB ของลูกค้าในจังหวัดฉะเชิงเทรา
2. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้งานแอพลิเคชัน่ ในการชาระค่าบริ การ
อินเตอร์ เน็ต 3BB ของลูกค้าในจังหวัดฉะเชิงเทรา
โดยกลุ่ มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ คือกลุ่ มผูใ้ ช้บริ การอินเตอร์ เน็ต 3BB ในพื้นที่
ฉะเชิงเทรา จานวน 400 คน โดยเครื่ องมือที่ใช้คือ แบบสอบถามสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์อย่างง่ายของ
เพียร์ สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ คูณ (Multiple
Regression Analysis)
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงจานวน 269 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 67.2 โดยมีอายุของผูใ้ ช้บริ การอยูใ่ นช่วงประมาณ 31 – 40 ปี จานวน 180 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 45.0 ส่ วนใหญ่มีสถานภาพสมรส/อยูด่ ว้ ยกัน จานวน 206 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.5 มี
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 198 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.5 มีอาชีพ
พนักงานบริ ษทั เอกชน/ ห้างร้าน จานวน 123 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.7 และมีรายได้ที่ได้รับต่ อ
เดือนอยูท่ ี่ 15,001 – 20,000 บาท จานวน 158 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.5
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้งานแอพลิเคชัน่ ใน
การชาระค่าบริ การอินเตอร์ เน็ต 3BB ของลูกค้าในจังหวัดฉะเชิงเทรา อันได้แก่ ด้านทัศนคติ ด้าน
ความสามารถในการควบคุมการใช้งาน และด้านคุณลักษณะการยอมรับความเสี่ ยง ด้านการรับรู ้
ประโยชน์ ด้านการรับรู ้ความง่ายในการใช้งานโดยมีนยั สาคัญที่ 0.05
คาสาคัญ : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับ, ทัศนคติ, แอพลิเคชัน่ , ลูกค้า
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ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ในการดาเนินธุรกิจย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ รูปแบบใหม่อย่างรวดเร็ วตลอดเวลา ซึ่ ง
ในสมัยก่ อนการดาเนิ นธุ รกิ จการตลาดจะเป็ นการตลาดแบบที่ลูกค้าต้องเดินไปที่ร้านค้า ทาให้
เสี ยเวลาในการเดินทางและสิ้ นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก เป็ นผลให้การตลาดมีความล่าช้ามาก ต่อมา
ในปัจจุบนั จะเห็นว่ามีเทคโนโลยีในการสื่ อสารที่ทนั สมัยเข้ามามีบทบาท ประกอบกับมีระบบ
เครื อข่ายการสื่ อสารครอบคลุมทัว่ โลกสร้างความสะดวกสบายให้แก่ ผบู ้ ริ โภคมากขึ้น โดยเริ่ ม
จากการนาเทคโนโลยีพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ (Electronics Commerce : E-Commerce)ที่นาเอา
เครื่ องมื ออิ เล็กทรอนิ กส์ ประเภทโทรศัพท์มือถื อหรื อคอมพิว เตอร์ พกพา (Personal Digital
Assistant : PDA) มาประยุกต์เป็ นช่องทางใหม่ในการตลาดจนกลายเป็ นกลยุทธ์ทางธุ รกิ จใหม่ที่
เรี ยกว่าการตลาดผ่านโทรศัพท์มือถื อ(Mobile Commerce : M - Commerce) จุ ดเด่ นของ
โทรศัพท์มือถือแบบอัจฉริ ยะ(Smartphone) คือ เป็ นอุปกรณ์ที่อานวยความสะดวกสามารถพกพา
ไปไหนมาไหนได้มากกว่า คอมพิวเตอร์ และเข้าถึ งข้อมูลได้ตลอดเวลา (เกี ยรติ คุณ จิ นตวร,
2551) จึงเป็ นที่มาของ M - Commerce หมายถึ ง การทาธุ รกรรมด้านต่ างๆที่มีมูลค่าเป็ นเงิ น
รวมทั้งการเงินผ่านทางเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตของโทรศัพท์มือถือ ซึ่ งใช้กระบวนการเดียวกันกับ
E – Commerce เป็ นการใช้อุปกรณ์ ไ ร้ ส ายซื้ อสิ นค้า และบริ ก ารตลอดจนรั บส่ งจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ดว้ ย
เนื่ องจากปั จจุบนั การใช้งานแอพลิเคชัน่ ทางการเงินมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ จนส่ งผล
ให้ผใู ้ ห้บริ การแอพลิเคชัน่ นั้นมีความจาเป็ นต้องพัฒนาแอพพลิเคชัน่ ให้ตรงตามความต้องการ
ของผูใ้ ช้มากขึ้น ซึ่ งงานวิจยั นี้ จะเป็ นประโยชน์แก่ ผใู ้ ห้บริ การแอพลิเคชัน่ สามารถนาไปใช้ใน
การพัฒนาแอพลิเคชัน่ ให้มีประสิ ทธิภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผูใ้ ช้งานได้
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ข้อ มู ล ทั่ว ไปของการใช้ ง านแอพลิ เ คชั่ น ในการช าระค่ า บริ การ
อินเตอร์ เน็ต 3BB ของลูกค้าในจังหวัดฉะเชิงเทรา
2. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้งานแอพลิเคชัน่ ในการชาระค่าบริ การ
อินเตอร์ เน็ต 3BB ของลูกค้าในจังหวัดฉะเชิงเทรา
สมมติฐานของการวิจยั
1. ทัศนคติ มีผลต่อการยอมรับการใช้งานแอพลิเคชัน่ ในการชาระค่าบริ การอินเตอร์ เน็ต
3BB ของลูกค้าในจังหวัดฉะเชิงเทรา
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2. ความสามารถในการควบคุมการใช้งาน มี ผลต่อการยอมรับการใช้งานแอพลิเคชัน่ ใน
การชาระค่าบริ การอินเตอร์ เน็ต 3BB ของลูกค้าในจังหวัดฉะเชิงเทรา
3. การยอมรับความเสี่ ยง มีผลต่อการยอมรับการใช้งานแอพลิเคชัน่ ในการชาระค่าบริ การ
อินเตอร์ เน็ต 3BB ของลูกค้าในจังหวัดฉะเชิงเทรา
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ผูใ้ ห้บริ การแอพลิเคชัน่ ในการชาระค่าบริ การอินเตอร์ เน็ต 3BB สามารถนาผลการวิจยั
ไปใช้ในการพัฒนาแอพลิเคชัน่ ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผูใ้ ช้งานได้
2. หน่ ว ยงานหรื อองค์ก รต่ า ง ๆ ที่ ใ ช้ช่องทางแอพลิ เ คชัน่ ในการชาระค่ า บริ ก าร
อินเตอร์ เน็ต 3BBในการสื่ อสารไปยังผูบ้ ริ โภค กลุ่มเป้ าหมายสามารถนาผลการวิจยั ไปพิจารณา
วางแผน แก้ไข และปรับปรุ งกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทางธุรกิจ
3. นักศึกษา นักวิจยั และนักวิชาการสามารถเพิ่มเติมองค์ความรู ้ดา้ นวิชาการ คือ การ
ขยายองค์ความรู ้เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับแอพลิเคชัน่ ทางการเงิน หรื อแอพลิเคชัน่ อื่น
ๆ ในลักษณะที่ใกล้เคียงกันเพื่อเป็ นพื้นฐานในการวิจยั ในอนาคต

ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
แนวคิดเกีย่ วกับการทาธุรกรรมผ่ านโทรศัพท์ เคลือ่ นที่ (Mobile Banking)
เนื่ องจากระบบการชาระเงิ นมีหลากหลายช่ องทาง หนึ่ งในนั้นคื อ การชาระเงินผ่าน
ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่รวมถึงการทาธุ รกรรมต่าง ๆ ซึ่ งในปั จจุบนั เป็ นที่นิยมและได้กลายเป็ น
ส่ วนหนึ่ งของวิถีชีวิตหรื อชีวิตประจาวันของคนในยุคปั จจุ บนั ทั้งนี้ เพราะการทาธุ รกรรมผ่าน
โทรศัพท์มือถือสามารถทาได้อย่างสะดวก รวดเร็ ว และเข้าถึงการบริ การได้อย่างง่ายดาย ดังนั้น
จึงเป็ นเรื่ องที่ไม่น่าแปลกใจที่เราจะได้พบเห็นคาว่า Mobile Banking, Mobile Payment และ
Mobile Money บ่อยขึ้น ซึ่ งทั้งสามคานี้ถือได้ว่าเป็ นบริ การทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่ ง
มีรายละเอียดดังนี้
1) Mobile Banking (M–banking) หมายถึง การทา “ธุรกรรมของธนาคาร” ผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่ งผูใ้ ช้บริ การต้องลงทะเบียนกับธนาคารเพื่อใช้บริ การทางการเงินได้หลาย
ประเภท เช่น การโอนเงินระหว่างบัญชีธนาคาร การตรวจสอบยอดบัญชี การซื้ อขายตราสาร/
กองทุน และการตั้งระบบแจ้งเตือน อัตโนมัติ รวมถึงการทาธุ รกรรมชาระเงินและชาระใบแจ้ง
หนี้ดว้ ย ทั้งนี้ M–banking ถือเป็ นส่ วนหนึ่งของธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Banking)
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2) Mobile Payment (M–payment) หมายถึง การทา “ธุรกรรมการชาระเงิน” ผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่ งแหล่งเงินที่ใช้ในการทาธุ รกรรมอาจมาจากการหักจากบัญชีธนาคาร บัตร
เดบิต/เครดิต หรื อการใช้เงินจากกระเป๋ าอิเล็กทรอนิ กส์ (Mobile Wallet/ Mobile Money) ที่ใน
ปั จจุบนั ให้บริ การโดยผูใ้ ห้บริ การที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non–bank) โดยเฉพาะผูใ้ ห้บริ การ
เครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดย M–payment ครอบคลุมธุรกรรมหลายประเภท เช่น การโอนเงิน
ระหว่างกันโดยใช้ M–money หรื อการชาระค่าสิ นค้าและบริ การให้กบั ร้านค้าใน Electronic/
Mobile Commerce เป็ นต้น
3) Mobile Money (M–money) หมายถึง การทาธุรกรรมทางการเงินที่ไม่เกี่ ยวข้องกับเงิน
สดโดยผ่ า นอุ ป กรณ์ โ ทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ขณะเดี ย วกั น การท าธุ รกรรมการเงิ นผ่ า น
โทรศัพท์เคลื่อนที่หรื อ Mobile Banking ในประเทศไทยเป็ นช่องทางการให้บริ การที่เริ่ มต้นครั้ง
แรกปี พ.ศ. 2543 โดยบริ ษทั ดีแทคและธนาคารได้คิดค้นการให้บริ การการทาธุ รกรรมทางการ
เงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ในบริ การที่เรี ยกว่า TFB e–Mobile Banking ผ่าน SMS เปิ ดให้บริ การ
เฉพาะถามยอดบัญชีและโอนเงินระหว่างบัญชีของผูใ้ ช้บริ การ ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 Mobile
Banking ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาให้บริ การอีกครั้งภายใต้เทคโนโลยี WAP (Wireless Application
Protocol) โดยมีธนาคารเอเชีย ธนาคารกรุ งเทพ และธนาคารไทยพาณิ ชย์ เป็ นผูเ้ ล่นหลักในตลาด
2 ยุคที่ผา่ นมาถือเป็ นยุคแห่ งการเรี ยนรู ้ Mobile Banking ไม่ได้รับความนิ ยมในวงกว้างเนื่ องจาก
เทคโนโลยีในเวลานั้นมีขอ้ จากัดในการพัฒนาแอพลิเคชัน่ ทาให้บริ การที่เสนอออกไปนั้นใช้งาน
ยุ่งยาก การทางานระบบหลังบ้านค่อนข้างช้าไม่ทนั ใจผูใ้ ช้ มีมือถือเพียงไม่กี่รุ่นรองรับการใช้
งาน และธนาคารยังไม่มนั่ ใจในเทคโนโลยีของ Mobile Banking เท่าที่ควรในยุค 2551 Mobile
Banking ได้กลับมาให้บริ การอีกครั้งและมีทีท่าตอบสนองไลฟ์ สไตล์และพฤติกรรมการใช้งาน
ของผูบ้ ริ โ ภคมากขึ้ นด้ว ย เมื่ อ ยุค นี้ เป็ นยุ ค ของโทรศัพ ท์มื อถื อ เป็ นเหมื อนส่ ว นหนึ่ ง ใน
ชีวิตประจาวันของชาวไทยและชาวโลก เมื่อของทั้งสองสิ่ งมารวมกันจะพบว่าร้อยละ 99 ของคน
ไทยที่มีเงินฝากธนาคาร มีมือถือใช้ และถ้าสองสิ่ งนี้มารวมกัน Mobile Banking จึงเกิดขึ้นอีกครั้ง
(ณัฐจิตต์ บูราณทวีคูณ, 2557)
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ชุตินนั ท์ นาคะเลิศกวี (2553) ที่ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้งาน E-Service
เพื่อชาระค่าบริ การของผูใ้ ช้บริ การโทรศัพท์เคลื่ อนที่ AIS ในกรุ งเทพมหานคร เพื่อใช้เป็ น
แนวทางสาหรับผูใ้ ห้บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการกาหนดนโยบาย การวางแผนการตลาดการ
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ประชาสัมพันธ์ การวิจยั และพัฒนาคุณภาพการบริ การให้ตอบสนองได้ตรงความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภค โดยใช้แบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยี Technology Acceptance Model (TAM) เป็ น
กรอบในการศึกษาวิจยั และได้มีการนาปั จจัยภายนอกจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ ยวข้อง
จานวน 3 ปั จจัยมาทาการศึ กษาเพิ่มเติ มนอกเหนื อจากปั จจัยตามกรอบแบบจาลองการยอมรั บ
เทคโนโลยี คื อ การรั บรู ้ ความเสี่ ยง การค านึ งถึ งความปลอดภัย และการค านึ งถึ งความเป็ น
ส่ วนตัว จากผลการศึ กษาพบว่าปั จจัยที่มีผลต่ อเจตนาในการใช้งานไปในทิศทางเดี ยวกัน คื อ
ปัจจัยเรื่ องการรับรู ้ถึงความง่าย และการรับรู ้ถึงประโยชน์ ขณะที่เมื่อผูใ้ ช้งานมีการรับรู ้ถึงความ
ง่ายในการใช้งานเพิ่มเติม จะส่ งผลให้การรับรู ้ถึงประโยชน์เพิ่มขึ้นด้วย

ระเบียบวิธีการวิจัย
การศึ กษาวิจยั เรื่ อง “ปั จจัย ที่ส่ง ผลต่ อการยอมรั บการใช้งานแอพลิ เคชัน่ ในการชาระ
ค่ าบริ การอิ นเตอร์ เน็ ต 3BB ของลู กค้า ในจังหวัดฉะเชิ งเทรา” เป็ นการวิจยั แบบเชิ งปริ มาณ
(Quantitative Research) เป็ นการใช้ขอ้ มูลทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติ โดยทาการวิจยั เชิงประจักษ์
(Empirical Research) เป็ นการวิจยั ที่หาความจริ งจากข้อมูลปฐมภูมิ โดยมีการเก็บข้อมูล และใช้
สถิติในการวิเคราะห์
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ศึกษาครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภคที่ใช้บริ การอินเตอร์ เน็ต 3BB ในพื้นที่ฉะเชิงเทรา
ซึ่ งมีจานวนลูกค้า 21,348 รายในปี พ.ศ.2559
2. กลุ่มตัวอย่าง
การกาหนดกลุ่มตัวอย่าง สัดส่ วนประชากรของผูใ้ ช้บริ การอินเตอร์ เน็ต 3BB ในพื้นที่
ฉะเชิงเทรา และใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็ น (Non–Probability
Sampling) และการสุ่ มตัวอย่างแบบธรรมดาหรื อแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้
วิธีการเลือกตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) จัดเก็บข้อมูลผูต้ อบแบบสอบถาม
ตามศูนย์ชาระค่าบริ การอินเตอร์ เน็ต 3BB ในจังหวัดฉะเชิงเทรา และในการคานวณหาสัดส่ วน
ประชากรที่มีขนาดใหญ่ (กัลยา วานิชย์บญั ชา, 2550, น.28)
กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ใ ช้ใ นการวิ จ ัย ครั้ งนี้ คื อ กลุ่ ม ผูใ้ ช้บ ริ ก ารอิ น เตอร์ เ น็ ต 3BB ในพื้ น ที่
ฉะเชิงเทรา จานวน 400 คน โดยเครื่ องมือที่ใช้คือ แบบสอบถามสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
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ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์อย่างง่ายของ
เพียร์ สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ คูณ (Multiple
Regression Analysis)

ผลการวิจัย
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงจานวน 269 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 67.2 โดยมีอายุของผูใ้ ช้บริ การอยูใ่ นช่วงประมาณ 31 – 40 ปี จานวน 180 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 45.0 ส่ ว นใหญ่ มีสถานภาพสมรส/อยู่ดว้ ยกัน จานวน 206 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 51.5 มี
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 198 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.5 มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน/
ห้างร้าน จานวน 123 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.7 และมีรายได้ที่ได้รับต่อเดือนอยู่ที่ 15,001 – 20,000
บาท จานวน 158 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.5
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้งานแอพลิเคชัน่ ใน
การชาระค่าบริ การอินเตอร์ เน็ต 3BB ของลูกค้าในจังหวัดฉะเชิงเทรา อันได้แก่ ด้านทัศนคติ ด้าน
ความสามารถในการควบคุมการใช้งาน และด้านคุณลักษณะการยอมรับความเสี่ ยง ด้านการรับรู ้
ประโยชน์ ด้านการรับรู ้ความง่ายในการใช้งานโดยมีนยั สาคัญที่ 0.05

การอภิปรายผล
จากการศึ ก ษาเรื่ องปั จ จัย ที่ ส่ งผลต่ อการยอมรั บการใช้งานแอพลิ เ คชั่นในการชาระ
ค่าบริ การอินเตอร์ เน็ต 3BB ของลูกค้าในจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามสมมติฐานได้ดงั นี้
สมมติฐานที่ 1 ทัศนคติ มีผลต่อปั จจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้งานแอพลิเคชัน่ ใน
การชาระค่าบริ การอินเตอร์ เน็ต 3BB ของลูกค้าในจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า ทัศนคติ มีผลต่อการยอมรับการใช้งานแอพลิเคชัน่ ในการชาระค่าบริ การอินเตอร์ เน็ต 3BB
มากที่สุด และมีความสัมพันธ์กนั ในเชิงบวก คือถ้าผูใ้ ช้บริ การมีทศั นคติมากขึ้น การยอมรับการ
ใช้งานแอพลิ เ คชั่นในการชาระค่ า บริ ก ารอิ นเตอร์ เ น็ ต 3BB ก็ จ ะมากขึ้ นซึ่ งสอดคล้องกับ
สมมติฐานโดยผูบ้ ริ โภคมีทศั นคติในการกระทาพฤติกรรมยอมรับการใช้งานแอพลิเคชัน่ ในการ
ชาระค่าบริ การอินเตอร์ เน็ต 3BB เพราะเห็นว่าการชาระเงินทางแอพลิเคชัน่ เป็ นวิธีการที่ทนั สมัย
ทาให้ชีวิตประจา วันสะดวกสบายมากขึ้น และเป็ นประสบการณ์ที่ดีน่าสนใจ ซึ่ งสอดคล้องกับ
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องค์รักษ์ มีวรรณสุ ขกุล (2553) ที่กล่าวว่า ทัศนคติที่มีผลต่อการตั้งใจใช้ธุรกรรมทางการเงินผ่าน
นวัตกรรม 3G เป็ นวิธีการที่ทนั สมัยทาให้ชีวิตประจาวันสะดวกสบายมากขึ้น
สมมติฐานที่ 2 ด้านความสามารถในการควบคุมการใช้งาน มีผลต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ยอมรั บการใช้งานแอพลิ เคชัน่ ในการชาระค่าบริ การอินเตอร์ เน็ต 3BB ของลูกค้า ในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้งานแอพลิเคชัน่
ในการชาระค่าบริ การอินเตอร์ เน็ต 3BB ของลูกค้าในจังหวัดฉะเชิงเทรา สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ เทอดรัฐ แววศักดิ์ (2556) ที่ได้ศึกษาการยอมรับนวัตกรรมที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อ
แอพพลิเคชัน่ สาหรับสมาร์ ทโฟนของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อแอพพลิเคชัน่ สาหรับสมาร์ ทโฟนในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ ง
พบว่าการยอมรับนวัตกรรมในด้านสอดคล้องกับความต้องการ และการยอมรับนวัตกรรมใน
ด้านสามารถทดลองการใช้ได้ โดยรวมมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อแอพพลิเคชัน่ ด้าน
ค่าใช้จ่ายในการซื้ อแอพพลิเคชัน่ โดยเฉลี่ยต่อเดือน การยอมรับนวัตกรรมในด้านสอดคล้องกับ
ความต้องการโดยรวมมี ค วามสั ม พันธ์กับพฤติ ก รรมการซื้ อแอพพลิ เ คชั่น ด้า นการเคยซื้ อ
แอพพลิเคชัน่ สาหรับสมาร์ ทโฟน
สมมติฐานที่ 3 การรับรู ้ความเสี่ ยง มีผลต่อปั จจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้งานแอพลิ
เคชัน่ ในการชาระค่าบริ การอินเตอร์ เน็ต 3BB ของลูกค้าในจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า การรับรู ้ความเสี่ ยง มีผลต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้งานแอพลิเคชัน่
ในการชาระค่าบริ การอินเตอร์ เน็ต 3BB โดยการรับรู ้ความเสี่ ยงมีความสัมพันธ์กบั การยอมรั บ
การใช้ง านแอพลิ เ คชั่น ในการช าระค่ า บริ การอิ น เตอร์ เ น็ ต 3BBโดยการรั บรู ้ ค วามเสี่ ย งมี
ความสัมพันธ์กบั การยอมรับการใช้งานแอพลิเคชัน่ ในการชาระค่าบริ การอินเตอร์ เน็ต 3BB เชิง
บวก กล่าวคือ ถ้าผูใ้ ช้บริ การมีการรับรู ้ความเสี่ ยงมากขึ้น การยอมรับการใช้งานแอพลิเคชัน่ ใน
การชาระค่าบริ การอินเตอร์ เน็ต 3BB ก็จะสู งขึ้นด้วย ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐาน ผูบ้ ริ โภคเห็นว่า
การใช้งานแอพลิเคชัน่ ในการชาระค่ าบริ การอินเตอร์ เน็ต 3BB ควรกาหนดรหัสผ่านก่ อนเข้า
เครื่ องเพื่อป้ องกันข้อมูลส่ วนตัว การชาระเงินทางแอพลิเคชัน่ การชาระเงินทางอิเล็กทรอนิ กส์
ใช้ผ่านแอพลิเคชัน่ ดีกว่าใช้ผ่านเว็บไซต์ของธนาคารไม่เสี่ ยงต่อการถูกมิจฉาชี พหลอกลวงทา
หน้าเว็บเลียนแบบ ซึ่ งไม่สอดคล้องกับ ชุตินนั ท์ นาคะเลิศกวี (2553) ที่ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการ
ยอมรับการใช้งาน E-Service เพื่อชาระค่าบริ การของผูใ้ ช้บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS พบว่า
การรับรู ้ถึงความเสี่ ยงในการใช้งาน E-Service ไม่มีผลต่อเจตนาในการใช้งาน ที่ไม่สอดคล้องกัน
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อาจเนื่องจาก กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูใ้ ช้บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS และเคยใช้งาน E-Service AIS
เท่านั้น แบบสอบถามเรื่ องการรับรู ้ความเสี่ ยงมีลกั ษณะข้อความถามในเชิงลบ จากผลการศึกษา
มีความแตกต่างกัน ส่ วนการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้งานแอพลิเคชัน่ ในการชาระ
ค่าบริ การอินเตอร์ เน็ต 3BB ด้านปั จจัยการรับรู ้ความเสี่ ยงมีผลต่อการยอมรับการใช้งานแอพลิ
เคชัน่ ในการชาระค่าบริ การอินเตอร์ เน็ต 3BB เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคในยุคเทคโนโลยีระบบดิจิตอล
มี แ นวคิ ด ของการจัด การความเสี่ ย ง ผูบ้ ริ โภคจะสามารถป้ องกัน ความเสี่ ย งโดยอาศัย
ประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้บริ การของระบบสารสนเทศนั้น ๆ มาทาการวิเคราะห์หาวิธีการช่วย
ทาการลดความรู ้สึกเสี่ ยง ช่วยเพิ่มความรู ้สึกเชื่อมัน่ เมื่อต้องทาการตัดสิ นใจด้วยการค้นหาข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริ การ การหลีกเลี่ยงความเสี่ ยง โดยการจงรักภักดีต่อธนาคาร ผูใ้ ห้บริ การ
ร้านค้ารายใดรายหนึ่งที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคพึงพอใจ การเลือกที่ภาพลักษณ์ของธนาคาร ผูใ้ ห้บริ การ
ร้านค้า ผูบ้ ริ โภคจะวางใจเลือกบริ การที่มีชื่อเสี ยง ภาพลักษณ์ที่ดี เป็ นที่รู้จกั ดี มีการการันตีถึง
คุณภาพของบริ การนั้น ๆ การมองหาการรับประกันในการเลือกใช้บริ การ และสิ่ งสาคัญการ
รักษาความปลอดภัยของสารสนเทศ ทาให้ผบู ้ ริ โภครับรู ้และตระหนึกถึงความเสี่ ยงที่อาจเกิ ดขึ้น
ได้จากการใช้งาน จึ งมี ผลต่ อปั จจัยที่ส่งผลต่ อการยอมรับการใช้งานแอพลิ เคชัน่ ในการชาระ
ค่าบริ การอินเตอร์ เน็ต 3BB
ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการยอมรับการใช้ งานแอพลิเคชั่นในการชาระค่ าบริการ
อินเตอร์ เน็ต 3BB ของลูกค้ าในจังหวัดฉะเชิงเทรา
ปั จจัยที่ส่งผลต่ อการยอมรับการใช้งานแอพลิ เคชัน่ ในการชาระค่ าบริ การอินเตอร์ เน็ต
3BB กลุ่ มตัวอย่างผูเ้ คยใช้งานแอพลิเคชัน่ ในการชาระค่าบริ การอินเตอร์ เน็ต 3BB การรั บรู ้
ประโยชน์ การรับรู ้ความง่ายในการใช้งาน และความตั้งใจใช้งาน ผลการวิเคราะห์ตามลาดับ
ระดับความคิดเห็นต่อการยอมรับ การรับรู ้ประโยชน์มากที่สุด รองลงมาคือการรับรู ้ความง่ายใน
การใช้งาน และความตั้งใจใช้งาน ผลการศึกษา ด้านปั จจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้งานแอ
พลิเคชัน่ ในการชาระค่าบริ การอินเตอร์ เน็ต 3BB พบว่า ทัศนคติและการรับรู ้ความเสี่ ยงมีผลต่อ
การยอมรับการใช้งานแอพลิ เคชัน่ ในการชาระค่าบริ การอินเตอร์ เน็ต 3BB โดยทัศนคติ เป็ น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้งานแอพลิเคชัน่ ในการชาระค่าบริ การอินเตอร์ เน็ต 3BB มาก
ที่สุด รองลงมา การรับรู ้ความเสี่ ยง ตามลาดับโดยทัศนคติมีผลมาจากความเชื่อของบุคคลเป็ น
จุดเริ่ มต้นของการกระทาพฤติกรรมต่าง ๆ ต่อไป กล่าวคือผูบ้ ริ โภคเชื่อว่าการใช้งานแอพลิเคชัน่
ในการชาระค่าบริ การอินเตอร์ เน็ต 3BB เป็ นวิธีการที่ทนั สมัย และทาให้ชีวิตประจาวันมีความ
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สะดวกสบายมากขึ้ นมี อิ ทธิ พ ลส่ งผลต่ อ การการใช้ง านแอพลิ เ คชั่น ในการช าระค่ า บริ ก าร
อินเตอร์ เน็ต 3BB มากที่สุด ดังนั้นการสร้างความเข้าใจและสร้างคุณค่ าของการใช้งานแอพลิ
เคชัน่ ในการชาระค่ าบริ ก ารอินเตอร์ เน็ ต 3BB ให้เกิ ดค่ านิ ยมต่ อผูบ้ ริ โภค โดยการพัฒ นา
เทคโนโลยีสอดคล้องต่ อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การกับการเปลี่ ยนแปลงด้านทัศนคติ ของ
ผูบ้ ริ โภคต่อการยอมรับการใช้บริ การ และเรื่ องการรับรู ้ความเสี่ ยง ผูบ้ ริ โภคเชื่อว่าการใช้งานแอ
พลิ เ คชัน่ ในการชาระค่ า บริ ก ารอิ นเตอร์ เน็ต 3BB ควรก าหนดรหัสผ่านก่ อน เข้าเครื่ องเพื่ อ
ป้ องกันข้อมูลส่ วนตัวควรเปลี่ยนรหัสผ่านทุกๆ 3 เดือน เพื่อความปลอดภัย เกิ ดการรับรู ้ความไม่
แน่นอนในการใช้บริ การ มีความเสี่ ยงหรื อการสู ญเสี ยจากการใช้บริ การไม่กระทาการสิ่ งใดสิ่ ง
หนึ่ งเพื่อเป็ นการป้ องกันความเสี่ ยงที่อาจจะเกิ ดขึ้ นเป็ นผลทาให้เกิ ดการยอมรับการใช้บริ การ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการการใช้งานแอพลิเคชัน่ ในการชาระค่าบริ การอินเตอร์ เน็ต 3BB
ด้านทัศนคติ และการรับรู ้ความเสี่ ยง ที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้งานแอพลิเคชัน่ ในการชาระ
ค่าบริ การอินเตอร์ เน็ต 3BB นั้น ซึ่ งผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ที่ใช้งานแอพลิเคชัน่ ในการชาระค่าบริ การ
อินเตอร์ เน็ต 3BB ยังมีปัจจัยที่เกิดการยอมรับการใช้บริ การ ในด้านรับรู ้ถึงประโยชน์ของการใช้
บริ การ ความง่ายในการใช้งาน และการตั้งใจใช้งานต่อเนื่ องในอนาคตที่มีผลต่อการยอมรับการ
ใช้งานแอพลิเคชัน่ ในการชาระค่าบริ การอินเตอร์ เน็ต 3BB
ข้ อเสนอแนะ
1.ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลวิจยั ไปใช้
ปั จ จุ บ ัน สิ่ งส าคัญ ที่ มี ผ ลกระทบโดยตรงต่ อ การเติ บ โตของเศรษฐกิ จ โลก คื อ
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและการสื่ อสารที่เน้นความฉับไว รวดเร็ ว และทันต่อสถานการณ์
ไม่ว่าจะเป็ นการสื่ อสารด้วยอุปกรณ์สมาร์ ตโฟน การทางานผ่านระบบโปรแกรมสาเร็ จรู ป การ
นาทางโดยระบบ GPS หรื อแม้แต่ การสร้ างสายสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนฝูงและครอบครัวผ่าน
โซเซี ยล มี เดี ย ก่ อให้เกิ ดมูลค่ าทางเศรษฐกิ จมหาศาล ซึ่ งกุญแจที่สาคัญต่ อเศรษฐกิ จ คื อ
เศรษฐกิจดิจิตอล หรื อ Digital Economy จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้งานแอ
พลิ เคชัน่ ในการชาระค่ าบริ การอินเตอร์ เน็ต 3BB ที่สาคัญมากที่สุด คื อทัศนคติ มีผลต่ อการ
ยอมรั บการใช้งานแอพลิ เคชั่นในการชาระค่ าบริ การอินเตอร์ เน็ต 3BB มากที่สุ ด เนื่ องจาก
ทัศนคติมีผลต่อการกระทาความเชื่อต่อพฤติกรรม มากที่สุด จึงควรทาการศึกษาด้านทัศนคติที่มี
ผลต่อการยอมรับการใช้งานแอพลิเคชัน่ ในการชาระค่าบริ การอินเตอร์ เน็ต 3BB เมื่อมีทศั นคติที่
ดี ความรู ้สึกที่ดีต่อพฤติกรรมในการใช้บริ การชาระเงิน ก็จะส่ งผลต่อการยอมรับ โดยการเร่ ง
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พัฒนาความรู ้ การสร้างความตระหนักด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิตอล เพื่อผลักดันเข้าสู่ Digital
Economy ด้านธุ รกิ จ ร้านค้า เน้นการใช้ขอ้ มูลออนไลน์ การทาพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ เพื่อ
กระตุน้ การพัฒนาเศรษฐกิ จได้รวดเร็ ว ทาให้เกิ ดมูลค่าทางธุ รกิ จ เพิ่มขีดความสามารถทางการ
แข่งขัน ด้านการทางาน ลดต้นทุน เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า ทาให้ผบู ้ ริ โภคมีทศั นคติที่ดีต่อ
ประสบการณ์ ที่ดีและน่ า สนใจในการใช้บริ การชาระเงิ นทางแอพลิ เคชัน่ ด้านธนาคารและผู ้
ให้บริ การ พัฒนาด้านโครงสร้างอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ แอพลิเคชัน่ และพัฒนาระบบรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูล สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีในปั จจุบนั สร้างความ
เชื่อมัน่ ในการออนไลน์ มีระบบป้ องกันข้อมูลส่ วนตัวของลูกค้า และมีกฎระเบียบ สามารถ
คุม้ ครองผูใ้ ช้บริ การชาระเงินทางแอพลิเคชัน่ ให้มีความมัน่ คงปลอดภัยมากขึ้น
กก
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ครั้งต่อไป
2.1. ควรมีการขยายพื้นที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้งานแอพลิเคชัน่
ในการชาระค่าบริ การอินเตอร์ เน็ต 3BB ของกลุ่มตัวอย่าง ในเขตหรื อจังหวัดอื่น ๆ ที่เป็ นเมือง
ใหญ่ ๆ เพื่อวิเคราะห์และเปรี ยบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้งานแอพลิเคชัน่ ในการ
ชาระค่าบริ การอินเตอร์ เน็ต 3BB
2. ควรมีการศึกษาปั จจัยด้านอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ปั จจัยด้านรู ปแบบการใช้ชีวิต
(Lifestyle) การยอมรับการใช้งานแอพลิเคชัน่ ในการชาระค่าบริ การอินเตอร์ เน็ต 3BB
3. เนื่องจากการวิจยั โดยการใช้แบบสอบถาม อาจมีขอ้ จากัดด้านรายละเอียดของ
ผลการวิจยั ดังนั้น ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพ ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อให้ได้ทราบถึง
ทัศนคติในด้านต่าง ๆ ของผูบ้ ริ โภคต่อการยอมรับการใช้งานแอพลิเคชัน่ ในการชาระค่าบริ การ
อินเตอร์ เน็ต 3BB
4. ควรใช้เครื่ องมือทางสถิติอื่น ๆ ที่เหมาะสมเพิ่มเติม ในการวิเคราะห์ตวั แปร
ตามในเรื่ องปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้งานแอพลิเคชัน่ ในการชาระค่าบริ การอินเตอร์ เน็ต
3BB
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