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บทคดัย่อ 

งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาวา่การทีผู่บ้รโิภคเลอืกใชบ้ตัรสมารท์การด์ ผูบ้รโิภคเลอืกใชเ้ทคโนโลยดีงักล่าวตาม
แบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลยี (TAM) หรอืเลอืกใชเ้พราะอทิธพิลของผูแ้นะน า โดยยกกรณีศกึษาบตัรเดบติบเีฟิสต ์
สมารท์ ของธนาคารกรุงเทพ เพื่อท าการศกึษาความสมัพนัธข์องความตัง้ใจในการใชง้านบตัรสมารท์การด์ ระหว่างปัจจยั
ตามแบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลย ี(TAM) เปรยีบเทยีบกบัปัจจยัดา้นอทิธพิลจากการแนะน าของพนกังานธนาคาร ผล
การศกึษาครัง้น้ีพบว่าการรบัรูค้วามงา่ยในการใชง้าน มรีะดบัการส่งผลต่อความตัง้ใจในการใชง้านบตัรสมารท์การด์สงูสุด 
รองลงมาคอือทิธพิลของผูแ้นะน า สว่นการรบัรูป้ระโยชน์มรีะดบัการส่งผลต่อความตัง้ใจในการใชง้านบตัรสมารท์การด์น้อย
สดุ ซึง่แสดงว่าเมื่อผูบ้รโิภคมกีารรบัรูร้บัรูถ้งึความงา่ยในการใชง้าน อกีทัง้ไดร้บัแรงสนบัสนุนแนะน าจากพนักงานธนาคาร 
และรบัรูถ้งึประโยชน์ของบตัรสมารท์การด์เพิม่มากขึน้ กจ็ะสง่ผลต่อความตัง้ใจในการใชง้านบตัรสมารท์การด์ของผูบ้รโิภค
เพิม่มากขึน้ดว้ย โดยทัง้ 3 ปัจจยัสามารถรว่มกนัพยากรณ์ความตัง้ใจในการใชง้านบตัรสมารท์การด์ไดร้อ้ยละ 52.3 
 
ค าส าคญั:  บตัรสมารท์การด์ บตัรเดบติ การยอมรบัเทคโนโลย ีอทิธพิลของผูแ้นะน า 
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Abstract 

This research had the objectives to investigate whether the consumers select the smart card because of the 
Technology Acceptance Model (TAM) or the influential of the bank staffs. According to the research findings, the 
perception on the usefulness, perception on the ease of use base on the Technology Acceptance Model (TAM), 
and the influential of the bank staffs were the statistically-significant factors affecting the selection of ATM 
smartcard of the consumers (sig < 0.05). These three factors, in addition, were positively correlated with the 
intention to use. It was also found the perception on the ease of use, the influential of the bank staffs, and 
perception on the usefulness mostly affected the selection of the ATM smart card, respectively. This implied that 
if consumers perceived the ease of use, being support and recommended by the bank staff, and acknowledged 
the usefulness of the smart card, they would select and use the smart card more. Hence, these three factors 
could predict the intention to use of the smart card for 52.3%. 
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1. บทน า 
ปัญหาเรื่องการการโจรกรรมขอ้มลูหรอืการทุจรติโดยคดัลอกขอ้มลูจากบตัรเอทเีอม็ หรอืที่เรยีกว่า "สกมิมิง่" ไดป้ลุก

กระแสความตื่นตวัและหาแนวทางป้องกนั โดยเฉพาะเรื่องของการเปลีย่นมาใชบ้ตัรเดบติระบบ "ชปิการด์" แทนระบบแถบ
แมเ่หลก็ ซึง่ธนาคารแหง่ประเทศไทย (ธปท.) กไ็ดก้ าหนดนโยบายใหธ้นาคารทุกแหง่เปลีย่นมาใชร้ะบบใหมภ่ายในปี 2558  

ปัจจุบนัธนาคารกรุงเทพ เป็นธนาคารแห่งแรกของไทยทีไ่ดน้ าเอาเทคโนโลยไีมโครชปิ EMV (ชปิการด์) มาใชก้บับตัร
เดบติ แทนแบบเดมิทีเ่ป็นแถบแม่เหลก็ เพื่อเพิม่ความปลอดภยัในการใชง้านและป้องกนัการถูกปลอมแปลงขอ้มลูหรอืการ
ท าสกมิมิง่ขอ้มลูของลกูคา้ โดยมลีกูคา้สมคัรใชบ้รกิารบตัรดงักล่าวเป็นจ านวนกวา่ 4.19 ลา้นใบ 

ในประเทศไทยนัน้ยงัไม่มกีารศกึษาเกี่ยวกบัปัจจยัทีท่ าใหผู้บ้รโิภคเลอืกใชบ้ตัรเอทเีอม็ประเภททีเ่ป็นชิปการด์ จงึเป็น
เหตุจงูใจใหผู้ว้จิยัตอ้งการศกึษาถงึปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อการเลอืกใชบ้ตัรเอทเีอม็ประเภทชปิการด์ ซึง่ผูว้จิยัเลอืกศกึษากบั
กลุ่มผูใ้ชบ้ตัรเดบติบเีฟิสต์ สมารท์ ของธนาคารกรุงเทพ เพื่อน าความรูท้ีไ่ดจ้ากการวจิยัมาเป็นประโยชน์กบัผูป้ระกอบการ
ในการวางแผนและปรบักลยุทธอ์งคก์ร ในการสื่อสารและประชาสมัพนัธบ์ตัรสมารท์การด์ของธนาคารต่อไป ดงันัน้งานวจิยั
น้ีจงึมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาวา่การเลอืกใชบ้ตัรเดบติบเีฟิสต ์สมารท์ ธนาคารกรุงเทพ ผูบ้รโิภคเลอืกใชเ้ทคโนโลยดีงักล่าว
ตามแบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลย ี(TAM) หรอืเลอืกใชเ้พราะอทิธพิลของผูแ้นะน า 

 
2. ทฤษฏีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
2.1 แนวคิดเก่ียวกบัการขายโดยพนักงานขาย (Personal Selling) 

พนกังานขาย (Salesperson) คอื บุคคลทีร่บัผดิชอบในการตดิต่อ แสวงหาลกูคา้ เสนอขาย กระตุน้ใหล้กูคา้เกดิความ
ตัง้ใจและตดัสนิใจซือ้ ใหบ้รกิารก่อนและหลงัการขาย รวมถงึการใหค้ าแนะน าลกูคา้  
2.2 ทฤษฎีแบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) 

เป็นทฤษฎทีีค่ดิคน้โดย Davis, Bagozzi and Warshaw (1989) ซึง่พฒันามาจากแนวคดิของ TRA โดย TAM จะเน้น
การศกึษาเกีย่วกบัปัจจยัต่างๆ ทีส่ง่ผลต่อการยอมรบัหรอืการตดัสนิใจทีจ่ะใชเ้ทคโนโลยหีรอืนวตักรรมใหม่ ซึง่ปัจจยัหลกัที่
สง่ผลโดยตรงต่อการยอมรบัเทคโนโลยหีรอืนวตักรรมของผูใ้ช ้ไดแ้ก่ การรบัรูถ้ึงความงา่ยในการใชง้าน (Perceived Ease 
of Use - PEOU) และ การรบัรูถ้งึประโยชน์ทีเ่กดิจากการใช ้(Perceived Usefulness - PU)  

การรบัรู้ประโยชน์ (Perceived Usefulness) 
หมายถงึ การรบัรูป้ระโยชน์ในการใชง้านเทคโนโลยหีรอืระบบสารสนเทศ ในการทีจ่ะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพการท างาน 

(Davis and Venkatesh, 2004) รวมถงึการทีบุ่คคลรบัรูว้า่เทคโนโลยหีรอืระบบสารสนเทศทีน่ ามาใชน้ัน้ก่อใหเ้กดิประโยชน์  
การรบัรู้ถึงความง่ายต่อการใช้งาน (Perceived Ease of Use) 
หมายถงึ การรบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้านเทคโนโลยีโดยที่ผูใ้ชไ้ม่ต้องใช้ความพยายามในการใชง้านระบบ (Davis 

and Venkatesh, 2004) รวมถงึระดบัความเชื่อของผูใ้ชท้ีค่าดหวงัต่อเทคโนโลยหีรอืระบบสารสนเทศทีม่กีารพฒันาขึน้และ
เป็นเป้าหมายจะใช ้ 

อิทธิพลของผูแ้นะน า (Personal Selling) 
หมายถึง การกระท าของบุคคลหน่ึง ที่มีผลกระทบต่อความคิด ทศันคติ หรอืการกระท าของอีกบุคคลหน่ึง การใช้

อทิธพิลมรีปูแบบต่างๆ เช่น การจูงใจ การเกลีย้กล่อม การเสนอแนะ การแนะน า เป็นต้น อทิธพิลของผูแ้นะน าจะมผีลต่อ
พฤตกิรรมมากหรอืน้อยขึน้อยูก่บัความส าคญัของบุคคลนัน้ๆ (Ajzen and Fishvien, 1980) ผูถู้กแนะน ามสีทิธทิีจ่ะใชดุ้ลย
พนิิจวา่ควรจะปฏบิตัติามหรอืเชื่อตามหรอืไม่ การแนะน า ไมใ่ช่การตดัสนิใจแทน ไมใ่ช่การยุยงสง่เสรมิใหเ้ลอืกแต่เพยีงแค่
ท าใหเ้หน็ทางเลอืกทีผู่ม้าปรกึษามองขา้มไป 
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ความตัง้ใจในการใช้บริการ (Intention to Use) 
หมายถงึ ความตัง้ใจทีผู่ใ้ชจ้ะพยายามใชง้านเทคโนโลยหีรอืระบบสารสนเทศและความเป็นไปไดท้ีผู่ใ้ชจ้ะยอมรบัและมี

ท่าททีีจ่ะใชง้านต่อไปในอนาคต รวมไปถงึความพรอ้มของบุคคลในการทีจ่ะแสดงออกถงึพฤตกิรรมหน่ึงๆ การเลอืกซื้อ
สนิคา้และใชบ้รกิาร ผูบ้รโิภคมกัตดัสนิใจจากประสบการณ์เดมิ ค าแนะน าของคนรอบขา้ง ค าโฆษณาผา่นทางสือ่ต่างๆ  
2.3 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

Lee and Lee (2001) พบวา่การยอมรบัเทคโนโลยอีอนไลน์แบงคก์ิง้ และพฤตกิรรมการใชบ้รกิารดว้ยตนเองเป็นประจ า
มผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารออนไลน์แบงคก์ิง้ 

Marr and Prendergast (1993) พบวา่ฟังกช์ัน่ของบตัรสมารท์การด์ทีห่ลากหลาย ช่วยลดจ านวนและการถอืครองบตัร
พลาสตกิลง และการใชง้านทีง่า่ยสะดวกสบายถอืเป็นองคป์ระกอบทีส่ าคญัทีส่ดุทีท่ าใหบ้ตัรสมารท์การด์ไดร้บัความนิยมและ
น ามาใชใ้นสถาบนัการเงนิ (Plouffe et al., 2000) 

Plouffe et al. (2000) ศกึษาพบวา่ 30-35% ของผูบ้รโิภคมกัทีจ่ะใชบ้ตัร ATM หรอืบตัรสมารท์การด์ ในการช าระเงนิ
หรอืค่าสนิคา้ ส าหรบัการท าธุรกรรมทีม่มีลูค่าไม่สงูมากนัก นอกจากน้ียงัพบวา่ผูบ้รโิภคในกลุ่มวยัรุน่มแีนวโน้มทีจ่ะยอมรบั
และใชง้านเทคโนโลยใีหม่ๆ  Roboff and Charles (1998) พบวา่ความเป็นสว่นตวั, การรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูสว่น
บุคคลและค่าใช้จ่ายเป็นส่วนหน่ึงชองประเด็นที่ท าให้เกิดการยอมรบัและใช้บตัรสมาร์ทสมาร์ทการ์ด ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ Plouffe et al. (2000) ทีพ่บวา่ ผูบ้รโิภครบัรูว้า่ระบบการช าระเงนิผ่านบตัรสมารท์การด์อาจมผีลต่อความเป็น
สว่นตวัและชวีติประจ าวนัของพวกเขา ทัง้ยงัเหน็ว่ามคีวามเสีย่งสงูและไม่ปลอดภยัอกีดว้ย Taherdoost et al. (2011) 
พบว่าความมัง่คงปลอดภยัมผีลต่อทศันคติเชงิบวก ความพงึพอใจและการยอมรบัเทคโนโลยสีมาร์ทการ์ดของผู้ใช้งาน 
นอกจากน้ี Moutinho and Brownlie (1989) ยงัพบวา่สถานทีแ่ละการเขา้ถงึเครื่องเอทเีอม็มผีลต่อความพงึพอใจของผูใ้ช้
โดยตรง 

วนัวิสาข์ วงษ์นุ่ม (2555) พบว่าพนักงานธนาคาร มผีลต่อการตดัสนิใจเลือกใช้ธนาคารพาณิชย์ ซึ่งสอดคล้องกบั    
ทนงศกัดิ ์จริวฒันวจิิตร (2554) ที่พบว่าความน่าเชื่อถือของพนักงานมผีลต่อการเลอืกใช้บตัรเครดิตของลูกค้าธนาคาร
กรุงเทพ นอกจากน้ี นิมติร จตินาน (2542) ยงัพบว่าผู้ถอืบตัร เอทเีอ็มรู้จกับตัรเอทเีอ็มจากเจ้าหน้าที่ธนาคารแนะน า มี
เหตุผลในการใชบ้รกิารเพราะสามารถใชบ้รกิารไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 
  

3. กรอบการวิจยัและสมมติฐานการวิจยั 
ภาพที ่1 แสดงกรอบการวจิยัการเลอืกใชบ้ตัรเอทเีอม็ สมารท์การด์ ซึง่แสดงใหเ้หน็วา่ปัจจยัการรบัรูป้ระโยชน์ การรบัรู้

ถงึความงา่ยในการใชง้าน อทิธพิลของผูแ้นะน า และความตัง้ใจใชง้าน สง่ผลต่อการใชง้านจรงิบตัรเอทเีอม็ สมารท์การด์ 
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ภาพที ่1 แสดงกรอบการวจิยัการเลอืกใชบ้ตัรเอทเีอม็ สมารท์การด์ 

 
สมมตฐิานการวจิยัตามกรอบการวจิยัขา้งตน้มดีงัน้ี 
 
H1: การรบัรูถ้งึความงา่ยต่อการใชง้านบตัรเดบติ สมารท์การด์ มผีลทางบวกต่อการรบัรูป้ระโยชน์ 
H2: การรบัรูถ้งึความงา่ยต่อการใชง้านบตัรเดบติ สมารท์การด์ มผีลทางบวกต่อความตัง้ใจใชง้าน 
H3: การรบัรูป้ระโยชน์ของบตัรเดบติ สมารท์การด์ มผีลทางบวกต่อพฤตกิรรมความตัง้ใจใชง้าน 
H4: อทิธพิลของผูแ้นะน ามผีลทางบวกต่อความตัง้ใจในการใชง้าน 

 

4. ระเบียบวิธีวิจยั 
4.1 การคดัเลือกตวัอย่างและกลุ่มตวัอย่าง 

โดยใชส้ตูรการค านวณของ Yamane ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% และก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนทีย่อมรบัไดไ้มเ่กนิ 
5% สรุปกลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีเท่ากบั 400 ตวัอยา่ง 
4.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวม โดยแบ่งเป็น 3 สว่น คอื สว่นที ่ 1 เป็นคาถามเกีย่วกบัขอ้มลูทัว่ไป
ของผูต้อบแบบสอบถาม สว่นที ่ 2 ขอ้มลูเกีย่วกบัการใชง้านบตัรเดบติบเีฟิสต์ สมารท์ สว่นที ่ 3 เป็นคาถามเกีย่วกบัความ
คดิเหน็ของผูต้อบแบบสอบถาม ตามกรอบการวจิยั 
4.3 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

เก็บตัวอย่างจากกลุ่มตัวอย่างในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ในการเก็บข้อมูล (Online 
Questionnaire) โดยเริม่เกบ็ขอ้มลูตัง้แต่เดอืนมกราคม 2558 – มนีาคม 2558 
4.4 สถิติท่ีใช้ในการวิจยั 

มกีารประเมนิความน่าเชื่อถอืของเครื่องมอื จดักลุ่มความสมัพนัธ์ของตวัแปรดว้ย Factor Analysis สอบทาน
ความสมัพนัธข์องตวัแปรดว้ยการวเิคราะหส์ถติสิหสมัพนัธ์ (correlation) วเิคราะหก์ารถดถอยหุคณู (Multiple Regression 
Analysis) แบบขัน้ตอน (Stepwise) รวมทัง้การวเิคราะหค์วามแตกต่างในการใชง้านและความตัง้ใจในการใชง้านของกลุ่ม
ตวัอยา่งทีแ่ตกต่างกนัดว้ยการวเิคราะห ์T-Test 
4.5 ค าถามท่ีใช้วดัผลในการวิจยั 
 ตารางที ่1 แสดงค าถามทัง้หมดทีใ่ชใ้นงานวจิยัน้ี 
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ตารางที ่1 ค าถามทัง้หมดทีใ่ชใ้นงานวจิยั 

 

ตวัแปร ช่ือ
ย่อ 

ค าถาม แหล่งท่ีมา 

1. การรบัรู้
ประโยชน์  
(Perceived 
usefulness) 

PU1 
1. ทา่นคดิวา่การใชบ้ตัรเดบติบเีฟิสต ์สมารท์ ท าใหท้า่น
ท าธุรกรรมทางการเงนิไดร้วดเรว็ขึน้ 

Davis (1989) 

PU2 
2. ทา่นคดิวา่การใชบ้ตัรเดบติบเีฟิสต ์สมารท์ ท าใหท้า่น
ท าธุรกรรมทางการเงนิไดส้ะดวกขึน้ 

Cheng et al. (2001) 

PU3 
3. ทา่นคดิวา่บตัรเดบติบเีฟิสต ์สมารท์ มคีวามปลอดภยั
กวา่บตัรเอทเีอม็แบบเก่า 

 

PU4 4. ทา่นคดิวา่บตัรเดบติบเีฟิสต ์สมารท์ จะสามารถ
ป้องกนัการคดัลอกขอ้มลูได ้

 

2. การรบัรูค้วาม
งา่ยต่อการใชง้าน 
(Perceived Ease 
of Use) 

PE1 
1. ทา่นสามารถใชง้านบตัรเดบติบเีฟิสต ์สมารท์ ได้
โดยงา่ย 

Luam and Lin (2005) 

PE2 
2. ทา่นคดิวา่การใชง้านบตัรเดบติบเีฟิสต ์สมารท์ เป็น
เรือ่งงา่ย 

Davis (1989); Davis et al. 
(1989) 

PE3 
3. ทา่นคดิวา่การเรยีนรูท้ีจ่ะใชง้านบตัรเดบติบเีฟิสต ์
สมารท์ เป็นเรือ่งทีง่า่ย 

Davis (1989); Davis et al. 
(1989) 

PE4 
4. ทา่นคดิวา่ ท่านสามารถใชบ้ตัรเดบติบเีฟิสต ์สมารท์ 
เพือ่ท าธุรกรรมทางการเงนิทีต่อ้งการไดโ้ดยงา่ย 

Davis (1989); Davis et al. 
(1989) 

3. อทิธพิลของผู้
แนะน า  
(Personal 
Selling) 

PS1 1. ทา่นคดิวา่พนกังานมสีว่นในการเลอืกใชบ้ตัรเดบติ
บเีฟิสสมารท์ ของท่าน 

ทนงศกัดิ ์จริวฒันวจิติร (2554) 

PS2 2. พนกังานธนาคารเหน็วา่ทา่นควรใชบ้ตัรเดบติบเีฟิสต ์
สมารท์ 

Davis et al. (1989)  

PS3 3. พนกังานธนาคารสนบัสนุนใหท้า่นใชบ้ตัรเดบติบี
เฟิสต ์สมารท์ 

Davis et al. (1989) 

PS4 4. พนกังานธนาคารตอ้งการใหท้า่นใชบ้ตัรเดบติบเีฟิสต ์
สมารท์ 

Davis et al. (1989) 

4. ความตัง้ใจใน
การใชบ้รกิาร 
(Intention to 
Use) 

IU1 1. ทา่นมคีวามตัง้ใจทีจ่ะใชบ้ตัรเดบติบเีฟิสต ์สมารท์ Ajzen and Fishvien (1980) 
IU2 2. ทา่นจะใชบ้ตัรเดบติบเีฟิส สมารท์ เมือ่ทา่นท าธุรกรรม

ทางการเงนิ เชน่ ถอนเงนิ ฝากเงนิ โอนเงนิ 
Ajzen and Fishvien (1980) 

IU3 3. ถา้มโีอกาส ทา่นตัง้ใจจะใชบ้ตัรเดบติบเีฟิสต ์สมารท์ 
ในอนาคต 

Ajzen and Fishvien (1980) 

IU4 4. ทา่นจะใชบ้ตัรเดบติบเีฟิส สมารท์ เป็นประจ าใน
อนาคตอนัใกลน้ี้ 

Ajzen and Fishvien (1980) 
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5. ผลการวิจยั 
ผลการวจิยัพบว่าการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน มรีะดบัการส่งผลต่อความตัง้ใจในการใชง้านบตัรสมารท์การด์สงูสุด 

รองลงมาคอือทิธพิลของผูแ้นะน า สว่นการรบัรูป้ระโยชน์มรีะดบัการสง่ผลต่อความตัง้ใจในการใชง้านบตัรสมารท์การด์น้อย
สุด โดยทัง้ 3 ปัจจยัสามารถร่วมกนัพยากรณ์ความตัง้ใจในการใชง้านบตัรสมารท์การ์ดได้รอ้ยละ 52.3 ที่เหลอือกีรอ้ยละ 
47.7 เป็นผลเน่ืองมาจากปัจจยัดา้นอื่นๆ แสดงใหเ้หน็ว่าเมื่อผูบ้รโิภคมกีารรบัรูร้บัรูถ้งึความง่ายในการใชง้าน อกีทัง้ไดร้บั
แรงสนบัสนุนแนะน าจากพนกังานธนาคาร และรบัรูถ้งึประโยชน์ของบตัรสมารท์การด์เพิม่มากขึน้  กจ็ะสง่ผลต่อความตัง้ใจ
ในการใชง้านบตัรสมารท์การด์ของผูบ้รโิภคเพิม่มากขึน้ดว้ย กล่าวโดยสรุปไดว้่า ผลการวจิยัน้ีสนบัสนุนแนวคดิแบบจ าลอง
การยอมรบัเทคโนโลย ี(TAM) เมื่อผูบ้รโิภคมกีารรบัรูห้รอืเลง็เหน็วา่บตัรสมารท์การด์สามารถทีจ่ะใชง้านไดง้า่ย และการที่
เทคโนโลยใีชง้านไดง้า่ย โดยทีผู่บ้รโิภคไมจ่ าเป็นตอ้งเรยีนรูห้รอืท าความเขา้ใจมากนกั ผูบ้รโิภคจะมแีนวโน้มสงูทีจ่ะใชบ้ตัร
สมารท์การด์ สง่ผลใหเ้กดิความตัง้ใจในการใขง้านสงูขึน้ 

นอกจากน้ีผลการวจิยัน้ียงัพบว่า กลุ่มประชากรที่มคีวามแตกต่างกนัทางดา้น เพศมกีารรบัรูป้ระโยชน์ รบัรูค้วามยาก
ง่ายในการใชง้าน และมคีวามตัง้ใจใชง้านบตัรสมารท์การด์ต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิโดยที่เพศชายรบัรูป้ระโยชน์ 
รบัรูค้วามยากงา่ยในการใชง้าน และมคีวามตัง้ใจใชง้านบตัรสมารท์การด์สงูกว่าเพศหญงิ กลุ่มประชากรทีม่อีายุต ่ากว่า 30 
ปี มกีารรบัรูค้วามยากงา่ยในการใชง้านบตัรสมารท์การด์มากกวา่กลุ่มประชากรทีม่อีายุสงูกวา่ 30 ปี โดยกลุ่มประชากรทีม่ี
อายุต่างกนัมีการรบัรู้ประโยชน์และมีความตัง้ใจใช้งานบตัรสมาร์ทการ์ดไม่แตกต่างกัน และกลุ่มประชากรที่มีระดบั
การศึกษาสูงกว่าปรญิาตรมีกีารรบัรู้ประโยชน์และมีความตัง้ใจใช้งานบตัรสมาร์ทการ์ดสูงกว่ากลุ่มประชากรที่มีระดบั
การศกึษาต ่ากวา่หรอืเท่ากบัปรญิาตร ีตารางที ่2 แสดงสรุปผลการวจิยั 
 

ตารางที ่2 สรุปผลการวจิยั 
สมมติฐาน ผลการวิจยั 

H1: การรบัรูถ้งึความงา่ยต่อการใชง้านบตัรเดบติ สมารท์การด์ มผีลทางบวกต่อการรบัรูป้ระโยชน์ ยอมรบั 
H2: การรบัรูถ้งึความงา่ยต่อการใชง้านบตัรเดบติ สมารท์การด์ มผีลทางบวกต่อความตัง้ใจใชง้าน ยอมรบั 
H3: การรบัรูป้ระโยชน์ของบตัรเดบติ สมารท์การด์ มผีลทางบวกต่อพฤตกิรรมความตัง้ใจใชง้าน ยอมรบั 
H4: อทิธพิลของผูแ้นะน ามผีลทางบวกต่อความตัง้ใจในการใชง้าน ยอมรบั 

 
5.1 ประโยชน์ของงานวิจยั 
 ประโยชน์ของงานวิจยัภาคทฤษฎี 

ในงานวจิยัน้ีไดน้ าเอาปัจจยั “อทิธพิลของผูแ้นะน า” มาศกึษา โดยเน้นอทิธพิลทางดา้นการชกัน าจงูใจจากพนกังานเป็น
หลกั ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต่างจากอทิธพิลของคนรอบขา้งที่มงีานศกึษามาในอดตี เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความสัมพนัธ์ของ
ปัจจยัดงักล่าว กบัความสมัพนัธข์องปัจจยัตามกรอบแนวคดิของแบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลย ี(TAM) 

ประโยชน์ของงานวิจยัภาคปฏิบติั 
จากผลการวเิคราะหข์อ้มลูท าใหท้ราบว่าปัจจยัทีม่ผีลต่อความตัง้ใจในการใชง้านบตัรสมารม์การด์อยา่งมนียัส าคญัทาง

สถติคิอื ปัจจยัดา้นการใชง้านทีง่า่ย แรงจงูใจและสนบัสนุนจากผูแ้นะน า และปัจจยัดา้นคุณประโยชน์ทีไ่ดร้บั ดงันัน้เพื่อจะให้
ผูบ้รโิภคเกดิความตัง้ใจและใชง้านบตัรสมารท์การด์เพิม่มากขึน้ ปัจจยัทัง้สามดา้นที่กล่าวมานัน้จงึตอ้งไดร้บัการสนับสนุน
และใหค้วามส าคญัอย่างจรงิจงัเป็นอนัดบัแรก โดยปัจจยัที่มคีวามส าคญัมากเป็นอนัดบัแรกคอืความง่ายในการใชง้าน ใน
ปัจจุบนับตัรเดบติบเีฟิสต ์สมารท์ สามารถใชไ้ดก้บัเครือ่งเอทเีอม็ของธนาคารกรุงเทพเท่านัน้ ดงันัน้ธนาคารจงึควรปรบัปรุง
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คุณสมบตัขิองบตัรใหใ้ชก้บัเครือ่งเอทเีอม็ของธนาคารอื่นๆไดด้ว้ย และลดความซบัซอ้นของการใชง้านใหม้ากทีส่ดุ เพื่อเป็น
แรงจูงใจใหผู้บ้รโิภคอยากทีจ่ะใชง้านบตัรสมารท์การด์ ซึ่งจะตอบสนองทัง้ทางดา้นความสะดวก ความปลอดภยั และสรา้ง
ความพงึพอใจต่อผู้ใช้งานได้ และอีกปัจจยัหน่ึงที่ส าคญัคือการสนับสนุนและแนะน าจากพนักงานธนาคาร ในส่วนของ
คุณประโยชน์ที่ส าคญัของบตัรสมาร์ทการ์ด ซึ่งจะช่วยให้ผู้บรโิภคเขา้ใจและเหน็ถงึประโยชน์ของบตัรดงักล่าวได้มากขึน้ 
เมือ่ผูบ้รโิภคเหน็ถงึประโยชน์ของบตัรสมารท์การด์แลว้กจ็ะเป็นแรงสนบัสนุนใหเ้กดิการยอมรบัและใชง้านต่อไป 
5.2 ข้อจ ากดัของงานวิจยั 

การศึกษาในครัง้น้ีศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างลูกค้าที่ใช้บตัรบีเฟิสต์ สมาร์ท ของธนาคารกรุงเทพเท่านัน้ จึงยงัไม่
ครอบคลุมบัตรสมาร์ทการ์ดอื่นๆที่มีอยู่ในปัจจุบัน อีกทัง้ค าถามในส่วนของการรบัรู้ประโยชน์ที่ใช้ในการวิเคราะห์
ความสมัพนัธ์ มเีพยีง 2 ขอ้ ซึ่งอาจจะท าใหค้วามน่าเชื่อถอืของผลการวเิคราะห์คลาดเคลื่อนได้ และกลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้น
งานวจิยัครัง้น้ีเป็นประชากรทีอ่าศยัในกรุงเทพมหานครเท่านัน้ ผูบ้รโิภคทีอ่ยูใ่นในภูมภิาคอื่นๆ  หรอืในต่างประเทศอาจจะมี
ความคดิเหน็ทีต่่างกนัออกไปเน่ืองจากมวีฒันธรรมและรปูแบบการด าเนินชวีติทีต่่างกนั 
5.3 งานวิจยัต่อเน่ืองในอนาคต 

งานวจิยัน้ีศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้ตัรเอทเีอม็ สมารท์การด์ โดยใชปั้จจยัจากแนวคดิแบบจ าลองการยอมรบั
เทคโนโลย ี (TAM) และเพิม่ปัจจยัดา้นอทิธพิลของผูแ้นะน า เป็นปัจจยัใหม่เพื่อพสิจูน์สมมุตฐิาน ในอนาคตจงึควรมี
การศกึษาปัจจยัอื่นๆเพิม่เตมิ เช่น ปัจจยัดา้นการสง่เสรมิการตลาด ปัจจยัดา้นความเสีย่ง ปัจจยัดา้นความปลอดภยั ปัจจยั
ดา้นความจงรกัภกัด ีเป็นตน้ เพือ่น าขอ้มลูมาใชเ้ป็นประโยชน์ส าหรบัการวางแผนกลยุทธข์องธนาคารต่อไป 

ในอนาคตอาจมกีารศกึษาปัจจยัต่างๆทีม่ผีลต่อการเลอืกใชก้บับตัรสมารท์การด์ประเภทอื่นๆดว้ย เช่น บตัรสมาชกิของ
รา้นสะดวกซือ้ (Seven-Eleven) หรอืบตัรอื่นๆทีใ่ชร้ะบบสมารท์การด์ 

นอกจากน้ีควรน าผลที่ได้จากการศกึษา ไปท าการศกึษาเพิม่เติมและเปรยีบเทยีบระหว่างการเลอืกใช้บตัรประเภท
สมาร์ทการ์ด กับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆของธนาคาร เช่นการเลือกใช้งานระบบ
อนิเทอรเ์น็ตแบงค์กิ้ง โดยอาจท าการศกึษาเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างปัจจยัที่มผีลต่อการเลอืกใชผ้ลติภณัฑ์หรอื
บรกิารในแต่ละประเภท 
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