
1สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรบริหารธรุกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2อาจารย์ ดร. คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

อิทธิพลด้านคุณลักษณะนวัตกรรมที่มตี่อกระบวนการยอมรับนวัตกรรม 
แอปพลิเคชันกรุงไทย เน็กซ์ ของธนาคารกรุงไทย  

ในกลุ่มผู้บริโภคอายุ 40-60 ปี ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
INFLUENCES OF INNOVATION CHARACTERISTICS TOWARD INNOVATION 

ADOPTION PROCESS OF KRUNGTHAI NEXT MOBILE APPLICATION  
AMONG USERS IN THE BANGKOK METROPOLITAN AREA 

  
 พลการ ถิ่นจันทร ์1 

ธนภูมิ อติเวทิน2 

 

บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้มุ่งหมายศึกษาเรื่อง  อิทธิพลด้านคุณลักษณะนวัตกรรมที่มีต่อกระบวนการยอมรับนวัตกรรมแอป
พลิเคชัน Krungthai Next ของธนาคารกรุงไทย ในกลุ่มผู้บริโภคอายุ 40-60 ปี ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ ผู้ที่ใช้บริการแอปพลิเคชัน Krungthai Next ของธนาคารกรุงไทยและอาศัยในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ 
ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานได้แก่ การวิเคราะห์ความแตกต่าง
ใช้การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและสถิติการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ โดยก าหนด
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มีสถานภาพโสด ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตร ี
ประกอบอาชีพข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจและมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ท่ี 30,001 – 45,000 บาท 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
1. ผู้บริโภคที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน          

ที่แตกต่างกันมีกระบวนการยอมรับนวัตกรรมแอปพลิเคชัน Krungthai Next ของธนาคารกรุงไทยไม่แตกต่างกัน 
2. คุณลักษณะของการยอมรับนวัตกรรมในรายด้านประกอบด้วย ประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ ความเข้ากันได้

ความสลับซับซ้อน สามารถทดลองใช้ได้ และสังเกตได้ ส่งผลต่อการยอมรับนวัตกรรมแอปพลิเคชัน Krungthai Next 
ของธนาคารกรุงไทย ขณะที่คุณลักษณะของการยอมรับนวัตกรรมในภาพรวมสามารถท านายกระบวนการยอมรับ
นวัตกรรมแอปพลิเคชัน Krungthai Next ของธนาคารกรุงไทยร้อยละ 81.6 
 
ค าส าคัญ: คุณลักษณะนวัตกรรม  กระบวนการยอมรับนวัตกรรม กรุงไทย เน๊ก โมบายแอปพลิชัน 
 

ABSTRACT 
 

The purposes of this research are to study the influences of innovation characteristics toward 
the innovation adoption process of Krungthai Next mobile applications among users aged 40-60 in the 
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Bangkok metropolitan area. The sample used in this research consisted of 400 people who used 
Krungthai Next mobile application and lived in the Bangkok metropolitan area. The questionnaires 
were used as an instrument to collect the data. The statistics used in the analysis consisted of 
frequency, percentage, mean, and standard deviation. The hypotheses were tested by an 
independent sample t-test, One-Way ANOVA and Multiple Regression Analysis at a statistically 
significant level of 0.05.  

The results of the research revealed that most of the respondents were female, had a 
marital status of single, held a Bachelor’s degree, worked as government officers or government 
enterprise employees and earned an average monthly income of 30,000 to 45,000 Baht.  

The results of the hypotheses testing revealed the following: (1) applications for users with 
different personal factors, including gender, status, educational level, occupations and average 
monthly income made no difference in the innovation of the adoption process; (2) the overall 
characteristics of innovation consisted of relative advantage, compatibility, complexity, trialability and 
observability and positively influenced innovation adoption process of the Krungthai Next mobile 
application. Furthermore, overall innovation characteristics could predict the innovation adoption 
process of Krungthai Next mobile application among users aged 40-60 in the Bangkok metropolitan 
area at 81.6% percent. 
 
Keywords: Innovation characteristics, Innovation adoption process, Krungthai Next Mobile applications 
 

บทน า 
ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้เข้ามามีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์อย่างมากส่งผลให้เกิดการ

เปลื่ยนแปลงพฤติกรรมการด ารงชีวิตของมนุษย์โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ตที่ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญ ท าให้มนุษย์สามารถ
เข้าถึงข้อมูลต่างๆได้อย่างรวดเร็วสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างไร้ขอบเขตนอกจากนั้น อินเตอร์เน็ตยังเข้ามามีบทบาท
ส าคัญในการท าธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปท าให้ธุรกิจก็ต้องปรับตัวตาม
ให้เท่าทันเพื่อไม่ให้เกิดการเสียเปรียบทางการแข่งขัน 

ธุรกิจธนาคารก็เป็นหนึ่งในธุรกิจที่ต้องปรับตัวตามพฤติกรรมของผู้บริโภคโดยในปัจจุบันสมาร์ทโฟนและแท็บ
เล็ตเป็นอุปกรณ์ที่เข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจ าวันของผู้บริโภคส่งผลให้ธุรกิจธนาคารต้องเริ่มปรับรูปแบบการ
ให้บริการด้านธุรกรรมต่างๆจากเดิมที่ต้องไปที่สาขาเป็นบริการผ่านระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Mobile Banking 
ซึ่งผู้บริโภคสามารถท าธุรกรรมทางการเงินผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตหรืออุปกรณ์อิ เล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บแล็ต เป็นต้น ซึ่งเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการท าธุรกรรมทางการเงินท าให้ได้รับความนิยมอย่าง
สูง สัดส่วนผู้ใช้บริการผ่าน Mobile Banking ในประเทศไทยโดยการส ารวจของ กสทช พบว่าสูงถึง 74% ต่อประชากร
ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต(ข้อมูล ณ มกราคม 2562) ส าหรับแอปพลิเคช่ัน Mobile Banking ของธนาคารที่มียอดดาว์นโหลด
แอปพลิเคช่ันมากที่สุดได้แก่ แอปพลิเคช่ัน K-Plus ของธนาคารกสิกรไทย มียอดดาว์นโหลดที่ 10 ล้านราย (ข้อมูล ณ 
กุมภาพันธ์ 2562) อันดับที่ 2 ได้แก่แอปพลิเคช่ัน SCB Easy ของธนาคารไทยพาณิชย์  มียอดดาว์นโหลดที่ 8.5 ล้านราย 
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(ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2562)  อันดับที่ 3  ได้แก่ แอปพลิเคช่ัน Krungthai Next มียอดดาว์นโหลดอยู่ที่ 4 ล้านราย 
(ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2562)  

ในส่วนของบมจ.กรุงไทยซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ของประเทศได้เปิดตัวแอปพลิเคช่ัน Krungthai 
Next ในเดือนตุลาคม 2561 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน รองรับการใช้บริการของผู้บริโภคที่มีอยู่อย่าง
แน่นหนาและส่วนใหญ่ เป็นหน่วยงานราชการ โดยแอปพลิเคช่ัน Krungthai Next เป็นแอปพลิเคช่ันที่  2 ของ
ธนาคารกรุงไทยที่มาเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าธนาคารให้สามารถท าธุรกรรมผ่านแอปพลิเคช่ัน Mobile Banking ทั้ง 2 
แอปพลิเคช่ัน ทั้งแอปพลิเคช่ัน KTB Netbank เดิม และแอปพลิเคช่ัน Krungthai Next สาเหตุที่ธนาคารกรุงไทยเลือก
พัฒนาแอปพลิเคช่ัน Mobile Banking ขึ้นมา 2 แอปพลิเคช่ันแทนที่การเปลื่ยนช่ือ เพราะแอปพลิเคช่ัน KTB Netbank 
เดิมพัฒนามาตั้งแต่ปี 2553 ซึ่งการออกแบบแอปพลิเคช่ันมีข้อจ ากัดไม่สามารถเพิ่มเติมความสามารถใหม่ๆได้ และ
แอปพลิเคช่ัน KTB Netbank เดิม มีผู้ใช้บางกลุ่มเป็นผู้สูงอายุ ท าให้เกิดการเคยชินกับหน้าต่างการใช้งานแบบเดิมของ
แอปพลิเคช่ัน KTB Netbank และอาจเกิดปัญหาและสับสนในการใช้งานเมื่อเปลื่ยนมาเป็นหน้าต่างการใช้งานแบบใหม่
ของแอปพลิเคชั่น Krungthai Next (Nuttachit, 2561)  

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาอิทธิพลด้านคุณลักษณะนวัตกรรมที่มีต่อ
กระบวนการยอมรับนวัตกรรมแอปพลิเคชัน Krungthai Next ของธนาคารกรุงไทยในกลุ่มผู้ใช้งานอายุ 40-60 ปี ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นกลุ่มที่สามารถเรียนรู้และปรับตัวให้ให้เข้ากับนวัตกรรมใหม่ได้ค่อนข้างช้ากว่ากลุ่มวัยรุ่น
และกลุ่มวัยท างานตอนต้น (Wan, Nakayama, & Sutcliffe, 2010) เพื่อเป็นประโยชน์ในการเพิ่มนวัตกรรมต่างๆ              
ในแอปพลิเคช่ันให้สอดคล้องกับความต้องการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของผู้บริโภค และน าข้อมูลดังล่าวมาพัฒนา
แอปพลิเคชั่นในด้านต่างๆเพื่อรับมือกับการแข่งขันอย่างรุนแรงในปัจจุบันและอนาคต 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างด้านลักษณะประชากรศาสตร์ประกอบด้วยเพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

อาชีพ และรายได้ต่อเดือนกับกระบวนการยอมรับนวัตกรรมแอปพลิเคช่ัน Krungthai Next ในกลุ่มผู้ใช้งานอายุ 40-60 
ปี ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะการยมรับนวัตกรรมในด้านประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ ความเข้ากันได้ 
ความสลับซับซ้อน สามารถทดลองได้ และสังเกตได้ต่อการยอมรับนวัตกรรมแอปพลิเคช่ัน Krungthai Next ในกลุ่ม
ผู้ใช้งานอายุ 40-60 ปี ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1 ผู้บริโภคที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน               

ที่แตกต่างกันมีกระบวนการยอมรับนวัตกรรมแอปพลิเคชัน Krungthai Next ของธนาคารกรุงไทยที่แตกต่างกัน 
2 คุณลักษณะของการยอมรับนวัตกรรม ที่ประกอบไปด้วย ประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ ความเข้ากันได้ความ

สลับซับซ้อน สามารถทดลองใช้ได้ และสังเกตได้ส่งผลต่อกระบวนการยอมรับนวัตกรรม แอปพลิเคช่ัน Krungthai Next 
ของธนาคารกรุงไทย 
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ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550, น. 57-58) ได้อธิบายว่าปัจจัย

ด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ โดย
ลักษณะด้านประชากรศาสตร์จะสามารถเข้าถึงและมีประสิทธิผลต่อการก าหนดตลาดเป้าหมาย  และง่ายต่อการวัด
มากกว่าตัวแปรอื่น โดยปัจจัยด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่ส าคัญ มีดังน้ี  

1. เพศ ความแตกต่างทางเพศนั้นอาจส่งผลให้มีทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคที่ต่างกัน เช่น ผู้หญิงมักจะมี
ความอ่อนโยนกว่าผู้ชาย ส่วนผู้ชายมักจะมีความเป็นผู้น าสูงกว่าผู้หญิง นักการตลาดจึงได้น าลักษณะความแตกต่างทาง
เพศมาประยุกต์ใช้กับสินค้าบางประเภท ในอดีตผลิตภัณฑ์ประเภท ครีมบ ารุงผิว น้ าหอม ยาระงับกลิ่นกาย จะมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้หญิง แต่ในปัจจุบันพบว่า สินค้าเหล่านี้เจริญเติบโตสูงมากในส่วนตลาดชาย ซึ่งกลายเป็นสินค้าที่
สามารถใช้ได้ทั้ง 2 เพศ (Unisex) 

2. อายุ ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทจะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน อีกทั้ง
ความชอบและรสนิยมของบุคคลอาจจะเปลื่ยนแปลงไปตามวัย แต่ตัวแปรชนิดนี้อาจเป็นตัวแปรลวงได้ เช่น สินค้าที่มี
กลุ่มเป้าหมายเป็นคนวัยหนุ่มสาว อาจจะมีผู้สูงอายุมาซื้อแทน เนื่องจากมาจากจิตวิทยาภายในของคนเราที่คิดว่าตัวเอง
ยังเป็นหนุ่มสาวอยู่ เป็นต้น  

3. สถานภาพครอบครัว ลักษณะครอบครัวเป็นเป้าหมายส าคัญของการใช้ความพยายามทางการตลาดมาตั้งแต่
อดีต นักการตลาดจะสนใจจ านวนและลักษณะของบุคคลในครัวเรือนที่ใช้สินค้าใดสินค้าหนึ่ง และสนโครงสร้างด้านสื่อที่
จะเกี่ยวข้องกับผู้ตัดสินใจในครัวเรือนเพื่อมาพัฒนากลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม 

4. รายได้  ระดับการศึกษาและอาชีพ ( Income Education and Occupation) เป็นตัวแปรที่มักจะมี
ความสัมพันธ์กันอย่างยิ่ง บุคคลที่มีการศึกษาสูงมักจะมีอาชีพการงานท่ีดี มีรายได้สูง ท าให้แนวโน้มที่จะบริโภคผลิตภัณฑ์
ที่มีคุณภาพมากกว่าและมีราคาสูงกว่าผู้ที่มีการศึกษาต่ า ส่วนบุคคลที่มีการศึกษาต่ า โอกาสที่จะมีอาชีพการงาน                   
ในระดับสูงย่อมเป็นได้ยาก จึงท าให้มีรายได้ต่ า นักการตลาดส่วนใหญ่จึงมักโยงเกณฑ์รายได้รว มกับตัวแปรด้าน
ประชากรศาสตร์ตัวอื่นๆ เพื่อก าหนดตลาดเป้าหมายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และจะได้จัดเตรียมสินค้าให้สอดคล้องกับ                
ความต้องการของกลุ่มเหล่านี้ได้อย่างเหมาะสม 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรม ค าว่า นวัตกรรม  อาจหมายถึงสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีผู้ใดเคยท ามาก่อน หรือ
สิ่งใหม่ที่เคยท ามาแล้วในอดีตแต่ได้มีการรื้อฟื้นขึ้นหรือพัฒนาให้ดีกว่าเดิมเพื่อเป็นการสร้างสรรค์ เพิ่มคุณค่า และท า
ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม 

คุณลักษณะการยอมรับนวัตกรรม  
ปัจจัยด้านคุณลักษณะของนวัตกรรม เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญของการแพร่กระจายของนวั ตกรรม Roger 

(1995) ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ประการดังนี้ 
1. คุณลักษณะในประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ (Relative Advantage) คือ การที่องค์การหรือบุคคลรับรู้ว่า

นวัตกรรมเป็นสิ่งที่ดีกว่าหรือมีประโยชน์กว่าสิ่งที่มีอยู่เดิมหรือสามารถใช้แทนสิ่งที่มีอยู่เดิมได้ เช่น ด้านความคุ้ มค่า              
ด้านประสิทธิภาพในการท างานหรือด้านความสะดวกในการใช้งาน ยิ่งองค์การหรือบุคคลเห็นประโยชน์จากนวัตกรรม
มากเท่าไหร่ จะท าให้แนวโน้มที่จะยอมรับนวัตกรรมนั้นมีมากขึ้นเท่าน้ัน 

2. คุณลักษณะความเข้ากันได้ (Compatibility) คือ การที่บุคคลมองว่านวัตกรรมนั้นสอดคล้องกับแนวคิด 
ค่านิยม เทคโนโลยี และประสบการณ์ในอดีตของผู้รับนวัตกรรม หากนวัตกรรมใดสอดคล้องกับ แนวคิด ค่านิยม และ              
สิ่งต่างๆ ได้ดี ก็มีแนวโน้มที่บุคคลจะยอมรับนวัตกรรมนั้นได้ง่ายขึ้นและรวดเร็วข้ึน 
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3. คุณลักษณะความซับซ้อน (Complexity) คือ การที่นวัตกรรมถูกมองกว่ายากต่อการน าไปใช้หรือยากต่อการ
ท าความเข้าใจ ยิ่งมีความซับซ้อนมากเท่าไหร่ก็จะมีแนวโน้มที่การยอมรับนวัตกรรมจะเป็นไปได้ช้ามากเท่านั้น 

4. คุณลักษณะความสามารถในการน าไปทดลองใช้ (Trialability) คือ การที่ผู้ยอมรับนวัตกรรมสามารถ               
น านวัตกรรมไปทดลองใช้เพื่อให้เห็นผลที่แท้จริงได้ ซึ่งนวัตกรรมที่สามารถน าไปทดลองได้จะถูกยอมรับได้รวดเร็วกกว่า 
และมีอัตราการยอมรับท่ีสูงกว่านวัตกรรมที่ไม่สามารถทดลองได้อีกด้วย 

5. คุณลักษณะการสังเกตได้ (Observability) คือ การที่ผู้ยอมรับนวัตกรรมนั้นรู้สึกว่านวัตกรรมสามารถ
มองเห็นกระบวนการในการปฏิบัติและเห็นผลลัพธ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ถ้าผลลัพธ์ทางนวัตกรรมสามารถเห็นได้ชัดเจน
มากเท่าไหร่ก็จะท าให้การยอมรับนวัตกรรมมีมากขึ้น  

ขั้นตอนการยอมรับนวัตกรรม 
การยอมรับนวัตกรรมของแต่ละบุคคล จะประกอบไปด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้ (สุดาดวง เรืองรุจิระ, 2538)  
1. การรับรู้ (Awareness) เป็นข้ันตอนที่ผู้บริโภคทราบว่ามีผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด แต่ยังไม่มีข้อมูลรายละเอียด

มากพอให้ตัดสินใจ 
2. มีความสนใจ (Interest) เป็นขั้นตอนที่ผู้บริโภคเริ่มมีความสนใจในตัวผลิตภัณฑ์ จนต้องพยายามหาข้อมูล

รายละอียดเพิ่มเติมตามที่ตนเองสนใจ 
3. ประเมินผล (Evaluation) เป็นขั้นตอนที่ผู้บริโภคท าการศึกษา เปรียบเทืยบเพื่อตัดสินใจว่าจะทดลอง

ผลิตภัณฑ์ใหม่เหล่านั้นหรือไม่ 
4. การทดลองใช้ (Trial) เป็นขั้นตอนที่ผู้บริโภคได้ตัดสินใจที่จะทดลองใช้ เป็นจุดเริ่มต้นในการหาซื้อ จะซื้อใน

ปริมาณไม่มากก่อน 
5. ยอมรับ (Adoption) เป็นขั้นตอนที่หากผู้บริโภคได้รับผลการทดลองเป็นที่น่าพึงพอใจ ก็จะท าการซื้อซ้ าใน

ครั้งต่อๆไป จนกลายเป็นซื้อประจ า 
แนวคิดเร่ืองโมบายแอปพลิเคชัน โมบายแอปพลิเคชัน (Mobile Application) ประกอบขึ้นจากค าสองค า คือ

ค าว่า Mobile กับ Application ซึ่งมีความหมายดังนี้ ค าว่า Mobile คืออุปกรณ์การสื่อสารที่ส าหรับพกพาที่สามารถใช้
งานได้ตามความสามารถพื้นฐานของโทรศัพท์และยังท างานได้เปรียบเสมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับค าว่า                 
แอปพลิเคชัน (Application) หมายถึงโปรแกรมประเภทหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้งานบนโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต             
ซึ่งแอปพลิเคชันถูกเขียนขึ้นมาให้ใช้งานได้ง่าย และตอบสนองความต้องการพื้นฐานของผู้ใช้งาน เมื่อน าค าทั้ง 2 ค ามา
รวมกันอาจกล่าวได้ว่า โมบายแอปพลิเคชัน (Mobile Application) คือ เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกออกแบบมา
เพื่อให้สามารถใช้งานได้บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ได้อย่างรวดเร็ว สะดวก ดังนั้นจึงจะเห็นว่าในปัจจุบันมีโมบายแอป
พลิเคชันต่างๆ ท่ีถูกพัฒนาออกมาใช้ผู้ใช้งานได้ใช้อย่างมากมาย ทั้งแอพพลิเคช่ันที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว แอพพลิเคชั่นใน
การท าธุรกรรมออนไลน์ ความบันเทิง แอปพลิเคชันเกมส์ต่างๆ เป็นต้น (อภิศักดิ์ อาจนันท์, 2557) 
  ข้อมูลพื้นฐานของแอปพลิเคชัน กรุงไทย NEXT  “กรุงไทย NEXT” เป็นแอปพลิเคชันที่เกิดจากการพัฒนา             
อีกขั้นจาก KTB Netbank ซึ่งแอปพลิเคชัน “กรุงไทย NEXT” มีจุดเด่นที่เน้นมอบความสะดวกสบาย รวดเร็ว และ
ปลอดภัย พร้อมให้บริการธุรกรรมการเงินที่ครอบคลุมให้ประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศ ภายใต้มโนทัศน์ที่ว่า                 
"ชีวิตครบ แอพเดียวอยู่" กล่าวคือ ผู้ใช้แอปพลิเคชันนี้สามารถท าธุรกรรมทางการเงินด้วยตนเองผ่านเครือข่าย Internet 
ได้ทุกที่ ทุกเวลา ใช้งานง่าย ทั้งเรียกดูบัญชี โอนเงิน ช าระเงิน ส าหรับผู้มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (Saving), กระแส
รายวัน (Current), Net Savings, Net Extra, และ Net Fixed กับธนาคารกรุงไทยก็เสมือนท าธุรกรรมทางการเงิน                 
ที่ธนาคารด้วยตนเองตลอด 24 ชม. ซึ่งระบบปฏิบัติการบนโทรศัพท์มือถือที่รองรับแอพพลิเคช้ันนี้คือ iOS version                  
9 ขึ้นไปและ Android version 5 ขึ้นไป (ธนาคารกรุงไทย, 2562) 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการท าวิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้ที่มีอายุ 40-60 ปี ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ เคยใช้

บริการแอปพลิเคชัน Krungthai Next ของธนาคารกรุงไทย ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้ที่ใช้บริการแอปพลิเคชัน Krungthai Next ของธนาคารกรุงไทย ท่ีมี

อายุ 40-60 ปี และอาศัยในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน และก าหนดค่าระดับความ
เชื่อมั่น 95% (กัลยา วานิชย์บัญชา. 2545, น. 25-26) โดยค านวนจากสูตรและผลจากการค านวณ จะได้ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง 385 คน และผู้วิจัยมีการเก็บเพิ่มเติม 15 ตัวอย่าง ดังนั้นขนาดกลุ่มตัวอย่างที่จะเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยครั้งนี้            
มีทั้งหมด 400 ตัวอย่าง  

วิธีสุ่มตัวอย่าง  
ผู้วิจัยจึงได้ท าการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 วิธีเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกจากสถานที่ชุมชนที่มี

ผู้คนหนาแน่นในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ได้แก่ สวนลุมพินี เยาวราช อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ วงเวียนใหญ่ และ สวนจตุจักร 
ขั้นตอนที่ 2 การเลือกตัวอย่างแบบก าหนดโควต้า (Quota Sampling) โดยก าหนดจ านวนตัวอย่างท่ีท าการ

ส ารวจสถานท่ีละ 80 ตัวอย่าง  
เคร่ืองมือวิจัยท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล             

โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วนดังนี้  
ส่วนที่ 1 เป็นลักษณะค าถามคัดกรองผู้ตอบแบบสอบถาม (Screening Questions) เป็นค าถามแบบปลายปิด 

(Closed - ended Questions) โดยค าถามเป็นแบบให้เลือกตอบเพียงค าตอบเดียว 
ส่วนที่ 2 เป็นลักษณะค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุลคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามแบบปลายปิด 

(Closed - ended Questions) โดยค าถามเป็นแบบให้เลือกตอบเพียงค าตอบเดียว ได้แก่ เพศ สถานภาพ การศึกษา 
อาชีพ รายได้ 

ส่วนที่ 3 เป็นลักษณะค าถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของการยอมรับนวัตกรรม ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ส่วนคือ 
ประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ ความเข้ากันได้ ความสลับซับซ้อน สามารถทดลองใช้ได้ สังเกตได้ โดยค าถามส่วนนี้มีลักษณะ
ค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ทั้งหมด 15 ข้อ 

ส่วนที่ 4 เป็นลักษณะค าถามเกี่ยวกับกระบวนการยอมรับนวัตกรรมแอปพลิเคช่ัน  Krungthai Next ของ
ธนาคารกรุงไทยในกลุ่มผู้ใช้งานที่มีอายุ 40-60 ปี ซึ่งแบ่งเป็น  5 ส่วนคือ ขั้นรับรู้ ขึ้นมีความสนใจ ขั้นประเมินผล 
ขั้นทดลองใช้ ขั้นยอมรับ  โดยค าถามส่วนน้ีมีลักษณะค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ทั้งหมด 15 ข้อ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติและโปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เพื่ออธิบายข้อมูลดังนี้ 
   1.1 ลักษณะส่วนบุคคลกลุ่มตัวอย่าง คือ เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยติ่เดือน โดย

น ามาแจกแจงความถี่ (Frequency) และแสดงผลเป็นค่าร้อยละ (Percentage) 
          1.2 ด้านคุณลักษณะนวัตกรรม ได้แก่ ประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ ความเข้ากันได้ ความสลับซับซ้อน สามารถ
ทดลองใช้ได้ สังเกตุเห็นผลได้ โดยน ามาหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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              1.3 ด้านการยอมรับนวัตกรรม ได้แก่ ขั้นรับรู้ ข้ันมีความสนใจ ขั้นประเมินผล ขั้นทดลองใช้ ขั้นยอมรับ โดย
น ามาหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2.  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) สถิติที่ใช้แปลในการทดสอบสมมติฐาน 
มีดังนี ้
       2.1 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง ลักษณะส่วนบุคคลกลุ่มตัวอย่าง คือ เพศ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีกระบวนการยอมรับนวัตกรรมแอปพลิเคชัน Krungthai Next ของ
ธนาคารกรุงไทยที่แตกต่างกัน โดยใช้สถิติวิเคราะห์ค่าที (Independent sample – t-test) และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One–way analysis of variance) 
       2.2 คุณลักษณะของการยอมรับนวัตกรรม ที่ประกอบไปด้วย ประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ ความเข้ากันได้  
ความสลับซับซ้อน สามารถทดลองใช้ได้ และสังเกตได้ส่งผลต่อกระบวนการการยอมรับนวัตกรรมแอปพลิเคชัน 
Krungthai Next ของธนาคารกรุงไทยโดยใช้สถิติแบบการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression 
Analysis) 
 

ผลการวิจัย 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามโดยแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ 
1.1 เพศ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 56 รองลงมาเป็น

เพศชาย จ านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44 
1.2 สถานภาพ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 255 คน คิดเป็นร้อยละ 63.7 

รองลงมามีสถานภาพสมรส จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 และมีสถานภาพอื่นๆได้แก่ หย่าร้าง จ านวน 15 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.8 

1.3 ระดับการศึกษา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 197 คน 
คิดเป็นร้อยละ 49.3 รองลงมาเป็นผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 42 และผู้ที่มี
ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.8 

1.4 อาชีพ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 244 คน 
คิดเป็นร้อยละ 61 รองลงมาประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8 ประกอบอาชีพ
ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9 ไม่ได้ประกอบอาชีพ จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8 และ
ประกอบอาชีพค้าขาย/รับจ้างท่ัวไป/ลูกจ้าง/เกษตรกร จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 

1.5 รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่  30,001 –                  
45,000 บาท จ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 46.5 รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 45,001 – 60,000 บาท จ านวน 
99 คน คิดเป็นร้อยละ 24.8 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 15,001 – 30,000 บาท จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14               
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 60,001 บาทขึ้นไป จ านวน 54 คิดเป็นร้อยละ 13.5 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ ากว่าหรือ
เท่ากับ 15,000 บาท จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของนวัตกรรมแอปพลิเคชัน Krungthai Next ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ ด้านประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ ด้านความเข้ากันได้ ด้านความซับซ้อน ด้านความสามารถในการ
น าไปทดลองใช้ และด้านสามารถสังเกตได้โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของนวัตกรรมแอปพลิเคชัน Krungthai Next โดยรวมอยู่ในระดับสูง 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ ด้านความเข้ากันได้                 
ด้านความซับซ้อน ด้านความสามารถในการน าไปทดลองใช้ และด้านสามารถสังเกตได้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.34 4.20 4.29 
4.23 และ 4.24 ตามล าดับ 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการยอมรับนวัตกรรมแอปพลิเคชัน Krungthai Next ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่ ขั้นรับรู้ ขั้นมีความสนใจ ขั้นประเมินผล ขั้นทดลองใช้ ขั้นยอมรับใช้ค่าเฉลี่ย  (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเหน็ต่อกระบวนการยอมรับนวัตกรรมแอปพลิเคชัน Krungthai Next โดยรวมอยู่ในระดับดี 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 เมื่อพิจารณาเป็นรายขั้นพบว่า ขั้นรับรู้ ขั้นมีความสนใจ ขั้นประเมินผล ขั้นทดลองใช้และ           
ขั้นยอมรับ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.06 4.03 4.22 4.23 และ 4.25 ตามล าดับ 

 
การวิเคราะห์สมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้บริโภคที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ย

ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีกระบวนการยอมรับนวัตกรรมแอปพลิเคชัน Krungthai Next ของธนาคารกรุงไทยที่แตกต่างกัน 
พบว่า 

1. เพศที่แตกต่างกันมีกระบวนการยอมรับนวัตกรรมแอปพลิเคชัน Krungthai Next ของธนาคารกรุงไทย          
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

2. สถานภาพที่ แตกต่ างกันมี กระบวนการยอมรับนวัตกรรมแอปพลิ เค ชัน  Krungthai Next ของ
ธนาคารกรุงไทยไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

3. ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีกระบวนการยอมรับนวัตกรรมแอปพลิเคชัน Krungthai Next ของ
ธนาคารกรุงไทยไม่แตกต่างกัน ซึง่ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

4. อาชีพที่แตกต่างกันมีกระบวนการยอมรับนวัตกรรมแอปพลิเคชัน Krungthai Next ของธนาคารกรุงไทย             
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีกระบวนการยอมรับนวัตกรรมแอปพลิเคชัน Krungthai Next ของ
ธนาคารกรุงไทยไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานข้อที่ 2 คุณลักษณะของการยอมรับนวัตกรรม ที่ประกอบไปด้วย ประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ                
ความเข้ากันได้ความสลับซบัซ้อน สามารถทดลองใช้ได้ และสังเกตได้ส่งผลต่อกระบวนการยอมรับนวัตกรรมแอปพลิเคชัน 
Krungthai Next ของธนาคารกรุงไทย 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า คุณลักษณะของการยอมรับนวัตกรรมทั้ง 5 ด้านส่งผลต่อกระบวนการยอมรับ
นวัตกรรมแอปพลิเคชัน Krungthai Next ของธนาคารกรุงไทย ในกลุ่มผู้บริโภคอายุ 40-60 ปี ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยด้านประโยชน์เชิงเปรียบเทียบส่งผลต่อการยอมรับนวัตกรรมแอปพลิเคชัน 
Krungthai Next ของธนาคารกรุงไทย ในกลุ่มผู้บริโภคอายุ 40-60 ปี ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมากที่สุด(beta = 0.34) 
รองลงมาคือ ด้านสามารถสังเกตได้ (beta = 0.234) ด้านความซับซ้อน (beta = 0.204) ด้านความสามารถในการน าไป
ทดลองใช้ (beta = 1.33) และ ด้านความเข้ากันได้ (beta = 0.095) และคุณลักษณะของการยอมรับนวัตกรรมสามารถ
ท านายกระบวนการยอมรับนวัตกรรทมแอปพลิเคชัน Krungthai Next ของธนาคารกรุงไทยได้ร้อยละ 81.6  
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สรุปและอภิปรายผล 
จากการศึกษา การยอมรับนวัตกรรมแอปพลิเคชัน Krungthai Next ของธนาคารกรุงไทย ในกลุ่มผู้บริโภคอายุ 

40-60 ปี ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร มีประเด็นส าคัญสามารถมาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
1. ผู้บริโภคที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน             

ที่แตกต่างกันมีกระบวนการยอมรับนวัตกรรมแอปพลิเคชัน Krungthai Next ของธนาคารกรุงไทยที่แตกต่างกัน พบว่า 
ปัจจัยส่วนบุคคลทั้ง 5 ด้านที่แตกต่างกันมีกระบวนการยอมรับนวัตกรรมแอปพลิเคชัน Krungthai Next ของ
ธนาคารกรุงไทยไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เพราะปัจจุบันเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวันของผู้คน
ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ และแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งก็เป็นแอปพลิเคชันที่เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการท า
ธุรกรรมการเงินต่างๆ ให้แก่ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี ท าให้ผู้บริโภคทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพมีกระบวนการยอมรับ
นวัตกรรมไม่แตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิพิธ โหตรภวานนท์ (2557) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง กระบวนการยอมรับ
นวัตกรรมรถยนต์ไฮบริดของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่าเพศที่แตกต่างกันมีกระบวนการยอมรับนวัตกรรมรถยนต์
ระบบไฮบริดไม่แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับ งานวิจัยของ ธีรพงศ์ อุ่นตันตยานนท์ (2557) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง                
การยอมรับนวัตกรรมมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนท่ีแตกต่างกันมีแนวโน้มการใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่แตกต่างกัน 

2. คุณลักษณะของการยอมรับนวัตกรรม ที่ประกอบไปด้วย ประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ ความเข้ากันได้ความ
สลับซับซ้อน สามารถทดลองใช้ได้ และสังเกตได้ส่งผลต่อการยอมรับนวัตกรรม แอปพลิเคชัน Krungthai Next ของ
ธนาคารกรุงไทย พบว่า คุณลักษณะของการยอมรับนวัตกรรม ทั้ง 5 ด้านส่งผลต่อการยอมรับนวัตกรรมแอปพลิเคชัน 
Krungthai Next ของธนาคารกรุงไทย ในกลุ่มผู้บริโภคอายุ 40-60 ปี ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี
ของ Roger (1995) ที่กล่าวไว้ว่า ปัจจัยด้านคุณลักษณะของนวัตกรรม เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญของการแพร่กระจาย
ของนวัตกรรม ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ประการ ดังน้ี  

   1. คุณลักษณะในประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ (Relative Advantage) คือ การที่องค์การหรือบุคคลรับรู้ว่า
นวัตกรรมเป็นสิ่งที่ดีกว่าหรือมีประโยชน์กว่าสิ่งที่มีอยู่เดิมหรือสามารถใช้แทนสิ่งที่มีอยู่เดิมได้ เช่น ด้านความคุ้มค่า            
ด้านประสิทธิภาพในการท างานหรือด้านความสะดวกในการใช้งาน ยิ่งองค์การหรือบุคคลเห็นประโยชน์จากนวัตกรรม
มากเท่าไหร่ จะท าให้แนวโน้มที่จะยอมรับนวัตกรรมนั้นมีมากขึ้นเท่าน้ัน 

   2. คุณลักษณะความเข้ากันได้ (Compatibility) คือ การที่บุคคลมองว่านวัตกรรมนั้นสอดคล้องกับแนวคิด 
ค่านิยม เทคโนโลยี และประสบการณ์ในอดีตของผู้รับนวัตกรรม หากนวัตกรรมใดสอดคล้องกับ แนวคิด ค่านิยม และ             
สิ่งต่างๆ ได้ดี ก็มีแนวโน้มที่บุคคลจะยอมรับนวัตกรรมนั้นได้ง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้น 

   3. คุณลักษณะความซับซ้อน (Complexity) คือ การที่นวัตกรรมถูกมองกว่ายากต่อการน าไปใช้หรือยากต่อ
การท าความเข้าใจ ยิ่งมีความซับซ้อนมากเท่าไหร่ก็จะมีแนวโน้มที่การยอมรับนวัตกรรมจะเป็นไปได้ช้ามากเท่านั้น 

   4. คุณลักษณะความสามารถในการน าไปทดลองใช้ (Trialability) คือ การที่ผู้ยอมรับนวัตกรรมสามารถน า
นวัตกรรมไปทดลองใช้เพื่อให้เห็นผลที่แท้จริงได้ ซึ่งนวัตกรรมที่สามารถน าไปทดลองได้จะถูกยอมรับได้รวดเร็วกกว่า และ
มีอัตราการยอมรับท่ีสูงกว่านวัตกรรมที่ไม่สามารถทดลองได้อีกด้วย 

   5. คุณลักษณะการสังเกตได้ (Observability) คือ การที่ผู้ยอมรับนวัตกรรมนั้นรู้สึกว่านวัตกรรมสามารถ
มองเห็นกระบวนการในการปฏิบัติและเห็นผลลัพธ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ถ้าผลลัพธ์ทางนวัตกรรมสามารถเห็นได้ชัดเจน
มากเท่าไหร่ก็จะท าให้การยอมรับนวัตกรรมมีมากขึ้น  
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และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วัชรพล คงเจริญ (2557) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยการยอมรับนวัตกรรมที่มี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธนาคารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยการยอมรับ
นวัตกรรม อันได้แก่ ด้านประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ ด้านการสังเกตได้ ด้านความเข้ากันได้ ด้านความสามารถน าไปทดลอง
ใช้ ด้านการยอมรับความเสี่ยง และด้านความซับซ้อน มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจการใช้บริการธนาคารผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีรพงศ์ อุ่นตันเตยานนท์ (2557) 
ศึกษาวิจัยเรื่อง การยอมรับนวัตกรรมมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการ
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีการยอมรับนวัตกรรมด้าน
ประโยชน์ที่ได้รับจากนวัตกรรม ด้านความสอดคล้อง ด้านความซับซ้อน ด้านการทดสอบได้ และด้านการสังเกตได้ อยู่ใน
ระดับสูง แนวโน้มในการใช้บริการระบบ 3G หรือ 4G ในอนาคตอยู่ที่ใช้บริการแน่นอน การบอกต่อให้บุคคลอื่นใช้บริการ 
3G หรือ 4G อยู่ท่ีบอกต่อแน่นอน  
 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
จากการศึกษาการยอมรับนวัตกรรม Krungthai Next แอปพลิเคชันของธนาคารกรุงไทยในกลุ่มผู้ใช้งานอายุ 

40-60 ปี ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี ้
อิทธิพลของคุณลักษณะของการยอมรับนวัตกรรมสามารถท านายกระบวนการยอมรับนวัตกรรมนวัตกรรม             

แอปพลิเคชัน Krungthai Next ได้ถึงร้อยละ  81.6 และเมื่อพิจารณาในรายด้านทั้ง 5 ด้าน จะพบว่าด้านประโยชน์             
เชิงเปรียบเทียบนั้นส่งผลต่อกระบวนการยอมรับนวัตกรรมแอปพลิเคชัน Krungthai Next มากที่สุดเมื่อเทียบกับ            
ด้านอื่นๆ ดังนั้นธนาคารควรให้ความส าคัญกับการปรังปรุงและพัฒนาแอปพลิเคชันให้มีคุณสมบัติใหม่ เช่น การยื่นขอ
สินเช่ือผ่านแอปพลิเคชัน ปรับปรุงหน้าตาของแอปพลิเคชันให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว             
ในการท าธุรกรรมทางการเงินของผู้ใช้บริการและช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการต่างๆของธนาคารได้ง่ายขึ้น 
 

กิตติกรรมประกาศ 
           สารนิพนธ์ฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์ เนื่องจาก ความเมตตากรุณาและความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจาก            
อาจาร์ย ดร.ธนภูมิ อติเวทิน อาจาร์ยที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณด้วยความเคารพอย่างสูง ท่ีท่านได้
สละเวลาอันมีค่าให้ความอนุเคราะห์ดูแลแก้ไขข้อบกพร่อง ให้ข้อคิดเห็นและค าแนะน า นับตั้งแต่เริ่มต้นด าเนินการจน
เสร็จสมบูรณ์เป็นสารนิพนธ์ฉบับบนี้ นอกจากนี้ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์สุพาดา สิริกุตตา และ 
อาจารย์ ดร.รสิตา สังข์บุญนาค กรรมการในการสอบ ที่ให้ความเมตตาและค าแนะน าต่างๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง  
ตลอดจนเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ 
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