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บทคัดย่อภาษาไทย  

ชื่อเรื่อง ปัจจยัที่มีความสมัพนัธต่์อแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเค
ชนัรา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทยจ ากดั (มหาชน) (K PLUS 
SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผูว้ิจยั ละออคนัธ ์ศรีใส 
ปรญิญา บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต 
ปีการศกึษา 2563 
อาจารยท์ี่ปรกึษา อาจารย ์ดร. วรินทรา ศิรสิทุธิกลุ  

  
การวิจัยครั้งนี ้มีความมุ่งหมายเพื่ อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้ม

พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทยจ ากดั  (มหาชน) (K PLUS 
SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ตัวแทนของรา้นค้าที่มีบัญชี
ธนาคารกสิกรไทยและใชบ้ริการธนาคารกสิกรไทย  ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือส าหรบัเก็บขอ้มูล สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล คือ ความถ่ี รอ้ยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใชท้ดสอบสมมติฐานคือ การทดสอบค่าที การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะหผ์ลต่างค่าเฉลี่ยรายคู่โดยวิธีการความแตกต่างกนัก าลงัสอง
น้อยที่สุดและการค านวณค่าสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียรส์ัน  จากการศึกษาพบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 25-34 ปี มีการศกึษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีสถานภาพ
โสด มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 35,001-45,000 บาท นอกจากนี ้
การทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัสว่นบุคคลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครทัง้ 2 ดา้น ไม่
ว่าจะเป็น อายุ และ ระดบัการศึกษา ที่แตกต่างกนัมีแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้รกิารแอปพลิเคชนั
รา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทยจ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่
แตกต่างกนั อาจเพราะดว้ยความแตกต่างกนัทางดา้นปัจจยัสว่นบุคคล ที่ท าใหเ้กิดขอ้จ ากดัของแต่
ละบคุคล ไม่ว่าจะเป็นลกัษณะความชอบ กิจกรรม หรือลกัษณะการด าเนินชีวิตที่แตกต่างกนั 

 
ค าส าคญั : ปัจจยัส่วนบุคคล, ธุรกรรมทางการเงิน, แอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือถือ 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ  
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The research aimed to study factors associated with behavioral trend of 

using mobile phone shop application services, kasikorn bank company limited (K PLUS 
SHOP) in bangkok metropolis. Sample size was 400 consumers. Questionaire was a tool 
for data collection. Statistics for data analysis were frequency , percentage , mean , and 
standard deviation. Statistics for hypotheses testing were t-test , one-way analysis of 
variance, paired difference of mean analysis by using the method of Least Significant 
Difference, and Pearson product moment correlation coefficient. Result were as follows: 
1. Most samples where female, aging 25-34 years, holding bachelor's degree, Office 
worker , status as single, and earning monthly income at Baht 35,001-45,000. 2. Most of 
the group of female employees are permanent employees. That already sell online in 
accordance with Social media and find sales areas Evening market On Saturday and 
Sunday, pay the rent on a daily basis, the reason why the full-time employees are the 
highest and the business owners are the next Full time career, the opinion that Due to 
sell at the market on Saturday and Sunday get better profits down to doing business in 
full End of debt burden that must be used a lot in a bad economy in thailand. High risk 
of loss. 

 
Keyword : Mobile phone shop application, Lifestyle, High risk 
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กิตติกรรมประ กาศ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  

ปรญิญานิพนธฉ์บบันีส้  าเร็จลลุ่วงไดด้ว้ยดี เนื่องจากความกรุณาและความช่วยเหลืออย่าง
ดียิ่งจากอาจารยท์ี่ปรกึษา อ.ดร.วรินทรา ศิรสิทุธิกลุ ที่ไดก้รุณาเสียสละเวลาอนัมีค่า นบัตัง้เเต่เริ่มตน้
จนเสร็จสมบูรณ์ในการใหค้ าปรึกษา ค าแนะน า ตลอดจนตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ซึ่งเป็น
ประโยชนใ์นการท าปรญิญานิพนธฉ์บบันี ้ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคณุเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนีด้ว้ย 

ขอขอบพระคุณ รศ.สพุาดา สิริกุตตา ที่ใหค้  าแนะน า ขอ้บกพร่องต่างๆและคณะกรรมการ
สอบปรญิญานิพนธ์ ที่ใหข้อ้เสนอแนะต่างๆเพื่อปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง อนัเป็นประโยชนต่์อการท า
วิจยัชิน้นี ้

ขอขอบพระคณุ คณาจารยค์ณะบริหารธุรกิจเพื่อสงัคมทุกท่านที่ใหค้วามรูแ้ก่ผูว้ิจยัเพื่อใช้
ประกอบการท าปรญิญานิพพนธค์รัง้นี ้รวมถึงเพื่อเป็นทนุความรูใ้นการน าไปใชใ้นการท างาน 

ขอขอบพระคุณ  ผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน  ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ในการตอบ
แบบสอบถามด้วยความเต็มใจ รวมถึงเจ้าหน้าที่ประจ าโครงการบริการธุรกิจมหาบัณฑิต  คณะ
บรหิารธุรกิจเพื่อสงัคมทกุท่านที่ใหค้วามช่วยเหลือชีแ้นะแนวทางจนท าใหป้ริญญานิพนธฉ์บบันีส้  าเร็จ
ลลุว่งไปดว้ยดี 

สดุทา้ยนี ้คณุค่าและประโยชนข์องปริญญานิพนธฉ์บบันี ้ผูว้ิจยัขอมอบใหค้ณุพ่อ คณุแม่ ที่
ไดอ้บรมสั่งสอนใหเ้ป้นคนดี มีความพยายามและความอดทน และสนับสนุนใหด้รับัการศึกษาเป้นอ
ย่างดีมาโดยตลอด รวมทัง้ตลอดจนคณุครูและอาจารยท์ุกท่านท่ีไดป้ระสิทธิ์ประสาทวิชาความรูอ้ัน
เป็นพืน้ฐานส าคญัในการท าใหป้ระสบความส าเรจ็ทางการศึกษา 
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บทที ่1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
ในตอนนีต้น้แบบแนวทางการขายรวมทั้งการวางวิธีการดา้นตลาดเปลี่ยนไป โดยยิ่งไป

กว่านัน้การเจรญิเติบโตของการคา้ขายอิเล็กทรอนิกส ์ที่มีอตัราสงูมากขึน้ทั่วทัง้โลกนัน้ดงึดดูความ
พอใจของนกัลงทุนบริษัทแลว้ก็ผูร้บับริการเพิ่มขึน้เรื่อยๆเช่นเดียวกนั การคา้ขายอิเล็กทรอนิกสไ์ด้
เขา้มาเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและก็แนวทางการด าเนินธุรกิจ สิ่งเหล่านีช้่วยผลักดันใหน้ักลงทุน 
ตอ้งหาหนทางใหม่ในการขยายตลาด เริ่มแข่งขนักนัสงูขึน้เพื่อดึงลกูคา้ใหใ้ชบ้รกิารและรกัษาลกูคา้
โดย ปรบัปรุงสินคา้ตลอดเวลาและก็บริการใหต้รงกบัสิ่งที่จ  าเป็นของลกูคา้ นอกจากนีย้งัรวมไปถึง
การส่งสินค้าให้มีคุณภาพที่ดีและบริการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  อย่างที่ (Rust และ Kannan, 
2002) ไดก้ลา่วไวว้่า E-service (Electronics Service) คือ บรกิารต่างๆไดถ้กูผลิตขึน้บนระบบเน็ต
เวิรก์อินเทอรเ์น็ต เป็นปัจจัยสู่ความส าเร็จของบริษัทนั้นขึน้อยู่กับการควบคุมอินเทอรเ์น็ตให้
กลายเป็นเครื่องมือทางการตลาด การบริการที่ดีช่วยส่งเสริมความสมัพันธ์ที่ดีใหก้ับผูบ้ริโภคได ้
ทางบรษิัทจึงควรใหค้วามส าคญัถึงมมุมองและ สรา้งความพงึพอใจสงูสดุใหก้บัลกูคา้ 

ธุรกิจของโลกพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสข์องประเทศไทยไดเ้ติบโตขึน้เป็นอย่างมาก สาเหตุ
จากการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผูบ้รโิภคที่กลา้ซือ้ผลิตภณัฑร์วมทัง้บริการผ่านทางอินเตอรเ์น็ต
เยอะขึน้เรื่อยๆ รวมทัง้การรว่มตลาดพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสข์องธุรกิจเยอะมาก ท าใหร้ะบบจ่ายเงิน
ออนไลน์ของไทยที่เริ่มปรับปรุงเทคโนโลยีขึน้ สรา้งความมั่นใจและความเชื่อมั่นให้แก่คนซือ้
มหาศาลรวมทัง้กระแสโลกอินเตอรเ์น็ต ไดเ้ปลี่ยนการกระท าและก็มุมมองของคนซือ้ส าหรบัเพื่อ
การท าธุรกรรมทางดา้นการเงิน นอกเหนือจากนีรู้ปแบบการใหบ้รกิารดา้นการเงินต่างๆสามาถช่วย
เรื่องความสบายแลว้ก็ตอบสนองต่อไลฟ์สไตลข์องคนซือ้สมยัใหม่ โดยผูใ้ชม้ีลกัษณะท่าทางที่จะใช้
บริการดิจิตอลแบงก์กิง้ (Digital Banking) มากขึน้โดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้บริการ 
Internet Banking และก็ Mobile Banking เนื่องจากว่าช่วยท าใหส้ามารถท าธุรกรรมไดโ้ดยไม่ตอ้ง
ไปที่สาขาของแบงค ์

จากขอ้มลูการใชบ้ริการ Digital Banking ของไทยเทียบกบัประเทศต่างๆในทวีปเอเชีย ปี 
2557 พบว่าไทยมีลกูคา้ที่เขา้มาใชบ้ริการ ธุรกรรมทางดา้นการเงินดิจิตอลเพียงแต่จ านวนรอ้ยละ 
19 จากฐานลกูคา้ที่ใชบ้ริการดา้นการเงินทัง้ผอง ในตอนที่ประเทศในอาเซียนดงัเช่นว่า เวียดนาม , 
มาเลเซีย และก็อินโดนีเซีย มีปริมาณผูร้บับริการสูงขึน้กว่าไทย (ปิยพงศ ์ตั้งจินตนาการ, 2559)
และก็ผลที่เกิดจากการส ารวจของบรษิัท Gallup ปี 2559 พบว่าเมืองไทยยงัมีลกูคา้ที่นิยมใชบ้รกิาร
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ดา้นสาขามากถึงปริมาณรอ้ยละ 83 และก็มีการใชบ้ริการผ่านวิถีทาง Online จ านวนรอ้ยละ 41 
และก็ Mobile App. จ านวนรอ้ยละ 35 ก็เลยพบว่าบริการทางดา้นการเงินดิจิตอลของไทยยงัคงมี
ช่องว่างใหป้รบัปรุงอยู่อีกมากมาย ประกอบกบัการพัฒนาเครือข่าย 4G ของผูใ้หบ้ริการโครงข่าย
โทรคมนาคมจะเป็นตน้สายปลายเหตุส่งเสริมให ้Digital Banking ของไทย คาดว่ามีความน่าจะ
เป็นไปไดท้ี่จะเติบโต ก็เลยเป็นช่องทางของผูใ้หบ้ริการดา้นการเงินที่จะน า Digital Banking มาใช้
ส  าหรับในการปรับปรุงสินค้าและก็บริการผ่านทุกวิถีทาง Digital ที่จะตอบสนองสภาพของ
สิ่งแวดลอ้มที่เกิดขึน้ทางดา้นที่เก่ียวขอ้งกบัสงัคมและก็พฤติกรรมผูบ้ริโภคที่เปลี่ยนไป 
 
 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 อตัราผูใ้ช ้Digital Banking ในเอเชีย ปี 2557 

ที่มา : Mckinsey Asia Personal Financial Service Survey จากสถาบันการเงินในยุค
ดิจิตอล ฉบบัวนัที่ 4 กรกฎาคม 2559, หนา้ 1 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2 ผลส ารวจของบรษิัท Gallup ในปี 2559 
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ที่ ม า  :  Gallup Co.,Ltd. จ า ก ส ถ า บั น ก า ร เ งิ น ใ น ยุ ค ดิ จิ ต อ ล 
ฉบบัวนัที่ 4 กรกฎาคม 2559, หนา้ 1 

ธุรกรรมการเงินแบบดิจิตอล โดยเฉพาะ e-Payment มีแนวโน้มเติบโตส าหรบัประเทศ
ไทย บริการทางการเงินดิจิตอลที่มีการพัฒนาจนไดร้บัความนิยมและมีแนวโนม้เติบโตสงูขึน้อย่าง
ต่อเนื่องคือบรกิารช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) เหตเุพราะพฤติกรรมต่างๆของบริโภค
ที่เปลี่ยนไปตามกระแสเทคโนโลยีโดยผูใ้ชส้่วนมากนิยมเลือกซือ้ผลิตภณัฑอ์อนไลนเ์ยอะขึน้เรื่อยๆ
ท าใหม้ีการจ่ายเงินผ่านออนไลนเ์พิ่มมากขึน้ เพื่อจ่ายเงินค่าผลิตภัณฑ์ บริการออนไลน ์ซึ่งจาก
ขอ้มูลการส ารวจของวีซ่ากล่าวว่า กลุ่มคนซือ้อีกทั้งเจนเอ็กซร์วมทั้งเจนวาย  นิยมช าระเงินผ่าน
สมารท์โฟนและแท็บเล็ตในจ านวนเท่าๆกันอยู่ที่รอ้ยละ 81 และ 82 เพราะลดเวลาในการเดินทาง 
และสะดวกมากกว่าใชเ้งินสดอีกดว้ย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 3 การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ์(e-Payment) ปี 2558 

ที่ ม า  :  ธ น า ค า ร แ ห่ ง ป ร ะ เท ศ ไท ย  จ า ก ส ถ า บั น ก า ร เงิ น ใน ยุ ค ดิ จิ ต อ ล  
ฉบบัวนัที่ 4 กรกฎาคม 2559, หนา้ 3 

จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าปริมาณลูกค้าที่ใช้บริการ Internet 
Bankingในปลายปี 2558 มีปริมาณบัญชีมากขึน้ เมื่อเทียบกับปลายปี 2557 ทั้งเมื่อใคร่ครวญ
อตัราการเพิ่มขึน้ของธุรกรรมการจ่ายเงิน ผ่านทัง้ยัง 2 บริการ ในปี 2558 เทียบกบัปี 2557 พบว่า
จ านวนวิธีการท าธุรกรรมการช าระเงินผ่านบริการ Mobile Banking มีอตัราการเจริญเติบโตสูงยิ่ง
กว่าจ านวนที่ท าธุรกรรมการจ่ายเงินผ่านบริการ Internet Banking ท าให ้Mobile Banking มีการ
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เติบโตสูงขึน้ยิ่งกว่าการใช้งาน Internet Banking เพราะว่าสามารถตอบปัญหาไลฟ์สไตลข์อง
ผูร้บับรกิารยคุสมยัใหม่ส  าหรบัในการท าธุรกรรมไดส้บายรวดเรว็ทนัใจ ไม่จ ากดั ไม่ว่าจะอยู่ที่แหน่ง
ใด รวมทัง้ใชง้านไดต้ลอดระยะเวลา 

 

ภาพประกอบ 4 ขอ้มลูของธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่าจ านวน บญัชีลกูคา้ที่ใชบ้ริการ Internet 
Banking ณ สิน้ปี 2558 

ที่ ม า  :  ธ น า ค า ร แ ห่ ง ป ร ะ เท ศ ไท ย  จ า ก ส ถ า บั น ก า ร เงิ น ใน ยุ ค ดิ จิ ต อ ล  
ฉบบัวนัที่ 4 กรกฎาคม 2559, หนา้ 3 

เมื่อปี 2559 รฐับาล ได้ประกาศแนวทาง เมืองไทยสมัยดิจิตอลซึ่งเป็นแนวนโยบายที่
น าพาของใหม่ขับทางดา้นเศรษฐกิจของเมืองไทยแบบเต็มแบบ ย า้ประเด็นการเขา้ถึงตัวบุคคล
โดยง่ายโดยประกอบกับการใชเ้ทคโนโลยีอินเทอรเ์น็ตที่เชื่อมต่อไดอ้ย่างลน้หลามในทุกดา้น โดย
การเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความริเริ่มคิดสรา้งสรรค์ สิ่งใหม่ วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี แล้วก็
การศึกษาเรียนรูว้ิจัยรวมทั้งปรบัปรุง แล้วต่อยอดเพื่อมีการได้เปรียบในกรุ๊ปธุรกิจเป็น “5 กลุ่ม
เทคโนโลยีรวมทัง้อตุสาหกรรมเปา้หมาย” มีดงัต่อไปนี ้

1. กลุม่อาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 
2. กลุม่สาธารณสขุ สขุภาพ และเทคโนโลยีดา้นการแพทย ์
3. กลุม่เครื่องมืออปุกรณอ์จัฉรยิะ หุ่นยนต ์และระบบเครื่องกล 
4. กลุ่ม ดิจิตอล เทคโนโลยี อินเตอร์เน็ตที่ เชื่ อมต่อและบังคับอุปกรณ์ ต่างๆ 

ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตวั 
5. กลุม่อตุสาหกรรมประดิษฐ์ วฒันธรรม รวมทัง้บรกิารท่ีมีมลูค่าสงู 
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ทัง้ยงั 5 กลุ่มเทคโนโลยีรวมทัง้อตุสาหกรรมเป้าหมาย จะเป็นแพลทฟอรม์ส าหรบัในการ
สรา้ง “New Startups” ต่างๆมากอีกด้วย(ไทยรฐั, 2559)และในกลุ่มที่ 4 ตามที่กล่าวมา ท าให้
ธุรกรรมเชิงพานิชยไ์ดป้ระกอบการน าพาเทคโนโลยีการเชื่อมต่ออินเตอรเ์น็ตเขา้สู่สมารท์โฟน โดย
ท าแอปพลิเคชนัธุรกรรมการเงินทดแทนหรือเพิ่มเติมในการใหต้วับุคคลสามารถท าธุรกรรมการเงิน
ไม่ต่างจากไปท าธุรกรรมที่ธนาคารดว้ยตวัเอง ท าใหก้ารบริการนัน้ ง่าย สะดวก รวดเร็ว และความ
ปลอดภยัสงู ตามมาอีกดว้ย 

ในขณะปีเดียวกนันัน้ไดเ้กิดนโยบาย พรอ้มเพย ์(Prompt pay) เป็นรูปแบบการเงินแบบ 
อีเพยเ์ม้นต์ (E-Payment) ซึ่งบริการที่แบงคไ์ทย 15 ที่ แลว้ก็แบงค์เฉพาะกิจของรฐั 4 ที่ เปิดให้
พลเมืองและก็ภาคธุรกิจสามารถโอนเงินไดส้บายรวดเร็วทันใจขึน้ (เดิมใชช้ื่อว่า  Any ID) โดยใช้
เพียงแต่เลขบตัรประชาชนหรือเบอรโ์ทรโทรศัพทม์ือถือแทนการเจาะจงเลขบญัชีธนาคารเงินออม
ของคนรบัเงิน (Kapook.com, 2559) ท าใหบุ้คคลทั่วไปมีรหัสการรบัเงินไดด้ว้ยตัวเอง ตลอดจน
ธนาคารแต่ละแห่งไดพ้ฒันารูปแบบท าการสรา้งรหสัสแกนรบัเงิน หรือที่เรียกกนัว่า QR Code เป็น
บารโ์คด้ 2 มิติ เป็นสญัลกัษณแ์ทนขอ้มลูต่างๆ ที่มีการตอบสนองที่รวดเรว็ 

K PLUS SHOP เป็ น ช่ อ งท างให้ บ ริก า รธน าคารร้าน ค้ าท างโท รศัพ ท์มื อ ถื อ  
ซึ่งจดัใหอ้ยู่ใน K-Mobile Banking Plus ของธนาคารกสิกรไทย เป็นเพียงธนาคารแรกเริ่มที่พฒันา
บริการธนาคารทางโทรศัพทม์ือถือที่ใชส้ะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั ช่วยใหผู้ค้า้จัดการรา้นคา้ไดง้่าย 
ส าหรบัผู้ใช้บริการ K-Mobile Banking Plus เป็นการให้บริการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านทาง
โทรศัพท์มื อถือที่ ใช้ได้ทุกเครื่อง ทุก เครือข่าย พร้อมใช้งานได้ทันที  ด้วยบริการเมนูบน
โทรศัพทม์ือถือ ที่สามารถท าใหก้ารช าระเงินเป็นเรื่องที่สะดวก K-Mobile Banking เป็นช่องทาง
บรกิารอีกช่องทาง 

การเพิ่มช่องทางในส่วนบริการธนาคารรา้นคา้ทางโทรศพัทม์ือถือนัน้ เป็นช่องทางที่เพิ่ม
ลกูคา้รายใหม่และสามารถรกัษาฐานลกูคา้รายเก่าไวไ้ดใ้นการใชบ้ริการจะไม่มีขอ้จ ากดัดา้นเวลา 
เนื่องจากบริการธนาคารทางโทรศพัทม์ือถือเปิดใหบ้รกิารได ้24 ชั่วโมงต่อวนั และ 7 วนัต่อสปัดาห ์
และสามารถเปิดใช้บริการจากที่ไหนก็ได้ โดยผ่านทางโทรศัพท์มือถือ โดยสมัครบริการของ 
K-Mobile Banking Plus และเปิดใชง้าน K PLUS SHOP จากนัน้สามารถรบัเงินผ่าน QR CODE 
ไดท้ันที บริการป้ายตัง้โต๊ะและสติ๊กเกอร ์รวมถึงสรา้งบิลใบรูปแบบ QR CODE เพื่อเรียกเก็บเงิน
ปลายทาง Social Media ส่งเสริมทางการตลาดไดโ้ดยการสรา้งโปรโมชั่นรา้นคา้ดว้ยบัตรสะสม
แต้มดิจิตอลและช่วยเหลือในการจัดการรา้นคา้ เช่น ดูสรุปยอดขาย รายชั่วโมง, วัน, เดือน  ซึ่ง
บริการทั้งหมด จากธนาคารนีเ้ป็นการเพิ่มความสะดวกสบายใหก้ับลูกคา้เหมือนกับไปธนาคาร
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ดว้ยตนเองตลอด 24 ชั่วโมง จากที่กล่าวไปแบงคก์สิกรไทยเป็นแบงคท์ี่แรกที่น าเทคโนโลยี Mobile 
Banking มาใช้ในแบบอย่าง One Stop Service เป็นการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ใน
รูปแบบที่ส่งต่องานระหว่างกนัทนัทีหรือเสร็จในจดุเดียว เพื่อใหก้ารใหบ้ริการมีความรวดเร็วขึน้บน
โทรศัพท์มือถือ ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางบริการใหม่ให้กับลูกค้า และช่วยให้เพิ่ม (Customer 
Loyalty)ความจงรกัภกัดีของลกูคา้ รวมทัง้ยงัเป็นการสรา้ง (Brand Awareness) ท าใหผู้ใ้ชบ้ริการ
สามารถจ าชื่อตรายี่หอ้ของสินคา้ และบรกิารของธนาคารไดอี้กทางหนึ่ง ทางธนาคารผูใ้หบ้รกิารจึง
มีความต้องที่จะรักษาฐานผู้ใช้บริการรายเก่าและขยายฐานผู้ใช้บริการรายใหม่เพิ่มเข้ามา 
(BrandInside, 2560) 

ดงันัน้ผูท้  าการวิจยัเลยใหค้วามสนใจที่จะเรียนรูถ้ึงเหตทุี่มีแนวโนม้ความประพฤติการใช้
บริการแอปพลิเคชันรา้นคา้บนโทรศัพทเ์คลื่อนที่ของแบงคก์สิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS 
SHOP)ของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพฯ ซึ่งขอ้มลูที่ไดร้บัจะมีคณุประโยชนเ์ป็นอย่างมากต่อแบงคผ์ู้
ใหบ้ริการ ส าหรบัการน าผลการวิเคาะหไ์ปปรบัปรุงแกไ้ขประสิทธิภาพของบริการ เพื่อสรา้งความ
เป็นต่อทางคู่ต่อสูข้องแบงค ์รวมทัง้สอดคลอ้งกับความจ าเป็นและก็ความพอใจของผูร้บับริการให้
เยอะที่สดุ 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผูศ้กึษาไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งันี ้
1. เพื่อศึกษาแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือถือธนาคาร

กสิกรไทยจ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ , อายุ , ระดับการศึกษา , สถานภาพ , อาชีพ เเละ รายไดเ้ฉลี่ยต่อ
เดือน 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านองค์ประกอบของเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกสก์บัแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขต กรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยีกบัแนวโนพ้ฤติกรรม
การใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) 
ในเขต กรุงเทพมหานคร 
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ความส าคัญของการวิจัย 

1. เพื่อรูถ้ึงส่วนประกอบของเว็บพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และน ามาออกแบบส าหรับ
โทรศัพท์มือถือสมารท์โฟนเพื่อให้ตรงกับสิ่งที่จ  าเป็นของผู้ใช้งานที่มีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้ม
พฤติกรรมใชแ้อปพลิเคชันรา้นค้าบนโทรศัพท์มือถือ (K PLUS SHOP) ธนาคารกสิกรไทยจ ากัด 
(มหาชน) 

2. ผลการศึกษาครัง้นีจ้ะเป็นประโยชนส์  าหรบัธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ในการ
รบัรูถ้ึงความรูค้วามเขา้ใจดา้นการยอมรบัทางเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อแนวโนม้พฤติกรรมเลือกใช้ของ
ผู้ใช้บริการร้านค้าบนโทรศัพท์มือถือ เพื่ อน าไปพัฒนาทางการตลาด โดยการเพิ่ มการ
ประชาสมัพนัธใ์หผู้ใ้ชบ้รกิารใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบับรกิารต่างๆ ไดอ้ย่างถกูตอ้ง 

3. ผลที่ไดจ้ากการศึกษาท าใหท้ราบถึงทศันคติที่ส่งผลต่อแนวโนม้พฤติกรรมเลือกใชข้อง
ผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันรา้นค้าบนโทรศัพท์มือถือ (K PLUS SHOP) ธนาคารกสิกรไทยจ ากัด 
(มหาชน) 

4. เพื่อน าผลวิจัยที่ได้ไปใชป้ระโยชนส์  าหรบัการเปลี่ยนแปลงและก็ปรบัปรุงเทคโนโลยี
การใหบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

เพื่อน าผลการวิจยัที่ไดไ้ปใชป้ระโยชนแ์ก่ผูท้ี่ตอ้งการศึกษาเพิ่มเติมดา้นเทคโนโลยีในการ
ใหบ้รกิารอ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ชบ้ริการ 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใชใ้นการศึกษาในครัง้นี ้ไดแ้ก่ ตวัแทนของรา้นคา้ที่มีบญัชีธนาคารกสิกร

ไทยจ ากดั (มหาชน)และใชบ้รกิารธนาคารกสิกรไทยจ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

2. กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยั คือ ตวัแทนของรา้นคา้ที่มีบญัชีธนาคารกสิกรไทยจ ากดั 

(มหาชน)และใชบ้ริการธนาคารกสิกรไทยจ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร  ซึ่งไม่ทราบ
จ านวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้นจึงใช้สูตร การค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบค่า
ประชากร ยามาเน (Yamane, 1967) ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% ความผิดพลาดที่ยอมรบัไดไ้ม่เกิน 
5% ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 385 คน และผูว้ิจยัไดเ้พิ่มกลุ่มส ารองตวัอย่างไว ้15 คน ดังนัน้
ขนาดของกลุม่ตวัอย่างส าหรบัการวิจยัครัง้นี ้จึง เท่ากบั 400 ตวัอย่าง 

 



  8 

3. ตัวแปรทีใ่ช้ในการวิจัย 
3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) 

ลกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ 
1) เพศ แบ่งเป็น 

(1) ชาย 
(2) หญิง 

2) อาย ุ
(1) 15 – 24 ปี 
(2) 25 – 34 ปี 
(3) 35 – 44 ปี 
(4) 45 – 54 ปี 
(5) 55 ปี ขึน้ไป 

3) ระดบัการศกึษาสงูสดุ หรือที่ก าลงัศกึษาอยู่ 
(1) ต ่ากว่าปริญญาตรี 
(2) ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า 
(3) สงูกว่าปริญญาตรี 

4) สถานภาพ 
(1) โสด 
(2) สมรส / อยู่ดว้ยกนั 
(3) หย่ารา้ง / หมา้ย / แยกกนัอยู่ 

5) อาชีพ 
(1) นกัเรียน/นกัศึกษา 
(2) พนกังานบริษัทเอกชน 
(3) แม่บา้น/พ่อบา้น 
(4) ขา้ราชการ/รฐัวิสาหกิจ 
(5) ประกอบธุรกิจส่วนตวั/เจา้ของกิจการ 
(6) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

6) รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
(1) ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท 
(2) 15,001 - 25,000 บาท 
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(3) 25,001 - 35,000 บาท 
(4) 35,001 - 45,000 บาท 
(5) 45,001 บาทขึน้ไป 

องคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์ไดแ้ก่ 
1) องคป์ระกอบ หรือรูปลกัษณ ์(Content) 
2) สว่นประกอบที่เป็นเนือ้หา (Context) 
3) เป็นที่ส  าหรบัชมุนมุชนหรือสงัคมในเว็บไซต ์(Community) 
4) การท าใหต้รงกบัความตอ้งการเฉพาะของลกูคา้ (Customization) 
5) การสื่อสาร (Communication) 
6) การเชื่อมโยง (Connection) 
7) การคา้ (Commerce) 

การยอมรบัเทคโนโลย ี
1) การรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน 
2) การรบัรูป้ระโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน 
3) ทศันคติ 

3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
แนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือ (K PLUS 

SHOP) ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

1. ร้านค้าบนโทรศัพทม์ือถือ หมายถึง แอปพลิเคชันการท าธุรกรรมการจ่ายเงินผ่าน
โครงข่ายของระบบโทรศัพทเ์คลื่อนที่ โดยใชโ้ทรศพัทเ์คลื่อนที่เป็นสื่อส าหรบัเพื่อการโอนเงิน หรือ
จ่ายเงินใหแ้ก่รา้นคา้ รวมถึงการจ่ายค่าผลิตภณัฑห์รือบรกิารต่างๆบนโครงข่ายอินเทอรเ์น็ต 

2. ผู้ใช้บริการ หมายถึง ตัวแทนของรา้นคา้ที่มีบัญชีธนาคารกสิกรไทยและใชบ้ริการ
ธนาคารกสิกรไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ลักษณะประชากรศาสตร์ หมายถึง ลกัษณะของบุคคลโดยทั่วไป ซึ่งสะทอ้นใหเ้ห็น
สภาพของแต่ละบุคคลในสงัคมที่ตนอยู่ ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 

4. องคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การใหข้อ้มลูที่ส  าคัญ
ของธุรกิจผ่านหนา้เว็บหรือโมบายแอพพลิเคชัน แนวทางในการออกแบบใหด้ึงดูด ติดต่อกับผูใ้ช้
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เพื่อให้มีคุณภาพ และมีคนเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง จะประกอบด้วย องค์ประกอบหรือ
รูปลกัษณ ์ส่วนประกอบที่เป็นเนือ้หา เป็นที่ส  าหรบัหมู่คนหรือสงัคมในเว็บ กระบวนการท าใหต้รง
กบัสิ่งที่ตอ้งการเฉพาะของลกูคา้ การติดต่อสื่อสาร การเชื่อมต่อ การคา้ขาย 

5. การยอมรับเทคโนโลยี หมายถึง ปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยี จะประกอบดว้ย แอป
พลิเคชนัใชง้านง่าย สามารถช่วยผูบ้ริโภคใหไ้ดป้ระโยชน์สงูสดุจากการใชง้าน และ ทศันคติ ความ
ตัง้ใจเชิงพฤติกรรมในการใชเ้ทคโนโลยีจะสง่อิทธิพลต่อการตัง้ใจใช ้และใชง้านจรงิของเทคโนโลยี 

6. แอพพลิเคชัน หมายถึง โปรแกรมที่อ  านวยความสะดวกดา้นต่างๆ ที่ออกแบบมา
ส าหรบัโทรศัพท์มือถือสมารท์โฟน ซึ่งในแต่ละระบบปฏิบัติการจะมีผู้พัฒนาแอพพลิเคชันขึน้
มากมายเพื่อใหต้รงกับความตอ้งการของผูใ้ชง้าน จึงมีใหด้าวนโ์หลดทั้งฟรีและจ่ายเงิน เป็นประ
โยชยใ์นการใชง้านทัง้ดา้นการศึกษา ดา้นธุรกรรมการเงิน ดา้นการสื่อสาร และรวมถึงดา้นความ
บนัเทิงต่างๆ 

7. สมาร์ทโฟน หมายถึง โทรศัพทเ์คลื่อนที่นอกจากใชโ้ทรออก-รบัสายแลว้ยังมีแอพ
พลิเคชันใหใ้ชง้านมากไม่น้อยเลยทีเดียว สามารถรองรบัการใชง้านผ่านอินเทอรเ์น็ตไดโ้ดยผูใ้ช้
สามารถปรบัแต่งการใชง้านใหต้รงกบัความตอ้งการได ้
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

ในการวิจยัเรื่อง ปัจจยัที่มีความสมัพนัธต่์อแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชนั
รา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทยจ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร มี
กรอบแนวคิดงานวิจยัที่แสดงถึงความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตามดงันี ้

 

ภาพประกอบ 5 กรอบแนวความคิดในการวิจยั 
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สมมุติฐานในการวิจัย 

1. ผู้ใช้บริการที่มีลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพ อาชีพ ระดับรายไดต่้อเดือน ที่แตกต่างกนั มีแนวโนม้พฤติกรรมใชบ้ริการแอปพลิเคชัน
รา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

2. ปัจจยัองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์ประกอบดว้ย องคป์ระกอบหรือ 
รูปลักษณ์ (Content) ส่วนประกอบที่เป็นเนือ้หา (Context) เป็นที่ส  าหรบัชุมนุมชนหรือสังคมใน
เว็บไซต์ (Community) การท าให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของลูกค้า (Customization) การ
สื่อสาร (Communication) การเชื่อมโยง (Connection) การคา้ (Commerce) มีความสมัพันธก์ับ
แนวโน้มพฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้บนโทรศัพทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยี มีความสมัพนัธก์บัแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอป
พลิเคชนัรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร  
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บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

ในการวิจัยครัง้นี ้ผู ้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง และไดน้ าเสนอตาม
หวัขอ้ต่อไปนี ้

1. แนวคิดลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร ์
2. แนวคิดเก่ียวกบัตลาดโทรศพัทเ์คลื่อนที่ 
3. แนวคิดเก่ียวกบัโมบายแอปพลิเคชนั 
4. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซือ้ 
5. แนวคิดเก่ียวกบัองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์
6. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการยอมรบัเทคโนโลยี 
7. ความรูเ้ก่ียวกับบริการแอปพลิเคชันรา้นคา้บนโทรศัพทม์ือถือของธนาคารกสิกร

ไทย (KPLUS SHOP) 
8. งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

แนวคิดลักษณะทางด้านประชากรศาสตร ์

จากการศึกษาและรวบรวมเอกสารที่เก่ียวโยงกับลักษณะทางดา้นประชากรศาสตร ์มี
ผูใ้หค้วามหมายของลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตรไ์วด้งัต่อไปนี ้

อดลุย ์จาตรุงคกุล และ ดลยา จาตรุงคกุล (2546) ชีแ้จงว่า เป็นลกัษณะที่ส  าคญัต่อ
ฝ่ายการตลาดเพราะเป็นเพราะเป็นปัจจัยที่เก่ียวพันกับอุปสงค ์(Demand) ในสินคา้ทัง้หมด การ
เปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตรท์ าใหเ้กิดตลาดใหม่ๆและแหลง่ตลาดอ่ืนๆ 

ศิริวรรณ เสรีรตันแ์ละคณะ (2546) อธิบายว่า ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์มี อาย ุ
เพศ ปรมิาณของครอบครวั สถานภาพทางครอบครวั รายได ้อาชีพ การศกึษา กลุม่นีเ้ป็นมาตรฐาน
ที่นิยมใชส้่วนแบ่งตลาด เป็นลกัษณะที่ส  าคัญและก็สถิติที่วัดไดข้องประชากรศาสตรจ์ะช่วยระบุ
ตลาดของเป้าหมาย รวมทั้งท าให้ไม่ยุ่ งยากต่อการวัดมากกว่าที่ จะวัดจากตัวแปรอ่ืน 
ประชากรศาสตร ์(Demographic) มี เพศ อายุ สถานภาพทางครอบครวั รายได้ อาชีพ แล้วก็
การศกึษา ตวัแปรทางดา้นประชากรศาสตรท์ี่ส  าคญั ไดแ้ก่ 

1.1 อายุ (Age) กลุ่มผูบ้ริโภคที่อายุแตกต่างกนั จะมีความตอบสนองตอ้งการใน
การของผลิตภณัฑห์รือบรกิารที่แตกต่างกนั โดยใชอ้ายุเป็นตวัแบ่งส่วนตลาดได ้(ศิรวิรรณ เสรีรตัน,์ 
2538) และยังส่งผลใหผู้บ้ริโภคมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันไป เนื่องจากความจ าเป็น เช่น เมื่อแก่
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จ าตอ้งใชย้า หรือวิตามินมากยิ่งกว่าคนวัยเด็ก ฯลฯ หรือในดา้นความพึงพอใจที่เปลี่ยนไปตาม
ระยะเวลา ตัวอย่างเช่น เด็กหนุ่มสาวนิยมอ่านวารสารลิซา คนที่ก าลังอยู่ในช่วงที่ตอ้งสรา้งเนือ้
สรา้งตวันิยมอ่านวารสารดิฉนั รวมทัง้คนสงูวยันิยมอ่านวารสารขวญัเรือน ฯลฯ 

1.2. เพศ (Sex) เป็นตัวแปรส าคัญเหมือนกัน โดยเพศหญิงจะเป็นเป้าหมาย
รวมทัง้เป็นคนซือ้ที่มีความตอ้งการส าหรบัการซือ้สูง ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑช์นิดใดก็ตาม เป็นตน้ 
ผลิตภัณฑส์ าหรบัเพศชายหรือเด็ก มักจะมองเห็นไดว้่าคนที่ตัดสินใจซือ้มักเป็นเพศหญิงมากยิ่ง
กว่าผูช้าย (ศิรวิรรณ เสรีรตัน,์ 2538) 

1.3. สถานภาพทางครอบครวั (Marital Status) เป็นแผนการที่ส  าคญัของนกัการ
ตลาด โดยจะสนใจกับจ านวน แลว้ก็รูปแบบของบุคคลในครอบครวัที่ใชผ้ลิตภัณฑใ์ดผลิตภัณฑ์
หนึ่ง เพื่อใชใ้นลษัณะของการปรบัปรุงกลยุทธด์า้นการขายใหเ้หมาะสมกบัผูใ้ช้(ศิริวรรณ เสรีรตัน,์ 
2538) 

1.4. การศกึษา (Education) การศึกษาเป็นตวัแปรที่ส  าคญัต่อความสามารถของ
การติดต่อสื่อสารของผูร้บัสาร โดยเชื่อว่าการศึกษาเล่าเรียนนั้นท าใหม้ีความประพฤติแตกต่าง
ออกไป โดยคนที่มีการศกึษาเล่าเรียนสงูจะมีการความพอใจในเรื่องที่มีเหตมุีผลสนบัสนุน แลว้เอา
มาประกอบกิจการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ ์(พรทิพย ์สมัปัตตะวนิชย,์ 2529) 

1.5. รายได ้(Income) รายไดเ้ป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ส  าคัญ เพราะแบบแผนการใชจ้่าย
ขึน้อยู่กับรายไดท้ี่คนไดร้บั (อดุลย ์จาตุรงคกุล และ ดลยา จาตรุงคกุล, 2545) และรายไดเ้ป็นตัว
ระบุอ านาจซือ้ของคนซือ้ เป็นจุดเริ่มของการเกิดสินคา้ที่แตกต่างในสายสินคา้เดียวกัน  (สุดาพร 
กณุฑลบตุร, 2549) 

แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดโทรศัพทเ์คล่ือนที่ 
(สิริพร อปริมาณ, 2548, อา้งถึงใน เกวลิน ช่วยบ ารุง, 2556)  กล่าวว่า การท าการตลาด

ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่  (Mobile Marketing) เป็นการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นสื่อกลางการ
ติดต่อสื่อสารและช่องทางระหว่างตราสินค้ากับผู้บริโภคปลายทาง การท าการตลาดผ่าน
โทรศพัทเ์คลื่อนที่ เป็นช่องทางส่วนตวัที่เกิดขึน้เพื่อตรงเขา้สูก่ลุ่มเป้าหมายและมีความเชื่อมโยงกบั
กลุ่มเปา้หมายไดต้ลอดเวลา โดยรากฐานแนวทางการท าการตลาดผ่านโทรศพัทม์ือถือเป็นขัน้ตอน
การของการวางเป้าหมายและก็การปฏิบัติตามแผน ช่องทางส่งเสริมการขาย ช่องทางติดต่อจัด
จ าหน่ายสินคา้และใหบ้ริการผ่านช่องทางของโทรศพัทเ์คลื่อนที่  การตลาดผ่านโทรศพัทเ์คลื่อนที่
เป็นช่องทางที่ช่วยส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพทางการตลาด ในรูปแบบเดิม เพราะว่าการตลาดใน
รูปแบบนีส้ามารถรองรบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างเร็วและก็มีคุณภาพ เช่น การ



  15 

โฆษณาผ่านเนื ้อความสั้น (SMS) แล้วมีการสนองตอบ สามารถเป็นตัวชี ้วัดถึงจ านวนในการ
ประเมินผลได ้

2.1. แอปพลิเคชัน (App) ค าว่า “App” มีผูคิ้ดคน้การใชแ้อปพลิเคชนัเป็นซอฟตแ์วร์
เล็กๆที่มีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายสังคม , เครื่องคิดเลข, ข่าว, เกมหรือแผนที่  ตาม
วตัถุประสงคเ์หล่านี ้แลว้นอกจากนีย้งัติดตัง้ในโทรศพัทเ์คลื่อนที่ของคณุ หรือ สามารถดาวนโ์หลด
ไดจ้ากรา้น APP 

2.2. โฆษณามือถือ (Mobile Advertising) ประชาสมัพนัธเ์ป็นสิ่งหนึ่งที่ปรากฎอยู่ใน
แอปพลิเคชันบนโทรศัพทม์ือถือ เหมือนกับโปรโมทที่ปรากฎเว็บ ในตอนนีท้ี่รบัรายไดเ้สริมจาการ
ประชาสมัพนัธ ์โปรโมทบนโทรศพัทม์ือถือไดเ้ปลี่ยนเป็นตวัเลือกใหม่ 

2.3. เอ็ม-คอมเมิรซ์ (M-Commerce) หลงัจากอี-คอมเมิรซ์ ท าใหเ้กิดการท าธุรกรรม
จาการซื ้อขายออนไลน์ และน ามาปรับใช้กับโทรศัพท์เคลื่อนที่  ท าให้เกิดระบบพาณิชย์บน
โทรศพัทเ์คลื่อนที่ คือการกระท าของการซือ้สินคา้หรือบริการผ่านโทรศพัทเ์คลื่อนที่ ระบบพาณิชย์
บน โทรศพัทเ์คลื่อนที่ ไดป้ฎิวติัการซือ้ของออนไลน ์ที่สามารถซือ้อะไรจากที่ใดก็ได ้ระบบพาณิชย์
บนโทรศพัทเ์คลื่อนที่ ที่เพิ่มขึน้อย่างรวดเรว็และมีปริมาณมากขึน้แนว้โนม้ที่จะรบัความนิยมในอีก
ไม่ก่ีปี ขา้งหนา้แมว้่าดา้นการรกัษาความปลอดภัยของการซือ้ผ่านทางโทรศัพทก์็ยังคงเป็นความ
กงัวลส าหรบั ผูใ้ชง้าน 

2.4. รหัสสองมิติ (QR Code) รหัสสองมิติ คือ รหัส QR Code ที่ได้พัฒนามาเพื่อ
ตอบสนองการเจริญเติบโตของโทรศพัทเ์คลื่อนที่ รูปแบบ QR Code มีลกัษณะเป็นการบารโ์คด้ที่
สามารถปรากฎบนกระดาษผลิตภณัฑห์รือป้าย และสามารถอ่านไดโ้ดย ใชโ้ทรศพัทเ์คลื่อนที่ หรือ
อปุรกรณเ์ฉพาะการอ่าน QR Code และมี URL อยู่ภายในรหสั ดัง้นัน้เมื่อได ้สแกนรหสั QR Code 
หรือลิงค ์URL นัน้จะน าไปสูเ่ว็บไซต ์และยงัสามารถน าไปสูข่อ้ความหรือขอ้เสนอพิเศษ  

2.5. คูปองมือถือ (Mobile Coupons) คูปองมือถือเป็นตั๋ วอิ เล็กทรอนิกส์ หรือ
ขอ้ความที่ถกูส่งไปยงัโทรศพัทเ์คลื่อนที่ของบุคคล ทั่วไปผ่านทาง SMS หรือขอ้ความ MMS ส าหรบั
คนที่ไดส้่วนลดในสินคา้หรือบริการ จะช่วยในการผลกัดนัอย่างใดอย่างหนึ่งในดา้นการจดัเก็บหรือ
เขา้ชมเว็บไซต ์ตวัอย่างเช่น ไดร้บัขอ้ความ SMS ที่จะไดร้บัสว่นลด 20 เปอรเ์ซ็นพิซซ่าที่พิซซาเอ๊กซ์
เพลซ เป็นตน้ 

2.6. การตลาดที่อยู่ของโทรศัพท์เคลื่อนที่  (Location Based Mobile Marketing) 
องคป์ระกอบของตลาดตามที่อยู่ของโทรศัพทเ์คลื่อนที่ประกอบไปดว้ย 2 องคป์ระกอบหลกั ดังนี ้
สว่นแรกคือความสมัพนัธข์องคปูองมือถือ และที่อยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสม เพื่อแลกสินคา้โฆษณา
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ยัง เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยใช ้จีพีเอส และสามารถเขา้ถึงผูช้มไดใ้น
ปริมาณมาก และมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ส่วนที่สอง รวมจุดเด่นของแอปพลิเคชัน แลว้ก็
เว็บที่แสดงต าแหน่งเขา้ ร่วมกัน อาทิเช่นแนวทางของแอปพลิเคชันเฟชบุ๊ค สามารถแสดงสถานะ 
ต าแหน่งแลว้ก็สถานที่ รวมกันในเครื่อข่ายทางด้านสังคม ไดร้วมไวบ้นโทรศัพท์ เพื่อช่วยท าให้
สามารถบอกใหส้งัคมรูดี้ว่าขณะนีอ้ยู่สถานที่ใด 

2.7. การช าระเงินมือถือ (Mobile Payments) เมื่อต้องการซื ้อสินค้าออนไลน์ใน
ขณะนั้น เราไม่จ าเป็นต้องกดเงิน และใช้เวลานานอีกต่อไป ในปัจจุบัน สามารถจ่ายเงินผ่าน
โทรศพัทม์ือถือได ้เพียงแค่ดาวนโ์หลดแอปพลิเคชนั และก็สามารถจ่ายเงินเขา้บญัชีไดใ้นทนัทีผ่าน
คุณลักษณะของอุปกรณ์  โทรศัพท์มือถือแนวคิดเก่ียวกับโมบายแอปพลิ เคชัน (Mobile 
Application) 

โปรแกรมประยุกตส์  าหรบัอปุกรณเ์คลื่อนที่ ประกอบดว้ย Mobile กบั Application ซึ่งคือ
(สชุาดา พลาชยัภิรมยศิ์ล, 2556, อา้งถึงใน ณัฐพฒัน ์ชลวณิช, 2556) ค าว่า Mobile คือ เครื่องมือ
ติดต่อพกพาหมายถึงมีขนาดเล็กและน า้หนกัเบาใชพ้ลงังานค่อนขา้งจะนอ้ย มกัท าหนา้ที่ไดห้ลาย
สิ่งหลายอย่าง ตัวอย่างเช่น ติดต่อแลกขอ้มูลกับคอมพิวเตอรไ์ด ้ที่ส  าคัญคือสามารถเพิ่ม หน้าที่ 
(Function) การท างานได ้ส่วนแอปพลิเคชนั (Application)เป็นซอฟทแ์วรท์ี่ใชเ้พื่อช่วยการ ท างาน
ของผูใ้ช ้(User) โดยแอปพลิเคชนั (Application) จ าเป็นตอ้งเชื่อมต่อกบัผูใ้ช ้(User Interface หรือ 
UI) เพื่อเป็นตัวกลางส าหรบัในการด าเนินการต่างๆ Mobile Application ก็เลยเป็นแอปพลิเคชนัที่
มีความรูค้วามเขา้ใจที่จะสามารถช่วยรูปแบบการท างานของผูใ้ชง้านบนอปุกรณ์การสื่อสารแบบ
น าพา เช่น โทรศัพทม์ือถือ แท็บเล็ต ซึ่งแอปพลิเคชัน ที่ต่างกันออกไปบนโทรศัพทเ์คลื่อนที่แบบ
สมารท์โฟน แท็บเล็ต ส าหรบัอปุกรณเ์คลื่อนที่ (Mobile Application) ไดเ้ขา้มามีหนา้ที่ส  าหรบัเพื่อ
การด ารงชีวิตทุกวัน อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีติดต่อสื่อสารที่มีการเปลี่ยน
อย่างเรว็ตลอดระยะเวลา ท าใหน้กัออกแบบโปรแกรมไดป้รบัปรุง โปรแกรมปรบัใชส้  าหรบัเครื่องมือ
เคลื่อน ที่จะตอบสนองสิ่งที่ตอ้งการใชง้านอปุกรณ์เคลื่อนที่ต่างกัน แลว้ก็ใชง้านอปุกรณ์เคลื่อนที่
ต่างกันของผูร้บับริการ ซึ่งปัจจุบนัการใชโ้ปรแกรมประยุกต ์ส าหรบัอุปกรณ์เคลื่อนที่นัน้ได้เป็นที่
ยอมรบัอย่างมากในประเทศไทย โดยมีแรงผลักดันจากอุปกรณ์เคลื่อนที่รุ่นใหม่ๆที่มีฟังก์ชั่นการ
ท างานที่มากมาย ประเภทของโปรแกรมประยุกตส์  าหรบัอุปกรณเ์คลื่อนที่ในการส ารวจครัง้นีแ้บ่ง
ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ แอปพลิเคชันเพื่อการสื่อสาร (Communication Application) แอป
พลิเคชันเพื่อ รองรับการใช้งานมัลติมีเดีย (Multimedia Application) แอปพลิเคชันเพื่อการ
ท่องเที่ยว (Travel Application) และแอปพลิเคชนัเพื่อเพิ่มประโชยนใ์ชส้อย (Utility Application) 
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ซึ่งแอปพลิเคชันเคพลัสชอป (K PLUS SHOP) เป็นแอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มผลดีใช้สอย 
(Utility Application) เพิ่มอีกจาก เคพลัส แบงกิ ้ง ที่ใช้เพื่อการจ่ายเงินและจัดการรา้นค้าผ่าน
เครื่องโทรศพัทส์มารท์โฟน ซึ่งไดร้บัความนิยมจาก ลกูคา้ของธนาคากสิกรไทยกลุม่ลกูคา้กลุ่มผูซ้ือ้
และผูข้ายสินคา้ออนไลน ์เพื่อรองรบัความตอ้งการของ ผูใ้ชง้านที่ตอ้งการความสะดวกและรวดเร็ว 
ไม่ว่าอยู่สถานที่ใดเวลาใดก็สามารถท าธุรกรรมทางการเงินได ้ 

แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซือ้ 

การตดัสินใจ (Decision Making) เป็นขัน้ตอนหนึ่งของขัน้ตอนเลือกบางสิ่งจากช่องทาง
ต่างๆที่มีอยู่ของผูใ้ช ้โดยมีผูใ้หค้วามหมายของแนวทางการตดัสินใจซือ้ไวด้งันี ้

(ประชุม รอดประเสริฐ, 2533) กล่าวว่า การตัดสินใจซือ้ คือ แนวทางการสรา้งช่อง
ทางการปฏิบัติงานไวห้ลายหนทาง แลว้พิจารณา ตรวจทาน และก็ประเมินหนทางกลุ่มนี ้เพื่อ
หาทางโอกาสที่เหมาะสมที่สดุเพียงแต่ทางเดียว 

(ฉตัยาพร เสมอใจ, 2549) อธิบายว่า การตดัสินใจ(Decision Making) เป็นการเลือก
ที่จะท าบางอย่างจากลู่ทางต่างๆนัน้ ที่มีอยู่ ซึ่งผูใ้ชม้ักจะตอ้งมีการตดัสินใจในทางเลือกต่างๆของ
ผลิตภณัฑร์วมทัง้บรกิารนัน้อยู่ตลอด 

จากการเรียนรูด้ังที่กล่าวมาข้างต้น นักวิจัยสามารถสรุปได้ว่าการตัดสินใจ คือ แนว
ทางการสรา้งโอกาสไวห้ลายหนทาง เพื่อน ามาตัดสินใจ ใชบ้ริการ โดย พิจารณาตรวจดู ประเมิน
ช่องทาง แลว้ก็เอามาตดัสินใจ ที่จะเลือกทางที่เหมาะสมที่สดุเพียงแต่ทางเดียวที่จะสามารถตอบ
โจทยค์วามตอ้งการของผูร้บับริการได้ กรรมวิธีการตัดสินใจของคนซือ้ เป็นล าดับขัน้ตอนส าหรบั
การตัดสินใจซือ้ของผูซ้ือ้มี 5 ขัน้ตอนหมายถึงการรบัรูส้ิ่งที่มีความตอ้งการ การคน้หาขอ้มูล การ
คาดการณห์นทาง การตดัสินใจซือ้ และก็ความประพฤติภายหลงัการซือ้ 

(Philip, 2000) อธิบายว่า ผูบ้ริโภคจะผ่านขัน้ตอนการตัดสินใจซือ้ 5 ขัน้ตอน คือ 1) 
เกิดความตอ้งการ 2) การคน้หาทางเลือก 3) การประเมินทางเลือก 4) พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ 
5) พฤติกรรมภายหลงัการใชซ้ึ่งการตดัสินใจซือ้ ที่มีความสลบัซบัซอ้นนอ้ย อาจมีการกระโดดขา้ม
ขัน้ตอนหรือด าเนินการสลับกัน เช่น การที่ผูห้ญิงที่ตอ้งการซือ้สบู่เป็นประจ า อาจเริ่มจากความ
ตอ้งการสบู่ไปสู่การตดัสินใจซือ้โดยตรง โดยขา้มขัน้ตอนการหาขอ้มลู ประเมินทางเลือกเป็นหลกั
ในการศึกษาขัน้ตอนกระบวนการตดัสินใจซือ้ เพราะสามารถครอบคลมุนิสยัการพิจารณาซือ้สินคา้
ที่เกิดขึน้เมื่อผูบ้ริโภคเผชิญหน้ากับการตัดสินใจซื ้อใหม่ที่มีความซบัซอ้นสูง เพราะฉะนัน้นักการ
ตลาดควรตอ้งท าความเขา้ใจในความประพฤติการซือ้ผลิตภณัฑแ์ละก็บรกิารในแต่ละขัน้ตอน เพื่อ
คน้หาสิ่งที่มีผลกระทบในแต่ละขัน้เพื่อสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ผูซ้ือ้ในทกุระดบัของวิธีการซือ้ 
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ภาพประกอบ 6 กระบวนการตดัสินใจซือ้ 5 ขัน้ตอน 

ที่มา : Philip, K. (2000). Marketing management: Analyzing consumer marketing 
and Buyer behavior (The Millennium). New Jersey: Prentice Hall. 

 
(อดุลย ์จาตุรงคกุล และ ดลยา จาตุรงคกุล , 2545) กล่าวว่า นักวิชาการหลายท่านได้

ท าการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมกบักระบวนการตัดสินใจ และพบว่าเป็นการแกไ้ขปัญหา โดยการ
แก้ไขปัญหาของผูบ้ริโภคนั้นเป็นการชั่งน า้หนักและประเมินลักษณะของผลิตภัณฑห์รือบริการ 
เรียกว่าเป็นการตัดสินใจโดยใชเ้หตุผล แต่บางครัง้การตัดสินใจก็มักเกิดจากอารมณ์ ดั งนั้นการ
ตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑห์รือบรกิารจึงมกัเป็นไปในรูปการผสมระหว่างเหตผุลและอารมณ ์

(อดลุย ์จาตรุงคกลุ และ ดลยา จาตรุงคกลุ, 2546) กล่าวว่า กระบวนการตดัสินใจซือ้เป็น
ล าดับการกระท าซึ่งต่อเนื่องกันไปจนส าเร็จ ณ ระดับหนึ่งก่อนหน้าที่ผูบ้ริโภคจะมีอาการแสดง
ออกไปในการซือ้ โดยจะมีประบวนการตดัสินใจเป็นล าดบัขัน้ตอน ดงันี ้

1. การเล็งเห็นปัญหาหรือตระหนักถึงความตอ้งการ เป็นการประเมินความแตกต่าง
ระหว่างสิ่งที่ปรารถนา (Desired State of Affairs) กับสภาพที่แท้จริง (Actual State of Affairs) 
อย่างมากพอจนท าใหเ้กิดการเรา้ และท าใหก้ระบวนการตดัสินใจเกิดขึน้ 

2. การเสาะแสวงหาขอ้มูล เป็นการแสวงหาข่าวสารที่ตนเก็บรกัษาไวใ้นหน่วยความ
ทรงจ าหรือหาข่าวสารที่เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจจากสิ่งแวดลอ้ม 

3. การประเมินค่าทางเลือกก่อนซือ้ เป็นการประเมินผลทางเลือกในดา้นผลประโยชน์
ที่คาดหวงัจะไดร้บั และท าใหก้ารเลือกทางเลือกที่ตนชอบลดนอ้ยลง จะไดง้่ายต่อการตดัสินใจ 

4. การซือ้ เป็นการไดม้าซึ่งทางเลือกในสิ่งที่ชอบหรือทดแทนได ้
5. การบรโิภคหรืออปุโภค เป็นการอปุโภคบรโิภคผลิตภณัฑห์รือบรกิารที่ไดเ้ลือกมา 
6. การประเมินทางเลือกหลังการซือ้ เป็นการประเมินการอุปโภคบริโภคผลิตภัณฑ์

หรือบรกิารว่ามีความพงึพอใจแค่ไหน 
จากการเรียนรูแ้นวความคิดและก็แนวคิดที่เก่ียวกบัขัน้ตอนตดัสินใจ ท าใหรู้ถ้ึง ระบบการ

ตัดสินใจของบุคคลแล้วก็ต้นเหตุต่างๆซึ่งสามารถส่งต่อการตัดสินใจ ท าให้มีแนวโน้มเลือกใช้

การรบัรูค้วาม

ตอ้งการ 

การคน้หา

ขอ้มลู 

การประเมนิ

ทางเลอืก 

การตดัสนิใจ

ซื้อ 

พฤตกิรรมหลงั

การซื้อ 
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บรกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนโทรศพัทเ์คลื่อนที่ ที่สามารถใชป้ระโยชนเ์ป็นแนวคิดเบือ้งตน้ส าหรบั
การจดัเตรียมแบบส ารวจส าหรบัเพื่อการเก็บรวบรวมขอ้มลูในการศกึษาต่อไปได ้

แนวคิดเกี่ยวกับองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส ์

ในการท าเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพ และ มีท าให้คนเข้ามาสนใจใช้บริการ จะต้องมี
องค์ประกอบหลายประการ (ศิริวรรณ เสรีรตัน์และคณะ, 2546, น. 77) ได้เสนอแนวความคิด
เก่ียวกบัลกัษณะของเว็บไซตท์ี่ดี ควรจะมีองคป์ระกอบที่ส  าคญั 7 ประการ ดงันี ้

1.รูปลกัษณ ์(Context) ประกอบดว้ยการจดัผงัและออกแบบ ถือเป็นหวัใจอนัดบั 
หนึ่งของการทาให้เว็บไซตด์ูน่าสนใจ โดยรูปแบบของขอ้มูลภายในเว็บไซต์ ควรมี

ทั้งตัวหนังสือ เสียง รูปภาพ และควรปรบัปรุงข้อมูลให้ใหม่อยู่เสมอ นอกจากนั้น ต้องมีความ
ถกูตอ้ง สามารถอา้งอิงถึงแหลง่ของขอ้มลูได ้

2.เนือ้หา (Content) ควรจะมีเนือ้หาที่น่าสนใจบนเว็บไซตใ์นรูปแบบหลากหลายเขา้
ดว้ยกนั ไม่ว่าจะเป็น ตวัอักษร ภาพประกอบ เสียง และภาพเคลื่อนไหว เพื่อใหเ้ว็บไซตม์ีความน่า
ดงึดดูมากยิ่งขึน้ เพื่อกระตุน้ใหผู้ช้มไม่เกิดความเบื่อหน่าย ในการคน้หาขอ้มลู 

3.ชุมนุมชนหรือสังคมในเว็บไซต์ (Community) คือ การรวมตัวของกลุ่มของผู้คน
ปริมาณหนึ่งที่อยู่ดว้ยกนัภายใตส้ถานที่หนึ่งดว้ยกัน โดยมีการเจรจาตอบโตก้ัน รวมทัง้นบัว่าเป็น
บรกิารรูปปแบบหนึ่งที่เกิดสงัคมออนไลนไ์ดแ้ละก็สรา้งใหก้ าเนิดสงัคม ซึ่งการมีสงัคมในเว็บจะช่วย
ท าใหเ้ว็บมีผูเ้ขา้มาใชอ้ย่างสม ่าเสมอ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายละเอียดหรือขอ้มูลแมก้ระนัน้ไดม้า
จากผูซ้ือ้ ท าใหช้่วยท าใหล้ดเงินลงทุนแลว้ก็เวลาส าหรบัการหาขอ้มูลมาใส่เว็บซึ่งขอ้มูลกลุ่มนีจ้ะ
เปลี่ยนไปตามแบบและก็กลุม่ของผูค้นที่เขา้มาอยู่ในสงัคมของเว็บ 

4.การปรบัแต่ง (Customization) คือ การปรบัปรุงขอ้มูล จะช่วยท าใหพ้วกเรารูเ้รื่อง
ความประพฤติของผู้ใช้ โดยการเก็บข้อมูลผ่านเว็บ โดยการปรับปรุงแก้ไขเว็บให้ตรงกับสิ่งที่
ตอ้งการของผูใ้ชส้ามารถท าเป็นหลายตน้แบบ ดงัต่อไปนี ้

4.1 การปรบัปรุงแกไ้ขขอ้มลูเพื่อการบรกิาร ที่จะตอบสนองกบัความอยากไดข้อง
ผูใ้ชไ้ดอ้ย่างแม่นย ารวมทัง้ชีเ้ฉพาะเฉพาะตวั 

4.2 การปรบัปรุงสินค้าเพื่อการค้าขาย เป็นการแก้ไขความเหมาะสมระหว่าง
ผลิตภัณฑ์กับลูกค้า เมื่อลูกค้าจะสัมผัสว่าผลิตภัณฑ์ชิ ้นนั้นๆไม่เหมือนรา้นค้าอ่ื น จะก่อให้
ผลิตภณัฑม์ีความพิเศษกว่าผลิตภณัฑร์า้นคา้อ่ืนทั่วๆไป 

4.3 การเก็บขอ้มูลของลูกคา้เพื่อการน าเสนอขอ้มูล การเลือกขอ้มูลกับลูกคา้ให้
ตรงกนักบัลกัษณะของลกูคา้เฉพาะแต่ละรายใหม้ากขึน้ เช่น ใหม้ีการลงทะเบียนเพื่อใชเ้ว็บไซต ์
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5. การสื่อสาร (Communication) เป็นการพิจารณาถึงวิธีการที่ผูใ้ชส้ามารถเขา้ถึง
เว็บไซต์ได้ไม่ยุ่งยากและรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารแบบสองทาง หนทางติดต่อกับ
ผูร้บับริการในเว็บ ยิ่งมีหนทางส าหรบัการติดต่อสื่อสารกบัผูใ้ชม้ากมายเยอะแค่ไหน ก็จะมีผลให้
ผูใ้ชส้ามารถเขา้ถึงขอ้มลูรวมทัง้บรกิารในเว็บเพิ่มขึน้เรื่อยๆ 

6. การเชื่อมโยง (Connection) คือ ช่องทางในการสื่อสารควรแบ่งออกเป็นหมวดหมู่
เพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถคน้หาเว็บไซตท์ี่ตอ้งการไดอ้ย่างง่าย 

7. การค้า (Commerce) เป็นการค้าขายผ่านเว็บ ซึ่งท าให้สรา้งรายได้ให้กับเว็บอี
คอมเมิรซ์หรือการคา้ขาย บางทีอาจจะเป็นองค์ประกอบ (Module) ชิน้หนึ่ง ที่เป็นวิถีทางเสริม
ใหก้บัเว็บไดท้กุประเภท เพื่อท าใหเ้ว็บมีบรกิาร มีขอ้มลูที่นานาประการใหก้บัผูร้บับรกิารดา้นในเว็บ 

แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (The Technology Acceptance Model: TAM) 

เป็นทฤษฎีที่คิดค้นโดย (Davis, Bagozzi & Warshaw, 1989, อ้างถึงใน ภัทราวดี วงศ์
สุเมธ, 2556) ซึ่งพัฒนามาจากแนวคิดของ(The Theory of Reasoned Action : TRA) โดย TAM 
จะเป็นการเรียนรูเ้ก่ียวกับเหตุที่มีผลต่อการยอมรบัหรือการตัดสินใจที่จะใช้เทคโนโลยีใหม่ๆซึ่ง
ปัจจัยส าคัญที่มีผลโดยตรงต่อการยอมรบัเทคโนโลยหรือของใหม่ของผูใ้ช ้มีทัง้สิน้ 3 ปัจจัยไดแ้ก่
การรบัรูค้วามง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) การรบัรูป้ระโยชน์ที่ เกิดจากการใช ้
(Perceived Usefulness) และทศันคติ (Attitude) ซึ่งความตัง้ใจเชิงพฤติกรรมในการใชเ้ทคโนโลยี
จะสง่อิทธิพลต่อการตัง้ใจใช ้และน ามาใชง้านจรงิของเทคโนโลยี 

(Ajzen, 1991 & Davis, 1989, อา้งถึงใน อรทยั เลื่อนวนั, 2555) ไดน้ าแนวความคิด
ของ Technology Acceptance Model (TAM) (Davis, 1989) ปรบัใช้กับการ ท านายพฤติกรรม
แลว้ก็ความรูค้วามเขา้ใจของผูค้นซึ่งมีเนือ้หา ดงัต่อไปนี ้

External Variable หมายถึง อิทธิพลของตวัแปรขา้งนอกสรา้งมาจากการรบัรูใ้ห้
แต่ละบุคคลที่มีอิทธิพลแตกต่างกัน ซึ่งไดแ้ก่ ประสบการณ์ ความรู ้ความเขา้ใจ ความเชื่อ และ
พฤติกรรมทางสงัคม เป็นตน้ 

Perceived Usefulness หมายถึง การรบัรูถ้ึงคณุประโยชนท์ี่เกิดขึน้มาจากการใช้
ซึ่งเป็นตวั ก าหนดการรบัรูใ้นแต่ละบุคคล พดูอีกนยัหนึ่ง แต่ละคนจะรบัรูไ้ดว้่าเทคโนโลยีจะมีส่วน
ช่วยในการพฒันา หรือศกัยภาพผลงานของตนไดอ้ย่างไรบา้ง 

 Perceived Ease of Use หมายถึง การรบัรูค้วามง่ายส าหรบัในการใชง้านซึ่ง
เป็นตวัก าหนดการรบัรู ้ในปรมิาณหรือความส าเรจ็ที่ก าลงัจะไดร้บัว่าตรงกบัที่อยากไดห้รือเปลา่ 



  21 

Attitude toward Use หมายถึง ทัศนคติที่มีต่อการใช้ว่าแต่ละบุคคลให้ความ
สนใจที่จะใช ้ระบบเทคโนโลยีหรือเห็นดว้ยการใชง้าน 

Intention to Use หมายถึง การตั้งมั่นที่จะใช้งาน ซึ่งขึน้อยู่กับแต่ละบุคคลมี
ความประพฤติพอใจที่ จะใชเ้ทคโนโลยี 

Actual Systems Use หมายถึง มีที่แต่ละบุคคลการยอมรบัเทคโนโลยี และก็
น ามาใชง้านจรงิ 

ความรู้เกี่ยวกับบริการแอปพลิเคชันร้านค้าบนโทรศัพทม์ือถือของธนาคารกสิกรไทย (K 
PLUS SHOP) 

จากเจา้ของกิจการยุคเก่านัน้ จ าเป็นตอ้งใชเ้วลาดูกิจการดว้ยตวัเองอย่างใกลช้ิด ในแต่
ละวนัที่ตอ้งดแูลหลายสว่นของรา้น ไม่ว่าจะเป็น ลกูคา้ ลกูนอ้ง เก็บเงิน บรหิารจดัการจนไม่มีเวลา
ส่วนตัว แต่ว่าเมื่อเทคโนโลยีเขา้มามีบทบาท ชีวิตหลกัการท างานของเจา้ของธุรกิจเริ่มเปลี่ยนไป
เจ้าของกิจการสามารถท างานที่ ไหนก็ได้ ขอแค่สามารถเข้าใช้งาน internet และระบบที่ ใช้
ตรวจสอบธุรกิจทางการเงินของรา้น 

ในช่วงที่ประเทศไทยก าลงัถูกพฒันาใหก้ลายเป็นสงัคมไรเ้งินสด ซึ่งต่างประเทศหลายๆ
ประเทศก็เป็นสงัคมไรเ้งินสดเช่นกัน เช่น ประเทศจีน ซึ่งปัจจุบัน นักท่องเที่ยวจีนไดม้าท่องเที่ยว
ประเทศไทยเป็นจ านวนมาก ซึ่งส่งผลดีคือพ่อคา้ แม่คา้ และลกูคา้ที่ไม่ตอ้งถือเงินสด ก็สามารถท า
ธุรกิจ ซือ้ขายไดท้ันที ทางธนาคาร กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) จึงได ้พัฒนาแอพลิเคชัน K PLUS 
SHOP เพื่อรองรบัการท าธุรกรรมทางการเงิน ใหก้บัพ่อคา้ แม่คา้ ลกูคา้ในประเทศไทยและต่างชาติ 

K PLUS SHOP คือ แอพพลิเคชนัที่ใชใ้นการรบัช าระเงินส าหรบัรา้นคา้ ไม่ว่าจะเป็นการ
ขายของแบบขายหนา้รา้นตามพืน้ที่ต่างๆหรือรา้นคา้ออนไลน ์ก็สามารถใชง้านไดง้่าย โดยการใช ้
QR Code รบัสแกนที่ไดจ้าก Mobile Banking ทุกธนาคาร และ E-Wallet ที่รองรบัช่างต่างชาติที่
เขา้มาซือ้สินคา้และบริการในประเทศไทย เช่น Alipay เมื่อจ่ายเงินแลว้ จะไดร้บัการแจง้เตือนเงิน
เขา้ในทนัทีทนัใด แลว้ก็ดยูอดขายไดใ้นทนัที 

วิธีการใชง้าน K PLUS SHOP แอพพลิเคชนั หากเปิดใชง้านครัง้แรก ใหเ้ปิดแอพพลิเคชนั
มา แลว้กรอกอีเมลที่มีการสมคัรใชง้านของธนาคารไว ้จากนัน้ กรอก “PIN 6 หลกั” แลว้กด “กรอก
ขอ้มลูยืนยนัตวัตน” เพื่อกรอก “เลขบตัรประชาชนของเรา” จากนัน้ใส ่“รหสั OTP” ที่ไดร้บัทางเบอร์
โทรศพัทก์ดปุ่ ม ถัดไป กรอก PIN เขา้สู่ระบบอีกครัง้ เพื่อสรา้งโพรไฟลร์า้นคา้ เมื่อกรอกขอ้มลูครบ
แลว้กด “แกไ้ขเสรจ็สิน้” จากนัน้เริ่มใชง้านไดเ้ลย 
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ภาพประกอบ 7 เปิดใชง้าน K PLUS SHOP 

ที่มา : https://blog.sellsuki.co.th/รีวิวแอปพลิเคชนั-k-plus-shop 
 

 

ภาพประกอบ 8 กรอก OTP เพื่อรบั SMS 

ที่มา : https://blog.sellsuki.co.th/รีวิวแอปพลิเคชนั-k-plus-shop 

https://blog.sellsuki.co.th/รีวิวแอปพลิเคชัน-k-plus-shop
https://blog.sellsuki.co.th/รีวิวแอปพลิเคชัน-k-plus-shop
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วิธีการสรา้ง QR Code แบบไม่ระบุเงิน เลือก “QR รบัเงิน” เมื่อมี QR Code แลว้ เราจะ
สามารถแสดงใหก้บัลกูคา้ เพื่อลกูคา้สแกนส าหรบัในการจ่ายเงินผ่าน Mobile Banking 

 

 

ภาพประกอบ 9 วิธีการสรา้ง QR Code แบบไม่ระบเุงิน 

ที่มา : https://blog.sellsuki.co.th/รีวิวแอปพลิเคชนั-k-plus-shop 
 
วิธีการสรา้ง QR Code แบบระบุเงิน กดที่ปุ่ ม “เรียกเก็บเงิน” ในหนา้ต่อไป มีช่องว่า“ระบุ

จ านวนเงิน” ที่ตอ้งการเรียกเก็บ ใสจ่ านวนเงิน แลว้กด “สรา้ง QR รบัเงิน” 
 

 

ภาพประกอบ 10 วิธีการสรา้ง QR Code แบบระบเุงิน 

ที่มา : https://blog.sellsuki.co.th/รีวิวแอปพลิเคชนั-k-plus-shop 

https://blog.sellsuki.co.th/รีวิวแอปพลิเคชัน-k-plus-shop
https://blog.sellsuki.co.th/รีวิวแอปพลิเคชัน-k-plus-shop
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วิธีดยูอดขาย บญัชีรายรบั กดปุ่ ม “สรุปยอดขาย”  เราสามารถเลือกดยูอดขายไดท้ัง้แบบ
รายชั่วโมง รายวัน หรือรายเดือน ถ้าจะต้องกาสรุปรายงานยอดขาย เพียงแค่กดปุ่ ม “รายงาน
ยอดขาย” แลว้เลือกเดือนที่อยากได ้กด “ส่งรายงานเขา้อีเมล” ระบบจะส่งรายงานทางอีเมลที่เรา
สมคัรสมาชิก 

 

ภาพประกอบ 11 วิธีการดยูอดขาย 

ที่มา : https://blog.sellsuki.co.th/รีวิวแอปพลิเคชนั-k-plus-shop 

เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
(ฤทัยภัทร ท าว่อง , 2557) ศึกษาถึงการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่าน

แอพพลิเคชั่นบนสมารท์โฟนของลกูคา้ธนาคารออมสิน ในเขตล าปาง 1  
ผลการศึกษา พบว่า ลกูคา้ธนาคารมีกระบวนการในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการทาง

การเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมารท์โฟนในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ระดบัการตัดสินใจมากที่สุด
คือ ขัน้ประเมินหลงัการซือ้ รองลงมาคือ ขัน้การตัดสินใจใชบ้ริการ และขัน้การประเมินทางเลือก 
ตามล าดบั เมื่อเปรียบเทียบการบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบน
สมารท์โฟนของลูกค้าธนาคารออมสินตามลักษณะบุคคล พบว่า แตกต่างกันตามอายุ ระดับ
การศกึษาและอาชีพ 
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(จิราภรณ์ หนูเนียม, 2561) จากการวิเคราะห ์เรื่องปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการทาง
ธุรกรรมทางการเงินดว้ยแอพพลิเคชั่นโมบายแบงกก์ิง้พลสัของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลได ้ดงันี ้

ผลการทดสอบสมมติฐานที่  1 พบว่าผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตรท์ี่
แตกต่างกันทัง้6ดา้นไม่ว่าจะเป็นดา้นเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดห้รือดา้นสถานภาพ 
ที่แตกต่างกนัมีการเขา้ใชง้านการทางธุรกรรมทางการเงินในแอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงกก์ิง้พลสัใน
บรกิารที่แตกต่างกนัรวมไปถึงความถ่ีในการเขา้ใชง้านระยะเวลาช่วงเวลาอปุกรณใ์นการเขา้ใชง้าน
และเหตุผลที่ท าใหเ้ลือกใชบ้ริการแอพพลิเคชั่นที่แตกต่างกนัอาจจะเป็นเพราะดว้ยความแตกต่าง
กนัทางดา้นปัจจยัส่วนบุคคลที่ท าใหเ้กิดขอ้จ ากดัของแต่ละบุคคล ไม่ว่าจะเป็นลกัษณะความชอบ 
กิจกรรม หรือลักษณะการด าเนินชีวิตที่แตกต่างกัน ส่งผลถึงการเข้าใช้บริการในการเข้าทาง
ธุรกรรมทางการเงินด้วยแอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ ้งพลัสของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) แตกต่างกนั 
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บทที3่ 
วิธีการด าเนินการศึกษาค้นคว้า 

ในการวิจัยครัง้นี ้เป็นการศึกษา ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการใช้
บริการแอปพลิเคชันรา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทยจ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยผูว้ิจยัไดด้  าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอย่าง 
2. การสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
3. ขัน้ตอนการสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
4. วิธีด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลู 
5. การจดักระท าขอ้มลูและการวิเคราะหข์อ้มลู 

การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
ตวัแทนของรา้นคา้ที่มีบญัชีธนาคารกสิกรไทยและใชบ้รกิารธนาคารกสิกรไทย ในเขต

กรุงเทพมหานคร 
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้คือ ตวัแทนของรา้นคา้ที่มีบญัชีธนาคารกสิกรไทย
และใชบ้รกิารธนาคารกสิกรไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร 

จ านวนตัวอย่าง 
ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอนได ้ดังนั้น ผูว้ิจัยจึงก าหนดตัวอย่าง โดยใชสู้ตร

ค านวนแบบไม่ทราบจ านวนประชากร (กัลยา วานิชยบ์ัญชา, 2546, น. 26-27) ที่มีระดับความ
เชื่อมั่น 95% ก าหนดค่าความคาดเคลื่อน 5% ไดข้นาดตวัอย่าง 385 คน 

 n  =  Z2pq 

            B2 

เมื่อ  n  แทน   ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
B  แทน   ระดบัความคลาดเคลื่อน 
Z  แทน   z score ขึน้อยู่กบัระดบัความเชื่อมั่น 
p  แทน   ความน่าจะเป็นของประชากรท่ีศกึษา 
q  แทน   1-p 
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โดยก าหนดให้มีค่าความเชื่อมั่นที่ 95% Z จะเท่ากับ 1.96 และก าหนดให ้P = 
0.5 และ D = ค่าความคลาดเคลื่อนที่อนโุลมได ้5% จะไดผ้ลดงันี ้

 n  = (1.96)2(0.5) (1-0.5)  

     (0.05)2 

n  = 385 คน 

ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี ้จ  านวน 385 คน และผู้วิจัยขอเพิ่ม 15 
ตวัอย่าง รวมขนาดกลุม่ตวัอย่างทัง้หมดเป็น 400 คน 

 
วิธีการสุ่มตัวอย่าง 

การเก็บขอ้มลูใชว้ิธีการสุม่ตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน ดงันี ้
ขัน้ตอนที่ 1 การสุ่มตัวอย่างแบบเลือกเขตแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

จากกรุงเทพมหานครมีจ านวนทัง้หมด 50 เขต โดยผูว้ิจยัท าการเลือกเขต 10 แห่ง คือ 
1. เขตบางพลดั 
2. เขตราชเทวี 
3. เขตบางกะปิ 
4. เขตบางคอแหลม 
5. เขตหลกัสี่ 
6. เขตบางเขน 
7. เขตจตจุกัร 
8. เขตดินแดง 
9. เขตลาดพรา้ว 
10. เขตทวีวฒันา 

เพราะเหตุอันเนื่องมาจาก ผู้วิจัยได้พบว่าในแต่ละเขตดังกล่าวเป็นแหล่งรวม
ศนูยก์ลางการคา้ เช่น รา้นคา้ตลาดนัด รา้นคา้อาคารพานิชย ์รา้นคา้ในหา้งสรรพสินคา้กลางแจง้ 
อา้งอิงจากเว็บไซต ์http://www.thaismescenter.com/20-อนัดบัตลาดนดักลางคืน-ฮิตสดุปี-2017 
เพื่อที่จะไดส้ามารถเก็บรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายมากที่สดุ และกระจายตาม
ประชากรศาสตรม์ากที่สดุ 
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ขัน้ตอนที่ 2 ก าหนดวิธีการเลือกแบบโควตา้ (Quota Sampling) จะก าหนดขนาด
ตวัอย่างที่จะเก็บในแต่ละเขตที่ถกูเลือกขึน้มาจากขัน้ตอนที่ 1 

ขนาดตวัอย่างที่จะเก็บในแต่ละเขต  = ขนาดตวัอย่างทัง้หมด 
   จ านวนเขตที่เลือก 

= 400 

10 

ขนาดตวัอย่างที่จะเก็บในแต่ละเขต = 40 
ดงันัน้จะไดจ้ านวนตัวอย่างแต่ละเขตเท่าๆ กนั คือ 40 ตัวอย่าง รวม 10 เขต เท่า 

400 ตวัอย่าง 

ตาราง 1 แสดงจ านวนตวัอย่างของแต่ละเขต 

รายชื่อเขต แหลง่กลุม่รา้นคา้ จ านวตวัอย่าง (คน) 

1. เขตบางพลดั ตลาดนดัช่างชุ่ย 40 

2. เขตราชเทวี ตลาดนีออน 40 

3. เขตบางกะปิ ตะวนันาชอ้ปป้ิงปารค์ 40 

4. เขตบางคอแหลม เอเชียทีค เดอะรเิวอร ์ฟรอ้นท ์ 40 

5. เขตหลกัสี่ Urban Square 40 

6. เขตบางเขน ตลาดนดัเลียบด่วนรามอินทรา  40 

7. เขตจตจุกัร Retro Market Thailand 40 

8. เขตดินแดง ตลาดนดัรถไฟ รชัดา 40 

9. เขตลาดพรา้ว ตลาดนดัหวัมมุ Market & More 40 

10. เขตทวีวฒันา ตลาดเวิรล์มารเ์ก็ต 40 
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ขัน้ตอนที่ 3 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบใชค้วามสะดวก (Convenience Sampling) 
โดยแจกแบบสอบถามกบักลุม่ตวัอย่างที่ใหค้วามร่วมมือในแต่ละเขตที่สุ่มไดใ้นขัน้ตอนที่ 2 จนครบ
ตวัอย่างแต่ละเขต คือ เขตละ 40 คน จนครบจ านวนทัง้หมด 400 คน 

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 3 สว่นดงันี ้

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งมี
ลกัษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close – ended questions) เป็นลกัษณะการตัง้ค าถามที่มี
การก าหนดตวัเลือกค าตอบไวแ้ลว้เพื่อใหผู้ต้อบเลือกที่ก าหนดไวใ้หเ้ท่านัน้และเป็นค าตอบเดียวที่
ตรงกบัความเป็นจรงิของผูต้อบมากท่ีสดุ มีจ านวน 6 ขอ้ 

ข้อที1่. เพศ เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามก าหนด (Nominal Scale) 
1. ชาย 
2. หญิง 

ข้อที2่. อายุ เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) 
1. 15 - 24 ปี 
2. 25 – 34 ปี 
3. 35 – 44 ปี 
4. 45 – 54 ปี 
5. มากกว่า 55 ปี 

ข้อที่3. ระดับการศึกษา เป็นระดับการวัดขอ้มูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal 
Scale) 

1. ต ่ากว่าปรญิญาตรี 
2. ปรญิญาตรี หรือ เทียบเท่า 
3. สงูกว่าปรญิญาตร ี

ข้อที่4. สถานภาพ  เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามก าหนด (Nominal 
Scale) 

1. โสด 
2. สมรส / อยู่ดว้ยกนั 
3. หย่ารา้ง / หมา้ย / แยกกนัอยู่ 
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ข้อที5่. อาชีพ เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามก าหนด (Nominal Scale) 
1. นกัเรียน/นกัศกึษา 
2. พนกังานบรษิัทเอกชน 
3. แม่บา้น/พ่อบา้น 
4. ขา้ราชการ/รฐัวิสาหกิจ 
5. ประกอบธุรกิจสว่นตวั/เจา้ของกิจการ 
6. อ่ืนๆ โปรดระบ.ุ.......... 

ข้อที่6. รายได้เฉล่ียต่อเดือน เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ 
(Ordinal Scale) 

1. ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท 
2. 15,001-25,000 บาท 
3. 25,001-35,000 บาท 
4. 35,001-45,000 บาท 
5. มากกว่า 45,000 บาทขึน้ไป 

 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามนีจ้ะเป็นค าถามเก่ียวกับปัจจัยองค์ประกอบของเว็บไซต์

พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสข์องผูต้อบแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 7 ดา้น ดงันี ้
1. ดา้นองคป์ระกอบหรือรูปลกัษณ ์   จ านวน 3 ขอ้ 
2. ดา้นสว่นประกอบที่เป็นเนือ้หา    จ านวน 3 ขอ้ 
3. ดา้นเป็นที่ส  าหรบัชมุนมุชนหรือสงัคมในเว็บไซต ์ จ านวน 3 ขอ้ 
4. ดา้นการท าใหต้รงกบัความตอ้งการเฉพาะของลกูคา้ จ านวน 3 ขอ้ 
5. ดา้นการสื่อสาร     จ านวน 3 ขอ้ 
6. ดา้นการเชื่อมโยง     จ านวน 3 ขอ้ 
7. ดา้นการคา้      จ านวน 3 ขอ้ 

ซึ่งใชแ้บบสอบถามเป็นรูปแบบลิเคอรท์ (Likert Scale) จัดเป็นระดับการวัดขอ้มูล
แบบอันตรภาคชั้น (Interval Scale) ซึ่งเป็นสเกลที่แสดงถึงลักษณะของปัจจัยองคป์ระกอบของ
เว็บไซต์พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ โดยมีค าตอบใหเ้ลือกตอบ 5 ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์ในการให้
คะแนน ดงันี ้
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เห็นดว้ยในระดบัมากท่ีสดุ  ใหค้ะแนนเป็น 5 
เห็นดว้ยในระดบัมาก   ใหค้ะแนนเป็น 4 
เห็นดว้ยในระดบัปานกลาง  ใหค้ะแนนเป็น 3 
เห็นดว้ยในระดบันอ้ย   ใหค้ะแนนเป็น 2 
เห็นดว้ยในระดบันอ้ยที่สดุ  ใหค้ะแนนเป็น 1 

การก าหนดเกณฑ์เฉลี่ยในการอภิปรายโดยอาศัยสูตรค านวณช่วงกวา้งของอันตร
ภาคชัน้ (ณรงค ์โพธิ์พฤกษานนัท,์ 2551) ไดด้งันี ้

  ความกวา้งของชัน้ =    พิสยั 
      จ านวนชัน้  
     = 5 - 1 
         5 
     = 0.8 

ระดบัคะแนน 4.21 – 5.00 หมายถึง เห็นดว้ยในระดบัมากท่ีสดุ 
ระดบัคะแนน 3.41 – 4.00 หมายถึง เห็นดว้ยในระดบัมาก 
ระดบัคะแนน 2.61 – 3.40 หมายถึง เห็นดว้ยในระดบัปานกลาง 
ระดบัคะแนน 1.81 – 2.60 หมายถึง เห็นดว้ยในระดบันอ้ย 
ระดบัคะแนน 1.00 – 1.80 หมายถึง เห็นดว้ยในระดบันอ้ยที่สดุ 

 

ส่วนที่  3  แบบสอบถามนี ้จะเป็นค าถามเก่ียวกับ ปัจจัยทางด้านการยอมรับ
เทคโนโลยีของผูต้อบแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ดา้น ดงันี ้

1. ดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน   จ านวน 3 ขอ้ 
2. ดา้นการรบัรูป้ระโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน  จ านวน 3 ขอ้ 
3. ดา้นทศันคติ      จ านวน 3 ขอ้ 

ซึ่งใชแ้บบสอบถามเป็นรูปแบบลิเคอรท์ (Likert Scale) จัดเป็นระดับการวัดข้อมูล
แบบอันตรภาคชั้น (Interval Scale) ซึ่งเป็นสเกลที่แสดงถึงลักษณะของปัจจัยองคป์ระกอบของ
เว็บไซต์พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ โดยมีค าตอบใหเ้ลือกตอบ 5ระดับ โดยด าหนดเกณฑ์ในการให้
คะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ยในระดบัมากท่ีสดุ  ใหค้ะแนนเป็น 5 
เห็นดว้ยในระดบัมาก   ใหค้ะแนนเป็น 4 
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เห็นดว้ยในระดบัปานกลาง  ใหค้ะแนนเป็น 3 
เห็นดว้ยในระดบันอ้ย   ใหค้ะแนนเป็น 2 
เห็นดว้ยในระดบันอ้ยที่สดุ  ใหค้ะแนนเป็น 1 
การก าหนดเกณฑเ์ฉลี่ยในการอภิปรายโดยอาศยัสตูรค านวณช่วงกวา้งของอนัตร

ภาคชัน้ (ณรงค ์โพธิ์พฤกษานนัท,์ 2551) ไดด้งันี ้
 
  ความกวา้งของชัน้  =    พิสยั 

       จ านวนชัน้ 
      = 5 - 1 
          5 
      = 0.8 

ระดบัคะแนน 4.21 – 5.00 หมายถึง เห็นดว้ยในระดบัมากท่ีสดุ 
ระดบัคะแนน 3.41 – 4.00 หมายถึง เห็นดว้ยในระดบัมาก 
ระดบัคะแนน 2.61 – 3.40 หมายถึง เห็นดว้ยในระดบัปานกลาง 
ระดบัคะแนน 1.81 – 2.60 หมายถึง เห็นดว้ยในระดบันอ้ย 
ระดบัคะแนน 1.00 – 1.80 หมายถึง เห็นดว้ยในระดบันอ้ยที่สดุ 

 
ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชัน

รา้นคา้มือถือธนาคารกสิกรไทยจ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ของ
ผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 5 ขอ้ 

ซึ่งใช้แบบสอบถามเป็นรูปแบบลิเคอรท์ (Likert Scale) จัดเป็นระดับการวัด
ขอ้มูลแบบอันตรภาคชัน้ (Interval Scale) ซึ่งเป็นสเกลที่แสดงถึงลกัษณะของปัจจัยองคป์ระกอบ
ของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์โดยมีค าตอบใหเ้ลือกตอบ 5 ระดบั โดยก าหนดเกณฑใ์นการให้
คะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ยในระดบัมากท่ีสดุ  ใหค้ะแนนเป็น 5 
เห็นดว้ยในระดบัมาก  ใหค้ะแนนเป็น 4 
เห็นดว้ยในระดบัปานกลาง  ใหค้ะแนนเป็น 3 
เห็นดว้ยในระดบันอ้ย  ใหค้ะแนนเป็น 2 
เห็นดว้ยในระดบันอ้ยที่สดุ  ใหค้ะแนนเป็น 1 
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การก าหนดเกณฑเ์ฉลี่ยในการอภิปรายโดยอาศยัสตูรค านวณช่วงกวา้งของอนัตร
ภาคชัน้ (ณรงค ์โพธิ์พฤกษานนัท,์ 2551) ไดด้งันี ้
 

  ความกวา้งของชัน้  =    พิสยั 
       จ านวนชัน้  

= 5 - 1 
         5 
      = 0.8 

ระดบัคะแนน 4.21 – 5.00 หมายถึง เห็นดว้ยในระดบัมากท่ีสดุ 
ระดบัคะแนน 3.41 – 4.00 หมายถึง เห็นดว้ยในระดบัมาก 
ระดบัคะแนน 2.61 – 3.40 หมายถึง เห็นดว้ยในระดบัปานกลาง 
ระดบัคะแนน 1.81 – 2.60 หมายถึง เห็นดว้ยในระดบันอ้ย 
ระดบัคะแนน 1.00 – 1.80 หมายถึง เห็นดว้ยในระดบันอ้ยที่สดุ  
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ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

1.ศึกษาขอ้มูลจากต าราเอกสารบทความ ทฤษฎีหลกัการ และงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง เพื่อ
ก าหนดขอบเขตของการวิจยั และสรา้งเครื่องมือในการวิจยั ใหค้รอบคลุมตามความมุ่งหมายของ
การวิจยั 

2. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสารเพื่ อก าหนดขอบเขตและเนื ้อหา
แบบทดสอบ สรา้งแบบสอบถามโดยแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ ข้อมูลด้านประชากรศาสตร ์ปัจจัย
องค์ประกอบของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี  และ แนวโน้ม
พฤติกรรมการใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. รวบรวมขอ้มลูและเนือ้หาต่างๆ ที่ไดจ้ากเอกสาร งานวิจยั เพื่อน าขอ้มลูที่ไดท้ัง้หมดมา
สรา้งแบบสอบถาม 

4. น าแบบสอบถามที่สรา้งขึน้เสนอต่ออาจารยท์ี่ปรึกษาท าการตรวจสอบและเสนอแนะ
เพิ่ มเติม เพื่ อปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้ถูกต้องและเหมาะสม จากนั้นน าเส นอต่อ
คณะกรรมการควบคมุสารนิพนธ ์เพื่อปรบัปรุงใหม้ีความชดัเจนก่อนน าไปใช ้

5. น าแบบสอบถามที่ไดป้รบัปรุงแลว้ไปทดลองใช ้(Try out) กบักลุ่มที่ไม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง
ผูใ้ชจ้  านวน 40 คนแลว้น ามาหาค่าความเชื่อมั่น 

6. ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามดา้นความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น 
(Reliability) ของเนือ้หาโดยน าแบบสอบถามที่ไดไ้ปไปทดสอบขั้นต้น (Try out) กับกลุ่มที่ไม่ใช่
ตวัอย่างในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลกัษณะคลา้ยคลึงกลบักลุม่ตวัอย่างจ านวน 40 คน แลว้น าผล
ที่ไดไ้ปวิเคราะหห์าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีการหาค่าสมัประสิทธิ์อลัฟาของครอนบคั 
(cronbach’s alpha coefficient)  (กัลยา วานิชยบ์ญัชา, 2546) ค่าแอลฟาที่ไดจ้ะแสดงถึงระดับ

ความคงที่ของแบบสอบถามโดยจะมีค่าระหว่าง 0 < α < 1 ค่าที่ใกลเ้คียงกับ 1  มากแสดงว่ามี
ความเชื่อมั่นสงูโดยก าหนดเกณฑค่์าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ยอมรบัได ้ควรมีค่ามากกว่า 
0.07 จึงจะเป็นแบบสอบถามที่มีความเชื่อมั่น (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2546)  ซึ่งพบว่าค่า 
cronbach’s alpha ของแบบสอบถามที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นีแ้บ่งเป็นรายดา้นคือ องคป์ระกอบของ
เว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสป์ระกอบดว้ย ดา้นองคป์ระกอบหรือรูปลกัษณ์เท่ากับ 0.748 ดา้น
ส่วนประกอบที่เป็นเนือ้หาเท่ากับ 0.753  ดา้นเป็นที่ส  าหรบัชุมนุมชนหรือสงัคมในเว็บไซตเ์ท่ากับ 
0.705 ดา้นการท าใหต้รงกับความตอ้งการเฉพาะของลกูคา้เท่ากับ 0.852 ดา้นการสื่อสารเท่ากับ 
0.751 ด้านการเชื่อมโยงเท่ากับ 0.715 ด้านการค้าเท่ากับ 0.708 การยอมรับเทคโนโลยี
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ประกอบดว้ย ดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้านเท่ากบั 0.813  ดา้นการรบัรูป้ระโยชนท์ี่เกิดจาก
การใชง้านเท่ากับ 0.748 ดา้นทัศนคติเท่ากับ 0.817 และแนวโน้มพฤติกรรมการใชบ้ริการแอป
พลิเคชันรา้นคา้มือถือธนาคารกสิกรไทยจ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ของผูใ้ชบ้ริการเท่ากับ 
0.802 

7. น าแบบสอบถามไปใชก้บักลุม่ตวัอย่าง 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

แหล่งข้อมูล (Source of Data) การวิจัยเรื่องนี ้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Exploratory 
Research) โดยมุ่งศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้บน
โทรศัพท์มือถือ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครโดย
แหลง่ขอ้มลูมีดงันี ้ 

1. แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้จากขอ้มูลที่มีผู ้
รวบรวมไวท้ัง้หน่วยงานของรฐัและเอกชน เพื่อประกอบการสรา้งแบบสอบถามดงันี ้

1.1 หนงัสือพิมพ ์วารสาร สิ่งพิมพต่์างๆ 
1.2 ขอ้มลูทางอินเตอรเ์น็ต 
1.3 หนังสือทางวิชาการ บทความ สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และรายงานที่

เก่ียวขอ้ง 
2. แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจ้ากการใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลจาก

กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ชุด และน าแบบสอบถามที่ไดจ้ากการเก็บรวบรวมมาท าการตรวจสอบ
ความถกูตอ้งของขอ้มลู เพื่อด าเนินการสรุปผลต่อไป 

การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะหข์้อมูล 

เมื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามครบตามจ านวนขนาดตัวอย่างแลว้ ผูว้ิจัยจะ
ด าเนินการจดักระท าและวิเคราะหข์อ้มลูตามขัน้ตอนดงันี ้

1. การตรวจสอบข้อมูล (Editing) ผู้วิจับตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบ
แบบสอบถาม แยกแบบสอบถามที่ไม่สมบรูณอ์อก 

2. การลงรหัส (Coding) น าแบบสอบถามที่ถูกต้องเรียบรอ้ยแล้วมาลงรหัสตาม
ก าหนดไวล้่วงหน้าการประมวลผลขอ้มูลที่ลงรหัสแลว้น ามาบนัทึกโดยใชเ้ครื่องคอมพิวเตอรเ์พื่อ
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การประมวลผลข้อมูลซึ่งใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร ์ (Statistic 
Package for the Social Sciences หรือ SPSS) 

3. น าขอ้มูลส่วนที่ 1 ปัจจัยทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ สถานภาพและรายได ้แสดงผลเป็นรอ้ยละ (Percentage) และความถ่ี (Frequency) 

4.น าขอ้มูลส่วนที่ 2 ปัจจัยองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสแ์สดงผล
เป็นค่าเฉลี่ย (Mean) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

5. น าขอ้มลูส่วนที่ 3 ปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยีแสดงผลเป็นค่าเฉลี่ย (Mean) และ
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

6. น าข้อมูลส่วนที่  4 แนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิเคชันร้านค้าบน
โทรศัพท์มือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) แสดงผลเป็นค่าเฉลี่ย  (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 
การทดสอบสมมติฐาน 

การทดสอบสมมติฐานขอ้ที่ 1 ลกัษณะส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน การใชบ้รกิารธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
เเละ ความสนใจการใชบ้ริการแอพลิเคชันรา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
(KPLUS SHOP) ที่แตกต่างกันที่มีผลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้บน
มือถือธนาคารกสิกรไทยจ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

การทดสอบสมมติฐานขอ้ที่ 2 องค์ประกอบของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้แก่ 
องคป์ระกอบ หรือรูปลกัษณ์ ส่วนประกอบที่เป็นเนือ้หา ที่ส  าหรบัชุมนุมชนหรือสังคมในเว็บไซต ์
การท าให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของลูกค้า  การสื่อสาร การเชื่อมโยง และการค้า มี
ความสมัพนัธก์บัแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทย
จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

การทดสอบสมมติฐานขอ้ที่ 3 การยอมรบัเทคโนโลยี ไดแ้ก่ การรบัรูค้วามง่ายในการใช้
งาน การรบัรูป้ระโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน ทัศนคติ มีความสมัพันธก์ับแนวโนม้พฤติกรรมการใช้
บริการแอปพลิเคชันรา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทยจ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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การวิเคราะหข์้อมูล 
1. การวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ไดแ้ก่  

1.1 ค่ารอ้ยละ (Percentage) เพื่อใชอ้ธิบายลกัษณะขอ้มลูจากแบบสอบถามส่วนที่ 
1 ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 

1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) เพื่อใชอ้ธิบายลักษณะขอ้มูลจากแบบสอบถาม ในส่วนที่  2 
ปัจจัยองค์ประกอบของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย ด้านองค์ประกอบหรือ
รูปลกัษณ์ ดา้นส่วนประกอบที่เป็นเนือ้หา ดา้นเป็นที่ส  าหรบัชุมนุมชนหรือสังคมในเว็บไซต ์ดา้น
การท าใหต้รงกบัความตอ้งการเฉพาะของลกูคา้ ดา้นการสื่อสาร ดา้นการเชื่อมโยง และดา้นการคา้
, สว่นที่ 3 ปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยี ประกอบดว้ย ดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน ดา้นการ
รบัรูป้ระโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน และดา้นทัศนคติ และส่วนที่ 4 แนวโนม้พฤติกรรมการเลือกใช้
บริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใช้อธิบายลักษณะข้อมูล
จากแบบสอบถาม ในส่วนที่ 2 ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา 
สถานที่ ส่งเสริมการตลาด บุคคล กระบวนการใหบ้ริการ ลกัษณะทางกายภาพ , ส่วนที่ 3 ปัจจัย
การยอมรบัเทคโนโลยี ประกอบดว้ย การรบัรูว้่ามีประโยชน ์การรบัรูว้่าใชง้านง่าย พฤติกรรมของ
ผูใ้ชง้าน การใชง้านจรงิ และสว่นที่ 4 แนวโนม้พฤติกรรมการเลือกใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บน
มือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. การวิเคราะหข์อ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ใชว้ิเคราะหข์อ้มูล
เพื่อทดสอบสมมติุฐาน ดงันี ้

2.1 สถิติวิเคราะหค่์าที (Independent sample t-test) ใช้เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของ
กลุม่ตวัอย่าง 2 กลุม่ ใชใ้นการทดสอบสมมติฐานขอ้ที่ 1 ดา้นเพศ  

2.2 สถิติวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of Variance) เพื่อ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม เพื่อทดสอบสมมติฐาน
ขอ้ที่ 1 ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ดา้นอายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ ดา้นอาชีพ และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 
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2.3 สถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) เพื่อใช้หาค่าความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัวแปรที่ เป็นอิสระกัน ใช้
ทดสอบสมมติฐานขอ้ที่ 2 และขอ้ที่ 3 
 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 

1. การวิเคราะหส์ถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ประกอบดว้ย 
1.1 ค่าสถิติรอ้ยละ (Percentage) ใช้วิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

โดยใชส้ตูรดงันี ้(ศิรวิรรณ เสรีรตัน ์และคณะ, 2548, น. 214) 
𝑃 =

𝑓

𝑛
 (100) 

เมื่อ  𝑃 แทน รอ้ยละหรือเปอรเ์ซ็นต ์
   f แทน ความถ่ีของขอ้มลูในแต่ละกลุม่ 

   𝑛 แทน จ านวนความถ่ีทัง้หมดหรือจ านวนกลุม่ตวัอย่าง 
 

1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean: �̅�) (ชศูรี วงศร์ตันะ, 2544, หนา้ 35) 

�̅� =  
𝛴𝑥𝑖

𝑛
 

เมื่อ   �̅� แทน คะแนนค่าเฉลี่ย 

   𝛴𝑥𝑖  แทน ผลรวมของคะนนทัง้หมด 

   𝑛 แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
1.3 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) การหาค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐานเพื่อใชแ้ปลความหมายของขอ้มลูต่างๆ (ชศูรี วงศร์ตันะ, 2544, หนา้ 65) 

𝑆 = 𝑠 = √
∑(𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑛 − 1
 

เมื่อ   S แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุม่ตวัอย่าง 

   𝑥𝑖   แทน ขอ้มลูดิบแต่ละตวั 

   �̅� แทน ค่าเฉลี่ยของขอ้มลูกลุม่ตวัอย่าง 
2. สถิติที่ใชห้าคณุภาพแบบสอบถาม 
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หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใชวิ้ธีหาค่าสมัประสิทธิ์แอล
ฟ่า (แอลฟ่า-Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2546, หนา้ 49) 

α =  
𝑘𝐶𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅/𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

1+(𝑘−1)𝐶𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅/𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
 

เมื่อ  𝑘  แทน จ านวนค าถาม 

  𝐶𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  แทน ค่าเฉลี่ ยของค่าแปรปรวนระหว่าง
ค าถาม 

 

  𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   แทน ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนค าถาม 

           Α  แทน ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้ง
ฉบบั 

3. สถิติเชิงอนมุาน (Inferential Statistic) โดยใช ้
3.1 ค่า t-test ใชเ้ปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่าง 2 กลุ่ม

ที่เป็นอิสระต่อกนั (ชศูรี วงศร์ตันะ, 2544, หนา้ 173) 
3.1.1 กรณีที่ความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่เท่ากนั 

𝑡 =
𝑥1̅̅̅ − �̅�2

𝑆𝑝√
1

𝑛1
+

1
𝑛2

 

สถิติทดสอบ t มีองศาอิสระ n1 + n2 -2 โดยที่ 

Sp2    = 
(𝑛1−1)𝑆1

2+(𝑛2−1)𝑆2
2

𝑛1+𝑛2−2
 

3.1.2 กรณีที่ความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่ไม่เท่ากนั 

  𝑡 =
𝑥1̅̅̅̅ −�̅�2

√
𝑆1

2

𝑛1
+

𝑆2
2

𝑛2

 

สถิติทดสอบ 𝑡 มีองศาอิสระ 𝑣 โดยที่ 

𝑣 =
(𝑆1

2/𝑛1+𝑆2
2/𝑛2)2

𝑆1
2/𝑛1 

𝑛11−1
+

𝑆2
2/𝑛2 

𝑛2−1

  

เมื่อ  �̅� แทน ค่าเฉลี่ยตวัอย่างกลุม่ที่ i ; i = 1,2 
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  Sp
2 แทน ค่ า เบี่ ยง เบนมาตรฐานตัวอย่ างรวมจาก

ตวัอย่างทัง้ 2 กลุม่ 
  𝑛𝑖  แทน ขนาดตวัอย่างกลุม่ที่ i 
  𝑆1

2 แทน ค่าแปรปรวนของตวัอย่างกลุม่ที่ i ; i = 1,2 

  𝑛1 แทน ขนาดตวัอย่างของกลุม่ที่ 1 

  𝑛2 แทน ขนาดตวัอย่างของกลุม่ที่ 2 
df แทน องศาความเป็นอิสระ 

3.2 ค่า  F-test ใช้วิ เคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One-way Analysis of 
Variance) ใชเ้ปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม (กลัยา 
วานิชยบ์ญัชา, 2546, หนา้ 135) 

ตาราง 2 แสดงการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 

แหลง่ความแปรปรวน

หรือ 

แหลง่ความผนัแปร 

องศาอิสระ 

(df) 

ผลบวกก าลงั

สอง 

(SS) 

ผลบวกก าลงัสอง

เฉลี่ย 

MS   =   SS 

              df 

F 

ระหว่างกลุม่ k-1 SSb MSb MSb/MSw 

ภายในกลุม่ n-k SSw MSw  

รวม (Total) n-1 
SSt 

  

 

𝐹 =
𝑀𝑆𝑏

𝑀𝑆𝑤
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โดยที่ k-1 แทน Degree of Freedom สาหรบัการผนัแปรระหว่างกลุม่ dfb 
n-k แทน Degree of Freedom สาหรบัการผนัแปรระหว่างกลุม่ dfw 
เมื่อ F แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณา F-distribution 
 MSb แทน ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุม่ 
 MSW แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่ 
SSb แทน ผลบวกก าลงัสองระหว่างกลุม่ 
 SSW แทน ผลบวกก าลงัสองภายในกลุม่ 
 K แทน จ านวนกลุม่ของกลุม่ตวัอย่าง 
 N แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่างทัง้หมด 
 dfb แทน ชัน้แห่งความเป็นอิสระของความแปรปรวนระหว่างกลุม่ 
 dfw แทน ชัน้แห่งความเป็นอิสระของความแปรปรวนภายในกลุม่ 
กรณีพบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติจะท าการตรวจสอบความแตกต่างเป็น

รายคู่ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่  .05 หรือระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใช้สูตรตามวิธี Least 
Significant Difference (LSD) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่าง (กัลยา วานิชย์บัญชา, 
2544, หนา้ 333) ใชส้ตูรดงันี ้

𝐿𝑆𝐷 = √𝑀𝐸𝑆 [
1

𝑛𝑖
+

1

𝑛𝑗
]

𝑡
1−∝/2;𝑛−𝑘

 

โดยที่  𝑛𝑖 ≠ 𝑛𝑗  
   dfw = n-k 

เมื่อ LSD แทน ผลต่างนยัส าคญัที่ค  านวณไดส้  าหรบักลุม่ตวัอย่างกลุม่ที่ i และ j 
   MSE แทน Mean Square Error (MSw) 
   k แทน  จ านวนกลุม่ของตงัอย่างที่ใชท้ดสอบ 
   n แทน จ านวนกลุม่ของตวัอย่างทัง้หมด 

   ∝ แทน ค่าความคลาดเคลื่อน 
สูตรการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว Brown-Forsythe (B) ใช้ในกรณีที่ความ

แปรปรวนแตกต่างกนั (Hartung. 2001: 300) สามารถเขียนไดด้งันี ้

𝛽 =  
𝑀𝑆𝐵

𝑀𝑆𝑤
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โดย 𝑀𝑆𝑤 =  ∑ (
1 − 𝑛𝑖

𝑁⁄ )𝑘
𝑖−1 𝑆𝑖

2 

เมื่อ B แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน Brown-forsythe 
   MSB แทน ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุม่ 
   MSW แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่มสาหรับสถิติ 

Brown-forsythe 
   k แทน จ านวนกลุม่ของกลุม่ตวัอย่าง  
   n แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
   N แทน ขนาดประชากร 

   𝑆𝑖
2 แทน ค่าความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่าง 

Dunnett’s T3 กรณีผลการทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจะท าการ
ทดสอบเป็นรายคู่เพื่อดวู่าคู่ใดที่แตกต่าง (วิเชียร เกศสิงห,์ 2541, หนา้ 116)ใชส้ตูรดงันี ้

𝑡 =
𝑥�̅� − 𝑥�̅�

𝑀𝑆𝑤 (1
𝑛𝑖

⁄ + 1
𝑛𝑗

⁄ )
 

เมื่อ t แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน t-distribution 
  MSw แทน ค่าประมาณความแปรปรวนในกลุ่ม (Mean Square 

within group) ส าหรบั Brown – Forsythe 

  𝑥�̅� แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างที่ i 

  𝑥�̅� แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างที่ j 

𝑁𝑖  แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างที่ i 

𝑁𝑗  แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างที่ j 
กรณีตรวจสอบเงื่อนไขแลว้พบว่า ตัวแปรของแต่ละกลุ่มย่อยมีการแจกแจงแบบปกติ 

และมีค่าความแปรปรวนของทุกกลุ่มแตกต่างกัน จะใชส้ถิติ Brown - Forsythe ในการทดสอบ
ค่าเฉลี่ย และถา้พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จะท าการเปรียบเทียบเชิงซอ้น 
(Multiple Comparisons) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ว่ามีคู่ใดบา้งที่ค่าเฉลี่ยแตกต่างกัน 
ในระดับนัยส าคัญทางสถิติที่  0.05 หรือระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใช้วิธี Dunnett's T3 เพื่อ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยประชากร (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2548, หนา้ 242) 

3.3 ค่าสถิติสหพันธ์อย่างง่าย Pearson Correlation (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2544, หนา้ 280) ใชส้ตูรดงันี ้
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𝑟𝑥𝑦 =  
𝑛 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√[𝑛 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2][𝑛 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2]
 

โดยที่ 𝑟𝑋𝑌   แทน ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์

𝑛  แทน จ านวนคนหรือกลุม่ตวัอย่าง 
∑ 𝑋𝑌  แทน ผลรวมของผลคูณระหว่างค่าตัวแปร X และ Y 

ทกุคู่ 
∑ 𝑋 แทน ผลรวมของค่าตวัแปร X 
∑ 𝑌 แทน  ผลรวมของค่าตวัแปร Y 
∑ 𝑋2 แทน ผลรวมของก าลงัสองของค่าตวัแปร X 
∑ 𝑌2 แทน ผลรวมของก าลงัสองของค่าตวัแปร Y 

โดยท่ีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพันธ์จะมีค่าระหว่าง -1.00 ถึง +1.00 โดยมีรายละเอียด 
ดงันี ้

1. ค่า r เป็นลบ แสดงว่า X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าง ถ้า X 
เพิ่ม Y ลด แต่ถา้ X ลด Y จะเพิ่ม 

2. ค่า r เป็นบวก แสดงว่า X และ Y มีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั ถา้ X เพิ่ม 
Y จะเพิ่ม แต่ถา้ X ลด Y จะลดดว้ย 

3. ค่า r มีค่าเขา้ใกล ้1 หมายถึง X และ Y มีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัและ
มีความสมัพนัธก์นัมาก 

4. ค่า r มีค่าเขา้ใกล ้-1 หมายถึง X และ Y มีความสมัพนัธใ์นทิศทางตรงกนัขา้ม
และมีความสมัพนัธก์นัมา 

5. ถา้ r เท่ากบั 0 แสดงว่า X และ Y ไม่มีความสมัพนัธก์นั 
6. ถา้ r มีค่าเขา้ใกล ้0 แสดงว่า X และ Y มีความสมัพนัธก์นันอ้ย 

เกณฑก์ารแปลความหมายค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.91 - 1.00 แสดงว่ามีความสัมพันธ์

ระดบัสงูมาก 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.71 - 0.90 แสดงว่ามีความสัมพันธ์

ระดบัสงู 
ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธอ์ยู่ระหว่าง 0.31 - 0.70 แสดงว่ามีความสมัพันธร์ะดับ

ปานกลาง 
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ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.01 - 0.30 แสดงว่ามีความสัมพันธ์
ระดบัสงูต ่า 

ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธเ์ท่ากบั 0 แสดงว่าไม่มีความสมัพนัธใ์นเชิงเสน้ตรง  
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บทที4่ 
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

 
การวิจัยครัง้นีมุ้่งศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสมัพันธต่์อแนวโน้มพฤติกรรมการใชบ้ริการ

แอปพลิเคชันร้านค้าบนมือถือธนาคารกสิกรไทยจ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขต
กรุงเทพมหานคร การวิเคราะหข์อ้มลู และการแปรผลความหมายของผลการวิเคราะหข์อ้มลูผูว้ิจยั
ไดก้ าหนดสญัลกัษณต่์างๆที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้

สัญลักษณท์ี่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 

 H0  แทน สมมติฐานหลกั (Null Hypothesis) 
 H1  แทน สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 
 N  แทน จ านวนลกูคา้กลุม่ตวัอย่าง  

 x ̄  แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่าง 
 S.D.  แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 SS  แทน ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Sum of Squares) 
 df  แทน  ชัน้ของความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
 t  แทน ค่าที่ใชพ้ิจารณา t – Distribution 
 F – Ration แทน ค่าที่ใชพ้ิจารณา f – Distribution 
 Sig.2 tailed แทน ความน่าจะเป็นส าหรบับอกนยัส าคญัทางสถิติ  
 LSD  แทน Least Significant Difference 
*           แทน ความมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
**      แทน ความมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

การเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูล 

การวิเคราะหข์อ้มูล ผูว้ิจัยไดน้ าเสนอผลตามความมุ่งหมายของการวิจัย โดยแบ่ งการ
น าเสนอ ออกเป็น 5 สว่น ตามล าดบั ดงันี ้

ส่วนที ่1 การวิเคราะหข์อ้มลูดา้นประชากาศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนที ่2 การขอ้มลูปัจจยัองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์
ส่วนที ่3 การวิเคราะหข์อ้มลูปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยี 
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ส่วนที่ 4 วิเคราะหข์อ้มลูแนวโนม้พฤติกรรมใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือถือ
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 

ส่วนที ่5 การวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 

ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา 

ส่วนที ่1 การวิเคราะหล์กัษณะทางประชากรศาสตรผ์ูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา อาชีพ สถานภาพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน โดยแจกแจงเป็นความถ่ีค่าเปอรเ์ซ็นต์
หรือรอ้ยละ (Percentage) ไดด้งันี ้

ตาราง 3 แสดงจ านวน (ความถ่ี) และรอ้ยละของขอ้มลูทางดา้นประชากรศาสตรข์องผูต้อบ
แบบสอบถาม 

ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร ์ ความถ่ี (คน) ร้อยละ 

1. เพศ      

   ชาย 186 46.50 

   หญิง 214 53.50 

รวม 400 100.00 

2.อายุ     

   15-24 ปี 43 10.75 

   25 – 34 ปี 152 38.00 

   35 – 44 ปี 136 34.00 

   45 –54 ปี 45 11.25 

   55 ปี ขึน้ไป 24 6.00 

รวม 400 100.00 

3. ระดบัการศกึษา   
   ต ่ากว่าปรญิญาตรี 118 29.50 
   ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า 212 53.00 
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ตาราง3 (ต่อ) 

ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร ์ ความถ่ี (คน) ร้อยละ 

   สงูกว่าปรญิญาตรี 70   17.50 

รวม 400 100.00 

4. สถานภาพ     
   โสด 202 50.50 
   สมรส / อยู่ดว้ยกนั  155 38.75 
   หย่ารา้ง / หมา้ย / แยกกนัอยู่ 43 10.75 

รวม 400 100.00 

 
จากตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตรข์องผู้ตอบแทน

สอบถามที่ ใชเ้ป็นกลุม่ตวัอย่างในการศกึษาครัง้นี ้จ  านวน 400 คน จ าแนกตามตวัแปรไดด้งันี ้
เพศ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 214 คน คิดเป็นรอ้ย

ละ 53.50 และเป็นเพศชาย จ านวน 186 คน  คิดเป็นรอ้ยละ 46.50 ตามล าดบั 

อายุ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ช่วงอายุ 25 – 34 ปี จ านวน 152 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 38.00 รองลงมาอายุ 35 – 44 ปี จ านวน 136 คน คิดเป็นรอ้ยละ 34.00 อายุ 45 –54 ปี 
จ านวน 45 คน คิดเป็นรอ้ยละ 11.25 อายุ 15 – 24 ปี จ านวน 43 คน คิดเป็นรอ้ยละ 10.75 และ
อาย ุ55 ปี ขึน้ไป จ านวน 24 คน คิดเป็นรอ้ยละ 6.00 ตามล าดบั 

ระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น วุฒิปริญญาตรี หรือ 
เทียบเท่า จ านวน 212 คน คิดเป็นรอ้ยละ 53.00 รองลงมาต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 118 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 29.50 และสงูกว่าปรญิญาตรี จ านวน 70 คน คิดเป็นรอ้ยละ 17.50 

สถานภาพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 202 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 50.50 รองลงมาสมรส/อยู่ดว้ยกนั จ านวน 155 คน คิดเป็นรอ้ยละ 38.75 และหย่า
รา้ง/หมา้ย/แยกกนัอยู่ จ านวน 43 คน คิดเป็นรอ้ยละ 10.75 

อาชีพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษัทเอกชน จ านวน  181 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 45.25 รองลงมาประกอบธุรกิจส่วนตัว/เจา้ของกิจการ จ านวน 97 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 24.25 ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 70 คน คิดเป็นรอ้ยละ 17.50 แม่บ้าน/พ่อบ้าน 
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จ านวน 29 คน คิดเป็นรอ้ยละ 7.25 นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 19 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4.75 และ
อ่ืนๆ เช่น ขา้ราชการบ านาญ จ านวน 4 คน คิดเป็นรอ้ยละ 1.00 ตามล าดบั 

รายได้เฉลี ่ยต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ 35,001-
45,000 บาท จ านวน 124 คน คิดเป็นรอ้ยละ 31.00 รองลงมารายได ้45,001 บาทขึน้ไป จ านวน 
106 คน คิดเป็นรอ้ยละ 26.50 รายได ้25,001-35,000 บาท จ านวน 81 คน คิดเป็นรอ้ยละ 20.25 
รายได ้15,001-25,000 บาท จ านวน 57 คน คิดเป็นรอ้ยละ 14.25 และรายไดต้ ่ากว่าหรือเท่ากับ 
15,000 บาท จ านวน 32 คน คิดเป็นรอ้ยละ 8.00 

เนื่องจากขอ้มลูทางลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ อาชีพ และรายได ้มีความถ่ี
ของขอ้มูลกระจายอย่างไม่สม ่าเสมอ และมีจ านวนความถ่ีนอ้ยเกินไป ผูว้ิจัยจึงไดท้ าการรวบรวม
กลุ่มข้อมูลใหม่ (Regroup) เพื่อให้มีการกระจายของข้อมูลมีความสม ่าเสมอ และเพื่อท าการ
ทดสอบสมมติฐาน ซึ่งไดก้ลุม่ใหม่ ดงันี ้คือ 

ตาราง 4 แสดงจ านวน (ความถ่ี) และรอ้ยละเก่ียวกบัขอ้มลูทางดา้นประชากรศาสตรข์องผูต้อบ
แบบสอบถามที่ใชเ้ป็นกลุม่ตวัอย่าง ในการจดักลุม่ตวัอย่างใหม่ ในขอ้ อาย ุและ อาชีพ 

ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร ์ ความถ่ี (คน) ร้อยละ 

2.อายุ     

   15-24 ปี 43 10.75 

   25 – 34 ปี 152 38.00 

   35 – 44 ปี 136 34.00 

   45 ปี ขึน้ไป  69 17.25 

รวม 400 100.00 

5. อาชีพ     

   นกัเรียน/นกัศึกษา 19 4.75 

   พนกังานบรษิัทเอกชน 181 45.25 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร ์ ความถ่ี (คน) ร้อยละ 

   ขา้ราชการ/รฐัวิสาหกิจ 70 17.5 

   ประกอบธุรกิจสว่นตวั/เจา้ของกิจการ 97 24.25 

  อ่ืนๆ เช่น แม่บา้น/พ่อบา้น ขา้ราชการบ านาญ  33 8.25 

รวม 400 100.00 

 
จากตาราง 4 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลทางดา้นประชากรศาสตรข์องผู้บริโภคที่เป็นกลุ่ม

ตวัอย่างที่จดักลุม่ใหม่ จ าแนกตามตวัแปรไดด้งันี ้
อายุ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ช่วงอายุ 25 – 34 ปี จ านวน 152 คน คิด

เป็นรอ้ยละ 38.00 รองลงมาอายุ 35 – 44 ปี จ านวน 136 คน คิดเป็นรอ้ยละ 34 อายุ 45 ปีขึน้ไป 
จ านวน 69 คน คิดเป็นรอ้ยละ 17.25 และ อายุ 15 – 24 ปี จ านวน 43 คน คิดเป็นรอ้ยละ 10.75 
ตามล าดบั 

อาชีพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษัทเอกชน จ านวน  181 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 45.25 รองลงมาประกอบธุรกิจส่วนตัว/เจา้ของกิจการ จ านวน 97 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 24.25 ขา้ราชการ/รฐัวิสาหกิจ จ านวน 70 คน คิดเป็นรอ้ยละ 17.50 อ่ืนๆ เช่น แม่บ้าน/
พ่อบา้น ขา้ราชการบ านาญ จ านวน 33 คน คิดเป็นรอ้ยละ 8.25 และ นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 
19 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4.75 ตามล าดบั 
 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะหข์อ้มลูปัจจยัองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์โดย
หาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดงัตาราง 
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ตาราง 5 แสดงค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผล ของผูต้อบแบบสอบถาม 
เก่ียวกบัปัจจยัองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสด์า้นองคป์ระกอบ หรือ รูปลกัษณ ์
(Content) 

ปัจจัยองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชย์
อิเล็กทรอนิกส ์

x ̄ S.D แปลผล 

1. องคป์ระกอบ หรือ รูปลกัษณ ์(Content) 
   

1.1 การออกแบบแอปพลิเคชนัโทรศพัทม์ือถือ
ของKPLUS SHOP มีความสวยงาม ตวัอกัษร
อ่านง่าย 

4.12 0.730 มาก 

1.2 แอปพลิเคชนัโทรศพัทม์ือถือของ KPLUS 
SHOP  รูปแบบน าเสนอน่าสนใจ เช่น มีเสียง 
ภาพประกอบภาพเคลื่อนไหว  

4.31 0.864 มากที่สดุ 

1.3 แอปพลิเคชนัโทรศพัทม์ือถือของ KPLUS 
SHOP มีความปลอดภยัทางดา้นขอ้มลูผูใ้ชง้าน 

4.19 0.811 มาก 

รวม 4.21 0.659 มากทีสุ่ด 

 

จากตาราง 5 ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อระดับลกัษณะขององคป์ระกอบของ
เว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสด์า้นองคป์ระกอบ หรือ รูปลกัษณ ์โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สดุ โดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือของ 
KPLUS SHOPรูปแบบน าเสนอน่าสนใจ เช่น มีเสียง ภาพประกอบ  ภาพเคลื่อนไหว มีระดับ
ลกัษณะอยู่ในระดบัมากที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.31 รองลงมาคือ แอปพลิเคชนัโทรศพัทม์ือถือ
ของ KPLUS SHOP มีความปลอดภัยทางด้านข้อมูลผู้ใช้งาน  และการออกแบบแอปพลิเคชัน
โทรศพัทม์ือถือของ KPLUS SHOP มีความสวยงาม ตวัอกัษรอ่านง่าย มีระดบัลกัษณะอยู่ในระดบั
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.19 และ 4.12 ตามล าดบั 
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ตาราง 6 แสดงค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผล ของผูต้อบแบบสอบถาม 
เก่ียวกบัปัจจยัองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสด์า้นส่วนประกอบที่เป็นเนือ้หา 
(Context) 

ปัจจัยองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชย์
อิเล็กทรอนิกส ์ 

x ̄ S.D แปลผล 

2. ดา้นส่วนประกอบที่เป็นเนือ้หา (Context) 
   

2.1 แอปพลิเคชนัโทรศพัทม์ือถือของ KPLUS 
SHOP มีเนือ้หาขอ้มลูครบถว้นและครอบคลมุ        

4.30 0.830 มากที่สดุ 

2.3 แอปพลิเคชนัโทรศพัทม์ือถือของ KPLUS 
SHOP มีการปรบัปรุงขอ้มลูอย่างสม ่าเสมอ        

4.31 0.873 มากที่สดุ 

รวม 4.28 0.692 มากทีสุ่ด 

 
จากตาราง 6 ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อระดับลกัษณะขององคป์ระกอบของ

เว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสด์า้นส่วนประกอบที่เป็นเนือ้หา (Context) โดยรวมอยู่ในระดบัมาก
ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.28 และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าแอปพลิเคชนัโทรศพัทม์ือถือ
ของ KPLUS SHOP มีการปรบัปรุงขอ้มลูอย่างสม ่าเสมอ แอปพลิเคชนัโทรศพัทม์ือถือของ KPLUS 
SHOP มีเนื ้อหาข้อมูลครบถ้วนและครอบคลุม  และแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือของ KPLUS 
SHOP มีวีดีโอแนะน าการใช้งานเบือ้งต้น  มีระดับลักษณะอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.31 4.30 และ 4.23 ตามล าดบั  
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ตาราง 7 แสดงค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผล ของผูต้อบแบบสอบถาม 
เก่ียวกบัปัจจยัองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสด์า้นส าหรบัชุมนุมชนหรือสงัคมใน
เว็บไซต ์(Community) 

ปัจจัยองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชย์
อิเล็กทรอนิกส ์ 

x ̄ S.D แปลผล 

3. ดา้นส าหรบัชมุนมุชนหรือสงัคมในเว็บไซต ์
(Community) 

   

3.1 ความหลากหลายของช่องทางในการ
สอบถามรายละเอียด     

4.18 0.726 มาก 

3.2 มีช่องทางการแสดงความรบัผิดชอบของ
ธนาคารกรณีที่เกิดความผิดพลาดในการท า
ธุรกรรมทางการเงิน 

4.27 0.852 มากที่สดุ 

3.3 มี Facebook Fan Page ส าหรบั
ประชาสมัพนัธ ์และแบ่งปัน (Share) ข่าวสาร
ขอ้มลู 

4.28 0.811 มากที่สดุ 

รวม 4.24 0.649 มากทีสุ่ด 

 
จากตาราง 7 ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อระดับลกัษณะขององคป์ระกอบของ

เว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสด์า้นส าหรบัชุมนุมชนหรือสงัคมในเว็บไซต ์(Community) โดยรวม
อยู่ในระดบัมากที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.24 และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่ามี Facebook 
Fan Page ส าหรบัประชาสัมพันธ์ และแบ่งปัน (Share) ข่าวสารขอ้มูล และ มีช่องทางการแสดง
ความรบัผิดชอบของธนาคารกรณีที่เกิดความผิดพลาดในการท าธุรกรรมทางการเงิน  มีระดับ
ลักษณะอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 4.27 ตามล าดับ รองลงมาคือ ความ
หลากหลายของช่องทางในการสอบถามรายละเอียด  มีระดับลักษณะอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่ า เ ฉ ลี่ ย เ ท่ า กั บ  4.18
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ตาราง 8 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผล ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เก่ียวกบัปัจจยัองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสด์า้นการท าใหต้รงกบัความตอ้งการ
เฉพาะของลกูคา้ (Customization) 

ปัจจัยองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชย์
อิเล็กทรอนิกส ์ 

x ̄ S.D แปลผล 

4. ดา้นการท าใหต้รงกบัความตอ้งการเฉพาะ
ของลกูคา้ (Customization) 

   

4.1 ความสะดวกในการใชบ้รกิารแอปพลิเคชนั
ไดต้ลอด 24 ชั่วโมง 

4.24 0.838 มากที่สดุ 

4.2 สามารถรองรบัได ้หลากหลายภาษา เช่น 
ภาษาไทย , ภาษาองักฤษ 

4.27 0.831 มากที่สดุ 

4.3 ใชง้านที่สะดวกและรวดเรว็ในการรบัช าระ
เงิน 

4.33 0.855 มากที่สดุ 

รวม 4.28 0.704 มากทีสุ่ด 

 
จากตาราง 8 ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อระดับลกัษณะขององคป์ระกอบของ

เว็บไซต์พาณิ ชย์อิ เล็กทรอนิกส์ด า้นการท าใหต้รงกบัความตอ้งการเฉพาะของลกูค า้ 
(Customization)  โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.28 และเมื่อพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบว่าใชง้านที่สะดวกและรวดเร็วในการรบัช าระเงิน สามารถรองรบัได ้หลากหลายภาษา 
เช่น ภาษาไทย , ภาษาองักฤษ และความสะดวกในการใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัไดต้ลอด 24 ชั่วโมง 
มีระดบัลกัษณะอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.33 4.27 และ 4.24 ตามล าดบั 
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ตาราง 9 แสดงค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผล ของผูต้อบแบบสอบถาม 
เก่ียวกบัปัจจยัองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสด์า้นการสื่อสาร (Communication) 

ปัจจัยองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชย์
อิเล็กทรอนิกส ์ 

x ̄ S.D แปลผล 

5. ดา้นการสื่อสาร (Communication) 
   

5.1 ท่านคาดหวงัความสะดวกในการติดต่อ
ขอรบับรกิาร 

4.18 0.755 มาก 

5.2 ท่านคาดหวงัที่จะไดร้บัขอ้มลู ข่าวสารจาก
ธนาคารอย่างสม ่าเสมอผ่านทาง SMS หรือ E-
MAIL 

4.31 0.862 มากที่สดุ 

5.3 ท่านคาดหวงัช่องทางที่หลากหลาย ในการ
ใหค้วามช่วยเหลือบรกิารจากเจา้หนา้ที่ธนาคาร 

4.23 0.811 มากที่สดุ 

รวม 4.24 0.664 มากทีสุ่ด 

 
จากตาราง 9 ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อระดับลกัษณะขององคป์ระกอบของ

เว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสด์า้นการสื่อสาร (Communication) โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ท่านคาดหวังที่จะได้รับข้อมูล 
ข่าวสารจากธนาคารอย่างสม ่าเสมอผ่านทาง SMS หรือ E-MAIL และท่านคาดหวังช่องทางที่
หลากหลาย ในการใหค้วามช่วยเหลือบริการจากเจา้หน้าที่ธนาคาร มีระดับลกัษณะอยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 และ 4.23 ตามล าดับ รองลงมาคือ ท่านคาดหวังความ
สะดวกในการติดต่อขอรบับริการ มีระดบัลกัษณะอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.18 
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ตาราง 10 แสดงค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผล ของผูต้อบแบบสอบถาม 
เก่ียวกบัปัจจยัองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสด์า้นการเชื่อมโยง (Connection) 

ปัจจัยองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชย์
อิเล็กทรอนิกส ์ 

x ̄ S.D แปลผล 

6. ดา้นการเชื่อมโยง (Connection) 
   

6.1 การออกแบบใหเ้ขา้ถึงเมนแูอปพลิเคชนัได้
ง่าย 

4.30 0.804 มาก 

6.2 สามารถดขูอ้มลูยอ้นหลงัการรบัช าระเงิน 
ผ่านแอปพลิเคชนัได ้

4.24 0.808 มากที่สดุ 

6.3 มีการออกแบบใหร้องรบัการช าระเงิน ได้
หลากหลายช่องทาง จาก e-wallet ต่างๆได ้
เช่น Alipay , WeChat Pay 

4.28 0.831 มากที่สดุ 

รวม 4.27 0.667 มากทีสุ่ด 

 
จากตาราง 10 ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อระดับลกัษณะขององคป์ระกอบของ

เว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสด์า้นการเชื่อมโยง (Connection) โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สดุ โดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า การออกแบบใหเ้ขา้ถึงเมนูแอปพลิเค
ชันไดง้่าย มีการออกแบบใหร้องรบัการช าระเงิน ไดห้ลากหลายช่องทาง จาก e-wallet ต่างๆได ้
เช่น Alipay , WeChat Pay และสามารถดูขอ้มูลยอ้นหลงัการรบัช าระเงินผ่านแอปพลิเคชันได้ มี
ระดบัลกัษณะอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.30 4.28 และ 4.24 ตามล าดบั  
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ตาราง 11 แสดงค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผล ของผูต้อบแบบสอบถาม 
เก่ียวกบัปัจจยัองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสด์า้นการคา้ (Commerce) 

ปัจจัยองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชย์
อิเล็กทรอนิกส ์ 

x ̄ S.D แปลผล 

7. ดา้นการคา้ (Commerce)    

7.1 ท่านคาดหวงัถึงขัน้ตอนการรบัช าระเงินไม่
ยุ่งยากซบัซอ้น 

4.15 0.745 มาก 

7.2 ท่านคาดหวงัถึงการมีบตัรสะสมคะแนน 
เพื่อใหผู้ช้  าระเงินกลบัมาใชบ้รกิารอีก 

4.34 0.870 มากที่สดุ 

7.3 ท่านคาดหวงัที่จะตรวจสอบการรบัช าระเงิน
ไดผ้่าน KPLUS SHOP 

4.20 0.801 มาก 

รวม 4.23 0.668 มากทีสุ่ด 

 
จากตาราง 11 ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อระดับลกัษณะขององคป์ระกอบของ

เว็บไซต์พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ด้านการค้า (Commerce) โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.23 และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ท่านคาดหวงัถึงการมีบตัรสะสมคะแนน 
เพื่อใหผู้ช้  าระเงินกลบัมาใชบ้ริการอีก มีระดับลกัษณะอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.34 รองลงมาคือ ท่านคาดหวังที่จะตรวจสอบการรบัช าระเงินไดผ้่าน  KPLUS SHOP และท่าน
คาดหวังถึงขั้นตอนการรบัช าระเงินไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีระดับลักษณะอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.20 และ 4.15 ตามล าดบั  
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ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี  โดยหาค่าเฉลี่ยและค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานดงัตาราง 

ตาราง 12 แสดงค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผล ของผูต้อบแบบสอบถาม 
เก่ียวกบัปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยีดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน 

ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี x ̄ S.D แปลผล 

1. การรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน 
   

1.1 ท่านคิดว่าเทคโนโลยีของ KPLUS SHOP 
ใชง้านง่าย ไม่ซบัซอ้น 

4.03 0.684 มาก 

1.2 ท่านคาดหวงัว่าสามารถเรียนรูก้ารใชง้าน
ต่างๆของ KPLUS SHOP ไดด้ว้ยตวัเอง 

4.48 0.870 มากที่สดุ 

1.3 ท่านคิดว่า KPLUS SHOP เป็นเทคโนโลยีที่
ช่วยอ านวยความสะดวกไดต้ลอด 24 ชั่วโมง 

4.12 0.758 มาก 

รวม 4.21 0.646 มากทีสุ่ด 

 

จากตาราง 12 ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อระดับลักษณะของการยอมรับ
เทคโนโลยีดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
4.21 และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ท่านคาดหวังว่าสามารถเรียนรูก้ารใช้งานต่างๆของ 
KPLUS SHOP ได้ด้วยตัวเอง มีระดับลักษณะอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 
รองลงมาคือ ท่านคิดว่า KPLUS SHOP เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยอ านวยความสะดวกไดต้ลอด 24 
ชั่วโมง และ ท่านคิดว่าเทคโนโลยีของ KPLUS SHOP ใชง้านง่าย ไม่ซบัซอ้น มีระดบัลกัษณะอยู่ใน
ระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.12 และ 4.03 ตามล าดบั  
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ตาราง 13 แสดงค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผล ของผูต้อบแบบสอบถาม 
เก่ียวกบัปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยีดา้นการรบัรูป้ระโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน 

ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี x ̄ S.D แปลผล 

2. การรบัรูป้ระโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน 
   

2.1 ท่านคาดหวงัว่า เทคโนโลยีของ KPLUS 
SHOP จะช่วยสรุปยอดเงินใหท้่านไดร้วดเรว็
ยิ่งขึน้ 

4.28 0.830 มากที่สดุ 

2.2 ท่านคาดหวงัว่า KPLUS SHOP ช่วยลด
เวลาในการเดินทางไปท าธุรกรรมที่ธนาคาร 

4.20 0.806 มาก 

2.3 ท่านคาดหวงัว่า KPLUS SHOP ช่วยให้
ท่านท าธุรกรรมทางการเงินไดร้วดเรว็ยิ่งขึน้ 

4.35 0.849 มากที่สดุ 

รวม 4.28 0.688 มากทีสุ่ด 

 
จากตาราง 13 ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อระดับลักษณะของการยอมรับ

เทคโนโลยีการรบัรูป้ระโยชน์ที่เกิดจากการใชง้าน  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.28 และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ท่านคาดหวงัว่า KPLUS SHOP ช่วยใหท้่านท า
ธุรกรรมทางการเงินไดร้วดเร็วยิ่งขึน้ และ ท่านคาดหวังว่า เทคโนโลยีของ KPLUS SHOP จะช่วย
สรุปยอดเงินใหท้่านไดร้วดเร็วยิ่งขึน้ มีระดับลกัษณะอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.35 และ 4.28 ตามล าดับ รองลงมาคือ ท่านคาดหวังว่า KPLUS SHOP ช่วยลดเวลาในการ
เดินทางไปท าธุรกรรมที่ธนาคาร มีระดบัลกัษณะอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.20  
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ตาราง 14 แสดงค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผล ของผูต้อบแบบสอบถาม 
เก่ียวกบัปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยีดา้นทศันคติ 

ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี x ̄ S.D แปลผล 

3. ทศันคติ 
   

3.1 ท่านมีความสนใจ เทคโนโลยี ใหม่ๆ  4.10 0.732 มาก 
3.2 ท่านเป็นคนยอมรบัเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้
โดยง่าย  

4.40 0.878 มากที่สดุ 

3.3 ท่านคิดว่าการเปิดรบัเทคโนโลยี จะช่วยให้
การใชช้ีวิตสะดวกสบายย่ิงขึน้ 

4.20 0.750 มาก 

รวม 4.23 0.650 มากทีสุ่ด 

 
จากตาราง 14 ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อระดับลักษณะของการยอมรับ

เทคโนโลยีดา้นทศันคติ โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.23 และเมื่อพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบว่า ท่านเป็นคนยอมรบัเทคโนโลยีใหม่ๆ ไดโ้ดยง่าย มีระดบัลกัษณะอยู่ในระดบัมาก
ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 รองลงมาคือ ท่านคิดว่าการเปิดรบัเทคโนโลยี จะช่วยใหก้ารใช้
ชีวิตสะดวกสบายยิ่งขึน้ และ ท่านมีความสนใจ เทคโนโลยี ใหม่ๆ มีระดบัลกัษณะอยู่ในระดบัมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.20 และ 4.10 ตามล าดบั  
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ส่วนที่ 4 การวิเคราะหข์อ้มูลแนวโนม้พฤติกรรมใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือถือ
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 

ตาราง 15 แสดงค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผล ของผูต้อบแบบสอบถาม 
เก่ียวกบัความจ าเป็นในการใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคาร 

แนวโน้มพฤติกรรมใช้บริการแอปพลิเคชัน
ร้านค้าบนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) (K PLUS SHOP) 

x ̄ S.D แปลผล 

1. ท่านจะพิจารณาถึงความจ าเป็นในการใชบ้ริการ
แอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคาร 
(ความจ าเป็น __:__:__:__:__:__มีความจ าเป็น) 

4.36 0.713 มากที่สดุ 

 
จากตาราง 15 ผลวิเคราะหพ์บว่าแนวโนม้พฤติกรรมใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือ

ถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ของผูต้อบแบบสอบถาม ในดา้นความ
จ าเป็นในการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคาร ผูต้อบแบบสอบถามมีแนวโนม้ความจ า
เป็นอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.36  
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ตาราง 16 แสดงค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผล ของผูต้อบแบบสอบถาม 
เก่ียวกบัการศกึษาและคน้หาขอ้มลูที่ตอ้งการใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคาร 

แนวโน้มพฤติกรรมใช้บริการแอปพลิเคชัน 
ร้านค้ าบนมื อถือธนาคารกสิ กรไทย จ ากั ด 
(มหาชน) (K PLUS SHOP) 

x ̄ S.D แปลผล 

2. ท่านมีการศึกษาและคน้หาขอ้มลูที่ตอ้งการใชบ้ริการ
แอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคาร 
(ไม่มีการค้นหาข้อมูล__:__:__:__:__:__มีการค้นหา
ขอ้มลู) 

4.19 0.916 มากที่สดุ 

 
จากตาราง 16 ผลวิเคราะหพ์บว่าแนวโนม้พฤติกรรมใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือ

ถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ของผู้ตอบแบบสอบถาม ในด้านมี
การศึกษาและค้นหาข้อมูลที่ต้องการใช้บริการแอปพลิเคชันร้านค้าจากธนาคาร ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีการศกึษาและคน้หาขอ้มลูอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.19  
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ตาราง 17 แสดงค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผล ของผูต้อบแบบสอบถาม 
เก่ียวกบัความสนใจการใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคาร 

แนวโน้มพฤติกรรมใช้บริการแอปพลิเคชัน 
ร้านค้าบนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
(K PLUS SHOP) 

x ̄ S.D แปลผล 

3. ท่านใหค้วามสนใจการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้
จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด  (มหาชน) (K PLUS 
SHOP) 
(ไม่มีสนใจ__:__:__:__:__:__สนใจ) 

4.25 0.798 มากที่สดุ 

 
จากตาราง 17 ผลวิเคราะหพ์บว่าแนวโนม้พฤติกรรมใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือ

ถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ของผูต้อบแบบสอบถาม ในดา้นความ
สนใจการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคาร ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสนใจอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.25  
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ตาราง 18 แสดงค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผล ของผูต้อบแบบสอบถาม 
เก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K 
PLUS SHOP) 

แนวโน้มพฤติกรรมใช้บริการแอปพลิเคชันร้านค้า
บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K 
PLUS SHOP) 

x ̄ S.D แปลผล 

4. ท่านจะตัดสินใจเลือกใช้บริการแอปพลิเคชันรา้นค้า
จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด  (มหาชน) (K PLUS 
SHOP) 
(ไม่ใชแ้น่นอน__:__:__:__:__:__ใชแ้น่นอน) 

4.42 0.778 มากที่สดุ 

 
จากตาราง 18 ผลวิเคราะหพ์บว่าแนวโนม้พฤติกรรมใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือ

ถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ของผู้ตอบแบบสอบถาม ในด้านการ
ตัดสินใจเลือกใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นค้าจากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS 
SHOP) ผูต้อบแบบสอบถามตัดสินใจเลือกใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.42  



  64 

ตาราง 19 แสดงค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผล ของผูต้อบแบบสอบถาม 
เก่ียวกบัการตดัสินใจแนะน าหรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืน ในการใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้จาก
ธนาคาร 

แนวโน้มพฤติกรรมใช้บริการแอปพลิเคชันร้านค้า
บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K 
PLUS SHOP) 

x ̄ S.D แปลผล 

5. ท่านจะตัดสินใจแนะน าหรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืนในการ
ใช้บริการแอปพลิเคชันรา้นค้าจากธนาคารกสิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 
(ไม่ใชแ้น่นอน__:__:__:__:__:__ใชแ้น่นอน) 

4.26 0.858 มากที่สดุ 

 
จากตาราง 19 ผลวิเคราะหพ์บว่าแนวโนม้พฤติกรรมใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือ

ถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ของผูต้อบแบบสอบถาม ในดา้นตดัสินใจ
แนะน าหรือบอกต่อร้านค้าอ่ืน ในการใช้บริการแอปพลิเคชันร้านค้าจากธนาคาร ผู้ตอบ
แบบสอบถามตัดสินใจแนะน าหรือบอกต่อรา้นค้าอ่ืน ในการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จาก
ธนาคาร อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.26  
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ผลการวิเคราะหข์้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

สมมติ ฐานที่  1 ผู้ ใช้บริการ ธนาคารกสิกรไทย  จ ากัด  (มหาชน)  มี ลักษณ ะ
ประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
แตกต่างกันมีแนวโนม้พฤติกรรมใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกนั 

แนวโนม้พฤติกรรมใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) (K PLUS SHOP) ประกอบดว้ย 

1.ความจ าเป็นในการใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) (K PLUS SHOP) 

2.การศึกษาและค้นหาข้อมูลที่ต้องการใช้บริการแอปพลิเคชันร้านค้าจาก
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 

3.ความสนใจการใช้บริการแอปพลิเคชันรา้นค้าจากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) (K PLUS SHOP) 

4.การตัดสินใจเลือกใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) (K PLUS SHOP) 

5.การตดัสินใจแนะน าหรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืนในการใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้
จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 
 

สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้
สมมติฐานย่อยที่ 1.1 เพศที่แตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมใช้บริการแอป

พลิ เคชันร้านค้าบนมื อถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด  (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขต
กรุงเทพมหานครที่แตกต่างกนั 

H0 : เพศที่แตกต่างกนัมีแนวโนม้พฤติกรรมใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้บน
มือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั 

H1 : เพศที่แตกต่างกนัมีแนวโนม้พฤติกรรมใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้บน
มือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกนั 

 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์จะใช้การทดสอบ Independent t-test เปรียบเทียบ

ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้นจะ
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ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) เมื่อค่าระดบันัยส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า0.05 และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง(H1) เมื่อค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติมีค่ามากกว่า 0.05 โดยจะใชใ้นการทดสอบความ
แตกต่างของเพศ 

โดยจะท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช ้
Levene’s test ซึ่งตัง้สมมติฐาน ดงันี ้

H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั 

ตาราง 20 แสดงการทดสอบความแปรปรวนและการทดสอบความแตกต่างของแนวโนม้พฤติกรรม
ใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 
จ าแนกตามเพศ โดยใชส้ถิติ t-test ทดสอบ 

  

แนวโน้มพฤติกรรมใช้บริการแอปพลิเค
ชันร้านค้าบนมือถือธนาคารกสิกรไทย 
จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP)  

Levene's test for Equility of variances 

F Sig. 

1.ความจ าเป็นในการใชบ้ริการแอปพลิเค
ชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) (K PLUS SHOP) 

0.367 0.545 

2.การศึกษาและคน้หาขอ้มลูที่ตอ้งการใช้
บรกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคาร
กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS 
SHOP) 

1.225 0.269 

3. ความสนใจการใชบ้รกิารแอปพลิเคชนั
รา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) (K PLUS SHOP) 

0.424 0.515 
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ตาราง 20 (ต่อ) 

  

แนวโน้มพฤติกรรมใช้บริการแอปพลิเค
ชันร้านค้าบนมือถือธนาคารกสิกรไทย 
จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) 

Levene's test for Equility of variances 

F Sig. 

4.การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแอปพลิเคชนั
รา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) (K PLUS SHOP) 

0.176 0.675 

5.การตดัสินใจแนะน าหรือบอกต่อรา้นคา้
อ่ืน ในการใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้
จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K 
PLUS SHOP) 

0.000 0.985 

แนวโน้มพฤติกรรมใช้บริการแอปพลิเค
ชันร้านค้าบนมือถือธนาคารกสิกรไทย 
จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) 

t-test for Equality of Means 

เพศ x ̄ S.D. t df Sig. 

1.ความจ าเป็นในการใชบ้ริการแอปพลิเค
ชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) (K PLUS SHOP) 

ชาย 4.30 0.708 -1.818 398 0.070 

หญิง 4.43 0.713 
   

2.การศึกษาและคน้หาขอ้มลูที่ตอ้งการใช้
บรกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคาร
กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS 
SHOP) 

ชาย 4.23 0.933 0.889 398 0.375 

หญิง 4.15 0.902       

3.ความสนใจการใชบ้ริการแอปพลิเคชนั
รา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) (K PLUS SHOP) 

ชาย 
หญิง 

4.25 
4.24 

0.816 
0.784 

0.179 398.000 0.858 

4.การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแอปพลิเคชนั
รา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) (K PLUS SHOP) 

ชาย 
หญิง 

4.38 
4.46 

0.791 
0.766 

-1.047 398 0.296 
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ตาราง 20 (ต่อ) 

 
จากตารางที่ 20 ผลการทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้ Levene's test 

for Equility of Variances พบว่าความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่าง ความจ าเป็นในการใชบ้ริการ
แอปพลิเคชันรา้นค้าจากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) การศึกษาและ
คน้หาขอ้มูลที่ตอ้งการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K 
PLUS SHOP) ความสนใจการใช้บริการแอปพลิเคชันร้านค้าจากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) (K PLUS SHOP) การตัดสินใจเลือกใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกร
ไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) และ การตัดสินใจแนะน าหรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืน ในการใช้
บริการแอปพลิเคชันรา้นค้าจากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) มีความ
แปรปรวนเท่ากันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นการพิจารณาผลการทดสอบ 
Independent Samples t-test จึงพิจารณาจากกรณีที่ Equal variances assumed ดงันัน้ ส าหรบั
ค่า t-test for Equality of Means โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐานดงันี ้

1. ผลการวิเคราะหค์วามแตกต่างของแนวโน้มพฤติกรรมใชบ้ริการแอปพลิเคชัน
รา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) จ าแนกตามเพศ พบว่า มีค่า 
Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.07 ซึ่งมากกว่า 0.05 คือยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และ ปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า เพศที่แตกต่างกนัมีความจ าเป็นในการใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้
จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดบั 0.05  

2. ผลการวิเคราะหค์วามแตกต่างของแนวโน้มพฤติกรรมใช้บริการแอปพลิเคชัน
รา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) จ าแนกตามเพศ พบว่า มีค่า 

แนวโน้มพฤติกรรมใช้บริการแอป
พลิเคชันร้านค้าบนมือถือธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS 
SHOP) 

t-test for Equality of Means 

เพศ x ̄ S.D. t df Sig. 

5.การตดัสินใจแนะน าหรือบอกต่อรา้นคา้
อ่ืน ในการใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้
จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K 
PLUS SHOP) 

ชาย 
หญิง 

4.23 
4.28 

0.867 
0.852 

-0.517 398.00 0.606 
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Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.375 ซึ่งมากกว่า 0.05 คือยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และ ปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า เพศที่แตกต่างกันมีการศึกษาและคน้หาขอ้มูลที่ตอ้งการใชบ้ริการ
แอปพลิเคชันรา้นค้าจากธนาคารกสิกรไทย  จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

3. ผลการวิเคราะหค์วามแตกต่างของแนวโน้มพฤติกรรมใชบ้ริการแอปพลิเคชัน
รา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) จ าแนกตามเพศ พบว่า มีค่า 
Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.858 ซึ่งมากกว่า 0.05 คือยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และ ปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า เพศที่แตกต่างกนัมีความสนใจการใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้จาก
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั 0.05 

4. ผลการวิเคราะหค์วามแตกต่างของแนวโน้มพฤติกรรมใชบ้ริการแอปพลิเคชัน
รา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) จ าแนกตามเพศ พบว่า มีค่า 
Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.296 ซึ่งมากกว่า 0.05 คือยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และ ปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า เพศที่แตกต่างกนัมีการตัดสินใจเลือกใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้
จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP)ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั 0.05 

 5. ผลการวิเคราะหค์วามแตกต่างของแนวโน้มพฤติกรรมใชบ้ริการแอปพลิเคชัน
รา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) จ าแนกตามเพศ พบว่า มีค่า 
Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.606 ซึ่งมากกว่า 0.05 คือยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และ ปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า เพศที่แตกต่างกนัมีการตดัสินใจแนะน าหรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืน ในการ
ใช้บริการแอปพลิเคชันร้านค้าจากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ไม่
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  
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สมมติฐานย่อยที่ 1.2 อายุที่แตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมใช้บริการแอป
พลิ เคชันร้านค้าบนมื อถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด  (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขต
กรุงเทพมหานครที่แตกต่างกนั 

H0 : อายุที่แตกต่างกนัมีแนวโนม้พฤติกรรมใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้บน
มือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั 

H1 : อายุที่แตกต่างกนัมีแนวโนม้พฤติกรรมใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้บน
มือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกนั 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหจ์ะใชก้ารทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One – Way 
Analysis of Variance) ใชเ้ปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 
กลุ่ม โดยวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One – Way Analysis of Variance) ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% โดยจะท าการทดสอบความแปรปรวนจากตาราง Homogeneity of Variance ถ้า
พบว่าความแปรปรวนเท่ากนัทุกกลุ่มจะทดสอบความแตกต่างดว้ย F-test และถา้ความแปรปรวน
ไม่เท่ากนัทุกกลุ่มจะทดสอบความแตกต่างดว้ย Brown Forsythe จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
เมื่อค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติมีค่าน้อยกว่า0.05 และปฏิเสธสมมติฐานรอง(H1) เมื่อค่าระดับ
นัยส าคัญทางสถิติมีค่ามากกว่า 0.05 ที่มี ค่าเฉลี่ยอย่างน้อยหนึ่งคู่ที่ แตกต่างกันจะน าไป
เปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple Comparison) โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant 
Difference (LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบา้งแตกต่างกนัที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 

โดยจะท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช ้ใช้ 
Levene's test ซึ่งตัง้สมมติฐาน ดงันี ้

H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั 
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ตาราง 21 แสดงการทดสอบความแปรปรวนและการทดสอบความแตกต่างของแนวโนม้พฤติกรรม
ใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 
จ าแนกตามอาย ุโดยใชส้ถิติ F-test ทดสอบ 

ตัวแปรตามทีศ่ึกษา 
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

1.ความจ าเป็นในการใชบ้ริการแอปพลิเคชนั
รา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
(K PLUS SHOP) 

5.620 3 396 0.001 

แนวโน้มพฤติกรรมใช้บริการแอปพลิเคชัน
ร้านค้าบนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) (K PLUS SHOP)  

Brown Forsythe 

Statistica df1 df2 Sig. 

1. ความจ าเป็นในการใชบ้รกิารแอปพลิเคชนั
รา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
(K PLUS SHOP) 

1.71 3 249.43 0.166 

 
**มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

จากตารางที่  21 ผลการทดสอบความแปรปรวนที่ต่างกันของแนวโน้มพฤติกรรมใช้
บริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ใน
เขตกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตามอายุ ผลการทดสอบ  Levene's test พบว่ามีค่า Sig. ดา้น
ความจ าเป็นในการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS 
SHOP) มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน จึงใช้สถิติ Brown – 
Forsythe ซึ่งพบว่า ความจ าเป็นในการใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) (K PLUS SHOP) มีค่า Sig. เท่ากบั 0.166 ซึ่งมากกว่า 0.05 คือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั 
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า อายุที่แตกต่างกันมีความจ าเป็นในการใช้
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บริการแอปพลิเคชันรา้นค้าจากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ไม่แตกต่าง
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ตาราง 22 แสดงการทดสอบความแปรปรวนและการทดสอบความแตกต่างของแนวโนม้พฤติกรรม
ใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 
จ าแนกตามอาย ุโดยใชส้ถิติ F-test ทดสอบ 

ตัวแปรตามทีศ่ึกษา 
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 
 

2.การศึกษาและคน้หาขอ้มลูที่ตอ้งการใชบ้ริการ
แอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 

5.005 3 396 0.002  

แนวโน้มพฤติกรรมใช้บริการแอปพลิเคชัน
ร้านค้าบนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) (K PLUS SHOP)  

Brown Forsythe  

Statistica df1 df2 Sig.  

2. การศกึษาและคน้หาขอ้มลูที่ตอ้งการใช้
บรกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกร
ไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 

5.246 3 233.692 0.002  

 
**มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

จากตารางที่  22 ผลการทดสอบความแปรปรวนที่ต่างกันของแนวโน้มพฤติกรรมใช้
บริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ใน
เขตกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตามอาย ุ ผลการทดสอบ  Levene's test พบว่ามี ค่า Sig. 
การศึกษาและคน้หาขอ้มูลที่ตอ้งการใชบ้ริการแอปพลิเคชันร้านคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) (K PLUS SHOP) มีค่า Sig. เท่ากับ 0.002 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน จึงใช้
สถิติ Brown – Forsythe ซึ่งพบว่า การศึกษาและคน้หาขอ้มูลที่ต้องการใชบ้ริการแอปพลิเคชัน
รา้นค้าจากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) มีค่า Sig. เท่ากับ 0.002 น้อย
กว่า 0.05 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า อายุที่
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แตกต่างกนัมีการศึกษาและคน้หาขอ้มลูที่ตอ้งการใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกร
ไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ 

เมื่อปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) จะต้องท าการ
เป รียบ เที ยบ เชิ งซ้อน  (Multiple Comparison) โดยใช้วิ ธี ทดสอบแบบ  Least Significant 
Difference (LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบา้งแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ดงัตาราง 

ตาราง 23 แสดงผลการเปรียบเทียบแนวโนม้พฤติกรรมใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือถือ
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตามอายุ 
โดยใชส้ถิติ Least Significant Difference (LSD) ทดสอบ 

2. การศึกษาและค้นหาข้อมูลที่
ต้องการใช้บริการแอปพลิเค
ชันร้านค้าจากธนาคารกสิกร
ไทย จ ากัด (มหาชน)  
(K PLUS SHOP) 

x ̄ 

15 – 24 
ปี 

25 – 34 
ปี 

35 – 44 
ปี 

45 ปี ขึน้ไป 

4.28 4.32 4.21 3.80 

15 – 24 ปี 4.28 - -0.043 
(0.781) 

0.073 
(0.643) 

0.482** 
(0.006) 

25 – 34 ปี 4.32 - - 0.116 
(0.274) 

0.525** 
(0.000) 

35 – 44 ปี 4.21 - - - 0.409** 
(0.002) 

45 ปี ขึน้ไป 3.80 - - - - 

 
**มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

 
จากตารางที่23 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ของการศึกษาและค้นหา

ขอ้มูลที่ตอ้งการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย  จ ากัด (มหาชน) (K PLUS 
SHOP) จ าแนกตามอายุ พบว่า  
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1. ผูต้อบแบบสอบถามที่มีอายุ 15 – 24 ปีกับผูต้อบแบบสอบถามที่มี อายุ45 ปี ขึน้
ไป มีค่า Sig. เท่ากับ 0.006 หมายความว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่มีอายุ 15 – 24 ปี มีการศึกษา
และคน้หาขอ้มลูที่ตอ้งการใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K 
PLUS SHOP) แตกต่างเป็นรายคู่กบัผูต้อบแบบสอบถามที่มี อายุ45 ปีขึน้ไป อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 โดยผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 15 – 24 ปี มีการศึกษาและค้นหาข้อมูลที่
ตอ้งการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย  จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP)
มากกว่าผูต้อบแบบสอบถามที่มี อาย4ุ5 ปี ขึน้ ไป โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.482 

2. ผูต้อบแบบสอบถามที่มีอายุ 25 – 34 ปีกับผูต้อบแบบสอบถามที่มี อายุ45 ปี ขึน้
ไป มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 หมายความว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่มีอายุ 25 – 34 ปีมีการศึกษา
และคน้หาขอ้มลูที่ตอ้งการใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K 
PLUS SHOP) แตกต่างเป็นรายคู่กบัผูต้อบแบบสอบถามที่มี อายุ45 ปีขึน้ไป อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 โดยผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 25 – 34 ปี มีการศึกษาและค้นหาข้อมูลที่
ตอ้งการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย  จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP)
มากกว่าผูต้อบแบบสอบถามที่มี อาย4ุ5 ปี ขึน้ ไป โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.525 

3. ผูต้อบแบบสอบถามที่มีอายุ 35 – 44 ปีกับผูต้อบแบบสอบถามที่มี อายุ45 ปี ขึน้
ไป มีค่า Sig. เท่ากับ 0.002 หมายความว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่มีอายุ 35 – 44 ปีมีการศึกษา
และคน้หาขอ้มลูที่ตอ้งการใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K 
PLUS SHOP) แตกต่างเป็นรายคู่กบัผูต้อบแบบสอบถามที่มี อายุ45 ปีขึน้ไป อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 โดยผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 35 – 44 ปีมีการศึกษาและค้นหาข้อมูลที่
ตอ้งการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP)
มากกว่าผูต้อบแบบสอบถามที่มี อาย4ุ5 ปี ขึน้ ไป โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.409 
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ตาราง 24 แสดงการทดสอบความแปรปรวนและการทดสอบความแตกต่างของแนวโนม้พฤติกรรม
ใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 
จ าแนกตามอาย ุโดยใชส้ถิติ F-test ทดสอบ 

ตัวแปรตามทีศ่ึกษา 
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

3.ความสนใจการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้
จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K 
PLUS SHOP) 

3.268 3 396 0.021 

แนวโน้มพฤติกรรมใช้บริการแอปพลิเคชัน
ร้านค้าบนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) (K PLUS SHOP)  

Brown Forsythe 

Statistica df1 df2 Sig. 

3.ความสนใจการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้
จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K 
PLUS SHOP) 

1.420 3 227.057 0.238 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตารางที่  24 ผลการทดสอบความแปรปรวนที่ต่างกันของแนวโน้มพฤติกรรมใช้

บริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ใน
เขตกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตามอายุ ผลการทดสอบ  Levene's test พบว่ามีค่า Sig. ความ
สนใจการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด  (มหาชน) (K PLUS SHOP) 
มีค่า Sig. เท่ากับ 0.021 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) แสดงว่าค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน จึงใชส้ถิติ Brown – Forsythe 
ซึ่งพบว่า ความจ าเป็นในการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
(K PLUS SHOP) มีค่า Sig. เท่ากบั 0.238 ซึ่งมากกว่า 0.05 คือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า อายุที่แตกต่างกนัมีความสนใจการใชบ้ริการแอปพลิเค
ชันร้านค้าจากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด  (มหาชน) (K PLUS SHOP) ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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ตาราง 25 แสดงการทดสอบความแปรปรวนและการทดสอบความแตกต่างของแนวโนม้พฤติกรรม
ใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 
จ าแนกตามอาย ุโดยใชส้ถิติ F-test ทดสอบ 

ตัวแปรตามทีศ่ึกษา 
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

 
4. การตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารแอปพลิเคชนั
รา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
(K PLUS SHOP) 

9.208 3 396 0.000  

แนวโน้มพฤติกรรมใช้บริการแอปพลิเคชัน
ร้านค้าบนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) (K PLUS SHOP)  

Brown Forsythe  

Statistica df1 df2 Sig.  

4. การตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารแอปพลิเคชนั
รา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
(K PLUS SHOP) 

3.302 3 226.024 0.021  

 
**มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตารางที่  25 ผลการทดสอบความแปรปรวนที่ต่างกันของแนวโน้มพฤติกรรมใช้

บริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ใน
เขตกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตามอายุ ผลการทดสอบ  Levene's test พบว่ามีค่า Sig. การ
ตัดสินใจเลือกใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นค้าจากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS 
SHOP) มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน จึงใช้สถิติ Brown – 
Forsythe ซึ่งพบว่า การตัดสินใจเลือกใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นค้าจากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) (K PLUS SHOP) มีค่า Sig. เท่ากับ 0.021 น้อยกว่า 0.05 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า อายุที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจเลือกใช้
บริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) แตกต่างกัน
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ 
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เมื่อปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) จะต้องท าการ
เป รียบ เที ยบ เชิ งซ้อน  (Multiple Comparison) โดยใช้วิ ธี ทดสอบแบบ  Least Significant 
Difference (LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบา้งแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ดงัตาราง 

ตาราง 26 แสดงผลการเปรียบเทียบแนวโนม้พฤติกรรมใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือถือ
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตามอายุ 
โดยใชส้ถิติ Least Significant Difference (LSD) ทดสอบ 

4. การตัดสินใจเลือกใช้บริการ
แอปพลิเคชันร้านค้าจาก
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน)  
(K PLUS SHOP) 

x ̄ 

15 – 24 
ปี 

25 – 34 
ปี 

35 – 44 
ปี 

45 ปี  
ขึน้ไป 

4.37 4.54 4.43 4.17 

15 – 24 ปี 4.37  -0.167 
(0.209) 

-0.054 
(0.687) 

0.198 
(0.186) 

25 – 34 ปี 4.54  - 
0.113 

(0.215) 
0.366** 
(0.001) 

35 – 44 ปี 4.43  - - 
0.253* 
(0.027) 

45 ปี ขึน้ไป 4.17   - - - 

 
**มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตารางที่ 26 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ของการตัดสินใจเลือกใช้

บรกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) จ าแนกตาม
อายุ พบว่า 
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1. ผูต้อบแบบสอบถามที่มีอายุ 25 – 34 ปี กบัผูต้อบแบบสอบถามที่มี อายุ45 ปี ขึน้
ไป มีค่า Sig. เท่ากับ0.001 หมายความว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่มีอายุ 25 – 34 ปี มีการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการแอปพลิเคชันรา้นค้าจากธนาคารกสิกรไทย  จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) 
แตกต่างเป็นรายคู่กับผูต้อบแบบสอบถามที่มี อายุ45 ปีขึน้ไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 โดยผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 25 – 34 ปี มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการแอปพลิเคชัน
รา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) มากกว่าผูต้อบแบบสอบถามที่มี 
อาย4ุ5 ปี ขึน้ ไป โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.366 

2. ผูต้อบแบบสอบถามที่มีอายุ 35 – 44 ปี กบัผูต้อบแบบสอบถามที่มี อายุ45 ปี ขึน้
ไป มีค่า Sig. เท่ากบั 0.027 หมายความว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่มีอายุ 25 – 34 ปี มีการตดัสินใจ
เลือกใช้บริการแอปพลิเคชันรา้นค้าจากธนาคารกสิกรไทย  จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) 
แตกต่างเป็นรายคู่กับผูต้อบแบบสอบถามที่มี อายุ45 ปีขึน้ไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 โดยผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 35 – 44 ปี มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการแอปพลิเคชัน
รา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) มากกว่าผูต้อบแบบสอบถามที่มี 
อาย4ุ5 ปี ขึน้ ไป โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.253  
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ตาราง 27 แสดงการทดสอบความแปรปรวนและการทดสอบความแตกต่างของแนวโนม้พฤติกรรม
ใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 
จ าแนกตามอาย ุโดยใชส้ถิติ F-test ทดสอบ 

ตัวแปรตามทีศ่ึกษา 
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

5. การตดัสินใจแนะน าหรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืน 
ในการใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้จาก
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS 
SHOP) 

5.273 3 396 0.001 

แนวโน้มพฤติกรรมใช้บริการแอปพลิเคชัน
ร้านค้าบนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) (K PLUS SHOP)  

Brown Forsythe 

Statistica df1 df2 Sig. 

5. การตดัสินใจแนะน าหรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืน 
ในการใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้จาก
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS 
SHOP) 

2.687 3 224.083 0.047 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตารางที่  27 ผลการทดสอบความแปรปรวนที่ต่างกันของแนวโน้มพฤติกรรมใช้

บริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ใน
เขตกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตามอายุ ผลการทดสอบ  Levene's test พบว่ามีค่า Sig. การ
ตดัสินใจแนะน าหรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืน ในการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) มีค่า Sig. เท่ากบั 0.001 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั จึง
ใชส้ถิติ Brown – Forsythe ซึ่งพบว่า การตัดสินใจแนะน าหรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืน ในการใชบ้ริการ
แอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.047 นอ้ยกว่า 0.05 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
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ว่า อายุที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจแนะน าหรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืน ในการใชบ้ริการแอปพลิเคชัน
รา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ 

เมื่อปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) จะต้องท าการ
เป รียบ เที ยบ เชิ งซ้อน  (Multiple Comparison) โดยใช้วิ ธี ทดสอบแบบ  Least Significant 
Difference (LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบา้งแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ดงัตาราง 

ตาราง 28 แสดงผลการเปรียบเทียบแนวโนม้พฤติกรรมใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือถือ
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตามอายุ 
โดยใชส้ถิติ Least Significant Difference (LSD) ทดสอบ 

5. การตัดสินใจแนะน าหรือบอกต่อ
ร้านค้าอื่นในการใช้บริการแอป
พลิเคชันร้านค้าจากธนาคารกสิกร
ไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS 
SHOP) 

x ̄ 

15 – 
24 ปี 

25 – 
34 ปี 

35 – 
44 ปี 

45 ปี  
ขึน้ไป 

4.40 4.30 4.29 3.99 

15 – 24 ปี 4.40 - 0.093 
(0.529) 

0.101 
(0.498) 

0.410* 
(0.014) 

25 – 34 ปี 4.30 - - 0.009 
(0.933) 

0.317* 
(0.011) 

35 – 44 ปี 4.29 - - - 0.309* 
(0.015) 

45 ปี ขึน้ไป 3.99 - - - - 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตารางที่ 28 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ของการตดัสินใจแนะน าหรือ

บอกต่อรา้นคา้อ่ืนในการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย  จ ากัด (มหาชน) (K 
PLUS SHOP) จ าแนกตามอายุ พบว่า 
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1. ผูต้อบแบบสอบถามที่มีอายุ 15 – 24 ปีกับผูต้อบแบบสอบถามที่มี อายุ 45 ปี ขึน้
ไป มีค่า Sig. เท่ากบั 0.014 หมายความว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่มีอายุ 15 – 24 ปี มีการตดัสินใจ
แนะน าหรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืนในการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย  จ ากัด 
(มหาชน) (K PLUS SHOP) แตกต่างเป็นรายคู่กบัผูต้อบแบบสอบถามที่มี อายุ45 ปีขึน้ไป อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยผูต้อบแบบสอบถามที่มีอาย ุ15 – 24 ปี มีการตดัสินใจแนะน า
หรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืนในการใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย  จ ากดั (มหาชน) 
(K PLUS SHOP)  มากกว่าผูต้อบแบบสอบถามที่มี อายุ45 ปี ขึน้ ไป โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
0.410 

2. ผูต้อบแบบสอบถามที่มีอายุ 25 – 34 ปี กบัผูต้อบแบบสอบถามที่มี อายุ45 ปี ขึน้
ไป มีค่า Sig. เท่ากบั 0.011 หมายความว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่มีอายุ 25 – 34 ปี มีการตดัสินใจ
แนะน าหรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืนในการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย  จ ากัด 
(มหาชน) (K PLUS SHOP) แตกต่างเป็นรายคู่กบัผูต้อบแบบสอบถามที่มี อายุ45 ปีขึน้ไป อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยผูต้อบแบบสอบถามที่มีอาย ุ25 – 34 ปี มีการตดัสินใจแนะน า
หรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืนในการใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย  จ ากดั (มหาชน) 
(K PLUS SHOP)  มากกว่าผูต้อบแบบสอบถามที่มี อายุ45 ปี ขึน้ ไป โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
0.317 

3. ผูต้อบแบบสอบถามที่มีอายุ 35 – 44 ปีกับผูต้อบแบบสอบถามที่มี อายุ45 ปี ขึน้
ไป มีค่า Sig. เท่ากบั 0.015 หมายความว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่มีอายุ 35 – 44 ปี มีการตดัสินใจ
แนะน าหรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืนในการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย  จ ากัด 
(มหาชน) (K PLUS SHOP) แตกต่างเป็นรายคู่กบัผูต้อบแบบสอบถามที่มี อายุ45 ปีขึน้ไป อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยผูต้อบแบบสอบถามที่มีอาย ุ35 – 44 ปี มีการตดัสินใจแนะน า
หรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืนในการใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย  จ ากดั (มหาชน) 
(K PLUS SHOP)  มากกว่าผูต้อบแบบสอบถามที่มี อายุ45 ปี ขึน้ ไป โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
0.309 
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สมมติฐานย่อยที่ 1.3  ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมใช้
บริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขต
กรุงเทพมหานครที่แตกต่างกนั 

H0 : ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีแนวโนม้พฤติกรรมใชบ้ริการแอปพลิเค
ชนัรา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร
ไม่แตกต่างกนั 

H1 : ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีแนวโนม้พฤติกรรมใชบ้ริการแอปพลิเค
ชนัรา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานครที่
แตกต่างกนั 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหจ์ะใชก้ารทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One – Way 
Analysis of Variance) ใชเ้ปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 
กลุ่ม โดยวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One – Way Analysis of Variance) ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% โดยจะท าการทดสอบความแปรปรวนจากตาราง Homogeneity of Variance ถ้า
พบว่าความแปรปรวนเท่ากนัทุกกลุ่มจะทดสอบความแตกต่างดว้ย F-test และถา้ความแปรปรวน
ไม่เท่ากันทุกกลุ่มจะทดสอบความแตกต่างดว้ย BrownForsythe จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
เมื่อค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติมีค่าน้อยกว่า0.05 และปฏิเสธสมมติฐานรอง(H1) เมื่อค่าระดับ
นัยส าคัญทางสถิติมีค่ามากกว่า 0.05 ที่มี ค่าเฉลี่ยอย่างน้อยหนึ่งคู่ที่ แตกต่างกันจะน าไป
เปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple Comparison) โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant 
Difference (LSD)  เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบา้งแตกต่างกนัที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 

โดยจะท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช ้
Levene's test ซึ่งตัง้สมมติฐาน ดงันี ้

H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั 
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ตาราง 29 แสดงการทดสอบความแปรปรวนและการทดสอบความแตกต่างของแนวโนม้พฤติกรรม
ใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 
จ าแนกตามระดบัการศกึษา โดยใชส้ถิติ F-test ทดสอบ 

ตัวแปรตามทีศ่ึกษา 
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

1.ความจ าเป็นในการใชบ้ริการ
แอปพลิเคชนัรา้นคา้จาก
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) (K PLUS SHOP) 

2.586 2 397 0.077 

แนวโน้มพฤติกรรมใช้
บริการแอปพลิเคชันร้านค้า
บนมือถือธนาคารกสิกรไทย 
จ ากัด (มหาชน) (K PLUS 
SHOP)  

F-test 

แหล่ง
ความ SS df MS F Sig. 

แปรปรวน 

1.ความจ าเป็นในการใชบ้ริการ
แอปพลิเคชนัรา้นคา้จาก
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) (K PLUS SHOP) 

ระหว่าง
กลุม่ 

2.931 2 1.465 2.912 0.056 

ภายใน
กลุม่ 

199.779 397 0.503 

  

รวม 202.71 399       

 
จากตารางที่  29 ผลการทดสอบความแปรปรวนที่ต่างกันของแนวโน้มพฤติกรรมใช้

บริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ใน
เขตกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตามระดับการศึกษา ผลการทดสอบ Levene's test พบว่ามีค่า 
Sig. ความจ าเป็นในการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K 
PLUS SHOP) มีค่า Sig. เท่ากับ 0.077 ซึ่งมากกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากัน จึงใชส้ถิติ F-Test 
ทดสอบ ซึ่งพบว่า ดา้นความจ าเป็นในการใชบ้ริการแอปพลิเคชันร้านคา้จากธนาคารกสิกรไทย 
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จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) มีค่า Sig. เท่ากับ 0.056 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่ นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าระดบัการศกึษาที่แตกต่างกนัมี
ความจ าเป็นในการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS 
SHOP)ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 

ตาราง 30 แสดงการทดสอบความแปรปรวนและการทดสอบความแตกต่างของแนวโนม้พฤติกรรม
ใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 
จ าแนกตามระดบัการศกึษา โดยใชส้ถิติ F-test ทดสอบ 

ตัวแปรตามทีศ่ึกษา 
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

2.การศึกษาและคน้หาขอ้มลูที่
ตอ้งการใชบ้ริการแอปพลิเคชนั
รา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน)  
(K PLUS SHOP) 

2.318 2 397 0.100 

แนวโน้มพฤติกรรมใช้บริการ
แอปพลิเคชันร้านค้าบนมือ
ถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน)  
(K PLUS SHOP)  

F-test 

แหล่ง
ความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

2.การศึกษาและคน้หาขอ้มลูที่
ตอ้งการใชบ้ริการแอปพลิเคชนั
รา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน)  
(K PLUS SHOP) 

ระหว่าง
กลุม่ 

11.927 2 5.964 7.33 0.001 

ภายในกลุม่ 323.010 397 0.814 
  

รวม 334.938 399       

 
จากตารางที่  30 ผลการทดสอบความแปรปรวนที่ต่างกันของแนวโน้มพฤติกรรมใช้

บริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ใน
เขตกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตามระดับการศึกษา ผลการทดสอบ Levene's test พบว่ามีค่า 
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Sig. การศึกษาและคน้หาขอ้มูลที่ตอ้งการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) มีค่า Sig. เท่ากบั 0.100 ซึ่งมากกว่า 0.05 จึงยอมรบัสมมติฐาน
หลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากนั จึงใช้
สถิติ F-Test ทดสอบ ซึ่งพบว่า การศึกษาและคน้หาขอ้มลูที่ตอ้งการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้
จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP)  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่า 
0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าระดับ
การศึกษาที่แตกต่างกนัมีความจ าเป็นในการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย  
จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP)แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

เมื่อปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) จะต้องท าการ
เป รียบ เที ยบ เชิ งซ้อน  (Multiple Comparison) โดยใช้วิ ธี ทดสอบแบบ  Least Significant 
Difference (LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบา้งแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ดงัตาราง 
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ตาราง 31 แสดงผลการเปรียบเทียบการศกึษาและคน้หาขอ้มลูที่ตอ้งการใชบ้รกิารแอปพลิเคชนั
รา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP)โดยจ าแนกตามระดับการศึกษา 
โดยใชส้ถิติ Least Significant Difference (LSD) ทดสอบ 

2.การศึกษาและคน้หา
ขอ้มลูที่ตอ้งการใช้
บรกิารแอปพลิเคชนั
รา้นคา้จากธนาคาร
กสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) (K PLUS 
SHOP) 

x ̄ 

ต ่ากว่า
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรีหรือ
เทยีบเท่า 

สูงกว่าปริญญา
ตร ี

3.92 4.32 4.24 

ต ่ากว่าปริญญาตรี 3.92 - -0.392** 
(0.000) 

-0.319* 
(0.020) 

ปริญญาตร ีหรือ 
เทยีบเท่า 

4.32 - - 0.073 
(0.557) 

สูงกว่าปริญญาตรี 4.24 - - - 

 
**มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตารางที่ 31 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ของการศึกษาและคน้หา

ขอ้มูลที่ตอ้งการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย  จ ากัด (มหาชน) (K PLUS 
SHOP) จ าแนกตามระดบัการศึกษา พบว่า  

1. ผูต้อบแบบสอบถามที่มีการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีกับผูต้อบแบบสอบถามที่มี
การศึกษาปริญญาตรี หรือ เทียบเท่าขึน้ไป มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 หมายความว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มีการศึกษาและคน้หาขอ้มูลที่ตอ้งการใชบ้ริการ
แอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) แตกต่างเป็นรายคู่
กบัผูต้อบแบบสอบถามที่มีการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 โดยผูต้อบแบบสอบถามที่มีการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มีการศึกษาและค้นหาขอ้มูลที่
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ตอ้งการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย  จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) 
นอ้ยกว่าผูต้อบแบบสอบถามที่มีการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
0.392 

2. ผูต้อบแบบสอบถามที่มีการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีกับผูต้อบแบบสอบถามที่มี
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.02 หมายความว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
การศึกษาต ่ากว่าปรญิญาตรี มีการศึกษาและคน้หาขอ้มลูที่ตอ้งการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้
จากธนาคารกสิกรไทย  จ ากัด  (มหาชน) (K PLUS SHOP) แตกต่างเป็นรายคู่ กับผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูต้อบ
แบบสอบถามที่มีการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มีการศึกษาและคน้หาขอ้มูลที่ตอ้งการใชบ้ริการ
แอปพลิเคชันรา้นค้าจากธนาคารกสิกรไทย  จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) น้อยกว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตรี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.319 
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ตาราง 32 แสดงการทดสอบความแปรปรวนและการทดสอบความแตกต่างของแนวโนม้พฤติกรรม
ใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 
จ าแนกตามระดบัการศกึษา โดยใชส้ถิติ F-test ทดสอบ 

ตัวแปรตามทีศ่ึกษา 
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

3.ความสนใจการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้
จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K 
PLUS SHOP) 

7.406 2 397 0.001 

แนวโน้มพฤติกรรมใช้บริการแอปพลิเคชัน
ร้านค้าบนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) (K PLUS SHOP)  

Brown Forsythe 

Statistica df1 df2 Sig. 

3.ความสนใจการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้
จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K 
PLUS SHOP) 

0.728 2 259.016 0.484 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

 
จากตารางที่  32 ผลการทดสอบความแปรปรวนที่ต่างกันของแนวโน้มพฤติกรรมใช้

บริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ใน
เขตกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตามระดับการศึกษา ผลการทดสอบ Levene's test พบว่ามีค่า 
Sig. ความสนใจการใช้บริการแอปพลิเคชันรา้นค้าจากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด  (มหาชน) (K 
PLUS SHOP) มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั จึงใชส้ถิติ Brown 
– Forsythe ซึ่งพบว่า ความสนใจการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) (K PLUS SHOP) มีค่า Sig. เท่ากบั 0.484 ซึ่งมากกว่า 0.05 คือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั 
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ระดบัการศกึษาที่แตกต่างกนัมีความสนใจการ
ใช้บริการแอปพลิเคชันร้านค้าจากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด  (มหาชน) (K PLUS SHOP) ไม่
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้



  89 

ตาราง 33 แสดงการทดสอบความแปรปรวนและการทดสอบความแตกต่างของแนวโนม้พฤติกรรม
ใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 
จ าแนกตามระดบัการศกึษา โดยใชส้ถิติ F-test ทดสอบ 

ตัวแปรตามทีศ่ึกษา 
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

4. การตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารแอปพลิเคชนั
รา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K 
PLUS SHOP) 

4.827 2 397 0.008 

แนวโน้มพฤติกรรมใช้บริการแอปพลิเคชัน
ร้านค้าบนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) (K PLUS SHOP)  

Brown Forsythe 

Statistica df1 df2 Sig. 

4. การตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารแอปพลิเคชนั
รา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K 
PLUS SHOP) 

4.285 2 241.807 0.015 

     
 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
 

จากตารางที่  33 ผลการทดสอบความแปรปรวนที่ต่างกันของแนวโน้มพฤติกรรมใช้
บริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ใน
เขตกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตามระดับการศึกษา ผลการทดสอบ Levene's test พบว่าการ
ตัดสินใจเลือกใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นค้าจากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS 
SHOP) มีค่า Sig. เท่ากับ 0.008 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน จึงใช้สถิติ Brown – 
Forsythe ซึ่งพบว่า การตัดสินใจเลือกใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นค้าจากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) (K PLUS SHOP) มีค่า Sig. เท่ากับ 0.015 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีการ
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ตัดสินใจเลือกใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นค้าจากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS 
SHOP)แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 

เมื่อปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) จะต้องท าการ
เป รียบ เที ยบ เชิ งซ้อน  (Multiple Comparison) โดยใช้วิ ธี ทดสอบแบบ  Least Significant 
Difference (LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบา้งแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ดงัตาราง 

ตาราง 34 แสดงผลการเปรียบเทียบการตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคาร
กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP)โดยจ าแนกตามระดบัการศึกษา โดยใชส้ถิติ Least 
Significant Difference (LSD) ทดสอบ 

4.การตัดสินใจเลือกใช้
บริการแอปพลิเคชัน
ร้านค้าจากธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) (K PLUS 
SHOP) 

x ̄ 

ต ่ากว่า
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรีหรือ
เทยีบเท่า 

สูงกว่า
ปริญญาตรี 

4.25 4.52 4.39 

ต ่ากว่าปริญญาตรี 4.25 - -0.269** 
(0.003) 

-0.131 
(0.259) 

ปริญญาตร ีหรือ 
เทยีบเท่า 

4.52 - - 0.138 
(0.195) 

สูงกว่าปริญญาตรี 4.39 - - - 

 
**มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

 
จากตารางที่ 34 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ของการเปรียบเทียบการ

ตัดสินใจเลือกใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นค้าจากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS 
SHOP) จ าแนกตามระดบัการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่มีการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี
กับผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาปริญญาตรี หรือ เทียบเท่าขึน้ไป มีค่า Sig. เท่ากับ 0.003 
หมายความว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่มีการศึกษาต ่ากว่าปรญิญาตรี  มกีารตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
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แอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) แตกต่างเป็นรายคู่
กบัผูต้อบแบบสอบถามที่มีการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 โดยผูต้อบแบบสอบถามที่มีการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแอป
พลิเคชันร้านค้าจากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) น้อยกว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีการศกึษาปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.269 

ตาราง 35 แสดงการทดสอบความแปรปรวนและการทดสอบความแตกต่างของแนวโนม้พฤติกรรม
ใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 
จ าแนกตามระดบัการศกึษา โดยใชส้ถิติ F-test ทดสอบ 

ตัวแปรตามทีศ่ึกษา 
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

5.การตดัสินใจแนะน าหรือบอกต่อ
รา้นคา้อ่ืน ในการใชบ้รกิารแอป
พลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกร
ไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS 
SHOP) 

0.788 2 397 0.455 

แนวโน้มพฤติกรรมใช้บริการ
แอปพลิเคชันร้านค้าบนมือถือ
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) (K PLUS SHOP)  

F-test 
แหล่ง
ความ SS df MS F Sig. 

แปรปรวน 

5.การตดัสินใจแนะน าหรือบอกต่อ
รา้นคา้อ่ืน ในการใชบ้รกิารแอป
พลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกร
ไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS 
SHOP) 

ระหว่าง
กลุม่ 

9.219 2 4.61 6.426 0.002 

ภายใน
กลุม่ 

284.771 397 0.717   

รวม 293.99 399       

 
จากตารางที่35 ผลการทดสอบความแปรปรวนที่ต่างกนัของแนวโนม้พฤติกรรมใชบ้ริการ

แอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขต
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กรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตามระดบัการศึกษา ผลการทดสอบ Levene's test พบว่ามีค่า Sig. 
ดา้นการตัดสินใจแนะน าหรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืน ในการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคาร
กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) มีค่า Sig. เท่ากบั 0.455 ซึ่งมากกว่า 0.05 จึงยอมรบั
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม
เท่ากัน จึงใชส้ถิติ F-Test ทดสอบ ซึ่งพบว่า การตัดสินใจแนะน าหรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืน ในการใช้
บริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) มีค่า Sig. 
เท่ากบั 0.002 นอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่าระดบัการศึกษาที่แตกต่างกนัมีการตดัสินใจแนะน าหรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืน ในการใช้
บริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP)แตกต่างกัน 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 

เมื่อปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) จะต้องท าการ
เป รียบ เที ยบ เชิ งซ้อน  (Multiple Comparison) โดยใช้วิ ธี ทดสอบแบบ  Least Significant 
Difference (LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบา้งแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ดงัตาราง  



  93 

ตาราง 36 แสดงผลการเปรียบเทียบแนวโนม้พฤติกรรมใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือถือ
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตาม
ระดบัการศึกษา โดยใชส้ถิติ Least Significant Difference (LSD) ทดสอบ 

5.การตัดสินใจ
แนะน าหรือบอกต่อ
ร้านค้าอื่นในการใช้
บริการแอปพลิเคชัน
ร้านค้าจากธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) (K PLUS 
SHOP) 

x ̄ 

ต ่ากว่า
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรีหรือ
เทยีบเท่า 

สูงกว่า
ปริญญาตรี 

4.03 4.37 4.29 

ต ่ากว่าปริญญาตรี 4.03 - -0.347** 
(0.000) 

-0.260* 
(0.042) 

ปริญญาตร ีหรือ 
เทยีบเท่า 

4.37 - - 0.087 
(0.457) 

สูงกว่าปริญญาตรี 4.29 - - - 

 
**มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตารางที่ 36 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ของการเปรียบเทียบการ

ตดัสินใจแนะน าหรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืนในการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) จ าแนกตามระดบัการศึกษา พบว่า 

1. ผูต้อบแบบสอบถามที่มีการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีกับผูต้อบแบบสอบถามที่มี
การศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 หมายความว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
ที่มีการศึกษาต ่ากว่าปรญิญาตรี มีการตดัสินใจแนะน าหรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืนในการใชบ้ริการแอป
พลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) แตกต่างเป็นรายคู่กับ
ผูต้อบแบบสอบถามที่มีการศกึษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
โดยผูต้อบแบบสอบถามที่มีการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรี มีการตดัสินใจแนะน าหรือบอกต่อรา้นคา้
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อ่ืนในการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) 
นอ้ยกว่าผูต้อบแบบสอบถามที่มีการศึกษาปริญญาตรี หรือ เทียบเท่าขึน้ไป โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 0.347 

2. ผูต้อบแบบสอบถามที่มีการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีกับผูต้อบแบบสอบถามที่มี
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.042 หมายความว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
การศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มีการตัดสินใจแนะน าหรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืนในการใชบ้ริการแอป
พลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) แตกต่างเป็นรายคู่กับ
ผูต้อบแบบสอบถามที่มีการศึกษาสงูกว่าปริญญาตรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
ผูต้อบแบบสอบถามที่มีการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มีการตดัสินใจแนะน าหรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืน
ในการใช้บริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) 
นอ้ยกว่าผูต้อบแบบสอบถามที่มีการศึกษาสงูกว่าปรญิญาตรี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.260 
 

สมมติฐานย่อยที่ 1.4 สถานภาพที่แตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมใชบ้ริการ
แอปพลิเคชันร้านค้าบนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขต
กรุงเทพมหานครที่แตกต่างกนั 

H0 : สถานภาพที่แตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมใช้บริการแอปพลิเคชัน
รา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานครไม่
แตกต่างกนั 

H1 : สถานภาพที่แตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมใช้บริการแอปพลิเคชัน
รา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานครที่
แตกต่างกนั 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหจ์ะใชก้ารทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One – Way 
Analysis of Variance) ใชเ้ปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 
กลุ่ม โดยวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One – Way Analysis of Variance) ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% โดยจะท าการทดสอบความแปรปรวนจากตาราง Homogeneity of Variance ถ้า
พบว่าความแปรปรวนเท่ากนัทุกกลุ่มจะทดสอบความแตกต่างดว้ย F-test และถา้ความแปรปรวน
ไม่เท่ากันทุกกลุ่มจะทดสอบความแตกต่างดว้ย BrownForsythe จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
เมื่อค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติมีค่าน้อยกว่า0.05 และปฏิเสธสมมติฐานรอง(H1) เมื่อค่าระดับ
นัยส าคัญทางสถิติมีค่ามากกว่า 0.05 ที่มี ค่าเฉลี่ยอย่างน้อยหนึ่งคู่ที่ แตกต่างกันจะน าไป
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เปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple Comparison) โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant 
Difference (LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบา้งแตกต่างกนัที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 

โดยจะท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช ้ใช้ 
Levene's test ซึ่งตัง้สมมติฐาน ดงันี ้

H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั 

ตาราง 37 แสดงการทดสอบความแปรปรวนและการทดสอบความแตกต่างของแนวโนม้พฤติกรรม
ใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 
จ าแนกตามสถานภาพโดยใชส้ถิติ F-test ทดสอบ 

ตัวแปรตามทีศ่ึกษา 

  

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

 
1.ความจ าเป็นในการใชบ้ริการ
แอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคาร
กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K 
PLUS SHOP)   

0.87 2 397 0.420 

 

แนวโน้มพฤติกรรมใช้บริการ
แอปพลิเคชันร้านค้าบนมือ
ถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) (K PLUS SHOP)  

F-test  

แหล่ง
ความ 

แปรปรวน 
SS df MS F Sig.  

1.ความจ าเป็นในการใชบ้ริการ
แอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคาร
กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K 
PLUS SHOP) 

ระหว่าง
กลุม่ 

0.596 2 0.298 0.586 0.557  

ภายในกลุม่ 202.114 397 0.509 
  

 

รวม 202.71 399        

 
จากตารางที่ 37 ผลการทดสอบความแปรปรวนที่ต่างกนัของแนวโนม้พฤติกรรมใชบ้รกิาร

แอปพลิเคชันร้านค้าบนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขต
กรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตามสถานภาพ ผลการทดสอบ Levene's test พบว่ามีค่า Sig. ดา้น
ความจ าเป็นในการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS 
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SHOP) มีค่า Sig. เท่ากบั 0.42 ซึ่งมากกว่า 0.05 จึงยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) แสดงว่าค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากนั จึงใชส้ถิติ F-Test ซึ่งพบว่า ความ
จ าเป็นในการใช้บริการแอปพลิเคชันรา้นค้าจากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS 
SHOP) มีค่า Sig. เท่ากับ 0.557 ซึ่งมากกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าสถานภาพที่ต่างกนัมีความจ าเป็นในการใชบ้ริการแอปพลิเคชนั
รา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP)ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคัญ
ทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ตาราง 38 แสดงการทดสอบความแปรปรวนและการทดสอบความแตกต่างของแนวโนม้พฤติกรรม
ใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 
จ าแนกตามสถานภาพโดยใชส้ถิติ F-test ทดสอบ 

ตัวแปรตามทีศ่ึกษา 

  

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

 
2.การศึกษาและคน้หาขอ้มลูที่
ตอ้งการใชบ้ริการแอปพลิเคชนั
รา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน) (K PLUS 
SHOP)   

0.354 2 397 0.702 

 

แนวโน้มพฤติกรรมใช้บริการ
แอปพลิเคชันร้านค้าบนมือ
ถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) (K PLUS SHOP)  

F-test  

แหล่ง
ความ 

แปรปรวน 
SS df MS F Sig.  

2.การศึกษาและคน้หาขอ้มลูที่
ตอ้งการใชบ้ริการแอปพลิเคชนั
รา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน) (K PLUS 
SHOP) 

ระหว่าง
กลุม่ 

1.289 2 0.645 0.767 0.465  

ภายในกลุม่ 333.648 397 0.840    

รวม 334.938 399     
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จากตารางที่ 38 ผลการทดสอบความแปรปรวนที่ต่างกนัของแนวโนม้พฤติกรรมใชบ้รกิาร
แอปพลิเคชันร้านค้าบนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขต
กรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตามสถานภาพ ผลการทดสอบ Levene's test พบว่ามีค่า Sig. ดา้น
การศึกษาและคน้หาขอ้มูลที่ตอ้งการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) (K PLUS SHOP) มีค่า Sig. เท่ากับ 0.702 ซึ่งมากกว่า 0.05 จึงยอมรบัสมมติฐานหลัก 
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากัน จึงใชส้ถิติ 
F-Test ซึ่งพบว่า การศึกษาและคน้หาขอ้มูลที่ตอ้งการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP)มีค่า Sig. เท่ากับ 0.465 ซึ่งมากกว่า 0.05 จึงยอมรบั
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าสถานภาพที่ ต่างกันมี
การศึกษาและคน้หาขอ้มูลที่ตอ้งการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) (K PLUS SHOP)ไม่แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่  ระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้  
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ตาราง 39 แสดงการทดสอบความแปรปรวนและการทดสอบความแตกต่างของแนวโนม้พฤติกรรม
ใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 
จ าแนกตามสถานภาพโดยใชส้ถิติ F-test ทดสอบ 

ตัวแปรตามทีศ่ึกษา 

  

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

 
3.ความสนใจการใชบ้ริการแอป
พลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคาร
กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K 
PLUS SHOP)   

0.132 2 397 0.876 

 

แนวโน้มพฤติกรรมใช้บริการ
แอปพลิเคชันร้านค้าบนมือถือ
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) (K PLUS SHOP)  

F-test  

แหล่ง
ความ 

แปรปรวน 
SS df MS F Sig.  

3.ความสนใจการใชบ้ริการแอป
พลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคาร
กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K 
PLUS SHOP) 

ระหว่าง
กลุม่ 

0.635 2 0.317 0.497 0.609  

ภายในกลุม่ 253.355 397 0.638    

รวม 253.990 399     

 
จากตารางที่ 39 ผลการทดสอบความแปรปรวนที่ต่างกนัของแนวโนม้พฤติกรรมใชบ้รกิาร

แอปพลิเคชันร้านค้าบนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขต
กรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตามสถานภาพ ผลการทดสอบ Levene's test พบว่ามีค่า Sig. ดา้น
ความสนใจการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS 
SHOP) มีค่า Sig. เท่ากับ 0.876 ซึ่งมากกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากัน จึงใชส้ถิติ F-Test ซึ่งพบว่า 
ความสนใจการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS 
SHOP) มีค่า Sig. เท่ากับ 0.609 ซึ่งมากกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าสถานภาพที่ต่างกันมีความสนใจการใชบ้ริการแอปพลิเคชัน
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รา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP)ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคัญ
ทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ตาราง 40 แสดงการทดสอบความแปรปรวนและการทดสอบความแตกต่างของแนวโนม้พฤติกรรม
ใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 
จ าแนกตามสถานภาพโดยใชส้ถิติ F-test ทดสอบ 

ตัวแปรตามทีศ่ึกษา 

  

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

4.การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
แอปพลิเคชนัรา้นคา้จาก
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) (K PLUS SHOP)    

0.408 2 397 0.665 

แนวโน้มพฤติกรรมใช้
บริการแอปพลิเคชันร้านค้า
บนมือถือธนาคารกสิกรไทย 
จ ากัด (มหาชน) (K PLUS 
SHOP)  

F-test 
แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

4.การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
แอปพลิเคชนัรา้นคา้จาก
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) (K PLUS SHOP) 

ระหว่างกลุม่ 0.031 2 0.016 .026 0.974 
ภายในกลุม่ 241.409 397 0.608   

รวม 241.440 399    

 
จากตารางที่ 40 ผลการทดสอบความแปรปรวนที่ต่างกนัของแนวโนม้พฤติกรรมใชบ้รกิาร

แอปพลิเคชันร้านค้าบนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขต
กรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตามสถานภาพ ผลการทดสอบ Levene's test พบว่ามีค่า Sig. ดา้น
การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS 
SHOP)มีค่า Sig. เท่ากับ 0.665 ซึ่งมากกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากัน จึงใชส้ถิติ F-Test ซึ่งพบว่า 
การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS 
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SHOP) มีค่า Sig. เท่ากับ 0.974 ซึ่งมากกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าสถานภาพที่ต่างกนัมีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแอปพลิเคชัน
รา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP)ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคัญ
ทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ตาราง 41 แสดงการทดสอบความแปรปรวนและการทดสอบความแตกต่างของแนวโนม้พฤติกรรม
ใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 
จ าแนกตามสถานภาพโดยใชส้ถิติ F-test ทดสอบ 

ตัวแปรตามทีศ่ึกษา 

  

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

5.การตดัสินใจแนะน าหรือบอกต่อ
รา้นคา้อ่ืนในการใชบ้รกิารแอป
พลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกร
ไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS 
SHOP)   

0.792 2 397 0.454 

แนวโน้มพฤติกรรมใช้บริการ
แอปพลิเคชันร้านค้าบนมือถือ
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) (K PLUS SHOP)  

F-test 
แหล่ง
ความ 

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

5.การตดัสินใจแนะน าหรือบอกต่อ
รา้นคา้อ่ืนในการใชบ้รกิารแอป
พลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกร
ไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS 
SHOP) 

ระหว่างกลุม่ 0.875 2 0.438 0.593 0.553 

ภายในกลุม่ 293.115 397 0.738   

รวม 293.990 399    

 
จากตารางที่ 41 ผลการทดสอบความแปรปรวนที่ต่างกนัของแนวโนม้พฤติกรรมใชบ้รกิาร

แอปพลิเคชันร้านค้าบนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขต
กรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตามสถานภาพ ผลการทดสอบ Levene's test พบว่ามีค่า Sig. ดา้น
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การตัดสินใจแนะน าหรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืนในการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกร
ไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) มีค่า Sig. เท่ากับ 0.454 ซึ่งมากกว่า 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม
เท่ากนั จึงใชส้ถิติ F-Test ซึ่งพบว่า การตดัสินใจแนะน าหรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืนในการใชบ้รกิารแอป
พลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) มีค่า Sig. เท่ากบั 0.553 
ซึ่งมากกว่า 0.05 จึงยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า
สถานภาพที่ต่างกันมีการตัดสินใจแนะน าหรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืนในการใช้บริการแอปพลิเคชัน
รา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP)ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคัญ
ทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
 

สมมติฐานย่อยที่ 1.5 อาชีพที่แตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมใชบ้ริการแอป
พลิ เคชันร้านค้าบนมื อถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด  (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขต
กรุงเทพมหานครที่แตกต่างกนั 

H0 : อาชีพที่แตกต่างกันมีแนวโนม้พฤติกรรมใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้
บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่าง
กนั 

H1 : อาชีพที่แตกต่างกันมีแนวโนม้พฤติกรรมใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้
บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่าง
กนั 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหจ์ะใชก้ารทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One – Way 
Analysis of Variance) ใชเ้ปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 
กลุ่ม โดยวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One – Way Analysis of Variance) ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% โดยจะท าการทดสอบความแปรปรวนจากตาราง Homogeneity of Variance ถ้า
พบว่าความแปรปรวนเท่ากนัทุกกลุ่มจะทดสอบความแตกต่างดว้ย F-test และถา้ความแปรปรวน
ไม่เท่ากันทุกกลุ่มจะทดสอบความแตกต่างดว้ย BrownForsythe จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
เมื่อค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติมีค่าน้อยกว่า0.05 และปฏิเสธสมมติฐานรอง(H1) เมื่อค่าระดับ
นัยส าคัญทางสถิติมีค่ามากกว่า 0.05 ที่มี ค่าเฉลี่ยอย่างน้อยหนึ่งคู่ที่ แตกต่างกันจะน าไป
เปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple Comparison) โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant 
Difference (LSD)  เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบา้งแตกต่างกนัที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
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โดยจะท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช ้ใช้ 
Levene's test ซึ่งตัง้สมมติฐาน ดงันี ้

H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั 

ตาราง 42 แสดงการทดสอบความแปรปรวนและการทดสอบความแตกต่างของแนวโนม้พฤติกรรม
ใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 
จ าแนกตามอาชีพโดยใชส้ถิติ F-test ทดสอบ 

ตัวแปรตามทีศ่ึกษา 

  

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

 
1.ความจ าเป็นในการใชบ้ริการ
แอปพลิเคชนัรา้นคา้จาก
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) (K PLUS SHOP)   

0.427 4 395 0.789 

 

แนวโน้มพฤติกรรมใช้บริการ
แอปพลิเคชันร้านค้าบนมือ
ถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) (K PLUS SHOP)  

F-test  

แหล่ง
ความ 

แปรปรวน 
SS df MS F Sig.  

1.ความจ าเป็นในการใชบ้ริการ
แอปพลิเคชนัรา้นคา้จาก
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) (K PLUS SHOP) 

ระหว่าง
กลุม่ 

1.141 4 0.285 0.559 0.693  

ภายในกลุม่ 201.569 395 0.510 
  

 

รวม 202.710 399 
   

 

 
จากตารางที่  42 ผลการทดสอบความแปรปรวนที่ต่างกันของแนวโน้มพฤติกรรมใช้

บริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ใน
เขตกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตามอาชีพ ผลการทดสอบ Levene's test พบว่ามีค่า Sig. ดา้น
ความจ าเป็นในการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS 
SHOP) มีค่า Sig. เท่ากับ 0.789 ซึ่งมากกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
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สมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากนั จึงใชส้ถิติ F-Test ซึ่งพบว่า 
ความจ าเป็นในการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS 
SHOP) มีค่า Sig. เท่ากับ 0.693 ซึ่งมากกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าอาชีพที่ต่างกนัมีความจ าเป็นในการใชบ้ริการแอปพลิเคชัน
รา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP)ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคัญ
ทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ตาราง 43 แสดงการทดสอบความแปรปรวนและการทดสอบความแตกต่างของแนวโนม้พฤติกรรม
ใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 
จ าแนกตามอาชีพโดยใชส้ถิติ F-test ทดสอบ 

ตัวแปรตามทีศ่ึกษา 

  

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

 
2.การศึกษาและคน้หาขอ้มลูที่
ตอ้งการใชบ้ริการแอปพลิเคชนั
รา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP)   

0.992 4 395 0.412 

 

แนวโน้มพฤติกรรมใช้บริการ
แอปพลิเคชันร้านค้าบนมือถือ
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) (K PLUS SHOP)  

F-test  

แหล่งความ 
แปรปรวน SS df MS F Sig.  

2.การศึกษาและคน้หาขอ้มลูที่
ตอ้งการใชบ้ริการแอปพลิเคชนั
รา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 

ระหว่างกลุม่ 4.586 4 1.147 1.371 0.243  

ภายในกลุม่ 330.351 395 0.836 
  

 

รวม 334.937 399 
   

 

 
จากตารางที่  43 ผลการทดสอบความแปรปรวนที่ต่างกันของแนวโน้มพฤติกรรมใช้

บริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ใน
เขตกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตามอาชีพ ผลการทดสอบ Levene's test พบว่ามีค่า Sig. ดา้น
การศึกษาและคน้หาขอ้มูลที่ตอ้งการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
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(มหาชน) (K PLUS SHOP) มีค่า Sig. เท่ากับ 0.412 ซึ่งมากกว่า 0.05 จึงยอมรบัสมมติฐานหลัก 
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากัน จึงใชส้ถิติ 
F-Test ซึ่งพบว่าการศึกษาและคน้หาขอ้มูลที่ตอ้งการใช้บริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคาร
กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) มีค่า Sig. เท่ากบั 0.243 ซึ่งมากกว่า 0.05 จึงยอมรบั
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าอาชีพที่ต่างกนัมีการศึกษา
และคน้หาขอ้มลูที่ตอ้งการใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K 
PLUS SHOP)ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่  ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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ตาราง 44 แสดงการทดสอบความแปรปรวนและการทดสอบความแตกต่างของแนวโนม้พฤติกรรม
ใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 
จ าแนกตามอาชีพโดยใชส้ถิติ F-test ทดสอบ 

ตัวแปรตามทีศ่ึกษา 

  

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

 
3.ความสนใจการใชบ้ริการแอป
พลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกร
ไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS 
SHOP)   

0.960 4 395 0.429 

 

แนวโน้มพฤติกรรมใช้บริการ
แอปพลิเคชันร้านค้าบนมือถือ
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) (K PLUS SHOP)  

F-test  

แหล่งความ 
แปรปรวน SS df MS F Sig.  

3.ความสนใจการใชบ้ริการแอป
พลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกร
ไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS 
SHOP) 

ระหว่างกลุม่ 2.318 4 0.580 0.910 0.458  

ภายในกลุม่ 251.672 395 0.637 
  

 

รวม 253.990 399 
   

 

 
จากตารางที่  44 ผลการทดสอบความแปรปรวนที่ต่างกันของแนวโน้มพฤติกรรมใช้

บริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ใน
เขตกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตามอาชีพ ผลการทดสอบ Levene's test พบว่ามีค่า Sig. ดา้น
ความสนใจการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS 
SHOP) มีค่า Sig. เท่ากับ 0.429 ซึ่งมากกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากนั จึงใชส้ถิติ F-Test ซึ่งพบว่า 
ความสนใจการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS 
SHOP) มีค่า Sig. เท่ากับ 0.458 ซึ่งมากกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าอาชีพที่ต่างกนัมีความสนใจการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้
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จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP)ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ตาราง 45 แสดงการทดสอบความแปรปรวนและการทดสอบความแตกต่างของแนวโนม้พฤติกรรม
ใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 
จ าแนกตามอาชีพโดยใชส้ถิติ F-test ทดสอบ 

ตัวแปรตามทีศ่ึกษา 

  

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

 
4.การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแอป
พลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกร
ไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS 
SHOP)   

1.889 4 395 0.112 

 

แนวโน้มพฤติกรรมใช้บริการ
แอปพลิเคชันร้านค้าบนมือถือ
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) (K PLUS SHOP)  

F-test  

แหล่งความ 
แปรปรวน SS df MS F Sig.  

4.การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแอป
พลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกร
ไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS 
SHOP) 

ระหว่างกลุม่ 1.113 4 0.278 0.457 0.767  

ภายในกลุม่ 240.327 395 0.608 
  

 

รวม 241.440 399 
   

 

 
จากตารางที่  45 ผลการทดสอบความแปรปรวนที่ต่างกันของแนวโน้มพฤติกรรมใช้

บริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ใน
เขตกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตามอาชีพ ผลการทดสอบ Levene's test พบว่ามีค่า Sig. ดา้น
การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS 
SHOP) มีค่า Sig. เท่ากับ 0.112 ซึ่งมากกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากนั จึงใชส้ถิติ F-Test ซึ่งพบว่า 
การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS 
SHOP) มีค่า Sig. เท่ากับ 0.767 ซึ่งมากกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
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สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าอาชีพที่ต่างกนัมีการตัดสินใจเลือกใชบ้ริการแอปพลิเคชัน
รา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP)ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคัญ
ทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ตาราง 46 แสดงการทดสอบความแปรปรวนและการทดสอบความแตกต่างของแนวโนม้พฤติกรรม
ใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 
จ าแนกตามอาชีพโดยใชส้ถิติ F-test ทดสอบ 

ตัวแปรตามทีศ่ึกษา 

  

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

5.การตดัสินใจแนะน าหรือบอกต่อ
รา้นคา้อ่ืนในการใชบ้รกิารแอป
พลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกร
ไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS 
SHOP)   

0.980 4 395 0.418 

แนวโน้มพฤติกรรมใช้บริการ
แอปพลิเคชันร้านค้าบนมือถือ
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) (K PLUS SHOP)  

F-test 
แหล่งความ 
แปรปรวน SS df MS F Sig. 

5.การตดัสินใจแนะน าหรือบอกต่อ
รา้นคา้อ่ืนในการใชบ้รกิารแอป
พลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกร
ไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS 
SHOP) 

ระหว่างกลุม่ 1.227 4 0.307 0.414 0.799 
ภายในกลุม่ 292.763 395 0.741 

  

รวม 293.990 399 
   

 
จากตารางที่  46 ผลการทดสอบความแปรปรวนที่ต่างกันของแนวโน้มพฤติกรรมใช้

บริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ใน
เขตกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตามอาชีพ ผลการทดสอบ Levene's test พบว่ามีค่า Sig. ดา้น
การตัดสินใจแนะน าหรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืนในการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกร
ไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) มีค่า Sig. เท่ากับ 0.418 ซึ่งมากกว่า 0.05 จึงยอมรับ



  108 

สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม
เท่ากนั จึงใชส้ถิติ F-Test ซึ่งพบว่า การตดัสินใจแนะน าหรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืนในการใชบ้รกิารแอป
พลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) มีค่า Sig. เท่ากบั 0.799 
ซึ่งมากกว่า 0.05 จึงยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า
อาชีพที่ต่างกนัมีการตัดสินใจแนะน าหรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืนในการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้
จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP)ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
 

สมมติฐานย่อยที ่1.6 รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกนัมีแนวโนม้พฤติกรรมใช้
บริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขต
กรุงเทพมหานครที่แตกต่างกนั 

H0 : รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมใชบ้ริการแอป
พลิ เคชันร้านค้าบนมื อถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด  (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขต
กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั 

H1 : รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมใชบ้ริการแอป
พลิ เคชันร้านค้าบนมื อถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด  (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขต
กรุงเทพมหานครที่แตกต่างกนั 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหจ์ะใชก้ารทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One – Way 
Analysis of Variance) ใชเ้ปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 
กลุ่ม โดยวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One – Way Analysis of Variance) ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% โดยจะท าการทดสอบความแปรปรวนจากตาราง Homogeneity of Variance ถ้า
พบว่าความแปรปรวนเท่ากนัทุกกลุ่มจะทดสอบความแตกต่างดว้ย F-test และถา้ความแปรปรวน
ไม่เท่ากันทุกกลุ่มจะทดสอบความแตกต่างดว้ย BrownForsythe จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
เมื่อค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติมีค่าน้อยกว่า0.05 และปฏิเสธสมมติฐานรอง(H1) เมื่อค่าระดับ
นัยส าคัญทางสถิติมีค่ามากกว่า 0.05 ที่มี ค่าเฉลี่ยอย่างน้อยหนึ่งคู่ที่ แตกต่างกันจะน าไป
เปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple Comparison) โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant 
Difference (LSD)  เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบา้งแตกต่างกนัที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 

โดยจะท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช ้ใช้ 
Levene's test ซึ่งตัง้สมมติฐาน ดงันี ้



  109 

H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั 

ตาราง 47 แสดงการทดสอบความแปรปรวนและการทดสอบความแตกต่างของแนวโนม้พฤติกรรม
ใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 
จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนโดยใชส้ถิติ F-test ทดสอบ 

ตัวแปรตามทีศ่ึกษา 

  

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

1.ความจ าเป็นในการใชบ้ริการแอป
พลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกร
ไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS 
SHOP)   

0.855 4 395 0.491 

แนวโน้มพฤติกรรมใช้บริการ
แอปพลิเคชันร้านค้าบนมือถือ
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) (K PLUS SHOP)  

F-test 
แหล่งความ 
แปรปรวน SS df MS F Sig. 

1.ความจ าเป็นในการใชบ้ริการแอป
พลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกร
ไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS 
SHOP) 

ระหว่างกลุม่ 2.056 4 0.514 1.012 0.401 

ภายในกลุม่ 200.654 395 0.508 
  

รวม 202.710 399 
   

 
จากตารางที่ 47 ผลการทดสอบความแปรปรวนที่ต่างกนัของแนวโนม้พฤติกรรมใชบ้รกิาร

แอปพลิเคชันร้านค้าบนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขต
กรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ผลการทดสอบ Levene's test พบว่ามีค่า 
Sig. ดา้นความจ าเป็นในการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
(K PLUS SHOP) มีค่า Sig. เท่ากับ 0.491 ซึ่งมากกว่า 0.05 จึงยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากนั จึงใชส้ถิติ F-Test ซึ่ง
พบว่า ความจ าเป็นในการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K 
PLUS SHOP) มีค่า Sig. เท่ากับ 0.401 ซึ่งมากกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ



  110 

ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่ารายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกันมีความจ าเป็นในการใช้
บริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP)ไม่แตกต่าง
กนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ตาราง 48 แสดงการทดสอบความแปรปรวนและการทดสอบความแตกต่างของแนวโนม้พฤติกรรม
ใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 
จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนโดยใชส้ถิติ F-test ทดสอบ 

ตัวแปรตามทีศ่ึกษา 

  

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

2.การศึกษาและคน้หาขอ้มลูที่
ตอ้งการใชบ้ริการแอปพลิเคชนั
รา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP)   

2.386 4 395 0.051 

แนวโน้มพฤติกรรมใช้บริการ
แอปพลิเคชันร้านค้าบนมือถือ
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) (K PLUS SHOP)  

F-test 
แหล่งความ 
แปรปรวน SS df MS F Sig. 

2.การศึกษาและคน้หาขอ้มลูที่
ตอ้งการใชบ้ริการแอปพลิเคชนั
รา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 

ระหว่างกลุม่ 2.510 4 0.628 0.746 0.561 
ภายในกลุม่ 332.427 395 0.842 

  

รวม 334.937 399 
   

 
จากตารางที่ 48 ผลการทดสอบความแปรปรวนที่ต่างกนัของแนวโนม้พฤติกรรมใชบ้รกิาร

แอปพลิเคชันร้านค้าบนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขต
กรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ผลการทดสอบ Levene's test พบว่ามีค่า 
Sig. ดา้นการศกึษาและคน้หาขอ้มลูที่ตอ้งการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) มีค่า Sig. เท่ากบั 0.051 ซึ่งมากกว่า 0.05 จึงยอมรบัสมมติฐาน
หลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากนั จึงใช้
สถิติ F-Test ซึ่งพบว่า การศึกษาและค้นหาข้อมูลที่ต้องการใช้บริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จาก
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ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) มีค่า Sig. เท่ากับ 0.561 ซึ่งมากกว่า 0.05 
จึงยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่ารายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน
ที่ต่างกันมีการศึกษาและคน้หาขอ้มูลที่ตอ้งการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกร
ไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP)ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ซึ่ง
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ตาราง 49 แสดงการทดสอบความแปรปรวนและการทดสอบความแตกต่างของแนวโนม้พฤติกรรม
ใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 
จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนโดยใชส้ถิติ F-test ทดสอบ 

ตัวแปรตามทีศ่ึกษา 

  

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

3.ความสนใจการใชบ้ริการแอป
พลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคาร
กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K 
PLUS SHOP)   

0.662 4 395 0.619 

แนวโน้มพฤติกรรมใช้บริการ
แอปพลิเคชันร้านค้าบนมือ
ถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) (K PLUS SHOP)  

F-test 
แหล่งความ 
แปรปรวน SS df MS F Sig. 

3.ความสนใจการใชบ้ริการแอป
พลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคาร
กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K 
PLUS SHOP) 

ระหว่างกลุม่ 2.083 4 0.521 0.817 0.515 
ภายในกลุม่ 251.907 395 0.638 

  

รวม 253.990 399 
   

 
จากตารางที่ 49 ผลการทดสอบความแปรปรวนที่ต่างกนัของแนวโนม้พฤติกรรมใชบ้รกิาร

แอปพลิเคชันร้านค้าบนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขต
กรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ผลการทดสอบ Levene's test พบว่ามีค่า 
Sig. ดา้นความสนใจการใชบ้ริการแอปพลิเคชันร้านคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K 
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PLUS SHOP) มีค่า Sig. เท่ากับ 0.619 ซึ่งมากกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากนั จึงใชส้ถิติ F-Test ซึ่ง
พบว่า ความสนใจการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K 
PLUS SHOP) มีค่า Sig. เท่ากับ 0.515 ซึ่งมากกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่ารายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกนัมีความสนใจการใชบ้รกิาร
แอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP)ไม่แตกต่างกนั อย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติที่ ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ตาราง 50 แสดงการทดสอบความแปรปรวนและการทดสอบความแตกต่างของแนวโนม้พฤติกรรม
ใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 
จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนโดยใชส้ถิติ F-test ทดสอบ 

ตัวแปรตามทีศ่ึกษา 

  

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 
 

4.การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
แอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคาร
กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K 
PLUS SHOP)   

0.932 4 395 0.445 

 

แนวโน้มพฤติกรรมใช้บริการ
แอปพลิเคชันร้านค้าบนมือถือ
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) (K PLUS SHOP)  

F-test  

แหล่ง
ความ 

แปรปรวน 
SS df MS F Sig.  

4.การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
แอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคาร
กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K 
PLUS SHOP) 

ระหว่าง
กลุม่ 

2.067 4 0.517 0.853 0.493  

ภายในกลุม่ 239.373 395 0.606 
  

 

รวม 241.440 399 
   

 

 
จากตารางที่ 50 ผลการทดสอบความแปรปรวนที่ต่างกนัของแนวโนม้พฤติกรรมใชบ้รกิาร

แอปพลิเคชันร้านค้าบนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขต
กรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ผลการทดสอบ Levene's test พบว่ามีค่า 
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Sig. ดา้นการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
(K PLUS SHOP) มีค่า Sig. เท่ากับ 0.445 ซึ่งมากกว่า 0.05 จึงยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากนั จึงใชส้ถิติ F-Test ซึ่ง
พบว่า การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K 
PLUS SHOP) มีค่า Sig. เท่ากับ 0.493 ซึ่งมากกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกันมีการตัดสินใจเลือกใช้
บริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP)ไม่แตกต่าง
กนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้  
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ตาราง 51 แสดงการทดสอบความแปรปรวนและการทดสอบความแตกต่างของแนวโนม้พฤติกรรม
ใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 
จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนโดยใชส้ถิติ F-test ทดสอบ 

ตัวแปรตามทีศ่ึกษา 

  

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

5.การตดัสินใจแนะน าหรือบอกต่อ
รา้นคา้อ่ืนในการใชบ้รกิารแอป
พลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกร
ไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS 
SHOP)   

0.365 4 395 0.834 

แนวโน้มพฤติกรรมใช้บริการ
แอปพลิเคชันร้านค้าบนมือถือ
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) (K PLUS SHOP)  

F-test 
แหล่งความ 
แปรปรวน SS df MS F Sig. 

5.การตดัสินใจแนะน าหรือบอกต่อ
รา้นคา้อ่ืนในการใชบ้รกิารแอป
พลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกร
ไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS 
SHOP) 

ระหว่างกลุม่ 0.889 4 0.222 0.299 0.878 
ภายในกลุม่ 293.101 395 0.742 

  

รวม 293.990 399 
   

 
จากตารางที่ 51 ผลการทดสอบความแปรปรวนที่ต่างกนัของแนวโนม้พฤติกรรมใชบ้รกิาร

แอปพลิเคชันร้านค้าบนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขต
กรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ผลการทดสอบ Levene's test พบว่ามีค่า 
Sig. ด้านการตัดสินใจแนะน าหรือบอกต่อรา้นค้าอ่ืนในการใช้บริการแอปพลิเคชันรา้นค้าจาก
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) มีค่า Sig. เท่ากับ 0.834 ซึ่งมากกว่า 0.05 
จึงยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าค่าความแปรปรวนของแต่
ละกลุ่มเท่ากัน จึงใชส้ถิติ F-Test ซึ่งพบว่า การตัดสินใจแนะน าหรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืนในการใช้
บริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) มีค่า Sig. 
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เท่ากับ 0.878 ซึ่งมากกว่า 0.05 จึงยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่ารายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกนัมีการตดัสินใจแนะน าหรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืนในการใช้
บริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP)ไม่แตกต่าง
กนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสท์ี่มีความสมัพนัธ์
กับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิเคชันรา้นค้าบนโทรศัพท์มือถือธนาคารกสิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยองค์เว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย ด้านองค์ประกอบหรือ
รูปลักษณ์ (Content) ดา้นส่วนประกอบที่เป็นเนือ้หา (Context) ดา้นเป็นที่ส  าหรบัชุมนุมชนหรือ
สังคมใน เว็บ ไซต์  (Community) ด้านการท าให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของลูกค้า 
(Customization) การสื่อสาร (Communication) ด้านการเชื่อมโยง (Connection) และด้าน
การค้า (Commerce) ใช้สถิติ Pearson Product Moment Correlation Coefficient ซึ่งสามารถ
เขียนเป็นสมมติฐานย่อยทางสถิติไดด้งันี ้
 

สมมติฐานย่อยที่ 2.1  ปัจจยัองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสท์ี่
มีความสมัพนัธก์บัแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคาร
กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความจ าเป็นในการใช้
บรกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 

สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้
H0 : ปัจจยัทางดา้นองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส ์ไม่

มีความสมัพนัธก์บัแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือ
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความจ าเป็น
ในการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 

H1 : ปัจจยัทางดา้นองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส ์มี
ความสมัพนัธก์บัแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคาร
กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความจ าเป็นในการใช้
บริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 
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สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล ส าหรบัการทดสอบความสมัพันธ์ระหว่าง 2 
ตัวแปร จะใช้ทดสอบโดยสถิติ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียรส์ัน (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) และการทดสอบสมมติฐานใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% จะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดบันัยส าคญัทางสถิติมีค่า
นอ้ยกว่า 0.05  
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ตาราง 52 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัองคเ์ว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์กบั 
แนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความจ าเป็นในการใชบ้ริการแอปพลิเค
ชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 

ปัจจัยองคป์ระกอบของ
เว็บไซตพ์าณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส ์

ความจ าเป็นในการใช้บริการแอปพลิเคชันร้านค้า
จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  

(K PLUS SHOP) 

r 
Sig. 

(2-tailed) 
ระดับ

ความสัมพันธ ์
ทศิทาง 

1. ดา้นองคป์ระกอบหรือ
รูปลกัษณ ์

0.723** 0.000 ระดบัสงู เดียวกนั 

2. ดา้นส่วนประกอบที่เป็นเนือ้หา 0.700** 0.000 ระดบัปานกลาง เดียวกนั 

3. ดา้นเป็นที่ส  าหรบัชมุนมุชนหรือ
สงัคมในเว็บไซต ์

0.714** 0.000 ระดบัสงู เดียวกนั 

4. ดา้นการท าใหต้รงกบัความ
ตอ้งการเฉพาะของลกูคา้ 

0.727** 0.000 ระดบัสงู เดียวกนั 

5. ดา้นการสื่อสาร 0.712** 0.000 ระดบัสงู เดียวกนั 

6. ดา้นการเชื่อมโยง 0.714** 0.000 ระดบัสงู เดียวกนั 

7. ดา้นการคา้ 0.715** 0.000 ระดบัสงู เดียวกนั 

องคป์ระกอบของเว็บไซต์
พาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกสโ์ดยรวม 

0.739** 0.000 ระดับสูง เดียวกัน 

 

**นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
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จากตาราง 52 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพันธ์ระหว่างปัจจยัองคป์ระกอบของเว็บไซต์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในด้านต่างๆ ได้แก่  ด้านองค์ประกอบหรือรูปลักษณ์ (Content) ด้าน
ส่วนประกอบที่ เป็น เนื ้อหา (Context) ด้านเป็นที่ ส  าหรับชุมนุมชนหรือสังคมในเว็บไซต ์
(Community) ดา้นการท าใหต้รงกบัความตอ้งการเฉพาะของลกูคา้ (Customization) การสื่อสาร 
(Communication) ด้านการเชื่อมโยง (Connection) และดา้นการคา้ (Commerce) กับแนวโน้ม
พฤติกรรมการใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนโทรศพัท์มือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
(K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความจ าเป็นในการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้
จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 

พบว่า ปัจจัยองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสโ์ดยรวมมีค่า  Sig.(2-
tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่าปัจจัยองค์ประกอบของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกสโ์ดยรวมมี
ความสมัพันธก์ับแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคาร
กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความจ าเป็นในการใช้
บริการแอปพลิเคชันรา้นค้าจากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) อย่างมี
นัยส าคัญที่ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.739 แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธ์ระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน กล่าว คือ เมื่อผู้ใช้บริการให้ความส าคัญต่อปัจจัย
องคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสเ์พิ่มขึน้ จะมีความจ าเป็นในการใชบ้ริการแอป
พลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ในระดบัสูง เมื่อ
พิจารณารายดา้นพบว่า 

ดา้นองคป์ระกอบหรือรูปลักษณ์ มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 
0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัย
องคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสด์า้นองคป์ระกอบหรือรูปลกัษณ ์มีความสมัพันธ์
กับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิเคชันรา้นค้าบนโทรศัพท์มือถือธนาคารกสิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความจ าเป็นในการใชบ้ริการแอป
พลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.723 แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธ์ระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อผู้ใช้บริการให้ความส าคัญต่อปัจจัย
องค์ประกอบของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์ด้านองค์ประกอบหรือรูปลักษณ์เพิ่มขึน้ จะมี
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ความจ าเป็นในการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS 
SHOP)เพิ่มขึน้ ในระดบัสงู 

ด้านส่วนประกอบที่เป็นเนื ้อหามีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 
0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัย
องคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสด์า้นส่วนประกอบที่เป็นเนือ้หามีความสมัพนัธก์ับ
แนวโน้มพฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้บนโทรศัพทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความจ าเป็นในการใชบ้ริการแอปพลิเค
ชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 โดยมี ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.700 แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมี
ความสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง ในทิศทางเดียวกนั กลา่วคือ เมื่อผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคญัต่อปัจจยั
องค์ประกอบของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านส่วนประกอบที่เป็นเนื ้อหาเพิ่มขึน้ จะมี
ความจ าเป็นในการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS 
SHOP)เพิ่มขึน้ ในระดบัปานกลาง 

ด้านเป็นที่ส  าหรับชุมนุมชนหรือสังคมในเว็บไซต์มีค่า  Sig.(2-tailed) เท่ากับ 
0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ปัจจัยองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสด์า้นเป็นที่ส  าหรบัชุมนุมชน
หรือสงัคมในเว็บไซตม์ีความสัมพันธก์ับแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้บน
โทรศพัทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้น
ความจ าเป็นในการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS 
SHOP) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากับ 0.714 
แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อผูใ้ชบ้ริการให้
ความส าคัญต่อปัจจยัองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสด์า้นเป็นที่ส  าหรบัชุมนุมชน
หรือสงัคมในเว็บไซตเ์พิ่มขึน้ จะมีความจ าเป็นในการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคาร
กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ในระดบัสงู 

ดา้นการท าใหต้รงกบัความตอ้งการเฉพาะของลูกคา้มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 
0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ปัจจยัองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสด์า้นการท าใหต้รงกับความ
ตอ้งการเฉพาะของลูกคา้มีความสมัพนัธก์ับแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้
บนโทรศัพทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ดา้นความจ าเป็นในการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K 
PLUS SHOP) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพันธ ์(r) เท่ากับ 
0.727 แสดงว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธร์ะดบัสงู ในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ เมื่อผูใ้ชบ้ริการ
ใหค้วามส าคัญต่อปัจจัยองคป์ระกอบของเว็บไซต์พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสด์้านการท าใหต้รงกับ
ความตอ้งการเฉพาะของลูกคา้เพิ่มขึน้ จะมีความจ าเป็นในการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้จาก
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ในระดบัสงู 

ด้านการสื่อสารมี ค่า  Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่ นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัยองคป์ระกอบ
ของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์ดา้นการสื่อสารมีความสมัพันธ์กับแนวโนม้พฤติกรรมการใช้
บรกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความจ าเป็นในการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกร
ไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.01 โดยมี ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.712 แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ระดับสูง ใน
ทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ เมื่อผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชย์
อิเล็กทรอนิกสด์า้นการสื่อสารเพิ่มขึน้ จะมีความจ าเป็นในการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จาก
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ในระดบัสงู 

ด้านการเชื่อมโยงมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัยองคป์ระกอบ
ของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสด์า้นการเชื่อมโยงมีความสมัพันธก์ับแนวโนม้พฤติกรรมการใช้
บรกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความจ าเป็นในการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกร
ไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.01 โดยมี ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.714 แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ระดับสูง ใน
ทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ เมื่อผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชย์
อิเล็กทรอนิกสด์า้นการเชื่อมโยงเพิ่มขึน้ จะมีความจ าเป็นในการใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้จาก
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ในระดบัสงู 

ดา้นการค้ามีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัยองค์ประกอบของ
เว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสด์า้นการคา้มีความสมัพนัธก์บัแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้รกิารแอป
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พลิเคชันรา้นค้าบนโทรศัพท์มือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความจ าเป็นในการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย 
จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์

สหสมัพันธ ์(r) เท่ากับ 0.715 แสดงว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน 
กล่าวคือ เมื่อผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคญัต่อปัจจัยองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์
ดา้นการคา้เพิ่มขึน้ จะมีความจ าเป็นในการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย  
จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ในระดบัสงู 
 

สมมติฐานย่อยที ่2.2 ปัจจยัองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสท์ี่มี
ความสมัพันธก์ับแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการศึกษาและคน้หา
ขอ้มูลที่ตอ้งการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS 
SHOP) 

สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้
H0 : ปัจจยัทางดา้นองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส ์ไม่

มีความสมัพนัธก์บัแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือ
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร การศึกษาและ
คน้หาขอ้มลูที่ตอ้งการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K 
PLUS SHOP) 

H1 : ปัจจยัทางดา้นองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส ์มี
ความสมัพนัธก์บัแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัร ้านคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคาร
กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการศึกษาและคน้หา
ขอ้มลูที่ตอ้งการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS 
SHOP) 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล ส าหรบัการทดสอบความสมัพันธ์ระหว่าง 2 
ตัวแปร จะใช้ทดสอบโดยสถิติ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียรส์ัน (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) และการทดสอบสมมติฐานใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% จะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดบันัยส าคญัทางสถิติมีค่า
นอ้ยกว่า 0.05 
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ตาราง 53 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัองคเ์ว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์กบั 
แนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการศึกษาและคน้หาขอ้มลูที่ตอ้งการใช้
บรกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 

ปัจจัยองคป์ระกอบของเว็บไซต์
พาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส ์

การศึกษาและค้นหาข้อมูลทีต่้องการใช้บริการ 
แอปพลิเคชันร้านค้าจากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 

(มหาชน) (K PLUS SHOP) 

r 
Sig. 

(2-tailed) 
ระดับ

ความสัมพันธ ์
ทศิทาง 

1. ดา้นองคป์ระกอบหรือรูปลกัษณ ์ 0.814** 0.000 ระดบัสงู เดียวกนั 

2. ดา้นส่วนประกอบที่เป็นเนือ้หา 0.832** 0.000 ระดบัสงู เดียวกนั 

3. ดา้นเป็นที่ส  าหรบัชมุนมุชนหรือ
สงัคมในเว็บไซต ์

0.820** 0.000 ระดบัสงู เดียวกนั 

4. ดา้นการท าใหต้รงกบัความ
ตอ้งการเฉพาะของลกูคา้ 

0.801** 0.000 ระดบัสงู เดียวกนั 

5. ดา้นการสื่อสาร 0.830** 0.000 ระดบัสงู เดียวกนั 

6. ดา้นการเชื่อมโยง 0.817** 0.000 ระดบัสงู เดียวกนั 

7. ดา้นการคา้ 0.819** 0.000 ระดบัสงู เดียวกนั 

องคป์ระกอบของเว็บไซต์
พาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกสโ์ดยรวม 

0.846** 0.000 ระดับสูง เดียวกัน 

 

**นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

จากตาราง 53 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพันธ์ระหว่างปัจจยัองคป์ระกอบของเว็บไซต์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในด้านต่างๆ ได้แก่  ด้านองค์ประกอบหรือรูปลักษณ์ (Content) ด้าน
ส่วนประกอบที่ เป็น เนื ้อหา (Context) ด้านเป็นที่ ส  าหรับชุมนุมชนหรือสังคมในเว็บไซต ์
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(Community) ดา้นการท าใหต้รงกบัความตอ้งการเฉพาะของลกูคา้ (Customization) การสื่อสาร 
(Communication) ด้านการเชื่อมโยง (Connection) และดา้นการคา้ (Commerce) กับแนวโน้ม
พฤติกรรมการใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนโทรศพัท์มือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
(K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการศึกษาและคน้หาขอ้มลูที่ตอ้งการใชบ้รกิารแอป
พลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 

พบว่า ปัจจัยองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสโ์ดยรวมมีค่า  Sig.(2-
tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่าปัจจัยองค์ประกอบของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกสโ์ดยรวมมี
ความสมัพันธก์ับแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการศึกษาและคน้หา
ขอ้มูลที่ตอ้งการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS 
SHOP)อย่างมีนัยส าคัญที่ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.846 แสดงว่า ตัว
แปรทัง้สองมีความสมัพนัธร์ะดบัสงู ในทิศทางเดียวกนั กลา่วคือ เมื่อผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคญัต่อ
ปัจจัยองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสโ์ดยรวมเพิ่มขึน้ จะมีการศึกษาและคน้หา
ขอ้มูลที่ตอ้งการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS 
SHOP)เพิ่มขึน้ ในระดบัสงู เมื่อพิจารณารายดา้นพบว่า 

ดา้นองคป์ระกอบหรือรูปลักษณ์มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 
0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัย
องคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสด์า้นองคป์ระกอบหรือรูปลกัษณม์ีความสมัพนัธก์บั
แนวโน้มพฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้บนโทรศัพทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการศึกษาและคน้หาขอ้มูลที่ตอ้งการใช้
บริการแอปพลิเคชันรา้นค้าจากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.814 แสดงว่า ตวัแปร
ทั้งสองมีความสัมพันธ์ระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคัญต่อ
ปัจจยัองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ดา้นองคป์ระกอบหรือรูปลกัษณเ์พิ่มขึน้ จะ
มีการศึกษาและคน้หาขอ้มูลที่ตอ้งการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) (K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ในระดบัสงู 

ดา้นส่วนประกอบที่เป็นเนือ้หา มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 
0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัย
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องคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสด์า้นส่วนประกอบที่เป็นเนือ้หามีความสมัพนัธก์ับ
แนวโน้มพฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้บนโทรศัพทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการศึกษาและคน้หาขอ้มูลที่ตอ้งการใช้
บริการแอปพลิเคชันรา้นค้าจากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.832 แสดงว่า ตวัแปร
ทั้งสองมีความสัมพันธ์ระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคัญต่อ
ปัจจยัองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ดา้นส่วนประกอบที่เป็นเนือ้หาเพิ่มขึน้ จะมี
การศึกษาและคน้หาขอ้มูลที่ตอ้งการใชบ้ริการแอปพลิเคชันร้านคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) (K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ในระดบัสงู 

ด้านเป็นที่ส  าหรับชุมนุมชนหรือสังคมในเว็บไซต์ มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 
0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ปัจจัยองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสด์า้นเป็นที่ส  าหรบัชุมนุมชน
หรือสงัคมในเว็บไซต ์มีความสมัพันธ์กบัแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้บน
โทรศพัทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้น
การศึกษาและคน้หาขอ้มูลที่ตอ้งการใช้บริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) (K PLUS SHOP) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.01 โดยมี ค่าสัมประสิทธิ์

สหสมัพันธ ์(r) เท่ากับ 0.820 แสดงว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน 
กล่าวคือ เมื่อผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคญัต่อปัจจัยองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 
ดา้นเป็นที่ส  าหรบัชุมนุมชนหรือสงัคมในเว็บไซตเ์พิ่มขึน้ จะมีการศึกษาและคน้หาขอ้มูลที่ตอ้งการ
ใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ใน
ระดบัสงู 

ดา้นการท าใหต้รงกบัความตอ้งการเฉพาะของลูกคา้ มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 
0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ปัจจยัองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสด์า้นการท าใหต้รงกับความ
ตอ้งการเฉพาะของลกูคา้ มีความสมัพนัธก์บัแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้
บนโทรศัพทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ดา้นการศึกษาและค้นหาขอ้มูลที่ต้องการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นค้าจากธนาคารกสิกรไทย 
จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์

สหสมัพันธ ์(r) เท่ากับ 0.801 แสดงว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน 
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กล่าวคือ เมื่อผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคญัต่อปัจจัยองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 
ดา้นการท าใหต้รงกับความตอ้งการเฉพาะของลูกค้าเพิ่มขึน้ จะมีการศึกษาและคน้หาขอ้มูลที่
ตอ้งการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP)
เพิ่มขึน้ ในระดบัสงู 

ด้านการสื่อสาร มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่ นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัยองคป์ระกอบ
ของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสด์า้นการสื่อสารมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้
บรกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการศึกษาและคน้หาขอ้มูลที่ตอ้งการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้
จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.830 แสดงว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธร์ะดบัสงู 
ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อผูใ้ชบ้ริการให้ความส าคัญต่อปัจจัยองค์ประกอบของเว็บไซต์
พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์ดา้นการสื่อสารเพิ่มขึน้ จะมีการศึกษาและคน้หาขอ้มลูที่ตอ้งการใชบ้ริการ
แอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ในระดบัสงู 

ด้านการเชื่อมโยง มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัยองคป์ระกอบ
ของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสด์า้นการเชื่อมโยง มีความสมัพนัธก์ับแนวโนม้พฤติกรรมการใช้
บรกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการศึกษาและคน้หาขอ้มูลที่ตอ้งการใชบ้ริการแอปพลิ เคชันรา้นคา้
จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.817 แสดงว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธร์ะดบัสงู 
ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อผูใ้ชบ้ริการให้ความส าคัญต่อปัจจัยองค์ประกอบของเว็บไซต์
พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ด้านการเชื่อมโยงเพิ่มขึน้ จะมีการศึกษาและค้นหาขอ้มูลที่ต้องการใช้
บริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ใน
ระดบัสงู 

ดา้นการคา้ มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัยองค์ประกอบของ
เว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสด์า้นการคา้ มีความสมัพนัธก์บัแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้รกิารแอป
พลิเคชันรา้นค้าบนโทรศัพท์มือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขต
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กรุงเทพมหานคร ด้านการศึกษาและค้นหาขอ้มูลที่ต้องการใช้บริการแอปพลิเคชันรา้นค้าจาก
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดย
มีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.819 แสดงว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธร์ะดบัสงู ใน
ทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ เมื่อผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชย์
อิเล็กทรอนิกส ์ดา้นการคา้เพิ่มขึน้ จะมีการศกึษาและคน้หาขอ้มลูที่ตอ้งการใชบ้ริการแอปพลิเคชนั
รา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ในระดบัสงู 
 

สมมติฐานย่อยที ่2.3 ปัจจยัองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสท์ี่มี
ความสมัพันธก์ับแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความสนใจการใช้
บรกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้

H0 : ปัจจัยทางด้านองค์ประกอบของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์ไม่มี
ความสมัพันธก์ับแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความสนใจการใช้
บรกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 

H1 : ปัจจัยทางด้านองค์ประกอบของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มี
ความสมัพันธก์ับแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความสนใจการใช้
บรกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล ส าหรบัการทดสอบความสมัพันธ์ระหว่าง 2 ตัว
แปร จะใชท้ดสอบโดยสถิติ ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพันธแ์บบเพียรส์นั (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) และการทดสอบสมมติฐานใช้ระดับความเชื่อมั่ น 95% จะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 
0.05 

ตาราง 54 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัองคเ์ว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์กบั 
แนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความสนใจการใชบ้รกิารแอปพลิเคชนั
รา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 
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ปัจจัยองคป์ระกอบของเว็บไซต์
พาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส ์

ความสนใจการใช้บริการแอปพลิเคชันร้านค้าจาก
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) 

r 
Sig. 

(2-tailed) 
ระดับ

ความสัมพันธ ์
ทศิทาง 

1. ดา้นองคป์ระกอบหรือรูปลกัษณ ์ 0.765** 0.000 ระดบัสงู เดียวกนั 

2. ดา้นส่วนประกอบที่เป็นเนือ้หา 0.764** 0.000 ระดบัสงู เดียวกนั 
3. ดา้นเป็นที่ส  าหรบัชมุนมุชนหรือ
สงัคมในเว็บไซต ์

0.742** 0.000 ระดบัสงู เดียวกนั 

4. ดา้นการท าใหต้รงกบัความ
ตอ้งการเฉพาะของลกูคา้ 

0.760** 0.000 ระดบัสงู เดียวกนั 

5. ดา้นการสื่อสาร 0.746** 0.000 ระดบัสงู เดียวกนั 

6. ดา้นการเชื่อมโยง 0.762** 0.000 ระดบัสงู เดียวกนั 

7. ดา้นการคา้ 0.736** 0.000 ระดบัสงู เดียวกนั 

องคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชย์
อิเล็กทรอนิกสโ์ดยรวม 

0.779** 0.000 ระดับสูง เดียวกัน 

 

**นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

จากตาราง 54 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพันธ์ระหว่างปัจจยัองคป์ระกอบของเว็บไซต์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในด้านต่างๆ ได้แก่  ด้านองค์ประกอบหรือรูปลักษณ์ (Content) ด้าน
ส่วนประกอบที่ เป็น เนื ้อหา (Context) ด้านเป็นที่ ส  าหรับชุมนุมชนหรือสังคมในเว็บไซต ์
(Community) ดา้นการท าใหต้รงกบัความตอ้งการเฉพาะของลกูคา้ (Customization) การสื่อสาร 
(Communication) ด้านการเชื่อมโยง (Connection) และดา้นการคา้ (Commerce) กับแนวโน้ม
พฤติกรรมการใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนโทรศพัท์มือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
(K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความสนใจการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้จาก
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 

พบว่า ปัจจัยองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสโ์ดยรวมมีค่า  Sig.(2-
tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติ
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ฐานรอง (H1) หมายความว่าปัจจัยองค์ประกอบของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกสโ์ดยรวมมี
ความสมัพันธก์ับแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความสนใจการใช้
บริการแอปพลิเคชันรา้นค้าจากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) อย่างมี
นัยส าคัญที่ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.779 แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธ์ระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่ อผู้ใช้บริการให้ความส าคัญต่อปัจจัย
องคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสเ์พิ่มขึน้ จะมีความสนใจการใชบ้รกิารแอปพลิเคชนั
รา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ในระดบัสงู เมื่อพิจารณา
รายดา้นพบว่า 

ดา้นองคป์ระกอบหรือรูปลักษณ์ มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 
0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัย
องคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสด์า้นองคป์ระกอบหรือรูปลกัษณ ์มีความสมัพันธ์
กับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิเคชันรา้นค้าบนโทรศัพท์มือถือธนาคารกสิกรไทย 
จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความสนใจการใช้บริการแอป
พลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.765 แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธ์ระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อผู้ใช้บริการให้ความส าคัญต่อปัจจัย
องค์ประกอบของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์ด้านองค์ประกอบหรือรูปลักษณ์เพิ่มขึน้ จะมี
ความสนใจการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS 
SHOP)เพิ่มขึน้ ในระดบัสงู 

ดา้นส่วนประกอบที่เป็นเนือ้หา มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 
0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัย
องคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสด์า้นส่วนประกอบที่เป็นเนือ้หามีความสมัพนัธก์ับ
แนวโน้มพฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้บนโทรศัพทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความสนใจการใชบ้ริการแอปพลิเคชัน
รา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.764 แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์
ระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคัญต่อปัจจัยองคป์ระกอบของ
เว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์ด้านส่วนประกอบที่เป็นเนื ้อหาเพิ่มขึน้ จะมีความสนใจการใช้
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บริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ใน
ระดบัสงู 

ด้านเป็นที่ส  าหรับชุมนุมชนหรือสังคมในเว็บไซต์ มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 
0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ปัจจัยองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสด์า้นเป็นที่ส  าหรบัชุมนุมชน
หรือสงัคมในเว็บไซต์ มีความสมัพันธ์กบัแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้บน
โทรศพัทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้น
ความสนใจการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS 
SHOP) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากับ 0.742 
แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อผูใ้ชบ้ริการให้
ความส าคญัต่อปัจจยัองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์ดา้นเป็นที่ส  าหรบัชมุนุมชน
หรือสงัคมในเว็บไซตเ์พิ่มขึน้ จะมีความสนใจการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกร
ไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ในระดบัสงู 

ดา้นการท าใหต้รงกบัความตอ้งการเฉพาะของลูกคา้ มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 
0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ปัจจยัองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสด์า้นการท าใหต้รงกับความ
ตอ้งการเฉพาะของลูกคา้มีความสมัพนัธก์ับแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้
บนโทรศัพทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ด้านความสนใจการใช้บริการแอปพลิเคชันรา้นค้าจากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K 
PLUS SHOP) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพันธ ์(r) เท่ากับ 
0.760 แสดงว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธร์ะดบัสงู ในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ เมื่อผูใ้ชบ้ริการ
ใหค้วามส าคัญต่อปัจจัยองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์ดา้นการท าใหต้รงกับ
ความต้องการเฉพาะของลูกค้าเพิ่มขึน้ จะมีความสนใจการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นค้าจาก
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ในระดบัสงู 

ด้านการสื่อสาร มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่ นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัยองคป์ระกอบ
ของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสด์า้นการสื่อสาร มีความสมัพันธ์กับแนวโนม้พฤติกรรมการใช้
บรกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความสนใจการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย 
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จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์

สหสมัพันธ ์(r) เท่ากับ 0.746 แสดงว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน 
กล่าวคือ เมื่อผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคญัต่อปัจจัยองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์
ดา้นการสื่อสารจะมีความสนใจการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) (K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ในระดบัสงู 

ด้านการเชื่อมโยง มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัยองคป์ระกอบ
ของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสด์า้นการเชื่อมโยง มีความสมัพนัธก์ับแนวโนม้พฤติกรรมการใช้
บรกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความสนใจการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย 
จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์

สหสมัพันธ ์(r) เท่ากับ 0.762 แสดงว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน 
กล่าวคือ เมื่อผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคญัต่อปัจจัยองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์
ดา้นการเชื่อมโยงเพิ่มขึน้ จะมีความสนใจการใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ในระดบัสงู 

ดา้นการคา้ มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัยองค์ประกอบของ
เว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสด์า้นการคา้ มีความสมัพนัธก์บัแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้รกิารแอป
พลิเคชันรา้นค้าบนโทรศัพท์มือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความสนใจการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) (K PLUS SHOP) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.01 โดยมี ค่าสัมประสิทธิ์

สหสมัพันธ ์(r) เท่ากับ 0.736 แสดงว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน 
กล่าวคือ เมื่อผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคญัต่อปัจจัยองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์
ดา้นการคา้เพิ่มขึน้ จะมีความสนใจการใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) (K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ในระดบัสงู 

 
สมมติฐานย่อยที ่2.4 ปัจจยัองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสท์ี่มี

ความสมัพันธก์ับแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคาร
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กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตัดสินใจเลือกใช้
บรกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้

H0 : ปัจจัยทางด้านองค์ประกอบของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์ไม่มี
ความสมัพันธก์ับแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตัดสินใจเลือกใช้
บรกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 

H1 : ปัจจัยทางด้านองค์ประกอบของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มี
ความสมัพันธก์ับแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตัดสินใจเลือกใช้
บรกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล ส าหรบัการทดสอบความสมัพันธ์ระหว่าง 2 ตัว
แปร จะใชท้ดสอบโดยสถิติ ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพันธแ์บบเพียรส์นั (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) และการทดสอบสมมติฐานใช้ระดับความเชื่อมั่ น 95% จะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 
0.05  
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ตาราง 55 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัองคเ์ว็บไซตพ์าณิชย ์กบั แนวโนม้
พฤติกรรมการใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
(K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้
จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 

ปัจจัยองคป์ระกอบของเว็บไซต์
พาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส ์

การตัดสินใจเลือกใช้บริการแอปพลิเคชันร้านค้าจาก
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) 

r 
Sig. 

(2-tailed) 
ระดับ

ความสัมพันธ ์
ทศิทาง 

1. ดา้นองคป์ระกอบหรือรูปลกัษณ ์ 0.769** 0.000 ระดบัสงู เดียวกนั 

2. ดา้นส่วนประกอบที่เป็นเนือ้หา 0.769** 0.000 ระดบัสงู เดียวกนั 
3. ดา้นเป็นที่ส  าหรบัชมุนมุชนหรือ
สงัคมในเว็บไซต ์

0.754** 0.000 ระดบัสงู เดียวกนั 

4. ดา้นการท าใหต้รงกบัความ
ตอ้งการเฉพาะของลกูคา้ 

0.768** 0.000 ระดบัสงู เดียวกนั 

5. ดา้นการสื่อสาร 0.762** 0.000 ระดบัสงู เดียวกนั 

6. ดา้นการเชื่อมโยง 0.765** 0.000 ระดบัสงู เดียวกนั 

7. ดา้นการคา้ 0.764** 0.000 ระดบัสงู เดียวกนั 

องคป์ระกอบของเว็บไซต์
พาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกสโ์ดยรวม 

0.790** 0.000 ระดับสูง เดียวกัน 

 

**นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

จากตาราง 55 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพันธ์ระหว่างปัจจยัองคป์ระกอบของเว็บไซต์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในด้านต่างๆ ได้แก่  ด้านองค์ประกอบหรือรูปลักษณ์ (Content) ด้าน
ส่วนประกอบที่ เป็น เนื ้อหา (Context) ด้านเป็นที่ ส  าหรับชุมนุมชนหรือสังคม ในเว็บไซต ์
(Community) ดา้นการท าใหต้รงกบัความตอ้งการเฉพาะของลกูคา้ (Customization) การสื่อสาร 
(Communication) ด้านการเชื่อมโยง (Connection) และดา้นการคา้ (Commerce) กับแนวโน้ม
พฤติกรรมการใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
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(K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตัดสินใจเลือกใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้
จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 

พบว่า ปัจจัยองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสโ์ดยรวมมีค่า  Sig.(2-
tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่าปัจจัยองค์ประกอบของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกสโ์ดยรวมมี
ความสมัพันธก์ับแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตัดสินใจเลือกใช้
บริการแอปพลิเคชันรา้นค้าจากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) อย่างมี
นัยส าคัญที่ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.790 แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธ์ระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อผู้ใช้บริการให้ความส าคัญต่อปัจจัย
องคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสเ์พิ่มขึน้ จะมีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแอปพลิเค
ชันรา้นค้าจากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ในระดับสูง เมื่อ
พิจารณารายดา้นพบว่า 

ดา้นองคป์ระกอบหรือรูปลักษณ์ มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 
0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัย
องคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสด์า้นองคป์ระกอบหรือรูปลกัษณ ์มีความสมัพันธ์
กับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิเคชันรา้นค้าบนโทรศัพท์มือถือธนาคารกสิกรไทย 
จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตัดสินใจเลือกใชบ้ริการแอป
พลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP)อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.769 แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธ์ระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อผู้ใช้บริการให้ความส าคัญต่อปัจจัย
องคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์ดา้นองคป์ระกอบหรือรูปลกัษณเ์พิ่มขึน้ จะมีการ
ตัดสินใจเลือกใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นค้าจากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS 
SHOP)เพิ่มขึน้ ในระดบัสงู 

ดา้นส่วนประกอบที่เป็นเนือ้หา มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 
0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัย
องคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสด์า้นส่วนประกอบที่เป็นเนือ้หา มีความสมัพนัธก์บั
แนวโน้มพฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้บนโทรศัพทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารแอปพลิเคชนั
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รา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP)อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.769 แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์
ระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคัญต่อปัจจัยองคป์ระกอบของ
เว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์ดา้นส่วนประกอบที่เป็นเนื ้อหาเพิ่มขึน้ จะมีการตัดสินใจเลือกใช้
บริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ใน
ระดบัสงู 

ด้านเป็นที่ส  าหรับชุมนุมชนหรือสังคมในเว็บไซต์ มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 
0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ปัจจัยองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสด์า้นเป็นที่ส  าหรบัชุมนุมชน
หรือสงัคมในเว็บไซต์ มีความสมัพันธ์กบัแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้บน
โทรศพัทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้น
การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS 
SHOP)อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพันธ์ (r) เท่ากับ 0.754 
แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อผูใ้ชบ้ริการให้
ความส าคญัต่อปัจจยัองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์ดา้นเป็นที่ส  าหรบัชมุนุมชน
หรือสังคมในเว็บไซต์เพิ่มขึน้ จะมีการตัดสินใจเลือกใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคาร
กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ในระดบัสงู 

ดา้นการท าใหต้รงกบัความตอ้งการเฉพาะของลูกคา้ มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 
0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ปัจจยัองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสด์า้นการท าใหต้รงกับความ
ตอ้งการเฉพาะของลกูคา้ มีความสมัพนัธก์บัแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้
บนโทรศัพทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ดา้นการตัดสินใจเลือกใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K 
PLUS SHOP)อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพันธ์ (r) เท่ากับ 
0.768 แสดงว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธร์ะดบัสงู ในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ เมื่อผูใ้ชบ้ริการ
ใหค้วามส าคัญต่อปัจจัยองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์ดา้นการท าใหต้รงกับ
ความตอ้งการเฉพาะของลูกคา้เพิ่มขึน้ จะมีการตัดสินใจเลือกใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จาก
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ในระดบัสงู 
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ด้านการสื่อสาร มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่ นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจยัองคป์ระกอบ
ของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสด์า้นการสื่อสาร มีความสมัพันธ์กับแนวโนม้พฤติกรรมการใช้
บรกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตัดสินใจเลือกใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกร
ไทย จ ากัด  (มหาชน) (K PLUS SHOP)อย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.01 โดยมี ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.762 แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ระดับสูง ใน
ทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ เมื่อผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชย์
อิเล็กทรอนิกส ์ดา้นการสื่อสารเพิ่มขึน้ จะมีการตัดสินใจเลือกใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จาก
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ในระดบัสงู 

ด้านการเชื่อมโยง มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจยัองคป์ระกอบ
ของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสด์า้นการเชื่อมโยง มีความสมัพนัธก์ับแนวโนม้พฤติกรรมการใช้
บรกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตัดสินใจเลือกใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกร
ไทย จ ากัด  (มหาชน) (K PLUS SHOP)อย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.01 โดยมี ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.765 แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ระดับสูง ใน
ทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ เมื่อผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชย์
อิเล็กทรอนิกส ์ดา้นการเชื่อมโยงเพิ่มขึน้ จะมีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้จาก
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ในระดบัสงู 

ดา้นการคา้ มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัยองค์ประกอบของ
เว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสด์า้นการคา้ มีความสมัพนัธก์บัแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้รกิารแอป
พลิเคชันรา้นค้าบนโทรศัพท์มือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านการตัดสินใจเลือกใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นค้าจากธนาคารกสิกรไทย 
จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP)อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์

สหสมัพันธ ์(r) เท่ากับ 0.764 แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสมัพันธ์ระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน 
กล่าวคือ เมื่อผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคญัต่อปัจจัยองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์
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ดา้นการคา้เพิ่มขึน้ จะมีการตัดสินใจเลือกใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ในระดบัสงู 
 

สมมติฐานย่อยที ่2.5 ปัจจยัองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสท์ี่มี
ความสมัพันธก์ับแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตัดสินใจแนะน า
หรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืนในการใชบ้รกิารแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
(K PLUS SHOP) 

สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้
H0 : ปัจจยัทางดา้นองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส ์ไม่

มีความสมัพนัธก์บัแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือ
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตดัสินใจ
แนะน าหรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืนในการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) (K PLUS SHOP) 

H1 : ปัจจยัทางดา้นองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส ์มี
ความสมัพนัธก์บัแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคาร
กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตดัสินใจแนะน า
หรือบอกต่อรา้นคา้อื่นในการใชบ้ร ิการแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) (K PLUS SHOP) 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล ส าหรบัการทดสอบความสมัพันธ์ระหว่าง 2 
ตัวแปร จะใช้ทดสอบโดยสถิติ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียรส์ัน (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) และการทดสอบสมมติฐานใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% จะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดบันัยส าคญัทางสถิติมีค่า
นอ้ยกว่า 0.05  
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ตาราง 56 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัองคเ์ว็บไซตพ์าณิชย ์กบั แนวโนม้
พฤติกรรมการใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
(K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตดัสินใจแนะน าหรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืนในการใช้
บรกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 

ปัจจัยองคป์ระกอบของเว็บไซต์
พาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส ์

การตัดสินใจแนะน าหรือบอกต่อร้านค้าอื่นในการใช้
บริการแอปพลิเคชันร้านค้าจากธนาคารกสิกรไทย 

จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) 

r 
Sig. 

(2-tailed) 
ระดับ

ความสัมพันธ ์
ทศิทาง 

1. ดา้นองคป์ระกอบหรือรูปลกัษณ ์ 0.775** 0.000 ระดบัสงู เดียวกนั 

2. ดา้นส่วนประกอบที่เป็นเนือ้หา 0.773** 0.000 ระดบัสงู เดียวกนั 

3. ดา้นเป็นที่ส  าหรบัชมุนมุชนหรือ
สงัคมในเว็บไซต ์

0.786** 0.000 ระดบัสงู เดียวกนั 

4. ดา้นการท าใหต้รงกบัความ
ตอ้งการเฉพาะของลกูคา้ 

0.761** 0.000 ระดบัสงู เดียวกนั 

5. ดา้นการสื่อสาร 0.803** 0.000 ระดบัสงู เดียวกนั 
6. ดา้นการเชื่อมโยง 0.766** 0.000 ระดบัสงู เดียวกนั 

7. ดา้นการคา้ 0.784** 0.000 ระดบัสงู เดียวกนั 

องคป์ระกอบของเว็บไซต์
พาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกสโ์ดยรวม 

0.804** 0.000 ระดับสูง เดียวกัน 

 

**นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

จากตาราง 56 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพันธ์ระหว่างปัจจยัองคป์ระกอบของเว็บไซต์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในด้านต่างๆ ได้แก่  ด้านองค์ประกอบหรือรูปลักษณ์ (Content) ด้าน
ส่วนประกอบที่ เป็น เนื ้อหา (Context) ด้านเป็นที่ ส  าหรับชุมนุมชนหรือสังคมในเว็บไซต ์
(Community) ดา้นการท าใหต้รงกบัความตอ้งการเฉพาะของลกูคา้ (Customization) การสื่อสาร 
(Communication) ด้านการเชื่อมโยง (Connection) และดา้นการคา้ (Commerce) กับแนวโน้ม
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พฤติกรรมการใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนโทรศพัท์มือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
(K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตดัสินใจแนะน าหรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืนในการใช้
บรกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 

พบว่า ปัจจัยองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสโ์ดยรวมมีค่า  Sig.(2-
tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่าปัจจัยองค์ประกอบของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกสโ์ดยรวมมี
ความสมัพันธก์ับแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตัดสินใจแนะน า
หรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืนในการใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
(K PLUS SHOP) อย่างมีนัยส าคัญที่  0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.804 
แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อผูใ้ชบ้ริการให้
ความส าคัญต่อปัจจัยองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสเ์พิ่มขึน้ จะมีการตัดสินใจ
แนะน าหรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืนในการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) (K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ในระดบัสงู เมื่อพิจารณารายดา้นพบว่า 

ดา้นองคป์ระกอบหรือรูปลักษณ์ มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 
0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัย
องคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสด์า้นองคป์ระกอบหรือรูปลกัษณ ์มีความสมัพันธ์
กับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิเคชันรา้นค้าบนโทรศัพท์มือถือธนาคารกสิกรไทย 
จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตัดสินใจแนะน าหรือบอกต่อ
รา้นคา้อ่ืนในการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS 
SHOP)อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพันธ์ (r) เท่ากับ 0.775 
แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อผูใ้ชบ้ริการให้
ความส าคัญต่อปัจจัยองค์ประกอบของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์ด้านองค์ประกอบหรือ
รูปลักษณ์เพิ่มขึน้ จะมีการตัดสินใจแนะน าหรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืนในการใชบ้ริการแอปพลิเคชัน
รา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ในระดบัสงู 

ดา้นส่วนประกอบที่เป็นเนือ้หา มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 
0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัย
องคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสด์า้นส่วนประกอบที่เป็นเนือ้หามีความสมัพนัธก์ับ
แนวโน้มพฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้บนโทรศัพทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
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(มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตัดสินใจแนะน าหรือบอกต่อรา้นคา้
อ่ืนในการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP)
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.773 แสดงว่า 
ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธร์ะดบัสงู ในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ เมื่อผูใ้ชบ้รกิารใหค้วามส าคญั
ต่อปัจจัยองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์ดา้นส่วนประกอบที่เป็นเนือ้หาเพิ่มขึน้ 
จะมีการตดัสินใจแนะน าหรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืนในการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคาร
กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ในระดบัสงู 

ด้านเป็นที่ส  าหรับชุมนุมชนหรือสังคมในเว็บไซต์ มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 
0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ปัจจัยองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสด์า้นเป็นที่ส  าหรบัชุมนุมชน
หรือสงัคมในเว็บไซต์ มีความสมัพันธ์กบัแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้บน
โทรศพัทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้น
การตัดสินใจแนะน าหรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืนในการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกร
ไทย จ ากัด  (มหาชน) (K PLUS SHOP)อย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.01 โดยมี ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.786 แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ระดับสูง ใน
ทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ เมื่อผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชย์
อิเล็กทรอนิกส ์ดา้นเป็นที่ส  าหรบัชุมนุมชนหรือสังคมในเว็บไซตเ์พิ่มขึน้ จะมีการตัดสินใจแนะน า
หรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืนในการใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
(K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ในระดบัสงู 

ดา้นการท าใหต้รงกบัความตอ้งการเฉพาะของลูกคา้ มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 
0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ปัจจยัองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสด์า้นการท าใหต้รงกับความ
ตอ้งการเฉพาะของลกูคา้ มีความสมัพนัธก์บัแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้
บนโทรศัพทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ดา้นการตดัสินใจแนะน าหรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืนในการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP)อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.761 แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ระดับสูง ใน
ทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ เมื่อผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชย์
อิเล็กทรอนิกส ์ด้านการท าให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของลูกค้าเพิ่มขึน้ จะมีการตัดสินใจ
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แนะน าหรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืนในการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) (K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ในระดบัสงู 

ด้านการสื่อสาร มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่ นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัยองคป์ระกอบ
ของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสด์า้นการสื่อสาร มีความสมัพันธ์กับแนวโนม้พฤติกรรมการใช้
บรกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตดัสินใจแนะน าหรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืนในการใชบ้รกิารแอปพลิเค
ชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP)อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 โดยมี ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.803 แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธ์ระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อผู้ใช้บริการให้ความส าคัญต่อปัจจัย
องคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์ดา้นการสื่อสารเพิ่มขึน้ จะมีการตัดสินใจแนะน า
หรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืนในการใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
(K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ในระดบัสงู 

ด้านการเชื่อมโยง มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัยองคป์ระกอบ
ของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสด์า้นการเชื่อมโยง มีความสมัพนัธก์ับแนวโนม้พฤติกรรมการใช้
บรกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตดัสินใจแนะน าหรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืนในการใชบ้ริการแอปพลิเค
ชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP)อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 โดยมี ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.766 แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธ์ระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อผู้ใช้บริการให้ความส าคัญต่อปั จจัย
องคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์ดา้นการเชื่อมโยงเพิ่มขึน้ จะมีการตดัสินใจแนะน า
หรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืนในการใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
(K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ในระดบัสงู 

ดา้นการคา้ มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัยองค์ประกอบของ
เว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสด์า้นการคา้ มีความสมัพนัธก์บัแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้รกิารแอป
พลิเคชันรา้นค้าบนโทรศัพท์มือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นการตัดสินใจแนะน าหรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืนในการใชบ้ริการแอปพลิเคชัน
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รา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP)อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.784 แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์
ระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคัญต่อปัจจัยองคป์ระกอบของ
เว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์ดา้นการคา้เพิ่มขึน้ จะมีการตดัสินใจแนะน าหรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืน
ในการใช้บริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP)
เพิ่มขึน้ ในระดบัสงู 

 
สมมติฐานที่ 3 ปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยีที่มีความสมัพนัธก์บัแนวโนม้พฤติกรรมการ

ใช้บริการแอปพลิเคชันรา้นค้าบนโทรศัพท์มือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร ปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยี ประกอบดว้ย ดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน 
ดา้นการรบัรูป้ระโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้านและดา้นทัศนคติ ใชส้ถิติ Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมมติฐานย่อยทางสถิติไดด้งันี ้
 

สมมติฐานย่อยที่ 3.1 ปัจจัยการยอมรบัเทคโนโลยีที่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม
พฤติกรรมการใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
(K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้านสามารถเขียนเป็น
สมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้

H0 : ปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยี ไม่มีความสมัพนัธ์กบัแนวโนม้พฤติกรรมการใช้
บรกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความจ าเป็นในการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกร
ไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 

H1 : ปัจจัยการยอมรบัเทคโนโลยี มีความสมัพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้
บรกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความจ าเป็นในการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกร
ไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล ส าหรบัการทดสอบความสมัพันธ์ระหว่าง 2 ตัวแปร 
จะใช้ทดสอบโดยสถิติ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียรส์ัน (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) และการทดสอบสมมติฐานใช้ระดับความเชื่อมั่ น 95% จะปฏิเสธ
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สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติมีค่าน้อย
กว่า 0.05 

ตาราง 57 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยี ในดา้นต่างๆ 
ไดแ้ก่  ดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน ดา้นการรบัรูป้ระโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้านและดา้น
ทศันคติ กบัแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคารกสิกร
ไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความจ าเป็นในการใชบ้ริการ
แอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) (K PLUS SHOP) 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความจ าเป็นในการใชบ้ริการ 

 

**นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

จากตาราง 57 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพันธ์ระหว่างปัจจัยการยอมรบัเทคโนโลยีใน
ดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน ดา้นการรบัรูป้ระโยชน์ที่เกิดจากการใชง้าน 
และด้านทัศนคติกับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิเคชันรา้นค้าบนโทรศัพท์มือถือ
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความจ าเป็นใน
การใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) พบว่า 
ปัจจัยการยอมรบัเทคโนโลยีโดยรวมมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าปัจจัยการยอมรับ

 

การยอมรับเทคโนโลยี 

ความจ าเป็นในการใช้บริการแอปพลิเคชันร้านค้า
จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS 

SHOP) 

r 
Sig. 

(2-tailed) 
ระดับ

ความสัมพันธ ์
ทศิทาง 

1. ดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใช้
งาน 

0.744** 0.000 ระดบัสงู เดียวกนั 

2. ดา้นการรบัรูป้ระโยชนท่ี์เกิดจาก
การใชง้าน 

0.710** 0.000 ระดบัสงู เดียวกนั 

3. ดา้นทศันคติ 0.741** 0.000 ระดบัสงู เดียวกนั 

การยอมรบัเทคโนโลยีโดยรวม 0.751** 0.000 ระดบัสงู เดียวกนั 
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เทคโนโลยีโดยรวมมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิเคชันรา้นค้าบน
โทรศพัทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้น
ความจ าเป็นในการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS 
SHOP) อย่างมีนัยส าคัญที่ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสมัพันธ์ (r) เท่ากับ 0.751 แสดงว่า ตัว
แปรทัง้สองมีความสมัพนัธร์ะดบัสงู ในทิศทางเดียวกนั กลา่วคือ เมื่อผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคญัต่อ
ปัจจัยองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสเ์พิ่มขึน้ จะมีความจ าเป็นในการใชบ้ริการ
แอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ในระดับสูง 
เมื่อพิจารณารายดา้นพบว่า 

ดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้านมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 
0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจยัการ
ยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน มีความสมัพันธก์บัแนวโนม้พฤติกรรมการ
ใช้บริการแอปพลิเคชันรา้นค้าบนโทรศัพท์มือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS 
SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความจ าเป็นในการใช้บริการแอปพลิเคชันรา้นค้าจาก
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดย
มีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.744 แสดงว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธร์ะดบัสงู ใน
ทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยี  ดา้นการ
รบัรูค้วามง่ายในการใชง้านเพิ่มขึน้ จะมีความจ าเป็นในการใช้บริการแอปพลิเคชันรา้นค้าจาก
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ในระดบัสงู 

ดา้นการรบัรูป้ระโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้านมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ย
กว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี  ด้านการรบัรูป้ระโยชน์ที่ เกิดจากการใช้งาน  มีความสัมพันธ์กับ
แนวโน้มพฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้บนโทรศัพทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความจ าเป็นในการใชบ้ริการแอปพลิเค
ชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 โดยมี ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.710 แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมี
ความสมัพันธ์ระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อผูใ้ชบ้ริการให้ความส าคัญต่อปัจจัยการ
ยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นการรบัรูป้ระโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้านเพิ่มขึน้ จะมีความจ าเป็นในการใช้
บริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ใน
ระดบัสงู 
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ด้านทัศนคติมีค่า  Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่ นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัยการยอมรบัเทคโนโลยี 
ด้านทัศนคติ  มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิเคชันร้านค้าบน
โทรศพัทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
ความจ าเป็นในการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS 
SHOP) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากับ 0.741 
แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อผูใ้ช้บริการให้
ความส าคญัต่อปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นทศันคติเพิ่มขึน้ จะมีความจ าเป็นในการใชบ้ริการ
แอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ในระดบัสงู 
 

สมมติฐานย่อยที่ 3.2 ปัจจัยการยอมรบัเทคโนโลยีที่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม
พฤติกรรมการใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
(K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการศึกษาและคน้หาขอ้มลูที่ตอ้งการใชบ้รกิารแอป
พลิเคชันรา้นค้าจากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) สามารถเขียนเป็น
สมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้

H0 : ปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยี ไม่มีความสมัพนัธก์บัแนวโนม้พฤติกรรมการใช้
บรกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการศึกษาและคน้หาข้อมูลที่ตอ้งการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้
จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 

H1 : ปัจจัยการยอมรบัเทคโนโลยี มีความสมัพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้
บรกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการศึกษาและคน้หาขอ้มูลที่ตอ้งการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้
จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล ส าหรบัการทดสอบความสมัพันธ์ระหว่าง 2 ตัวแปร 
จะใช้ทดสอบโดยสถิติ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียรส์ัน (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) และการทดสอบสมมติฐานใช้ระดับความเชื่อมั่ น 95% จะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 
0.05 
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ตาราง 58 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยี ในดา้นต่างๆ 
ไดแ้ก่  ดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน ดา้นการรบัรูป้ระโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้านและดา้น
ทศันคติ กบัแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคารกสิกร
ไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการศกึษาและคน้หาขอ้มลูที่
ตอ้งการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 

 

การยอมรับเทคโนโลยี 

การศึกษาและค้นหาข้อมูลทีต่้องการใช้บริการแอป
พลิเคชันร้านค้าจากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 

(มหาชน) (K PLUS SHOP) 

r 
Sig. 

(2-tailed) 
ระดับ

ความสัมพันธ ์
ทศิทาง 

1. ดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใช้
งาน 

0.811** 0.000 ระดบัสงู เดียวกนั 

2. ดา้นการรบัรูป้ระโยชนท์ี่เกิดจาก
การใชง้าน 

0.826** 0.000 ระดบัสงู เดียวกนั 

3. ดา้นทศันคติ 0.810** 0.000 ระดบัสงู เดียวกนั 

การยอมรับเทคโนโลยีโดยรวม 0.838** 0.000 ระดับสูง เดียวกัน 

 

**นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

จากตาราง 58 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพันธ์ระหว่างปัจจัยการยอมรบัเทคโนโลยีใน
ดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน ดา้นการรบัรูป้ระโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน 
และด้านทัศนคติกับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิเคชันรา้นค้าบนโทรศัพท์มือถือ
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการศึกษาและ
คน้หาขอ้มูลที่ตอ้งการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K 
PLUS SHOP) พบว่า ปัจจัยการยอมรบัเทคโนโลยีโดยรวมมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่ง
นอ้ยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า
ปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยีโดยรวมมีความสมัพนัธก์บัแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเค
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ชันร้านค้าบนโทรศัพท์มือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านการศึกษาและค้นหาขอ้มูลที่ต้องการใช้บริการแอปพลิเคชันรา้นค้าจาก
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด  (มหาชน) (K PLUS SHOP) อย่างมีนัยส าคัญที่  0.01 โดยมี ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.838 แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ระดับสูง ใน
ทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ เมื่อผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชย์
อิเล็กทรอนิกสเ์พิ่มขึน้ จะมีการศึกษาและคน้หาขอ้มลูที่ตอ้งการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้จาก
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ในระดับสูง เมื่อพิจารณารายดา้น
พบว่า 

ดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้านมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 
0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจยัการ
ยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน มีความสมัพันธก์บัแนวโนม้พฤติกรรมการ
ใช้บริการแอปพลิเคชันรา้นค้าบนโทรศัพท์มือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS 
SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการศึกษาและคน้หาขอ้มลูที่ตอ้งการใชบ้ริการแอปพลิเคชัน
รา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.811 แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์
ระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อผู้ใช้บริการให้ความส าคัญต่อปัจจัยการยอมรับ
เทคโนโลย ีดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้านเพิ่มขึน้ จะมีการศกึษาและคน้หาขอ้มลูที่ตอ้งการใช้
บริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ใน
ระดบัสงู 

ดา้นการรบัรูป้ระโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้านมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ย
กว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี  ด้านการรบัรูป้ระโยชน์ที่ เกิดจากการใช้งาน มีความสัมพันธ์กับ
แนวโน้มพฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้บนโทรศัพทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการศึกษาและคน้หาขอ้มูลที่ตอ้งการใช้
บริการแอปพลิเคชันรา้นค้าจากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.826 แสดงว่า ตวัแปร
ทั้งสองมีความสัมพันธ์ระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคัญต่อ
ปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นการรบัรูป้ระโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้านเพิ่มขึน้ จะมีการศึกษาและ
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คน้หาขอ้มูลที่ตอ้งการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K 
PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ในระดบัสงู 

ด้านทัศนคติมีค่า  Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่ นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัยการยอมรบัเทคโนโลยี 
ด้านทัศนคติ  มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิเคชันร้านค้าบน
โทรศพัทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้น
การศึกษาและคน้หาขอ้มูลที่ต้องการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) (K PLUS SHOP) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.01 โดยมี ค่าสัมประสิทธิ์

สหสมัพันธ ์(r) เท่ากับ 0.810 แสดงว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน 
กล่าวคือ เมื่อผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นทศันคติเพิ่มขึน้ จะมี
การศึกษาและคน้หาขอ้มูลที่ตอ้งการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) (K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ในระดบัสงู 

 
สมมติฐานย่อยที่ 3.3 ปัจจัยการยอมรบัเทคโนโลยีที่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม

พฤติกรรมการใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
(K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความสนใจการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้จาก
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP)สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้

H0 : ปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยี ไม่มีความสมัพนัธก์บัแนวโนม้พฤติกรรมการใช้
บรกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความสนใจการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 

H1 : ปัจจัยการยอมรบัเทคโนโลยี มีความสมัพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้
บรกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความสนใจการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล ส าหรบัการทดสอบความสมัพันธ์ระหว่าง 2 ตัวแปร 
จะใช้ทดสอบโดยสถิติ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียรส์ัน (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) และการทดสอบสมมติฐานใช้ระดับความเชื่อมั่ น 95% จะปฏิเสธ



  148 

สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 
0.05 

ตาราง 59 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยี ในดา้นต่างๆ 
ไดแ้ก่  ดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน ดา้นการรบัรูป้ระโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้านและดา้น
ทศันคติ กบัแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคารกสิกร
ไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความสนใจการใชบ้รกิารแอป
พลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 

การยอมรับเทคโนโลยี 

ความสนใจการใช้บริการแอปพลิเคชันร้านค้าจาก
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) 

r 
Sig. 

(2-tailed) 
ระดับ

ความสัมพันธ ์
ทศิทาง 

1. ดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใช้
งาน 

0.757** 0.000 ระดบัสงู เดียวกนั 

2. ดา้นการรบัรูป้ระโยชนท์ี่เกิดจาก
การใชง้าน 

0.756** 0.000 ระดบัสงู เดียวกนั 

3. ดา้นทศันคติ 0.747** 0.000 ระดบัสงู เดียวกนั 

การยอมรับเทคโนโลยีโดยรวม 0.774** 0.000 ระดับสูง เดียวกัน 

 

**นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

จากตาราง 59 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพันธ์ระหว่างปัจจัยการยอมรบัเทคโนโลยีใน
ดา้นต่างๆ ไดแ้ก่  ดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน ดา้นการรบัรูป้ระโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน 
และด้านทัศนคติกับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิเคชันรา้นค้าบนโทรศัพท์มือถือ
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความสนใจการ
ใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นค้าจากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) พบว่า 
ปัจจัยการยอมรบัเทคโนโลยีโดยรวมมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าปัจจัยการยอมรับ
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เทคโนโลยีโดยรวมมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิเคชันรา้นค้าบน
โทรศพัทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้น
ความสนใจการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS 
SHOP) อย่างมีนัยส าคัญที่ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสมัพันธ์ (r) เท่ากับ 0.774 แสดงว่า ตัว
แปรทัง้สองมีความสมัพนัธร์ะดบัสงู ในทิศทางเดียวกนั กลา่วคือ เมื่อผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคญัต่อ
ปัจจัยองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสเ์พิ่มขึน้ จะมีความสนใจการใชบ้ริการแอป
พลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ในระดบัสูง เมื่อ
พิจารณารายดา้นพบว่า 

ดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้านมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 
0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจยัการ
ยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน มีความสมัพันธก์บัแนวโนม้พฤติกรรมการ
ใช้บริการแอปพลิเคชันรา้นค้าบนโทรศัพท์มือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS 
SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความสนใจการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.757 แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ระดับสูง ใน
ทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยี  ดา้นการ
รบัรูค้วามง่ายในการใชง้านเพิ่มขึน้ จะมีความสนใจการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคาร
กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ในระดบัสงู 

ดา้นการรบัรูป้ระโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้านมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ย
กว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี  ด้านการรบัรูป้ระโยชน์ที่ เกิดจากการใช้งาน  มีความสัมพันธ์กับ
แนวโน้มพฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้บนโทรศัพทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความสนใจการใชบ้ริการแอปพลิเคชัน
รา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.756 แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์
ระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อผู้ใช้บริการให้ความส าคัญต่อปัจจัยการยอมรับ
เทคโนโลยี ดา้นการรบัรูป้ระโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้านเพิ่มขึน้ จะมีความสนใจการใชบ้ริการแอป
พลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ในระดบัสงู 
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ด้านทัศนคติมีค่า  Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่ นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัยการยอมรบัเทคโนโลยี 
ด้านทัศนคติมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิเคชันร้านค้าบน
โทรศพัทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้น
ความสนใจการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS 
SHOP) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากับ 0.747 
แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อผูใ้ชบ้ริการให้
ความส าคัญต่อปัจจัยการยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นทัศนคติเพิ่มขึน้ จะมีความสนใจการใชบ้ริการ
แอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ในระดบัสงู 
 

สมมติฐานย่อยที่ 3.4 ปัจจัยการยอมรบัเทคโนโลยีที่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม
พฤติกรรมการใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
(K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตัดสินใจเลือกใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้
จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP)สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้
ดงันี ้

H0 : ปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยี ไม่มีความสมัพนัธก์บัแนวโนม้พฤติกรรมการใช้
บรกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตัดสินใจเลือกใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกร
ไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 

H1 : ปัจจัยการยอมรบัเทคโนโลยี มีความสมัพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้
บรกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตัดสินใจเลือกใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกร
ไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล ส าหรบัการทดสอบความสมัพันธ์ระหว่าง 2 ตัวแปร 
จะใช้ทดสอบโดยสถิติ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียรส์ัน (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) และการทดสอบสมมติฐานใช้ระดับความเชื่อมั่ น 95% จะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 
0.05 
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ตาราง 60 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยี ในดา้นต่างๆ 
ไดแ้ก่ ดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน ดา้นการรบัรูป้ระโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้านและดา้น
ทศันคติ กบัแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคารกสิกร
ไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตดัสินใจเลือกใชบ้รกิาร
แอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 

การยอมรับเทคโนโลยี 

การตัดสินใจเลือกใช้บริการแอปพลิเคชันร้านค้าจาก
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) 

r 
Sig. 

(2-tailed) 
ระดับ

ความสัมพันธ ์
ทศิทาง 

1. ดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใช้
งาน 

0.767** 0.000 ระดบัสงู เดียวกนั 

2. ดา้นการรบัรูป้ระโยชนท์ี่เกิดจาก
การใชง้าน 

0.776** 0.000 ระดบัสงู เดียวกนั 

3. ดา้นทศันคติ 0.767** 0.000 ระดบัสงู เดียวกนั 

การยอมรับเทคโนโลยีโดยรวม 0.791** 0.000 ระดับสูง เดียวกัน 

 

**นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

จากตาราง 60 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพันธ์ระหว่างปัจจัยการยอมรบัเทคโนโลยีใน
ดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน ดา้นการรบัรูป้ระโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน 
และด้านทัศนคติกับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิเคชันรา้นค้าบนโทรศัพท์มือถือ
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการแอปพลิเคชันรา้นค้าจากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) 
พบว่า ปัจจัยการยอมรบัเทคโนโลยีโดยรวมมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 
นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าปัจจัยการ
ยอมรบัเทคโนโลยีโดยรวมมีความสมัพนัธก์บัแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้
บนโทรศัพทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ดา้นการตัดสินใจเลือกใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K 
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PLUS SHOP) อย่างมีนยัส าคญัที่ 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.791 แสดงว่า 
ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธร์ะดบัสงู ในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ เมื่อผูใ้ชบ้รกิารใหค้วามส าคญั
ต่อปัจจัยองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสเ์พิ่มขึน้ จะมีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
แอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ในระดับสูง 
เมื่อพิจารณารายดา้นพบว่า 

ดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใช้งานมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 
0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจยัการ
ยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน มีความสมัพันธก์บัแนวโนม้พฤติกรรมการ
ใช้บริการแอปพลิเคชันรา้นค้าบนโทรศัพท์มือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS 
SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.767 แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ระดับสูง ใน
ทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยี  ดา้นการ
รบัรูค้วามง่ายในการใช้งานเพิ่มขึน้ จะมีการตัดสินใจเลือกใช้บริการแอปพลิเคชันรา้นค้าจาก
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ในระดบัสงู 

ดา้นการรบัรูป้ระโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้านมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ย
กว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี  ด้านการรบัรูป้ระโยชน์ที่ เกิดจากการใช้งาน  มีความสัมพันธ์กับ
แนวโน้มพฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้บนโทรศัพทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารแอปพลิเคชนั
รา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.776 แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์
ระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อผู้ใช้บริการให้ความส าคัญต่อปัจจัยการยอมรับ
เทคโนโลย ีดา้นการรบัรูป้ระโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้านเพิ่มขึน้ จะมีการตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารแอป
พลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ในระดบัสงู 

ด้านทัศนคติมีค่า  Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่ นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัยการยอมรบัเทคโนโลยี 
ด้านทัศนคติ  มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิเคชันร้านค้าบน
โทรศพัทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้น
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การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS 
SHOP) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากับ 0.767 
แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อผูใ้ชบ้ริการให้
ความส าคัญต่อปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นทศันคติเพิ่มขึน้ จะมีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
แอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ในระดบัสงู 
 

สมมติฐานย่อยที่ 3.5 ปัจจัยการยอมรบัเทคโนโลยีที่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม
พฤติกรรมการใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
(K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตดัสินใจแนะน าหรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืนในการใช้
บริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) สามารถ
เขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้

H0 : ปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยี ไม่มีความสมัพนัธก์บัแนวโนม้พฤติกรรมการใช้
บรกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตดัสินใจแนะน าหรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืนในการใชบ้รกิารแอปพลิเค
ชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 

H1 : ปัจจัยการยอมรบัเทคโนโลยี มีความสมัพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้
บรกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตดัสินใจแนะน าหรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืนในการใชบ้รกิารแอปพลิเค
ชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล ส าหรบัการทดสอบความสมัพันธ์ระหว่าง 2 ตัวแปร 
จะใช้ทดสอบโดยสถิติ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียรส์ัน (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) และการทดสอบสมมติฐานใช้ระดับความเชื่อมั่ น 95% จะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 
0.05 
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ตาราง 61 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยี กบัแนวโนม้
พฤติกรรมการใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
(K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตดัสินใจแนะน าหรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืนในการใช้
บรกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 

การยอมรับเทคโนโลยี 

การตัดสินใจแนะน าหรือบอกต่อร้านค้าอื่นในการใช้
บริการแอปพลิเคชันร้านค้าจากธนาคารกสิกรไทย 

จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) 

r 
Sig. 

(2-tailed) 
ระดับ

ความสัมพันธ ์
ทศิทาง 

1. ดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการ
ใชง้าน 

0.787** 0.000 ระดบัสงู เดียวกนั 

2. ดา้นการรบัรูป้ระโยชนท์ี่เกิด
จากการใชง้าน 

0.779** 0.000 ระดบัสงู เดียวกนั 

3. ดา้นทศันคติ 0.775** 0.000 ระดบัสงู เดียวกนั 

การยอมรับเทคโนโลยีโดยรวม 0.801** 0.000 ระดับสูง เดียวกัน 

 

**นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

จากตาราง 61 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพันธ์ระหว่างปัจจัยการยอมรบัเทคโนโลยีใน
ดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน ดา้นการรบัรูป้ระโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน 
และด้านทัศนคติกับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิเคชันรา้นค้าบนโทรศัพท์มือถือ
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตัดสินใจ
แนะน าหรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืนในการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) (K PLUS SHOP) พบว่า ปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยีโดยรวมมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 
0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่าปัจจัยการยอมรบัเทคโนโลยีโดยรวมมีความสมัพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้
บรกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตดัสินใจแนะน าหรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืนในการใชบ้รกิารแอปพลิเค
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ชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) อย่างมีนยัส าคญัที่ 0.01 โดย
มีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.801 แสดงว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพันธร์ะดบัสูง ใน
ทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ เมื่อผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชย์
อิเล็กทรอนิกสเ์พิ่มขึน้ จะมีการตดัสินใจแนะน าหรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืนในการใชบ้รกิารแอปพลิเคชนั
รา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ในระดบัสงู เมื่อพิจารณา
รายดา้นพบว่า 

ดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้านมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 
0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจยัการ
ยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน มีความสมัพันธก์บัแนวโนม้พฤติกรรมการ
ใช้บริการแอปพลิเคชันรา้นค้าบนโทรศัพท์มือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS 
SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตัดสินใจแนะน าหรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืนในการใชบ้ริการ
แอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.787 แสดงว่า ตวัแปรทัง้สองมี
ความสมัพันธ์ระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคัญต่อปัจจัยการ
ยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้านเพิ่มขึน้ จะมีการตัดสินใจแนะน าหรือบอก
ต่อรา้นค้าอ่ืนในการใช้บริการแอปพลิเคชันรา้นค้าจากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K 
PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ในระดบัสงู 

ดา้นการรบัรูป้ระโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้านมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ย
กว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี  ด้านการรบัรูป้ระโยชน์ที่ เกิดจากการใช้งาน  มีความสัมพันธ์กับ
แนวโน้มพฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้บนโทรศัพทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตัดสินใจแนะน าหรือบอกต่อรา้นคา้
อ่ืนในการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.779 แสดงว่า 
ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธร์ะดบัสงู ในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ เมื่อผูใ้ชบ้รกิารใหค้วามส าคญั
ต่อปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี  ด้านการรับรูป้ระโยชน์ที่ เกิดจากการใช้งานเพิ่มขึน้ จะมีการ
ตดัสินใจแนะน าหรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืนในการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ในระดบัสงู 
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ด้านทัศนคติมีค่า  Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่ นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัยการยอมรบัเทคโนโลยี 
ด้านทัศนคติมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิเคชันร้านค้าบน
โทรศพัทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้น
การตัดสินใจแนะน าหรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืนในการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกร
ไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.01 โดยมี ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.775 แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ระดับสูง ใน
ทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อผู้ใชบ้ริการให้ความส าคัญต่อปัจจัยการยอมรบัเทคโนโลยี ด้าน
ทัศนคติเพิ่มขึน้ จะมีการตัดสินใจแนะน าหรือบอกต่อรา้นค้าอ่ืนในการใช้บริการแอปพลิเคชัน
รา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ในระดบัสงู  
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตาราง 62 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1.1 เพศที่แตกต่างกนัมีแนวโนม้พฤติกรรมใชบ้รกิาร
แอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขต
กรุงเทพมหานครที่แตกต่างกนั 

สมมติฐาน สถิติที่ใช้ ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที1่ ผูใ้ชบ้ริการมีลกัษณะ
ประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบั
การศึกษา สถานภาพ อาชีพ และ รายไดเ้ฉลี่ย
ต่อเดือน แตกต่างกนัมีแนวโนม้พฤติกรรมใช้
บรกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือถือธนาคาร
กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 
ในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที ่1.1  เพศที่แตกต่างกนัมีแนวโนม้
พฤติกรรมใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือ
ถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS 
SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกนั 

แนวโน้มพฤติกรรมใช้บริการแอป
พลิเคชันรา้นค้าบนมือถือธนาคารกสิกรไทย 
จ า กั ด  ( ม ห า ช น )  ( K PLUS SHOP) 
ประกอบดว้ย 
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ตาราง62 (ต่อ) 

สมมติฐาน สถิติที่ใช้ 
ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

1.ความจ าเป็นในการใชบ้ริการแอปพลิเคชนั
รา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
(K PLUS SHOP) 
2.การศึกษาและคน้หาขอ้มลูที่ตอ้งการใช้
บรกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกร
ไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 
3.ความสนใจการใชบ้ริการแอปพลิเคชนั
รา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
(K PLUS SHOP) 
4.การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแอปพลิเคชนั
รา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
(K PLUS SHOP) 
5.การตดัสินใจแนะน าหรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืน
ในการใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้จาก
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS 
SHOP) 

t-test 
 
 

t-test 
 
 

t-test 
 
 

t-test 
 
 

t-test 
 

ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
 
 

ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
 
 

ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
 
 

ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
 
 

ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
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ตาราง 63 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1.2 อายทุี่แตกต่างกนัมีแนวโนม้พฤติกรรมใชบ้รกิาร
แอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขต
กรุงเทพมหานครที่แตกต่างกนั 

สมมติฐาน สถิติที่ใช้ 
ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

สมมติฐานย่อยที ่1.2  อายุที่แตกต่างกนัมี
แนวโนม้พฤติกรรมใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้
บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K 
PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่าง
กนั 

แนวโน้มพฤติกรรมใชบ้ริการแอปพลิเค
ชันร้านค้าบนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) (K PLUS SHOP) ประกอบดว้ย 
1.ความจ าเป็นในการใชบ้ริการแอปพลิเคชนั
รา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K 
PLUS SHOP) 
2.การศึกษาและคน้หาขอ้มลูที่ตอ้งการใชบ้ริการ
แอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) (K PLUS SHOP) 
3.ความสนใจการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้
จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS 
SHOP) 
4.การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้
จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS 
SHOP) 
5.การตดัสินใจแนะน าหรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืนใน
การใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคาร
กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Brown – Forsythe 
 
 

Brown – Forsythe 
 
 

Brown – Forsythe 
 
 

Brown – Forsythe 
 
 

Brown – Forsythe 

 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐาน 

 
สอดคลอ้งกบั
สมมติฐาน 

 
ไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐาน 

 
สอดคลอ้งกบั
สมมติฐาน 

 
สอดคลอ้งกบั
สมมติฐาน 
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ตาราง 64 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1.3 ระดบัการศกึษาที่แตกต่างกนัมีแนวโนม้พฤติกรรม
ใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ใน
เขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกนั 

สมมติฐาน สถิติที่ใช้ 
ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

สมมติฐานย่อยที ่1.3 ระดบัการศกึษาที่
แตกต่างกนัมีแนวโนม้พฤติกรรมใชบ้ริการแอป
พลิเคชนัรา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขต
กรุงเทพมหานครที่แตกต่างกนั 

แนวโนม้พฤติกรรมใชบ้ริการแอปพลิเค
ชันร้านค้าบนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) (K PLUS SHOP) ประกอบดว้ย 
1.ความจ าเป็นในการใชบ้ริการแอปพลิเคชนั
รา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
(K PLUS SHOP) 
2.การศึกษาและคน้หาขอ้มลูที่ตอ้งการใชบ้ริการ
แอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 
3.ความสนใจการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้
จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K 
PLUS SHOP) 
4.การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแอปพลิเคชนั
รา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
(K PLUS SHOP) 
5.การตดัสินใจแนะน าหรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืนใน
การใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคาร
กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 

 
 
 
 
 
 
 
 

F-test 
 
 

F-test 
 
 

Brown – Forsythe 
 
 

Brown – Forsythe 
 
 

F-test 

 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐาน 

 
สอดคลอ้งกบั
สมมติฐาน 

 
ไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐาน 

 
สอดคลอ้งกบั
สมมติฐาน 

 
สอดคลอ้งกบั
สมมติฐาน 
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ตาราง 65 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1.4 สถานภาพที่แตกต่างกนัมีแนวโนม้พฤติกรรมใช้
บรกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขต
กรุงเทพมหานครที่แตกต่างกนั 

สมมติฐาน สถิติที่ใช้ 
ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

สมมติฐานย่อยที ่1.4  สถานภาพที่แตกต่าง
กนัมีแนวโนม้พฤติกรรมใชบ้ริการแอปพลิเคชนั
รา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขต
กรุงเทพมหานครที่แตกต่างกนั  

แนวโนม้พฤติกรรมใชบ้รกิารแอปพลิเค
ชันรา้นค้าบนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) (K PLUS SHOP) ประกอบดว้ย 
1.ความจ าเป็นในการใชบ้ริการแอปพลิเคชนั
รา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
(K PLUS SHOP) 
2.การศึกษาและคน้หาขอ้มลูที่ตอ้งการใชบ้ริการ
แอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 
3.ความสนใจการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้
จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K 
PLUS SHOP) 
4.การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแอปพลิเคชนั
รา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
(K PLUS SHOP) 
5.การตดัสินใจแนะน าหรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืนใน
การใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคาร
กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 

 
 
 
 
 
 
 
 

F-test 
 
 

F-test 
 
 

F-test 
 
 

F-test 
 
 

F-test 

 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
 
 

ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
 
 

ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
 
 

ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
 
 

ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
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ตาราง 66 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1.5 อาชีพที่แตกต่างกนัมีแนวโนม้พฤติกรรมใชบ้รกิาร
แอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขต
กรุงเทพมหานครที่แตกต่างกนั 

สมมติฐาน สถิติที่ใช้ ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานย่อยที ่1.5 อาชีพที่แตกต่างกนัมี
แนวโนม้พฤติกรรมใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้
บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K 
PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่าง
กนั 

แนวโนม้พฤติกรรมใชบ้ริการแอปพลิเค
ชันร้านค้าบนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) (K PLUS SHOP) ประกอบดว้ย 
1.ความจ าเป็นในการใชบ้ริการแอปพลิเคชนั
รา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K 
PLUS SHOP) 
2.การศึกษาและคน้หาขอ้มลูที่ตอ้งการใชบ้ริการ
แอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 
3.ความสนใจการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้
จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS 
SHOP) 
4.การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแอปพลิเคชนั
รา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K 
PLUS SHOP) 

 
 
 
 
 
 
 
 

F-test 
 
 

F-test 
 
 

F-test 
 
 

F-test 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
 
 

ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
 
 

ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
 
 

ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
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ตาราง66 (ต่อ) 

สมมติฐาน สถิติที่ใช้ ผลการทดสอบสมมติฐาน 

5.การตดัสินใจแนะน าหรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืนใน
การใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคาร
กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 

F-test ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
 
 

 

ตาราง 67 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1.6 รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกนัมีแนวโนม้
พฤติกรรมใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS 
SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกนั 

สมมติฐาน สถิติที่ใช้ ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานย่อยที ่1.6  รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนที่
แตกต่างกนัมีแนวโนม้พฤติกรรมใชบ้รกิารแอป
พลิเคชนัรา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขต
กรุงเทพมหานครที่แตกต่างกนั 

แนวโน้มพฤติกรรมใชบ้ริการแอปพลิเค
ชันร้านค้าบนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) (K PLUS SHOP) ประกอบดว้ย 
1.ความจ าเป็นในการใชบ้ริการแอปพลิเคชนั
รา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K 
PLUS SHOP) 
2.การศึกษาและคน้หาขอ้มลูที่ตอ้งการใชบ้ริการ
แอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) (K PLUS SHOP) 

 
 
 
 
 
 
 
 

F-test 
 
 

F-test 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
 
 

ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
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ตาราง67 (ต่อ) 

สมมติฐาน สถิติที่ใช้ ผลการทดสอบสมมติฐาน 

3.ความสนใจการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้
จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K 
PLUS SHOP) 
4.การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแอปพลิเคชนั
รา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
(K PLUS SHOP) 
5.การตดัสินใจแนะน าหรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืนใน
การใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคาร
กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 

F-test 
 
 

F-test 
 
 

F-test 

ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
 
 

ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
 
 

ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
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ตาราง 68 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2.1 ปัจจยัองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชย์
อิเล็กทรอนิกสท์ี่มีความสมัพนัธก์บัแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บน
โทรศพัทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้น
ความจ าเป็นในการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS 
SHOP) 

สมมติฐาน สถิติที่ใช้ 
ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

สมมติฐานย่อยที ่2.1 ปัจจยัองคป์ระกอบ
ของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสท์ี่มี
ความสมัพนัธก์บัแนวโนม้พฤติกรรมการใช้
บรกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือ
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS 
SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความ
จ าเป็นในการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้
จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K 
PLUS SHOP) 

ปัจจัยทางด้านองค์ประกอบของ
เว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์ประกอบดว้ย 
1.ดา้นองคป์ระกอบหรือรูปลกัษณ ์
2.ดา้นสว่นประกอบที่เป็นเนือ้หา 
3.ดา้นเป็นที่ส  าหรบัชมุนมุชนหรือสงัคมใน
เว็บไซต ์
4.ดา้นการท าใหต้รงกบัความตอ้งการเฉพาะ
ของลกูคา้ 
5.ดา้นการสื่อสาร 
6.ดา้นการเชื่อมโยง 
7.ดา้นการคา้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pearson Correlation 
Pearson Correlation 
Pearson Correlation 

 
Pearson Correlation 

 
Pearson Correlation 
Pearson Correlation 
Pearson Correlation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
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ตาราง 69 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2.2 ปัจจยัองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชย์
อิเล็กทรอนิกสท์ี่มีความสมัพนัธก์บัแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บน
โทรศพัทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้น
การศึกษาและคน้หาขอ้มลูที่ตอ้งการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) (K PLUS SHOP) 

สมมติฐาน สถิติที่ใช้ 
ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

สมมติฐานย่อยที ่2.2  ปัจจยัองคป์ระกอบของ
เว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสท์ี่มีความสมัพนัธ์
กบัแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้รกิารแอปพลิเค
ชนัรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นการศึกษาและคน้หา
ขอ้มลูที่ตอ้งการใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้
จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K 
PLUS SHOP) 

ปั จจัยทางด้านองค์ป ระกอบของ
เว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์ประกอบดว้ย 
1.ดา้นองคป์ระกอบหรือรูปลกัษณ ์
2.ดา้นสว่นประกอบที่เป็นเนือ้หา 
3.ดา้นเป็นที่ส  าหรบัชมุนมุชนหรือสงัคมใน
เว็บไซต ์
4.ดา้นการท าใหต้รงกบัความตอ้งการเฉพาะของ
ลกูคา้ 
5.ดา้นการสื่อสาร 
6.ดา้นการเชื่อมโยง 
7.ดา้นการคา้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pearson Correlation 
Pearson Correlation 
Pearson Correlation 

 
Pearson Correlation 

 
Pearson Correlation 
Pearson Correlation 
Pearson Correlation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
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ตาราง 70 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2.3 ปัจจยัองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชย์
อิเล็กทรอนิกสท์ี่มีความสมัพนัธก์บัแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บน
โทรศพัทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้น
ความสนใจการใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS 
SHOP) 

สมมติฐาน สถิติที่ใช้ 
ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

สมมติฐานย่อยที ่2.3 ปัจจยัองคป์ระกอบของ
เว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสท์ี่มีความสมัพนัธ์
กบัแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้รกิารแอปพลิเคชนั
รา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขต 
กรุงเทพมหานคร ดา้นความสนใจการใชบ้รกิาร
แอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 

ปั จจัยทางด้านองค์ป ระกอบของ
เว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์ประกอบดว้ย 
1.ดา้นองคป์ระกอบหรือรูปลกัษณ ์
2.ดา้นสว่นประกอบที่เป็นเนือ้หา 
3.ดา้นเป็นที่ส  าหรบัชมุนมุชนหรือสงัคมใน
เว็บไซต ์
4.ดา้นการท าใหต้รงกบัความตอ้งการเฉพาะของ
ลกูคา้ 
5.ดา้นการสื่อสาร 
6.ดา้นการเชื่อมโยง 
7.ดา้นการคา้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pearson Correlation 
Pearson Correlation 
Pearson Correlation 

 
Pearson Correlation 

 
Pearson Correlation 
Pearson Correlation 
Pearson Correlation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
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ตาราง 71 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2.4 ปัจจยัองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชย์
อิเล็กทรอนิกสท์ี่มีความสมัพนัธก์บัแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บน
โทรศพัทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้น
การตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS 
SHOP) 

สมมติฐาน สถิติที่ใช้ 
ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

สมมติฐานย่อนที ่2.4 ปัจจยัองคป์ระกอบของ
เว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสท์ี่มีความสมัพนัธ์
กบัแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้รกิารแอปพลิเคชนั
รา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นการตดัสินใจเลือกใช้
บรกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกร
ไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 

ปั จจัยทางด้านองค์ป ระกอบของ
เว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์ประกอบดว้ย 
1.ดา้นองคป์ระกอบหรือรูปลกัษณ ์
2.ดา้นสว่นประกอบที่เป็นเนือ้หา 
3.ดา้นเป็นที่ส  าหรบัชมุนมุชนหรือสงัคมใน
เว็บไซต ์
4.ดา้นการท าใหต้รงกบัความตอ้งการเฉพาะของ
ลกูคา้ 
5.ดา้นการสื่อสาร 
6.ดา้นการเชื่อมโยง 
7.ดา้นการคา้6.ดา้นการเชื่อมโยง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pearson Correlation 
Pearson Correlation 
Pearson Correlation 

 
Pearson Correlation 

 
Pearson Correlation 
Pearson Correlation 
Pearson Correlation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
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ตาราง 72 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2.5 ปัจจยัองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชย์
อิเล็กทรอนิกสท์ี่มีความสมัพนัธก์บัแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บน
โทรศพัทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐาน สถิติที่ใช้ 
ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

สมมติฐานย่อยที ่2.5  ปัจจยัองคป์ระกอบของ
เว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสท์ี่มีความสมัพนัธ์
กบัแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้รกิารแอปพลิเคชนั
รา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ปั จจัยทางด้านองค์ป ระกอบของ
เว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์ประกอบดว้ย 
1.ดา้นองคป์ระกอบหรือรูปลกัษณ ์
2.ดา้นสว่นประกอบที่เป็นเนือ้หา 
3.ดา้นเป็นที่ส  าหรบัชมุนมุชนหรือสงัคมใน
เว็บไซต ์
4.ดา้นการท าใหต้รงกบัความตอ้งการเฉพาะของ
ลกูคา้ 
5.ดา้นการสื่อสาร 
6.ดา้นการเชื่อมโยง 
7.ดา้นการคา้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pearson Correlation 
Pearson Correlation 
Pearson Correlation 

 
Pearson Correlation 

 
Pearson Correlation 
Pearson Correlation 
Pearson Correlation 

 
 
 
 
 
 
 
 

สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
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ตาราง 73 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3.1 ปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยีที่มีความสมัพนัธก์บั
แนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐาน สถิติที่ใช้ 
ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

สมมติฐานที ่3  ปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยี
ที่มีความสมัพนัธก์บัแนวโนม้พฤติกรรมการใช้
บรกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือ
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานย่อยที ่3.1  ปัจจยัการยอมรบั
เทคโนโลยีท่ีมีความสมัพนัธก์บัแนวโนม้
พฤติกรรมการใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้
บนโทรศพัทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ปั จ จั ย ก า รย อ ม รับ เท ค โน โล ยี 
ประกอบดว้ย 
1. ดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน 
 
2. ดา้นการรบัรูป้ระโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน 
 
3. ดา้นทศันคติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pearson Correlation 
 

Pearson Correlation 
 

Pearson Correlation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
 

สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
 

สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
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ตาราง 74 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3.2 ปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยีที่มีความสมัพนัธก์บั
แนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐาน สถิติที่ใช้ 
ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

สมมติฐานย่อยที ่3.2  ปัจจยัการยอมรบั
เทคโนโลยีท่ีมีความสมัพนัธก์บัแนวโนม้
พฤติกรรมการใชบ้รกิารแอปพลิเคชนั
รา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคารกสิกร
ไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี 
ประกอบดว้ย 
1. ดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน 
 
2. ดา้นการรบัรูป้ระโยชนท์ี่เกิดจากการใช้
งาน 
 
3. ดา้นทศันคติ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pearson Correlation 
 

Pearson Correlation 
 
 

Pearson Correlation 

 
 
 
 
 
 
 
 

สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
 

สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
 
 

สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
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ตาราง 75 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3.3 ปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยีที่มีความสมัพนัธก์บั
แนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐาน สถิติที่ใช้ 
ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

สมมติฐานย่อยที ่3.3  ปัจจยัการยอมรบั
เทคโนโลยีท่ีมีความสมัพนัธก์บัแนวโนม้
พฤติกรรมการใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้
บนโทรศพัทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ปั จ จั ย ก า รย อม รับ เท ค โน โล ยี 
ประกอบดว้ย 
1. ดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน 
 
2. ดา้นการรบัรูป้ระโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน 
 
3. ดา้นทศันคติ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pearson Correlation 
 

Pearson Correlation 
 

Pearson Correlation 

 
 
 
 
 
 
 
 

สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
 

สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
 

สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
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บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยครัง้นีมุ้่งศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสมัพันธก์ับแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการ
แอปพลิเคชันร้านค้าบนมือถือธนาคารกสิกรไทยจ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อใหท้ราบว่าผูใ้ชบ้รกิารมีการรบัรูแ้ละมีความคิดเห็นอย่างไรเก่ียวกบัแอปพลิเค
ชันรา้นค้าบนมือถือธนาคารกสิกรไทยจ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) และมีแนวโน้มการใช้
บรกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทยจ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) อย่างไร 
เพื่อไดเ้ป็นแนวทางใหก้บัฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งน าไปปรบัปรุงและพฒันาระบบแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือ
ถือธนาคารกสิกรไทยจ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ด้วยการสรา้งเทคโนโลยีใหม่ๆ ไปใช้
พฒันาและปรบัปรุงคณุภาพของบริการ ทัง้นีเ้พื่อเป็นการสรา้งความไดเ้ปรียบทางการแข่งขันของ
ธนาคาร และสอดคลอ้งกับความตอ้งการและความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการใหม้ากที่สุด  และให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ ซึ่งเป็นประโยชนแ์ก่ธนาคารกสิกรไทยจ ากดั (มหาชน) 
ที่จะน าผลจากการวิจยัไปใชใ้นการปรบัปรุงและพฒันาระบบแอปพลิเคชนัต่อไปในอนาคต 

ความมุ่งหมายของงานวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งันี ้
1. เพื่อศึกษาแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือถือธนาคาร

กสิกรไทยจ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่  เพศ , อายุ , ระดับการศึกษา , สถานภาพ , อาชีพ เเละ รายไดเ้ฉลี่ยต่อ
เดือน 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านองค์ประกอบของเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกสก์บัแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขต กรุงเทพมหานคร 

3. เพื่ อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีกับแนวโน้ม
พฤติกรรมการใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS 
SHOP) ในเขต กรุงเทพมหานคร 
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ความส าคัญของการวิจัย 

1. เพื่อทราบถึงองค์ประกอบของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และน ามาออกแบบ
ส าหรบัโทรศัพทม์ือถือสมารท์โฟนเพื่อใหต้รงกับความต้องการของผูใ้ชง้านที่ส่งผลต่อแนวโน้ม
พฤติกรรมใชแ้อปพลิเคชันรา้นค้าบนโทรศัพท์มือถือ (K PLUS SHOP) ธนาคารกสิกรไทยจ ากัด 
(มหาชน) 

2. ผลการศึกษาครัง้นีจ้ะเป็นประโยชนส์  าหรบัธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ในการ
รบัรูถ้ึงความรูค้วามเขา้ใจดา้นการยอมรบัทางเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อแนวโนม้พฤติกรรมเลือกใชข้อง
ผู้ใช้บริการร้านค้าบนโทรศัพท์มือถือ เพื่ อน าไปพัฒนาทางการตลาด โดยการเพิ่ มการ
ประชาสมัพนัธใ์หผู้ใ้ชบ้รกิารใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบับรกิารต่างๆ ไดอ้ย่างถกูตอ้ง 

 3. ผลที่ไดจ้ากการศกึษาท าใหท้ราบถึงทศันคติที่สง่ผลต่อแนวโนม้พฤติกรรมเลือกใชข้อง
ผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันรา้นค้าบนโทรศัพท์มือถือ (K PLUS SHOP) ธนาคารกสิกรไทยจ ากัด 
(มหาชน) 

 4. เพื่อน าผลการวิจัยที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีการ
ใหบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

5. เพื่อน าผลการวิจัยที่ไดไ้ปใชป้ระโยชนแ์ก่ผูท้ี่ตอ้งการศึกษาเพิ่มเติมดา้นเทคโนโลยีใน
การใหบ้รกิารอ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ชบ้รกิาร 

สมมติฐานในการวิจัย 

1. ผู้ใช้บริการที่มีลักษณะด้านประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพ อาชีพ ระดบัรายไดต่้อเดือน ที่แตกต่างกันมีแนวโนม้พฤติกรรมใชบ้ริการแอปพลิเคชัน
รา้นค้าบนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกนั 

2. ปัจจัยองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสท์ี่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม
พฤติกรรมการใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยีที่มีความสมัพนัธก์บัแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอป
พลิเคชนัรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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อภปิรายผลการวิจัย 

ผลการวิจยัเรื่องปัจจยัที่มีความสมัพนัธก์บัแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชนั
รา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทยจ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร การ
วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของแบบสอบถามโดยใช้สถิติเชิงพรรณาประกอบด้วย ความถ่ี รอ้ยละ 
ค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดงันี ้

ส่วนที ่1 การวิเคราะหล์กัษณะประชากรศาสตรท์ี่ตอบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
ระดบัการศกึษา อาชีพ สถานภาพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 

จากการวิเคราะหข์อ้มูลผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง จ านวน 214 คน คิดเป็นรอ้ยละ 53.50 มีอายุ  25 – 34 ปี จ านวน 152 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
38.00 มีการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 212 คน คิดเป็นรอ้ยละ 53.00 มีสถานภาพ
โสด จ านวน 202 คน คิดเป็นรอ้ยละ 50.50 มีอาชีพเป็นพนกังานบรษิัทเอกชน จ านวน 181 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 45.25 มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 35,001-45,000 บาท จ านวน 124 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
31.00 

ส่วนที ่2 การวิเคราะหข์อ้มลูปัจจยัองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชย ์
จากการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน พบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามขอ้มลูปัจจยัดา้นองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ เมื่อพิจารณาราย
ดา้นพบว่า 

ดา้นองค์ประกอบ หรือ รูปลักษณ์ (Content) ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นต่อระดับลักษณะขององคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสด์า้นองคป์ระกอบ 
หรือ รูปลกัษณ ์(Content) โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.21 และเมื่อพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบว่า แอปพลิเคชนัโทรศพัทม์ือถือของ KPLUS SHOPรูปแบบน าเสนอน่าสนใจ เช่น มี
เสียง ภาพประกอบ ภาพเคลื่อนไหว มีระดับลกัษณะอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.31 รองลงมาคือ แอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือของ KPLUS SHOP มีความปลอดภัยทางด้าน
ขอ้มลูผูใ้ชง้าน และการออกแบบแอปพลิเคชนัโทรศพัทม์ือถือของ KPLUS SHOP มีความสวยงาม 
ตัวอักษรอ่านง่าย มีระดับลักษณะอยู่ ในระดับมาก โดยมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 และ 4.12 
ตามล าดบั 

ด้านส่วนประกอบที่ เป็นเนื ้อหา (Context) ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นต่อระดับลกัษณะขององคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสด์า้นส่วนประกอบที่
เป็นเนือ้หา (Context) โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.28 และเมื่อพิจารณา
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เป็นรายข้อ พบว่าแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือของ KPLUS SHOP มีการปรับปรุงข้อมูลอย่าง
สม ่าเสมอ แอปพลิเคชนัโทรศพัทม์ือถือของ KPLUS SHOP มีเนือ้หาขอ้มลูครบถว้นและครอบคลมุ 
และแอปพลิเคชันโทรศัพทม์ือถือของ KPLUS SHOP มีวีดีโอแนะน าการใชง้านเบือ้งตน้ มีระดับ
ลกัษณะอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.31 4.30 และ 4.23 ตามล าดบั 

ด้านส าห รับ ชุ ม นุ ม ชนห รือสั งคม ใน เว็บ ไซต์  (Community) ผู้ ต อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อระดบัลกัษณะขององคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์
ด้านส าหรบัชุมนุมชนหรือสังคมในเว็บไซต์ (Community) โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามี  Facebook Fan Page ส าหรับ
ประชาสมัพนัธ ์และแบ่งปัน (Share) ข่าวสารขอ้มลู และ มีช่องทางการแสดงความรบัผิดชอบของ
ธนาคารกรณีที่เกิดความผิดพลาดในการท าธุรกรรมทางการเงิน มีระดับลกัษณะอยู่ในระดบัมาก
ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 4.27 ตามล าดับ รองลงมาคือ ความหลากหลายของช่องทางใน
การสอบถามรายละเอียด มีระดบัลกัษณะอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.18 

ด้านการท าให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของลูกค้า (Customization) 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อระดับลักษณะขององค์ประกอบของเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกสด์า้นการท าใหต้รงกบัความตอ้งการเฉพาะของลกูคา้ (Customization)  โดยรวมอยู่
ในระดบัมากที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.28 และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าใชง้านที่สะดวก
และรวดเร็วในการรบัช าระเงิน สามารถรองรบัได ้หลากหลายภาษา เช่น ภาษาไทย , ภาษาองักฤษ 
และความสะดวกในการใชบ้ริการแอปพลิเคชันไดต้ลอด 24 ชั่วโมง มีระดับลกัษณะอยู่ในระดับ
มากที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.33 4.27 และ 4.24 ตามล าดบั 

ดา้นการสื่อสาร (Communication) ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อ
ระดับลักษณ ะขององค์ประกอบของเว็บ ไซต์พาณิ ชย์ อิ เล็ กทรอนิ กส์ด้านการสื่ อสาร 
(Communication) โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.24 และเมื่อพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบว่า ท่านคาดหวังที่จะไดร้บัขอ้มูล ข่าวสารจากธนาคารอย่างสม ่าเสมอผ่านทาง SMS 
หรือ E-MAIL ท่านคาดหวังช่องทางที่หลากหลาย ในการใหค้วามช่วยเหลือบริการจากเจา้หน้าที่
ธนาคาร มีระดับลักษณะอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 และ 4.23 ตามล าดับ 
รองลงมาคือ ท่านคาดหวงัความสะดวกในการติดต่อขอรบับรกิาร มีระดบัลกัษณะอยู่ในระดบัมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.18 

ด้านการเชื่อมโยง (Connection) ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อ
ระดับลักษณะขององค์ประกอบของเว็บไซต์พาณิ ชย์อิ เล็กทรอนิกส์ด้านการเชื่ อมโยง 
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(Connection) โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.27 และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบว่า การออกแบบใหเ้ขา้ถึงเมนูแอปพลิเคชนัไดง้่าย มีการออกแบบใหร้องรบัการช าระเงิน ได้
หลากหลายช่องทาง จาก e-wallet ต่างๆได้ เช่น Alipay , WeChat Pay และสามารถดูข้อมูล
ยอ้นหลงัการรบัช าระเงินผ่านแอปพลิเคชนัได ้มีระดับลกัษณะอยู่ในระดบัมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.30 4.28 และ 4.24 ตามล าดบั 

ด้านการค้า (Commerce) ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อระดับ
ลกัษณะขององคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์ดา้นการคา้ (Commerce) โดยรวม
อยู่ในระดบัมากที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.23 และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ท่านคาดหวงั
ถึงการมีบตัรสะสมคะแนน เพื่อใหผู้ช้  าระเงินกลบัมาใชบ้รกิารอีก มีระดบัลกัษณะอยู่ในระดบัมาก
ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.34 รองลงมาคือ ท่านคาดหวงัที่จะตรวจสอบการรับช าระเงินไดผ้่าน 
KPLUS SHOP และท่านคาดหวงัถึงขัน้ตอนการรบัช าระเงินไม่ยุ่งยากซบัซอ้น มีระดับลกัษณะอยู่
ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.20 และ 4.15 ตามล าดบั 

ส่วนที ่3 การวิเคราะหข์อ้มลูปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยี 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน พบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามขอ้มลูปัจจยัดา้นการยอมรบัเทคโนโลยี เมื่อพิจารณารายดา้นพบว่า 
ดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อ

ระดับลกัษณะของการยอมรบัเทคโนโลยีดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้านโดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.21 และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ท่านคาดหวงัว่าสามารถ
เรียนรูก้ารใชง้านต่างๆของ KPLUS SHOP ไดด้้วยตัวเอง มีระดับลักษณะอยู่ในระดับมากที่สุด 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 รองลงมาคือ ท่านคิดว่า KPLUS SHOP เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยอ านวย
ความสะดวกไดต้ลอด 24 ชั่วโมง และ ท่านคิดว่าเทคโนโลยีของ KPLUS SHOP ใชง้านง่าย ไม่
ซบัซอ้น มีระดบัลกัษณะอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.12 และ 4.03 ตามล าดบั 

ด้านการรับรูป้ระโยชน์ที่ เกิดจากการใช้งาน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นต่อระดับลกัษณะของการยอมรบัเทคโนโลยีการรบัรูป้ระโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้านโดยรวม
อยู่ในระดบัมากที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.28 และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ท่านคาดหวัง
ว่า KPLUS SHOP ช่วยให้ท่านท าธุรกรรมทางการเงินได้รวดเร็วยิ่งขึน้ และ ท่านคาดหวังว่า 
เทคโนโลยีของ KPLUS SHOP จะช่วยสรุปยอดเงินใหท้่านไดร้วดเร็วยิ่งขึน้ มีระดับลกัษณะอยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 และ 4.28 ตามล าดับ รองลงมาคือ ท่านคาดหวังว่า 
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KPLUS SHOP ช่วยลดเวลาในการเดินทางไปท าธุรกรรมที่ธนาคาร มีระดับลักษณะอยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.20 

ดา้นทัศนคติ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อระดับลักษณะของการ
ยอมรบัเทคโนโลยีดา้นทัศนคติโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ท่านเป็นคนยอมรบัเทคโนโลยีใหม่ๆ ไดโ้ดยง่าย  มีระดบัลกัษณะอยู่ใน
ระดบัมากที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.40 รองลงมาคือ ท่านคิดว่าการเปิดรบัเทคโนโลยี จะช่วยให้
การใชช้ีวิตสะดวกสบายยิ่งขึน้ และ ท่านมีความสนใจ เทคโนโลยี ใหม่ๆ  มีระดับลักษณะอยู่ใน
ระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.20 และ 4.10 ตามล าดบั 

ส่วนที่ 4 วิเคราะหข์อ้มูลแนวโนม้พฤติกรรมใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือถือ
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามแนวโนม้พฤติกรรมใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) (K PLUS SHOP) โดยแบ่งออกเป็น 5 สว่นดงันี ้

แนวโนม้พฤติกรรมใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทย 
จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ของผูต้อบแบบสอบถาม ในดา้นความจ าเป็นในการใชบ้ริการ
แอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคาร ผูต้อบแบบสอบถามมีแนวโนม้ความจ าเป็นอยู่ในระดบัมากที่สดุ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.36 

แนวโนม้พฤติกรรมใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ของผูต้อบแบบสอบถาม ในดา้นมีการศึกษาและคน้หาขอ้มลูที่
ตอ้งการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคาร ผูต้อบแบบสอบถามมีการศึกษาและคน้หา
ขอ้มลูอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.19 

แนวโนม้พฤติกรรมใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทย 
จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ของผูต้อบแบบสอบถาม ในดา้นความสนใจการใชบ้ริการแอป
พลิเคชันรา้นคา้จากธนาคาร ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสนใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.25 

แนวโนม้พฤติกรรมใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทย 
จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ของผูต้อบแบบสอบถาม ในดา้นการตัดสินใจเลือกใชบ้ริการ
แอปพลิ เคชันร้านค้าจากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด  (มหาชน) (K PLUS SHOP) ผู้ตอบ
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แบบสอบถามตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
(K PLUS SHOP) อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.42 

แนวโนม้พฤติกรรมใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทย 
จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ของผูต้อบแบบสอบถาม ในดา้นตัดสินใจแนะน าหรือบอกต่อ
รา้นคา้อ่ืน ในการใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคาร ผูต้อบแบบสอบถามตัดสินใจแนะน า
หรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืน ในการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคาร อยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.26 
 

การวิเคราะหข์อ้มลูโดยการทดสอบสมมติฐานซึ่งมี 5 ขอ้โดยใชส้ถิติเชิงอนมุาน ดงันี ้
สมมติฐานที่  1 ผู้ใช้บริการ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) มีลักษณะ

ประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
แตกต่างกันมีแนวโนม้พฤติกรรมใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกนั 

1.1 เพศ 
เพศที่แตกต่างกันมีแนวโนม้พฤติกรรมใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้บนมือ

ถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความจ าเป็น
ในการใช้บริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) 
ดา้นการศึกษาและค้นหาขอ้มูลที่ต้องการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นค้าจากธนาคารกสิกรไทย 
จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ดา้นความสนใจการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคาร
กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ดา้นการตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้
จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) และ ดา้นการตดัสินใจแนะน าหรือบอก
ต่อรา้นค้าอ่ืนในการใช้บริการแอปพลิเคชันรา้นค้าจากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K 
PLUS SHOP) ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

1.2 อาย ุ
อายุที่แตกต่างกันมีแนวโนม้พฤติกรรมใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้บนมือ

ถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความจ าเป็น
ในการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ไม่
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 



  180 

อายุที่แตกต่างกันมีแนวโนม้พฤติกรรมใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้บนมือ
ถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการศึกษา
และคน้หาขอ้มลูที่ตอ้งการใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K 
PLUS SHOP)แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยผูต้อบแบบสอบถามที่มีอาย ุ
15 – 24 ปี มีการศึกษาและคน้หาขอ้มลูที่ตอ้งการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกร
ไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP)มากกว่าผูต้อบแบบสอบถามที่มี อายุ45 ปี ขึน้ ไป ผูต้อบ
แบบสอบถามที่มีอายุ 25 – 34 ปี มีการศึกษาและคน้หาขอ้มูลที่ตอ้งการใชบ้ริการแอปพลิเคชัน
รา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP)มากกว่าผูต้อบแบบสอบถามที่มี 
อายุ45 ปี ขึน้ไป ผูต้อบแบบสอบถามที่มีอายุ 35 – 44 ปี มีการศึกษาและคน้หาขอ้มลูที่ตอ้งการใช้
บริการแอปพลิเคชันรา้นค้าจากธนาคารกสิกรไทย  จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP)มากกว่า
ผูต้อบแบบสอบถามที่มี อาย4ุ5 ปี ขึน้ ไป  

อายุที่แตกต่างกันมีแนวโนม้พฤติกรรมใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือ
ถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความสนใจ
การใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด  (มหาชน) (K PLUS SHOP) ไม่
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ ระดบั 0.05 

อายุที่แตกต่างกันมีแนวโนม้พฤติกรรมใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้บนมือ
ถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตดัสินใจ
เลือกใช้บริการแอปพลิเคชันรา้นค้าจากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP)
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยผูต้อบแบบสอบถามที่มีอายุ 25 – 34 ปี มี
การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย  จ ากัด (มหาชน) (K PLUS 
SHOP) มากกว่าผูต้อบแบบสอบถามที่มี อายุ45 ปี ขึน้ ไป ผูต้อบแบบสอบถามที่มีอายุ 35 – 44 ปี 
มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการแอปพลิเคชันรา้นค้าจากธนาคารกสิกรไทย  จ ากัด (มหาชน) (K 
PLUS SHOP) มากกว่าผูต้อบแบบสอบถามที่มี อาย4ุ5 ปี ขึน้ไป 

อายุที่แตกต่างกันมีแนวโนม้พฤติกรรมใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือ
ถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการ
ตดัสินใจแนะน าหรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืนในการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย  
จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP)แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยผูต้อบ
แบบสอบถามที่มีอาย ุ15 – 24 ปี มีการตดัสินใจแนะน าหรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืนในการใชบ้รกิารแอป
พลิเคชันร้านค้าจากธนาคารกสิกรไทย  จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) มากกว่าผู้ตอบ
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แบบสอบถามที่มี อายุ45 ปี ขึน้ ไป ผูต้อบแบบสอบถามที่มีอายุ 25 – 34 ปี มีการตดัสินใจแนะน า
หรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืนในการใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย  จ ากดั (มหาชน) 
(K PLUS SHOP)  มากกว่าผูต้อบแบบสอบถามที่มี อายุ45 ปี ขึน้ไป ผูต้อบแบบสอบถามที่มีอาย ุ
35 – 44 ปี มีการตัดสินใจแนะน าหรือบอกต่อรา้นค้าอ่ืนในการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้จาก
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP)  มากกว่าผูต้อบแบบสอบถามที่มี อายุ45 ปี 
ขึน้ ไป 

1.3 ระดบัการศกึษา 
ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมใชบ้ริการแอปพลิเคชนั

รา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ดา้นความจ าเป็นในการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K 
PLUS SHOP)ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ ระดบั 0.05  

ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมใชบ้ริการแอปพลิเคชนั
รา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ดา้นการศึกษาและคน้หาขอ้มูลที่ตอ้งการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย  
จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP)แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มีการศึกษาและคน้หาขอ้มูลที่ตอ้งการใชบ้ริการ
แอปพลิเคชันรา้นค้าจากธนาคารกสิกรไทย  จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) น้อยกว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ผูต้อบแบบสอบถามที่มีการศึกษาต ่ากว่า
ปรญิญาตรี มีการศึกษาและคน้หาขอ้มลูที่ตอ้งการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกร
ไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) นอ้ยกว่าผูต้อบแบบสอบถามที่มีการศึกษาสงูกว่าปริญญา
ตรี  

ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมใชบ้ริการแอปพลิเคชนั
รา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ด้านความสนใจการใช้บริการแอปพลิเคชันรา้นค้าจากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K 
PLUS SHOP)ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ ระดบั 0.05  

ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมใชบ้ริการแอปพลิเคชนั
รา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ดา้นการตัดสินใจเลือกใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย  จ ากัด (มหาชน) (K 
PLUS SHOP)แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที ่ระดบั 0.01 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
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การศึกษาต ่ากว่าปรญิญาตรี มีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกร
ไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) น้อยกว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาปริญญาตรี 
หรือ เทียบเท่าขึน้ไป 

ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมใชบ้ริการแอปพลิเคชนั
รา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ดา้นการตัดสินใจแนะน าหรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืนในการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคาร
กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP)แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
ผูต้อบแบบสอบถามที่มีการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มีการตดัสินใจแนะน าหรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืน
ในการใช้บริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) 
นอ้ยกว่าผูต้อบแบบสอบถามที่มีการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และ ผูต้อบแบบสอบถามที่มี
การศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มีการตัดสินใจแนะน าหรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืนในการใชบ้ริการแอป
พลิเคชันร้านค้าจากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) น้อยกว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตรี 

1.4 สถานภาพ 
สถานภาพที่แตกต่างกันมีแนวโนม้พฤติกรรมใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้

บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้น
ความจ าเป็นในการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS 
SHOP)ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ ระดบั 0.05  

สถานภาพที่แตกต่างกันมีแนวโนม้พฤติกรรมใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้
บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้น
การศึกษาและคน้หาขอ้มูลที่ตอ้งการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) (K PLUS SHOP)ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ ระดบั 0.05 

สถานภาพที่แตกต่างกันมีแนวโนม้พฤติกรรมใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้
บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้น
ความสนใจการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS 
SHOP)ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ ระดบั 0.05 

สถานภาพที่แตกต่างกันมีแนวโนม้พฤติกรรมใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้
บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการ
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ตัดสินใจเลือกใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นค้าจากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด  (มหาชน) (K PLUS 
SHOP)ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ ระดบั 0.05  

สถานภาพที่แตกต่างกันมีแนวโนม้พฤติกรรมใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้
บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการ
ตดัสินใจแนะน าหรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืนในการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ ระดบั 0.05  

1.5 อาชีพ 
อาชีพที่แตกต่างกนัมีแนวโนม้พฤติกรรมใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือ

ถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ความจ าเป็นใน
การใช้บริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP)ไม่
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ ระดบั 0.05  

อาชีพที่แตกต่างกนัมีแนวโนม้พฤติกรรมใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือ
ถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร การศึกษาและ
คน้หาขอ้มูลที่ตอ้งการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K 
PLUS SHOP)ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ ระดบั 0.05 

อาชีพที่แตกต่างกนัมีแนวโนม้พฤติกรรมใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือ
ถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ความสนใจการ
ใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP)ไม่แตกต่าง
กนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ ระดบั 0.05 

อาชีพที่แตกต่างกนัมีแนวโนม้พฤติกรรมใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือ
ถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร การตัดสินใจ
เลือกใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP)ไม่
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ ระดบั 0.05 

อาชีพที่แตกต่างกนัมีแนวโนม้พฤติกรรมใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือ
ถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร การตัดสินใจ
แนะน าหรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืนในการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) (K PLUS SHOP)ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ ระดบั 0.05  

1.6 รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
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รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีแนวโนม้พฤติกรรมใชบ้ริการแอปพลิเค
ชนัรา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ดา้นความจ าเป็นในการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย  จ ากัด (มหาชน) (K 
PLUS SHOP)ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ ระดบั 0.05 

รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีแนวโนม้พฤติกรรมใชบ้ริการแอปพลิเค
ชนัรา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ดา้นการศึกษาและค้นหาขอ้มูลที่ต้องการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นค้าจากธนาคารกสิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP)ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ ระดบั 0.05 

รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีแนวโนม้พฤติกรรมใชบ้ริการแอปพลิเค
ชนัรา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ด้านความสนใจการใช้บริการแอปพลิเคชันรา้นค้าจากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K 
PLUS SHOP)ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ ระดบั 0.05 

รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีแนวโนม้พฤติกรรมใชบ้ริการแอปพลิเค
ชนัรา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ดา้นการตัดสินใจเลือกใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K 
PLUS SHOP)ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ ระดบั 0.05 

รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีแนวโนม้พฤติกรรมใชบ้ริการแอปพลิเค
ชนัรา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ดา้นการตดัสินใจแนะน าหรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืนในการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP)ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 
0.05 

 
สมมติฐานที่  2 ปัจจัยองค์ประกอบของเว็บไซต์พาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์ที่ มี

ความสมัพันธก์ับแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคาร
กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยองคเ์ว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์ประกอบดว้ย ดา้นองคป์ระกอบหรือ
รูปลกัษณ์ ดา้นส่วนประกอบที่เป็นเนือ้หา ดา้นเป็นที่ส  าหรบัชุมนุมชนหรือสังคมในเว็บไซต ์ดา้น
การท าใหต้รงกบัความตอ้งการเฉพาะของลกูคา้ การสื่อสาร ดา้นการเชื่อมโยง และดา้นการคา้ 
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ปั จจัยองค์ป ระกอบของเว็บ ไซต์พ าณิ ชย์ อิ เล็ กทรอนิ กส์โดยรวมมี
ความสมัพันธก์ับแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคาร
กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความจ าเป็นในการใช้
บริการแอปพลิเคชันรา้นค้าจากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) อย่างมี
นัยส าคัญท่ี 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.739 แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธ์ระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อผู้ใช้บริการให้ความส าคัญต่อปัจจัย
องคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสเ์พิ่มขึน้ จะมีความจ าเป็นในการใชบ้ริการแอป
พลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ในระดบัสูง เมื่อ
พิจารณารายดา้นพบว่า 

ปัจจยัองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสด์า้นองคป์ระกอบหรือ
รูปลักษณ์  มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิ เคชัน ร้านค้าบน
โทรศพัทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้น
ความจ าเป็นในการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS 
SHOP) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากับ 0.723 
แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อผูใ้ชบ้ริการให้
ความส าคัญต่อปัจจัยองค์ประกอบของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์ด้านองค์ประกอบหรือ
รูปลักษณ์เพิ่มขึน้ จะมีความจ าเป็นในการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย  
จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ในระดบัสงู 

ปัจจัยองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสด์า้นส่วนประกอบที่
เป็นเนื ้อหามีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิ เคชันร้านค้าบน
โทรศพัทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้น
ความจ าเป็นในการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS 
SHOP) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากับ 0.700 
แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อ
ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญต่อปัจจัยองค์ประกอบของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้าน
ส่วนประกอบที่เป็นเนื ้อหาเพิ่มขึน้ จะมีความจ าเป็นในการใช้บริการแอปพลิเคชันรา้นค้าจาก
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ในระดบัปานกลาง 

ปัจจัยองค์ประกอบของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกสด์้านเป็นที่ส  าหรับ
ชุมนุมชนหรือสงัคมในเว็บไซตม์ีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชัน
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ร้านค้าบนโทรศัพท์มื อถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด  (มหาชน) (K PLUS SHOP) ใน เขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความจ าเป็นในการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย 
จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์

สหสมัพันธ ์(r) เท่ากับ 0.714 แสดงว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน 
กล่าวคือ เมื่อผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคญัต่อปัจจัยองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์
ดา้นเป็นที่ส  าหรบัชุมนุมชนหรือสังคมในเว็บไซตเ์พิ่มขึน้ จะมีความจ าเป็นในการใชบ้ริการแอป
พลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ในระดบัสงู 

ปัจจยัองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสด์า้นการท าใหต้รงกับ
ความตอ้งการเฉพาะของลูกคา้มีความสมัพันธ์กับแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชัน
ร้านค้าบนโทรศัพท์มื อถือธนาคารกสิกรไท ย จ ากัด  (มหาชน) (K PLUS SHOP) ใน เขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความจ าเป็นในการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย 
จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์

สหสมัพันธ ์(r) เท่ากับ 0.727 แสดงว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสัมพันธ์ระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน 
กล่าวคือ เมื่อผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคญัต่อปัจจัยองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์
ดา้นการท าใหต้รงกบัความตอ้งการเฉพาะของลกูคา้เพิ่มขึน้ จะมีความจ าเป็นในการใชบ้ริการแอป
พลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ในระดบัสงู 

ปัจจัยองค์ประกอบของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์ด้านการสื่อสารมี
ความสมัพันธก์ับแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคาร
กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความจ าเป็นในการใช้
บริการแอปพลิเคชันรา้นค้าจากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.712 แสดงว่า ตวัแปร
ทั้งสองมีความสัมพันธ์ระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคัญต่อ
ปัจจยัองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสด์า้นการสื่อสารเพิ่มขึน้ จะมีความจ าเป็นใน
การใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ 
ในระดบัสงู 

ปัจจัยองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ดา้นการเชื่อมโยงมี
ความสมัพันธก์ับแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคาร
กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความจ าเป็นในการใช้
บริการแอปพลิเคชันรา้นค้าจากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) อย่างมี
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นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.714 แสดงว่า ตวัแปร
ทั้งสองมีความสัมพันธ์ระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคัญต่อ
ปัจจัยองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสด์า้นการเชื่อมโยงเพิ่มขึน้ จะมีความจ าเป็น
ในการใช้บริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย  จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP)
เพิ่มขึน้ ในระดบัสงู 

ปัจจัยองค์ประกอบของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  ด้านการค้ามี
ความสมัพันธก์ับแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคาร
กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความจ าเป็นในการใช้
บริการแอปพลิเคชันรา้นค้าจากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.715 แสดงว่า ตวัแปร
ทั้งสองมีความสัมพันธ์ระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคัญต่อ
ปัจจยัองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสด์า้นการคา้เพิ่มขึน้ จะมีความจ าเป็นในการ
ใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ใน
ระดบัสงู 

ปั จจัยองค์ป ระกอบของเว็บ ไซต์พ าณิ ชย์ อิ เล็ กทรอนิ กส์โดยรวมมี
ความสมัพันธก์ับแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการศึกษาและคน้หา
ขอ้มูลที่ตอ้งการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS 
SHOP)อย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.846 แสดงว่า ตัว
แปรทัง้สองมีความสมัพนัธร์ะดบัสงู ในทิศทางเดียวกนั กลา่วคือ เมื่อผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคญัต่อ
ปัจจัยองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสโ์ดยรวมเพิ่มขึน้ จะมีการศึกษาและคน้หา
ขอ้มูลที่ตอ้งการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS 
SHOP)เพิ่มขึน้ ในระดบัสงู เมื่อพิจารณารายดา้นพบว่า 

ปัจจัยองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสด์า้นส่วนประกอบที่
เป็นเนื ้อหามีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิ เคชันร้านค้าบน
โทรศพัทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยองค์ประกอบของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกสด์้านเป็นที่ส  าหรับ
ชุมนุมชนหรือสงัคมในเว็บไซต ์มีความสมัพันธก์ับแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชัน
ร้านค้าบนโทรศัพท์มื อถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด  (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขต
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กรุงเทพมหานคร ด้านการศึกษาและค้นหาขอ้มูลที่ต้องการใช้บริการแอปพลิเคชันรา้นค้าจาก
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดย
มีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพันธ ์(r) เท่ากบั 0.820 แสดงว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ระดบัสงู ใน
ทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ เมื่อผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชย์
อิเล็กทรอนิกส ์ดา้นเป็นที่ส  าหรบัชุมนุมชนหรือสงัคมในเว็บไซตเ์พิ่มขึน้ จะมีการศึกษาและคน้หา
ขอ้มูลที่ตอ้งการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS 
SHOP)เพิ่มขึน้ ในระดบัสงู 

ปัจจยัองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสด์า้นการท าใหต้รงกับ
ความตอ้งการเฉพาะของลูกคา้ มีความสมัพันธ์กบัแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชัน
ร้านค้าบนโทรศัพท์มื อถือธนาคารกสิกรไทย จ า กัด  (มหาชน) (K PLUS SHOP) ใน เขต
กรุงเทพมหานคร ด้านการศึกษาและค้นหาขอ้มูลที่ต้องการใช้บริการแอปพลิเคชันรา้นค้าจาก
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดย
มีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.801 แสดงว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธร์ะดบัสงู ใน
ทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ เมื่อผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชย์
อิเล็กทรอนิกส  ์ดา้นการท าใหต้รงกับความตอ้งการเฉพาะของลูกคา้เพิ่มขึน้ จะมีการศึกษาและ
คน้หาขอ้มูลที่ตอ้งการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K 
PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ในระดบัสงู 

ปัจจัยองค์ประกอบของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านการสื่อสารมี
ความสมัพันธก์ับแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการศึกษาและคน้หา
ขอ้มูลที่ตอ้งการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS 
SHOP) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากับ 0.830 
แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อผูใ้ชบ้ริการให้
ความส าคญัต่อปัจจยัองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส  ์ดา้นการสื่อสารเพิ่มขึน้ จะมี
การศึกษาและคน้หาขอ้มูลที่ตอ้งการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) (K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ในระดบัสงู 

ปัจจัยองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสด์า้นการเชื่อมโยง มี
ความสมัพันธก์ับแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการศึกษาและคน้หา
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ขอ้มูลที่ตอ้งการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS 
SHOP) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากับ 0.817 
แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อผูใ้ชบ้ริการให้
ความส าคญัต่อปัจจยัองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์ดา้นการเชื่อมโยงเพิ่มขึน้ จะ
มีการศึกษาและคน้หาขอ้มูลที่ตอ้งการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) (K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ในระดบัสงู 

ปัจจัยองค์ประกอบของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านการค้า มี
ความสมัพันธก์ับแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการศึกษาและคน้หา
ขอ้มูลที่ตอ้งการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS 
SHOP) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากับ 0.819 
แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อผูใ้ชบ้ริการให้
ความส าคัญต่อปัจจัยองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ดา้นการคา้เพิ่มขึน้ จะมี
การศึกษาและคน้หาขอ้มูลที่ตอ้งการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) (K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ในระดบัสงู 

ปั จจัยองค์ป ระกอบของเว็บ ไซต์พ าณิ ชย์ อิ เล็ กทรอนิ กส์โดยรวมมี
ความสมัพันธก์ับแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความสนใจการใช้
บริการแอปพลิเคชันรา้นค้าจากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) อย่างมี
นัยส าคัญท่ี 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.779 แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมี
ความสมัพนัธร์ะดบัสงู 

เมื่อพิจารณารายดา้นพบว่า 
ปัจจยัองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสด์า้นองคป์ระกอบหรือ

รูปลักษณ์  มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิ เคชันร้านค้าบน
โทรศพัทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้น
ความสนใจการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS 
SHOP) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากับ 0.765 
แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ระดับสูง  ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อผูใ้ชบ้ริการให้
ความส าคัญต่อปัจจัยองค์ประกอบของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์ด้านองค์ประกอบหรือ
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รูปลกัษณเ์พิ่มขึน้ จะมีความสนใจการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) (K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ในระดบัสงู 

ปัจจัยองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสด์า้นส่วนประกอบที่
เป็นเนื ้อหามีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิ เคชันร้านค้าบน
โทรศพัทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้น
ความสนใจการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS 
SHOP) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากับ 0.764 
แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อผูใ้ชบ้ริการให้
ความส าคัญต่อปัจจัยองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์ดา้นส่วนประกอบที่เป็น
เนือ้หาเพิ่มขึน้ จะมีความสนใจการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นค้าจากธนาคารกสิกรไทย  จ ากัด 
(มหาชน) (K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ในระดบัสงู 

ปัจจัยองค์ประกอบของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกสด์้านเป็นที่ส  าหรับ
ชุมนุมชนหรือสงัคมในเว็บไซต์ มีความสมัพันธก์ับแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชัน
ร้านค้าบนโทรศัพท์มื อถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด  (มหาชน) (K PLUS SHOP) ใน เขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความสนใจการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) (K PLUS SHOP) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.01 โดยมี ค่าสัมประสิทธิ์

สหสมัพันธ ์(r) เท่ากับ 0.742 แสดงว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน 
กล่าวคือ เมื่อผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคญัต่อปัจจัยองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์
ดา้นเป็นที่ส  าหรบัชมุนมุชนหรือสงัคมในเว็บไซตเ์พิ่มขึน้ จะมีความสนใจการใชบ้รกิารแอปพลิเคชนั
รา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ในระดบัสงู 

ปัจจยัองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสด์า้นการท าใหต้รงกับ
ความตอ้งการเฉพาะของลูกคา้มีความสมัพันธ์กับแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชัน
ร้านค้าบนโทรศัพท์มื อถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด  (มหาชน) (K PLUS SHOP) ใน เขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความสนใจการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) (K PLUS SHOP) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.01 โดยมี ค่าสัมประสิทธิ์

สหสมัพันธ ์(r) เท่ากับ 0.760 แสดงว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน 
กล่าวคือ เมื่อผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคญัต่อปัจจัยองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์
ดา้นการท าใหต้รงกับความตอ้งการเฉพาะของลูกคา้เพิ่มขึน้ จะมีความสนใจการใชบ้ริการแอป
พลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ในระดบัสงู 
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ปัจจัยองค์ประกอบของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกสด์้านการสื่อสาร  มี
ความสมัพันธก์ับแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความสนใจการใช้
บริการแอปพลิเคชันรา้นค้าจากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.746 แสดงว่า ตวัแปร
ทั้งสองมีความสัมพันธ์ระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคัญต่อ
ปัจจัยองค์ประกอบของเว็บไซต์พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์ด้านการสื่อสารจะมีความสนใจการใช้
บริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ใน
ระดบัสงู 

ปัจจัยองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสด์า้นการเชื่อมโยง มี
ความสมัพันธก์ับแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความสนใจการใช้
บริการแอปพลิเคชันรา้นค้าจากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.762 แสดงว่า ตวัแปร
ทั้งสองมีความสัมพันธ์ระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคัญต่อ
ปัจจัยองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์ดา้นการเชื่อมโยงเพิ่มขึน้ จะมีความสนใจ
การใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ 
ในระดบัสงู 

ปัจจัยองค์ประกอบของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านการค้า  มี
ความสมัพันธก์ับแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความสนใจการใช้
บริการแอปพลิเคชันรา้นค้าจากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.736 แสดงว่า ตวัแปร
ทั้งสองมีความสัมพันธ์ระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคัญต่อ
ปัจจัยองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์ดา้นการคา้เพิ่มขึน้ จะมีความสนใจการใช้
บริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ใน
ระดบัสงู 

ปั จจัยองค์ป ระกอบของเว็บ ไซต์พ าณิ ชย์ อิ เล็ กทรอนิ กส์โดยรวมมี
ความสมัพันธก์ับแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคาร



  192 

กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตัดสินใจเลือกใช้
บริการแอปพลิเคชันรา้นค้าจากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) อย่างมี
นัยส าคัญที่ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.790 แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธ์ระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อผู้ใช้บริการให้ความส าคัญต่อปัจจัย
องคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสเ์พิ่มขึน้ จะมีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแอปพลิเค
ชันรา้นค้าจากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ในระดับสูง เมื่อ
พิจารณารายดา้นพบว่า 

ปัจจยัองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสด์า้นองคป์ระกอบหรือ
รูปลักษณ์  มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิ เคชันร้านค้าบน
โทรศพัทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้น
การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS 
SHOP)อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพันธ์ (r) เท่ากับ 0.769 
แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อผูใ้ชบ้ริการให้
ความส าคัญต่อปัจจัยองค์ประกอบของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์ด้านองค์ประกอบหรือ
รูปลักษณ์เพิ่มขึน้ จะมีการตัดสินใจเลือกใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นค้าจากธนาคารกสิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ในระดบัสงู 

ปัจจัยองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสด์า้นส่วนประกอบที่
เป็นเนื ้อหา มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิเคชันร้านค้าบน
โทรศพัทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้น
การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS 
SHOP)อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพันธ์ (r) เท่ากับ 0.769 
แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อผูใ้ชบ้ริการให้
ความส าคัญต่อปัจจัยองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์ดา้นส่วนประกอบที่เป็น
เนือ้หาเพิ่มขึน้ จะมีการตัดสินใจเลือกใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) (K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ในระดบัสงู 

ปัจจัยองค์ประกอบของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกสด์้านเป็นที่ส  าหรับ
ชุมนุมชนหรือสงัคมในเว็บไซต์ มีความสมัพันธก์ับแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชัน
ร้านค้าบนโทรศัพท์มื อถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด  (มหาชน) (K PLUS SHOP) ใน เขต
กรุงเทพมหานคร ด้านการตัดสินใจเลือกใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นค้าจากธนาคารกสิกรไทย 
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จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP)อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์

สหสมัพันธ ์(r) เท่ากับ 0.754 แสดงว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน 
กล่าวคือ เมื่อผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคญัต่อปัจจัยองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์
ดา้นเป็นที่ส  าหรบัชุมนุมชนหรือสงัคมในเว็บไซตเ์พิ่มขึน้ จะมีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแอปพลิเค
ชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ในระดบัสงู 

ปัจจยัองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสด์า้นการท าใหต้รงกับ
ความตอ้งการเฉพาะของลูกคา้ มีความสมัพันธ์กบัแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชัน
ร้านค้าบนโทรศัพท์มื อถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด  (มหาชน) (K PLUS SHOP) ใน เขต
กรุงเทพมหานคร ด้านการตัดสินใจเลือกใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นค้าจากธนาคารกสิกรไทย 
จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP)อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์

สหสมัพันธ ์(r) เท่ากับ 0.768 แสดงว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน 
กล่าวคือ เมื่อผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคญัต่อปัจจัยองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์
ดา้นการท าใหต้รงกบัความตอ้งการเฉพาะของลูกคา้เพิ่มขึน้ จะมีการตัดสินใจเลือกใชบ้ริการแอป
พลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ในระดบัสงู 

ปัจจัยองค์ประกอบของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกสด์้านการสื่อสาร  มี
ความสมัพันธก์ับแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตัดสินใจเลือกใช้
บริการแอปพลิเคชันรา้นค้าจากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP)อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.762 แสดงว่า ตวัแปร
ทั้งสองมีความสัมพันธ์ระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคัญต่อ
ปัจจัยองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์ดา้นการสื่อสารเพิ่มขึน้ จะมีการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการแอปพลิเคชันรา้นค้าจากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP)
เพิ่มขึน้ ในระดบัสงู 

ปัจจัยองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสด์า้นการเชื่อมโยง  มี
ความสมัพันธก์ับแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตัดสินใจเลือกใช้
บริการแอปพลิเคชันรา้นค้าจากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP)อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.765 แสดงว่า ตวัแปร
ทั้งสองมีความสัมพันธ์ระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคัญต่อ
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ปัจจยัองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์ดา้นการเชื่อมโยงเพิ่มขึน้ จะมีการตดัสินใจ
เลือกใช้บริการแอปพลิเคชันรา้นค้าจากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP)
เพิ่มขึน้ ในระดบัสงู 

ปัจจัยองค์ประกอบของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านการค้า  มี
ความสมัพันธก์ับแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตัดสินใจเลือกใช้
บริการแอปพลิเคชันรา้นค้าจากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP)อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.764 แสดงว่า ตวัแปร
ทั้งสองมีความสัมพันธ์ระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคัญต่อ
ปัจจัยองค์ประกอบของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์ด้านการค้าเพิ่มขึน้ จะมีการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการแอปพลิเคชันรา้นค้าจากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP)
เพิ่มขึน้ ในระดบัสงู 

ปั จจัยองค์ป ระกอบของเว็บ ไซต์พ าณิ ชย์ อิ เล็ กทรอนิ กส์โดยรวมมี
ความสมัพันธก์ับแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตัดสินใจแนะน า
หรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืนในการใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
(K PLUS SHOP) อย่างมีนัยส าคัญที่  0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.739 
แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อผูใ้ชบ้ริการให้
ความส าคัญต่อปัจจัยองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสเ์พิ่มขึน้ จะมีการตัดสินใจ
แนะน าหรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืนในการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) (K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ในระดบัสงู เมื่อพิจารณารายดา้นพบว่า 

ปัจจยัองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสด์า้นองคป์ระกอบหรือ
รูปลักษณ์  มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิ เคชันร้านค้าบน
โทรศพัทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้น
การตัดสินใจแนะน าหรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืนในการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกร
ไทย จ ากัด  (มหาชน) (K PLUS SHOP)อย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.01 โดยมี ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.775 แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ระดับสูง ใน
ทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ เมื่อผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชย์
อิเล็กทรอนิกส ์ดา้นองคป์ระกอบหรือรูปลกัษณเ์พิ่มขึน้ จะมีการตดัสินใจแนะน าหรือบอกต่อรา้นคา้
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อ่ืนในการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP)
เพิ่มขึน้ ในระดบัสงู 

ปัจจัยองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสด์า้นส่วนประกอบที่
เป็นเนื ้อหามีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิ เคชันร้านค้าบน
โทรศพัทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้น
การตัดสินใจแนะน าหรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืนในการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกร
ไทย จ ากัด  (มหาชน) (K PLUS SHOP)อย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.01 โดยมี ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.773 แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ระดับสูง ใน
ทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ เมื่อผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชย์
อิเล็กทรอนิกส ์ดา้นส่วนประกอบที่เป็นเนือ้หาเพิ่มขึน้ จะมีการตัดสินใจแนะน าหรือบอกต่อรา้นคา้
อ่ืนในการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP)
เพิ่มขึน้ ในระดบัสงู 

ปัจจัยองค์ประกอบของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกสด์้านเป็นที่ส  าหรับ
ชุมนุมชนหรือสงัคมในเว็บไซต์ มีความสมัพันธก์ับแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชัน
ร้านค้าบนโทรศัพท์มื อถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด  (มหาชน) (K PLUS SHOP) ใน เขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นการตัดสินใจแนะน าหรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืนในการใชบ้ริการแอปพลิเคชัน
รา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP)อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.786 แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์
ระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคัญต่อปัจจัยองคป์ระกอบของ
เว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์ดา้นเป็นที่ส  าหรบัชุมนุมชนหรือสงัคมในเว็บไซตเ์พิ่มขึน้ จะมีการ
ตดัสินใจแนะน าหรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืนในการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ในระดบัสงู 

ปัจจยัองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสด์า้นการท าใหต้รงกับ
ความตอ้งการเฉพาะของลูกคา้ มีความสมัพันธ์กบัแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชัน
ร้านค้าบนโทรศัพท์มื อถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด  (มหาชน) (K PLUS SHOP) ใน เขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นการตัดสินใจแนะน าหรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืนในการใชบ้ริการแอปพลิเคชัน
รา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP)อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.761 แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์
ระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคัญต่อปัจจัยองคป์ระกอบของ
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เว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์ดา้นการท าใหต้รงกับความตอ้งการเฉพาะของลกูคา้เพิ่มขึน้ จะมี
การตัดสินใจแนะน าหรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืนในการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกร
ไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ในระดบัสงู 

ปัจจัยองค์ประกอบของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกสด์้านการสื่อสาร  มี
ความสมัพันธก์ับแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตัดสินใจแนะน า
หรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืนในการใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
(K PLUS SHOP)อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) 
เท่ากับ 0.803 แสดงว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสัมพันธ์ระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อ
ผูใ้ช้บริการให้ความส าคัญต่อปัจจัยองค์ประกอบของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์ด้านการ
สื่อสารเพิ่มขึน้ จะมีการตดัสินใจแนะน าหรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืนในการใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้
จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ในระดบัสงู 

ปัจจัยองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสด์า้นการเชื่อมโยง  มี
ความสมัพันธก์ับแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการตัดสินใจแนะน า
หรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืนในการใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
(K PLUS SHOP)อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) 
เท่ากับ 0.766 แสดงว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสัมพันธ์ระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อ
ผูใ้ช้บริการให้ความส าคัญต่อปัจจัยองค์ประกอบของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์ด้านการ
เชื่อมโยงเพิ่มขึน้ จะมีการตัดสินใจแนะน าหรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืนในการใช้บริการแอปพลิเคชัน
รา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ในระดบัสงู 

ปัจจัยองค์ประกอบของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านการค้า  มี
ความสมัพันธก์ับแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตัดสินใจแนะน า
หรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืนในการใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
(K PLUS SHOP)อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) 
เท่ากับ 0.784 แสดงว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสัมพันธ์ระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อ
ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคัญต่อปัจจัยองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์ดา้นการคา้
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เพิ่มขึน้ จะมีการตัดสินใจแนะน าหรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืนในการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จาก
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ในระดบัสงู 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยีที่มีความสมัพนัธก์บัแนวโนม้พฤติกรรม
การใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้บนโทรศัพท์มือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยการยอมรบัเทคโนโลยี ประกอบดว้ย การรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน การ
รบัรูป้ระโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน และทศันคติ 

ปัจจัยการยอมรบัเทคโนโลยีโดยรวมมีความสมัพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรม
การใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS 
SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความจ าเป็นในการใช้บริการแอปพลิเคชันรา้นค้าจาก
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน ) (K PLUS SHOP) อย่างมีนัยส าคัญที่  0.01 โดยมี ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.751 แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ระดับสูง ใน
ทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ เมื่อผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชย์
อิเล็กทรอนิกสเ์พิ่มขึน้ จะมีความจ าเป็นในการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ในระดบัสงู เมื่อพิจารณารายดา้นพบว่า 

ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี  ด้านการรับ รู ้ความง่ายในการใช้งาน มี
ความสมัพันธก์ับแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้บนโทรศัพทม์ือถือธนาคาร
กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความจ าเป็นในการใช้
บริการแอปพลิเคชันรา้นค้าจากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.744 แสดงวา่ ตวัแปร
ทั้งสองมีความสัมพันธ์ระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคัญต่อ
ปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้านเพิ่มขึน้ จะมีความจ าเป็นในการ
ใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ใน
ระดบัสงู 

ปัจจัยการยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นการรบัรูป้ระโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน  มี
ความสมัพันธก์ับแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคาร
กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความจ าเป็นในการใช้
บริการแอปพลิเคชันรา้นค้าจากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.710 แสดงว่า ตวัแปร
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ทั้งสองมีความสัมพันธ์ระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคัญต่อ
ปัจจัยการยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นการรบัรูป้ระโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้านเพิ่มขึน้ จะมีความจ าเป็น
ในการใช้บริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย  จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP)
เพิ่มขึน้ ในระดบัสงู 

ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี  ด้านทัศนคติ  มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม
พฤติกรรมการใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
(K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความจ าเป็นในการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้
จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.751 แสดงว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธร์ะดบัสงู 
ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคัญต่อปัจจัยการยอมรบัเทคโนโลยี  ดา้น
ทศันคติเพิ่มขึน้ จะมีความจ าเป็นในการใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) (K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ในระดบัสงู 

ปัจจัยการยอมรบัเทคโนโลยีโดยรวมมีความสมัพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรม
การใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS 
SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการศึกษาและคน้หาขอ้มลูที่ตอ้งการใชบ้ริการแอปพลิเคชัน
รา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) อย่างมีนัยส าคัญที่ 0.01 โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.838 แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ระดับสูง ใน
ทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ เมื่อผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชย์
อิเล็กทรอนิกสเ์พิ่มขึน้ จะมีการศึกษาและคน้หาขอ้มลูที่ตอ้งการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จาก
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ในระดับสูง เมื่อพิจารณารายดา้น
พบว่า 

ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี  ด้านการรับ รู ้ความง่ายในการใช้งาน มี
ความสมัพันธก์ับแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการศึกษาและคน้หา
ขอ้มูลที่ตอ้งการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS 
SHOP) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากับ 0.811 
แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อผูใ้ชบ้ริการให้
ความส าคัญต่อปัจจัยการยอมรบัเทคโนโลยี ด้านการรบัรูค้วามง่ายในการใช้งานเพิ่มขึน้ จะมี
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การศึกษาและคน้หาขอ้มูลที่ตอ้งการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) (K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ในระดบัสงู 

ปัจจัยการยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นการรบัรูป้ระโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน มี
ความสมัพันธก์ับแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการศึกษาและคน้หา
ขอ้มูลที่ตอ้งการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS 
SHOP) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากับ 0.826 
แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อผูใ้ชบ้ริการให้
ความส าคญัต่อปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นการรบัรูป้ระโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้านเพิ่มขึน้ จะ
มีการศึกษาและคน้หาขอ้มูลที่ตอ้งการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) (K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ในระดบัสงู 

ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี  ด้านทัศนคติ  มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม
พฤติกรรมการใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
(K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการศึกษาและคน้หาขอ้มลูที่ตอ้งการใชบ้รกิารแอป
พลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.810 แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมี
ความสมัพันธ์ระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคัญต่อปัจจัยการ
ยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นทัศนคติเพิ่มขึน้ จะมีการศึกษาและคน้หาขอ้มูลที่ต้องการใชบ้ริการแอป
พลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ในระดบัสงู 

ปัจจัยการยอมรบัเทคโนโลยีโดยรวมมีความสมัพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรม
การใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS 
SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความสนใจการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) อย่างมีนัยส าคัญที่  0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์

สหสมัพันธ ์(r) เท่ากับ 0.774 แสดงว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพันธร์ะดับสงู ในทิศทางเดียวกัน 
กล่าวคือ เมื่อผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคญัต่อปัจจัยองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์
เพิ่มขึน้ จะมีความสนใจการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
(K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ในระดบัสงู เมื่อพิจารณารายดา้นพบว่า 

ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี  ด้านการรับ รู ้ความง่ายในการใช้งาน มี
ความสมัพันธก์ับแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคาร
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กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความสนใจการใช้
บริการแอปพลิเคชันรา้นค้าจากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.757 แสดงว่า ตวัแปร
ทั้งสองมีความสัมพันธ์ระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคัญต่อ
ปัจจัยการยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้านเพิ่มขึน้ จะมีความสนใจการใช้
บริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ใน
ระดบัสงู 

ปัจจัยการยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นการรบัรูป้ระโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน  มี
ความสมัพันธก์ับแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความสนใจการใช้
บริการแอปพลิเคชันรา้นค้าจากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.756 แสดงว่า ตวัแปร
ทั้งสองมีความสัมพันธ์ระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคัญต่อ
ปัจจัยการยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นการรบัรูป้ระโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้านเพิ่มขึน้ จะมีความสนใจ
การใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ 
ในระดบัสงู 

ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี  ด้านทัศนคติมีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม
พฤติกรรมการใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
(K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความสนใจการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้จาก
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดย
มีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.774 แสดงว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสมัพันธร์ะดบัสงู ใน
ทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อผู้ใชบ้ริการให้ความส าคัญต่อปัจจัยการยอมรบัเทคโนโลยี  ด้าน
ทัศนคติเพิ่มขึน้ จะมีความสนใจการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) (K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ในระดบัสงู 

ปัจจัยการยอมรบัเทคโนโลยีโดยรวมมีความสมัพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรม
การใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS 
SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) อย่างมีนัยส าคัญที่  0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์

สหสมัพันธ ์(r) เท่ากับ 0.791 แสดงว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพันธร์ะดับสงู ในทิศทางเดียวกัน 
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กล่าวคือ เมื่อผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคญัต่อปัจจัยองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์
เพิ่มขึน้ จะมีการตัดสินใจเลือกใช้บริการแอปพลิเคชันร้านค้าจากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) (K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ในระดบัสงู เมื่อพิจารณารายดา้นพบว่า 

ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี  ด้านการรับ รู ้ความง่ายในการใช้งาน มี
ความสมัพันธก์ับแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตัดสินใจเลือกใช้
บริการแอปพลิเคชันรา้นค้าจากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.767 แสดงว่า ตวัแปร
ทั้งสองมีความสัมพันธ์ระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคัญต่อ
ปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้านเพิ่มขึน้ จะมีการตดัสินใจเลือกใช้
บริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ใน
ระดบัสงู 

ปัจจัยการยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นการรบัรูป้ระโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน  มี
ความสมัพันธก์ับแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตัดสินใจเลือกใช้
บริการแอปพลิเคชันรา้นค้าจากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.776 แสดงว่า ตวัแปร
ทั้งสองมีความสัมพันธ์ระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคัญต่อ
ปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นการรบัรูป้ระโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้านเพิ่มขึน้ จะมีการตดัสินใจ
เลือกใช้บริการแอปพลิเคชันรา้นค้าจากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP)
เพิ่มขึน้ ในระดบัสงู 

ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี  ด้านทัศนคติ  มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม
พฤติกรรมการใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
(K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตัดสินใจเลือกใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้
จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.767 แสดงว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธร์ะดบัสงู 
ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคัญต่อปัจจัยการยอมรบัเทคโนโลยี  ดา้น
ทศันคติเพิ่มขึน้ จะมีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) (K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ในระดบัสงู 
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ปัจจัยการยอมรบัเทคโนโลยีโดยรวมมีความสมัพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรม
การใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS 
SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตัดสินใจแนะน าหรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืนในการใชบ้ริการ
แอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) อย่างมีนยัส าคัญที่ 
0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.801 แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์
ระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคัญต่อปัจจัยองคป์ระกอบของ
เว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสเ์พิ่มขึน้ จะมีการตัดสินใจแนะน าหรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืนในการใช้
บริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ใน
ระดบัสงู เมื่อพิจารณารายดา้นพบว่า 

ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี  ด้านการรับ รู ้ความง่ายในการใช้งาน มี
ความสมัพันธก์ับแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตัดสินใจแนะน า
หรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืนในการใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
(K PLUS SHOP) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) 
เท่ากับ 0.787 แสดงว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสัมพันธ์ระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อ
ผูใ้ชบ้ริการให้ความส าคัญต่อปัจจัยการยอมรบัเทคโนโลยี  ดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน
เพิ่มขึน้ จะมีการตัดสินใจแนะน าหรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืนในการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จาก
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ในระดบัสงู 

ปัจจัยการยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นการรบัรูป้ระโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน  มี
ความสมัพันธก์ับแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตัดสินใจแนะน า
หรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืนในการใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
(K PLUS SHOP) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) 
เท่ากับ 0.779 แสดงว่า ตัวแปรทัง้สองมีความสัมพันธ์ระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อ
ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคัญต่อปัจจัยการยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นการรบัรูป้ระโยชนท์ี่เกิดจากการใช้
งานเพิ่มขึน้ จะมีการตัดสินใจแนะน าหรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืนในการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้
จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP)เพิ่มขึน้ ในระดบัสงู 

ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี  ด้านทัศนคติมีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม
พฤติกรรมการใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
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(K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตดัสินใจแนะน าหรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืนในการใช้
บริการแอปพลิเคชันรา้นค้าจากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.775 แสดงว่า ตวัแปร
ทั้งสองมีความสัมพันธ์ระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคัญต่อ
ปัจจัยการยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นทัศนคติเพิ่มขึน้ จะมีการตัดสินใจแนะน าหรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืน
ในการใช้บริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP)
เพิ่มขึน้ ในระดบัสงู 

อภปิรายผลการวิจัย 

ผลการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีความสมัพันธ์ต่อแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอป
พลิ เคชันร้านค้าบนมื อ ถือธนาคารกสิกรไทยจ ากัด  (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 1 ผู้ใช้บริการที่มีลักษณะประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ อาชีพ และ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกนัมีแนวโนม้พฤติกรรมใชบ้ริการ
แอปพลิเคชันร้านค้าบนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขต
กรุงเทพมหานครที่แตกต่างกนั พบว่า 

เพศที่แตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือถือ
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความจ าเป็น
ในการใช้บริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) 
การศึกษาและคน้หาขอ้มูลที่ตอ้งการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) (K PLUS SHOP) ความสนใจการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย 
จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) การตัดสินใจเลือกใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) และการตัดสินใจแนะน าหรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืน ใน
การใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นค้าจากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ไม่
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

อายุที่แตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้บนมือถือ
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ความจ าเป็นในการ
ใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP)ไม่แตกต่าง
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ ระดบั 0.05  
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อายุที่แตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้บนมือถือ
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการศึกษาและ
คน้หาขอ้มูลที่ตอ้งการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K 
PLUS SHOP)แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  เนื่องจากเทคโนโลยีไดเ้ขา้มา
ปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมการใชง้านดา้นมือถืออย่างรวดเร็ว ท าให ้ช่วงอายุที่แตกต่างกัน มีการสนใจ
ปรบัตัว ศึกษาและปัจจัยส่วนบุคคล ในลักษณะความชอบ กิจกรรม และลักษณะด าเนินชีวิตที่
ต่างกนั การใชง้านและปรบัตัวเขา้กบัเทคโนโลยีที่ต่างกัน ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ จิราภรณ ์
หนูเนียม (2560:41) พบว่าผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตรท์ี่แตกต่างกัน ด้านอายุที่
แตกต่างกันมีการเขา้ใชง้านการท าธุรกรรมทางการเงินในแอพพลิเคชันเคโมบายแบงกก์ิง้พลสัใน
บรกิารที่แตกต่างกนัรวมไปถึงความถ่ีในการเขา้ใชง้านระยะเวลาช่วงเวลาอปุกรณใ์นการเขา้ใชง้าน
ที่แตกต่างกนัอาจจะเป็นเพราะดว้ยความแตกต่างกนัทางดา้นปัจจยัสว่นบุคคลที่ท าใหเ้กิดขอ้จ ากดั
ของแต่ละบุคคล ไม่ว่าจะเป็นลกัษณะความชอบ กิจกรรม หรือลกัษณะการด าเนินชีวิตที่แตกต่าง
กนั ส่งผลถึงการเขา้ใชบ้ริการในการเขา้ทา ธุรกรรมทางการเงินดว้ยแอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์
กิง้พลสัของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั 

อายุที่แตกต่างกันมีแนวโนม้พฤติกรรมใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือถือ
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความสนใจ
การใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคาร กสิกรไทย จ ากัด  (มหาชน) (K PLUS SHOP) ไม่
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ ระดบั 0.05 

อายุที่แตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้บนมือถือ
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการแอปพลิเคชันรา้นค้าจากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP)
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เนื่องจาก อายุที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจ 
เก่ียวกับสภาพแวดล้อมและการสื่อสารที่ใชใ้นเทคโนโลยีต่างกัน จึงใชก้ารตัดสินใชบ้ริการด้วย
เหตุผลที่จ  าเป็นต่างๆ หรือ ผสมในระหว่างเหตุผลและอารมณ์ ที่คนรอบขา้งใชง้าน ซึ่งสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ (อดลุย ์จาตรุงคกลุ และ ดลยา จาตรุงคกลุ, 2545) กล่าวว่า นกัวิชาการหลายท่าน
ไดท้ าการศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมกับกระบวนการตัดสินใจ และพบว่าเป็นการแกไ้ขปัญหา โดย
การแกไ้ขปัญหาของผูบ้ริโภคนัน้เป็นการชั่งน า้หนกัและประเมินลกัษณะของผลิตภณัฑห์รือบรกิาร 
เรียกว่าเป็นการตัดสินใจโดยใชเ้หตุผล แต่บางครัง้การตัดสินใจก็มักเกิดจากอารมณ์ ดังนั้นการ
ตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑห์รือบรกิารจึงมกัเป็นไปในรูปการผสมระหว่างเหตผุลและอารมณ ์
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อายุที่แตกต่างกันมีแนวโนม้พฤติกรรมใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือถือ
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตัดสินใจ
แนะน าหรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืนในการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย  จ ากัด 
(มหาชน) (K PLUS SHOP)แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 เนื่องจาก อายุที่
แตกต่างกันจึงมีเหตุผลดา้นปัจจัยส่วนบุคคล ในส่วนของ ความชอบ ลักษณะการด าเนินชีวิต ที่
เลือกใชบ้ริการแลว้พึงพอใจจึงตัดสินใจแนะน าหรือบอกต่อ แตกต่างกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจัย
ของ จิราภรณ ์หนูเนียม (2560:41) พบว่าผูบ้ริโภคที่มีลกัษณะทางประชากรศาสตรท์ี่แตกต่างกัน
ทัง้6ดา้นไม่ว่าจะเป็นดา้นเพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดห้รือดา้นสถานภาพที่แตกต่างกนั
มีการเข้าใชง้านการท าธุรกรรมทางการเงินในแอพพลิเคชันเคโมบายแบงก์กิง้พลัสในบริการที่
แตกต่างกันรวมไปถึงความถ่ีในการเขา้ใชง้านระยะเวลาช่วงเวลาอุปกรณ์ในการเขา้ใชง้านและ
เหตุผลที่ท าใหเ้ลือกใชบ้ริการแอพพลิเคชันที่แตกต่างกันอาจจะเป็นเพราะดว้ยความแตกต่างกัน
ทางดา้นปัจจัยส่วนบุคคลที่ท าใหเ้กิดขอ้จ ากัดของแต่ละบุคคล ไม่ว่าจะเป็นลักษณะความชอบ 
กิจกรรม หรือลกัษณะการด าเนินชีวิตที่แตกต่างกนั สง่ผลถึงการเขา้ใชบ้ริการในการเขา้ทา ธุรกรรม
ทางการเงินด้วยแอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิง้พลัสของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
แตกต่างกนั 

ระดบัการศึกษาที่แตกต่างกนัมีแนวโนม้พฤติกรรมใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้
บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ความ
จ าเป็นในการใช้บริการแอปพลิเคชันรา้นค้าจากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS 
SHOP) ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ ระดบั 0.05 

ระดบัการศึกษาที่แตกต่างกนัมีแนวโนม้พฤติกรรมใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้
บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้น
การศึกษาและคน้หาขอ้มูลที่ตอ้งการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย  จ ากัด 
(มหาชน) (K PLUS SHOP)แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 เนื่องจาก ระดบั
การศึกษาที่ต ่างกนั มีลักษณะการด าเนินชีวิตในสภาพแวดล้อมและสังคมที่แตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิราภรณ์ หนูเนียม (2560:41) พบว่าผู้บริโภคที่มีลักษณะทาง
ประชากรศาสตรท์ี่แตกต่างกันทั้ง6ดา้นไม่ว่าจะเป็นดา้นเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
หรือดา้นสถานภาพที่แตกต่างกันมีการเขา้ใชง้านการท าธุรกรรมทางการเงินในแอพพลิเคชนัเคโม
บายแบงก์กิง้พลัสในบริการที่แตกต่างกันรวมไปถึงความถ่ีในการเขา้ใชง้านระยะเวลาช่วงเวลา
อปุกรณ์ในการเขา้ใชง้านและเหตผุลที่ท าใหเ้ลือกใชบ้ริการแอพพลิเคชนัที่แตกต่างกันอาจจะเป็น
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เพราะดว้ยความแตกต่างกนัทางดา้นปัจจัยส่วนบุคคลที่ท าใหเ้กิดขอ้จ ากัดของแต่ละบุคคล ไม่ว่า
จะเป็นลกัษณะความชอบ กิจกรรม หรือลกัษณะการด าเนินชีวิตที่แตกต่างกัน ส่งผลถึงการเขา้ใช้
บริการในการเขา้ทา ธุรกรรมทางการเงินด้วยแอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิง้พลัสของธนาคาร
กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั 

ระดบัการศึกษาที่แตกต่างกนัมีแนวโนม้พฤติกรรมใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้
บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้น
ความสนใจการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS 
SHOP)ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ ระดบั 0.05 เนื่องจาก การประเมินผลทางเลือก
ในแง่ของผลประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บั เมื่อมีประโยชนก์ับผูใ้ชง้าน ผูใ้ชง้านจะใหค้วามสนใจไม่
แตกต่างกนั  

ระดบัการศึกษาที่แตกต่างกนัมีแนวโนม้พฤติกรรมใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้
บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการ
ตัดสินใจเลือกใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นค้าจากธนาคารกสิกรไทย  จ ากัด (มหาชน) (K PLUS 
SHOP)แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 เนื่องจาก ระดับการศึกษาที่ต่างกัน 
ท าใหม้ีสภาพแวดลอ้มและการสื่อสารที่ใชเ้ทคโนโลยี จึงใชก้ารตดัสินใชบ้ริการดว้ยเหตผุลที่จะเป็น
ต่างๆ หรือ ผสมในระหว่างเหตุผลและอารมณ์ ที่คนรอบข้างมีการใชบริการ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ (อดลุย ์จาตรุงคกุล และ ดลยา จาตรุงคกลุ, 2545) กลา่วว่า นกัวิชาการหลายท่านได้
ท าการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมกบักระบวนการตัดสินใจ และพบว่าเป็นการแกไ้ขปัญหา โดยการ
แก้ไขปัญหาของผูบ้ริโภคนั้นเป็นการชั่งน า้หนักและประเมินลักษณะของผลิตภัณฑห์รือบริการ 
เรียกว่าเป็นการตัดสินใจโดยใชเ้หตุผล แต่บางครัง้การตัดสินใจก็มักเกิดจากอารมณ์ ดังนั้นการ
ตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑห์รือบรกิารจึงมกัเป็นไปในรูปการผสมระหว่างเหตผุลและอารมณ ์

ระดบัการศึกษาที่แตกต่างกนัมีแนวโนม้พฤติกรรมใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้
บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการ
ตดัสินใจแนะน าหรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืนในการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP)แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 เนื่องจาก 
การตัดสินใจบอกต่อเกิดจากการได้รบัประสบการณ์ที่ใช้งานแลว้พึงพอใจ จึงมีความยินดีที่จะ
แนะน าบอกต่อ เป็นปัจจัยส่วนบุคคลที่ท าให้เกิดข้อจ ากัดของแต่ละบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ จิราภรณ์ หนูเนียม (2560:41) พบว่าผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตรท์ี่
แตกต่างกนัทัง้6ดา้นไม่ว่าจะเป็นดา้นเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดห้รือดา้นสถานภาพที่
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แตกต่างกันมีการเขา้ใชง้านการท าธุรกรรมทางการเงินในแอพพลิเคชันเคโมบายแบงกก์ิง้พลสัใน
บรกิารที่แตกต่างกนัรวมไปถึงความถ่ีในการเขา้ใชง้านระยะเวลาช่วงเวลาอปุกรณใ์นการเขา้ใชง้าน
และเหตุผลที่ท าใหเ้ลือกใชบ้ริการแอพพลิเคชนัที่แตกต่างกนัอาจจะเป็นเพราะดว้ยความแตกต่าง
กนัทางดา้นปัจจยัส่วนบุคคลที่ท าใหเ้กิดขอ้จ ากดัของแต่ละบุคคล ไม่ว่าจะเป็นลกัษณะความชอบ 
กิจกรรม หรือลักษณะการด าเนินชีวิตที่แตกต่างกัน ส่งผลถึงการเข้าใช้บริการในการเข้าทาง
ธุรกรรมทางการเงินด้วยแอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ ้งพลัสของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) แตกต่างกนั 

สถานภาพที่แตกต่างกนัมีแนวโนม้พฤติกรรมใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือ
ถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความจ าเป็น
ในการใช้บริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) 
ดา้นการศึกษาและค้นหาขอ้มูลที่ต้องการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นค้าจากธนาคารกสิกรไทย 
จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ดา้นความสนใจการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคาร
กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ดา้นการตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้
จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) และ ดา้นการตดัสินใจแนะน าหรือบอก
ต่อรา้นค้าอ่ืนในการใช้บริการแอปพลิเคชันรา้นค้าจากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K 
PLUS SHOP)ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 เนื่ องจาก บุคคลที่มี
สถานภาพ โสด สมรสหรืออยู่ดว้ยกนั และ แยกกนัอยู่ มีลกัษณะการใชช้ีวิตที่แสดงออกถึง ความ
จ าเป็นในการใชง้านเพื่อรองรบัความตอ้งการของผูซ้ือ้สินคา้และบริการ และ เพิ่มช่องทางในการรบั
ช าระจากผูซ้ือ้สินคา้และบริการ จึงจ าเป็นที่ตอ้งใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้บนมือถือธนาคาร
กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ไม่แตกต่างกนั 

อาชีพที่แตกต่างกนัมีแนวโนม้พฤติกรรมใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือถือ
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความจ าเป็นใน
การใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ดา้น
การศึกษาและคน้หาขอ้มูลที่ตอ้งการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) (K PLUS SHOP) ดา้นความสนใจการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกร
ไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ดา้นการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จาก
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) และ ดา้นการตัดสินใจแนะน าหรือบอกต่อ
รา้นคา้อ่ืนในการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS 
SHOP)ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมใชบ้ริการแอปพลิเคชัน
รา้นค้าบนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ดา้นความจ าเป็นในการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K 
PLUS SHOP) ด้านการศึกษาและค้นหาข้อมูลที่ต้องการใช้บริการแอปพลิเคชันร้านค้าจาก
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ดา้นความสนใจการใชบ้ริการแอปพลิเคชัน
รา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ดา้นการตัดสินใจเลือกใชบ้ริการ
แอปพลิเคชันรา้นค้าจากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) และ ด้านการ
ตดัสินใจแนะน าหรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืนในการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP)ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

 
สมมติ ฐานที่  2  ปัจจัยองค์ป ระกอบของเว็บ ไซต์พ าณิ ชย์ อิ เล็ กทรอนิกส ์

อิเล็กทรอนิกส์มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิเคชันร้านค้าบน
โทรศพัทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจยัองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสโ์ดยรวมมีความสมัพนัธก์บั
แนวโน้มพฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้บนโทรศัพทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญัที่ 0.01 โดยมีความสมัพันธ์
ในทิศทางเดียวกนั  ในระดบัสงู เมื่อพิจารณารายดา้นพบว่า 

ปัจจยัองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสด์า้นองคป์ระกอบหรือ
รูปลกัษณ์ ดา้นส่วนประกอบที่เป็นเนือ้หา ดา้นเป็นที่ส  าหรบัชุมนุมชนหรือสังคมในเว็บไซต ์ดา้น
การท าใหต้รงกบัความตอ้งการเฉพาะของลกูคา้ ดา้นการสื่อสาร ดา้นการเชื่อมโยง ดา้นการคา้ มี
ความสมัพันธก์ับแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการศึกษาและคน้หา
ขอ้มูลที่ตอ้งการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS 
SHOP) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั ในระดบัสงู 

ปัจจยัองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสด์า้นองคป์ระกอบหรือ
รูปลกัษณ์ ดา้นส่วนประกอบที่เป็นเนือ้หา ดา้นเป็นที่ส  าหรบัชุมนุมชนหรือสังคมในเว็บไซต ์ดา้น
การท าใหต้รงกบัความตอ้งการเฉพาะของลกูคา้ ดา้นการสื่อสาร ดา้นการเชื่อมโยง ดา้นการคา้ มี
ความสมัพันธก์ับแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการศึกษาและคน้หา
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ขอ้มูลที่ตอ้งการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS 
SHOP) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั ในระดบัสงู 

ปัจจยัองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสด์า้นองคป์ระกอบหรือ
รูปลกัษณ์ ดา้นส่วนประกอบที่เป็นเนือ้หา ดา้นเป็นที่ส  าหรบัชุมนุมชนหรือสังคมในเว็บไซต ์ดา้น
การท าใหต้รงกบัความตอ้งการเฉพาะของลกูคา้ ดา้นการสื่อสาร ดา้นการเชื่อมโยง ดา้นการคา้ มี
ความสมัพันธก์ับแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความสนใจการใช้
บริการแอปพลิเคชันรา้นค้าจากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั ในระดบัสงู 

ปัจจยัองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสด์้านองคป์ระกอบหรือ
รูปลกัษณ์ ดา้นส่วนประกอบที่เป็นเนือ้หา ดา้นเป็นที่ส  าหรบัชุมนุมชนหรือสังคมในเว็บไซต ์ดา้น
การท าใหต้รงกบัความตอ้งการเฉพาะของลกูคา้ ดา้นการสื่อสาร ดา้นการเชื่อมโยง ดา้นการคา้ มี
ความสมัพันธก์ับแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้บนโทรศัพทม์ือถือธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตัดสินใจเลือกใช้
บริการแอปพลิเคชันรา้นค้าจากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั ในระดบัสงู 

ปัจจยัองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกสด์า้นองคป์ระกอบหรือ
รูปลกัษณ์ ดา้นส่วนประกอบที่เป็นเนือ้หา ดา้นเป็นที่ส  าหรบัชุมนุมชนหรือสังคมในเว็บไซต ์ดา้น
การท าใหต้รงกบัความตอ้งการเฉพาะของลกูคา้ ดา้นการสื่อสาร ดา้นการเชื่อมโยง ดา้นการคา้ มี
ความสมัพันธก์ับแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตัดสินใจแนะน า
หรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืนในการใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
(K PLUS SHOP) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 
ในระดบัสงู 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยการยอมรบัเทคโนโลยีมีความสมัพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรม
การใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้บนโทรศัพท์มือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยีโดยรวมมีความสมัพนัธก์บัแนวโนม้พฤติกรรมการใช้
บรกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนโทรศพัทม์ือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 
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ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญที่  0.01 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ใน
ระดบัสงู เพื่อพิจารณารายดา้นพบว่า 

ปัจจัยการยอมรบัเทคโนโลยีโดย ดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน ดา้น
การรบัรูป้ระโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน และดา้นทศันคติ มีความสมัพนัธก์บัแนวโนม้พฤติกรรมการ
ใช้บริการแอปพลิเคชันรา้นค้าบนโทรศัพท์มือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS 
SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความจ าเป็นในการใช้บริการแอปพลิเคชันรา้นค้าจาก
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดย
มีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั ในระดบัสงู 

ปัจจัยการยอมรบัเทคโนโลยีโดย ดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน ดา้น
การรบัรูป้ระโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน และดา้นทศันคติ มีความสมัพนัธก์บัแนวโนม้พฤติกรรมการ
ใช้บริการแอปพลิเคชันรา้นค้าบนโทรศัพท์มือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS 
SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการศึกษาและคน้หาขอ้มลูที่ตอ้งการใชบ้ริการแอปพลิเคชัน
รา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.01 โดยมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั ในระดบัสงู 

ปัจจัยการยอมรบัเทคโนโลยีโดย ดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน ดา้น
การรบัรูป้ระโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน และดา้นทศันคติ มีความสมัพนัธก์บัแนวโนม้พฤติกรรมการ
ใช้บริการแอปพลิเคชันร้านค้าบนโทรศัพท์มือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS 
SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความสนใจการใชบ้ริการแอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมี
ความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั ในระดบัสงู 

ปัจจัยการยอมรบัเทคโนโลยีโดย ดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน ดา้น
การรบัรูป้ระโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน และดา้นทศันคติ มีความสมัพนัธก์บัแนวโนม้พฤติกรรมการ
ใช้บริการแอปพลิเคชันรา้นค้าบนโทรศัพท์มือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS 
SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมี
ความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั ในระดบัสงู 

ปัจจัยการยอมรบัเทคโนโลยีโดย ดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน ดา้น
การรบัรูป้ระโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน และดา้นทศันคติ มีความสมัพนัธก์บัแนวโนม้พฤติกรรมการ
ใช้บริการแอปพลิเคชันรา้นค้าบนโทรศัพท์มือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS 
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SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตัดสินใจแนะน าหรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืนในการใชบ้ริการ
แอปพลิเคชันรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั ในระดบัสงู 
 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

จากการศึกษาครัง้นีมุ้่งศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสมัพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้
บริการแอปพลิเคชันรา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทยจ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการปรบัปรุงและพฒันา ดงันี ้

1.จากการศึกษาพบว่า กลุ่มผูใ้ชง้านส่วนใหญ่ อายุ 25-34 ปี ซึ่งกลุ่มผูใ้ชง้านนีเ้ป็น
กลุ่มร้านค้าที่ เป็นผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทย ที่อาศัยอยู่ ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมี
ประสบการณ์ในการคา้ขายมาหลายปี และสนใจจะขยายช่องทางในการคา้ขาย ดังนัน้ ธนาคาร
กสิกรไทยจ ากัด (มหาชน) การเผยแพร่ขอ้มูลและกิจกรรมทางการตลาด โดยเลือกช่องทางการ
สื่อสารให้เหมาะสมและวางแผนนโยบายทางการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของ
กลุม่เปา้หมายกลุม่นี ้

2.ธนาคารกสิกรไทยจ ากดั (มหาชน) ควรใหค้วามส าคญัในการพฒันาแผนการตลาด
ที่กลุ่มลูกค้ากลุ่มนี ้เพราะเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก และให้ความส าคัญกับการตัดสินใจ
เลือกใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP)มาก
ที่สดุ เนื่องจากการศึกษาพบว่า โดยผูต้อบแบบสอบถามที่อายุ 25-34 ปี และ 35-44 ปี มีแนวโนม้
พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทยจ ากดั (มหาชน) (K PLUS 
SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.ธนาคารกสิกรไทยจ ากัด (มหาชน) ควรก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดมุ่งเน้นไปที่
กลุ่มลกูคา้กลุ่มนี ้เพราะเป็นกลุ่มลกูคา้เป้าหมายหลกั และใหค้วามส าคญักบัการเผยแพร่ขอ้มลูที่
สอดคลอ้งกบักลุ่มผูท้ี่มีการศึกษาปรญิญาตรี หรือ เทียบเท่าขึน้ไป เพราะมีแนวโนม้การซือ้และการ
บอกต่อมากที่สดุ 

4.ธนาคารกสิกรไทยจ ากดั (มหาชน) ควรศึกษาองคป์ระกอบการออกแบบแอปพลิเค
ชันรา้นคา้บนโทรศัพท์มือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ใหม้ีรูปแบบ
ตวัอกัษร รวมถึงมีภาพประกอบ มีการใชเ้สียง และไฟลว์ิดีโอ ใหท้นัสมยั รองรบั ช่วง อายุ 25-34 ปี 
และ 35-44 ปี ที่มีแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทย
จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 
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5. ธนาคารกสิกรไทยจ ากดั (มหาชน) ควรศึกษาองคป์ระกอบการออกแบบ ในการใช้
งานที่ง่าย เช่น ลดขัน้ตอนในการกดเมนูต่างๆบนแอปพลิเคชันรา้นคา้บนโทรศัพทม์ือถือธนาคาร
กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 

6.ธนาคารกสิกรไทยจ ากัด (มหาชน) ควรจะตอ้งมีการวิจัยและพัฒนาแอปพลิเคชัน 
โดยเฉพาะในด้านของคุณสมบัติของแอปพลิเคชันรา้นค้าบนมือถือธนาคารกสิกรไทยจ ากัด 
(มหาชน) (K PLUS SHOP) โดยอาจมีการส ารวจความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ เพื่อที่จะไดน้ ามา
เป็นขอ้มลูในการพฒันาแอปพลิเคชนัใหต้รงกบัความตอ้งการต่อไปและแอปพลิเคชนัรูปแบบใหม่ๆ
ออกสูต่ลาด เพื่อเพิ่มทางเลือกใหก้บัผูใ้ชง้าน 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1.ควรศึกษางานวิจัยจากต่างประเทศ เนื่องจากเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาและปรบัตัว
ตลอดเวลา ท าใหม้ีความหลากหลายของขอ้มลูเพื่อเป็นประโยชนต่์องานวิจยัในครัง้นีต่้อไป 

2.ศึกษาถึงทัศนคติและความรูค้วามเข้าใจต่อแอปพลิเคชันรา้นค้าบนมือถือธนาคาร
กสิกรไทยจ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) และความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการที่สนใจแอปพลิเคชนั
รา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทยจ ากดั (มหาชน) (K PLUS SHOP) 

3.ท าการศึกษาในดา้นที่กวา้งขึน้ ในพืน้ที่อ่ืนๆ เช่น ต่างจงัหวดั เพื่อใหไ้ดก้ลุม่เป้าหมายที่
กวา้งขึน้ และยังเปรียบเทียบกับงานวิจัยนีว้่ามีความแตกต่างหรือสอดคลอ้งกันอย่างไร เพื่อให้
สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

4.ควรเก็บรวบรวมขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยั
ที่มีความสมัพันธ์กบัแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกร
ไทยจ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีอ่ืนร่วมด้วย เช่น การ
สงัเกต การสมัภาษณ ์ควบคู่กนัไปกบัการใชแ้บบสอบถาม  
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แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 

เร่ือง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธต์่อแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิเคชันร้านค้าบน

มือถือธนาคารกสิกรไทยจ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) ในเขตกรุงเทพมหานคร” 

ค าชีแ้จง: แบบสอบถามฉบบันีเ้ป็นส่วนหนึ่งของการศกึษาในหลกัสตูรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ แบบสอบถามมีลกัษณะที่ประกอบดว้ยค าถามปลายปิดซึ่งผูว้ิจยัได้

คน้ควา้และดดัแปลงค าถามในแบบสอบถามจากแนวความคิดวิจยัใกลเ้คียงที่ไดม้ีผูท้  าการวิจยั

มาแลว้ ผูว้ิจยัไดจ้ดัเรียงล าดบัเนือ้หาของแบบสอบถามใหม้ีความครอบคลมุขอ้มลูที่ตอ้งการจะ

ศกึษา โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 สว่น ดงัต่อไปนี ้

ส่วนที ่1 ขอ้มลูลกัษณะสว่นบคุคล 

ส่วนที ่2 ขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์

ส่วนที ่3 ขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยี 

ส่วนที ่4 แนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
 (มหาชน) (K PLUS SHOP)   
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ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงช่องที่ตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสดุ 

1. เพศ 

 ชาย   หญิง 

2. อายุ 

  15 – 24 ปี 

  25 – 34 ปี  

  35 – 44 ปี  

  45 –54 ปี  

 55 ปี ขึน้ไป 

3. ระดบัการศกึษาสงูสดุ หรือที่ก าลงัศกึษาอยู่ 

 ต ่ากว่าปรญิญาตรี 

 ปรญิญาตรี หรือ เทียบเท่า 

 สงูกว่าปรญิญาตรี 

4. สถานภาพ 

 โสด 

 สมรส / อยู่ดว้ยกนั 

 หย่ารา้ง / หมา้ย / แยกกนัอยู่ 

5. อาชีพ 

 นกัเรียน/นกัศกึษา  ขา้ราชการ/รฐัวิสาหกิจ 

 พนกังานบรษิัทเอกชน  ประกอบธุรกิจสว่นตวั/เจา้ของกิจการ 

 แม่บา้น/พ่อบา้น   อ่ืนๆ โปรดระบุ.................................... 

6. รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 

 ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท 

 15,001-25,000 บาท 

 25,001-35,000 บาท 
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 35,001-45,000 บาท 

 45,001 บาทขึน้ไป 

 

7. ปัจจบุนั ท่านมีการใชบ้ริการ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) หรือ ไม่ 

 มีการใชบ้ริการ 

 ไม่ไดใ้ชบ้รกิาร 

8. ปัจจบุนั ท่านมีความสนใจการใชบ้ริการ แอปพลิเคชนัรา้นคา้บนมือถือธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 

(มหาชน) (K PLUS SHOP) หรือไม่ 

 สนใจใชบ้รกิาร 

 ไม่สนใจใชบ้รกิาร 
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ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงตามความคิดเห็นของท่านมากที่สดุตามความ

เป็นจรงิ 

ปัจจัยองคป์ระกอบของเว็บไซตพ์าณิชย์
อิเล็กทรอนิกส ์

ระดับความคิดเหน็ 
5 4 3 2 1 

1. ดา้นองคป์ระกอบ หรือรูปลกัษณ ์(Content) 
1.1 การออกแบบแอปพลิเคชนัโทรศพัทม์ือถือของ 
KPLUS SHOP มีความสวยงาม ตวัอกัษรอ่านง่าย 

     

1.2 แอปพลิเคชนัโทรศพัทม์ือถือของ KPLUS SHOP 
รูปแบบน าเสนอน่าสนใจ เช่น มีเสียง ภาพประกอบ 
ภาพเคลื่อนไหว 

     

1.3 แอปพลิเคชนัโทรศพัทม์ือถือของ KPLUS SHOP 
มีความปลอดภยัทางดา้นขอ้มลูผูใ้ชง้าน 

     

2. ดา้นส่วนประกอบที่เป็นเนือ้หา (Context) 
2.1 แอปพลิเคชนัโทรศพัทม์ือถือของ KPLUS SHOP 
มีเนือ้หาขอ้มลูครบถว้นและครอบคลมุการใชง้าน 

     

2.2 แอปพลิเคชนัโทรศพัทม์ือถือของ  
KPLUS SHOP มีวีดีโอแนะน าการใชง้านเบือ้งตน้ 

     

2.3 แอปพลิเคชนัโทรศพัทม์ือถือของ KPLUS 
SHOP มีการปรบัปรุงขอ้มลูอย่างสม ่าเสมอ 

     

3. ดา้นส าหรบัชมุนมุชนหรือสงัคมในเว็บไซต ์(Community) 
3.1 ความหลากหลายของช่องทางในการสอบถาม 
รายละเอียด 

     

3.2 มีช่องทางการแสดงความรบัผิดชอบของ 
ธนาคาร กรณีที่เกิดความผิดพลาดในการท าธุรกรรม
ทางการเงิน 

     

3.3 มี Facebook Fan Page ส าหรบัประชาสมัพนัธ ์
และ แบ่งปัน (Share) ข่าวสารขอ้มลู 

     

4. ดา้นการท าใหต้รงกบัความตอ้งการเฉพาะของลกูคา้ (Customization) 
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4.1 ความสะดวกในการใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัได้
ตลอด 24 ชั่วโมง 

     

4.2 สามารถรองรบัได ้หลากหลายภาษา  
เช่น ภาษาไทย , ภาษาองักฤษ 

     

4.3 ใชง้านที่สะดวกและรวดเรว็ในการรบัช าระเงิน      

5. ดา้นการสื่อสาร (Communication) 
5.1 ท่านคาดหวงัความสะดวกในการติดต่อขอรบั
บรกิาร 

     

5.2 ท่านคาดหวงัที่จะไดร้บัขอ้มลู ข่าวสารจาก 
ธนาคารอย่างสม ่าเสมอผ่านทาง SMS หรือ E-MAIL 

     

5.3 ท่านคาดหวงัช่องทางที่หลากหลาย ในการให้
ความช่วยเหลือบรกิารจากเจา้หนา้ที่ธนาคาร 

     

6. ดา้นการเชื่อมโยง (Connection) 
6.1 การออกแบบใหเ้ขา้ถึงเมนแูอปพลิเคชนัไดง้่าย      

6.2 สามารถดขูอ้มลูยอ้นหลงัการรบัช าระเงินผ่าน
แอปพลิเคชนัได ้

     

6.3 มีการออกแบบใหร้องรบัการช าระเงิน ได้
หลากหลายช่องทาง จาก e-wallet ต่างๆได ้เช่น 
Alipay , WeChat Pay 

     

7. ดา้นการคา้ (Commerce) 
7.1 ท่านคาดหวงัถึงขัน้ตอนการรบัช าระเงินไม่ยุ่งยาก
ซบัซอ้น 

     

7.2 ท่านคาดหวงัถึงการมีบตัรสะสมคะแนน เพื่อใหผู้ ้
ช  าระเงินกลบัมาใชบ้รกิารอีก 

     

7.3 ท่านคาดหวงัที่จะตรวจสอบการรบัช าระเงินได ้
ผ่าน KPLUS SHOP 
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ส่วนที ่3 ขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยี 

ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงตามความคิดเห็นของท่านมากที่สดุตามความ

เป็นจรงิ 

 

ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี 
ระดับความคิดเหน็ 

5 4 3 2 1 

1. การรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน  

1.1 ท่านคิดว่าเทคโนโลยีของ KPLUS SHOP ใช้

งานง่าย ไม่ซบัซอ้น 

     

1.2 ท่านคาดหวงัว่าสามารถเรียนรูก้ารใชง้านต่างๆ

ของ KPLUS SHOP ไดด้ว้ยตวัเอง 

     

1.3 ท่านคิดว่า KPLUS SHOP เป็นเทคโนโลยีที่ช่วย

อ านวยความสะดวกไดต้ลอด 24 ชั่วโมง 

     

2.การรบัรูป้ระโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน 

2.1 ท่านคาดหวงัว่า เทคโนโลยีของ KPLUS SHOP 

จะช่วยสรุปยอดเงินใหท้่านไดร้วดเรว็ยิ่งขึน้ 

     

2.2 ท่านคาดหวงัว่า KPLUS SHOP ช่วยลดเวลาใน

การเดินทางไปท าธุรกรรมที่ธนาคาร 

     

2.3 ท่านคาดหวงัว่า KPLUS SHOP ช่วยใหท้่านท า

ธุรกรรมทางการเงินไดร้วดเร็วยิ่งขึน้ 
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ส่วนที ่4 ค าถามเกี่ยวกับแนวโน้มพฤติกรรมใช้บริการแอปพลิเคชันร้านค้าบนมือถือ

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (K PLUS SHOP) 

1. ท่านจะพิจารณาถึงความจ าเป็นในการใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคาร 

มีความจ าเป็น 
5 4 3 2 1 

ไม่มีความจ าเป็น 
     

 

2. ท่านมีการศกึษาและคน้หาขอ้มลูที่ตอ้งการใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคาร 

มีการคน้หา

ขอ้มลู 

5 4 3 2 1 ไม่มีการ

คน้หาขอ้มลู      

 

3. ท่านใหค้วามสนใจการใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคาร 

สนใจ 
5 4 3 2 1 

ไม่สนใจ 
     

ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี 
ระดับความคิดเหน็ 

5 4 3 2 1 

3. ทศันคติ 

3.1 ท่านมีความสนใจ เทคโนโลยี ใหม่ๆ      

3.2 ท่านเป็นคนยอมรบัเทคโนโลยีใหม่ๆ ไดโ้ดยง่าย      

3.3 ท่านคิดว่าการเปิดรบัเทคโนโลยี จะช่วยใหก้าร

ใชช้ีวิตสะดวกสบายย่ิงขึน้ 
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4. ท่านจะตดัสินใจเลือกใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  

(K PLUS SHOP) 

ใชแ้น่นอน 
5 4 3 2 1 ไม่ใช้

แน่นอน      

 

5. ท่านจะตดัสินใจแนะน าหรือบอกต่อรา้นคา้อ่ืน ในการใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัรา้นคา้จากธนาคาร 

 

 

แนะน า

แน่นอน 

5 4 3 2 1 ไม่แนะน า

แน่นอน      
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รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจแบบสอบถาม 
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รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจแบบสอบถาม 

 

1. อ.ดร.วรินทรา ศิรสิทุธิกลุ        อาจารยป์ระจ าวิชาบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต 

           คณะบรหิารธุรกิจเพื่อสงัคม มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

2. รองศาสตราจารยส์พุาดา สิรกิตุตา  อาจารยป์ระจ าวิชาบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต 

          คณะบรหิารธุรกิจเพื่อสงัคม มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
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ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 46/54 หมู่ที่ 4ต.ออ้มใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160   
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