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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพของระบบสารสนเทศที่มี
ความสัมพันธ์กับการยอมรับในเทคโนโลยี  Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  
จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์  ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที  การวิ เคราะห์ค่ าความแปรปรวนทางเดียวและการวิ เคราะห์ค่าสถิติ  
สหสัมพันธ์อย่างง่าย สรุปผลการวิจัยพบว่า 1.ผู้บริโภคที่มีเพศและสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีผลต่อการยอมรับใน
เทคโนโลยี Mobile Banking ด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้และความตั้งใจใช้แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่  0.05  
2.ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีผลต่อการยอมรับในเทคโนโลยี Mobile Banking ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้
งาน การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน ทัศนคติที่มีต่อการใช้และความตั้งใจใช้แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่  0.05            
3.ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีผลต่อการยอมรับในเทคโนโลยี Mobile Banking ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิด
จากการใช้งานและความตั้งใจใช้แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่  0.05 4.ผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกัน มีผลต่อการ
ยอมรับในเทคโนโลยี Mobile Banking ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้งาน การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานและ
ความตั้งใจใช้แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่  0.05 5.ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพของระบบ
สารสนเทศมีความสัมพันธ์กับการยอมรับในเทคโนโลยี Mobile Banking ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้งาน              
การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน ทัศนคติที่มีต่อการใช้และความตั้งใจใช้ โดยมีความสัมพันธ์ระดับสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 
 
ค าส าคัญ: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด คุณภาพของระบบสารสนเทศ การยอมรับในเทคโนโลยี Mobile Banking 
 

ABSTRACT 
 

The purpose of this research study is to examine the marketing mix and the quality of 
information systems related to the acceptance of Mobile Banking Technology of Krungthai Bank 
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customers in the Bangkok metropolitan area. The sample consisted of 400 cases and the data were 
collected using the survey method with a printed questionnaire. The data was analyzed using percentage, 
mean, standard deviation, t-test, One-Way ANOVA, and Simple Correlation Analysis. The results were as 
follows: (1) the differences between of gender and status affected the acceptance of Mobile Banking 
Technology, attitudes to Mobile Banking and the intention of use at a 0.05 level of statistical significance; 
(2) the difference in age affected the acceptance of Mobile Banking Technology for the recognition of 
benefits in use, the convenient to use, attitudes to Mobile Banking and intentions for use at a statistically 
significant level of 0.05; (3) the differences of education level affected the acceptance of Mobile Banking 
Technology for the recognition of benefits in use and the intentions to use at a 0.05 level of statistical 
significance; (4) the difference of income affected the acceptance of Mobile Banking Technology for the 
recognition of benefits in use, convenience of use and intentions to use at a 0.05 level of statistical 
significance; (5) marketing mix and quality of information systems related to the acceptance of Mobile 
Banking in four ways and this result was high, at a 0.01 level of statistical significant. 
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บทน า 
การเปลี่ยนแปลงของระบบการเงินการธนาคารในปัจจุบันเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด เนื่องจาก

ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงและเป็นปัจจัย
ส าคัญที่จะเข้ามากระทบการแข่งขันในธุรกิจธนาคารให้เปลี่ยนแปลงไปจากวิถีเดิมในแบบที่คุ้นเคย จากท่ีเคยท าธุรกรรมต่างๆ 
ผ่านทางธนาคารเพียงอย่างเดียว แต่ทุกวันนี้ระบบธนาคารพาณิชย์ในไทย ก าลังเผชิญกับความท้าทายและโอกาสในการท า
ธุรกิจรูปแบบใหม่จากปัจจัยต่างๆ รอบด้าน ซึ่งมีผลต่อการด าเนินธุรกิจของ “ธนาคารพาณิชย์” ต้องเร่งปรับตัว เพื่อให้ก้าวทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง (กรุงเทพธุรกิจ. 2561: สืบค้นเมื่อ 27 สิงหาคม 2562) ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้บริโภค           
ที่เปลี่ยนแปลงไป ปัจจุบันคนไทยใช้ชีวิตและท าธุรกรรมการเงินบนโลกออนไลน์มากขึ้ น โดยพฤติกรรมการใช้ Mobile 
banking เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จากสัดส่วนจ านวนบัญชีลูกค้าที่ใช้บริการ Mobile banking ในไตรมาส 1 ปี 2561 จ านวน
ผู้ใช้ Mobile Banking เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประชาชนเริ่มเปิดบัญชี Mobile Banking ส าหรับการโอนเงิน เติมเงิน และ
ช าระเงินในชีวิตประจ าวันมากขึ้น ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2561 บัญชี Mobile Banking มีจ านวน 34.5 ล้านบัญชี เติบโตขึ้น           
ร้อยละ 44 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากธนาคารต่างๆ ได้พัฒนาแอปพลิเคชันที่ใช้งานง่าย สะดวกและรองรับ
ธุรกรรมหลากหลายประเภทมากขึ้น 

หลังจากอินเทอร์เน็ตเข้ามามีส่วนในการใช้ชีวิตประจ าวัน ท าให้ธนาคารต้องพัฒนาน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับ
การให้บริการธุรกรรมทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ หรือน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน
ให้บริการน่าสนใจมากขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการให้บริการที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการรองรับกับเทคโนโลยีที่มีการ
พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งสามารถท าธุรกรรมทางการเงินได้ทุกที่ทุกเวลาตลอด 24 ช่ัวโมง 

ธนาคารพาณิชย์ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มเข้าสู่ยุคดิจิทัลสามารถท าทุกอย่างได้บนสมาร์ทโฟนเครื่องเล็กๆ  
ที่เพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตทุกคนก็สามารถท าธุรกรรมทางการเงินได้ ทางด้านธนาคารพาณิชย์ต่างก็มีการพัฒนาแอปพลิเคชันมา
ให้บริการทางการเงินของตนเอง สร้างความแตกต่างในตัวผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย เช่ือมโยงต่อพฤติกรรมของ
ผู้ใช้บริการให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการให้มากที่สุด (ไทยรัฐออนไลน์. 2561:สืบค้นเมื่อ 17 มีนาคม 2563) อีกทั้ง
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ธนาคารต้องค านึงถึงเรื่องของคุณภาพของระบบสารสนเทศที่เหมาะกับการใช้งาน ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ             
ซึ่งในปัจจุบันผู้ใช้บริการมีความซับซ้อนมากข้ึนในเรื่องของความต้องการ ดังนั้น คุณภาพของระบบสารสนเทศต้องมีความง่าย
ในการใช้งาน ความง่ายในการเข้าถึงและมีเสถียรภาพในการตอบสนองของระบบสารสนเทศเพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความมั่นใจ           
ในเรื่องของคุณภาพ เนื่องจากคุณภาพของระบบสารสนเทศมีอิทธิพลทางบวกต่อการใช้งาน 

จากปัจจัยดังกล่าวท าให้ธนาคารให้ความส าคญัและประเมินผลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยี บทบาทของธนาคาร
ต่อไปจะเป็นการพัฒนา Digital Solutions ต่างๆ ให้เป็นได้มากกว่าผู้ให้บริการด้านธุรกรรมการเงินเหมือนเช่นปัจจุบัน เช่น 
โอนเงิน จ่ายบิล เติมเงิน และธุรกรรมทางการเงินอื่นๆ โดยจะเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อท าให้ลูกค้า
ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ พัฒนาการของ Mobile Banking ที่มีการน า
เทคโนโลยีดิจิทัลตอบรับกระแสดิจิทัล โมบิลิตี้  (Digital Mobility) ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าที่ไม่อยู่นิ่ งและต้องการความ
สะดวกสบาย และจัดการทุกสิ่งได้ด้วยตนเองผ่านสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ดิจิทัลต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าได้สามารถท าธุรกรรม
ทางการเงินได้สะดวกและรวดเร็ว ในทุกเรื่องที่ต้องการทุกท่ีทุกเวลา (ศูนย์วิจัยกสิกร. 2562:สืบค้นเมื่อ 17 มีนาคม 2563) 

อย่างไรก็ตามหลังจากที่มีการเริ่มต้นใช้งาน Mobile Banking ที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ธนาคารต่างปรับตัวเพื่อให้เข้ากับชีวิตที่คนส่วนใหญ่ติดสมาร์ทโฟน เป็นอุปกรณ์ที่ทุกคนมี
เพื่อเสริมความสะดวกสบาย Mobile Banking นอกเหนือจากการท าธุรกรรมทางการเงิน เช็คยอดเงิน ท ารายการโอนเงิน           
รับโอนเงิน ช าระค่าน้ าค่าไฟ ค่าสินค้าเหมือนธนาคารทุกอย่างแล้ว Mobile Banking ของแต่ละธนาคารยังคงออกฟีเจอร์          
เพื่อเพิ่มความสะดวกอีกมากมายที่พยายามพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ มาโดยตลอด จนถึงปัจจุบันที่มีการเติบโตอย่ างเห็นได้ชัด
จากองค์ประกอบต่างๆ ที่ท าให้บุคคลเกิดความเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพฤติกรรม 
ทัศนคติที่มีต่อเทคโนโลยีและการยอมรับการใช้งานเทคโนโลยีที่เพิ่มมากขึ้นของผู้ใช้บริการ (ที่มา ศูนย์วิจัยกสิกร. 2562:  
สืบค้นเมื่อ 17 มีนาคม 2563) 

จึงเป็นเหตุผลที่ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) และคุณภาพของระบบ
สารสนเทศที่มีความสัมพันธ์กับการยอมรับในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 
เพื่อน าผลวิจัยมาเป็นแนวทางในการพัฒนาแอปพลิเคชัน ภายใต้การแข่งขันที่รุนแรงในปัจจุบันเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคและเพื่อเป็นประโยชน์ต่อธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาการยอมรับในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนก

ตามข้อมูลประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้และสถานภาพสมรส 
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) และการยอมรับในเทคโนโลยี Mobile 

Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 
3 . เพื่ อศึ กษ าความสั มพั น ธ์ ระหว่ างคุณ ภาพของระบ บสารสน เทศแล ะการยอมรับ ใน เทค โน โลยี  

Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้และสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีการยอมรับในเทคโนโลยี Mobile 

Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงไทยที่แตกต่างกัน 
2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) มีความสัมพันธ์กับการยอมรับในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลูกค้า

ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 
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3. ปัจจัยคุณภาพของระบบสารสนเทศมีความสัมพันธ์กับการยอมรับในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลูกค้า

ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ แสงจันทร์ แสนสุภา (2557) กล่าวถึง พจนานุกรมศัพท์ 

ประชากรศาสตร์ อธิบายว่าประชากร (Population) ในทางสถิติศาสตร์ หมายถึง จ านวนรวมทั้งหมดของคน สัตว์ หรือสิ่งของ 
ที่ต้องการศึกษา แต่ในทางประชากรศาสตร์ ประชากรหมายถึง กลุ่มคนที่มีอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือในสถานที่ใดสถานที่
หนึ่ง ซึ่งอาจมีนิยามแตกต่างกันไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้นเป็นการเฉพาะนอกจากนี้ยังหมายรวมถึงกลุ่มย่อยภายในประชากร
ทั้งหมด เช่น ประชากรหญิง ประชากรวัยแรงงาน ประชากรนักเรียน ขนาดประชากรโครงสร้าง 

แนวคิดและทฤษฎี เกี่ ยวกับส่วนประสมทางการตลาด  ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ , ปริญ  ลักษิตานนท์ , และ  
ศุภร เสรีรัตน์  (2552) กล่าวว่า แนวความคิดเกี่ยวกับ กลยุทธ์การตลาดที่ ใช้กับธุรกิจการให้บริการ (Market Mix)  
การบริหารการตลาดยุคใหม่นั้น ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ (Buying Decision Process) มีความเป็นล าดับขั้น โดยพบว่า
ผู้บริโภคที่ผ่านกระบวนการตัดสินใจ 7 ขั้นตอน คือ ธุรกิจที่ให้บริการจะใช้ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หรือ 
7P’s นั่นเอง 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพของระบบสารสนเทศ Delone and McLean (2003) กล่าวถึง คุณภาพของ
ระบ บ สารสน เทศ  ป ระกอบ ด้ วย  คุณ ภ าพของระบ บ โค รงส ร้ าง  (System Quality) ที่ เห ม าะกั บ ก าร ใช้ งาน  
มีความสมบู รณ์  เข้าใจ ง่าย มีความปลอดภั ยของระบบสารสนเท ศที่ น ามาให้บริการ ด้ านคุณภาพของข้อมู ล  
(Information Quality) ระบบมีความเหมาะสมกับการใช้งานตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน มีความน่าเช่ือถือ ความ
รวดเร็วในการตอบสนอง และประโยชน์ใช้สอย ด้านคุณภาพของการบริการ (Service Quality) ประกอบด้วย สิ่งที่สัมผัสได้          
มีการรับประกัน และด้านความพึงพอใจของผู้ใช้ (User Satisfaction) มีการใช้ซ้ าและความพึงพอใจโดยรวม 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับในเทคโนโลยี Davis F.D (1989) โดยต้องการที่จะศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับการ
ย อ ม รั บ เท ค โน โล ยี ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  ก า ร รั บ รู้ ถึ ง ป ร ะ โย ช น์ ที่ เกิ ด จ า ก ก า ร ใ ช้ ง า น  (Perceive Usefulness)  
ซึ่ งหมายถึ งระดั บความ เช่ือว่าจะ ช่วยสามารถเพิ่ มประสิทธิภ าพ ได้  และการรับรู้ ถึ งความ ง่าย ในการใช้ งาน  
(Perceive Ease of Use) ซึ่งหมายถึง ระดับความเชื่อที่ว่าเทคโนโลยีนั้นไม่ต้องใช้ความพยายามที่จะใช้งาน ซึ่งจะส่งผลต่อไป
ยังทัศนคติที่มีต่อการใช้ (Attitude Toward Use) และส่งผลไปยังความตั้งใจใช้ (Intention to use) จากนั้นจึงเกิดการใช้งาน
จริง (Actual System Use) 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้คือ ผู้ที่ใช้บริการหรือเคยใช้บริการแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT จ านวน               
4 ล้านคน (ข้อมูลจากระบบจัดเก็บข้อมูลของธนาคารกรุงไทย ณ วันท่ี 27 สิงหาคม 2562)  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ ผู้ใช้บริการหรือเคยใช้บริการแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT โดยค านวณ          
หาปริมาณตัวอย่างในการใช้เป็นตัวแทนของประชากร โดยใช้สูตรของ  Taro Yamane (Yamane, 1967, p. 580-581)              
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

 

                                                      สูตร n =  
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                                 เมื่อ n แทน ขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีต้องการ 
                                       N แทน ขนาดของประชากร 
                         e แทน ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างท่ียอมให้เกิดขึ้น = 0.05 
แทนค่าในสูตรดังนี ้
 

                         n =  

                             
= 399.96 หรือ 400 คน 
 

เพราะฉะนั้นกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา เท่ากับ 400 ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามขั้นตอน ดังนี้ 
วิธีการสุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
ขั้นตอนที่ 1 การสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) เพื่อเลือกสุ่มจากเขตพื้นที่ในกรุงเทพมหานครที่มี

ประชากรผู้อยู่อาศัยจ านวนสูงสุด 10 เขตพื้นที่ เนื่องจากมีกลุ่มเป้าหมายที่มีการใช้งานโมบายอินเตอร์เน็ตเพื่อความ
สะดวกสบาย รวดเร็วง่ายต่อการเดินทางเพราะมีประชากรอยู่อาศัยเป็นจ านวนมาก (อ้างอิงข้อมูลจากฐานข้อมูล
ธนาคารกรุงไทย 2562. สืบค้นเมื่อ 1 ตุลาคม 2562) 

ขั้นตอนที่ 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกเก็บตัวอย่างจากเขตพื้นที่ที่ได้          
ในขั้นตอนท่ี 1 เลือกเก็บเฉพาะคนที่ใช้บริการหรือเคยใช้บริการแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อการศึกษาถึงลักษณะประชากรศาสตร์ ปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาด (7P’s) และคุณภาพของระบสารสนเทศทที่มีความสัมพันธ์กับการยอมรับในเทคโนโลยี Mobile 
Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร มีทั้งหมด 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามลักษณะส่วนบุคคล
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มีความสัมพันธ์และการ
ยอมรับในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับ
คุณภาพของระบบสารสนเทศที่มีความสัมพันธ์และการยอมรับในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงไทย          
ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการยอมรับในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงไทย
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ในด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้และสถานภาพสมรส โดยการ

หาความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
2. การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale 

questions) รวมจ านวน 32 ข้อ โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviations) 
3. การวิเคราะห์คุณภาพของระบบสารสนเทศ โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale 

questions) รวมจ านวน 19 ข้อ โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviations) 
4. การวิเคราะห์การยอมรับในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงไทยรวมจ านวน 15 ข้อ โดยการ

หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviations) 
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5 . การทดสอบสมมติ ฐาน  โดย ใช้สถิติ  Independent sample t-test (กั ล ยา วานิ ชย์บั ญ ชา 2545) ,  

One-way analysis of variance (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2549) และสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่าย (Pearson Correlation) 
(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2549) 

สมมติฐานที่ 1 ผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้และสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีการยอมรับ                
ใน เทค โน โลยี  Mobile Banking ของลู กค้ าธน าคารกรุ ง ไท ยแต กต่ า งกั น  จะท ดสอบ สมม ติ ฐ าน โด ย ใช้ ส ถิ ติ  
One-way analysis of variance (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2549), สถิติ Independent t-test (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2549)  

สม ม ติ ฐ าน ที่  2  ปั จ จั ย ส่ วน ป ระส ม ท างก ารต ล าด มี ค วาม สั ม พั น ธ์ กั บ ก ารย อม รั บ ใน เท ค โน โล ยี  
Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงไทย จะทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่าย (Pearson Correlation) 
(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2549) 

ส ม ม ติ ฐ าน ที่  3  คุ ณ ภ าพ ข อ งร ะ บ บ ส า รส น เท ศ มี ค ว าม สั ม พั น ธ์ กั บ ก า รย อ ม รั บ ใน เท ค โน โล ยี  
Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงไทย จะทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่าย (Pearson Correlation) 
(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2549) 
 

ผลการวิจัย 
 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็น             
ร้อยละ 69.25 มีอายุ 50-59 ปี คิดเป็นร้อยละ 34 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 65.75 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
50,001 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 40 และมีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 53.25 
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการยอมรับเทคโนโลยี Mobile Banking การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดในการยอมรับเทคโนโลยี Mobile Banking โดยรวม ผู้ที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย

เท่ า กั บ  (  = 4.19, S.D. = 0.45) เมื่ อ พิ จ า ร ณ า เป็ น ร า ย ด้ า น  พ บ ว่ า  ลู ก ค้ า มี ค ว า ม คิ ด เห็ น อ ยู่ ใน ร ะ ดั บ 

ดีมาก ได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (  = 4.45, S.D. = 0.50) ด้านกระบวนการให้บริการ  

มีค่ าเฉลี่ย เท่ ากับ (  = 4.31, S.D.= 0.56) ด้ านลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ ย เท่ ากับ (  = 4.26, S.D. = 0.61)  

ด้านราคา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (  = 4.26, S.D. = 0.56) ด้านบุคคล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (  = 4.07, S.D. = 0.57) ด้านผลิตภัณฑ์ 

มี ค่ า เ ฉ ลี่ ย เ ท่ า กั บ  (  = 4.07, S.D. = 0.52) แ ล ะ ด้ า น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ต ล า ด  มี ค่ า เ ฉ ลี่ ย เ ท่ า กั บ  

(  = 3.89, S.D. = 0.65) ตามล าดับ 
 ข้ อ มู ล เกี่ ย ว กั บ คุ ณ ภ าพ ข อ งระบ บ ส ารส น เท ศ ใน ก ารย อม รับ ใน เท ค โน โล ยี  Mobile Banking  
การวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพของระบบสารสนเทศในการยอมรับในเทคโนโลยี Mobile Banking โดยรวม ผู้ที่ตอบแบบสอบถาม

มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (  = 4.23, S.D. = 0.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ลูกค้ามีความ
คิ ด เ ห็ น อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ดี ม า ก  ไ ด้ แ ก่  ด้ า น คุ ณ ภ า พ ข อ ง ก า ร บ ริ ก า ร  มี ค่ า เ ฉ ลี่ ย เ ท่ า กั บ  

(  = 4.31, S.D. = 0.60) ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (  = 4.27, S.D. = 0.59) ด้านคุณภาพของข้อมูล             

มี ค่ า เ ฉ ลี่ ย เท่ า กั บ  (  = 4.17, S.D. = 0.54) แ ล ะ ด้ า น คุ ณ ภ า พ ร ะ บ บ โค ร ง ส ร้ า ง  มี ค่ า เ ฉ ลี่ ย เท่ า กั บ  

(  = 4.17, S.D. = 0.50) ตามล าดับ  
ข้อมูลเกี่ยวกับการยอมรับในเทคโนโลยี Mobile Banking การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการยอมรับในเทคโนโลยี 

Mobile Banking โด ย ร วม  ผู้ ที่ ต อ บ แ บ บ ส อ บ ถ าม มี ค ว า ม คิ ด เห็ น อ ยู่ ใน ร ะ ดั บ ดี ม าก  มี ค่ า เฉ ลี่ ย เท่ า กั บ  

(  = 4.39, S.D. = 0.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ลูกค้ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ ด้านทัศนคติที่มี                
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ต่อการใช้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (  = 4.50, S.D. = 0.49) ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ               

(  = 4.42, S.D. = 0.51) ด้านความตั้งใจใช้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (  = 4.41, S.D. = 0.59) และด้านการรับรู้ถึงความง่ายในการ

ใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (  = 4.22, S.D. = 0.61) ตามล าดับ 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ลูกค้าที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพสมรสแตกต่างกัน           

มีการยอมรับในเทคโนโลยี Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ 1.1 ลูกค้าที่มีเพศแตกต่างกัน มีการยอมรับในเทคโนโลยี Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทย             

ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานโดยรวม พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.043 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
หมายความว่า ลูกค้าที่มี เพศแตกต่างกัน มีการยอมรับในเทคโนโลยี Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน โดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีวางไว้ โดยผู้บริโภค
เพศชายมีค่าเฉลี่ยมากกว่าผู้บริโภคเพศหญิง 0.105 

สมมติฐานท่ี 1.2 ลูกค้าที่มีอายุแตกต่างกัน มีการยอมรับในเทคโนโลยี Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ลูกค้าที่มีอายุแตกต่างกัน มีการ
ยอมรับในเทคโนโลยี Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน โดยรวม อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 

สมมติฐานที่  1.3 ลูกค้าที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการยอมรับในเทคโนโลยี Mobile Banking ของ
ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.172 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า ลูกค้าท่ีมี
ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการยอมรับในเทคโนโลยี Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร            
ไม่แตกต่างกัน โดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีวางไว้ 

สมมติฐานที่ 1.4 ลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการยอมรับในเทคโนโลยี Mobile Banking ของ
ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.008 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ลูกค้าที่
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการยอมรับในเทคโนโลยี Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 
แตกต่างกัน ในด้านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

สมมติฐานที่  1.5 ลูกค้าที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีการยอมรับในเทคโนโลยี Mobile Banking ของ
ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.066 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า ลูกค้าที่มี
สถานภาพสมรส แตกต่างกัน มีการยอมรับในเทคโนโลยี Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร           
ไม่แตกต่างกัน โดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีวางไว้ 

สมมติฐานที่  2 ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด (7P’s) มีความสัมพันธ์กับการยอมรับในเทคโนโลยี  
Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่  2.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) มีความสัมพันธ์กับการยอมรับในเทคโนโลยี  
Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้งาน พบว่า 
มี ค่ า  Sig. เท่ ากั บ  0 .0 00  ซึ่ งน้ อ ย ก ว่ า  0 .0 1  ห ม าย ค วาม ว่ า  ปั จ จั ย ส่ วน ป ระ ส ม ท างก ารต ล าด  โด ย รวม  
มีความสัมพันธ์กับการยอมรับในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านการ
รับรู้ถึงประโยชน์ท่ีเกิดจากการใช้งาน โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.617 โดยมีความสัมพันธ์ระดับสูง และมีทิศทาง
เดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

สมมติฐานที่  2.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) มีความสัมพันธ์กับการยอมรับในเทคโนโลยี  
Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน พบว่า  
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มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยรวม  มีความสัมพันธ์กับ         
การยอมรับในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านการรับรู้ถึงความง่าย           
ในการใช้งาน โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.690 โดยมีความสัมพันธ์ระดับสูง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

สมมติฐานที่  2.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) มีความสัมพันธ์กับการยอมรับในเทคโนโลยี  
Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้  พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยรวม มีความสัมพันธ์กับการยอมรับในเทคโนโลยี 
Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้  โดยมีค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.572 โดยมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

สมมติฐานที่  2.4 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) มีความสัมพันธ์กับการยอมรับในเทคโนโลยี  
Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความตั้งใจใช้  พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000              
ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยรวม มีความสัมพันธ์กับการยอมรับในเทคโนโลยี Mobile 
Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความตั้งใจใช้  โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 
0.510 โดยมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

สมมติฐานที่ 3 คุณภาพของระบบสารสนเทศมีความสัมพันธ์กับการยอมรับในเทคโนโลยี Mobile Banking ของ
ลูกค้าธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 3.1 คุณภาพของระบบสารสนเทศมีความสัมพันธ์กับการยอมรับในเทคโนโลยี Mobile Banking ของ
ลูกค้าธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้งาน พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 
ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า คุณภาพของระบบสารสนเทศ โดยรวม มีความสัมพันธ์กับการยอมรับในเทคโนโลยี Mobile 
Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้งาน โดยมีค่า  
สัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.675 โดยมีความสัมพันธ์ระดับสูง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                 
ที่ระดับ 0.01 

สมมติฐานที่ 3.2 คุณภาพของระบบสารสนเทศมีความสัมพันธ์กับการยอมรับในเทคโนโลยี Mobile Banking             
ของลูกค้าธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.01 หมายความว่า คุณภาพของระบบสารสนเทศ โดยรวม มีความสัมพันธ์กับการยอมรับในเทคโนโลยี Mobile 
Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านการรับรู้ถึงความง่ายในการใ ช้งาน โดยมีค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.706 โดยมีความสัมพันธ์ระดับสูง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

สมมติฐานที่ 3.3 คุณภาพของระบบสารสนเทศมีความสัมพันธ์กับการยอมรับในเทคโนโลยี Mobile Banking ของ
ลูกค้าธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้ พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 
ห ม าย ค วาม ว่ า  คุ ณ ภ าพ ข อ งร ะบ บ ส ารส น เท ศ  โด ย รวม  มี ค วาม สั ม พั น ธ์ กั บ ก ารย อม รั บ ใน เท ค โน โล ยี  
Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้ โดยมีค่า สัมประสิทธ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.679 โดยมีความสัมพันธ์ระดับสูง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

สมมติฐานที่ 3.4 คุณภาพของระบบสารสนเทศมีความสัมพันธ์กับการยอมรับในเทคโนโลยี Mobile Banking ของ
ลูกค้าธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความตั้งใจใช้ พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 
ห ม าย ค วาม ว่ า  คุ ณ ภ าพ ข อ งร ะบ บ ส ารส น เท ศ  โด ย รวม  มี ค วาม สั ม พั น ธ์ กั บ ก ารย อม รั บ ใน เท ค โน โล ยี  
Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความตั้งใจใช้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์
เท่ากับ 0.645 โดยมีความสัมพันธ์ระดับสูง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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สรุปผลและอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และคุณภาพของระบบสารสนเทศที่มีความสัมพันธ์ต่อ             
การยอมรับในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร มีประเด็นที่สามารถน ามา           
อภิปรายผล ดังนี้  

1. ลักษณะประชากรศาสตร์  
1.1 เพศ ลูกค้าที่มีเพศแตกต่างกัน มีการยอมรับในเทคโนโลยี Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขต

กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน พบว่า ลูกค้าเพศชายมีการยอมรับในเทคโนโลยี Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร ในด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้และด้านความตั้งใจใช้มากกว่าลูกค้าเพศหญิง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นวชัย อธิปชาติศิริ (2552) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้มในการยอมรับระบบการให้บริการ
การจองพื้นที่ระวางสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของพนักงานภายใต้แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี กรณีศึกษา : บริษัท K 
Kingdom จ ากัด ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันย่อมต้องการความง่ายและสะดวกสบาย และ
สอดคล้องกับงานวิจัย วรพิน งามไกวัล (2557) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับนวัตกรรมหนังสืออิเล็คทรอนิคส์ของ
ผู้บริโภคชาวไทย ทั้งนี้ ลูกค้าทั้งเพศชายและหญิง มีการยอมรับในเทคโนโลยี Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ในด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้งานและด้านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรทัย เลื่อนวัน (2555) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัย
เกี่ยวกับงานที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน โดยศึกษาด้านการรับรู้ความง่ายต่อการใช้งานและ
ด้านการรับรู้ประโยชน์ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าเพศที่แตกต่างกันมีการรับรู้ประโยชน์และความง่ายในการใช้งานไม่มี
ความแตกต่างกันในทุกด้าน  

1.2 อายุ ลูกค้าที่มีอายุแตกต่างกัน มีการยอมรับในเทคโนโลยี Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน พบว่า  ลูกค้าที่มีอายุ 30 – 39 ปี มีการยอมรับในเทคโนโลยี Mobile Banking ของ
ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ในด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้งาน ด้านการรับรู้ถึงความ
ง่ายในการใช้งาน ด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้และด้านความตั้งใจใช้มากที่สุดทั้งสี่ด้ าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05          
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จีรนันท์ ต๊ะมอญ และ วรัทยา ชินกรรม (2560) ได้ศึกษาการวิจัยเรื่องพฤติกรรมและปัจจัย         
การยอมรับนวัตกรรมของผู้ใช้บริการธนาคารออมสินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขต อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า อายุมีความสัมพันธ์กับการรับรู้คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์อายุมีความสัมพันธ์กับการรับรู้
คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ 

1.3 ระดับการศึกษา ลูกค้าที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการยอมรับในเทคโนโลยี Mobile Banking ของ
ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน พบว่า ลูกค้าระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมากกว่าลูกค้าระดับ
การศึกษาต่ ากว่าหรือเท่ากับปริญญาตรี  มีการยอมรับในเทคโนโลยี  Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร ในด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้งาน และด้านความตั้งใจใช้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ณัฐปภัสร์ ดาราพงษ์ (2560) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี 
Mobile Banking มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี Mobile Banking และศึกษาเปรียบเทียบ
พฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลยี Mobile Banking ของกลุ่มอายุและการศึกษาที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ ลูกค้าที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกัน มีการยอมรับในเทคโนโลยี Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ในด้าน
การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน และด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัย อัญชลีย์ เจนวิถีสุข (2540) ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศโดยใช้คอมพิวเตอร์
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เครือข่ายในการบริการผู้ป่วยนอก พบว่า ปัจจัยลักษณะประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาและรายได้ที่แตกต่างกัน  
ไม่มีผลต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศ  

1.4 ราย ได้ เฉ ลี่ ย ต่ อ เดื อน  ลู กค้ าที่ มี ร าย ได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อน แตกต่ างกั น  มี ก ารยอมรับ ใน เทค โน โลยี  
Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน พบว่า ลูกค้าที่มีราย ได้ เฉลี่ยต่อเดือน                  
30,001 - 50,000 บาท มีการยอมรับในเทคโนโลยี Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร             
แตกต่างกัน ในด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้งาน และด้านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานมากที่สุดซึ่งแตกต่าง
จากกลุ่มอื่นๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย กัฑนา ลิ่มชวลิต (2539) ได้ท าการศึกษาเรื่อง
การยอมรับนวัตกรรมของบุคลากรในองค์กร กรณีศึกษาการน าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้งานในการบริหารงาน และสอดคล้อง
กับงานวิจัย วิฑูร พานทอง (2540) ได้ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ของข้าราชการต ารวจ พบว่า บุคลากรที่มี
รายได้แตกต่างกันมีการยอมรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แตกต่างกัน ทั้งนี้ ลูกค้าที่รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการยอมรับ
ในเทคโนโลยี Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ในด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้ อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย กฤษณา หวังศิริ (2553) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ การยอมรับนวัตกรรม 
สมุดหน้าเหลืองของผู้ใช้โทรศัพท์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กรณีศึกษา บริษัท เทเล อินโฟ มีเดีย จ ากัด (มหาชน)  

1.5 สถานภาพสมรส ลูกค้าที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีการยอมรับในเทคโนโลยี Mobile Banking ของ
ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน พบว่า ลูกค้าสถานภาพโสด/สมรส มากกว่า ลูกค้าสถานภาพหม้าย/           
หย่าร้าง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย นงลักษณ์ สวัสดิผล (2541) ได้ท าการศึกษาเรื่อง
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทั้งนี้ ลูกค้าที่มีสถานภาพ
สมรสแตกต่างกัน มีการยอมรับในเทคโนโลยี Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน  
ในด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้งาน และด้านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย อัญชลีย์ เจนวิถีสุข (2540) ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้ระบบ
สารสนเทศโดยใช้คอมพิวเตอร์เครือข่ายในการบริการผู้ป่วยนอก  

2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ผลการวิจัย พบว่า ทั้ง 7 รายด้านมีความสัมพันธ์กับการยอมรับเทคโนโลยี 
Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก ทางธนาคารกรุงไทยมีการสื่อสารทางการตลาด
หลากหลายช่องทางเพื่อให้ลูกค้ารู้จักเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Mobile Banking หากมีการผสมผสานปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดในด้านต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ตรงตามความต้องการจะท าให้ลูกค้าเกิดการยอมรับ             
ในเทคโนโลยี Mobile Banking ได้มากยิ่งขี้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย วรวุฒิ มีชัย (2555) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อ           
การตัดสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับงานวิจัย                  
ดุษฏี ศรีสว่างสุข (2557) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้งานเครื่องท าธุรกรรมทางการเงินอัตโนมัติ 
กรณีศึกษาเครื่องฝาก-ถอนอัตโนมัติ 

3. คุณภาพของระบบสารสนเทศ ผลการวิจัย พบว่า ทั้ง 4 รายด้านมีความสัมพันธ์กับการยอมรับเทคโนโลยี Mobile 
Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก การพัฒนาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศให้มีระบบโครงสร้างที่มี
คุณภาพ คุณภาพของข้อมูลมีความปลอดภัย คุณภาพของการบริการที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย รวดเร็ว รวมไปถึงการใส่ใจ
เกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้ หากมีการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างสม่ าเสมอเพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการของลูกค้า 
ส่งผลให้ลูกค้าเกิดการยอมรับในเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย วิศวะ การะเกตุ (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการ
ยอมรับเทคโนโลยีทางการเงิน กรณีศึกษา การช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ บริบท Startup Financial สอดคล้องกับงานวิจัย 
ธนวรรณ ส านวนกลาง (2559) ได้ศึกษาวิจัยการยอมรับเทคโนโลยี การท าธุรกรรมทางการเงินรูปแบบ “M-Banking” 
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ข้อเสนอแนะ 

1. ฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์ทางการตลาดสามารถน าข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยก าหนดแผนในการสื่อสารทางการตลาด
กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่ใช้บริการแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ของธนาคารกรุงไทย รวมถึงแนวทางในการพัฒนา              
แอปพลิเคชันเพ่ือให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 

2. ฝ่ายการตลาดและฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ควรท าการส่งเสริมและสนับสนุน
การสื่อสารทางการตลาดตามสื่อหรือช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อช่องทางออนไลน์ที่ในปัจจุบันค่อนข้างมี อิทธิพลกับ
ผู้บริโภค 

3. ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ ควรให้ความส าคัญและท าการสื่อสารข่าวสารในเรื่องการควบคุมคุณภาพของระบบ
สารสนเทศให้มีความเสถียร มีความปลอดภัยของข้อมูลทุกขั้นตอนในการใช้บริการ รวมถึงการบริการหลังการขายที่ครอบคลุม
ทุกช่องทาง 

4. ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และฝ่ายควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนพนักงานทุกภาคส่วน ควรให้ความส าคัญ
กับคุณภาพของระบบสารสนเทศ คุณภาพของข้อมูล การบริการ รวมไปถึงความพึงพอใจของผู้ใช้ เพื่อเป็นการสร้างความ
เชื่อมั่นในการใช้บริการแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ของธนาคารกรุงไทย 

5. ฝ่ ายสื่ อส ารทางการตลาด ควรท าการสื่ อส ารทางการตลาด  โดย เน้ น ในส่ วนของแอปพลิ เค ชัน  
Krungthai NEXT ที่มีการขยายเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบโฆษณา สื่อออนไลน์ เพราะทางธนาคารมีการพัฒนาระบบ 
ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการให้สอดคล้องกับการใช้งานของผู้บริโภคอย่างสม่ าเสมอ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธ์ฉบับนี้สามารถส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความช่วยเหลืออย่างดีจากอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ 

ดร.วสันต์ สกุลกิจกาญจน์ ท่ีคอยให้ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับการท าวิจัยครั้งนี้ ตลอดจน
การช้ีแนวทางและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ เพื่อให้งานวิจัยนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ไว้ ณ ท่ีนี้ด้วย 
รวมถึงขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลเชษฐ์ มงคล และ อาจารย์ ดร.เพชรรัตน์ จินต์นุพงศ์ ท่ีให้ความอนุเคราะห์
เป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือของแบบสอบถามและคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์และแนะน าแนวทาง 
ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง อันเป็นประโยชน์แก่การท างานวิจัยช้ินนี้ 
 นอกจากนั้นผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทุกท่านท่ีได้ให้ความรู้ต่างๆ แก่ผู้วิจัย 
ส่งผลให้ผู้วิจัยสามารถน าความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยฉบับนี้ รวมถึงขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ได้
สละเวลาในการตอบแบบสอบถาม อีกทั้งก าลังใจและความช่วยเหลือต่างๆ จากครอบครัว และเพื่อนๆ ทุกคน ส่งผลให้
งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Mobile Banking ทั้งธนาคาร 
ตลอดจนผู้ใช้บริการ Mobile Banking ทั้งนี้ หากงานวิจัยนี้มีข้อบกพร่องประการใด ผู้วิจัยขอกราบ ขออภัยมา ณ โอกาส           
นี้ด้วย 
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