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บทคดัย่อ 

การวิจัยน้ีมีจุดประสงค์ดังน้ี 1.) เพ่ือศึกษาการท าธุรกรรมทางการเงินด้วยแอพพลิเคช่ันเคโม

บายแบงก์กิ้ งพลัสของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 2.) เพ่ือ

ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการท าธุรกรรมทางการเงินด้วยแอพพลิเคช่ันเคโมบายแบงก์กิ้ งพลัสของ

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร และการวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัย

ส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ท าการเกบ็ข้อมูล

จากผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครจ านวน 400 คน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติเชิง

อนุมาน (Inferential Statistics) โดยใช้สถิติ Independent t-test และสถิติไค – สแควร์ (Chi – square 

test) เพ่ือทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ที่เป็นอิสระต่อกัน และใช้สถิติ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ( One-Way Analysis of variance ) ด้วยวิธ ีF-test เพ่ือทดสอบความ

แตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มข้ึนไป 

จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21 – 30 ปี มี

การศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน มีรายได้เฉล่ียเท่ากับ 10,001 – 

20,000 บาท และมีสถานภาพโสดมากที่สดุ  

โดยส่วนใหญ่เข้าท าธุรกรรมทางการเงินโดยการเข้าใช้บริการแอพพลิเคช่ันโมบายแบงก์กิ้ งพลัส

ของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) โดยลักษณะบริการที่มีการเข้าใช้บริการบ่อยมากที่สุด มี 1 บริการ 

คือ การโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารกสิกรไทยและต่างธนาคาร และบริการที่มีการเข้าใช้งานบ่อย มี 2 ด้าน 

คือ การจ่ายบิลต่าง ๆ เช่น บัตรเครดิต หรือค่าน า้ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท ์และ การแจ้งเตือน เงินเข้าออกผ่าน

บัญชีแบบเรียลไทม์ทุกรายการ และการใช้งานแอพพลิเคช่ันเคโมบายแบงก์กิ้ งพลัส ของผู้ตอบ

แบบสอบถามผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เข้าใช้งานในความถี่ 4-6 คร้ัง/สัปดาห์ และมีการใช้งาน

แอพพลิเคช่ันเคโมบายแบงก์กิ้ งพลัสผ่านอุปกรณ์การสื่อสารด้วยโทรศัพทม์ือถือสูงสุด โดยมีระยะเวลาใน

การใช้งานแอพพลิเคช่ันเคโมบายแบงก์กิ้ งพลัสโดยเฉล่ียในแต่ละคร้ังสูงสุด เฉล่ียไม่เกิน 5 นาที ซ่ึงจะมี

                                                           
1
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การใช้งานในช่วงเวลาตอนเยน็มากที่สุด เหตุผลหลักส่วนใหญ่ที่ท  าให้เลือกใช้บริการแอพพลิเคช่ัน คือมี

ความสะดวก รวดเรว็ สามารถใช้บริการได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 

นอกจากน้ีการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการท าธุรกรรมทางการเงินด้วยแอพพลิเคช่ันเคโมบายแบงก์กิ้ งพลัสของธนาคาร

กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั โดยพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

ทั้ง 6 ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ หรือด้านสถานภาพ ที่แตกต่างกัน มี

การเข้าใช้งานการท าธุรกรรมทางการเงินในแอพพลิเคช่ันเคโมบายแบงก์กิ้ งพลัสในบริการที่แตกต่างกัน 

รวมไปถึงความถี่ในการเข้าใช้งาน ระยะเวลา ช่วงเวลา อุปกรณ์ในการเข้าใช้งาน และเหตุผลที่ท  าให้เลือกใช้

บริการแอพพลิเคช่ัน ที่แตกต่างกัน อาจจะเป็นเพราะด้วยความแตกต่างกันทางด้านปัจจัยส่วนบุคคล ที่ท  า

ให้เกิดข้อจ ากัดของแต่ละบุคคล ไม่ว่าจะเป็นลักษณะความชอบ กิจกรรม หรือลักษณะการด าเนินชีวิตที่

แตกต่างกัน ส่งผลถึงการเข้าใช้บริการในการเข้าท าธุรกรรมทางการเงินด้วยแอพพลิเคช่ันเคโมบายแบงก์

กิ้ งพลัสของธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั 

ค าส าคัญ : ปัจจัยส่วนบุคคล , ธุรกรรมทางการเงิน , แอพพลิเคช่ันเคโมบายแบงกก์ิ้ งพลัส 

 

บทน า 

ในยุคที่มีการสื่อสารไร้พรมแดน หรือกล่าวว่า เป็นยุคโลกาภิวัฒน์ น้ัน ข้อมูลข่าวสารจะสามารถ

แพร่กระจายเช่ือมต่อกันไปได้อย่างรวดเรว็มาก โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ เน่ืองจากมีการเติบโตของ

เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของเราและได้เข้ามาเป็นปัจจัยในการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคม โดยปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงคร้ังน้ี คือ อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงอุปกรณ์อิ เล็กทรอนิกส์ที่ ว่าน้ีมาในรูปแบบสมาร์ทโฟน ซ่ึงถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่มี

ความส าคัญและจ าเป็นต่อชีวิตประจ าวันของมนุษย์และนอกจากจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารแล้ว

สมาร์ทโฟนยังเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยตอบสนองความต้องการในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็น การดูหนัง ฟังเพลง 

หรือการท างานผ่านแอพพลิเคช่ันบนสมาร์ทโฟน รวมไปถึงความสามารถในการท าธุรกรรมทางการเงิน

ผ่านแอพพลิเคช่ันบนสมาร์ทโฟนโดยไม่ต้องไปท าธุรกรรมทางการเงินผ่านเค้าเตอร์ธนาคาร 

ซ่ึ ง ในปัจ จุ บันพบว่าห น่ึงในแอพพลิเค ช่ันที่ มี ผู้ ใ ช้บ ริการ เ ป็นจ านวนมากที่ สุด  คือ 

แอพพลิเคช่ันเคโมบายแบงก์กิ้ งพลัสของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) โดยอ้างอิงข้อมูลจาก ผล

ส ารวจของนีลเสน็ประเทศไทยเม่ือปลายปี 2559 ที่ส ารวจแอปโมบายแบงกิ้ งยอดนิยมในประเทศไทย 

ธนาคารกสกิรไทย มีผู้ใช้มากที่สดุ 
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ภาพที่ 1 สดัส่วนแอปโมบายแบงกิ้งยอดนิยมในประเทศไทย ปี 2559 

ที่มา : https://droidsans.com/mobile-banking-insight-sep17 

 

ผู้วิจัยจึงสนใจว่าแอพพลิเคช่ันเคโมบายแบงก์กิ้ งพลัสของธนาคารกสิกรไทยที่มีคนเข้าใช้งาน

มากที่สุด เข้าไปใช้งานในด้านใดหรือลักษณะบริการใดมากที่สุดรวมทั้งความบ่อยในการเข้าใช้งานและ

เหตุผลที่เลือกเข้าใช้งานแอพพลิเคช่ันเคโมบายแบงก์กิ้ งพลัสของธนาคารกสิกรไทย รวมไปถึงสนใจศึกษา

เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันของผู้ใช้งานว่ามีผลกับการเข้าไปใช้บริการหรือการใช้บริการต่างๆ

ในแอพพลิเคช่ันหรือไม่ 

 

วตัถุประสงคก์ารวิจยั 

1. เพ่ือศึกษาการท าธุรกรรมทางการเงินด้วยแอพพลิเคช่ันเคโมบายแบงกก์ิ้ งพลัสของธนาคาร

กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร   

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการท าธุรกรรมทางการเงินด้วยแอพพลิเคช่ันเคโมบาย

แบงกก์ิ้ งพลัสของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

 

แนวคิดและวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

เทคโนโลยีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท าธุรกรรมทางการเงิน  

ข้อมูลจากบทความของ G-Able โดย อมรเทพ สิทธิวิบูลย์ (2561) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกบั

เทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology) ว่าหมายถึง การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กับ

การให้บริการธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้สามารถน าเสนอบริการที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคได้

อย่างมี ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะด้านความสะดวกรวดเร็วที่เพ่ิมข้ึน และต้นทุนการใช้บริการที่ต ่าลง 

FinTech ก าลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลก เป็นผลมาจากเทคโนโลยี 4 ด้าน ประกอบด้วย 

Social Media, Mobile, Analytics และ Cloud ที่ เกิดการประยุกต์ใช้ ท าให้แนวโน้มการเติบโตด้าน

อินเทอร์เน็ตที่มีผู้ใช้จ านวนมากข้ึนเร่ือยๆ ขณะที่อุปกรณ์ต่างๆ ช้ินน้อยใหญ่ได้ถูกพัฒนาให้เหมาะกับ

อนิเทอร์เนต็เพ่ืออ านวยความสะดวกมากขึ้น สถานการณ์ปัจจุบันธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์

ต่างๆ ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนผู้ประกอบการด้านสถาบันการเงินต่างตื่นตัวให้ความสนใจ FinTech 

(Financial Technology) หรือเทคโนโลยีทางการเงินที่ในอนาคตจะเข้ามามีบทบาทต่อการท าธุรกรรม
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ทางการเงินอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ท าให้สถาบันการเงินบางรายจัดต้ัง Lab เพ่ือศึกษาเร่ืองน้ี

โดยเฉพาะ บางรายสนับสนุนเงินลงทุนให้กับกลุ่ม Startup หรือบริษัทเกิดใหม่ที่พัฒนาบริการด้านการเงิน

รูปแบบใหม่ๆ การตื่นตัวและความพยายามในการปรับตัว แสดงให้เหน็ว่า FinTech ไม่ใช่กระแส แต่จะเข้า

มาเปล่ียนรูปแบบการด าเนินธุรกิจในไม่ช้า การน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้หรือสร้างบริการในธุรกิจ

การเงิน ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค เช่น การจ่ายเงินออนไลน์, การซ้ือหุ้นออนไลน์ 

ฯลฯในช่วงที่ผ่านมา มีบริการรูปแบบใหม่เกิดข้ึนเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน อาจกล่าวได้ว่า

เป็นตัวอย่างหน่ึงของ FinTech น่ันคือ การช าระเงินค่าสินค้าและบริการผ่านช่องทางดิจิทัล (e-Payment) 

ที่ช่วยให้ผู้บริโภคเข้าถึงการบริการได้อย่างรวดเรว็และลดค่าใช้จ่ายในการท าธุรกรรมอย่างมากหรือแม้แต่ 

PromptPay ที่เปล่ียนวิธกีารโอนเงินให้ง่ายข้ึน โดยไม่ต้องใช้เลขที่บัญชีผู้รับโอน ไม่ต้องรู้ว่าธนาคารอะไร รู้

เพียงหมายเลขโทรศัพท์มือถือกส็ามารถท าธุรกรรมได้ ที่ส าคัญค่าธรรมเนียมถูกมาก คือโอนเงินต่าง

ธนาคารในจ านวนมากกว่า 20,000-50,000 บาท ค่าธรรมเนียม 2-5 บาท เมื่อเปรียบเทยีบกับการโอน

ในปัจจุบันอยู่ที่ 25-35 บาท หรือหากโอนไม่เกนิ 5,000 บาท PromptPay พร้อมให้บริการฟรี 

 

ประชากรศาสตร ์

ทฤษฎีเกี่ยวกับด้านประชากรศาสตร์ (พรทิพย์ วรกิจโภคาทร : 2529 หน้า 312-315) 

ประชากรศาสตร์ หมายถึง ลักษณะของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันไปโดยความแตกต่างทางด้าน

ประชากรศาสตร์มีผลให้มีอทิธพิลต่อการสื่อสารซ่ึงอาจจ าแนกออกเป็นกลุ่ม คือ 

1. เพศ (Sex) มีงานวิจัยที่พิสูจน์ว่า คุณลักษณะบางประการของเพศชายและเพศหญิงที่

ต่างกนัจะส่งผลให้การสื่อสารของชายและหญิงต่างกนั เช่น การวิจัยเกี่ยวกบัชมภาพยนตร์โทรทศัน์ของเดก็

วัยรุ่น พบว่า เดก็วัยรุ่นชายสนใจภาพยนตร์สงครามและจารกรรมมากที่สุด ส่วนเดก็วัยรุ่นหญิงสนใจ

ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์มากที่สุด แต่กยั็งมีงานวิจัยหลายช้ินที่แสดงว่าชายและหญิงมีการสื่อสารและรับสื่อ

ไม่ต่างกนั 

2. อายุ (Age) การจะสอนผู้ที่ มีอายุต่างกันให้เช่ือฟัง หรือเปล่ียนแปลงทัศนคติ หรือ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมน้ันมีความยากง่ายต่างกัน ย่ิงมีอายุมากกว่าที่จะสอนให้เช่ือฟังให้เปล่ียนทัศนคติ

และเปล่ียนพฤติกรรมกย่ิ็งยากข้ึน การวิจัย โดย ซี.เมเบิล (C.Male) และ ไอ แอล เจนิส และดีเรฟ์ 

(I.L.Janis and D.Rife) ได้ท าการวิจัยและได้ให้ผลสรุปว่าการชักจูงจิตใจหรือโน้มน้าวจิตใจของคนจะยาก

ข้ึนตามอายุของคนที่เพ่ิมข้ึนด้วย อายุยังมีความสมัพันธเ์กี่ยวข้องกบัข่าวสาร และสื่ออกีด้วย เช่น ภาษาที่ใช้

ในวัยต่างกัน กยั็งมีความต่างกัน โดยจะพบว่าภาษาใหม่ๆ แปลกๆ จะพบในคนหนุ่มสาวสูงกว่าผู้สูงอายุ 

เป็นต้น 

3. การศึกษา (Education) การศึกษาเป็นตัวแปรที่ส าคัญมากที่มีผลต่อพฤติกรรมของการ

สื่อสารของผู้รับสาร ดังงานวิจัยหลายช้ินที่ว่า การศึกษาของผู้รับสารน้ันท าให้ผู้รับสารมีพฤติกรรมการ

สื่อสารต่างกันไป เช่น บุคคลที่มีการศึกษาสูงจะสนใจข่าวสาร ไม่ค่อยเช่ืออะไรง่ายๆ และมักเปิดรับสื่อ

สิ่งพิมพ์มาก 

4. ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic Status) หมายถึง อาชีพ รายได้ เช้ือ

ชาติ ตลอดจนภูมิหลังของครอบครัว เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคลโดยมี
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รายงานหลายเร่ืองที่ได้พิสจูน์แล้วว่า ระดับฐานะทางเศรษฐกจิและสังคมของมนุษย์จะมีอิทธิพลต่อทศันคติ

และพฤติกรรมของเขาเหล่านั้น 

 

อินเตอรเ์นต็แบงกก์ิ้ ง (Internet Banking) 

ความหมายของอินเตอร์เนต็แบงก์กิ้ ง (Internet Banking) เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ (2553) 

ได้ให้ความหมายของ อินเตอร์เนต็แบงก์กิ้ ง (Internet Banking) ไว้ว่าหมายถึงธนาคารบนอินเตอร์เน็ต 

เป็นการให้บริการการท าธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ของธนาคารที่ท  าได้ทุกที่  ทุกเวลา ผ่านระบบ

อินเตอร์เนต็ หรือ Note Book Computer โทรศัพท์มือถือ เช่น สอบถามยอด คงเหลือ โอนเงิน ช าระค่า

สาธารณูปโภค บริการเชค็ พิมพ์รายการเดินบัญชี ดูรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ย้อนหลัง ฯลฯ โดย

ลูกค้าของธนาคารสามารถบริหารการเงินด้วยตนเองทางอินเตอร์เนต็ด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

ของลูกค้าแต่ละคน โดยผู้ที่สนใจใช้บริการจะต้องติดต่อกบัธนาคารของตน เพ่ือขอเปิดใช้บริการ รหัสผ่าน 

ช่ือในการเข้าใช้งานก่อน ในปัจจุบันธนาคารต่างๆ มีบริการให้ลูกค้าของธนาคารเลือกใช้หลายรูปแบบไม่ว่า

จะเป็นการใช้บัตร ATM บัตรเครดิต อินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ ง ธนาคารผ่านอินเตอร์เน็ต หรือแม้แต่ m-

Banking การติดต่อธนาคารโดยผ่านโทรศัพท์มือถือ นอกจากน้ี ยังมีการใช้การแลกเปล่ียนเอกสาร

อิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange : EDI) เช่น การน าเอาระบบ EDI มาใช้เพ่ือจัดการเอกสาร

และภาพกราฟฟิกส์บนเวบ็ไซต์ และยังรวมไปถึงน ามาช่วยในเร่ืองการบริการเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ 

การบริการด้านการเงิน ตลอดจนถึงการน ามาใช้ในด้านการโอนเงินผ่านธนาคาร (Electronic Fund 

Transfer :EFT) อกีด้วย 

 

วิธีการด าเนนิการวิจยั 

1. กรอบแนวคิดการวิจยั 

กรอบแนวคิดการวิจัย ปรากฏดังภาพที่ 2 

 

 
ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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2. ประชากรและตวัอย่าง 

 ประชากรที่ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ คือ ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ

ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป และเคยใช้แอพพลิเคช่ันเคโมบายแบงกก์ิ้ งพลัสของธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

เพ่ือศึกษาการใช้บริการแอพพลิเคช่ัน ซ่ึงเป็นประชากรที่ไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงเลือกใช้

สูตรของ Cochran (Cochran, 1977) โดยก าหนดค่าความเช่ือม่ันที่ 95% ได้ขนาดตัวอย่าง 385 ตัวอย่าง 

เพ่ือป้องกันความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ ผู้วิจัยจึงมีการส ารองตัวอย่างเพ่ิมเป็น 

400 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage sampling) โดยมีล าดับขั้นตอน 

ดังน้ี ข้ันตอนที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) และ ข้ันตอนที่ 2 การสุ่ม

ตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling)  

3.  เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 

การวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณใช้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการ

เกบ็รวบรวมข้อมูลโดยพัฒนาแบบสอบถามจากการทบกวนวรรณกรรม ศึกษาค้นคว้า จากเอกสาร ต ารา 

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยแห่งความส าเรจ็ในการประกอบธุรกิจออนไลน์ และท าการทดสอบความ

เที่ยงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) โดยการหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและ

วัตถุประสงค์ (Item-Objective Congruence Index: IOC) และทดสอบหาความเช่ือมั่น (Reliability Test) 

โดยค่า Cronbach’s Alpha ที่ได้อยู่ระหว่าง 0.816 – 0.852 ซ่ึงอยู่ในเกณฑย์อมรับได้ 

4. วิธีวิเคราะหข์อ้มูล 

การวิจัยเชิงปริมาณ จะใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป 

SPSS (Statistical Package for the Social Science) โดยแบ่งเป็นสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย การแจก

แจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน โดยใช้สถิติ Independent t-test 

และสถิติไค – สแควร์ (Chi – square test) และใช้สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ( One-Way 

Analysis of variance ) ด้วยวิธี F-test เพ่ือทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่าง

มากกว่า 2 กลุ่มข้ึนไป 

 

สรุปผลการวิจยั 

 การวิจัยน้ีได้ท าการศึกษาจากการเกบ็ข้อมูลตัวอย่าง ซ่ึงเป็นประชากรที่อาศัยอยู่ในเขต

พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ที่มีอายุต้ังแต่ 15 ปีข้ึนไป และเคยใช้แอพพลิเคช่ันเคโมบายแบงก์กิ้ งพลัสของ

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) โดยใช้ตัวอย่างประชากรจ านวน 400 ตัวอย่าง เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วน

บุคคลที่มีผลต่อการท าธุรกรรมทางการเงินด้วยแอพพลิเคช่ันเคโมบายแบงกก์ิ้ งพลัสของธนาคารกสกิรไทย 

จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังน้ี 

1. ข้อมูลทางด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 251 

คน อายุระหว่าง 21 - 35 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานเอกชน มีรายได้เฉล่ีย

เทา่กบั 10,001-20,000 บาท และมีสถานภาพโสด  

2. ผลการวิเคราะห์ลักษณะธุรกรรมทางการเงินในการเข้าใช้บริการด้วยแอพพลิเคช่ันโมบาย

แบงก์กิ้ งพลัสของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่า 
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ประชาชนในกรุงเทพมหานคร มีการเข้าใช้บริการธุรกรรมทางการเงินโดยการเข้าใช้บริการด้วย

แอพพลิเคช่ันโมบายแบงก์กิ้ งพลัสของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ในลักษณะต่างๆ ในภาพรวมมี

การเข้าใช้งานบ่อย และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ลักษณะบริการที่ประชาชนเข้าใช้บริการบ่อยมาก

ที่สุด มี 1 บริการ คือ การโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารกสิกรไทยและต่างธนาคาร และบริการที่มีการเข้าใช้

งานบ่อย มี 2 ด้าน คือ การจ่ายบิลต่าง ๆ เช่น บัตรเครดิต หรือค่าน า้ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ และ การแจ้ง

เตือน เงินเข้าออกผ่านบัญชีแบบเรียลไทม์ทุกรายการ 

3. ผลการวิเคราะห์เร่ืองการใช้งานแอพพลิเคช่ันเคโมบายแบงก์กิ้ งพลัส ของผู้ตอบ

แบบสอบถามผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เข้าใช้งานในความถี่ 4-6 คร้ัง/สัปดาห์ และมีการใช้งาน

แอพพลิเคช่ันเคโมบายแบงก์กิ้ งพลัสผ่านอุปกรณ์การสื่อสารด้วยโทรศัพทม์ือถือสูงสุด โดยมีระยะเวลาใน

การใช้งานแอพพลิเคช่ันเคโมบายแบงก์กิ้ งพลัสโดยเฉล่ียในแต่ละคร้ังสูงสุด เฉล่ียไม่เกิน 5 นาที ซ่ึงจะมี

การใช้งานในช่วงเวลาตอนเยน็มากที่สุด เหตุผลหลักส่วนใหญ่ที่ท  าให้เลือกใช้บริการแอพพลิเคช่ัน คือมี

ความสะดวก รวดเรว็ สามารถใช้บริการได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 

4. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 : ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล

แตกต่างกัน มีการเข้าใช้งานธุรกรรมทางการเงินด้วยแอพพลิเคช่ันโมบายแบงก์กิ้ งพลัสของธนาคารกสิกร

ไทย จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั แสดงผลในตารางที่ 1 และตารางที่ 2 ตามล าดับ 

 

ตารางที ่1 ผลการวิเคราะห์การเข้าใช้งานการท าธุรกรรมทางการเงินด้วยแอพพลิเคช่ันเคโมบายแบงก์

กิ้ งพลัสของธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ที่มีลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน 

ที ่
ลกัษณะธุรกรรมทางการเงินทีใ่ช้

บริการ 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

ค่า Sig. 

เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได ้ สถานภาพ 

1 
โอนเงินไปยังบัญชีธนาคารกสกิรไทย

และต่างธนาคาร 
0.02* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.01* 

2 
เติมเงินต่างๆ เช่น มือถือ อีวอลเลต็ อี

ซ่ีพาส 
0.33 0.00* 0.00* 0.06 0.00* 0.00* 

3 
จ่ายบิลต่าง ๆ เช่น บัตรเครดิต หรือค่า

น า้ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ 
0.01* 0.00* 0.00* 0.01* 0.00* 0.00* 

4 
Verified Slip (จ่ายช าระเงินแบบเลือก

สแกน QR code จาก e-slip) 
0.01* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 

5 

ถอนเงินไม่ใช้บัตร บริการกดเงินผ่านตู้ 

K-ATM แบบไม่ใช้บัตร แค่สแกน 

QR Code 

0.11 0.00* 0.00* 0.28 0.00* 0.03* 
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6 ตั้งโอนเงินล่วงหน้า 0.11 0.02* 0.08 0.40 0.01* 0.02* 

7 

การลงทุน ซ้ือ-ขาย ดูรายการ

เคล่ือนไหวกองทุน ดูพอร์ตการ ลงทุน 

(My Port) 

0.07 0.01* 0.02* 0.30 0.99 0.23 

8 K+ Market การสั่งซ้ือสนิค้าต่างๆ 0.00* 0.00* 0.41 0.00* 0.00* 0.67 

9 การแลกคะแนนบัตรเครดิต 0.40 0.00* 0.00* 0.00* 0.01* 0.22 

10 
ขอสนิเช่ือต่างๆ เช่น บัตรเครดิต 

สนิเช่ือเช่าซ้ือรถ สนิเช่ือบ้าน 
0.01* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.10 

11 
การแจ้งเตือน เงินเข้าออกผ่านบัญชี

แบบเรียลไทม์ทุกรายการ 
0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.22 

12 สรุปยอดใช้จ่าย 0.10 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.78 

13 

บริการบัตรเดบิต เช่น ออกบัตรใหม่ 

เปิดบัตร / อายัดบัตร หรือตั้งวงเงิน

การใช้ การโอน 

0.11 0.00* 0.10 0.00* 0.00* 0.08 

14 
บริการอื่นๆ เช่น เปิดบัญชีเงินฝาก 

สมัครบัตรเดบิต ประกนัเดินทาง 
0.00* 0.00* 0.00* 0.02* 0.16 0.47 

 

ตารางที ่2 ผลการวิเคราะห์การใช้แอพพลิเคช่ันเคโมบายแบงก์กิ้ งพลัส ของธนาคารกสกิรไทย จ ากดั 

(มหาชน) ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

ที ่

การใชแ้อพพลิเคชัน่เคโมบาย                     

แบงกิ้ งพลสัของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 

(มหาชน) 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

ค่า Sig. 

เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได ้ สถานภาพ 

1 
ความถี่ในการใช้งานแอพพลิเคช่ันเคโม

บายแบงกก์ิ้ งพลัส  
0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.01* 

2 
ประเภทอุปกรณ์สื่อสารที่เข้าใช้งาน

แอพพลิเคช่ันเคโมบายแบงกก์ิ้ งพลัส  
0.21 0.53 0.60 0.21 0.82 0.94 

3 
ระยะเวลาที่ใช้งานแอพพลิเคช่ันเคโมบาย

แบงกก์ิ้ งพลัส  
0.01* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 

4 
ช่วงเวลาที่ใช้งานแอพพลิเคช่ันเคโมบาย

แบงกก์ิ้ งพลัส  
0.91 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 

5 
เหตุผลที่เลือกใช้บริการงาน

แอพพลิเคช่ันเคโมบายแบงกก์ิ้ งพลัส  
0.38 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 
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อภิปรายผลการวิจยั 

จากการวิเคราะห์ เร่ือง ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการท าธุรกรรมทางการเงินด้วยแอพพลิเคช่ัน

โมบายแบงกก์ิ้ งพลัสของธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปราย

ผลได้ ดังน้ี 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน 

ทั้ง 6 ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ หรือด้านสถานภาพ ที่แตกต่างกัน มี

การเข้าใช้งานการท าธุรกรรมทางการเงินในแอพพลิเคช่ันเคโมบายแบงก์กิ้ งพลัสในบริการที่แตกต่างกัน 

รวมไปถึงความถี่ในการเข้าใช้งาน ระยะเวลา ช่วงเวลา อุปกรณ์ในการเข้าใช้งาน และเหตุผลที่ท  าให้เลือกใช้

บริการแอพพลิเคช่ัน ที่แตกต่างกัน อาจจะเป็นเพราะด้วยความแตกต่างกันทางด้านปัจจัยส่วนบุคคล ที่ท  า

ให้เกิดข้อจ ากัดของแต่ละบุคคล ไม่ว่าจะเป็นลักษณะความชอบ กิจกรรม หรือลักษณะการด า เนินชีวิตที่

แตกต่างกัน ส่งผลถึงการเข้าใช้บริการในการเข้าท าธุรกรรมทางการเงินด้วยแอพพลิเคช่ันเคโมบายแบงก์

กิ้ งพลัสของธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั 

 

ขอ้เสนอแนะ  

1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยท าให้ทราบถึงลักษณะการใช้งานของผู้ใช้บริการเเอพพลิเคช่ันคโมบายแบงก์

กิ้ งพลัสและยังเป็นข้อมูลให้ผู้ประกอบการสามารถน าข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผน พัฒนาและ

แก้ไขปัญหาต่างๆของระบบเเอพพลิเคช่ันคโมบายแบงก์กิ้ งพลัส เพ่ือตอบสนองการใช้งานของกลุ่ม

ผู้ใช้บริการให้มากข้ึน โดยให้ข้อเสนอแนะอ้างอิงจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะธุรกรรมทาง

การเงินที่ใช้บริการด้วยแอพพลิเคช่ันเคโมบายแบงก์กิ้ งพลัสของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ของ

ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงพบว่าลักษณะธุรกรรมทางการเงินที่ประชาชนให้ระดับความถี่ในการเข้า

ใช้งานอยู่ในระดับไม่เคยเข้าใช้งานเลย มีทั้งหมด 5 บริการ และได้เสนอข้อเสนอแนะโดยเรียงล าดับจาก

ลักษณะบริการที่มีการระดับความถี่น้อยที่สดุที่ค้นพบจากงานวิจัย ดังน้ี 

1.1 บริการด้านการลงทุน ซ้ือ-ขาย ดูรายการเคล่ือนไหวกองทุน ดูพอร์ตการ ลงทุน (My 

Port) ซ่ึงผู้ให้บริการควรสร้างแรงจูงใจด้วยการเพ่ิมผลตอบแทนในการลงทุน ซ้ือ-ขาย ผ่านทาง

แอพพลิเคช่ันให้สงูขึ้น 

1.2 บริการ K+ Market การสั่งซ้ือสินค้าต่างๆ ซ่ึงผู้ให้บริการควรเพ่ิมโปรโมช่ันหรือลดราคา

สนิค้าจัดของแถมเพ่ือกระตุ้นการเข้าใช้งานมากขึ้น 

1.3 บริการการแลกคะแนนบัตรเครดิต ซ่ึงผู้ให้บริการควรเพ่ิมความหลากหลายของสนิค้าให้มี

ความน่าสนใจเพ่ือเป็นแรงจูงใจในการน าคะแนนมาแลกให้มากขึ้น 

1.4 บริการการขอสินเช่ือต่างๆ เช่น บัตรเครดิต สินเช่ือเช่าซ้ือรถ สินเช่ือบ้าน ซ่ึงผู้ให้บริการ

ควรมีการกระตุ้นการเข้าใช้งานโดยการเพ่ิมสิทธปิระโยชน์และคิดดอกเบ้ียในอตัราพิเศษส าหรับผู้ใช้บริการ

ขอสนิเช่ือต่างๆผ่านทางแอพพลิเคช่ัน 

1.5 บริการอื่นๆ เช่น เปิดบัญชีเงินฝาก สมัครบัตรเดบิต ประกันเดินทาง ซ่ึงผู้ให้บริการควร

เพ่ิมรูปแบบความปลอดภัยและแสดงเง่ือนไขที่ชัดเจนในการเปิดบัญชีเงินฝาก สมัครบัตรเดบิต ประกัน
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เดินทาง เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการโดยไม่จ าเป็นต้องไปใช้บริการผ่านทางCounter service 

ธนาคาร 

2 ขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัครั้งต่อไป 

2.1 ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการใช้แอพพลิเคช่ันเคโมบาย

แบงก์กิ้ งพลัส ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรจะศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความคาดหวังหรือความต้องการ

เพ่ิมเติมในการใช้แอพพลิเคช่ันเคโมบายแบงกก์ิ้ งพลัสนอกเหนือจากบริการที่มีอยู่ เพ่ือเป็นแนวทางให้กับ

ผู้ประกอบการในการพัฒนาระบบแอพพลิเคช่ันให้ทนัสมัยและตอบสนองกับการใช้งานของผู้ใช้บริการให้

มากยิ่งขึ้น  

2.2 ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการใช้แอพพลิเคช่ันเคโมบาย

แบงก์กิ้ งพลัส ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรจะศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับพฤติกรรมและความพึงพอใจ ของผู้ใช้

แอพพลิเคช่ันเคโมบายแบงกก์ิ้ งพลัสในเชิงลึกเพ่ือที่ได้จะได้น าข้อมูลมาประยุกต์ใช้ ปรับปรุงและพัฒนากล

ยุทธ์ด้านการให้บริการเพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้งานแอพพลิเคช่ัน เคโม

บายแบงกก์ิ้ งพลัสมากยิ่งขึ้น 

2.3 ในการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่ เป็นผู้ใช้บริการแอพพลิเคช่ันเค

โมบายแบงก์กิ้ งพลัสในกรุงเทพมหานครเท่าน้ัน ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรจะศึกษากลุ่มตัวอย่างในเขต

ปริมณฑล และใจกลางเมืองในภาคต่างๆ เพ่ือให้ได้ผลการศึกษาที่สามารถน าไปพัฒนาแอพพลิเคช่ันเคโม

บายแบงกก์ิ้ งพลัสให้ตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้บริการทั่วทั้งประเทศ 
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