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งานวิจัยนีม้ีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพของ

ระบบสารสนเทศที่ มี ความสัมพันธ์กับการยอมรับ ในเทคโนโลยี  Mobile Banking ของลูกค้า
ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย 
สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห ์ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์
ค่าความแปรปรวนทางเดียวและการวิเคราะห์ค่าสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่าย  สรุปผลการวิจัยพบว่า1.
ผูบ้รโิภคที่มีเพศและสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มีผลต่อการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ดา้น
ทศันคติที่มีต่อการใชแ้ละความตั้งใจใชแ้ตกต่างกันที่ระดบันยัส าคัญทางสถิติที่  0.05 2.ผูบ้ริโภคที่มีอายุ
แตกต่างกนั มีผลต่อการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่เกิดจากการใช้
งาน การรับรูถ้ึงความง่ายในการใช้งาน  ทัศนคติที่มีต่อการใช้และความตั้งใจใช้แตกต่างกันที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 3.ผูบ้ริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีผลต่อการยอมรบัในเทคโนโลยี 
Mobile Banking ดา้นการรับรูถ้ึงประโยชนท์ี่เกิดจากการใช้งานและความตั้งใจใช้แตกต่างกันที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 4.ผู้บริโภคที่มีรายไดแ้ตกต่างกัน มีผลต่อการยอมรับในเทคโนโลยี Mobile 
Banking ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่เกิดจากการใช้งาน  การรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้านและความ
ตัง้ใจใชแ้ตกต่างกนัที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 5.ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดและคณุภาพของ
ระบบสารสนเทศมีความสมัพนัธก์บัการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน์
ที่เกิดจากการใชง้าน การรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน ทัศนคติที่มีต่อการใชแ้ละความตัง้ใจใช้ โดยมี
ความสมัพนัธร์ะดบัสงูอย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
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The purpose of this research study is to examine the marketing mix and the 

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

 
Keyword : Marketing Mix, Information System Quality, Mobile Banking Technology 
Acceptance 
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และความช่วยเหลือต่างๆ จากครอบครวั และเพื่อนๆ ทุกคน ส่งผลใหง้านวิจยัฉบบันีส้  าเร็จลลุ่วงไปได้
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ผูว้ิจยัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า งานวิจยัฉบบันีจ้ะเป็นประโยชนต่์อผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบั Mobile 
Banking ทั้งธนาคาร ตลอดจนผู้ใช้บริการ Mobile Banking ทั้งนี ้ หากงานวิจัยนี ้มีข้อบกพร่อง
ประการใด ผูว้ิจยัขอกราบ ขออภยัมา ณ โอกาสนีด้ว้ย 
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บทที ่1 
บทน า 

1. ภูมิหลัง 
การเปลี่ยนแปลงของระบบการเงินการธนาคารในปัจจุบันเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่าง  

กา้วกระโดด เนื่องจากความกา้วหนา้อย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งเขา้มามีบทบาทมากขึน้ 
สง่ผลใหเ้กิดความเปลี่ยนแปลงและเป็นปัจจยัส าคญัที่จะเขา้มากระทบการแข่งขนัในธุรกิจธนาคาร
ใหเ้ปลี่ยนแปลงไปจากวิถีเดิมในแบบที่คุน้เคย จากที่เคยท าธุรกรรมต่างๆ ผ่านทางธนาคารเพียง
อย่างเดียว แต่ทกุวนันีร้ะบบธนาคารพาณิชยใ์นไทย ก าลงัเผชิญกบัความทา้ทายและโอกาสในการ
ท าธุรกิจรูปแบบใหม่จากปัจจยัต่างๆ รอบดา้น ซึ่งมีผลต่อการด าเนินธุรกิจของ “ธนาคารพาณิชย”์ 
ต้องเร่งปรับตัว เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง (ที่มา กรุงเทพธุรกิจ. 2561:สืบค้นเมื่อ  
27 สิงหาคม 2562) ไม่ว่าจะเป็นปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ปัจจุบนัคนไทยใช้
ชีวิตและท าธุรกรรมการเงินบนโลกออนไลนม์ากขึน้ โดยพฤติกรรมการใช ้Mobile banking เพิ่มขึน้
อย่างเห็นไดช้ดั จากสดัสว่นจ านวนบญัชีที่ใชบ้รกิาร Mobile banking  

 

 

ภาพประกอบ  1 จ านวนบญัชีที่ใชบ้รกิาร Mobile Banking 

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2561). สืบคน้เมื่อ 27 สิงหาคม 2562 

จากภาพที่  1.1 ในไตรมาส 1 ปี 2561 จ านวนผู้ใช้ Mobile Banking เติบโตขึน้อย่าง
ต่อเนื่อง ประชาชนเริ่มเปิดบัญชี Mobile Banking ใชส้  าหรบัโอนเงิน เติมเงิน จ่ายบิลผ่านทาง 
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Mobile Banking เพิ่มขึน้ในชีวิตประจ าวันมากขึน้ ณ สิน้ไตรมาส 1 ปี 2561 จ านวนบัญชีที่ใช้
บริการ Mobile Banking ปัจจุบนัคือ 34.5 ลา้นบญัชี มีปรมิาณเพิ่มขึน้จากช่วงเวลาเดียวกนัของปี
ก่อน เนื่องจากธนาคารต่างๆ พยายามพฒันาใหก้ารใชง้านมีความสะดวกสบาย ง่ายส าหรบัการใช ้
รองรบัธุรกรรมหลากหลายประเภทมากขึน้ 

หลงัจากอินเทอรเ์น็ตมีความจ าเป็นมากขึน้ส าหรบัการใชช้ีวิตในปัจจุบัน ท าใหธ้นาคาร
ตอ้งพฒันาน าเทคโนโลยีมาประยกุตใ์ชก้บัการใหบ้รกิารธุรกรรมทางการเงินใหม้ีประสิทธิภาพ หรือ
น าเทคโนโลยีเขา้มาช่วยเสริมพัฒนาผลิตภัณฑแ์ละบริการทางการเงินใหบ้ริการน่าสนใจมากขึน้
เพื่อตอบสนองต่อการใหบ้รกิารที่ตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช้บรกิารรองรบักบัเทคโนโลยีที่มีการ
พฒันาไปอย่างรวดเรว็ รวมทัง้สามารถท าธุรกรรมทางการเงินไดท้กุที่ทกุเวลาตลอด 24 ชั่วโมง 

ธนาคารพาณิชยต์ระหนกัถึงการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มเขา้สู่ยุคดิจิทลัสามารถท าทุกอย่างได้
บนสมารท์โฟนเครื่องเล็กๆ ที่เพียงแค่มีอินเทอรเ์น็ตทุกคนก็สามารถท าธุรกรรมทางการเงินได ้
ทางด้านธนาคารพาณิชย์ต่างก็มีการพัฒนาแอปพลิเคชันมาให้บริการทางการเงินของตนเอง  
สรา้งความแตกต่างในตัวผลิตภัณฑใ์หม้ีความหลากหลาย เชื่อมโยงต่อพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการ
ให้ส อดคล้อ งกับการใช้บ ริก ารใน ปั จจุบั น  (ที่ ม า  ไทยรัฐออน ไลน์ . 2561:สื บ ค้น เมื่ อ  
17 มีนาคม 2563) อีกทัง้ธนาคารตอ้งค านึงถึงเรื่องของคุณภาพของระบบสารสนเทศที่เหมาะกับ
การใชง้าน ใหต้รงกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ ซึ่งในปัจจุบนัผูใ้ชบ้รกิารมีความซบัซอ้นมากขึน้
ในเรื่องของความตอ้งการ ดังนัน้ คุณภาพของระบบสารสนเทศตอ้งมีความง่ายส าหรบัการใชง้าน  
ความง่ายในการเขา้ถึง รวมไปถึงควรมีเสถียรภาพในการตอบสนองของระบบสารสนเทศเพื่อให้
ผูใ้ชบ้ริการมีความมั่นใจในเรื่องของคุณภาพ เนื่องจากคุณภาพของระบบสารสนเทศมีอิทธิพล
ทางบวกต่อการใชง้าน 

จากปัจจัยดังกล่าวท าใหธ้นาคารใหค้วามส าคัญและประเมินผลอย่างต่อเนื่องเก่ียวกับ
เทคโนโลยี บทบาทของธนาคารต่อไปจะเป็นการพัฒนาและแกไ้ขปัญหาต่างๆใหค้รอบคลุมดา้น
เทคโนโลยีและพยายามเป็นใหม้ากกว่าผูใ้หบ้ริการธุรกรรมการเงินเหมือนเช่นปัจจบุนั เช่น โอนเงิน 
จ่ายบิล เติมเงิน และธุรกรรมทางการเงินอ่ืนๆ โดยจะเนน้การพฒันาเทคโนโลยีต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
เพื่อท าให้ลูกค้าได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึน้ ตัวอย่างที่ เห็นได้ชัดคือ 
พฒันาการของ Mobile Banking ที่มีการน าเทคโนโลยีดิจิทลัตอบรบักระแสดิจิทลั โมบิลิตี ้(Digital 
Mobility) ไลฟ์สไตลข์องลกูคา้ที่ไม่อยู่นิ่งและตอ้งการความสะดวกสบาย และจัดการทุกสิ่งไดด้ว้ย
ตนเองผ่านสมารท์โฟนและอปุกรณดิ์จิทลัต่างๆ เพื่อใหล้กูคา้ไดส้ามารถท าธุรกรรมได้อย่างสะดวก
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รวดเร็วในการใชบ้ริการไดทุ้กที่ทุกเวลาที่ตอ้งการใชง้าน (ที่มา ศูนยว์ิจัยกสิกร. 2562:สืบคน้เมื่อ  
17 มีนาคม 2563) 

อย่างไรก็ตามหลังจากที่มีการเริ่มตน้ใชง้าน Mobile Banking ที่มีการพัฒนามาอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคในยุคปัจจุบนั ธนาคารต่างปรบัตวัเพื่อใหเ้ขา้กบั
ชีวิตที่ คนส่วนใหญ่ ติดสมาร์ทโฟน เป็นอุปกรณ์ที่ ทุกคนมี เพื่ อเสริมความสะดวกสบาย  
Mobile Banking นอกเหนือจากการท าธุรกรรมทางการเงิน เช็คยอดเงิน ท ารายการโอนเงิน  
รบัโอนเงิน ช าระค่าน า้ค่าไฟ ค่าสินคา้เหมือนธนาคารทุกอย่างแลว้ Mobile Banking ของแต่ละ
ธนาคารยังคงออกฟีเจอรเ์พื่อเพิ่มความสะดวกอีกมากมายที่พยายามพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ  
มาโดยตลอด จนถึงปัจจุบนัที่มีการเติบโตอย่างเห็นไดช้ดัจากองคป์ระกอบต่างๆ ที่ท าใหบุ้คคลเกิด
ความเปลี่ยนแปลงดา้นต่างๆ ที่เก่ียวกับเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพฤติกรรม ทัศนคติที่
ส่งผลไปยังการใชท้ี่เก่ียวกับเทคโนโลยี รวมไปถึงการยอมรบัในส่วนของเทคโนโลยีที่เพิ่มมากขึน้
ของผูใ้ชบ้รกิาร (ที่มา ศนูยว์ิจยักสิกร. 2562:สืบคน้เมื่อ 17 มีนาคม 2563) 

จึงเป็นเหตผุลที่ท าใหผู้ว้ิจยัสนใจที่จะศึกษา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) และ
คณุภาพของระบบสารสนเทศที่มีความสมัพนัธก์บัการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของ
ลูกคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาผลการวิจัยและน ามาปรบัปรุง พัฒนา 
ใหดี้ยิ่งขึน้ ภายใตก้ารแข่งขนัรุนแรงของยุคปัจจุบนัเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคและ
เพื่อเป็นประโยชนต่์อธนาคารกรุงไทย 

2. ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลูกคา้ธนาคารกรุงไทย

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) และการ

ยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างคณุภาพของระบบสารสนเทศและการยอมรบัใน

เทคโนโลยี Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ความส าคัญของงานวิจัย 
1. ฝ่ายพฒันาผลิตภณัฑแ์ละกลยุทธท์างการตลาด ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) น า

ข้อค้นพบที่เป็นประโยชน์ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบ Mobile Banking และ
พฒันาระบบใหส้อดคลอ้งตรงกบัการใชบ้รกิารในปัจจุบนั 
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2. น าผลการศึกษาวิจัยไปเป็นแนวทางในการศึกษาเก่ียวกับการยอมรบัในเทคโนโลยี 
Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในอนาคต 

4. ขอบเขตของการวิจัย 
4.1 ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 

คือ ผูท้ี่ใชบ้ริการหรือเคยใชบ้ริการ Krungthai NEXT จ านวน 4 ลา้นคน (ขอ้มูลจาก
ระบบจดัเก็บขอ้มลูของธนาคารกรุงไทย ณ วนัที่ 27 สิงหาคม 2562) 

4.2 กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษาคือ ผู้ใช้บริการหรือเคยใช้บริการแอปพลิเคชัน

Krungthai NEXT โดยค านวณหาปริมาณตัวอย่างในการใชเ้ป็นตัวแทนของประชากร โดยใชสู้ตร
ของ Taro Yamane (Yamane, 1967, p. 580-581) ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% 

 

สตูร n = 
𝑵

𝟏+𝑵𝒆𝟐 
  
เมื่อ n แทน ขนาดกลุม่ตวัอย่างที่ตอ้งการ 
  N แทน ขนาดของประชากร 
  e แทน ความคลาดเคลื่อนของการสุม่ตวัอย่างที่ยอมใหเ้กิดขึน้ = 0.05 
 
แทนค่าในสตูรดงันี ้

  n = 
𝟒,𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎

𝟏+𝟒,𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎(𝟎.𝟎𝟓)𝟐 

 
  = 399.96 หรือ 400 คน 

 

เพราะฉะนัน้กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการศึกษา เท่ากับ 400 ผูว้ิจัยใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่าง
ตามขัน้ตอน ดงันี ้

4.3 ขั้นตอนการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
ขั้นตอนที่ 1 การสุ่มตัวอย่างแบบโควตา้ (Quota Sampling) เพื่อเลือกสุ่มจากเขต

พื ้นที่ ในกรุงเทพมหานครที่มีประชากรผู้อยู่อาศัยจ านวนสูงสุด 10 เขตพื ้นที่  เนื่ องจากมี
กลุม่เป้าหมายที่มีการใชง้านโมบายอินเตอรเ์น็ตเพื่อความสะดวกสบาย รวดเร็วง่ายต่อการเดินทาง
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เพราะมีประชากรอยู่อาศัยเป็นจ านวนมาก (อา้งอิงขอ้มูลจากฐานขอ้มูลธนาคารกรุงไทย 2562. 
สืบคน้เมื่อ 1 ตลุาคม 2562) ดงันี ้
 

ตาราง 1 แสดงจ านวนประชากรผูอ้ยู่อาศยัจ านวนสงูสดุ 10 เขตพืน้ที่ 
 

เขต ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
เขตสายไหม 204,532 45 
เขตคลองสามวา 198,019 44 
เขตบางแค 193,315 42 
เขตบางเขน 191,323 42 
เขตบางขนุเทียน 183,878 40 
เขตประเวศ 178,290 39 
เขตลาดกระบงั 175,662 39 
เขตหนองจอก 172,990 38 
เขตดอนเมือง 169,259 37 
เขตจตจุกัร 155,923 34 

รวมทัง้สิน้ 1,823,191 400 
 

ขั้นตอนที่  2 การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกเก็บ
ตัวอย่างจากเขตพื ้นที่ที่ ได้ในขั้นตอนที่  1 เลือกเก็บเฉพาะคนที่ ใช้บริการหรือเคยใช้บริการ 
แอปพลิเคชนั Krungthai NEXT 
 

ตาราง 2 แสดงการเก็บตวัอย่างจากเขตพืน้ที่ในแต่ละพืน้ที่ 
 

เขต จ านวน 
เขตสายไหม 45 
เขตคลองสามวา 44 
เขตบางแค 40 
เขตบางเขน 42 
เขตบางขนุเทียน 42 
เขตประเวศ 39 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
 

เขต จ านวน 
เขตลาดกระบงั 39 
เขตหนองจอก 38 
เขตดอนเมือง 37 
เขตจตจุกัร 34 

รวมทัง้สิน้ 400 
 

4.4 ตัวแปรทีศ่ึกษา 
1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) แบ่งเป็นดงันี ้

1.1 ลกัษณะประชากรศาสตร ์
1.1.1 เพศ 
1.1.2 อาย ุ
1.1.3 ระดบัการศกึษา 
1.1.4 รายได ้
1.1.5 สถานภาพสมรส 

1.2 ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด (7P’s) 
1.2.1 ผลิตภณัฑ ์(Product) 
1.2.2 ราคา (Price) 
1.2.3 ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 
1.2.4 การสง่เสรมิการตลาด (Promotion) 
1.2.5 บคุคล (People) 
1.2.6 ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 
1.2.7 กระบวนการ (Process) 

1.3 คณุภาพของระบบสารสนเทศ (Information System Quality) 
1.3.1 คณุภาพระบบโครงสรา้ง (System Quality) 
1.3.2 คณุภาพของขอ้มลู (Information Quality) 
1.3.3 คณุภาพของการบรกิาร (Service Quality) 
1.3.4 ความพงึพอใจของผูใ้ช ้(User Satisfaction) 
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2. ตั ว แป รต าม  (Dependent Variables) ได้ แ ก่  ก า รยอม รับ ใน เท ค โน โล ยี  
Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 
2.1 การรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน (Perceive usefulness) 
2.2 การรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน (Perceive ease of use) 
2.3 ทศันคติที่มีต่อการใช ้(Attitude toward use) 
2.4 ความตัง้ใจใช ้(Intention to use) 

5. นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
ธนาคารกรุงไทย  เป็นธนาคารที่มีการควบกิจการของธนาคารเกษตร จ ากัด และ

ธนาคารมณฑล จ ากัด โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ และมีการรวมกิจการของ
ธนาคารทัง้สองธนาคารเขา้ดว้ยกนั 

บริการธนาคารผ่านโทรศัพท์เคล่ือนที่  หมายถึง การบริการของธนาคารผ่าน
โทรศัพทเ์คลื่อนที่ (Mobile Banking) โดยที่ลูกคา้สามารถท าธุรกรรมทางการเงินดว้ยตนเองผ่าน
ทางโทรศพัทเ์คลื่อนที่ไดอ้ย่างสะดวก รวดเรว็ ไม่มีขอ้จ ากดัทางดา้นเวลาและสถานที่ ซึ่งการบรกิาร
สามารถท าธุรกรรมได ้เช่น ตรวจสอบยอดคงเหลือในบัญชี โอนเงิน เติมเงิน จ่ายบิล รวมไปถึง
บรกิารดา้นบตัร เป็นตน้ 

Krungthai NEXT หมายถึง บริการธนาคารออนไลน์ Mobile Application สามารถท า
รายการธุรกรรมต่างๆ ไดเ้องบนเครือข่าย Internet สามารถท าไดอ้ย่างสะดวกและใชง้านง่ายยิ่งขึน้ 
ไม่ว่าจะเป็นการเรียกดูบัญชี โอนเงิน เติมเงิน จ่ายบิลต่างๆ ส าหรับบุคคลมีบัญชีเงินฝาก
ธนาคารกรุงไทยเปรียบเสมือนใชบ้รกิารผ่านธนาคารดว้ยตนเองตลอด 24 ชม. โดยที่ลกูคา้แทบจะ
ไม่ตอ้งติดต่อสาขา 

ผู้ใช้บริการ (Users) หมายถึง ผูใ้ช้งานหรือบริการการท าธุรกรรมการเงินผ่านระบบ
บรกิารธนาคารผ่านมือถือ 

ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง เครื่องมือต่างๆ ส าหรับใช้ในกิจกรรมทาง
การตลาดเป็นตวักลางในการสื่อสารขอ้มลูระหว่างผูใ้หบ้ริการกบัผูใ้ชบ้ริการที่มีศกัยภาพในการจูง
ใจใหผู้ใ้ชเ้กิดการใชบ้รกิาร 

ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สินคา้และบริการที่ตอ้งการตอบสนองความต้องการ
และสอดคลอ้งกบัการใชข้องผูบ้รโิภค 
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ราคา (Price) หมายถึง จ านวนเงินที่ใช้จ่ายส าหรับให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการนั้น 
คุณค่าของผลิตภัณฑ ์ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมที่เขา้รบัการบริการ ซึ่งราคามีความส าคัญต่อ
การรบัรูใ้นคณุค่าว่าการบรกิารหรือผลิตภณัฑค์ุม้ค่าส าหรบัเงินที่เสียไป 

ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) หมายถึง กระบวนการในการเคลื่อนยา้ยสินคา้ไปยัง
ผูบ้รโิภคคนสดุทา้ยหรือผูใ้ชไ้ดอ้ย่างรวดเร็ว ท าใหผู้ซ้ือ้ไดร้บัสินคา้ตามเวลาและสถานที่ที่ตอ้งการ 

การส่ งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึ ง  เครื่อ งมื อ ในการช่ วยสื่ อสาร 
ประชาสมัพนัธท์ี่องคก์รมีหรือกระท าไปสู่ผูใ้ชบ้รกิาร เพื่อสรา้งความพอใจต่อสินคา้หรือบริการ โดย
มีการใชก้ารเชือ้เชิญจูงใจใหเ้กิดความตอ้งการหรือการรบัรูว้่าเป็นสิ่งที่จ  าเป็นและมีประโยชนใ์น
การใช ้จนเกิดความทรงจ าในตวัผลิตภณัฑแ์ละการบริการ โดยส่งผลต่อความรูส้ึก ความเชื่อ และ
พฤติกรรมในการใชบ้รกิาร 

บุคคล (People) หมายถึง บุคคลที่มีส่วนเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการน าเสนอการบริการที่
สง่ผลต่อการรบัรูข้องผูใ้ชบ้รกิาร 

ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง สภาพแวดลอ้มโดยรวมทัง้หมด
ในการเสนอแนะน าผลิตภัณฑ์และการบริการ ซึ่งสิ่งแรกที่ผูใ้ชบ้ริการเห็นได้อย่างชัดเจนนั้นคือ
สถานที่ใหบ้รกิาร มีสิ่งอ  านวยความสะดวกในการปฏิบติังานหรือการสื่อสารงานบรกิาร 

กระบวนการ (Process) หมายถึง กระบวนการ กลไก และวิธีการขั้นตอนในการ
เคลื่อนยา้ยกิจกรรมที่เกิดขึน้ในการน าเสนอและการปฏิบติังาน 

คุณภาพของระบบสารสนเทศ (Information System Quality) หมายถึง คณุภาพของ
ระบบสารสนเทศที่เหมาะกับการใชง้านใหต้รงตามความตอ้งการของผูใ้ช้บริการ โดยที่ขอ้มูลเป็น
ขอ้มลูจรงิและทนัต่อเหตกุารณ ์มีความสมบรูณ ์มีความเป็นสว่นตวั และมีความปลอดภยั  

คุณภาพระบบโครงสร้าง (System Quality) หมายถึง ระบบมีความเหมาะสมกับการ
ใชง้าน โดยสามารถเขา้ถึงระบบสารสนเทศไดอ้ย่างสะดวก มีการใชง้านง่ายและมีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมในการน าเสนอข้อมูล การศึกษาการวิจัยนี ้ หมายถึง การใช้บริการธนาคารทาง
โทรศพัทเ์คลื่อนที่มีฟังกช์นัการท างานที่เหมาะสม การใชง้านที่ง่าย มีความน่าเชื่อถือในการใชง้าน 

คุณภาพของข้อมูล (Information Quality) หมายถึง ข้อมูลนั้นเป็นแหล่งข้อมูลที่ 
เชื่อถือได ้มีความครบถว้นสมบูรณ์ มีความถูกตอ้ง พรอ้มทัง้ขอ้มลูน่าเชื่อถือ โดยขอ้มลูสารสนเทศ
ที่น าเสนอ สื่อความหมายที่สามารถเขา้ใจไดง้่าย การศึกษาการวิจยันี ้หมายถึง ขอ้มลูสารสนเทศ
ที่มาจากการใชบ้ริการธนาคารทางโทรศพัท ์เคลื่อนที่เป็นขอ้มลูที่เขา้ใจได ้มีความน่าเชื่อถือ ความ
น่าสนใจ และความครบถว้นของขอ้มลู 
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คุณภาพของการบริการ (Service Quality) หมายถึง มีบริการเครื่องคอมพิวเตอร์
เพียงพอและมีประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร ์เจา้หนา้ที่ผูด้แูลระบบมีความเชื่อถือไดใ้นการ
แก้ปัญหาทางด้านระบบงาน ความมั่นใจในทักษะการทางานของเจ้าหน้าที่ผู ้ดูแลระบบ และ
ความสามารถในการแก้ปัญหาเก่ียวกับระบบได้ในระยะเวลาที่ก าหนดหรือในทันทีที่ต้องการ 
รวมทัง้การที่เจา้หนา้ที่ผูด้แูลมีความรูใ้นการท างาน เอาใจใส่ใจ พรอ้มที่จะช่วยเหลือ และสามารถ
สื่อสารให้ผู้ใช้ทราบและเข้าใจ เมื่อผู้ใช้สงสัยเก่ียวกับการใช้งาน ในส่วนงานวิจัยนี ้ หมายถึง  
การแกไ้ขปัญหาส าหรบัใชบ้รกิารธนาคารทางโทรศพัทเ์คลื่อนที่ สามารถตอบค าถามและการแกไ้ข
ปัญหาเฉพาะหนา้ของพนกังาน รวมถึงระบบการใหบ้ริการธนาคารผ่านโทรศพัทเ์คลื่อนที่สามารถ
ใชไ้ดไ้ม่ขดัขอ้ง 

ความพึงพอใจของผู้ใช้ (User Satisfaction) หมายถึง ความพึงพอใจหรือวิธีการ
แสดงออกถึงความเขา้ใจเก่ียวกับระบบสารสนเทศ การศึกษาการวิจัยนี ้หมายถึง ความรูส้ึกพึง
พอใจกับความรูค้วามเขา้ใจ การใชซ้  า้ของผูใ้ชง้าน รวมไปถึงคุณภาพการใหบ้ริการธนาคารทาง
โทรศพัทเ์คลื่อนที่ 

การยอมรับในเทคโนโลยี (Technology Acceptance) หมายถึง การยอมรบัเก่ียวกับ
เทคโนโลยีมาเก่ียวขอ้งกับการใช้และการตัดสินใจที่จะเลือกเทคโนโลยีไปใช้เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง
ส าหรบัการใชง้านในชีวิตของผูบ้รโิภค (Sahar & Arshian, 2015) 

การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceive Ease of Use) หมายถึง เทคโนโลยีที่มี
ความง่ายต่อการน ามาใชง้าน ไม่ตอ้งอาศยัความรูค้วามสามารถในการใชง้านมากนกั 

การรับรู้ถึงประโยชนท์ีเ่กิดจากการใช้งาน (Perceive usefulness) หมายถึง การรบัรู ้
ว่าระบบสารสนเทศที่น ามาใชน้ัน้ก่อใหเ้กิดประโยชน ์และหากระบบสารสนเทศมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องจะท าใหก้ารใช้งานมีประสิทธิภาพดีขึน้และการรบัรูถ้ึงประโยชน์มีส่วนโดยตรงส าหรบั
ความตัง้ใจใชร้ะบบสารสนเทศ 

ทัศนคติที่มีต่อการใช้ (Attitude toward use) หมายถึง การแสดงออกของผูใ้ชท้ี่เกิดขึน้
จากการรบัรูถ้ึงประโยชนแ์ละความง่ายในการใช ้หากมีการรบัรูว้่าเทคโนโลยีนัน้มีประโยชน ์ใชง้าน
สะดวกและมีความง่ายในการใช ้ผูใ้ชจ้ะมีทศันคติที่ดีต่อการใช ้

ความตั้งใจใช้ (Intention to use) หมายถึง ความพรอ้มหรือความเป็นไปได้ที่ผู ้ใช้
พยายามใชง้าน ยอมรบัและใชง้านต่อเนื่อง 
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6. กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพของระบบสารสนเทศที่มีความสมัพันธ์ต่อ

การยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

 ตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม 
 (Independent Variable)  (Dependent Variable) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลักษณะประชากรศาสตร ์

- เพศ 

- อาย ุ

- ระดบัการศกึษา 

- รายได ้

- สถานภาพสมรส 

 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s)  
- ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(Product)  
- ปัจจยัดา้นราคา (Price)  
- ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place)  
- ปัจจยัดา้นการสง่เสรมิการตลาด (Promotion)  
- ปัจจยัดา้นบคุคล (People)  
- ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 

- ปัจจยัดา้นกระบวนการ (Process)  

 คุณภาพของระบบสารสนเทศ (Information System 
Quality)  
- คณุภาพระบบโครงสรา้ง (System Quality)  
- คณุภาพของขอ้มลู (Information Quality)  
- คณุภาพของการบริการ (Service Quality)  
- ความพงึพอใจของผูใ้ช ้(User Satisfaction) 

การยอมรับในเทคโนโลยี Mobile Banking 
ของลูกค้าธนาคารกรุงไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร 

- การรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน 

(Perceive usefulness) 

- การรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน  

(Perceive ease of use) 

- ทศันคติที่มีต่อการใช ้(Attitude toward use) 

- ความตัง้ใจใช ้(Intention to use) 
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7. สมมติฐานการวิจัย 
1. ผูบ้ริโภคที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดแ้ละสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มีการ

ยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยที่แตกต่างกนั 
2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มีความสมัพนัธก์บัการยอมรบัในเทคโนโลยี 

Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. ปัจจัยคุณภาพของระบบสารสนเทศที่มีความสัมพันธ์กับการยอมรบัในเทคโนโลยี 

Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

ในการศึกษาวิจัยนี ้ผูว้ิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง โดยน าเสนอ
ตามหวัขอ้ต่อไปนี ้

1. แนวคิดและทฤษฎีลกัษณะประชากรศาสตร ์
2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัสว่นประสมทางการตลาด 
3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัคณุภาพของระบบสารสนเทศ 
4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการยอมรบัในเทคโนโลยี 
5. ขอ้มลูเก่ียวขอ้งกบับรกิารธนาคารกรุงไทย 
6. งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
7. แนวคิดและทฤษฎีที่น ามาใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้

1. แนวคิดและทฤษฎีลักษณะประชากรศาสตร ์
แสงจันทร ์แสนสุภา (2557) กล่าวถึง พจนานุกรมศัพท์ ประชากรศาสตร ์อธิบายว่า

ประชากร (Population) ในทางสถิติศาสตร ์หมายถึง จ านวนรวมทัง้หมดของคน สตัว ์หรือสิ่งของ 
ที่ตอ้งการศกึษา แต่ในทางประชากรศาสตร ์ประชากรหมายถึง กลุม่คนที่มีอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
หรือในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง ซึ่งอาจมีนิยามแตกต่างกนัไปตามเกณฑท์ี่ก าหนดขึน้เป็นการเฉพาะ
นอกจากนีย้ังหมายรวมถึงกลุ่มย่อยภายในประชากรทั้งหมด เช่น ประชากรหญิง ประชากรวัย
แรงงาน ประชากรนกัเรียน ขนาดประชากรโครงสรา้ง 

สวุสา ชยัสรุตัน ์(2552) กล่าวถึง ประชากรศาสตรห์มายถึง ปัจจัยที่ใชห้ลกัเกณฑใ์นการ
บอกถึงลักษณะของแต่ละบุคคล เช่น อายุ เพศ รายได้ การศึกษา อาชีพ สัญชาติ เชือ้ชาติและ
ศาสนา 

วิไลพร สตุนัไชยนนท ์(2550) กลา่วว่า ประชากรศาสตรห์มายถึง ศาสตรท์ี่มีการศกึษาใน
เรื่องของปรมิาณหรือจ านวนของคนในแต่ละภาค ไปจนถึงในระดบัโลก รวมไปถึงศึกษาถึงกระจาย
ตวัของประชากร และองคป์ระกอบต่างๆ ของประชากร 
 

ศิริวรรณ เสรีรตัน ์(2552) กล่าวว่า การจัดสรรสดัส่วนของตลาด โดยใชต้ัวแปรลกัษณะ
ประชากรศาสตรเ์ป็นตัวชีว้ัดในการแบ่งสดัส่วนของตลาด ลกัษณะประชากรศาสตรม์ีส่วนส าคัญ 
กบัสถิติในการวดัไดเ้ก่ียวกบัประชากรเป็นสว่นช่วยในการระบตุลาดเปา้หมาย ในสว่นของจิตวิทยา 
และสงัคมวฒันธรรมไดก้ล่าวถึงเก่ียวกบัลกัษณะทางความคิด และความรูส้ึกของกลุ่มเป้าหมาย 



  13 

ขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตรส์ามารถบ่งบอกถึงประสิทธิภาพการระบุกลุ่มตลาดเป้าหมาย อีก
ทัง้ยงัมีความง่ายต่อการชีว้ดั สามารถก าหนด ลกัษณะพฤติกรรมผูบ้รโิภคที่แตกต่างกนั ไดแ้ก่ 

1. เพศ ความแตกต่างทางเพศ ท าใหบุ้คคลมีบุคลิกและพฤติกรรมที่แตกต่างกนั คือ 
เพศหญิงจะมีแนวโน้มในการที่จะสื่อสาร รับส่งข่าวสารมากกว่า ขณะที่เพศชายมักจะสรา้ง
ความสมัพนัธ์ที่ดีในการสื่อสาร ทัง้เพศหญิงและเพศชายยงัคงมีความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นในส่วน
ของความคิดและมมุมองในการใชช้ีวิต  

2. อายุ สามารถบ่งบอกถึงลกัษณะความต่าง ไม่ว่าจะเป็นส่วนลกัษณะทางความคิด
และความเชื่อ ในแต่ละช่วงอายุการแสดงความคิดย่อมมีความแตกต่าง เมื่ออายุมากมักจะมี
ความคิดอนุรกัษ์นิยม ยึดมั่นเก่ียวกับการปฏิบติั ระมัดระวัง มองโลกในแง่รา้ย เนื่องมาจากผ่าน
ประสบการณก์ารใชช้ีวิตที่แตกต่างกนั ลกัษณะการเลือกเปิดรบัสื่อก็ต่างกนั โดยคนอายุมากมกัจะ
ใชส้ื่อในการแสวงหาข่าวสาร 

3. การศึกษา เป็นส่วนหนึ่งที่สื่อถึงการแสดงความคิด ทศันคติและพฤติกรรมมีความ
ต่างกัน คนมีการศึกษาสูงมีความไดเ้ปรียบมากกว่าในการสื่อสาร เพราะสามารถเขา้ใจสารไดดี้ 
มกัจะไม่ตัดสินใจเชื่อในทันที ตอ้งมีหลกัฐานหรือเหตผุลที่มากพอในการสนับสนุน ในขณะที่คนมี
การศึกษาต ่ามักจะใช้สื่อประเภทโทรทัศน์ และภาพยนต์ ส าหรบัคนมีการศึกษาสูงในเวลาว่าง
มกัจะสนใจในสื่อสิ่งพิมพ ์โทรศพัท ์และคอมพิวเตอร ์ 

4. สถานะทางสงัคมและเศรษฐกิจ หมายถึง ต าแหน่งของบุคคลในสงัคม สถานภาพ
ทางสงัคมจะท าใหบ้คุคลมีสิทธิและหนา้ที่ตามบทบาทของต าแหน่งนัน้ๆ 

5. สถานภาพสมรส หมายถึง การครองเรือน โดยแบ่งเป็น โสด สมรส หมา้ย หย่ารา้ง
หรือแยกกันอยู่ ซึ่งปัจจัยเหล่านี ้จะบ่งบอกถึงลักษณะการตัดสินใจของคนได้ เช่น คนโสดการ
ตัดสินใจมักจะเกิดขึน้โดยตัวเอง ซึ่งในขณะที่คนที่สมรสแลว้จะมีการตัดสินใจร่วมกันกับคู่สมรส  
ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อกระบวนการคิด การวิเคราะห ์การตดัสินใจรบัขอ้มลูข่าวสารที่ต่างกนั 

นอกจากแนวคิดดงักลา่วแลว้ ศิรวิรรณ เสรีรตัน ์(2546) ยงัไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัปัจจยั
สว่นบคุคลที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรผูบ้ริโภคไวว้่า 

1. อายุ บุคคลที่มีอายุแตกต่างกันมักมีความสนใจเก่ียวกับสินคา้และบริการที่ ไม่
เหมือนกัน ตัวอย่างเช่น กลุ่มวัยรุ่นมักชอบสิ่งใหม่ๆ และให้ความสนใจสินค้าที่เป็นกระแสใน
ขณะนั้น ส่วนกลุ่มผู้ที่มีอายุมากขึน้มักสนใจสินค้าที่มีการยอมรบัเป็นที่รูจ้ัก สุขภาพและความ
ปลอดภยั เป็นตน้ 
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2. วงจรชีวิตครอบครวั เป็นล าดบัขัน้การใชช้ีวิต การใชช้ีวิตในแต่ละขัน้ แต่ละช่วงนัน้
มีความสนใจ ความตอ้งการ ทศันคติ ที่แตกต่างกนัไปแต่ละช่วง จึงมีความสนใจสินคา้และบริการ 
รวมถึงการเลือกซือ้ก็ไม่เหมือนกัน โดยมีความสัมพันธ์กับเรื่องของสภาพคล่องทางการเงิน และ
ความพงึพอใจ 

3. อาชีพ แต่ละบุคคลมีอาชีพแตกต่างกันส่งผลให้ความจ าเป็นและความสนใจดา้น
สินคา้และบริการที่มีความต่างกัน อย่างเช่น พนักงานเลือกสินคา้ที่มีความจ าเป็น ประธานหรือ
ผูบ้รหิารมกัจะ สิ่งของที่แสดงถึงฐานะ เป็นตน้ 

4. โอกาสทางเศรษฐกิจหรือรายได ้แต่ละบุคคลมีความสนใจในการเลือกซือ้หรือท า
การตัดสิ น ใจซื ้อ สิ นค้าและบริการที่ มี ความ ต่างกัน  โอกาส เหล่ านี ้ เนื่ อ งด้วย  รายได ้ 
การเก็บออม อ านาจในการซือ้ และความคิด ความรูส้กึเก่ียวกบัการจ่ายเงิน 

5. การศึกษา ผูท้ี่มีการศึกษาสูงมีแง่มุม ลักษณะทางความคิดในการเลือกสรรสิ่ง
ต่างๆ นัน้อาจมีความแตกต่างในการเลือกหรือตดัสินใจต่างกบัผูท้ี่มีการศึกษาต ่า 

ปรมะ สตะเวทิน (2546) ได้อธิบายถึงคุณสมบัติเฉพาะของตน ซึ่งความต่างกันของ
บคุคล ลกัษณะเหลา่นีม้ีสว่นสง่ผลต่อผูร้บัสารในการท าการสื่อสาร ไดแ้ก่ 

1. เพศ (Sex) เพศหญิงเพศชายมีความแตกต่างกนัไม่ว่าจะเป็นรูปรา่ง สดัสว่น สภาพ
ของอารมรแ์ละจิตใจ ส าหรบับในดา้นจิตวิทยาทัง้หลายมีการแสดงใหเ้ห็นถึงความแตกต่างอย่าง
ชดัเจนในเรื่องของลกัษณะทางความคิดและทศันคติ 

2. อายุ (Age) อายุเป็นอีกปัจจัยส าคัญต่อลักษณะการแสดงออก การสื่อสารของ
มนุษย ์ในบางครัง้อายุสามารถบ่งบอกถึงประสบการณใ์นเรื่องที่ผ่านมาของแต่ละคน เหมือนค าที่
บอกว่า ผูใ้หญ่อาบน า้รอ้นมาก่อนหรือค ากล่าวที่ว่า คนประสบการณน์อ้ยกว่าว่า เด็กเมื่อวานซืน 
สิ่งเหล่านี ้ล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องบ่งชี ้หรือแสดงความคิด ความเชื่อ ลักษณะการโต้ตอบต่อ
เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึน้ของบุคคล คนเราโดยทั่วไปเมื่ออายุเพิ่มขึน้ ประสบการณ์มักจะเพิ่มขึน้ 
กระบวนการความคิดและความสนใจย่อมเปลี่ยนแปลงไป 

3. การศึกษา (Education) การศึกษาหรือความรู ้มีส่วนส าคัญเช่นกันต่อผู้รบัสาร 
ระดับการศึกษาที่ต่างกันในยุคสมัยที่ต่างกัน ระบบการศึกษาย่อมมีความแตกต่าง ส่งผลให้มี
ความคิดความอ่าน มีอุดมการณ์ และความตอ้งการที่ไม่เหมือนกัน คนส่วนใหญ่เลือกที่จะสนใจ
แนวความคิดในสิ่งที่ตนเองถนัดเป็นสิ่งส าคัญ แต่ละบุคคลมีการแสดงออกหรือลกัษณะพืน้ฐาน
ทางการศกึษาหรือสาขาวิชาที่เรียนมา เนื่องจากสถาบนัการศึกษาไดอ้บรมกล่อมเกลาใหแ้ต่ละคน
มีบุคลิกลกัษณะที่อาจมีความต่างกนั ในส่วนของอาจารยม์กัมีอิทธิพลต่อความคิดของผูเ้รียน โดย
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การสอดแทรกความรูส้ึกนึกคิดของตัวใหแ้ก่ผูเ้รียน ดังนัน้การศึกษาจึงเป็นส่วนหนึ่งในการเลือก
ของผูร้บั 

4. สถานภาพทางสงัคม และเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ เชือ้ชาติ ถ่ินฐาน พืน้ฐานของครอบครวั 
อาชีพ รายได้ และฐานะทางการเงิน สิ่งเหล่านีม้ีส่วนส าคัญส าหรบัการบ่งบอกสถานภาพทาง
สงัคม ซึ่งผลวิจยัไดช้ีใ้หเ้ห็นว่าสถานะทางสงัคมและเศรษฐกิจมีส่วนส าคญัในการตอบสนองของ
การสื่อสาร สถานภาพทางสังคม และเศรษฐกิจท าให้คนมีวัฒนธรรมที่ต่างกัน ประสบการณ์ที่
ต่างกนั รวมไปถึงทศันคติ ค่านิยม ความคิดและเปา้หมายที่ต่างกนั 

จากแนวคิดและทฤษฎีลกัษณะประชากรศาสตรท์ี่กล่าวมาขา้งตน้ ท าใหผู้ว้ิจยัน าแนวคิด
ของ ศิริวรรณ เสรีรตัน ์(2552) มาเป็นแนวทางและคน้หาเก่ียวกับลกัษณะดา้นประชากรศาสตรท์ี่
จะศกึษาการแบ่งส่วนตลาดตามตวัแปรดา้นประชากรศาสตร ์ซึ่งเป็นสว่นส าคญัในการระบุเจาะจง
ตลาดเป้าหมาย เพราะลกัษณะประชากรศาสตรท์ี่ต่างกนัจะบอกถึงพฤติกรรมที่แตกต่างกนัไปดว้ย 
เพื่อน ามาประยุกตใ์ชใ้นการศึกษาที่เก่ียวกบัการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลกูคา้
ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถบอกถึงลกัษณะบุคคลแต่ละบุคคลที่ใหผ้ลลพัธ์
แตกต่างกันออกไป อาทิเช่น เพศ บอกถึงความแตกต่างกันทางเพศ  ส่งผลให้แต่ละบุคคลมี
พฤติกรรมที่แตกต่างกัน เนื่องจากวัฒนธรรมและสังคมถูกหล่อหลอมมาในวัฒนธรรมที่ต่างกัน 
อายุ บอกถึงลกัษณะความแตกต่างกนัในเรื่องของความคิดและพฤติกรรม อีกทัง้ขึน้อยู่กบัการผ่าน
ประสบการณ์การใช้ชีวิตที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล ระดับการศึกษา บอกถึงลักษณะทาง
ความคิด ทัศนคติและบุคคลิกลกัษณะที่แสดงออกมีความแตกต่างกัน หากคนที่มีการศึกษาสูงจะ
ไดเ้ปรียบมากกว่ามกัจะมีความเขา้ใจและมีเหตผุล ซึ่งจะแตกต่างจากผูท้ี่มีการศึกษาต ่ากว่า อาชีพ 
บอกถึงลกัษณะของแต่ละบุคคลที่มีความจ าเป็นและความตอ้งการที่ไม่เหมือนกนั รายไดต่้อเดือน
บอกถึงลักษณะของความพึงพอใจในการที่ท า เพราะแต่ละคนมีความชอบ ความสนใจและ
เป้าหมายที่แตกต่างกนั และสถานภาพสมรส บอกถึงลกัษณะถึงพฤติกรรมการตดัสินใจต่างๆของ
คนได้ เช่น คนโสดการตัดสินใจมักจะเกิดขึน้โดยตัวเอง ซึ่งในขณะที่คนที่สมรสแล้วจะมีการ
ตดัสินใจรว่มกนักบัคู่สมรส 

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 
Kotler P (1997) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง 

ตวัแปรหรือเครื่องมือที่ส  าคญัที่ใชใ้นทางการตลาด สว่นใหญ่ในการใชเ้ครื่องมือในการใชเ้พื่อดงึดดู
ความสนใจ ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ใหรู้ส้ึกพึงพอใจ แรกเริ่มส่วนประสมการทางตลาด
มีทั้งหมด 4 ตัวแปรเท่านั้น (4Ps) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานที่หรือช่อง
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ทางการจัดจ าหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ในปัจจุบันมีเพิ่มเติมขึน้มาอีก  
3 ตัวแปร ไดแ้ก่ บุคคล (People) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ 
(Process) เพื่อให้สอดคล้องและตอบรับไปกับปัจจุบันที่มีการท าการตลาดในรูปแบบใหม่ 
โดยเฉพาะในดา้นของธุรกิจการบรกิาร ดงันัน้จึงกลายเป็นสว่นประสมทางการตลาด (7P’s) 

ศิริวรรณ เสรีรตัน ,์ ปริญ ลกัษิตานนท,์ และ ศุภร เสรีรตัน ์(2552) กล่าวว่า แนวความคิด
เก่ียวกับกลยุทธ์การตลาดที่ใชก้ับธุรกิจการใหบ้ริการ (Market Mix) การบริหารการตลาดยุคใหม่
นัน้ ขัน้ตอนการตดัสินใจซือ้ (Buying Decision Process) มีความเป็นล าดบัขัน้ โดยพบว่าผูบ้รโิภค
ที่ผ่านกระบวนการตัดสินใจ 7 ขั้นตอน คือ ธุรกิจที่ให้บริการจะใช้ส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix) หรือ 7P’s นั่นเอง 

เสรี วงษ์มณฑา (2542) กล่าวไวว้่า ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง กิจการมีสินคา้
และ/หรือบริการไว้ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายสามารถดึงดูดลูกค้า สร้าง
ความชอบใหก้บัลกูคา้ อีกทัง้ในส่วนของราคานัน้เป็นปัจจยัส าคญัเพราะลกูคา้มกัจะพิจารณาเป็น
อนัดบัแรกๆ ตอ้งเป็นราคาที่ลกูคา้สามารถยอมรบัไดแ้ละพรอ้มที่จะจ่าย มีช่องทางการจดัจ าหน่าย
ที่เหมาะสม สามารถชกัชวนโนม้นา้วเพื่อใหล้กูคา้เกิดความสนใจ ตดัสินใจซือ้ 

สดุาดวง เรืองรุจิระ (2543) ใหค้ านิยาม ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตวัแปรหรือ
เครื่องมือที่ส  าคัญในกระบวนการท าใหก้ิจกรรมทางการตลาดเป็นตัวกลางในการสื่อสารขอ้มูล
ระหว่างผูใ้หบ้รกิารกบัผูใ้ชบ้ริการที่มีศกัยภาพในการจงูใจใหผู้ใ้ชเ้กิดการใชบ้รกิาร โดยพืน้ฐานของ
ส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย 4 ปัจจัยหลัก ที่เรียกโดยทั่วไปว่า 4Ps แต่ในด้านการ
บริการนัน้มีอีก 3 ดา้นดว้ยกัน ซึ่งเรียกรวมว่า 7Ps ดังนัน้ องคก์รน าส่วนประสมทางการตลาดมา
ชกัจงูใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกิดทศันคติและพฤติกรรมต่างๆ ไปสูก่ารใชบ้รกิาร  

สรุปไดว้่า ส่วนประสมทางการตลาด คือการรวบรวมเครื่องมือต่างๆ มีส่วนเก่ียวขอ้งกับ
การตลาดและสามารถควบคมุธุรกิจน ามาใชใ้นการด าเนินการในส่วนต่างๆ เพื่อใหล้กูคา้เกิดความ
พึงพอใจและเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย ก่อใหเ้กิดคุณค่าแก่การบริโภคในการเลือกสินคา้หรือบริการ
นัน้ๆ เพื่อใหป้ระสบความส าเรจ็ตาม โดยมีองคป์ระกอบ ดงัต่อไปนี ้

2.1 ด้านผลิตภัณฑ ์(Product) 
ผลิตภัณฑ ์หมายถึง ธุรกิจไดท้ าการเอาสิ่งที่เสนอขายมาเปิดตัวสู่ตลาดใหเ้ป็นที่รูจ้ัก

อย่างกวา้งขวางและเกิดความสนใจ คน้หา และการใชบ้ริการน ามาสู่ผลกระทบต่อพฤติกรรมของ
ผู้ ใช้บ ริก ารจน เกิ ดความชื่ น ชอบและประทับ ใจ  (Armstrong & Kotler, 2009 , p. 616) 
ประกอบดว้ย รูปแบบผลิตภัณฑ ์สีสัน ราคา การใหบ้ริการ คุณภาพ ตราสินคา้ ความปลอดภัย 
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ตลอดจนความน่าเชื่อถือขององคก์ร ผลิตภัณฑเ์ป็นสิ่งต่างๆ ไดม้ากมายไม่ว่าจะเป็น สินคา้ การ
บริการ สถานที่  บุคคลหรือความคิด แม้กระทั่ งความรูส้ึก สิ่งส าคัญ ผลิตภัณฑ์นั้นต้องสรา้ง
อรรถประโยชน ์(Utility) พรอ้มทัง้มีคณุค่า (Value) ในสายตาของผูใ้ชบ้รกิาร สง่ผลไปยงัผลิตภณัฑ์
ไดร้บัการตอบสนองจากผูใ้ชบ้ริการนามาสู่การขายทั้งนีก้ารก าหนดกลยุทธ์ ดา้นผลิตภัณฑต์อ้ง
ค านึงถึงปัจจยัต่างๆ ดงันี ้
1.  ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง ข อ ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  ( Product/ Service Differentiation)  คื อ  
การสรา้งความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ หรือบริการใหม้ีความแปลกใหม่ และไม่เหมือนคู่แข่งหรือ
สรา้งความโดดเด่นในการแข่งขนัใหแ้ตกต่างอย่างสิน้เชิง 
2. องคป์ระกอบ (คุณสมบติั) ของผลิตภัณฑ ์(Product Component) ผลิตภัณฑม์ีคุณสมบติัหรือ
ประโยชนอ์ะไรที่สามารถตอบสนองผูใ้ชบ้ริการ รวมทั้งรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่สามารถดึงดูด 
คณุภาพในการใชบ้รกิาร ตราสินคา้ที่เป็นเอกลกัษณต่์อการจดจ า เป็นตน้ 
3. การระบุต าแหน่งผลิตภัณฑ ์(Product Positioning) การที่เขา้สู่ตลาดตอ้งทราบว่าองคก์รจะเขา้
ไปอยู่ในต าแหน่งใดในตลาด โดยองคก์รตอ้งออกแบบผลิตภัณฑเ์พื่อหาต าแหน่งและสรา้งความ
แตกต่างในต าแหน่งนัน้เพื่อไปสูต่ลาดใหม่ๆ ตอ้งมีคณุค่าและอยู่ในใจของกลุม่ลกูคา้เป้าหมาย 
4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) เทคโนโลยีก้าวไกลไปเรื่อยๆ ดังนั้น เพื่อให้
ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ อ ยู่ ใน ทุ ก สมั ย  อ งค์ ก รต้ อ งการป รับ ป รุงแล ะพัฒ น าผลิ ตภัณ ฑ์ ให้ ดี ขึ ้น 
และสิ่งส าคญัตอ้งค านึงถึงการตอบสนองของผูใ้ชบ้รกิารและตรงตามในสิ่งที่ลกูคา้ตอ้งการ 
5. กลยทุธเ์ก่ียวกบัสว่นประสมผลิตภณัฑ ์(Product Mix) และสายผลิตภณัฑ ์(Product Line) 

2.2 ด้านราคา (Price) 
คุณค่าของผลิตภัณฑ์ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมที่เขา้รบัการบริการซึ่งเป็นสิ่งที่

ผูใ้ช้บริการต้องจ่ายเพื่อให้ได้รบัการบริการหรือสินค้านั้น ซึ่งราคามีความส าคัญต่อการรบัรูใ้น
คณุค่าว่าการบริการหรือผลิตภณัฑ์มีความคุม้ค่ากบัเงินที่เสียไป (Armstrong & Kotler, 2009, p. 
616) โดยผูใ้ชบ้ริการจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่าของผลิตภัณฑ์กับราคา ดังนั้น ราคาถือเป็น
ตน้ทุนของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น หากคุณค่าสูงกว่าราคา ผูใ้ชบ้ริการย่อมท าการตัดสินใจซือ้
ในทนัทีเพราะไดร้บัคณุค่ามากกว่าเงินที่จ่ายไป ท าให้ควรตระหนกัและพิจารณาในการคิดกลยทุธ์
ดา้นราคา 
1. คณุค่าส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารสามารถรบัรูใ้นสายตาของกลุม่เป้าหมาย 
2.  ก า ร แ ข่ ง ขั น กั บ ผู้ เ ล่ น ใ น ท้ อ ง ต ล า ด  ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น ส ถ า น ก า รณ์ ที่ เ กิ ด ขึ ้ น  
สภาวะแวดลอ้ม และรูปแบบการแข่งขนั 
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3. ตน้ทนุบรกิารและค่าใชจ้่ายในการบรกิารเพื่อน ามาซึ่งผลิตภณัฑห์รือบรกิารเหลา่นั้น 
4. ปัจจยัที่เก่ียวขอ้งในการบรกิารอ่ืนๆ 

2.3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 
สว่นประกอบทางดา้นสถานที่ วตัถดิุบ อปุกรณท์ี่ใชใ้นการเคลื่อนยา้ยผลิตภณัฑแ์ละ

การบรกิารจากองคไ์ปสู่ตลาดหรือเป็นตวัช่วยในการกระจายผลิตภณัฑ ์ไม่ว่าจะเป็นการขนสง่ คลงั
เก็บสินคา้ และการเก็บสินคา้คงเหลือ ประกอบไปดว้ย 
1. ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Channel Distribution) หมายถึง กิจกรรมการเคลื่อนยา้ยผลิตภัณฑ์
แ ล ะ ก า ร บ ริ ก า ร ส า ห รั บ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร  ( Kotler & Keller, 2 0 0 9 ,  p. 787)  ไ ด้ ใ ห ้
ค านิยามว่าเสน้ทางที่ผลิตภัณฑห์รือการบริการถูกการเคลื่อนยา้ยหรือเปลี่ยนมือไปยังช่องทางที่
เตรียมไวใ้นช่องทางนัน้ ประกอบดว้ย ผูผ้ลิต คนกลาง ผูใ้ชโ้ดยตรงหรือผูใ้ชใ้นอตุสาหกรรม วิธีการ
ที่จะส่งไปยงัผูค้นเหล่านัน้มีวิธีการดังเช่น ช่องทางตรงที่เป็นวิธีการส่งจากผูผ้ลิตโดยตรงไปยงัผูใ้ช ้
หรือวิธีการผ่านคนกลางไปยงัผูใ้ช ้หรือการใชว้ิธีการทางอตุสาหกรรม 
2. การกระจายตวัของผลิตภณัฑแ์ละการบริการ หมายถึง กิจกรรมที่เริ่มตน้จากการวางแผน การ
วิเคราะห ์การปฏิบติั และการควบคมุในการเคลื่อนยา้ยผลิตภณัฑท์ี่เป็นวตัถดิุบในการผลิต ในการ
บริการ และสินคา้พรอ้มจ าหน่ายออกสู่ตลาดไปในจุดสุดท้ายของการใชบ้ริการเพื่อน าไปสู่การ
ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารไดต้รงจุดโดยองคก์รมีความมุ่งหวงัในก าไร 

2.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
เครื่องมือในการช่วยสื่อสาร การประชาสมัพันธท์ี่องคก์รมีหรือกระท าไปสู่ผูใ้ชบ้รกิาร 

เพื่อสรา้งความพอใจต่อผลิตภณัฑ ์บรกิาร หรือความเห็นส่วนบคุคล โดยมีการใชก้ารเชือ้เชิญจูงใจ
ใหเ้กิดความตอ้งการหรือการรบัรูว้่าเป็นสิ่งที่จ  าเป็นและมีประโยชนใ์นการใช ้จนเกิดความทรงจ า
ในตัวผลิตภัณฑ์และการบริการ โดยส่งผลไปยังความรูส้ึก ความเชื่อ และพฤติกรรมในการใช้
บริการ (Etzel, Walker, & Stanton, 2007, p. 677) การสื่อสารต้องใชข้้อมูลระหว่างผู้ให้บริการ
และผูใ้ชบ้ริการมีการสรา้งทศันคติ พฤติกรรมการซือ้ โดยการใชพ้นกังานขาย (Personal Selling) 
ในการเป็นผูป้ระสานงานในการติดต่อสื่อสารจนผูใ้ชบ้ริการเลือกใชบ้ริการ หรือการสื่อสารที่ไม่ใช้
คนในการสื่อสาร (Non Personal Selling) หรือวิธีการต่างๆ มากมายในปัจจุบนัมีเครื่องมือที่ช่วย
ในการติดต่อสื่อสารเพื่อเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายขององคก์รไดม้ากยิ่งขึน้ โดยการเลือกใชเ้ครื่องมือ  
การสื่อสารการตลาดแบบประสมประสานกัน (Integrated Marketing Communication) ในการ
สื่อสารนั้นต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของผู้ใช้บริการ สังเกตผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขันให้
สามารถบรรลจุดุหมาย เครื่องมือในการสนบัสนนุที่ส  าคญัในตลาด มีดงันี ้
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1. การโฆษณา (Advertising) ส่งเสริมการตลาดที่มีความนิยมสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดใ้น
รูปแบบกวา้งไม่ไดเ้ฉพาะเจาะจง ตอ้งมีค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานใหก้ับผูจ้ัดท ารายการ เพื่อให้
เป็นที่ดึงดูดและน่าสนใจ ตอ้งมีการสรา้งสรรคง์านโฆษณาออกให้มาใหโ้ดดเด่น มียุทธวิธีที่สื่อ
โฆษณาใหเ้กิดความสนใจจะและเกิดการจดจ าของผูใ้ชบ้ริการ 
2. การใชพ้นักงานขาย (Personal Selling) ผลิตภัณฑห์รือการบริการที่มีความละเอียดอ่อนหรือ
ขัน้ตอนในการใชบ้ริการค่อนขา้งยุ่งยาก วิธีการใชพ้นกังานขายเป็นเครื่องมือที่ส  าคญัในการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลกับบุคคลที่ท าใหผู้ใ้ชบ้ริการสามารถเขา้ใจในตัวของผลิตภัณฑห์รือการบริการได้
อย่างรวดเร็วผูใ้ชบ้ริการสามารถตดัสินใจไดอ้ย่างรวดเรว็เกิดจากผูใ้หบ้ริการแนะน าจูงใจ (Etzel et 
al., 2007, p. 675) การเสนอขายต้องมีการสรา้งความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ใช้บริการเนื่องด้วยการ
สื่อสารในวิธีการนีเ้ป็นการพบปะกบัลกูคา้โดยตรง 
3.  ก า ร ส่ ง เส ริ ม ก า ร ข า ย  (Sales Promotion)  เ ป็ น เค รื่ อ ง มื อ ใ น ก า ร โน้ ม น้ า ว ห รื อ 
จูงใจผูใ้ชบ้ริการไดใ้นระยะเวลาสั้น เกิดการกระตุน้ให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดการตอบสนองหรือการใช้
บริการ (Etzel et al., 2007, p. 677) ซึ่งสิ่งที่จะมากระตุน้ความสนใจในการใชบ้ริการ การทดลอง
ใช้หรือการใช้บริการคนสุดท้ายในช่องทางการจัดจ าหน่าย  การรีวิวหรือการประชาสัมพันธ ์ 
วิธีการนัน้ตอ้งเป็นที่แพรห่ลายตอ้งท าใหผ้ลิตภณัฑห์รือบรกิารมีประโยชนต่์อผูใ้ชบ้รกิารโดยตรงจน
ผูใ้ชบ้รกิารเหล่านัน้เกิดความพงึพอใจแลว้น าไปสู่การบอกต่อ ถือเป็นการสื่อสารที่ไม่มีค่าใชจ้่ายใน
การด าเนินหรืออาจมีการด าเนินเพียงเล็กน้อย ในส่วนเครื่องมือการประชาสัมพันธ์ (Public 
Relations) การสื่อสารที่ใชก้ารวางแผนโดยองคก์รเพื่อการสรา้งทัศนคติที่ส่งผลดีกบัตวัผลิตภณัฑ์
และการบริการ (Etzel et al., 2007, p. 677) เพื่อมุ่งหวงัใหก้ารประชาสมัพนัธส์่งเสริมภาพลักษณ์
ที่ดีต่อองคก์ร 

2.5 ด้านบุคคล (People) 
บุคคลที่มีส่วนเก่ียวข้องทั้งหมดในการน าเสนอการบริการที่ส่งผลต่อการรบัรูข้อง

ผูใ้ชบ้ริการ Kotler, 1996, อา้งถึงในศิริวรรณ เสรีรตันแ์ละคณะ (2546) อาทิ พนักงานที่ใหบ้ริการ
ลูกค้าและระบบรองรับการให้บริการในรูปแบบอ่ืนๆ ของตลาดการบริการ นอกจากนี ้
บุคลิกลกัษณะทัศนคติ พฤติกรรมของพนักงานในการใหบ้ริการถือเป็นสิ่งส าคัญในการส่งผลต่อ
การรบัรูข้องผูใ้ชบ้ริการ การเกิดความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ ในสว่นนีเ้นน้การสรา้งความสมัพนัธ์
ของลูกคา้ที่จะส่งผลใหเ้กิดการบริการ ไม่ใช่เพียงพนักงานที่คอยใหบ้ริการรวมถึงบุคคลที่อยู่ใน
สถานที่นั้นที่ผูใ้ชบ้ริการสามารถรบัรู ้เช่น พนักงานรกัษาความปลอดภัย เจา้หน้าที่ปฏิบติัในงาน
ต่างๆ 
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2.6 ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 
สภาพแวดลอ้มโดยรวมทัง้หมดในการเสนอแนะน าผลิตภัณฑแ์ละการบริการ ซึ่งสิ่ง

แรกที่ผู ้ใช้บริการเห็นได้อย่างชัดเจนนั้นคือสถานที่ให้บริการ มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานหรือการสื่อสารงานบริการ อาทิ เครื่องมืออุปกรณ์ ป้ายโฆษณา ความสะอาด ความ
พรอ้มใหก้ารบรกิร ขัน้ตอนวิธีการต่างๆ และที่ส  าคญัความเขา้ใจของผูใ้หบ้รกิาร สิ่งเหลา่นีส้ามารถ
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงคุณภาพของการบริการ และเกิดทัศนคติในทางบวกใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการเนื่องดว้ย
การบรกิารในตวัผลิตภณัฑธ์นาคารตอ้งท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความรูส้ึกมั่นใจ ปลอดภยั น าไปสูก่าร
ตดัสินใจเลือกใชจ้นเกิดความพงึพอใจ 

2.7 ด้านกระบวนการ (Process) 
กระบวนการ กลไก และวิธีการขั้นตอนในการเคลื่อนย้ายกิจกรรมที่เกิดขึน้ในการ

น าเสนอและการปฏิบติังาน ซึ่งกระบวนการในการที่จะใหผู้ใ้ชบ้ริการมีการตอบสนอง กระบวนการ
ตอ้งมีรูปแบบวิธีการที่เขา้ใจง่าย ผูใ้ชบ้ริการเกิดการรบัรูใ้นกระบวนการ จะส่งผลต่อประสบการณ์
ลูกคา้ ดว้ยกระบวนการใหบ้ริการต่างๆ มีมาตรฐานรองรบัการบริการและใหอ้ านาจผูใ้ห้บริการ
ตดัสินใจตามความตอ้งการของลกูคา้ในแต่ละราย จนน าไปสู่การส่งมอบที่รวดเร็วและสรา้งความ
พงึพอใจ 

ผูว้ิจัยตอ้งการที่จะศึกษาส่วนประสมทางการตลาดโดยผูว้ิจัยขออา้งอิงทฤษฎีของ 
(Armstrong & Kotler, 2009) โดยตอ้งการที่จะศึกษาส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
เครื่องมือในการด าเนินการใหก้ิจกรรมทางการตลาดเป็นตัวกลางในการสื่อสารขอ้มูลระหว่างผู้
ให้บริการกับผู้ใชบ้ริการที่มีศักยภาพในการจูงใจให้ผูใ้ชเ้กิดการใชบ้ริการ โดยพืน้ฐานของส่วน
ประสมทางการตลาดประกอบดว้ย 4 ปัจจัยหลกั ที่เรียกโดยทั่วไปว่า 4Ps แต่ในดา้นการบริการมี  
3 ปัจจัย ซึ่งเรียกรวมว่า 7Ps ดังนั้น องค์กรมักจะน าส่วนประสมทางการตลาดมาชักจูงเพื่อให้
ผูใ้ชบ้ริการเกิดทศันคติและพฤติกรรมต่างๆ ไปสู่การใชบ้ริการ เพื่อน ามาประยุกตใ์ชใ้นการศึกษาที่
เก่ี ยวกับการยอมรับ ใน เทคโนโลยี  Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารก รุงไทยใน เขต
กรุงเทพมหานคร 

3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพของระบบสารสนเทศ 
คุณภาพของระบบสารสนเทศ (Information System Quality) หมายถึง คุณภาพของ

ระบบสารสนเทศที่เหมาะสมในการใชง้าน มีวตัถุประสงคต์รงตามการใชง้าน คุณภาพของระบบ
สารสนเทศสามารถดูได้จากประโยชน์ที่ ใช้งาน มีความง่าย สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก  
ระบบมีเสถียรภาพ คณุภาพของระบบสารสนเทศ สง่ผลในแง่บวกดา้นการใชง้าน 
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Petter S and Fruhling A (2011) พบว่า คณุภาพระบบสารสนเทศกบัการตอบสนองทาง
การแพทยฉ์กุเฉิน สง่ผลในทิศทางบวกต่อความตัง้ใจในการใชง้านระบบสารสนเทศ  

Dong T.P. Cheng N.C. and Wu Y.C.J. (2013) ได้ท าการศึกษาบริการเว็บ ไซต์
เครือข่ายทางสังคมในยุคดิจิตอล กรณี Facebook ในไตห้วัน พบว่า คุณภาพระบบส่งผลในทิศ
ทางบวกกบัความพงึพอใจของผูใ้ชง้าน  

Chen Chen and Capistrano E. P. S. (2013) พบว่า ความส าเร็จของเว็บไซตพ์าณิชย์
อิเล็กทรอนิกสเ์ปรียบเทียบในระหว่างสองประเทศ พบว่า คุณภาพระบบส่งผลในทิศทางบวกต่อ
ความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน ขอ้มูลจริงที่น ามาใชม้ีความสอดคลอ้งกับในปัจจุบนั ท าใหก้ารเขา้ถึง
ระบบขอ้มลูสารสนเทศไดร้บัรูข้อ้มลูที่ทนัต่อสถานการณปั์จจบุนั 

Delone and McLean (2003) กล่าวถึง คุณภาพของระบบสารสนเทศ (Information 
System Quality) ประกอบดว้ย 

1. ด้านคุณภาพระบบโครงสรา้ง (System Quality) คือ ระบควรมีความสมบูรณ์
ครบถว้นสามารถเขา้ใจไดง้่าย ในส่วนของขอ้มูลนัน้ตรงประเด็นที่ตอ้งการจะสื่อสาร มีความเป็น
สว่นตวั รวมไปถึงในเรื่องของความปลอดภยัของระบบสารสนเทศที่น ามาใหบ้รกิาร 

2. ดา้นคณุภาพของขอ้มลู (Information Quality) คือ ระบบมีความเหมาะสมส าหรบั
การใชง้าน เป็นขอ้มลูที่เป็นประโยชน์ มีความพรอ้มในการใชง้าน สะดวกรวดเร็วในการตอบสนอง
ของการใช ้อีกทัง้ในสว่นของขอ้มลูตอ้งมีความน่าเชื่อถือ สามารถเชื่อในขอ้มลูได ้

3. ดา้นคณุภาพของการบริการ (Service Quality) คือ ความประทบัใจกบัการบรกิาร
นัน้รบัรูไ้ด ้มกีารรบัประกนั และการบรกิารควรรวดเรว็ในการตอบสนองของการบริการไดดี้ 

4. ดา้นความพึงพอใจของผูใ้ช ้(User Satisfaction) คือ ผูใ้ชม้ีความพึงพอใจโดยรวม
ในการใช้บริการ มีการกลับมาใช้ซ  า้ ระบบมีส่วนช่วยสรา้งความประทับใจ เพิ่มคุณค่าให้แก่
ผูร้บับรกิารทัง้ตอนเขา้รบับรกิารหรือภายหลงัการบรกิาร เพื่อใหเ้กิดความพงึพอใจสงูสดุ 

กระบวนการท างานของระบบสารสนเทศนั้นคือ การน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ ระบบ
ประมวลผล และน าไปสู่ผลลพัธ ์ดงันัน้คณุภาพของระบบสามารถค านึงไดจ้ากความง่ายในการใช้
งาน ความปลอดภยั ระบบมีเสถียรภาพ การตอบสนองไดอ้ย่างรวดเร็วและในการเขา้ถึงของระบบ
สารสนเทศสามารถเข้าใจได้ง่าย (Livari, 2005) ท าการทดสอบโดยการสังเกตแบบจ าลอง
ความส าเรจ็ของระบบสารสนเทศของ (Delone and McLean, 1992) ในระบบสารสนเทศใหม่ของ
องคก์ร พบว่า คณุภาพของระบบและคณุภาพของขอ้มลูที่สามารถรบัรูไ้ดเ้ป็นตวัวดัความพึงพอใจ
ของผูใ้ช้งาน (Li, 1997) ศึกษาเก่ียวกับความส าคัญในส่วนของปัจจัยความส าเร็จของคุณภาพ
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ระบบสารสนเทศที่สามารถรับรู ้ได้ การศึกษาก่อนหน้าได้ระบุปัจจัยความส าเร็จของระบบ
สารสนเทศเพิ่มเติมมากมาย ผลของการศึกษาไดร้ะบุปัจจยัที่ส  าคญั คือ ความถูกตอ้งของผลลพัธ์
ความน่าเชื่อถือของผลลพัธค์วามเชื่อมั่นในระบบของผูใ้ชง้าน และความทันต่อเวลาของผลลพัธ ์
(Goodhue and Thompson, 1995) พบความสมัพนัธร์ะหว่างความน่าเชื่อถือและการพึ่งพาระบบ 
ยงัมีการศึกษาอ่ืนที่ระบุความสมัพนัธท์ี่ส  าคัญระหว่างความง่ายต่อการรบัรูก้ารใชง้าน และการใช้
งานระบบวัดจากจ านวนของการใช้งานโปรแกรมที่แตกต่างกัน จ านวนธุรกิจคอมพิวเตอรท์ี่
สนบัสนุนงาน ระยะเวลา และความถ่ีในการใชง้านในระดบัองคก์าร ( Igbaria, Zinatelli, Cragg & 
Cavaye, 1997) ซึ่งผลการวิจัยทัง้หมดสอดคลอ้งกบัทฤษฏีโมเดลความส าเร็จในการใชง้านระบบ
สารสนเทศ 

3.1 คุณภาพระบบโครงสร้าง (System Quality) 
คุณภาพของระบบโครงสรา้ง หมายถึง ระบบที่มีความยืดหยุ่นสามารถในการ

ติดต่อสื่อสารและเวลาที่ใช้ในการตอบสนองของระบบ ซึ่งปัจจัยที่ส่งต่อคุณภาพของระบบมี
คณุภาพและมีความน่าเชื่อถือดงันี ้
1. ความน่าเชื่อถือของระบบ (System Reliability) หมายถึง ระบบที่มีความเสถียรภาพและสรา้ง
ความไวว้างใจใหก้บัผูใ้ช ้
2. ความรวดเร็ว (Speed) หมายถึง ความสามารถในการตอบสนองของเทคโนโลยีทันต่อความ
ตอ้งการ 
3. รูปแบบของระบบ (Design) หมายถึง มีความเป็นเอกลักษณ์  หรือความเฉพาะตัว มี
องคป์ระกอบต่าง ๆ ของศิลปะเขา้มาเป็นสว่นผสม 

Delone and McLean (1992) คุณภาพระบบมีผลอย่างมากต่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานทั่วไป โดยคุณภาพของระบบจะเป็นตัวแปรส าคัญของการวัดความส าเร็จของระบบ 
คณุภาพระบบใน 5 สว่น ดงัต่อไปนี ้ 
1. ความง่ายของการใชง้าน (Ease of Use) หมายถึง ผูใ้ชง้านสามารถเขา้ใชง้านระบบไดโ้ดยง่าย 
ไม่ซบัซอ้น  
2. ความปลอดภยัของการใชง้าน (Security) หมายถึง ระบบมีส่วนป้องกนัเก่ียวกบัขอ้มูลและส่วน
อ่ืนๆที่เก่ียวขอ้งกบัสว่นของผูใ้ชง้าน เช่น การถ่ายโอนขอ้มลูมีความปลอดภยั  
3. ความมีเสถียรภาพ (Reliability) หมายถึง ความคงเสน้คงวา ความสม ่าเสมอของการท างานของ
ระบบภายใตเ้งื่อนไขที่หลากหลาย  



  23 

4. ความรวดเร็วในการตอบสนอง (Response Times) หมายถึง ความรวดเร็วของเวลาที่ใชใ้นการ
ตอบสนองจากระบบตัง้แต่ผูใ้ชง้านรอ้งขอจนถึงเวลาที่ตอบกลบัมา  
5. ความสะดวกในการเขา้ถึง (Convenience of Access) ระบบสามารถเขา้ถึงไดอ้ย่างสะดวก
และมีประสิทธิภาพ  

Seddon (1997) ไดใ้หค้วามหมายของคุณภาพระบบว่า คณุภาพในการประมวลผล
ระบบซึ่งประกอบไปดว้ยทัง้ฮารด์แวรแ์ละซอตแ์วร ์

 Hou (2012) การศึกษาเชิงประจักษ์ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศ
ไตห้วัน รายละเอียดและการตรวจสอบเหมาะสมทฤษฏีโมเดลความส าเร็จในการใชง้านระบบ
เทคโน โลยีสารสน เทศของ (DeLone and McLean, 1992) และ (Pai and Huang, 2011)  
ไดท้ าการศึกษาการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีที่ไดร้บัการยอมรบัเพื่อแนะน าระบบสารสนเทศการดแูล
สขุภาพ จากงานวิจยัขา้งตน้พบว่า คณุภาพระบบมีอิทธิพลทางบวกต่อการใชง้านระบบสารสนเทศ 

Banathy (1968) ใหค้วามหมายของค าว่า ระบบ ระบบสามารถรวบรวม เก็บขอ้มูล
สิ่งต่างๆ ที่มนษุยไ์ดอ้อกแบบและคิดคน้ขึน้ใหต้รงตามคณุสมบติัที่ก าหนด 

Smith A.W. (1993)กล่าวว่า ระบบ หมายถึง องคป์ระกอบหลายสว่นมีความสมัพนัธ์
เชื่อมโยงกนั ซึ่งมีหนา้ที่ร่วมกันภายใตข้อ้จ ากดัของตนเอง โดยมุ่งไปสู่จุดหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง
รว่มกนั  

Koontz Harold and Weihrich Heinz (1978) กล่าวว่า ระบบ หมายถึง ชุดหรือการ
รวมตัวหลายๆสิ่ง ที่มีการเชื่อมโยงต่อกันหรือพึ่งพากัน โดยมีรูปแบบของความซับซ้อน เพื่อ
ความส าเรจ็ของจดุมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง 

จากความหมายของคุณภาพระบบโครงสรา้งข้างต้น สรุปได้ว่า  คุณภาพระบบ
โครงสรา้งเป็นระบบที่สามารถยืดหยุ่นส าหรับการใช้งานสามารถใช้ในการติดต่อสื่อสาร ใน
ลกัษณะที่สามารถเชื่อมโยงต่อกันหรือพึ่งพาอาศัยกัน และเวลาที่ใชใ้นการตอบสนองของระบบ
เป็นปัจจัยที่ส่งต่อคุณภาพของระบบโครงสรา้งใหม้ีคุณภาพและมีความน่าเชื่อถือ ซึ่งประกอบไป
ดว้ย ความน่าเชื่อถือของระบบ (System Reliability) ความรวดเร็ว (Speed) รูปแบบของระบบ 
(Design) และคุณภาพระบบโครงสรา้งมีผลอย่างมากต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานทั่ วไป  
โดยคณุภาพของระบบโครงสรา้งจะเป็นตวัแปรส าคญัของการวดัความส าเรจ็ของระบบ 

3.2 คุณภาพของข้อมูล (Information Quality) 
คุณภาพของข้อมูลสารสนเทศ ( Information Quality) เป็นปัจจัยด้านข้อมูล

สารสนเทศท่ีไดจ้ากการประมวลผลของระบบที่สง่ผลใหเ้กิดคณุภาพของขอ้มลูสารสนเทศดงันี ้
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1. ความครบถว้นสมบูรณ ์(Completeness) หมายถึง ขอ้มูลข่าวสารมีความครบถว้นทุกประการ 
และเป็นขอ้มลูเท็จจรงิ ต่อความตอ้งการในการใชบ้รกิาร 
2. ความถกูตอ้ง (Accuracy) หมายถึง ขอ้มลูที่มีความถกูตอ้งและเชื่อถือได ้
3. ความทันเวลา (Timeliness) หมายถึง ขอ้มูลมีการปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงที่ทันสมัยตลอดเวลา 
(Real Time) และทนัต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร 

Delone and McLean (2003) จากโมเดลความส าเร็จของระบบสารสนเทศของ 
Delone and Mclean ไดใ้หค้วามหมายของคณุภาพขอ้มลูออกเป็น 5 มิติ ดงันี ้ 
1. ความเป็นสว่นตวั (Personalized) หมายถึง ขอ้มลูมีความเหมาะสมตามลกัษณะเฉพาะบคุคล  
2. ความสมบูรณ์ของข้อมูล (Completeness) หมายถึง ข้อมูลมีความสมบูรณ์เพียงพอในการ
น าไปใชป้ฏิบติังาน  
3. ความสัมพันธ์ของข้อมูล (Relevance) หมายถึง ข้อมูลสามารถน าไปใช้ประโยชน์กับการ
ปฏิบติังานได ้ 
4. ความเขา้ใจของขอ้มลู (Understandability) หมายถึง ขอ้มลูง่ายต่อการท าความเขา้ใจเพื่อที่จะ
ประมวลผลต่อไป  
5. ความปลอดภัยของข้อมูล (Security) หมายถึง การจ ากัดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลอย่าง
เหมาะสมเพื่อรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู  

Caro et al. (2008) ไดก้ล่าวถึงค านิยามของคณุภาพขอ้มลูว่ามีตวัแปรที่หลากหลาย
ตามมมุมองของผูว้ิจยัหรือผูใ้ชง้าน แต่โดยทั่วไปนัน้คณุภาพขอ้มลู หมายถึง ความเหมาะสมในการ
ใชง้าน คณุภาพขอ้มลูจะตอ้งประเมินโดยบุคคลที่เป็นผูใ้ชข้อ้มลูเท่านัน้ และผูใ้ชข้อ้มลูอาจมีความ
คิดเห็นที่หลากหลายเก่ียวกบัการประเมินขอ้มลูในชดุเดียวกนั 

จากความหมายของคณุภาพของขอ้มลูขา้งตน้ สรุปไดว้่า ความเหมาะสมดา้นขอ้มลู
ในการน าขอ้มลูมาใชง้าน ซึ่งอาศยัการประเมินความเหมาะสมโดยผ่านผูใ้ชง้านขอ้มลูเท่านัน้ และ
ผูใ้ชง้านขอ้มูลแต่ละบุคคลอาจจะมีความคิดเห็นเก่ียวกับขอ้มูลที่หลายหลายในการการประเมิน
ข้อมูลภายในชุดเดียวกัน ซึ่งในงานวิจัยส่วนใหญ่ได้น าโมเดลความส าเร็จของ (Delone and 
McLean, 2003) ไปปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกบัระบบงานนัน้ๆ 

3.3 คุณภาพของการบริการ (Service Quality) 
คณุภาพของการบรกิาร (Service Quality) หมายถึง การใหบ้รกิารส าหรบัผูใ้ชบ้ริการ

ไดร้บั รวมถึงความน่าเชื่อถือการตอบสนอง ความเชื่อมั่น คณุภาพของการบรกิารมีดงันี ้
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1. ความน่าเชื่อถือของการบริการ (Service Reliability) หมายถึง ภาพลกัษณ์หรือความไวว้างใจ
ในการใหบ้รกิารต่อผูใ้ชบ้รกิาร 
2. การให้ความเชื่อมั่น (Assurance) หมายถึง การควบคุมคุณภาพเพื่อสรา้งความมั่นใจใหก้ับ
ผูใ้ชบ้รกิารไดอ้ย่างเป็นไปตามมาตรฐาน 
3. การตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง ความพรอ้มของการให้บริการดว้ยความเต็มใจ 
สามารถตอบสนองต่อผูใ้ชบ้รกิารไดท้นัท่วงที 

คิดเห็นเก่ียวกบัการบริการในลกัษณะองคร์วมเก่ียวกบัการรบัรู ้Parasuraman et al., 
2005, อา้งถึงในพรประภา ไชยอนุกลู (2557) ผลการศกึษาของ Parasuraman แสดงถึง การวดัผล
คณุภาพการใหบ้ริการตามการรบัรูข้องผูบ้รโิภค มีการใชรู้ปแบบของการเปรียบเทียบความรูส้ึกต่อ
การบริการที่คาดหวงัเก่ียวกบัการบริการตามที่รบัรู ้ขอ้สรุปที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือ การใหบ้ริการที่
มีคณุภาพ มีความสอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของผูร้บับริการหรือผูบ้ริโภคอย่างสม ่า เสมอ ดงันัน้ 
ความพึงพอใจในส่วนของการบริการจะมีส่วนที่สัมพันธ์โดยตรงกับสิ่งที่คาดหวังหรือไม่เป็นไป
ตามที่คาดหวัง (Confirm or Disconfirm Expectation) ของผูบ้ริโภค และยังเป็นสิ่งที่สามารถวัด
คุณภาพการให้บริการได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า (Customer Relationship) 
รวมทั้งเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าเหล่านี ้กลับมาซือ้ซ  า้หรือกลับมาใช้บริการเป็นประจ า (Customer 
Retention) กลายเป็นฐานลูกค้าที่มีความสัมพันธ์ในระยะยาว และส่งผลต่อความภักดีกับตรา
สินคา้หรือบรกิาร (Customer Loyalty) 

Lovelock C and Wirtz j (2011) ไดน้ิยามค าว่า “คณุภาพ” เป็นระดบัของการบรกิาร
ที่สรา้งความพึงพอใจใหแ้ก่ผูบ้ริโภคไดต้ามที่ผูบ้รโิภคตอ้งการหรือคาดหวงัไว ้และเมื่อน าคณุภาพ
มาใชใ้นบริบทของการบริการจึงกลายเป็น “คุณภาพการบริการ” ซึ่งเป็นค าใหม่ที่มีความหมาย
เฉพาะเจาะจงยิ่งขึน้ นั่นคือ การเปรียบเทียบสิ่งที่ผูใ้ชบ้รกิารคาดหวงักบัสิ่งที่ไดร้บัภายหลงัจากการ
บรกิาร Parasuraman A and Berry L. L. (1985) 

สมวงศ ์พงศส์ถาพร (2550) ไดก้ล่าวว่า คณุภาพการบริการเป็นทศันคติที่ผูร้บับรกิาร
มคีวามคาดหวงัจนกว่าจะไดร้บับรกิาร หากการบริการเป็นไปในระดบัที่ยอมรบัได ้ผูร้บับริการก็จะ
เกิดความพงึพอใจ และมีความแตกต่างกนัไปในแต่ละบคุคล 

Delone and McLean (1992) ไดก้ลา่วถึงความหมายของคณุภาพของการบริการคือ
การที่ผู ้ใช้งานได้รบัการตอบสนองจากการใช้บริการและผู้ให้บริการระหว่างการใช้บริการ ซึ่ง 
Delone and Mclean ไดใ้หค้วามหมายของคณุภาพการบรกิารใน 5 มิติ ดงันี ้
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1. ดา้นการตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง ผูใ้หบ้ริการตอบสนองอย่างเต็มใจและใหก้าร
ช่วยเหลือเป็นอย่างดีเมื่อผูใ้ชบ้รกิารตอ้งการ 
2. ดา้นความน่าเชื่อถือ (Reliability) หมายถึง ผูใ้หบ้ริการมีทักษะความรูท้ี่จ  าเป็นในการใหบ้ริการ
และสามารถใหบ้รกิารไดถ้กูตอ้ง 
3. ด้านการรบัประกัน (Assurance) หมายถึง ผู้ให้บริการสามารถให้บริการได้ตรงตามเวลาที่
ก าหนด 
4. ดา้นความเอาใจใส ่(Empathy) หมายถึง ผูใ้หบ้รกิารใหค้วามสนใจต่อปัญหาของผูใ้ชบ้รกิาร 
5. ดา้นความเป็นรูปธรรม (Tangiblity) หมายถึง เป็นลกัษณะกายภาพ อปุกรณ ์บุคลากรรวมถึงสิ่ง
ที่ใชใ้นการติดต่อสื่อสาร 

จากความหมายของคุณภาพของการบริการข้างต้น สรุปได้ว่า คุณภาพของการ
บริการหมายถึง การใหบ้ริการที่ผู ้รบับริการไดร้บัการตอบสนองจากการใชบ้ริการและระหว่างการ
ใชบ้ริการ ลกัษณะของการใหบ้ริการนั้นเป็นไปตามมาตรฐานการใหบ้ริการ รวมถึงท าใหเ้กิดผล
ลพัธท์ี่ดีและสามารถตอบสนองต่อความพงึพอใจของผูใ้ชง้าน 

3.4 ความพึงพอใจของผู้ใช้ (User Satisfaction) 
เกษมสนัต ์พิพฒันศิ์ริศกัดิ์ (2551) ใหค้วามหมายส าหรบัความพึงพอใจว่า หมายถึง

ความรูส้กึที่ดีของผูบ้รโิภคหลงัจากที่ไดใ้ชส้ินคา้หรือบรกิารนัน้แลว้ พบว่าดีจรงิตามที่คาดหวงั หาก
ลกูคา้เกิดความพึงพอใจแลว้นกัการตลาดตอ้งพยายามท าให้ผูบ้รโิภคกลบัมาซือ้ซ  า้ เกิดความภกัดี
ในตราสินคา้ และมีการบอกต่อไปยงัผูอ่ื้นอีก 

Roberts-Lombard M (2009) และ Kotler P (1999) ได้ให้นิยามส าหรับความพึง
พอใจของผูบ้ริโภคไวว้่า เป็นการเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังของผูบ้ริโภคที่ใชส้ินคา้หรือ
บรกิาร และผลลพัธท์ี่ไดร้บัจากการใชน้ัน้จริง หากผลลพัธท์ี่เกิดขึน้นัน้มากกว่าคาดคิดไว ้ลกูคา้จะ
เกิดความรู้สึกที่ ดี  ถ้าผลลัพธ์นั้นต ่ ากว่าที่คาดคิดไว้ ลูกค้าอาจจะไม่พึงพอใจหรือผิดหวัง 
เพราะฉะนั้นความพึงพอใจของผูบ้ริโภคจึงถูกผลกัดันจากความคาดหวังที่ไดข้องผูบ้ริโภค ความ
คาดหวงัจากการไดร้บับรกิาร และความคิดหวงัที่ไดร้บัจากคณุภาพนัน้ 

Wang and Chao–Yu (2011) ได้ท าการศึกษาคุณภาพระบบความพึงพอใจของ
ผูใ้ชง้านและประโยชนใ์นการใชง้านจากการใชเ้ครือข่ายโทรศพัทม์ือถือ กล่าวถึงความตัง้ใจที่จะใช้
งานเครือข่ายระบบโทรศัพทม์ือถือ 3.5G ในประเทศไตห้วัน (Lwoga, 2013) การวัดความส าเร็จ
ของเทคโนโลยี Library 2.0 ในส่วนของแอฟริกนั ความเหมาะสมของโมเดลความส าเร็จในการใช้
งาน ระบบสารสน เทศของ (Delone and McLean, 1992) และ  (Dong และคณ ะ , 2014)  



  27 

ไดท้ าการศึกษาการบริการเว็บไซตเ์ครือข่ายสงัคมในอตุสาหกรรมเนือ้หาดา้นดิจิตอล กรณีเฟสบุ๊ค
ในไต้หวัน จากงานวิจัยข้างต้น คุณภาพระบบส่งผลไปในทิศทางบวกต่อความพึงพอใจของ
ผูใ้ชง้าน 

Lovelock C and Wirtz j (2011) ไดน้ิยามค าว่า “คณุภาพ” เป็นระดบัของการบรกิาร
ที่สรา้งความพึงพอใจใหแ้ก่ผูบ้ริโภคไดต้ามที่ผูบ้รโิภคตอ้งการหรือคาดหวงัไว ้และเมื่อน าคณุภาพ
มาใชใ้นบริบทของการบริการจึงกลายเป็น “คุณภาพการบริการ” ซึ่งเป็นค าใหม่ที่มีความหมาย
เฉพาะเจาะจงยิ่งขึน้ นั่นคือ การเปรียบเทียบสิ่งที่ผูใ้ชบ้รกิารคาดหวงักบัสิ่งที่ไดร้บัภายหลงัจากการ
บรกิาร Parasuraman A and Berry L. L. (1985) 

Pham T.S. H. and Ahammad M.F. (2017) และ Oliver R.L. (1997) ศึกษาพบว่า 
ความพงึพอใจเป็นสิ่งที่ส  าคญัที่สดุในการตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ ซึ่งความพึงพอใจนีจ้ะ
เป็นประโยชนต่์อผลิตภัณฑ์เป็นอย่างมาก และมีความเป็นไปไดท้ี่จะมีการบอกต่อใหผู้อ่ื้นทราบ
อย่างแพรห่ลาย  

นิมิต ซุน้สัน้ (2558) กล่าวว่า คุณภาพการบริการจึงนับเป็นสิ่งที่ส  าคัญมากสิ่งหนึ่ง
ส าหรบัธุรกิจภาคบริการ อย่างไรก็ดีการจัดการคุณภาพการบริการถือเป็นเรื่องที่มีความซบัซอ้น
และยากพอสมควร เพราะแต่ละองคก์รจะตอ้งเขา้ใจว่าคณุภาพการบรกิารที่องคก์รน าเสนอนัน้คือ
อะไร และตอ้งประเมินอย่างไร เพื่อน าไปสู่การปฏิบติัที่ถูกตอ้งและไดม้าตรฐาน ดังนัน้การศึกษา
เพื่อท าความเขา้ใจเก่ียวกบัคณุภาพการบริการจึงเป็นหนทางหนึ่งที่ท าใหอ้งคก์รสามารถออกแบบ
การใหบ้รกิารที่เหมาะสม และสามารถน าไปใชป้ระเมินเพื่อพฒันาปรบัปรุงคณุภาพการบริการของ
องคก์รต่อไปได ้

ในส่วนของความหมายความพึงพอใจของผูใ้ชข้า้งตน้ สรุปไดว้่า ความพึงพอใจของ
ผูใ้ชง้านคือ การท าใหค้วามรูส้ึกของบคุคลที่ไดร้บัการบรกิารในสิ่งที่ดีและเป็นที่พงึพอใจ ประทบัใจ
ตามที่ผูร้บับริการตัง้ใจไวห้รือมากกว่าที่คาดหวงัไว ้ซึ่งความรูส้ึกดงักล่าวเกิดจากการที่ผูร้บับริการ
ไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการเป็นผูต้อบสนองเองหรือผูอ่ื้นตอบสนองให ้ความพึงพอใจจะ
เกิดขึน้ระดบัใดขึน้อยู่กบัปรมิาณการรบัการตอบสนองความตอ้งการที่เกิดขึน้ไดค้รบถว้นเพียงใด 

ธีรกิติ นวรัตน ณ อยธุยา (2547) กล่าวว่า ความพึงพอใจของลูกค้ามักมาจาก
ประสบการณ์ที่รบัรูไ้ดข้องการใหบ้ริการอย่างจริงใจ ลกูคา้จะมีความรูส้ึกถึงความคุม้ค่าในการใช้
บริการ ความพึงพอใจในส่วนของการบริการนั้นเป็นสิ่งที่เกิดความประทับใจที่ยากกว่าสินค้า 
เนื่องจากคุณภาพของสินค้าเป็นสิ่งที่ เป็นมาตราฐานในส่วนของคุณภาพการบริการขึน้อยู่กับ
ความรูส้ึกหรือบุคคล สามารถเปลี่ยนแปลงตามความรูส้ึกและเหตุการณ์ต่างๆ ณ ขณะนัน้ หรือ
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ลกูคา้บางรายอาจจะมีความเฉพาะเจาะจงมากกว่าความตอ้งการที่พนกังานจะสามารถบริการให้
ได ้สง่ผลใหเ้กิดความไม่ประทบัใจ ดงันัน้ การที่จะสรา้งใหเ้กิดความพงึพอใจมี 3 สว่น 
1. ผูร้บับริการรูส้ึกตอ้งการและคาดหวังส าหรบัการบริการมีความแตกต่างกันไปของส่วนบุคคล 
รวมทัง้การใหบ้รกิารในแต่ละครัง้ก็มีความแตกต่างและเปลี่ยนแปลงไปแต่ละครัง้ไดเ้ช่นกนั 
2. ความพึงพอใจของลูกคา้มีผลมาจากความรูส้ึก สภาวะทางอารมณ์ที่เกิดขึน้ในขณะรบับริการ
รวมถึงความเต็มใจของพนกังานที่ใหบ้รกิาร 
3. สภาพแวดลอ้มอื่นๆ ตวัอย่างเช่น สภาพอากาศ สถานที่ ลว้นสง่ผลต่อความพึงพอใจของลกูคา้ที่
เข้ า ม า ใช้ บ ริ ก า ร ห รื อ เข้ า ม า เพื่ อ รับ ป ระ ท าน อ าห า ร ใน ส ถ าน ที่ ที่ ม า ใช้ บ ริ ก า ร  
อีกทัง้ความพึงพอใจของลกูคา้นัน้อาจจะรวมถึงปริมาณลกูคา้ที่มาใชบ้ริการดว้ย หากมีปรมิาณที่มี
จ านวนมากในการเขา้ใชบ้รกิารก็สง่ผลใหไ้ม่อยากเขา้มาใชบ้รกิาร หรือมีความจ าเป็นตอ้งใชบ้รกิาร
ลกูคา้จะมีแนวโนม้เก่ียวกบัความไม่พอใจเกิดขึน้มากกว่าปกติ ควรจดัสรรระบบการใหบ้รกิารอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

จากแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับคุณภาพของระบบสารสนเทศที่กล่าวมา ท า ให้ผู ้วิจัย
ตอ้งการที่จะศึกษาคุณภาพของระบบสารสนเทศโดยผูว้ิจัยขออา้งอิงทฤษฎีของ (DeLone and 
McLean, 2003) ตอ้งการที่จะศึกษาคุณภาพของระบบโครงสรา้ง  ที่เหมาะกับการใชง้าน มีความ
สมบูรณ์ เขา้ใจง่าย มีความปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่น ามาให้บริการ ดา้นคุณภาพของ
ข้อมูล ระบบมีความเหมาะสมส าหรับการใช้งานตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน มีความ
น่าเชื่อถือ ความรวดเรว็ในการตอบสนอง และประโยชนใ์ชส้อย เรื่องของคณุภาพการบริการนัน้คือ
สิ่งที่สัมผัสไดแ้ละส าหรบัความพึงพอใจของผูใ้ช้ เกิดจากใชบ้่อยครัง้และความพึงพอใจโดยรวม 
ดังนัน้ คุณภาพของระบบสารสนเทศสามารถน ามาพิจารณาไดจ้ากในแต่ละดา้นของการใชง้าน
เพื่อน ามาประยุกตใ์ชใ้นการศึกษาที่เก่ียวกบัการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลกูคา้
ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับในเทคโนโลยี 
4.1 ความหมายและนิยามการยอมรับเทคโนโลยี 

เอกลกัษณ ์ธนเจรญิพิศาล (2554) ใหค้ านิยามว่าเป็นการน าเทคโนโลยีนัน้เพื่อการใช้
งาน ก่อใหเ้กิดผลลพัธท์ี่ดี ซึ่งสง่ผลใหเ้กิดการลงทนุและการใชง้านเทคโนโลยี 

สิงหะ ฉวีสุข และ สุนันทา วงศจ์ตุรภัทร (2555) ใหค้ านิยามว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้
บุคคลเกิดความเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีผลมาจากเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นในส่วนของลกัษณะพฤติกรรม 
ทศันคติที่สง่ผลต่อเทคโนโลยี รวมไปถึงการใชง้านเทคโนโลยี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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ศศิพร เหมือนศรีชยั (2555) ไดใ้หค้  านิยามว่าส่วนส าคญัในการใชง้านที่เก่ียวขอ้งกับ
เทคโนโลยี สามารถใชแ้ละอยู่ร่วมกับเทคโนโลยีส่งผลเกิดการเรียนรู ้ประสบการณ์ และความ
ตอ้งการใชง้านในสว่นที่เก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลย ี

จากความหมายที่กล่าวมา สรุป การน าเทคโนโลยีที่เกิดการยอมรบั ท าความเขา้ใจ
และตัดสินใจที่จะน าเอาเทคโนโลยีไปใช้งานนั้นสร้างประโยชน์แก่คนทั่ วไปหรือเกิดความ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมและการใชง้านเทคโนโลยี รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมา
ใชง้านสรา้งประสบการณ ์และการเรียนรูท้ี่จะใชง้านเทคโนโลยีเพิ่มเติม 

4.2 ลักษณะของการยอมรับเทคโนโลยี 
ภานพุงศ ์เสกทวีลาภ (2557) ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัการยอมรบัเทคโนโลยีว่าเป็นขัน้ตอน 

(Process) ที่เกิดขึน้ของแต่ละบุคคลเริ่มจากการไดย้ินในเรื่องวิทยาการความกา้วหน้า จนถึงขั้น
ยอมรบัในการน าใชง้านในที่สุด กระบวนการนีม้ีความคลา้ยคลึงกับกระบวนการเรียนรูแ้ละการ
ตดัสินใจ (Decision Making) ไดแ้บ่งออกเป็น 5 ขัน้ตอน 
1. ขัน้รบัรูห้รือต่ืนตน (Awareness Stage) ส่วนเริ่มแรกส าหรบัการยอมรบัหรือปฏิเสธสิ่งที่เกิดขึน้
ใหม่หรือมีวิธีการที่แตกต่าง ขัน้นีเ้ป็นขั้นที่ไดร้บัรูเ้ปิดกวา้งในสิ่งใหม่ๆ อาจจะมีความเก่ียวขอ้งกับ
การประกอบอาชีพหรือการใชช้ีวิตของตนเอง แต่ในสว่นที่ไดร้บัยงัไม่ทราบถึงขอ้มลูที่ชดัเจนซึ่งการ
รบัรูส้ว่นใหญ่เป็นการรบัรูโ้ดยบงัเอิญ 
2. ขั้นสนใจ (Interest Stage) เกิดความสนใจในรายละเอียดเก่ียวกับความก้าวหน้าใหม่ๆ มี
พฤติกรรมที่มีลักษณะสนใจ ในขั้นนี ้ได้รับรายละเอีดยเก่ียวกับวิธีการใหม่มากขึ ้นและมี
กระบวนการคิดมากกว่าขัน้แรก 
3. ขั้นประเมินค่า (Evaluation Stage) เริ่มคิดไตร่ตรองหาวิธีลองใช้วิธีการใหม่ๆ โดยมีการ
เปรียบเทียบในส่วนของขอ้ดีและขอ้เสีย ก่อนที่จะตัดสินใจใช ้โดยทั่วไปอาจจะคิดว่าวิธีการนี ้มี
ความเสี่ยงยงัไม่ทราบถึงผลลพัธท์ี่ตามมาจึงตอ้งมีแรงผลกัดนั (Reinforcement) เพื่อใหเ้กิดความ
แน่ใจ โดยอาจจะตอ้งมีการแนะน าเพื่อใชป้ระกอบการคิดวิเคราะห ์
4. ขัน้ทดลอง (Trial Stage) เริ่มทดลองกับคนกลุ่มหนึ่ง สงัเกตดูถึงผลตอบรบัที่ไดจ้ากการตอบรบั 
โดยใชว้ิธีน าเสนอใหม่ใหส้อดคลอ้งสถานการณข์องแต่ละบุคคล ในส่วนนีจ้ะมีการคน้หาข่าวหรือ
ความคิดเห็นที่มีความเฉพาะเก่ียวกบัสิ่งใหม่ 

5. ขัน้ตอนการยอมรบั (Adoption Stage) เป็นในส่วนของการน าไปใชง้านจริง กลุ่ม
คนที่มีการยอมรบัเก่ียวกบัวิทยาการความกา้วหนา้ใหม่ๆ นัน้เป็นประโยชนต่์อการใชง้าน 
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4.3 แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยีของผู้ใช้งาน Technology Acceptance 
Model: TAM  

Davis F.D (1989) เป็นทฤษฎีที่กล่าวถึงการยอมรบัของผูใ้ชเ้ทคโนโลยีถูกพัฒนามา
จากทฤษฎีการกระท าดว้ยเหตผุล (Theory of Reasoned Action: TRA) โดยทฤษฎีดงักล่าวนีส้่วน
หลักๆ ไดแ้ก่ การรบัรูถ้ึงประโยชน์ที่เกิดจากการใชง้าน (Perceive Usefulness) หมายถึงระดับ
ความเชื่อว่าจะช่วยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได ้และการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน (Perceive 
ease of use) หมายถึง ความเชื่อเก่ียวกบัเทคโนโลยีนัน้ไม่ตอ้งใชค้วามพยายามที่จะใชง้าน ซึ่งจะ
ส่งผลต่อไปยังทัศนคติที่มี ต่อการใช้ (Attitude Toward Use) และส่งผลไปยังความตั้งใจใช ้
(Intention to use) จากนั้นจึ ง เกิดการใช้งานจริง  (Actual System Use) สามารถอ ธิบาย
ความหมายของปัจจยั ดงัรูปภาพที่ 2.1 

ภาพประกอบ  2 แบบจ าลองการยอมรบัของผูใ้ชง้านเทคโนโลยี 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : Fred D. Davis (1989) 

การรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน (Perceive Usefulness) หมายถึง การรบัรู ้
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และอาจจะไม่ใชค้วามพยายามมากนัก อีกทัง้การรบัรูเ้ก่ียวกบัการใชง้านง่ายส่งผลต่อการใชง้าน
และสง่ผลในทางออ้มในสว่นของระบบ 

ทศันคติที่มีต่อการใช ้(Attitude toward use) หมายถึง ทศันคติและความสนใจที่จะ
ใชเ้ป็นเจตนาที่เป็นผลมาจากการรบัรูเ้ก่ียวกับประโยชนแ์ละการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชร้ะบบ 
หากผูใ้ชส้มัผสัไดว้่าเทคโนโลยีนัน้มีประโยชนห์รือมีการใชง้านที่ง่าย ส่งผลใหเ้กิดทัศนคติที่ดี รวม
ไปถึงความตัง้ใจที่จะใชเ้ทคโนโลยี 

ความตัง้ใจใช ้(Intention to use) หมายถึง ความพยายามของผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัการใช้
งาน และความเป็นไปไดท้ี่จะยอมรบั และใชง้านต่อเนื่อง 

Venkatesh Davis and Morris, 2003, อา้งถึงใน สิงหะ ฉวีสขุ และ สนุนัทา วงศจ์ตรุ
ภัทร (2555) กล่าวถึงทฤษฎีรวมของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี (Unified Theory of 
Acceptance and Use of Technology หรือ UTAUT) เกิดจากการประยุกตข์อ้มูลจาก 8 ทฤษฎี 
ไดแ้ก่ 

1. ทฤษฎีส าหรับการเชื่อมโยงระหว่างความเชื่อและทัศนคติที่มี ต่อพฤติกรรม 
(Theory of Reasoned Action: TRA) 

2. ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยีของผู้ใช้งานที่ใช้ในการชี ้วัดความส าเร็จในการ
พฒันาการใชเ้ทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) 

3. ทฤษฎีที่ใชส้  าหรบัการวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัจิตวิทยาในการกระตุน้แรงจูงใจที่อธิบาย
ถึงการแสดงออก (Motivational Model: MM) 

4. ทฤษฎีที่ศึกษาดา้นพฤติกรรมที่ไดร้บัการพัฒนาและมีส่วนขยายมาจากทฤษฎี 
TRA (Theory of Planned Behavior: TPB) 

5. ทฤษฎีที่ผสมผสานกนัระหว่าง TAM กับ TPB ส  าหรบัทดสอบการวิจัยที่เก่ียวขอ้ง
กับประสบการณ์การใช้ระบบว่าส่งผลต่อการปรบัปรุงและการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือไม่ 

6. ทฤษฎีที่ใชว้ดัการใชง้านจรงิในเทคโนโลยีและใชค้าดคะเนเก่ียวกบัการยอมรบัและ
การใชเ้ทคโนโลยีของแต่ละบคุคล (Model of PC Utilization: MPCU) 

7. ทฤษฎีพืน้ฐานทางสังคมที่ใชศ้ึกษาเก่ียวกับความหลากหลายของปัจจัยในการ
กล่าวถึงนวัตกรรมและใชส้  าหรบัเครื่องมือที่เก่ียวขอ้งกับนวัตกรรมภายในองค์กร (Innovation 
Diffusion Theory: IDT) หรือ (Diffusion of Innovations: DOI) 
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8. ทฤษฎีด้านพฤติกรรมมนุษย์ที่พบว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้นเกิดจาก
สิ่งแวดลอ้ม และพฤติกรรมส่วนบุคคล (Social Cognitive Theory: SCT) เมื่อน ามารวมกนั พบว่า
หลกัการของทฤษฎี UTAT คือ ศึกษาพฤติกรรมการใช ้ที่ไดร้บัการแสดงออกจากความตัง้ใจของ
พฤติกรรม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจแสดงพฤติกรรม มี 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ 1. ความคาดหวงัต่อ
ประสิท ธิภาพ  (Performance Expectancy) 2. ความคาดหวังต่ อความพยายาม  (Effort 
Expectancy) 3. อิทธิพลของสงัคม (Social influence) รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรบัการ
ใช้งานมีความสัมพันธ์โดยตรงต่อพฤติกรรมการใช้ ในส่วนตัวแปรเสริม 4 อย่าง ได้แก่ 1. เพศ  
2. อายุ 3. ประสบการณ ์4. ความสมคัรใจ ลว้นส าคญัในการเชื่อมโยง (Conjunction) แบบจ าลอง
ทัง้หมด 8 ทฤษฎีใหก้ลายเป็นทฤษฎีรวม ความสมัพันธ์ระหว่างปัจจัยหลักและตัวแปรเสริมตาม
ทฤษฎี UTAT 
1. ความหวังในการด าเนินการ (Performance Expectancy) คือ ความเชื่อสว่นบุคคลที่จะช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่ เก่ียวข้องกับเทคโนโลยี  ส่วนที่ เก่ียวข้องหรือมีลักษณะ
คลา้ยกนักบัความคาดหวงัในประสิทธิภาพมีดงัต่อไปนี ้

1.1 การรับรู ้ถึงประโยชน์ที่ ได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ  ใช้วัดระดับ
ผลผลิต (Productivity) ประสิทธิภาพ (Performance) ประสิทธิผล (Effectiveness) และประโยชน ์
(Usefulness) 

1.2 ความสามารถของระบบสารสนเทศ บุคคลแต่ละคนเชื่อว่า  การใชง้าน
ระบบสารสนเทศจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท างานได ้รวมถึงใชว้ดัระดบัที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ของงาน (Effect on the Performance of Job) การเพิ่มคุณภาพของผลลัพธ์และลดระยะเวลา 
การเพิ่มในสว่นของคณุภาพของผลลพัธ ์การเพิ่มประสิทธิผล การเพิ่มปรมิาณ การช่วยในงาน 

1.3 แรงจูงใจภายนอก ใชว้ัดระดับ ผลผลิต ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ประโยชน ์รวมถึงการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่ไดร้บัจากเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนีย้งัหมายถึงการ
วดัระดบัผลส าเรจ็ (Accomplish) และความง่ายกว่า (Easier) 

1.4 ความคาดหวังในผลลัพธ์ของการท างาน (SCT) สามารถใช้วัดระดับ 
ความส าเร็จการใช้เวลาน้อยลง (Spend Less Time) การเพิ่มคุณภาพในส่วนของงาน และ
คาดหวงัใหผู้อ่ื้นมองเห็นถึงความสามารถของตนเอง เพิ่มโอกาสในการเลื่อนขัน้ 

1.5 นวัตกรรมนั้ นมี ข้อ ได้ เป รียบหรือมี ข้อ ดีกว่ า  (DOI) ใช้วัด ระดับ 
ความส าเรจ็ คณุภาพ ผลผลิต การใชง้านที่ง่ายกว่า ซึ่งมีประโยชน ์
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สรุปว่า ความคาดหวังต่อการปฏิบัติงาน (Performance Expectancy) ได้น ามาใช้วัดระดับ 
ประโยชน ์ความส าเรจ็ ผลผลิต และโอกาสในการปฏิบติังาน 
2. ความคาดหวังด้านความพยายามของผู้ใช้งานระบบ (Effort Expectancy) คือ ในส่วนของ
การท างานมีความง่ายและสะดวก มีส่วนเก่ียวข้องและมีแนวคิดเหมือนกันกับความคาดหวัง
เก่ียวกบัความพยายาม ประดว้ย 3 ตวัชีว้ดั 

2.1 การรบัรูว้่าเป็นระบบที่ง่ายต่อการใชง้าน (TAM/TAM2) สามารถบ่งบอก
ถึงความส าเรจ็ ความง่าย และไม่ตอ้งใชค้วามพยายามมากนกั (Free of Effort) 

2.2 นวัตกรรมมีความยากหรือง่ายต่อการใช้งาน (MPCU) สามารถวัด
เก่ียวกบัความซบัซอ้น การใชเ้วลา รวมไปถึงเรียนรูเ้ก่ียวกบังาน 

2.3 ง่ายต่อการใชง้าน (DOI) สามารบอกไดถ้ึงความยาก-ง่าย ความเขา้ใจได้
ง่ายและระยะเวลา 

สรุปว่า ความคาดหวงัในความพยายาม สามารถใช้บอกถึงความง่ายต่อการ
ใชง้าน และการเรียนรูท้ี่จะใชง้าน (Learning to Operate) 
3. อิทธิพลจากสังคม (Social Influence) คือ วัดระดับความเข้าใจของแต่ละบุคคลเก่ียวกับ
ความ ส าคัญ ในการใช้ ระบบ ใหม่ ใน การปฏิ บั ติ งาน  มี ก ารระบุ เ ก่ี ย วกับพ ฤ ติก รรม  
3 ปัจจยั ดงัต่อไปนี ้

3.1 การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective Norm) ความเข้าใจเก่ียวกับ
บคุคลและการแสดงออกของพฤติกรรมของบคุคลที่มีสว่นเก่ียวขอ้งต่อตนเอง 

3.2 ปัจจัยด้านสังคม (Social Factors) ความสัมพันธ์ของบุคคลในการ
แสดงออกถึงวฒันธรรมและการยอมรบัระหว่างบุคคลที่อยู่ในเหตกุารณท์างสงัคมเหลา่นัน้ 

3.3 ภาพลกัษณ์ (Image) การใชน้วัตกรรมที่สามารถเขา้ใจในการช่วยสรา้ง
ภาพลกัษณห์รือสถานภาพทางสงัคม 
สรุปว่า อิทธิพลของสงัคม สามารถใชว้ดัระดบัของความส าคญัที่มีอิทธิพลเก่ียวขอ้งกบับุคคลรอบ
ขา้งหรือสงัคมในการใชง้าน 
4. สภาพของส่ิงอ านวยความสะดวกในระบบ (Facilitating Condition) คือ ความเชื่อของแต่
ละบคุคลว่าโครงสรา้งพืน้ฐานองคก์รมสี่วนช่วยสง่เสริมหรืออ านวยความสะดวกส าหรบังาน สว่นที่
มีความเก่ียวข้องและมีลักษณะเช่นเดียวกับสภาพสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน 
ประกอบดว้ย 3 ตวัชีว้ดั คือ 
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4.1 การรับรู ้ถึงการควบคุมพฤติกรรมตนเอง การแสดงพฤติกรรมใดๆ 
น ามาใชว้ดัระดบัความสมบูรณข์องทรพัยากรที่ถูกน าไปใชป้ระโยชน ์(Availability) รวมทัง้ความรู ้
และความสามารถ อย่างไรก็ตาม (Ajzen, 2010) มีการเสนอแบบจ าลองตามล าดับขั้น 
(Hierarchical or Higher-order Model) ที่สามารถอธิบายรายละเอียด เก่ียวกับลักษณะของ
พฤติกรรมที่ตนเองแสดงออมถึงพฤติกรรมต่างๆ รูปแบบที่เกิดขึน้หรือมีการสรา้งมาจากความ
เชื่อมั่นของผู้ใช้งานที่สามารถวัดระดับความสามารถของบุคคล (Person’s Capabilities) และ
ความสามารถในการควบคุม (Control Ability) ที่สามารถวัดระดับความสมบูรณ์ของทรพัยากรที่
ถกูน าไปใชป้ระโยชน ์หาความรู ้และความสามารถ 

4.2 สภาพสิ่งอ านวยความสะดวกในการใชง้าน สามารถวดัระดบัทรพัยากรที่
ถกูน าไปใชป้ระโยชน ์

4.3 ความสอดคลอ้งหรือความเหมาะสมกบัผูใ้ชง้าน สามารถวดัระดบัความ
สอดคลอ้ง (Compatible) ความเหมาะสม (Fit) 
สรุปว่า สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรบัการใชง้าน สามารถวัดระดับ ในส่วนของความจ าเป็นต่อ
ความรู ้และความเหมาะสม 
5. ความไว้วางใจ (Trust) หมายถึง ความไวว้างใจเป็นส่วนส าคญัอย่างยิ่ง ในการสรา้งความเชื่อ
ใจและพัฒนาความสมัพันธ์ในทิศทางบวก ในเรื่องของความไวว้างใจและความเชื่อใจของลูกคา้ 
การสรา้งความมั่นใจใหก้ับลูกคา้และการส่งมอบการบริการที่มีคุณภาพน าไปสู่ความไวว้างใจที่
เพิ่มขึน้ ไดท้ าการศึกษาความไวว้างใจอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของจิตวิทยาและ
เศรษฐศาสตร ์ในส่วนของจิตวิทยา ที่ผ่านมาความไวว้างใจโดยทั่วไปมุ่งเนน้ในดา้นคุณลักษณะ
เฉพาะของบคุคล (Personal Characteristics) อย่างเช่น นิสยั ทศันคติ และแรงจงูใจ 
จากแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัการยอมรบัเทคโนโลยี ท าใหผู้ว้ิจยัตอ้งการที่จะศึกษาทฤษฎี
การยอมรบัเทคโนโลยีโดยผู้วิจัยขออ้างอิงทฤษฎีของ (Davis, 1989) ประกอบด้วย การรบัรูถ้ึง
ประโยชน์ที่ เกิดจากการใช้งาน (Perceive Usefulness) ซึ่งหมายถึงระดับความเชื่อว่าจะช่วย
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพได ้และการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน (Perceive Ease of Use) ซึ่ง
หมายถึง ความเชื่อเก่ียวกบัเทคโนโลยีนัน้ไม่ตอ้งใชค้วามพยายามที่จะใชง้าน ซึ่งจะส่งผลต่อไปยงั
ทัศนคติที่มีต่อการใช้ (Attitude Toward Use) และส่งผลไปยังความตั้งใจใช ้(Intention to use) 
จากนัน้จึงเกิดการใชง้านจริง (Actual System Use) เพื่อน ามาประยุกตใ์ชใ้นการศึกษาที่เก่ียวขอ้ง
กบัการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 
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5. ข้อมูลเกี่ยวข้องกับบริการธนาคารกรุงไทย 
5.1 ประวัติความเป็นมา 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด เริ่มเปิดด าเนินการครัง้แรก เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2509 โดย
การควบกิจการของธนาคารเกษตร จ ากดั และธนาคารมณฑล จ ากดั โดยมีกระทรวงการคลงัเป็นผู้
ถือหุน้รายใหญ่ และมีการรวมกิจการของธนาคารทั้งสองธนาคารเขา้ดว้ยกัน เพื่อสอดคลอ้งกับ
นโยบายของรฐับาล ท าการตัง้ชื่อใหม่เป็นธนาคารกรุงไทย จ ากดั และชื่อภาษาองักฤษ “KRUNG 
THAI BANK LIMITED” และมี สัญ ลักษณ์  “นกวายุภักษ์ ” เช่ น เดี ยวกันกับ เครื่อ งหมาย
กระทรวงการคลงั 

ในระยะแรกของการก่อตัง้ธนาคารกรุงไทย จ ากัด ไดใ้ชส้ถานที่ส  านักงานใหญ่ของ
ธนาคารเกษตร จ ากดั ซึ่งตัง้อยู่ที่ถนนเยาวราช เป็นที่ท าการส านกังานใหญ่ มีสาขาทัง้หมด 81 แห่ง 
มีทุนจดทะเบียน 150 ลา้นบาท การรวมธนาคารนัน้เพื่อใหเ้ป็นธนาคารภาครฐัและมีความมั่นคง 
รวมทัง้ในเรื่องของการคุม้ครองส าหรบัผูท้ี่ฝากเงิน การบริการลูกคา้สามารถบริการไดเ้พิ่มมากขึน้
และยงัอ านวยประโยชนต่์อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไดม้ากขึน้ดว้ย 

ผลการด าเนินงานมีการขยายตัวเพิ่มมากขึน้ ส่งผลใหอ้าคารส านักงานใหญ่เดิมมี
ความคบัแคบ ท าใหก้ารปฎิบติังานอาจสะดดุลงบา้งและมีความไม่สะดวกในบางพืน้ที่ ธนาคารจึง
ได้เปลี่ยนที่ปฎิบัติการอาคารส านักงานใหญ่มาในพื ้นที่  เลขที่  35 ถนนสุขุมวิท เมื่อวันที่  26 
พฤศจิกายน 2525 และใหเ้ป็นสถานที่ปฎิบติัการส านกังานใหญ่มาโดยตลอด 

ธนาคารก รุงไทย เริ่ม ให้บ ริการ Mobile Banking ตั้ งแ ต่ ปี  2554 เดิม คือ  KTB 
Netbank ต่อมาเมื่อปลายปี 2561 ไดม้ีการปรบัเปลี่ยนโฉมใหม่มาเป็น Krungthai NEXT รูปแบบ
ก า รให้ บ ริ ก า ร  Mobile Banking ข อ ง ธน าค า รก รุ ง ไท ย คื อบ ริก า รธน าค า รอ อ น ไล น ์ 
Mobile Application ที่ลูกค้าสามารถท ารายการธุรกรรมทางการเงินด้วยตนเอง บนเครือข่าย 
Internet สามารถท าธุรกรรมไดทุ้กที่ ทุกเวลา สามารถใชไ้ดง้่าย ไม่ว่าจะเป็นตรวจสอบรายการ
บญัชี โอนเงิน จ่ายบิล ส าหรบัผูท้ี่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทย เสมือนท าธุรกรรมเก่ียวกับ
การเงินที่ธนาคารดว้ยตนเองตลอด 24 ชั่วโมง 

5.2 การสมัครใช้บริการ 
ดาวนโ์หลดแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT หรือท าการสแกนทาง QR Code โหลด

จาก App store, Play Store คน้หา “Krungthai NEXT” การเขา้ใชง้านสามารถเขา้ใชง้านได ้2 วิธี 
1. เขา้ใชด้ว้ย user ID (User name) และ Password 
2. เขา้ใชด้ว้ยขอ้มลูบตัร ATM 
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5.3 เมนูการใช้บริการธนาคารบนโทรศัพทม์ือถือ 
ฟังกช์ั่นพืน้ฐาน 

- บัญชีของฉัน (My Account) : การจัดการบัญชีต่างๆ เช่น เพิ่มและจัดการบัญชีตนเอง ดู
รายละเอียดบญัชี  
- การโอนเงิน (Transfers) : ท ารายการโอนเงิน (ตนเอง พรอ้มเพย์ บุคคลอ่ืนต่างธนาคาร) และ
จดัการรายการโอนเงินต่างๆ 
- เติมเงิน (Top-Ups) : ท ารายการเติมเงิน (เติมเงินมือถือทุกเครือข่าย, บตัรทางด่วน Easy pass, 
M-PASS, เติมเงินบตัรอิเล็กทรอนิกส)์ 
- จ่ายเงิน (Payments) ผ่านการสแกน Thai Standard QR, สรา้ง Thai Standard QR เพื่อรบัเงิน, 
โอนเงินผ่าน PromptPay 

5.4 การบริการเพ่ิมเติมใหม่ของธนาคารบนโทรศัพทม์ือถือ 
การเพิ่มการบริการให้กับผู้ใช้บริการเก่ียวกับการจองสลากกินแบ่งรฐับาล ท าให้

ธนาคารกรุงไทยมีปริมาณบญัชีลูกคา้เพิ่มขึน้ เนื่องจากการจองสลากกินแบ่งนั้นตอ้งท าการเปิด
บญัชี และความสะดวกรวดเร็วทางธนาคารไดเ้พิ่มช่องทางการจองสลากกินแบ่งจากการจองหนา้
เคานเ์ตอรแ์ละผ่านบตัร ATM มาท ารายการผ่านธนาคารบนโทรศัพทท่ี์สะดวกและมีสิทธิ์การจอง
ไดร้วดเรว็กว่าช่องทางอื่นๆ 
-  การซือ้-ขาย เงินสกุลต่างประเทศไดล้่วงหนา้ (จ านวน 10 สกุลเงิน) ดว้ยอตัราแลกเปลี่ยนพิเศษ 
ซึ่งสามารถซือ้ไดทุ้กที่ทุกเวลา พรอ้มทัง้สามารถใชว้งเงินดงักล่าวกบับตัร Krungthai Travel Card 
ในการกดเงินสด และรูดซือ้สินคา้ในต่างประเทศ 
- บริการเรียกเก็บเงิน หรือ Request to Pay บนระบบ PromptPay เป็นบริการที่ช่วยให้ผู ้ใช้งาน
สามารถสง่ขอ้ความแจง้ไปยงับคุคลอื่น เพื่อขอใหช้ าระเงินได ้
- ระบบ Money Connect by Krungthai ซึ่งเป็นธนาคารแรกของไทยที่ให้บริการจองซือ้ตราสาร
หนี-้ตราสารทนุออนไลน ์รวมถึงการท าธุรกรรมการจองซือ้และช าระเงินค่าหลกัทรพัย ์
- ใหบ้รกิารสมคัรเปิดบญัชีกองทนุ และซือ้ขายสบัเปลี่ยนกองทนุไดด้ว้ยตนเอง 
- E-Donation กรุงไทยเติมบุญ ที่สามารถสแกนเพื่อบริจาคเงินให้กับหน่วยงานรบับริจาค และ
สามารถรบัใบอนโุมทนาอิเล็กทรอนิกสส์  าหรบัลดหย่อนภาษีไดท้นัที 

6. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
ความสัมพันธร์ะหว่างลักษณะประชากรศาสตรแ์ละการยอมรับในเทคโนโลยี 
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อรทัย เลื่อนวัน (2555) ได้ศึกษาวิจัยปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ยอมรบัเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบติังาน โดยศกึษาดา้นการรบัรูค้วามง่ายต่อการใชง้านและ
ดา้นการรบัรูป้ระโยชน ์กลุ่มตวัอย่างในครัง้นี ้คือ ขา้ราชการและลกูจา้งประจ า ศนูยร์าชการที่แจง้
วัฒนะ ผลการทดสอบสมมติฐาน เพศและรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการยอมรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการรับรูค้วามง่ายต่อการใช้งาน ส่วนด้านการท างานไม่มีความ
แตกต่างต่อการยอมรบัเทคโนโลยี ซึ่งปัจจัยดา้นส่วนบุคคลมีการรบัรูป้ระโยชนแ์ละความง่ายใน
การใชอ้ยู่ในระดับที่มากแตกต่างกันตามลกัษณะของบุคคลและดา้นการท างานที่เก่ียวขอ้ง เรื่อง
รบัรูถ้ึงประโยชนท์ าใหม้ีการยอมรบัในการใชเ้ทคโนโลยีไม่มีความแตกต่างกนัในทกุดา้น 

จีรนันท ์ต๊ะมอญ และ วรทัยา ชินกรรม (2560) ไดศ้ึกษาวิจัยปัจจัยของพฤติกรรม
และการยอมรบันวัตกรรมของผูใ้ชบ้ริการธนาคารออมสินทางโทรศัพทเ์คลื่อนที่ในเขต อ าเภอแม่
สรวย จังหวัดเชียงราย การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลนั้น เพศ มีความสัมพันธ์กับการยอมรับ
นวัตกรรม ด้านการรบัรูคุ้ณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์เก่ียวกับประโยชน์จากการใช้บริการผ่าน
โทรศัพทเ์คลื่อนที่มากกว่าการใชบ้ริการที่ธนาคาร อายุมีความสัมพันธ์กับการรบัรูคุ้ณประโยชน์
ของผลิตภัณฑใ์นส่วนของการประหยดัเวลาในการเดินทางมาธนาคาร และอาชีพมีความสมัพันธ์
กบัการรบัรูข้่าวสารก่อนการเปิดใชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่ 

วรพิน งามไกวัล (2557) ไดศ้ึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลเก่ียวกับการยอมรบันวัตกรรม
หนงัสืออิเล็คทรอนิคสข์องผูบ้ริโภคชาวไทย เพื่อศกึษาปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตรข์องคนที่เคย
ใชห้รือรูจ้กัเก่ียวกบัหนงัสืออิเล็คทรอนิคส ์องคป์ระกอบของการรบัรู ้จากการวดัระดบัของการรบัรู ้
โดยรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก และการวัดระดับการยอมรบันวัตกรรมหนังสืออิเล็คทรอนิคส ์
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลของการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลกัษณะประชากรศาสตรม์ีผลต่อ
การยอมรบันวตักรรมหนงัสืออิเล็คทรอนิคสแ์ละองคป์ระกอบการรบัรู ้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 

ณัฐปภัสร ์ดาราพงษ์ (2560) ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรบั
เทคโนโลยี Mobile Banking มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมการยอมรับ
เทคโนโลยี Mobile Banking ของกลุ่มอายแุละการศึกษาที่แตกต่างกนั และน าปัจจยัอ่ืนๆ ที่ไดจ้าก
การทบทวนวรรณกรรมมาเป็นปัจจัยสนับสนุนเพิ่มเติม การเก็บขอ้มูลโดยการแจกแบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการวิจัยซึ่งเก็บรวบรวมจาก กลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเก็บ
แบบสอบถามทัง้หมด 473 ชุด ประกอบไปดว้ยผูท้ี่มีอายุ ระหว่าง 21-72 ปี, 39-53 ปี และ 54-72 
ปี และมีระดับการศึกษามัธยมหรือต ่ากว่าระดบัปริญญาตรี และสงูกว่าปริญญาตรีขึน้ไป ผลจาก
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การศกึษาพบว่ากลุ่มอายุ 54-72 ปี กลุม่การศกึษาระดบัมธัยมและสงูกว่าปรญิญาตรีนัน้อยากใหม้ี
การใช้งานได้ง่าย กลุ่มอายุ  21-53 ปีและกลุ่มที่ ส  า เร็จการศึกษาปริญญ าตรีอยากให ้ 
Mobile Banking มีประโยชนก์ับกลุ่มที่พ่อแม่พี่นอ้ง เพื่อน ญาติ มีผลต่อการใช ้Mobile Banking  
กลุ่มอายุ 21-53 ปี และกลุ่มที่ส  าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีขึน้ไป คนที่ติดต่อดว้ยจะมีผลต่อ
กลุ่มผู้สูงอายุ นอกจากนี ้กลุ่มส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมยังคงต้องการความเชื่อมั่ นใน
แอปพลิเคชั่นสงูอีกดว้ย 

ความสัมพันธด์้านส่วนประสมทางการตลาดและการยอมรับในเทคโนโลยี 
ดุษฎี ศรีสว่างสุข (2557) ท าการศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรบัเครื่องท า

ธุรกรรมการเงินอตัโนมติั : กรณีศึกษาเครื่องฝาก-ถอนอตัโนมติั พบว่า วตัถุประสงคเ์พื่อการศึกษา
ของงานวิจยันีคื้อ เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการยอมรบัการใชง้านเครื่อง
ท าธุรกรรมทางการเงินอตัโนมัติโดยมีกลุ่มตวัอย่างที่ใช ้คือ คนใชบ้ริการเครื่องท าธุรกรรมทางการ
เงินอัตโนมัติในรูปแบบของเครื่องฝาก-ถอนอัตโนมัติ ผลการศึกษา ในส่วนของผลิตภัณฑ์และ
บริการ รวมถึงช่องทางการจดัจ าหน่าย ส่งผลในการรบัรูป้ระโยชน ์และในส่วนของดา้นผลิตภัณฑ์
และบริการ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย ลกัษณะกายภาพ และกระบวนการ มีอิทธิพลต่อการบัรู ้
ความง่ายของการใชง้าน ท าใหส้่งผลต่อการยอมรบัและส่งผลต่อพฤติกรรมความตั้งใจในการใช้
งานเครื่องท าธุรกรรมทางการเงินอตัโนมติัในปัจจบุนั 

ธัญญลักษณ์ พลวัน , สุพรรษา กุลแก้ว, และ ณัฐสิทธิ์ เกิดศร (2557) ได้ศึกษา
การศึกษาพฤติกรรมการใช้และการยอมรับเทคโนโลยี  QR Code ของกลุ่มประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร งานวิจัยนี ้ศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีและการยอมรับเทคโนโลยี  
QR Code มีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  จ านวน 400 
ตัวอย่าง ในส่วนของออนไลน์ และเก็บแบบสอบถาม จากการวิเคราะห์ทางสถิติระบุว่าความ
คิดเห็นในสว่นผูบ้รโิภคที่มีต่อการตดัสินใจเลือกใช ้QR Code คือ การรบัรูป้ระโยชนท์ี่ไดร้บั, รบัรูถ้ึง
ความง่ายในการใช้งาน ทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน ความตั้งใจในการใช้งาน ความเชื่อมั่นต่อ
เทคโนโลยีและความสนใจเทคโนโลยีใหม่ๆ ดังนัน้ การที่องคก์รอยากสนับสนุนการใช ้QR Code 
เพื่อเขา้ถึงผลิตภณัฑแ์ละบริการ ค านึงถึงกลยทุธก์ารตลาดเก่ียวกบัการประชาสมัพนัธถ์ึงประโยชน ์
ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของความสะดวกสบายในการใช้งาน ความปลอดภัย รวมถึงวิธีการใช ้  
QR Code อาจจะท าใหผู้บ้ริโภคเล็งเห็นความจ าเป็นและความสะดวกในการใชง้าน QR Code 
อาจท าให้เกิดการยอมรบัในนวัตกรรม และน าไปใช้เพิ่มขึน้ นอกจากนีผ้ลการวิเคราะห์ยังระบุ
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ QR Code คือ วัยรุ่นและวัยท างาน รายได้ประมาณะ 10,000-20,000 บาท 
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เพราะฉะนั้นองคก์รหรือผูเ้ก่ียวขอ้งอาจจะมุ่งเน้นส่งเสริมทางดา้นการตลาดและประชาสัมพันธ ์
สินคา้ให้กับผู้บริโภคกลุ่มนีใ้หม้ากขึน้ เนื่องจากผูบ้ริโภคกลุ่มนีม้ีการใชบ้ริการและใชใ้นการซือ้
สินคา้ค่อนขา้งมาก การยอมรบัเทคโนโลยี QR Code ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคัญในส่วนของการรบัรู ้
ถึงความง่ายในการใช้งาน อ านวยความสะดวกส าหรบัการใช้ เพราะฉะนั้นควรมุ่งเน้นในสิ่งที่
ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญั 

ชลธิชา ศรีแสง (2555) ไดศ้ึกษาการยอมรบัการใชง้านของระบบการช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส ์กรณีศึกษา ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) มีการศึกษาเก่ียวกบัระบบการ
ช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรบัระบบการ
ช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ์ท าการศึกษาลกูคา้เขตกรุงเทพ ที่ใชบ้รกิารช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ทางธนาคารอยู่ในปัจจุบนัจ านวน 400 คน และใชส้ถิติการวิเคราะหถ์ดถอยพหุคณู วิธี stepwise 
ผลการศกึษา พบว่า การรบัรูถ้ึงประโยชนข์องระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ,์ การรบัรูถ้ึงการ
ใชง้านง่ายของระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ,์ การรบัรูถ้ึงความเสี่ยงของระบบการช าระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส ์และความเชื่อมั่นในการใช ้มีความสมัพนัธใ์นทิศทางบวกต่อความตัง้ใจที่จะน า
ระบบมาใช ้ส่วนการรบัรูถ้ึงการใชง้านง่ายของระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์, การรบัรูถ้ึง
ความเสี่ยง และความไวว้างใจในระบบมีความสมัพนัธใ์นแง่บวกต่อการรบัรูถ้ึงประโยชนข์องระบบ
การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกสค์วามไวว้างใจที่เก่ียวกบัการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ์ไม่ส่งผล
กระทบแง่ลบในการรบัรูถ้ึงความเสี่ยง 

ความสัมพันธด์้านคุณภาพของระบบสารสนเทศและการยอมรับในเทคโนโลยี 
นรศิลป์ ชูชื่น, รฐา คณุาสภุคักุล, และ พรทิพย ์ชุ่มเมืองปัก (2560) ไดศ้ึกษาปัจจยัที่

มีผลต่อการใชบ้ริการธุรกรรมผ่านโทรศัพทเ์คลื่อนที่ของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย พบว่า 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด การยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี  คุณภาพของระบบ
สารสนเทศในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  ลกัษณะประชากรศาสตร ์ที่แตกต่างกนั ไม่มีผลต่อการใช้
บริการธุรกรรมผ่านโทรศัพทเ์คลื่อนที่ อายุ อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อ
การใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศพัทเ์คลื่อนที่อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และ
ในส่วนของปัจจยัดา้นคณุภาพของระบบสารสนเทศมีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงิน
ผ่านโทรศพัทเ์คลื่อนที่ของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

วิศวะ การะเกตุ (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการยอมรับเทคโนโลยีทางการเงิน 
กรณีศึกษา การช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ บริบท Startup Financial มีการสัมภาษณ์ผู้ที่มี
ประสบการณ์กับงานวิจัยเชิงลึก น าปัจจัยที่ไดม้าสรา้งเป็นแบบสอบถาม เก็บรวบรวมจากกลุ่ม
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ตวัอย่างที่เป็นผูใ้ชเ้ทคโนโลยีทางการเงินจาก Startup ในการช าระเงินผ่านโทรศัพทม์ือถือจ านวน 
503 ชุด วิเคราะหผ์ลเชิงปริมาณ ผลการวิจยัจากการศึกษาจากกลุ่มตวัอย่าง พบว่า ปัจจยัที่ส่งผล
กระทบทางตรงต่อการยอมรบัเทคโนโลยี ไดแ้ก่ ปัจจัยดา้นการรบัรูป้ระโยชน ์และการรบัรูก้ารใช้
งานง่าย ซึ่งสามารถอธิบายการใชง้านจรงิ ไดร้อ้ยละ 28 (𝑹𝟐 = 0.28) ทัง้ยงัมีปัจจยัที่ส่งผลกระทบ
ทางออ้ม ไดแ้ก่ คุณภาพของระบบ คุณภาพของขอ้มูล คุณค่าที่ไดร้บั และการออกแบบระบบ ซึ่ง
สามารถอธิบายปัจจัยด้านการรบัรูก้ารใชง้านง่าย ได้รอ้ยละ 36 (𝑹𝟐 = 0.36) และยังมีปัจจัยที่
ส่งผลทางออ้มอีก 1 ตวั ไดแ้ก่ คุณภาพของระบบ คณุภาพของขอ้มลู และดา้นการรบัรูก้ารใชง้าน
ง่ายซึ่งสามารถอธิบายปัจจัยด้านการรบัรูป้ระโยชน์ ได้รอ้ยละ 44 (𝑹𝟐 = 0.44) ในการยอมรับ
เทคโนโลยีมากที่สดุคือ คณุภาพของระบบ 

ธนวรรณ ส านวนกลาง (2559) ไดศ้ึกษาวิจัยการยอมรบัเทคโนโลยีการท าธุรกรรม
ทางการเงินรูปแบบ “M-Banking” ในการวิจัยการวัดปัจจัยออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1. ปัจจัยดา้น
การวดัความส าเร็จของคณุภาพระบบสารสนเทศ 2. ปัจจยัดา้นการรบัรูค้วามเสี่ยง ที่เก่ียวขอ้งกับ
การยอมรบัเทคโนโลยีในเรื่องการรบัรูถ้ึงการใชง้านง่าย และการใชป้ระโยชน ์จนเกิดการยอมรบัใช ้
ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยปัจจัยทางด้านการรับรูถ้ึงการใช้งานง่าย ได้รอ้ยละ 49 โดยปัจจัย
ทางดา้นคณุภาพของขอ้มลูเป็นปัจจยัที่สง่ผลมากท่ีสดุ มีค่าน า้หนกัความส าคญัที่ 0.496 

ธนภรณ์ แสงโชติ และ อัญณิฐา ดิษฐานนท์ (2562) ได้ศึกษาวิจัยการยอมรับ
เทคโนโลยี MyMo Mobile Banking บรบิท ธนาคารออมสิน มีวตัถปุระสงคเ์พื่อศกึษาองคป์ระกอบ
การยอมรบัเทคโนโลยี MyMo Mobile Banking บริบท ธนาคารออมสิน และเพื่อเสนอแนะแนวทาง
ที่เหมาะสมในการกระตุน้ใหผู้ใ้ชบ้ริการยอมรบั กลุ่มที่น ามาศึกษา คือ ผูใ้ชเ้ทคโนโลยีทางการเงิน 
ในการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศพัทม์ือถือ โดยใช้Application MyMo จงัหวดัอบุลราชธานี 
ซึ่งจะท าการเก็บกลุ่มตัวอย่างจากผู้ใช้งาน MyMo ธนาคารออมสิน ได้แก่ ธนาคารออมสินเขต
อุบลราชธานี 1 และธนาคารออมสินเขตอุบลราชธานี 2 รวมทัง้หมด 23 สาขา ผลการวิจัยพบว่า 
องค์ประกอบของการยอมรับเทคโนโลยี  MyMo Mobile Banking บริบท  ธนาคารออมสิน 
ประกอบดว้ย 4 มิติ 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ (1) คุณภาพของระบบ (System Quality) ถูกรวมเป็น
องค์ประกอบเดียว คือ มาตรฐานของการรักษาความลับ (Standard of Confidentiality) (2) 
คุณภาพของขอ้มูล (Information Quality) ถูกรวมเป็นองคป์ระกอบเดียว คือ ขอ้มูลถูกต้องและ
เขา้ใจง่าย (Accuracy and Understandability) (3) คณุภาพของการใหบ้ริการ (Service Quality) 
ประกอบดว้ย 2 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การตอบสนองต่อลกูคา้ (Responsiveness) และความเชื่อถือ
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ไวว้างใจ (Reliability) และ (4) คณุลกัษณะของแอปพลิเคชนัมายโม (MyMo Characteristics) ถูก
รวมเป็นองคป์ระกอบเดียว 

7. แนวคิดและทฤษฎีทีน่ ามาใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ 
แนวคิดและทฤษฎีลักษณะประชากรศาสตร ์

ผูว้ิจัยขออา้งอิงของ ศิริวรรณ เสรีรตัน ์(2552) โดยตอ้งการที่จะศึกษาการแบ่งส่วน
ตลาดตามตวัแปรดา้นประชากรศาสตร ์ซึ่งเป็นส่วนส าคญัจะช่วยในการระบตุลาดที่ตอ้งการเพราะ
ลกัษณะประชากรศาสตรท์ี่ต่างกันมีส่วนในก าหนดพฤติกรรมที่แตกต่างกนั เพื่อน ามาประยุกตใ์ช้
ในการศึกษาที่เก่ียวขอ้งการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลูกคา้ธนาคารกรุงไทยใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

 
แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 

ผูว้ิจัยขออา้งอิงของ สดุาดวง เรืองรุจิระ (2543) โดยตอ้งการที่จะศึกษาส่วนประสม
ทางการตลาด เครื่องมือที่มีส่วนท าให้กิจกรรมทางการตลาดเป็นตัวกลางในการสื่อสารข้อมูล
ระหว่างผูใ้หบ้รกิารกบัผูใ้ชบ้ริการที่มีศกัยภาพในการจงูใจใหผู้ใ้ชเ้กิดการใชบ้รกิาร โดยพืน้ฐานของ
ส่วนประสมทางการตลาดมี 4 ปัจจยัหลกั ที่เรียกว่า 4Ps แต่ในดา้นการบริการมี 3 ปัจจยั ซึ่งเรียก
รวมว่า 7P’s ดังนั้น องคก์รน าส่วนประสมทางการตลาดมาชักจูงให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดทัศนคติและ
พฤติกรรมต่างๆ ไปสู่การใชบ้ริการ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาที่เก่ียวกับการยอมรบัใน
เทคโนโลยี Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพของระบบสารสนเทศ 
ผูว้ิจยัขออา้งอิง ของ Delone and McLean (2003) โดยตอ้งการที่จะศึกษาคณุภาพ

ของระบบสารสนเทศที่กลา่วมา ซึ่งคณุภาพของระบบโครงสรา้ง (System Quality) ที่เหมาะกบัการ
ใช้งาน มีความสมบูรณ์ เข้าใจง่าย มีความปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่น ามาให้บริการ 
คุณภาพของขอ้มูล (Information Quality) มีความเหมาะสมกับการใชง้านตรงกับความตอ้งการ
ของผูใ้ชง้าน มีความน่าเชื่อถือ ความรวดเร็วในการตอบสนอง และประโยชนใ์ชส้อย ดา้นคุณภาพ
ของการบริการ (Service Quality) สิ่งที่สามารถรบัรูไ้ด ้มีการรบัประกนัความพอใจ และดา้นความ
พึงพอใจของผู้ใช้ (User Satisfaction) มีการใช้เป็นประจ าและความพึงพอใจโดยรวม ดังนั้น 
คณุภาพของระบบสารสนเทศสามารถน ามาพิจารณาไดจ้ากในแต่ละดา้นของการใชง้านเพื่อน ามา
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาที่ เก่ี ยวกับการยอมรับในเทคโนโลยี  Mobile Banking ของลูกค้า
ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับในเทคโนโลยี 
ผูว้ิจัยขออา้งอิงของ Davis F.D (1989) โดยตอ้งการที่จะศึกษาทฤษฎีเก่ียวกับการ

ยอมรบัเทคโนโลยีประกอบดว้ย การรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน (Perceive Usefulness) 
ซึ่งหมายถึงระดบัความเชื่อว่าจะช่วยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได ้และการรบัรูถ้ึงความง่ายในการ
ใชง้าน (Perceive Ease of Use) ซึ่งหมายถึง ระดับความเชื่อที่ว่าเทคโนโลยีนั้นไม่ต้องใชค้วาม
พยายามที่จะใชง้าน ซึ่งจะส่งผลต่อไปยงัทศันคติที่มีต่อการใช ้(Attitude Toward Use) และส่งผล
ไปยังความตั้งใจใช ้(Intention to use) จากนั้นจึงเกิดการใชง้านจริง (Actual System Use) เพื่อ
น ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาที่เก่ียวกับการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลูกค้า
ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 



 
 

 

บทที ่3 
วิธีการด าเนินการศึกษาค้นคว้า 

ในการศกึษาวิจยัเรื่อง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและคณุภาพของระบบสารสนเทศ
ที่มีความสมัพันธ์ต่อการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลูกคา้ธนาคารกรุงไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร ในการศกึษาครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอย่าง 
2. การสรา้งเครื่องมือเพื่อใชใ้นการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4. จดัท าและการวิเคราะหข์อ้มลู 
5. สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
1.1 ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 

คือ ผูท้ี่ใชบ้ริการหรือเคยใชบ้ริการ Krungthai NEXT จ านวน 4 ลา้นคน (ขอ้มูลจาก
ระบบจดัเก็บขอ้มลูของธนาคารกรุงไทย ณ วนัที่ 27 สิงหาคม 2562) 

1.2 กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษาคือ ผู้ใช้บริการหรือเคยใช้บริการแอปพลิเคชัน

Krungthai NEXT โดยค านวณหาปริมาณตัวอย่างในการใชเ้ป็นตัวแทนของประชากร โดยใชสู้ตร
ของ Taro Yamane (Yamane, 1967, p. 580-581) ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% 

                                                      สตูร n = 
𝑵

𝟏+𝑵𝒆𝟐 
 

                                 เมื่อ n แทน ขนาดกลุม่ตวัอย่างที่ตอ้งการ 
                                       N แทน ขนาดของประชากร 

                         e แทน ความคลาดเคลื่อนของการสุม่ตวัอย่างที่ยอมใหเ้กิดขึน้ = 0.05 
แทนค่าในสตูรดงันี ้

                         n = 
𝟒,𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎

𝟏+𝟒,𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎(𝟎.𝟎𝟓)𝟐 

                            = 399.96 หรือ 400 คน 
เพราะฉะนัน้กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการศึกษา เท่ากับ 400 ผูว้ิจัยใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่าง

ตามขัน้ตอน ดงันี ้
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1.3 ขั้นตอนการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
ขั้นตอนที่  1 การสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) เพื่ อเลือกสุ่มจากเขตพื ้นที่ ใน
กรุงเทพมหานครที่มีประชากรผูอ้ยู่อาศัยจ านวนสูงสุด 10 เขตพืน้ที่ เนื่องจากมีกลุ่มเป้าหมายที่มี
การใชง้านโมบายอินเตอรเ์น็ตเพื่อความสะดวกสบาย รวดเรว็ง่ายต่อการเดินทางเพราะมีประชากร
อยู่อาศัยเป็นจ านวนมาก (อ้างอิงข้อมูลจากฐานข้อมูลธนาคารกรุงไทย 2562. สืบค้นเมื่อ 1 
ตลุาคม 2562) ดงันี ้
ตาราง 3 แสดงจ านวนประชากรผูอ้ยู่อาศยัจ านวนสงูสดุ 10 เขตพืน้ที่ 
 

เขต ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
เขตสายไหม 204,532 45 
เขตคลองสามวา 198,019 44 
เขตบางแค 193,315 42 
เขตบางเขน 191,323 42 
เขตบางขนุเทียน 183,878 40 
เขตประเวศ 178,290 39 
เขตลาดกระบงั 175,662 39 
เขตหนองจอก 172,990 38 
เขตดอนเมือง 169,259 37 
เขตจตจุกัร 155,923 34 

รวมทัง้สิน้ 1,823,191 400 
 

ขัน้ตอนที่ 2 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกเก็บตวัอย่างจากเขต
พื ้ น ที่ ที่ ไ ด้ ใ น ขั้ น ต อ น ที่  1 เลื อ ก เก็ บ เฉ พ า ะ ค น ที่ ใ ช้ บ ริ ก า ร ห รื อ เค ย ใ ช้ บ ริ ก า ร 
แอปพลิเคชนั Krungthai NEXT 
 

ตาราง 4 แสดงการเก็บตวัอย่างจากเขตพืน้ที่ในแต่ละพืน้ที่ 
 

เขต จ านวน 

เขตสายไหม 45 
เขตคลองสามวา 44 
เขตบางแค 42 
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ตาราง 4 (ต่อ) 
 

เขต จ านวน 

เขตบางเขน 42 
เขตบางขนุเทียน 40 
เขตประเวศ 39 
เขตลาดกระบงั 39 
เขตหนองจอก 38 
เขตดอนเมือง 37 
เขตจตจุกัร 34 
รวมทัง้สิน้ 400 
 

2. การสร้างเคร่ืองมือเพ่ือใช้ในงานวิจัย 
เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถาม ผูว้ิจยัสรา้งขึน้เพื่อการศกึษาถึงลกัษณะ

ประชากรศาสตร ์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) และคุณภาพของระบสารสนเทศทที่มี
ความสัมพันธ์กับการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร มทีัง้หมด 5 สว่น คือ 

สว่นที่ 1 แบบสอบถามลกัษณะสว่นบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ 
ขอ้ที่ 1 เพศ เป็นแบบสอบถาม ลกัษณะค าถามมีค าตอบใหเ้ลือก 2 ทาง โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มูล
ประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale) ใหเ้ลือกดงันี ้

1.1 เพศชาย 
1.2 เพศหญิง 

ข้อที่  2 อายุ เป็นแบบสอบถาม ลักษณะค าถามมีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple Choices 
Question) โดยใชม้าตรฐานการจดักลุ่มอายุตามองคก์ารสหประชาชาติ ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัใช้
กลุ่ม 10 ปีเป็นหลกัในการแบ่งความกวา้งของช่วงอาย ุ(ปิยนชุ รตันกลุ. 2552: น. 3) และเพื่อใหไ้ด้
ค าตอบที่มีคณุภาพจึงขอเริ่มแจกแบบสอบถามตัง้แต่อาย ุ20 ปีขึน้ไป ใหเ้ลือกดงันี ้

2.1 20-29 ปี 
2.2 30-39 ปี 
2.3 40-49 ปี 
2.4 50-59 ปี 
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2.5 60 ปีขึน้ไป 
ข้อที่  3 ระดับการศึกษา เป็นแบบสอบถาม ลักษณะค าถามมีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple 
Choices Question) โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) ใหเ้ลือกดงันี ้

3.1 ต ่ากว่าปรญิญาตรี 
3.2 ปรญิญาตร ี
3.3 ปรญิญาโท 
3.4 ปรญิญาเอก 

ขอ้ที่ 4 รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน เป็นแบบสอบถาม ลกัษณะค าถามมีหลายค าตอบใหเ้ลือก (Multiple 
Choices Question) โดยใชร้ะดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale) ก าหนดจาก
ขอ้มลูฐานเงินเดือนขัน้ต ่าปรญิญาตรี 15,000 บาทต่อเดือน โดยแบ่งออกเป็น 5 ช่วง ดงันี ้

4.1 ต ่ากว่าหรือเทียบเท่า 15,000 บาท 
4.2 15,001-20,000 บาท 
4.3 20,001-30,000 บาท 
4.4 30,001-40,000 บาท 
4.5 40,001-50,000 บาท 
4.6 50,001 บาทขึน้ไป 

ขอ้ที่ 5 สถานภาพสมรส เป็นแบบสอบถาม ลักษณะค าถามมีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple 
Choices Question) โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) ใหเ้ลือกดงันี ้

5.1 โสด 
5.2 สมรส 
5.3 หมา้ย/หย่ารา้ง 
 

ส่วนที่  2 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่ มี
ความสัมพันธ์และการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 32 ข้อ ท าการจัดระดับการวัดขอ้มูลประเภทอันตรภาคชั้น ( Interval 
scale) 5 ระดบั มีการก าหนดใหค้ะแนน ดงันี ้

คะแนน                     ระดบัความคิดเห็น 
5         หมายถึง             เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
4         หมายถึง             เห็นดว้ย 
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3         หมายถึง             ไม่แน่ใจ 
2         หมายถึง             ไม่เห็นดว้ย 
1         หมายถึง             ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
 

ระดับเกณฑ์การให้คะแนนเฉลี่ยเพื่อให้ได้ลักษณะเกณฑ์เป็นการแจกแจงปกติ 
(Normal Distribution) ผู้วิจัยใช้สูตรส าหรับการหาความกว้างของอันตรภาคชั้น แต่ละชั้น  
(ศิรวิรรณ เสรีรตัน ์และ คณะ, 2550) 

ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้  = คะแนนสงูสดุ - คะแนนต ่าสดุ 
           จ านวนชัน้ 

      =   
5−1

5
 

      = 0.80 
สรุปเกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยในแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มีความสมัพนัธแ์ละการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของ
ลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถแบ่งเป็น 5 ระดบั 

เกณฑก์ารแปลความหมายของขอ้มลูแบบอนัตรภาคชัน้ 
คะแนนเฉลี่ย                                     แปลผล 
4.21 – 5.00         ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 
3.41 – 4.20         ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก 
2.61 – 3.40         ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง 
1.81 – 2.60         ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบันอ้ย 
1.00 – 1.80         ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบันอ้ยที่สดุ 
 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับคุณภาพของระบบสารสนเทศที่มีความสมัพันธ์และ
การยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 19 ขอ้ ท าการจดัระดบัการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval scale) 5 ระดบั มีการ
ก าหนดใหค้ะแนน ดงันี ้

คะแนน                     ระดบัความคิดเห็น 
5         หมายถึง             เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
4         หมายถึง             เห็นดว้ย 
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3         หมายถึง             ไม่แน่ใจ 
2         หมายถึง             ไม่เห็นดว้ย 
1         หมายถึง             ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
 

ระดับเกณฑ์การให้คะแนนเฉลี่ยเพื่อให้ได้ลักษณะเกณฑ์เป็นการแจกแจงปกติ 
(Normal Distribution) ผู้วิจัยใช้สูตรส าหรับการหาความกว้างของอันตรภาคชั้น แต่ละชั้น  
(ศิรวิรรณ เสรีรตัน ์และ คณะ, 2550) 

ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้  = คะแนนสงูสดุ - คะแนนต ่าสดุ 
           จ านวนชัน้ 

      =   
5−1

5
 

      = 0.80 
สรุปเกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยในแบบสอบถามเก่ียวกับคุณภาพ

ของระบบสารสนเทศที่มีความสมัพันธ์และการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลูกคา้
ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถแบ่งเป็น 5 ระดบั 

เกณฑก์ารแปลความหมายของขอ้มลูแบบอนัตรภาคชัน้ 
คะแนนเฉลี่ย                                     แปลผล 
4.21 – 5.00         ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 
3.41 – 4.20         ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก 
2.61 – 3.40         ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง 
1.81 – 2.60         ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบันอ้ย 
1.00 – 1.80         ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบันอ้ยที่สดุ 
 

สว่นที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลกูคา้
ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 15 ขอ้ ท าการจดัระดบัการวดัขอ้มลูประเภทอนัตร
ภาคชัน้ (Interval scale) 5 ระดบั มีการก าหนดใหค้ะแนน ดงันี ้

 
คะแนน                     ระดบัความคิดเห็น 

5         หมายถึง             เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
4         หมายถึง             เห็นดว้ย 
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3         หมายถึง             ไม่แน่ใจ 
2         หมายถึง             ไม่เห็นดว้ย 
1         หมายถึง             ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
 

ระดับเกณฑ์การให้คะแนนเฉลี่ยเพื่อให้ได้ลักษณะเกณฑ์เป็นการแจกแจงปกติ 
(Normal Distribution) ผู้วิจัยใช้สูตรส าหรับการหาความกว้างของอันตรภาคชั้น แต่ละชั้น  
(ศิรวิรรณ เสรีรตัน ์และ คณะ, 2550) 

ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้  = คะแนนสงูสดุ - คะแนนต ่าสดุ 
           จ านวนชัน้ 

      =   
5−1

5
 

      = 0.80 
สรุปเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยในแบบสอบถามเก่ียวกับการ

ยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถ
แบ่งเป็น 5 ระดบั 

เกณฑก์ารแปลความหมายของขอ้มลูแบบอนัตรภาคชัน้ 
คะแนนเฉลี่ย                                     แปลผล 
4.21 – 5.00         ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 
3.41 – 4.20         ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก 
2.61 – 3.40         ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง 
1.81 – 2.60         ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบันอ้ย 
1.00 – 1.80         ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบันอ้ยที่สดุ 

 
 
 

2.1 ขั้นตอนการในสร้างเคร่ืองมือวิจัย 
เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในครัง้นีคื้อ แบบสอบถาม โดยมีขัน้ตอนการ

สรา้งเครื่องมือตามล าดบัต่อไปนี ้
1. ศึกษาคน้ควา้ขอ้มลูจากแนวคิดทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งส าหรบัแนวทางในการ
สรา้งแบบสอบถาม 
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2. ก าหนดขอบเขตของแบบสอบถาม เพื่อสรา้งแบบสอบถามใหม้ีความสอดคลอ้งกนั 
3. ด าเนินการสร้างแบบสอบถาม โดยอาศัยกรอบแนวคิดที่ เก่ียวข้องกับข้อมูลลักษณะ
ประชากรศาสตร ์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) คุณภาพของระบบสารสนเทศและการ
ยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทย 
4. น าแบบสอบถามที่สรา้งขึน้ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ และคณะกรรมการ เพื่อ
พิจารณาตรวจสอบความถกูตอ้ง ใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม และน ามาปรบัปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสมกบั
วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
5. น าแบบสอบถามที่ไดม้าปรบัปรุงแก้ไขใหถู้กตอ้ง ตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท์ี่ปรึกษาและ
คณะกรรมการสารนิพนธ ์
6. น าแบบสอบถามที่ไดร้บัการแกไ้ขแลว้เสนออาจารยท์ี่ปรกึษาและคณะกรรมการสารนิพนธ์เพื่อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนือ้หาและการใชส้  านวนภาษา ท าการปรบัปรุงแกไ้ขครัง้สดุทา้ยก่อน
น าไปใชจ้รงิ 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มลูไดแ้บ่งลกัษณะการเก็บขอ้มลูท าการศกึษาออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 
1.แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มลูที่ผูว้ิจยัไดจ้ากการใชแ้บบสอบถาม
เก็บขอ้มลูจากการตอบแบบสอบถามของกลุม่ตวัอย่าง จ านวน 400 ชดุ 
2.แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจ้ากการท าการศกึษาคน้ควา้จากหนงัสือ 

วิทยานิพนธ ์วารสาร เอกสารงานวิจยัต่างๆ และแหลง่ขอ้มลูทางอินเทอรเ์น็ต 

4. การจัดท าและการวิเคราะหข์้อมูล 
1. การตรวจสอบขอ้มลู (Editing) โดยจะท าการตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณข์อง

แบบสอบถามพรอ้มทัง้คดัแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบรูณอ์อก โดยคดัเลือกเฉพาะที่สมบรูณเ์ท่านัน้ 
2. การลงรหัส (Coding) น าแบบสอบถามที่ถูกตอ้งเรียบเรียงแลว้มาลงรหสัตามที่ได้

ก าหนดรหสัไวล้ว่งหนา้ 
3. การวิเคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รูป โดยด าเนินการตามขัน้ตอน 
4. การวิเคราะหข์อ้มลู 

4.1 การวิเคราะหข์อ้มูลโดยการหาความถ่ี (Frequency) ค่ารอ้ยละ (Percentage) เพื่อใชอ้ธิบาย
ขอ้มลูลกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา รายไดแ้ละสถานภาพสมรส 
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4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviations) เพื่อใชอ้ธิบายขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด (7P’s)  
4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviations) เพื่อใชอ้ธิบายขอ้มลูเก่ียวกบัคณุภาพของระบบสารสนเทศ 
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviations) เพื่อใชอ้ธิบายขอ้มูลเก่ียวกับการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลูกค้า
ธนาคารกรุงไทย 
4.5 การทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ Independent t-test, One-way analysis of variance 
และสถิตสหสมัพนัธอ์ย่างง่าย (Pearson Correlation) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2549) 

4.5.1 สมมติฐานที่  1 ผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้และ
สถานภาพสมรสแตกต่างกัน  มี การยอมรับ ใน เทคโนโลยี  Mobile Banking ของลูกค้า
ธนาคารกรุงไทยแตกต่างกัน จะทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติ  Independent t-test เพื่อทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง ส าหรับตัวแปรด้านเพศ และใช้สถิติ One-way 
analysis of variance เพื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่ม 
ส าหรบัตวัแปรดา้นอาย ุระดบัการศกึษา รายไดแ้ละสถานภาพสมรส 

4.5.2 สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสมัพนัธก์บัการ
ยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลูกคา้ธนาคารกรุงไทย จะทดสอบสมมติฐานโดยใช้
สถิติสหสมัพนัธอ์ย่างง่าย (Pearson Correlation) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2549) 

4.5.3 สมมติฐานที่ 3 คุณภาพของระบบสารสนเทศมีความสมัพันธ์กับการ
ยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลูกคา้ธนาคารกรุงไทย จะทดสอบสมมติฐานโดยใช้
สถิติสหสมัพนัธอ์ย่างง่าย (Pearson Correlation) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2549) 

5. สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
1. สถิ ติ เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ผู้วิจัยเลือกใช้สถิ ติโดยพิจารณาถึง

วตัถุประสงคแ์ละความหมายของขอ้มลูที่ใชใ้นการวิเคราะหด์ว้ยโปรแกรมส าเรจ็รูป โดยใชล้กัษณะ
ประชากรศาสตร ์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด(7P’s) คุณภาพของระบบสารสนเทศและการ
ยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลูกคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร น ามา
วิเคราะหด์ว้ยค่าความถ่ี ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

1.1 การหารอ้ยละ (Percentage) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2558) 
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                                        P = 
𝒇

𝒏
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 
            เมื่อ  P   แทน     ค่ารอ้ยละ 
                       f   แทน      ความถ่ีของคะแนน 
                      n   แทน      ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 

1.2 การหาค่าเฉลี่ย (Mean หรือ �̅� ) โดยใชส้ตูร ดงันี ้(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2558) 

                                         �̅� = 
∑ 𝑥

𝑛
 

 

               เมื่อ  �̅�  แทน      ค่าคะแนนเฉลี่ย 

                  ∑ 𝑥  แทน      ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
                       n   แทน     ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
1.3 การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation หรือ S.D.) (กัลยา วานิชย์

บญัชา, 2558) 

                               S.D. = √
𝑛 ∑ 𝑥2− (∑ 𝑥)2

𝑛(𝑛−1)
 

 
            เมื่ อ  S.D.  แทน     ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุ่มตัวอย่าง 

(Standard deviation) 

                 ∑ 𝑥2  แทน      คะแนนแต่ละตวัในกลุม่ตวัอย่าง 

              (∑ 𝑥2)   แทน      ค่าคะแนนเฉลี่ย 
                        n    แทน      ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
 

2. สถิติที่ใชท้ดสอบค่าความเชื่อถือไดข้องเครื่องมือ (Reliability of the test) โดยใชว้ิธีหา
ค่าครอนบคัอลัฟ่า (Cronbach’s alpha) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2558) 

                                 𝛼 = 
𝑘 𝑐𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ / 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

1+(𝑘−1) 𝑐𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ / 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
 

 

                                          เมื่อ α  แทน   ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทัง้ฉบบั 

                                           k  แทน    จ านวนค าถาม 

                      𝑐𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅   แทน    ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนรว่มระหว่างค าถาม 
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                      𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅          แทน     ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนของค าถาม 

3. การวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถิติเชิงอนมุาน (Inferential Analysis) ประกอบดว้ย 
3.1 สถิติ Independent t-test ทดสอบความแตกต่าง 2 กลุ่ม เพื่อวิเคราะห์ความ

แตกต่างระหว่างเพศชายกบัเพศหญิง โดยมีสตูรในการหาค่า t (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2558) ดงันี ้

                กรณีที่                𝑠2
1 = 𝑠2

2 

             สตูร                   t = 
𝑥1− 𝑥2

√
(𝑛1−1)𝑠12+(𝑛2−1)𝑠22

𝑛1+𝑛2−2
[

1

𝑛1
+

1

𝑛2
]

 

             โดย  Degree of freedom (df) = 𝑛1 + 𝑛2 − 2 

                กรณีที่                𝑠2
1 ≠ 𝑠2

2 
 

                                                                        t = 
x̅1−x̅2

√
s21+s22

𝑛1    𝑛2

 

 

                                   โดย Degree of freedom (df) = 
[

𝑠21   

n1
+

𝑠22

n2
]

2

[
s21 
n1

]

2

n1−1
+

[
s22
n2

]

2

n2−1

 

 

                                   เมื่อ  t   แทน     ค่าสถิติใชพ้ิจารณาใน t-distribution 

                                         �̅�1  แทน     ค่าเฉลี่ยของตวัอย่างกลุม่ที่ 1 

                                         �̅�2  แทน      ค่าเฉลี่ยของตวัอย่างกลุม่ที่ 2 

                                        𝑠21  แทน      ค่าความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่างกลุม่ที่ 1 

                                        𝑠22  แทน      ค่าความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่างกลุม่ที่ 2 

                                         𝑛1   แทน     ขนาดกลุม่ตวัอย่างที่ 1 

                                         𝑛2  แทน      ขนาดกลุม่ตวัอย่างที่ 2 

                                         df    แทน      ชัน้แห่งความเป็นอิสระ (𝑛1 + 𝑛2-2) 

3.2 การวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One way analysis of variance) ใชค่้า 
F-Ratio กรณีค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่เท่ากนั (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2558) มีสตูรดงันี ้
 

ตาราง 5 แสดงการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance) 
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แหลง่ความ df SS  MS F 
              แปรปรวน 

  ระหว่างกลุม่ (B)          k-1           SS(B)               MS(B) = 
SS(B)

𝑘−1
              

𝑀𝑆(𝐵) 

𝑀𝑆(𝑊)
 

  ภายในกลุม่ (W) n-k SS(W)             MS(W) = 
SS(W)

𝑘−1
             𝑀𝑆(𝐵) 

𝑀𝑆(𝑊)
 

 รวม (T) n-1 SS(T) 
  

                                                       F = MS(B)

MS(W)
 

 

                         เมื่อ   F  แทน    ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน F-distribution             
                                df   แทน   ชัน้แห่งความเป็นอิสระ ไดแ้ก่ ระหว่างกลุม่ (k-1) และภายในกลุม่  
                                                 (n-k) 
                                   k  แทน   จ านวนกลุม่ตวัอย่างที่น ามาทดสอบสมมติฐาน 
                                   n  แทน   จ านวนตวัอย่างทัง้หมด 
                             SS(B) แทน   ผลรวมก าลงัสองระหว่างกลุม่ (Between sum of square) 
                            SS(W) แทน   ผลรวมก าลงัสองภายในกลุม่ (Within sum of square) 
                            MS(B) แทน  ค่าประมาณของความแปรปรวนระหว่างกลุม่ (Mean square   
                                                 between groups) 
                         MS(W)   แทน  ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่ (Mean square  
                                                within groups) 
                              n-k    แทน  ชัน้แห่งความเป็นอิสระภายในกลุม่ (Within degree of freedom) 

กรณี ผลการทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ตอ้งท าการทดสอบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่ ต่อไป  เพื่ อดูว่ามีคู่ ใดบ้างที่ แตกต่างกัน โดยใช้วิ ธี  Fisher’s least 
significant difference (LSD) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2558) 

        LSD = t 1-
𝛼

2
  ;n-k √𝑀𝑆𝐸 [

1

𝑛𝑗
+

1

𝑛𝑗
]   

        โดยที่   𝑛𝑗 − 𝑛𝑗    
                   df = n-k 
        โดยที่    𝑛𝑗 − 𝑛𝑗   
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        เมื่อ   LSD  แทน  ผลต่างนยัส าคญัที่ค  านวณไดส้  าหรบัประชากรกลุม่ที่ i และ j 

        T 1- 
𝛼

2
 ;n-k แทน  ค่าที่ใชพ้ิจารณาในการแจกแจงแบบ t-distribution ที่ระดบั   

                                   ความเชื่อมั่น 95% ชัน้แห่งความเป็นอิสระภายในกลุม่ = n-k 
                 MSE  แทน  ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่ MS(W) 
                 𝑛1     แทน  จ านวนตวัอย่างของกลุม่ i 
                 𝑛𝑗        แทน  จ านวนตวัอย่างของกลุม่ j 

                 α     แทน   ค่าความคลาดเคลื่อน      
3.3 การวิเคราะหโ์ดยใชค่้าสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่าย (Pearson Correlation) ใชใ้น

การหาความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัวที่เป็นอิสระต่อกัน โดยมีระดับการวัดของข้อมูบในระดับ
อนัตรภาค (Interval scale) ขึน้ไปใชส้ตูรดงันี ้(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2558)  

         r = 
𝑛 ∑ 𝑥𝑦 − (∑ 𝑥)(∑ 𝑦)

√𝑛 ∑ 𝑥2− (∑ 𝑥)2)(𝑛 ∑ 𝑦2− (∑ 𝑦)2)
  

      
         เมื่อ  r        แทน     สมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์
                 ∑ 𝑥  แทน      ผลรวมของคะแนน x 
                 ∑ 𝑦  แทน       ผลรวมของคะแนน y 
               ∑ 𝑥2  แทน     ผลรวมคะแนนชดุ x แต่ละตวัยกก าลงัสอง 
               ∑ 𝑦2  แทน      ผลรวมของผลคณูระหว่าง x และ y ทกุคู่ 
              ∑ xy   แทน      ผลรวมของผลคณูระหว่าง x และ y ทกุคู่ 
                n        แทน     จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 
โดยท่ีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จะมีค่าระหว่าง -1< r < 1 ความหมายของค่า r 

(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2558) คือ 
1. ถ้ า  r เ ป็ น ล บ แ ส ด ง ว่ า  X แ ล ะ  Y มี ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ใ น ทิ ศ ท า ง ต ร ง กั น ข้ า ม คื อ  
ถา้ X เพิ่ม Y จะลด ถา้ X ลด Y จะเพิ่ม 
2. ถา้ r เป็นบวกแสดงว่า X และ Y มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัคือ ถา้ X เพิ่ม Y จะเพิ่มดว้ย
ถา้ X ลด Y จะลดลงดว้ย 
3. ถา้ r มีค่าเขา้ใกล ้1 หมายถึง X และ Y มีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัและมีความสมัพนัธก์นั
มาก 
4. ถ้า r มี ค่าเข้าใกล้ -1 หมายถึง X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามและมี
ความสมัพนัธก์นัมาก 
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5. ถา้ r = 0 แสดงว่า X และ Y ไม่มีความสมัพนัธก์นัเลย 
6. ถา้ r เขา้ใกล ้0 แสดงว่า X และ Y มีความสมัพนัธก์นันอ้ยลง 
 

เกณฑก์ารแปลความหมายค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธด์งันี ้
ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์          ความหมาย 
            0.81 – 1.00            มีความสมัพนัธร์ะดบัสงูมาก 
            0.61 – 0.80            มีความสมัพนัธร์ะดบัสงู 
            0.41 – 0.60            มีความสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง 
            0.21 – 0.40            มีความสมัพนัธร์ะดบัต ่า 
            0.01 – 0.20            มีความสมัพนัธร์ะดบัต ่ามาก 
            0.00                       ไม่มีความสมัพนัธก์นั 
 



 
 

 

บทที ่4  
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

การวิจัยครั้งนี ้มุ่ งศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และคุณภาพของระบบ
สารสนเทศที่ มี ความสัมพั นธ์ ต่อการยอมรับใน เทคโนโลยี  Mobile Banking ของลูกค้า
ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะหข์อ้มลูและการแปลผลความหมายของ
ผลการวิเคราะหข์อ้มลู ผูว้ิจยัไดก้ าหนดสญัลกัษณต่์างๆ ที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลูดงันี ้

1. สัญลักษณท์ีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
n  แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 

x̄   แทน      ค่าเฉลี่ยกลุม่ตวัอย่าง 
S.D.  แทน      ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
t  แทน      ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน t-distribution  
MS  แทน      ค่าเฉลี่ยผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Mean of Squares) 
SS  แทน      ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Sum of Squares) 
df  แทน      ชัน้ของความเป็นอิสระ (degree of freedom) 
F-prob แท น    ค่ า ค ว าม น่ า จ ะ เป็ น ส า ห รับ บ อก นั ย ส า คัญ ท างส ถิ ติ  

                                                  (ตาราง One-Way ANOVA) 
F-ratio  แทน      ค่าที่ใชพ้ิจารณา F-distribution  
LSD  แทน Least Significant Difference 
r  แทน ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์
H0  แทน สมมติฐานหลกั (Null Hypothesis) 
H1  แทน      สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 
*  แทน      มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
**  แทน      มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
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2. การน าเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูล 
ในการน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มูลและการแปลผลการวิเคราะหข์อ้มูลของการวิจัย

ครัง้นี ้ผูว้ิจัยไดว้ิเคราะหแ์ละน าเสนอรูปแบบของตารางประกอบค าอธิบาย โดยการแบ่งน าเสนอ
ออกเป็น 2 สว่น ตามล าดบัดงันี ้

ส่วนที่ 1 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา ประกอบด้วยความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งผลวิเคราะหอ์อกเป็น 5 ตอน ดังนี ้ 

ตอนที่ 1 ขอ้มลูเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนที่  2 ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการยอมรบัในเทคโนโลยี 

Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  
ตอนที่  3 ข้อมูลเก่ียวกับคุณภาพของระบบสารสนเทศในการยอมรับในเทคโนโลยี 

Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  
ตอนที่  4 ข้อมูล เก่ียวกับการยอมรับ ใน เทคโนโลยี  Mobile Banking ของลูกค้า

ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ส่วนที ่2 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน จ านวน 3 ข้อ ดังนี ้ 
สมมติฐานที่ 1 ลูกค้าที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ

สถานภาพสมรสแตกต่างกนั มีการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยใน
เขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) มีความสมัพนัธก์บัการยอมรบัใน
เทคโนโลยี Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยคุณภาพของระบบสารสนเทศมีความสัมพันธ์กับการยอมรบัใน
เทคโนโลยี Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ส่วนที่ 1 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา ประกอบด้วยความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งผลวิเคราะหอ์อกเป็น 5 ตอน ดังนี ้ 

ตอนที่ 1 ขอ้มลูเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ตาราง 6 จ านวนความถ่ี และค่ารอ้ยละ เก่ียวกบัเพศของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

เพศ ความถ่ี (คน) รอ้ยละ 

ชาย 123 30.75 

หญิง 277 69.25 

รวม 400 100.00 

 

จากตาราง 6 พบว่า ขอ้มูลเพศของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี ้จ านวน 400 คน ผูท้ี่ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 277 คน คิดเป็นร้อยละ 69.25 รองลงมา คือ  
เพศชาย จ านวน 123 คน คิดเป็นรอ้ยละ 30.75 ตามล าดบั 

 
ตาราง 7 จ านวนความถ่ี และค่ารอ้ยละ เก่ียวกบัอายขุองผูต้อบแบบสอบถาม 
 

อายุ ความถ่ี (คน) รอ้ยละ 

20 – 29 ปี 79 19.75 

30 – 39 ปี 102 25.50 

40 – 49 ปี 28 7.00 

50 – 59 ปี 136 34.00 

60 ปีขึน้ไป 55 13.75 

รวม 400 100.00 
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จากตาราง 7 พบว่า ขอ้มูลอายุของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี ้จ านวน 400 คน ผูท้ี่ตอบ
แบบสอบถามสว่นใหญ่มีอาย ุ50 – 59 ปี จ านวน 136 คน คิดเป็นรอ้ยละ 34.00 รองลงมา คือ อาย ุ
30 – 39 ปี จ านวน 102 คน คิดเป็นรอ้ยละ  25.50 อายุ 20 – 29 ปี จ านวน 79 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
19.75 อายุ 60 ปีขึน้ไป จ านวน 55 คน คิดเป็นรอ้ยละ 13.75 และอายุ 40 – 49 ปี จ านวน 28 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 7.00 ตามล าดบั 
 

ตาราง 8 จ านวนความถ่ี และค่ารอ้ยละ เก่ียวกบัระดบัการศกึษาของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ระดบัการศึกษา ความถ่ี (คน) รอ้ยละ 

ต ่ากว่าปรญิญาตรี 16 4.00 

ปรญิญาตรี 263 65.75 

ปรญิญาโท 115 28.75 

ปรญิญาเอก 6 1.50 

รวม 400 100.00 

 

จากตาราง 8 พบว่า ข้อมูลระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี ้ จ านวน  
400 คน ผูท้ี่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 263 คน คิดเป็น 
รอ้ยละ 65.75 รองลงมา คือ ปริญญาโท จ านวน 115 คน คิดเป็นรอ้ยละ 28.75 ต ่ากว่าปรญิญาตรี 
จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 และปริญญาเอก จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 
ตามล าดบั 
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ตาราง 9 จ านวนความถ่ี และค่ารอ้ยละ เก่ียวกบัรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ความถ่ี (คน) รอ้ยละ 

ต ่ากว่าหรือเทียบเท่า 15,000 บาท 8 2.00 

15,001 – 20,000 บาท 40 1.00 

20,001 – 30,000 บาท 95 23.75 

30,001 – 40,000 บาท 50 12.50 

40,001 – 50,000 บาท 47 11.75 

50,001 บาทขึน้ไป 160 40.00 

รวม 400 100.00 

 
จากตาราง 9 พบว่า ขอ้มูลรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี ้จ านวน 

400 คน ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,0001 บาทขึน้ไป จ านวน  
160 คน คิดเป็นรอ้ยละ 40.00 รองลงมา คือ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 
95 คน คิดเป็นรอ้ยละ 23.75 รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท จ านวน 50 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 12.50 รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท จ านวน 47 คน คิดเป็นรอ้ยละ 11.75 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท จ านวน 40 คน คิดเป็นรอ้ยละ 10.00 และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนต ่ากว่าหรือเทียบเท่า 15,000 บาท จ านวน 8 คน คิดเป็นรอ้ยละ 2.00 ตามล าดบั 
 
ตาราง 10 จ านวนความถ่ี และค่ารอ้ยละ เก่ียวกบัสถานภาพสมรสของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพสมรส ความถ่ี (คน) รอ้ยละ 

โสด 213 53.25 
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ตาราง 10 (ต่อ) 
 

สถานภาพสมรส ความถ่ี (คน) รอ้ยละ 

สมรส 159 39.75 

หมา้ย/หย่ารา้ง 28 7.00 

รวม 400 100.00 

 

จากตาราง 10 พบว่า ข้อมูลสถานภาพสมรสของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี ้ จ านวน  
400 คน ผูท้ี่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 213 คน คิดเป็นรอ้ยละ 53.25 
รองลงมา คือ สถานภาพสมรส จ านวน 159 คน คิดเป็นรอ้ยละ 39.75 และสถานภาพหม้าย/ 
หย่ารา้ง จ านวน 28 คน คิดเป็นรอ้ยละ 7.00 ตามล าดบั 

 
ตอนที่ 2 ขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการยอมรบัในเทคโนโลยี 

Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ตาราง 11 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของ
ธนาคารกรุงไทย 
 

ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดของธนาคารกรุงไทย x̄  S.D. แปลผล 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.07 0.52 ดี 

ปัจจยัดา้นราคา 4.26 0.56 ดีมาก 

ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 4.45 0.50 ดีมาก 

ปัจจยัดา้นการสง่เสรมิการตลาด 3.89 0.65 ดี 

ปัจจยัดา้นบุคคล 4.07 0.57 ดี 
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ตาราง 11 (ต่อ) 

ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดของธนาคารกรุงไทย x̄  S.D. แปลผล 

ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 4.31 0.56 ดีมาก 

ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ 4.26 0.61 ดีมาก 

ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดโดยรวม 4.19 0.45 ดี 

 

จากตาราง 11 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของธนาคารกรุงไทย 
โดยรวม ลูกค้าที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ลกูคา้มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นช่องทางการ
จัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ปัจจัยด้านราคา และปัจจัยด้านลักษณะทาง
กายภาพ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 4.31 4.26 และ 4.26 ตามล าดบั และลูกคา้มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับดี ไดแ้ก่ ปัจจัยดา้นผลิตภัณฑ์ ปัจจัยดา้นบุคคล และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.07 4.07 และ 3.89 ตามล าดบั 
 
ตาราง 12 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของ
ธนาคารกรุงไทย ดา้นผลิตภณัฑ ์
 

ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดของธนาคารกรุงไทย  

ดา้นผลิตภณัฑ ์
x̄  S.D. แปลผล 

1. ท่านรูส้กึว่า รูปแบบของแอปพลิเคชนั  

    Krungthai NEXT ใชง้านง่ายและสะดวก 

4.18 0.66 ดี 

2. ท่านรูส้กึว่า Mobile Banking มีการประมวลผลที่ 

    รวดเรว็ 

3.92 0.69 ดี 
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ตาราง 12 (ต่อ) 

ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดของธนาคารกรุงไทย  

ดา้นผลิตภณัฑ ์
x̄  S.D. แปลผล 

3. ท่านรูส้กึว่า Mobile Banking มีการอพัเดต     

   ขอ้มลูอย่างสม ่าเสมอ 

4.03 0.64 ดี 

4. ท่านรูส้กึว่า ขอ้มลูทางการเงินใน Mobile Banking  

    มีความถูกตอ้งและสามารถเชื่อถือได ้

4.25 0.68 ดีมาก 

5. ท่านรูส้กึว่า ความแตกต่างของผลิตภณัฑ ์

    หรือบรกิารมีความแปลกใหม่ ในการตอบสนอง 

    ความตอ้งการของลกูคา้ 

3.96 0.69 ดี 

ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด 

ของธนาคารกรุงไทย ดา้นผลิตภณัฑโ์ดยรวม 

4.07 0.52 ดี 

 

จากตาราง 12 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของธนาคารกรุงไทย  
ดา้นผลิตภัณฑ ์โดยรวม ลกูคา้ที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.07 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ลูกค้ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่  ข้อรูส้ึกว่า  
ขอ้มูลทางการเงินใน Mobile Banking มีความถูกตอ้งและสามารถเชื่อถือได ้โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.25 และลูกค้ามีความคิดเห็นอยู่ ในระดับดี  ได้แก่  ข้อรู ้สึกว่า รูปแบบของแอปพลิ เคชัน  
Krungthai NEXT ใช้งานง่ายและสะดวก ข้อรูส้ึกว่า Mobile Banking มีการอัพเดตขอ้มูลอย่าง
สม ่าเสมอ ขอ้รูส้ึกว่า ความแตกต่างของผลิตภณัฑห์รือบริการมีความแปลกใหม่ ในการตอบสนอง
ความตอ้งการของลกูคา้ และขอ้รูส้ึกว่า Mobile Banking มีการประมวลผลที่รวดเรว็ โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.18 4.03 3.96 และ 3.92 ตามล าดบั 
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ตาราง 13 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของ 
ธนาคารกรุงไทย ดา้นราคา 
 

ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดของธนาคารกรุงไทย  

ดา้นราคา 
x̄  S.D. แปลผล 

6. ท่านรูส้กึว่า การคิดอตัราค่าธรรมเนียมใน 

    การใชบ้รกิารธนาคารผ่าน Mobile Banking  

    ในการท าธุรกรรมบางรายการมีค่าธรรมเนียม 

    ถูกกว่าการใชบ้รกิารที่ธนาคาร เช่น บรกิารโอน 

    เงินระหว่างบญัชี 

4.20 0.68 ดี 

7. ท่านรูส้กึว่า การใหบ้รกิารผ่าน Mobile Banking  

    โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมรายปีในการใชบ้รกิาร 

4.44 0.67 ดีมาก 

8. ท่านรูส้กึว่า ความเหมาะสมของอตัราค่าบริการ 

    เมื่อเปรียบเทียบกบัคณุสมบติัของการใชบ้รกิาร 

    ผ่าน Mobile Banking 

4.14 0.71 ดี 

ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด 

ของธนาคารกรุงไทย ดา้นราคาโดยรวม 

4.26 0.56 ดีมาก 

 
จากตาราง 13 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของธนาคารกรุงไทย  

ดา้นราคา โดยรวม ลูกคา้ที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.26 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ลูกค้ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่  ข้อรูส้ึกว่า  
การให้บริการผ่าน Mobile Banking โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมรายปีในการใช้บริการ โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 และลูกค้ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ได้แก่ ข้อ รูส้ึกว่า การคิดอัตรา
ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการธนาคารผ่าน Mobile Banking ในการท าธุรกรรมบางรายการมี
ค่าธรรมเนียม ถูกกว่าการใช้บริการที่ธนาคาร  เช่น บริการโอนเงินระหว่างบัญชี และขอ้รูส้ึกว่า  
ความเหมาะสมของอัตราค่าบริการเมื่อเปรียบเทียบกับคุณสมบัติของ การใช้บริการผ่าน  
Mobile Banking โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.20 และ 4.14 ตามล าดบั 
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ตาราง 14 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของ
ธนาคารกรุงไทย ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 

ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดของธนาคารกรุงไทย  

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
x̄  S.D. แปลผล 

9. ท่านรูส้กึว่า Mobile Banking สามารถเขา้ถึงไดทุ้กที่  

    ทุกเวลา 

4.48 0.61 ดีมาก 

10. ท่านรูส้กึว่า Mobile Banking ช่วยประหยดัเวลา 

      ในการท าธุรกรรมทางการเงิน 

4.70 0.50 ดีมาก 

11. ท่านรูส้กึว่า สามารถท าธุรกรรมไดท้กุสถานที่ 

      ที่มีระบบอินเตอรเ์น็ต 

4.59 0.53 ดีมาก 

12. ท่านรูส้กึว่า มีความหลากหลายของช่องทาง 

      ในการสอบถามรายละเอียดเก่ียวกบัการใชบ้ริการ  

      ผ่าน Mobile Banking เพิ่มเติม เช่น โทรศพัทติ์ดต่อ 

      พนกังาน Call Center มีช่องทางในการช่วยแกไ้ข 

      ปัญหาไดอ้ย่างรวดเรว็ เป็นตน้ 

4.20 0.63 ดี 

13. ท่านรูส้กึว่า ขัน้ตอนการสมคัรใชบ้ริการ 

      Mobile Banking มีความสะดวกและง่ายต่อ 

      การใชง้าน 

4.25 0.76 ดีมาก 

ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดของธนาคารกรุงไทย  

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยรวม 

4.45 0.50 ดีมาก 

 

จากตาราง 14 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของธนาคารกรุงไทย  
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  โดยรวม ลกูคา้ที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ลูกค้ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก 
ได้แก่ ข้อรูส้ึกว่า Mobile Banking ช่วยประหยัดเวลาในการท าธุรกรรมทางการเงิน ข้อรูส้ึกว่า 
สามารถท าธุรกรรมไดทุ้กสถานที่ที่มีระบบอินเตอรเ์น็ต ขอ้รูส้กึว่า Mobile Banking สามารถเขา้ถึง
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ไดทุ้กที่ ทุกเวลา และขอ้รูส้ึกว่า ขัน้ตอนการสมัครใชบ้ริการ Mobile Banking มีความสะดวกและ
ง่ายต่อการใชง้าน  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 4.59 4.48 และ 4.25 ตามล าดับ และลูกคา้มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัดี ไดแ้ก่ ขอ้รูส้ึกว่า มีความหลากหลายของช่องทางในการสอบถามรายละเอียด
เก่ียวกับการใชบ้ริการผ่าน Mobile Banking เพิ่มเติม เช่น โทรศัพทติ์ดต่อพนักงาน Call Center  
มีช่องทางในการช่วยแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่าง รวดเรว็ เป็นตน้  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.20 
 
ตาราง 15 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของ
ธนาคารกรุงไทย ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 
 

ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดของธนาคารกรุงไทย  

ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 
x̄  S.D. แปลผล 

14. ท่านรูส้กึว่า ธนาคารมีการประชาสมัพนัธข์่าวสาร 

      เก่ียวกบั Mobile Banking ใหท้่านทราบอย่าง 

      ต่อเนื่อง 

4.01 0.71 ดี 

15. ท่านรูส้กึว่า ธนาคารมีโปรโมชั่นส าหรบัการ 

     ท าธุรกรรมทางการเงินผ่าน Mobile Banking  

     อย่างต่อเนื่อง 

3.72 0.75 ดี 

16. ท่านรูส้กึว่า ท่านพิจารณาถึงการแนะน าและ 

      ใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัการใชบ้รกิารธนาคารผ่าน   

      Mobile Banking จากพนกังานประจ าสาขา 

3.83 0.79 ดี 

17. ท่านรูส้กึว่า ความหลากหลายของการ 

      โฆษณาประชาสมัพนัธก์ารใชบ้รกิารผ่าน  

      Mobile Banking เป็นสิ่งที่กระตุน้ความสนใจ 

3.99 0.79 ดี 

ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดของธนาคารกรุงไทย  

ดา้นการสง่เสรมิการตลาดโดยรวม 

3.89 0.65 ดี 
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จากตาราง 15 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของธนาคารกรุงไทย  
ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวม ลูกค้าที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ลูกคา้มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีทุกขอ้ 
ไดแ้ก่ ขอ้รูส้ึกว่า ธนาคารมีการประชาสัมพันธ์ ข่าวสารเก่ียวกับ Mobile Banking ใหท้่านทราบ
อย่างต่อเนื่อง ข้อรูส้ึกว่า ความหลากหลายของการโฆษณาประชาสัมพันธ์การใช้บริการผ่าน   
Mobile Banking เป็นสิ่งที่กระตุน้ความสนใจ ขอ้รูส้ึกว่า ท่านพิจารณาถึงการแนะน าและใหค้วามรู้
เก่ียวกับการใชบ้ริการธนาคารผ่าน  Mobile Banking จากพนักงานประจ าสาขา และขอ้รูส้ึกว่า 
ธนาคารมีโปรโมชั่นส าหรบัการท าธุรกรรมทางการเงินผ่าน Mobile Banking อย่างต่อเนื่อง โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.01 3.99 3.83 และ 3.72 ตามล าดบั 

 
ตาราง 16 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของ
ธนาคารกรุงไทย ดา้นบคุคล 
 

ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดของธนาคารกรุงไทย  

ดา้นบคุคล 
x̄  S.D. แปลผล 

18. ท่านรูส้กึว่า พนกังานธนาคารมีความเชี่ยวชาญใน 

      การแนะน าการใชบ้ริการ 

3.97 0.71 ดี 

19. ท่านรูส้กึว่า Call center สามารถใหค้ าตอบทกุขอ้ 

      ไดช้ดัเจน 

3.77 0.77 ดี 

20. ท่านรูส้กึว่า พนกังานธนาคารใสใ่จในการบรกิาร 

      ทกุขัน้ตอน 

4.06 0.77 ดี 

21. ท่านรูส้กึว่า ความรวดเร็วในการใหบ้รกิาร 

      ของพนกังานเป็นสิ่งส าคญั 

4.40 0.71 ดีมาก 

22. ท่านรูส้กึว่า ความกระตือรือรน้ในการใหค้ าปรกึษา  

      หรือค าแนะน าของพนกังานดว้ยความเต็มใจ 

      ในการใหบ้รกิาร 

4.18 0.74 ดี 

ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด 

ของธนาคารกรุงไทย ดา้นบุคคลโดยรวม 

4.07 0.57 ดี 
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จากตาราง 16 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของธนาคารกรุงไทย  
ดา้นบุคคล โดยรวม ลกูคา้ที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.07 
เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ลูกค้ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก ไดแ้ก่  ข้อรูส้ึกว่า ความ
รวดเร็วในการใหบ้ริการของพนักงานเป็นสิ่งส าคัญ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 และลูกคา้มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับดี ไดแ้ก่ ขอ้รูส้ึกว่า ความกระตือรือรน้ในการใหค้ าปรึกษาหรือค าแนะน าของ
พนักงานด้วยความเต็มใจในการให้บริการ ขอ้รูส้ึกว่า พนักงานธนาคารใส่ใจในการบริการทุก
ขัน้ตอน ขอ้รูส้ึกว่า พนักงานธนาคารมีความเชี่ยวชาญในการแนะน าการใชบ้ริการ และขอ้รูส้ึกว่า 
Call center สามารถให้ค าตอบทุกขอ้ได้ชัดเจน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 4.06 3.97 และ 3.77 
ตามล าดบั 

 
ตาราง 17 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของ
ธนาคารกรุงไทย ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร 
 

ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดของธนาคารกรุงไทย  

ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร 
x̄  S.D. แปลผล 

23. ท่านรูส้กึว่า ขัน้ตอนการใชง้านง่าย การเขา้สูร่ะบบ 

      รวดเรว็ 

4.17 0.72 ดี 

24. ท่านรูส้กึว่า การยืนยนัการท าธุรกรรมทกุครัง้ 

      มีความน่าเชื่อถือ 

4.31 0.66 ดีมาก 

25. ท่านรูส้กึว่า ระบบป้องกนัความปลอดภยัและ 

      กระบวนการรกัษาความลบัมีผลต่อการใชบ้รกิาร 

4.34 0.67 ดีมาก 

26. ท่านรูส้กึว่า ค านึงถึงนโยบายที่ชดัเจนในการรกัษา 

     ขอ้มลูสว่นตวัของลกูคา้และการอ านวยความสะดวก 

     แก่ลกูคา้ที่ใชบ้รกิารผ่าน Mobile Banking 

4.41 0.65 ดีมาก 
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ตาราง 17 (ต่อ) 

ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดของธนาคารกรุงไทย  

ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร 
x̄  S.D. แปลผล 

27. ท่านรูส้กึว่า การน าเทคโนโลยีที่ทนัสมยัมาใชก้บั 

      ระบบการใหบ้ริการผ่าน Mobile Banking  

      มีการพฒันาอย่างสม ่าเสมอ 

4.31 0.69 ดีมาก 

ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดของธนาคารกรุงไทย  

ดา้นกระบวนการใหบ้รกิารโดยรวม 

4.31 0.56 ดีมาก 

 

จากตาราง 17 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของธนาคารกรุงไทย  
ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ โดยรวม ลูกคา้ที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ลูกค้ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก 
ได้แก่ ขอ้รูส้ึกว่า ค านึงถึงนโยบายที่ชัดเจนในการรกัษาขอ้มูลส่วนตัวของลูกคา้และการอ านวย
ความสะดวกแก่ลูกคา้ที่ใชบ้ริการผ่าน Mobile Banking ขอ้รูส้ึกว่า ระบบป้องกันความปลอดภัย 
และกระบวนการรกัษาความลบัมีผลต่อการ ใชบ้ริการ ขอ้รูส้ึกว่า การยืนยนัการท าธุรกรรมทุกครัง้
มีความน่าเชื่อถือ และข้อรูส้ึกว่า การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้กับระบบการให้บริการผ่าน  
Mobile Banking มีการพัฒนาอย่างสม ่าเสมอ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 4.34 4.31 และ 4.31 
ตามล าดบั และลกูคา้มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี ไดแ้ก่ ขอ้รูส้ึกว่า ขัน้ตอนการใชง้านง่าย การเขา้
สูร่ะบบรวดเรว็ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.17 
 
ตาราง 18 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของ
ธนาคารกรุงไทย ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
 

ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดของธนาคารกรุงไทย  

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
x̄  S.D. แปลผล 

28. ท่านรูส้กึว่า ภาพลกัษณข์องธนาคารและ 

      ความน่าเชื่อถือมีผลต่อการใชบ้รกิาร 

4.46 0.64 ดีมาก 
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ตาราง 18 (ต่อ) 

ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดของธนาคารกรุงไทย  

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
x̄  S.D. แปลผล 

29. ท่านรูส้กึว่า ขัน้ตอนการใชบ้รกิารไม่ยุ่งยาก 4.18 0.73 ดี 

30. ท่านรูส้กึว่า ความรวดเร็วของการประมวลผล 

      ในการใหบ้รกิารตรงตามความตอ้งการของท่าน 

4.19 0.73 ดี 

31. ท่านรูส้กึว่า ค านึงถึงความรวดเรว็ในการเชื่อมต่อ 

      ระบบการใหบ้ริการของธนาคาร 

4.25 0.71 ดีมาก 

32. ท่านรูส้กึว่า ค านึงถึงความสะดวกในการติดต่อ 

      ขอรบับรกิาร 

4.23 0.73 ดีมาก 

ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดของธนาคารกรุงไทย  

ดา้นลกัษณะทางกายภาพโดยรวม 

4.26 0.61 ดีมาก 

 

จากตาราง 18 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของธนาคารกรุงไทย  
ดา้นลักษณะทางกายภาพ โดยรวม ลูกคา้ที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ลูกค้ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก 
ได้แก่ ข้อรูส้ึกว่า ภาพลักษณ์ของธนาคารและความน่าเชื่อถือมีผลต่อการใช้บริการ ข้อรูส้ึกว่า 
ค านึงถึงความรวดเร็วในการเชื่อมต่อระบบการให้บริการของธนาคาร  และขอ้รูส้ึกว่า ค านึงถึง
ความสะดวกในการติดต่อขอรบับริการ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.46 4.25 และ 4.23 ตามล าดับ และ
ลูกค้ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ได้แก่ ข้อรูส้ึกว่า ความรวดเร็วของการประมวลผลในการ
ให้บริการตรงตามความต้องการของท่าน และขอ้รูส้ึกว่า ขั้นตอนการใชบ้ริการไม่ยุ่งยาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.19 และ 4.18 ตามล าดบั 
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ตอนที่ 3 ขอ้มูลเก่ียวกับคุณภาพของระบบสารสนเทศในการยอมรบัในเทคโนโลยี 
Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ตาราง 19 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพของระบบสารสนเทศของ
ธนาคารกรุงไทย 
 

คณุภาพของระบบสารสนเทศของธนาคารกรุงไทย x̄  S.D. แปลผล 

คณุภาพระบบโครงสรา้ง 4.17 0.50 ดี 

คณุภาพของขอ้มลู 4.17 0.54 ดี 

คณุภาพของการบรกิาร 4.31 0.60 ดีมาก 

ความพงึพอใจของผูใ้ช ้ 4.27 0.59 ดีมาก 

คณุภาพของระบบสารสนเทศ 

ของธนาคารกรุงไทยโดยรวม 

4.23 0.49 ดีมาก 

 

จากตาราง 19 การวิเคราะหค์ณุภาพของระบบสารสนเทศของธนาคารกรุงไทย โดยรวม 
ลูกคา้ที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.23 เมื่อพิจารณา
เป็นรายดา้น พบว่า ลูกคา้มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก ไดแ้ก่ คุณภาพของการบริการ และ
ความพึงพอใจของผูใ้ช ้โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 และ 4.27 ตามล าดบั และลกูคา้มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับดี ไดแ้ก่ คุณภาพระบบโครงสรา้ง และคุณภาพของขอ้มูล โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 
และ 4.17 ตามล าดบั 

 
ตาราง 20 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพของระบบสารสนเทศของ
ธนาคารกรุงไทยดา้นคณุภาพระบบโครงสรา้ง 
 

คณุภาพของระบบสารสนเทศของธนาคารกรุงไทย 
ดา้นคณุภาพระบบโครงสรา้ง 

x̄  S.D. แปลผล 

1. ท่านคิดว่า การใชบ้ริการผ่าน Mobile Banking  
    มีฟังกช์นัการท างานที่เหมาะสม 

4.04 0.63 ดี 
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ตาราง 20 (ต่อ) 

คณุภาพของระบบสารสนเทศของธนาคารกรุงไทย 
ดา้นคณุภาพระบบโครงสรา้ง 

x̄  S.D. แปลผล 

2. ท่านคิดว่า การใชบ้ริการผ่าน Mobile Banking  
    เป็นตวัช่วยในการใชง้านที่ง่าย 

4.33 0.60 ดีมาก 

3. ท่านคิดว่า บริการธนาคารผ่าน Mobile Banking  
    มีระบบโครงสรา้งการใชง้านที่มีความเสถียร 

3.81 0.72 ดี 

4. ท่านคิดว่า สารมารถเขา้ใชง้านผ่าน Mobile Banking   
    ไดเ้มื่อตอ้งการ 

4.29 0.62 ดีมาก 

5. ท่านคิดว่า การใชง้านสามารถเขา้ถึงไดห้ลายช่องทาง  
    เช่น สมารท์โฟน แท็บเล็ต เป็นตน้ 

4.37 0.64 ดีมาก 

คณุภาพของระบบสารสนเทศของธนาคารกรุงไทย 
ดา้นคณุภาพระบบโครงสรา้ง โดยรวม 

4.17 0.50 ดี 

 

จากตาราง 20 การวิเคราะห์คุณภาพของระบบสารสนเทศของธนาคารกรุงไทย  
ดา้นคุณภาพระบบโครงสรา้ง โดยรวม ลูกค้าที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ลูกค้ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก 
ได้แก่ ข้อคิดว่า การใช้งานสามารถเข้าถึงได้หลายช่องทาง เช่น สมารท์โฟน แท็บเล็ต เป็นต้น  
ข้อคิดว่า การใช้บริการผ่าน Mobile Banking เป็นตัวช่วยในการใช้งานที่ง่าย และข้อคิดว่า 
สามารถเขา้ใชง้านผ่าน Mobile Banking ไดเ้มื่อตอ้งการ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.37 4.33 และ 4.29 
ตามล าดับ  และลูกค้ามีความคิดเห็นอยู่ ในระดับ ดี  ได้แก่  ข้อคิดว่า  การใช้บริการผ่าน  
Mobile Banking มี ฟั งก์ชันการท า งานที่ เหมาะสม  และข้อ คิดว่ า  บริการธนาคารผ่ าน  
Mobile  Banking มีระบบโครงสรา้งการใช้งานที่มีความเสถียร  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 และ 
3.81 ตามล าดบั 
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ตาราง 21 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพของระบบสารสนเทศของ
ธนาคารกรุงไทยดา้นคณุภาพของขอ้มลู 
 

คณุภาพของระบบสารสนเทศของธนาคารกรุงไทย 

ดา้นคณุภาพของขอ้มลู 
x̄  S.D. แปลผล 

6. ท่านคิดว่า ขอ้มลูที่ท่านไดจ้ากการใชบ้รกิาร  

    ผ่าน Mobile Banking เป็นขอ้มลูที่สามารถเขา้ใจได ้

4.21 0.65 ดีมาก 

7. ท่านคิดว่า ขอ้มลูที่ท่านไดจ้ากการใชบ้รกิาร  

    ผ่าน Mobile Banking เป็นขอ้มลูที่เชื่อถือได ้

4.24 0.66 ดีมาก 

8. ท่านคิดว่า ขอ้มลูที่ท่านไดจ้ากการใชบ้รกิาร 

    ธนาคารผ่าน Mobile Banking เป็นขอ้มลูที่มี 

    ความครบถว้นสมบรูณ ์

4.09 0.68 ดี 

9. ท่านคิดว่า ขอ้มลูที่ท่านไดจ้ากการใชบ้รกิาร  

    ผ่าน Mobile Banking เป็นขอ้มลูที่ทนัสมยั 

4.16 0.61 ดี 

10. ท่านคิดว่า ขอ้มลูที่ท่านไดจ้ากการใชบ้รกิาร 

      ผ่าน Mobile Banking เป็นขอ้มลูที่น่าสนใจ 

4.14 0.60 ดี 

คณุภาพของระบบสารสนเทศของธนาคารกรุงไทย 

ดา้นคณุภาพของขอ้มลูโดยรวม 

4.17 0.54 ดี 

 

จากตาราง 21 การวิเคราะห์คุณภาพของระบบสารสนเทศของธนาคารกรุงไทย  
ดา้นคณุภาพของขอ้มลู โดยรวม ลกูคา้ที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.17 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ลูกค้ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่  
ข้อคิดว่า ข้อมูลที่ ท่ านได้จากการใช้บริการผ่าน  Mobile Banking เป็นข้อมูลที่ เชื่ อ ถือได ้ 
และขอ้คิดว่า ขอ้มลูที่ท่านไดจ้ากการใชบ้ริการผ่าน Mobile Banking เป็นขอ้มลูที่สามารถเขา้ใจได ้
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 และ 4.21 ตามล าดับ และลูกค้ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ได้แก่ 
ขอ้คิดว่า ขอ้มูลที่ท่านได้จากการใชบ้ริการผ่าน Mobile Banking เป็นขอ้มูลที่ทันสมัย ขอ้คิดว่า 
ข้อมูลที่ท่านได้จากการใช้บริการผ่าน Mobile Banking เป็นข้อมูลที่น่าสนใจ และข้อคิดว่า  



  75 

ข้อมูลที่ท่านได้จากการใช้บริการธนาคารผ่าน Mobile Banking เป็นข้อมูลที่มีความครบถ้วน
สมบรูณ ์โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.16 4.14 และ 4.09 ตามล าดบั 
 
ตาราง 22 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพของระบบสารสนเทศของ
ธนาคารกรุงไทย ดา้นคณุภาพของการบริการ 
 

คณุภาพของระบบสารสนเทศของธนาคารกรุงไทย 

ดา้นคณุภาพของการบรกิาร 
x̄  S.D. แปลผล 

11. ท่านคิดว่า เมื่อท่านมีปัญหาในการใชบ้รกิาร 

      ผ่าน Mobile Banking ท่านจะรูส้กึดี หากท่านไดร้บั 

      ความช่วยเหลือ 

4.27 0.73 ดีมาก 

12. ท่านคิดว่า การใหบ้รกิารผ่าน Mobile Banking  

      สามารถเขา้ถึงไดง้่าย 

4.26 0.77 ดีมาก 

13. ท่านคิดว่า ท่านรูส้ึกดีเวลาที่มีบคุลากรท่ีมีความรู ้

      มาช่วยตอบค าถาม เมื่อท่านมีปัญหาในการ 

      ใชบ้ริการผ่าน Mobile Banking 

4.34 0.68 ดีมาก 

14. ท่านคิดว่า ท่านรูส้ึกดีกบัการใหบ้รกิารของระบบ 

      การใหบ้ริการธนาคารผ่าน Mobile Banking 

4.26 0.67 ดีมาก 

15. ท่านคิดว่า การตอบสนองอย่างเต็มใจ ใสใ่จ 

     ในการบรกิารต่อความตอ้งการของท่านเป็นสิ่งส าคญั 

4.43 0.65 ดีมาก 

คณุภาพของระบบสารสนเทศของธนาคารกรุงไทย 

ดา้นคณุภาพของการบรกิารโดยรวม 

4.31 0.60 ดีมาก 

 
จากตาราง 22 การวิเคราะห์คุณภาพของระบบสารสนเทศของธนาคารกรุงไทย  

ดา้นคุณภาพของการบริการ โดยรวม ลกูคา้ที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.31 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ลูกคา้มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมากทุก
ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้คิดว่า การตอบสนองอย่างเต็มใจ ใส่ใจในการบริการต่อความตอ้งการของท่านเป็น  
สิ่งส  าคญั ขอ้คิดว่า ท่านรูส้ึกดีเวลาที่มีบุคลากรที่มีความรูม้าช่วยตอบค าถาม เมื่อท่านมีปัญหาใน
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การใช้บ ริก ารผ่ าน  Mobile Banking ข้อ คิดว่ า  เมื่ อท่ านมี ปัญ หาในการใช้บ ริการผ่ าน  
Mobile Banking ท่านจะรู้สึกดี หากท่านได้รับความช่วยเหลือ ข้อคิดว่า การให้บริการผ่าน  
Mobile Banking สามารถเขา้ถึงไดง้่าย และขอ้คิดว่า ท่านรูส้ึกดีกับการใหบ้ริการของระบบการ
ให้บริการธนาคารผ่าน Mobile Banking โดยมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 4.34 4.27 4.26 และ 4.26 
ตามล าดบั  
 
ตาราง 23 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุภาพของระบบสารสนเทศของ
ธนาคารกรุงไทย ดา้นความพงึพอใจของผูใ้ช ้
 

คณุภาพของระบบสารสนเทศของธนาคารกรุงไทย 

ดา้นความพงึพอใจของผูใ้ช ้
x̄  S.D. แปลผล 

16. ท่านรูส้กึพงึพอใจกบัประสิทธิภาพการใหบ้ริการ 

      ผ่าน Mobile Banking 

4.28 0.63 ดีมาก 

17. ท่านรูส้กึพงึพอใจกบัความรูห้รือขอ้มลูที่ไดร้บัจาก 

      การใหบ้ริการผ่าน Mobile Banking 

4.19 0.68 ดี 

18. ท่านรูส้กึพงึพอใจกบัคณุภาพการใหบ้ริการผ่าน      

      Mobile Banking 

4.30 0.66 ดีมาก 

19. ท่านรูส้กึพงึพอใจการใชง้านแอปพลิเคชนันี ้ 4.30 0.64 ดีมาก 

คณุภาพของระบบสารสนเทศของธนาคารกรุงไทย 

ดา้นความพงึพอใจของผูใ้ชโ้ดยรวม 

4.27 0.59 ดีมาก 

 

จากตาราง 23 การวิเคราะห์คุณภาพของระบบสารสนเทศของธนาคารกรุงไทย ด้าน
ความพึงพอใจของผู้ใช้ โดยรวม ลูกค้าที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ลูกค้ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก 
ไดแ้ก่ ขอ้รูส้กึพึงพอใจกบัคณุภาพการใหบ้รกิารผ่าน  Mobile Banking ขอ้รูส้ึกพงึพอใจการใชง้าน 
แอปพลิเคชันนี ้ และขอ้รูส้ึกพึงพอใจกับประสิทธิภาพการใหบ้ริการผ่าน  Mobile Banking โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 4.30 และ 4.28 ตามล าดับ และลูกค้ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ได้แก่  
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ขอ้รูส้กึพึงพอใจกบัความรูห้รือขอ้มลูที่ไดร้บัจากการใหบ้ริการผ่าน Mobile Banking โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.19 

 
ตอนที่  4 ข้อมูลเก่ียวกับการยอมรับในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลูกค้า

ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  
 

ตาราง 24 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของ 
ธนาคารกรุงไทย 
 

การยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking  

ของธนาคารกรุงไทย 
x̄  S.D. แปลผล 

การรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน 4.42 0.51 ดีมาก 

การรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน 4.22 0.61 ดีมาก 

ทศันคติที่มีต่อการใช ้ 4.50 0.49 ดีมาก 

ความตัง้ใจใช ้ 4.41 0.59 ดีมาก 

การยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking  

ของธนาคารกรุงไทยโดยรวม 

4.39 0.48 ดีมาก 

 

จากตาราง  24 การวิ เค ราะห์การยอม รับ ใน เทค โน โลยี  Mobile Banking ของ
ธนาคารกรุงไทยโดยรวม ลูกคา้ที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.39 เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ลกูคา้มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมากทุกดา้น ไดแ้ก่ 
ทศันคติที่มีต่อการใช ้การรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน ความตัง้ใจใช ้และการรบัรูถ้ึงความ
ง่ายในการใชง้าน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.50 4.42 4.41 และ 4.22 ตามล าดบั  
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ตาราง 25 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของ 
ธนาคารกรุงไทย ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน 
 

การยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking  
ของธนาคารกรุงไทย ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่ 
เกิดจากการใชง้าน 

x̄  S.D. แปลผล 

1. ท่านคิดว่า การใชบ้ริการผ่าน Mobile Banking ไดร้บั 
    ความสะดวก รวดเรว็ มากกว่าผ่านเคานเ์ตอรเ์ซอรว์ิส 

4.57 0.59 ดีมาก 

2. ท่านคิดว่า การใชบ้ริการผ่าน Mobile Banking    
    มีความปลอดภยัในการท าธุรกรรมทางการเงิน 

4.09 0.74 ดี 

3. ท่านคิดว่า การใชบ้ริการผ่าน Mobile Banking  
    มีประโยชนต่์อชีวิตประจ าวนั 

4.58 0.53 ดีมาก 

4. ท่านคิดว่า การใชบ้ริการผ่าน Mobile Banking  
    ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท าธุรกรรมทางการเงิน  
    รวมถึงการบรกิารจดัการเงินที่ดี 

4.45 0.61 ดีมาก 

การยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของ
ธนาคารกรุงไทย ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่ 
เกิดจากการใชง้าน โดยรวม 

4.42 0.51 ดีมาก 

 

จากตาราง  25 การวิ เค ราะห์การยอม รับ ใน เทค โน โลยี  Mobile Banking ของ
ธนาคารกรุงไทย ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน โดยรวม ลกูคา้ที่ตอบแบบสอบถาม
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ลูกคา้มี 
ความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก ไดแ้ก่ ขอ้คิดว่า การใชบ้รกิารผ่าน Mobile Banking มีประโยชนต่์อ
ชีวิตประจ าวนั ขอ้คิดว่า การใชบ้ริการผ่าน Mobile Banking ไดร้บัความสะดวก รวดเร็ว มากกว่า
ผ่านเคานเ์ตอรเ์ซอรว์ิส และขอ้คิดว่า การใชบ้ริการผ่าน Mobile Banking ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การท าธุรกรรมทางการเงิน รวมถึงการบริการจัดการเงินที่ดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 4.57 และ 
4.45 ตามล าดับ และลูกค้ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ได้แก่ ข้อคิดว่า การใช้บริการผ่าน  
Mobile Banking มีความปลอดภยัในการท าธุรกรรมทางการเงิน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.09 
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ตาราง 26 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของ 
ธนาคารกรุงไทย ดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน 
 

การยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของ

ธนาคารกรุงไทย ดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน 
x̄  S.D. แปลผล 

5. ท่านคิดว่า การใชบ้ริการผ่าน Mobile Banking  

    เป็นเรื่องง่าย สามารถเรียนรูไ้ด ้ท าความเขา้ใจไดเ้อง 

4.17 0.68 ดี 

6. ท่านคิดว่า การใชบ้ริการผ่าน Mobile Banking  

    มีขัน้ตอนที่ใชง้านง่ายและสะดวก 

4.18 0.67 ดี 

7. ท่านคิดว่า การเขา้ถึงขัน้ตอนการช าระเงิน 

    ผ่านทาง Mobile Banking เป็นเรื่องง่าย 

4.35 0.65 ดีมาก 

8. ท่านคิดว่า การใชง้านไม่ตอ้งใชค้วามพยายาม 

    ในการใชง้านมากนกั 

4.16 0.80 ดี 

การยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของ

ธนาคารกรุงไทย ดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน 

โดยรวม 

4.22 0.61 ดีมาก 

 

จากตาราง  26 การวิ เค ราะห์การยอม รับ ใน เทค โน โลยี  Mobile Banking ของ
ธนาคารกรุงไทย ด้านการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน โดยรวม ลูกคา้ที่ตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ลูกค้ามี 
ความคิดเห็นอยู่ ในระดับดีมาก ได้แก่  ข้อคิดว่า การเข้าถึงขั้นตอนการช าระเงินผ่านทาง  
Mobile Banking เป็นเรื่องง่าย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 และลูกคา้มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี 
ไดแ้ก่ ขอ้คิดว่า การใชบ้ริการผ่าน Mobile Banking มีขั้นตอนที่ใชง้านง่ายและสะดวก ขอ้คิดว่า  
การใช้บริการผ่าน Mobile Banking เป็นเรื่องง่าย สามารถเรียนรู้ได้ ท าความเข้าใจได้เอง  
และขอ้คิดว่า การใชง้านไม่ตอ้งใชค้วามพยายามในการใชง้านมากนัก  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.18 
4.17 และ 4.16 ตามล าดบั 
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ตาราง 27 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของ 
ธนาคารกรุงไทย ดา้นทศันคติที่มีต่อการใช ้
 

การยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของ

ธนาคารกรุงไทย ดา้นทศันคติที่มีต่อการใช ้
x̄  S.D. แปลผล 

9. ท่านคิดว่า การใชจ้่ายผ่าน Mobile Banking  

    ท าใหท้่านสะดวกสบาย 

4.55 0.56 ดีมาก 

10. ท่านคิดว่า การช าระเงินผ่าน Mobile Banking  

      เป็นประสบการณท์ี่ดีน่าสนใจ 

4.47 0.57 ดีมาก 

11. ท่านคิดว่า การช าระเงินผ่าน Mobile Banking  

      เป็นวิธีการท่ีทนัสมยั 

4.48 0.61 ดีมาก 

12. ท่านคิดว่า การใชบ้รกิารผ่าน Mobile Banking  

      ท าใหท้่านรูส้ึกพงึพอใจ 

4.50 0.58 ดีมาก 

การยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของ

ธนาคารกรุงไทย ดา้นทศันคติที่มีต่อการใชโ้ดยรวม 

4.50 0.49 ดีมาก 

 

จากตาราง  27 การวิ เค ราะห์การยอม รับ ใน เทค โน โลยี  Mobile Banking ของ
ธนาคารกรุงไทย ดา้นทัศนคติที่มีต่อการใช ้โดยรวม ลูกคา้ที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่
ในระดบัดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ลูกคา้มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับดีมากทุกข้อ ได้แก่ ข้อคิดว่า การใช้จ่ายผ่าน Mobile Banking ท าให้ท่านสะดวกสบาย  
ขอ้คิดว่า การใชบ้ริการผ่าน Mobile Banking ท าใหท้่านรูส้ึกพึงพอใจ ขอ้คิดว่า การช าระเงินผ่าน  
Mobile Banking เป็นวิ ธีการที่ ทันสมัย  และข้อคิดว่า การช าระเงินผ่ าน  Mobile Banking  
เป็นประสบการณท์ี่ดีน่าสนใจ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.55 4.50 4.48 และ 4.47 ตามล าดบั  
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ตาราง 28 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของ
ธนาคารกรุงไทย ดา้นความตัง้ใจใช ้
 

การยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของ

ธนาคารกรุงไทย ดา้นความตัง้ใจใช ้
x̄  S.D. แปลผล 

13. ท่านจะใชบ้รกิารผ่าน Mobile Banking  

      อย่างต่อเนื่องในอนาคต 

4.46 0.66 ดีมาก 

14. ท่านตัง้ใจที่จะใชบ้ริการผ่าน Mobile Banking  

      ทนัทีที่มีโอกาสอย่างแน่นอน 

4.42 0.64 ดีมาก 

15. ท่านจะแนะน าผูอ่ื้นใหใ้ชบ้รกิารผ่าน  

      Mobile Banking 

4.34 0.67 ดีมาก 

การยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking  

ของธนาคารกรุงไทย ดา้นความตัง้ใจใชโ้ดยรวม 

4.41 0.59 ดีมาก 

 

จากตาราง  28 การวิ เค ราะห์การยอม รับ ใน เทค โน โลยี  Mobile Banking ของ
ธนาคารกรุงไทย ดา้นความตัง้ใจใช ้โดยรวม ลกูคา้ที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
ดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ลูกคา้มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี
มากทุกขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้จะใชบ้ริการผ่าน Mobile Banking อย่างต่อเนื่องในอนาคต ขอ้ตั้งใจที่จะใช้
บริการผ่าน Mobile Banking ทนัทีที่มีโอกาสอย่างแน่นอน และขอ้จะแนะน าผูอ่ื้นใหใ้ชบ้รกิารผ่าน  
Mobile Banking โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.46 4.42 และ 4.34 ตามล าดบั 

 
ส่วนที ่2 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงอนมุานเพื่อทดสอบสมมติฐาน จ านวน 2 ขอ้ดงันี ้ 
สมมติฐานที่ 1 ลูกคา้ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน และ

สถานภาพสมรสแตกต่างกนั มีการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยใน
เขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 1.1 ลกูคา้ที่มีเพศแตกต่างกนั มีการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking 
ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั  
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H0: ลูกค้าที่ มี เพศแตกต่างกัน  มีการยอมรับในเทคโนโลยี  Mobile Banking ของ
ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 

H1: ลูกค้าที่ มี เพศแตกต่างกัน  มีการยอมรับในเทคโนโลยี  Mobile Banking ของ
ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง  2 กลุ่มที่เป็น
อิสระจากกัน (Independent sample t-test) โดยใช้ที่ระดับความเชื่อมั่น  95% โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติมีค่า 
นอ้ยกว่า 0.05 
 

ตาราง 29 แสดงผลการวิเคราะหก์ารยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลกูคา้
ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามเพศ 
 

การยอมรบัในเทคโนโลยี 

Mobile Bankingของลกูคา้

ธนาคารกรุงไทยในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

เพศ 

t-test of Equality of Means 

x̄  S.D. t df Sig. 

ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่

เกิดจากการใชง้าน 

ชาย 4.447 0.474 0.683 398 0.495 

หญิง 4.410 0.519    

ดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายใน

การใชง้าน 

ชาย 4.276 0.451 1.516 336.252 0.130 

หญิง 4.190 0.672    

ดา้นทศันคติที่มีต่อการใช ้ ชาย 4.610 0.451 3.012* 398 0.003 

หญิง 4.451 0.500    

ดา้นความตัง้ใจใช ้ ชาย 4.501 0.523 2.290* 269.752 0.023 

หญิง 4.365 0.609    

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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จากตาราง 29 ผลการวิเคราะห์การยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลูกค้า
ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามเพศ พบว่า 

ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน มีค่า Sig. เท่ากบั 0.495 ซึ่งมากกว่า 0.05 
หมายความว่า ลูกค้าที่มี เพศแตกต่างกัน มีการยอมรับในเทคโนโลยี Mobile Banking ของ
ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั ในดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่เกิดจากการ 
ใชง้าน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

ด้านการรับรู ้ถึงความง่ายในการใช้งาน  มีค่า Sig. เท่ากับ  0.130 ซึ่งมากกว่า 0.05 
หมายความว่า ลูกค้าที่มี เพศแตกต่างกัน มีการยอมรับในเทคโนโลยี Mobile Banking ของ
ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั  ในดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

ด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.003 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า 
ลูกค้าที่มีเพศแตกต่างกัน มีการยอมรับในเทคโนโลยี Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทย 
ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน  ในด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานที่วางไว ้โดยผูบ้ริโภคเพศชายมีค่าเฉลี่ยมากกว่าผูบ้ริโภค
เพศหญิง 0.158 

ดา้นความตั้งใจใช ้มีค่า Sig. เท่ากับ 0.023 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ลูกคา้ที่มี
เพ ศแตก ต่ างกัน  มี ก ารยอม รับ ใน เทค โน โลยี  Mobile Banking ของธน าคารก รุง ไท ย 
ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั  ในดา้นความตัง้ใจใช ้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  
ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ วางไว้ โดยผู้บริโภคเพศชายมี ค่าเฉลี่ ยมากกว่าผู้บริโภค  
เพศหญิง 0.137  
 

สมมติ ฐ านที่  1.2 ลู ก ค้ าที่ มี อ ายุ แ ตก ต่ า งกั น  มี ก ารยอม รับ ใน เท ค โน โลยี  
Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั  

H0: ลูกค้าที่ มีอายุแตกต่างกัน  มีการยอมรับในเทคโนโลยี  Mobile Banking ของ
ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 

H1: ลูกค้าที่ มีอายุแตกต่างกัน  มีการยอมรับในเทคโนโลยี  Mobile Banking ของ
ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั  

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหค์วามแตกต่างจะใชก้ารวิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย
ของกลุ่มตัวอย่างที่ มีมากกว่า 2 กลุ่ม  โดยใช้การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว  
(One-way analysis of variance) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
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(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เมื่ อ ค่า Sig. มี ค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้น  ถ้ายอมรับ 
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่ามีค่าเฉลี่ยอย่างนอ้ยหนึ่งคู่ที่แตกต่างกัน จะน าไปเปรียบเทียบ
เชิงซอ้น (Multiple comparison) ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใชว้ิธีทดสอบ
แบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบา้งแตกต่างกนัที่ระดบั
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1)  
เมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 0.05 
 
ตาราง 30 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking  
ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อจ าแนกตามกลุม่อายุ 
 

การยอมรบัในเทคโนโลยี  

Mobile Banking ของลกูคา้

ธนาคารกรุงไทยในเขต

กรุงเทพมหานคร 

แหลง่ความ

แปรปรวน 
df SS MS F Sig. 

ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่เกิด

จากการใชง้าน 

ระหว่างกลุม่ 4 10.188 2.547 10.971** 0.000 

ภายในกลุม่ 395 91.706 0.232   

รวม 399 101.894    

ดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายในการ

ใชง้าน 

ระหว่างกลุม่ 4 15.472 3.868 11.354* 0.000 

ภายในกลุม่ 395 134.572 0.341   

รวม 399 150.044    

ดา้นทศันคติที่มีต่อการใช ้ ระหว่างกลุม่ 4 7.520 1.880 8.393* 0.000 

ภายในกลุม่ 395 88.480 0.224   

รวม 399 96.000    

ดา้นความตัง้ใจใช ้ ระหว่างกลุม่ 4 16.237 4.059 13.233* 0.000 

ภายในกลุม่ 395 121.167 0.307   

รวม 399 137.404    

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 



  85 

จากตาราง 30 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการยอมรับในเทคโนโลยี  
Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อจ าแนกตามกลุ่มอาย ุ
พบว่า 

ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 
หมายความว่า ลูกค้าที่ มี อายุแตกต่างกัน  มี การยอมรับในเทคโนโลยี  Mobile Banking  
ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั ในดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่เกิดจากการ 
ใชง้าน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธี
ทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) เพื่ อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่
ปรากฏผลดงัตาราง 31 

ด้านการรับรู ้ถึงความง่ายในการใช้งาน มี ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
หมายความว่า ลูกค้าที่ มี อายุแตกต่างกัน  มี การยอมรับในเทคโนโลยี  Mobile Banking  
ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั ในดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชว้ิธีทดสอบ
แบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ปรากฏผล 
ดงัตาราง 32 

ด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า 
ลกูคา้ที่มีอายแุตกต่างกนั มีการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั ในดา้นทศันคติที่มีต่อการใช ้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant 
Difference (LSD) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ปรากฏผลดงัตาราง 33 

ดา้นความตั้งใจใช ้มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ลูกคา้ที่มี
อายุแตกต่างกัน มีการยอมรับในเทคโนโลยี Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั ในดา้นความตัง้ใจใช ้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จึงท า
การทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference 
(LSD) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ปรากฏผลดงัตาราง 34 
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ตาราง 31 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของ 
ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน จ าแนก
ตามกลุม่อาย ุเป็นรายคู่ ดว้ย Fisher’s Least Significant Difference (LSD) 
 

อายุ x̄  
20 – 29 ปี 30 – 39 ปี 40 – 49 ปี 50 – 59 ปี 60 ปีขึน้ไป 

4.47 4.64 4.54 4.24 4.33 

20 – 29 ปี 4.47 - 0.171 

(0.136) 

0.067 

(1.00) 

0.225* 

(0.026) 

0.136 

(0.624) 

30 – 39 ปี 4.64 - - 0.104 

(0.979) 

0.397* 

(0.000) 

0.308* 

(0.000) 

40 – 49 ปี 4.54 - - - 0.293 

(0.108) 

0.203 

(0.568) 

50 – 59 ปี 4.24 - - - - -0.089 

(0.917) 

60 ปีขึน้ไป 4.33 - - - - - 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 

จากตาราง 31 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการยอมรับในเทคโนโลยี  
Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่เกิด
จากการใช้งาน จ าแนกตามกลุ่มอายุ เป็นรายคู่ด้วย Fisher’s Least Significant Difference 
(LSD) ในการทดสอบพบว่า 

ลูกค้าที่ มี อายุ  20 – 29 ปี  กับลูกค้าที่ มี อายุ  50 – 59 ปี  มี ค่า  Sig. เท่ ากับ  0.026  
ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ลูกค้าที่ มีอายุแตกต่างกัน มีการยอมรับในเทคโนโลยี  
Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ในด้านการรบัรูถ้ึง
ประโยชน์ที่ เกิดจากการใช้งาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 โดยลูกค้าที่มีอายุ  
20 – 29 ปี  มี ก า รยอม รับ ใน เทค โน โลยี  Mobile Banking ของธน าคารก รุง ไทย ใน เขต
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กรุงเทพมหานคร ในด้านการรับรู ้ถึงประโยชน์ที่ เกิดจากการใช้งาน มากกว่าลูกค้าที่มีอาย ุ  
50 – 59 ปี โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.225 

ลูกค้าที่ มี อายุ  30 – 39 ปี  กับลูกค้าที่ มี อายุ  50 – 59 ปี  มี ค่า  Sig. เท่ ากับ  0.000  
ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ลูกค้าที่ มีอายุแตกต่างกัน  มีการยอมรับในเทคโนโลยี  
Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ในด้านการรบัรูถ้ึง
ประโยชน์ที่ เกิดจากการใช้งาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 โดยลูกค้าที่มีอาย ุ 
30 – 39 ปี  มี ก า รยอม รับ ใน เทค โน โลยี  Mobile Banking ของธน าคารก รุง ไทย ใน เขต
กรุงเทพมหานคร ในด้านการรับรู ้ถึงประโยชน์ที่ เกิดจากการใช้งาน มากกว่าลูกค้าที่มีอาย ุ  
50 – 59 ปี โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.397 

ลูกค้าที่ มี อายุ  30 – 39 ปี  กับลูกค้าที่ มีอายุ  60 ปีขึ ้นไป มี ค่า Sig. เท่ ากับ 0.000  
ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ลูกค้าที่ มีอายุแตกต่างกัน  มีการยอมรับในเทคโนโลยี  
Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ในด้านการรบัรูถ้ึง
ประโยชน์ที่ เกิดจากการใช้งาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 โดยลูกค้าที่มีอาย ุ 
30 – 39 ปี  มี ก า รยอม รับ ใน เทค โน โลยี  Mobile Banking ของธน าคารก รุง ไทย ใน เขต
กรุงเทพมหานคร ในด้านการรับรู ้ถึงประโยชน์ที่ เกิดจากการใช้งาน มากกว่าลูกค้าที่มีอาย ุ  
60 ปีขึน้ไป โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.308 

ส าหรบัรายคู่อ่ืนพบว่า แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
 
ตาราง 32 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของ
ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน จ าแนกตาม 
กลุม่อายุ เป็นรายคู่ ดว้ย Fisher’s Least Significant Difference (LSD) 
 

อายุ x̄  
20 – 29 ปี 30 – 39 ปี 40 – 49 ปี 50 – 59 ปี 60 ปีขึน้ไป 

4.35 4.45 4.25 3.97 4.17 
20 – 29 ปี 4.35 - 0.096 

(0.946) 
0.104 
(0.964) 

0.383* 
(0.000) 

0.182 
(0.256) 

30 – 39 ปี 4.45 - - 0.201 
(0.249) 

0.480* 
(0.000) 

0.278* 
(0.002) 
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ตาราง 32 (ต่อ) 

 

อายุ x̄  
20 – 29 ปี 30 – 39 ปี 40 – 49 ปี 50 – 59 ปี 60 ปีขึน้ไป 

4.35 4.45 4.25 3.97 4.17 
40 – 49 ปี 4.25 - - - 0.279* 

(0.042) 
0.077 
(0.990) 

50 – 59 ปี 3.97 - - - - 0.020 
(0.097) 

60 ปีขึน้ไป 4.17 - - - - - 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 

จากตาราง 32 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการยอมรับในเทคโนโลยี  
Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายในการ  
ใชง้าน จ าแนกตามกลุ่มอาย ุเป็นรายคู่ดว้ย Fisher’s Least Significant Difference (LSD) ในการ
ทดสอบพบว่า 

ลูกค้าที่ มี อายุ  20 – 29 ปี  กับลูกค้าที่ มี อายุ  50 – 59 ปี  มี ค่า Sig. เท่ ากับ  0.000  
ซึ่งน้อยกว่า  0.05 หมายความว่า ลูกค้าที่ มีอายุแตกต่างกัน มีการยอมรับในเทคโนโลยี  
Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ในด้านการรบัรูถ้ึง
ความง่ายในการใช้งาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยลูกค้าที่มีอายุ 20 – 29 ปี  
มีการยอมรับในเทคโนโลยี  Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  
ในด้านการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใช้งานมากกว่าลูกค้าที่มีอายุ 50 – 59 ปี โดยมีผลต่างของ
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.383 

ลูกค้าที่ มี อายุ  30 – 39 ปี  กับลูกค้าที่ มี อายุ  50 – 59 ปี  มี ค่า Sig. เท่ ากับ  0.000  
ซึ่งน้อยกว่า  0.05 หมายความว่า ลูกค้าที่ มีอายุแตกต่างกัน  มีการยอมรับในเทคโนโลยี  
Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ในด้านการรบัรูถ้ึง
ความง่ายในการใช้งาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยลูกค้าที่มีอายุ 30 – 39 ปี  
มีการยอมรับในเทคโนโลยี  Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  



  89 

ในด้านการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใช้งาน  มากกว่าลูกค้าที่มีอายุ 50 – 59 ปี โดยมีผลต่างของ
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.480 

ลูกค้าที่ มีอายุ  30 – 39 ปี  กับลูกค้าที่ มีอายุ  60 ปีขึ ้นไป  มี ค่า Sig. เท่ากับ 0.002  
ซึ่งน้อยกว่า  0.05 หมายความว่า ลูกค้าที่ มีอายุแตกต่างกัน มีการยอมรับในเทคโนโลยี  
Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ในด้านการรบัรูถ้ึง
ความง่ายในการใช้งาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยลูกค้าที่มีอายุ 30 – 39 ปี  
มีการยอมรับในเทคโนโลยี  Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  
ในดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใช้งาน  มากกว่าลูกค้าที่มีอายุ 60 ปีขึน้ไป โดยมีผลต่างของ
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.278 

ลูกค้าที่ มี อายุ  40 – 49 ปี  กับลูกค้าที่ มี อายุ  50 – 59 ปี  มี ค่า Sig. เท่ ากับ  0.042  
ซึ่งน้อยกว่า  0.05 หมายความว่า ลูกค้าที่ มีอายุแตกต่างกัน มีการยอมรับในเทคโนโลยี  
Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ในด้านการรบัรูถ้ึง
ความง่ายในการใช้งาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยลูกค้าที่มีอายุ 40 – 49 ปี  
มีการยอมรับในเทคโนโลยี  Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  
ในด้านการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใช้งาน  มากกว่าลูกค้าที่มีอายุ 50 – 59 ปี โดยมีผลต่างของ
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.279 

ส าหรบัรายคู่อ่ืนพบว่า แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
 
ตาราง 33 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของ
ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นทศันคติที่มีต่อการใช ้จ าแนกตามกลุม่อาย ุเป็น
รายคู่ ดว้ย Fisher’s Least Significant Difference (LSD) 
 

อายุ x̄  
20 – 29 ปี 30 – 39 ปี 40 – 49 ปี 50 – 59 ปี 60 ปีขึน้ไป 

4.44 4.72 4.57 4.43 4.33 

20 – 29 ปี 4.44 - 0.273* 

(0.002) 

0.128 

(0.863) 

0.017 

(1.000) 

0.116 

(0.872) 

30 – 39 ปี 4.72 - - 0.144 

(0.610) 

0.289* 

(0.000) 

0.388* 

(0.000) 
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ตาราง 33 (ต่อ) 

 

อายุ x̄  
20 – 29 ปี 30 – 39 ปี 40 – 49 ปี 50 – 59 ปี 60 ปีขึน้ไป 

4.44 4.72 4.57 4.43 4.33 

 40 – 49 ปี 4.57 - - - 0.145 

(0.647) 

0.244 

(0.154) 

50 – 59 ปี 4.43 - - - - 0.099 

(0.894) 

60 ปีขึน้ไป 4.33 - - - - - 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 

จากตาราง 33 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการยอมรับในเทคโนโลยี  
Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้ 
จ าแนกตามกลุม่อาย ุเป็นรายคู่ดว้ย Fisher’s Least Significant Difference (LSD) ในการทดสอบ
พบว่า 

ลูกค้าที่ มี อายุ  20 – 29 ปี  กับลูกค้าที่ มี อายุ  30 – 39 ปี  มี ค่า Sig. เท่ ากับ  0.002  
ซึ่งน้อยกว่า  0.05 หมายความว่า ลูกค้าที่ มีอายุแตกต่างกัน มีการยอมรับในเทคโนโลยี  
Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั ในดา้นทัศนคติที่มีต่อ
การใช้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยลูกค้าที่มีอายุ 30 – 39 ปี มีการยอมรบัใน
เทคโนโลยี Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นทัศนคติที่มีต่อ
การใช ้มากกว่าลกูคา้ที่มีอาย ุ20 – 29 ปี  โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.273 

ลูกค้าที่ มี อายุ  30 – 39 ปี  กับลูกค้าที่ มี อายุ  50 – 59 ปี  มี ค่า Sig. เท่ ากับ  0.000  
ซึ่งน้อยกว่า  0.05 หมายความว่า ลูกค้าที่ มีอายุแตกต่างกัน มีการยอมรับในเทคโนโลยี  
Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั ในดา้นทัศนคติที่มีต่อ
การใช้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยลูกค้าที่มีอายุ 30 – 39 ปี มีการยอมรบัใน
เทคโนโลยี Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นทัศนคติที่มีต่อ
การใช ้มากกว่าลกูคา้ที่มีอาย ุ50 – 59 ปี โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.289 
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ลูกค้าที่ มีอายุ  30 – 39 ปี  กับลูกค้าที่ มีอายุ  60 ปีขึ ้นไป  มี ค่า Sig. เท่ากับ 0.000  
ซึ่งน้อยกว่า  0.05 หมายความว่า ลูกค้าที่ มีอายุแตกต่างกัน มีการยอมรับในเทคโนโลยี  
Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั ในดา้นทัศนคติที่มีต่อ
การใช้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยลูกค้าที่มีอายุ 30 – 39 ปี มีการยอมรบัใน
เทคโนโลยี Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นทัศนคติที่มีต่อ
การใช ้มากกว่าลกูคา้ที่มีอาย ุ60 ปีขึน้ไป โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.388 

ส าหรบัรายคู่อ่ืนพบว่า แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
 

ตาราง 34 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของ
ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นความตัง้ใจใช ้จ าแนกตามกลุม่อายุ เป็นรายคู่ ดว้ย 
Fisher’s Least Significant Difference (LSD) 
 

อายุ x̄  
20 – 29 ปี 30 – 39 ปี 40 – 49 ปี 50 – 59 ปี 60 ปีขึน้ไป 

4.31 4.70 4.62 4.31 4.13 

20 – 29 ปี 4.31 - 0.391* 

(0.000) 

0.311 

(0.140) 

0.006 

(1.000) 

0.181 

(0.549) 

30 – 39 ปี 4.70 - - 0.080 

(0.997) 

0.356* 

(0.000) 

0.572* 

(0.000) 

40 – 49 ปี 4.62 - - - 0.305 

(0.088) 

0.492* 

(0.002) 

50 – 59 ปี 4.31 - - - - 0.186 

(0.280) 

60 ปีขึน้ไป 4.13 - - - - - 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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จากตาราง 34 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการยอมรับในเทคโนโลยี  
Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นความตัง้ใจใช้ จ าแนกตาม
กลุม่อาย ุเป็นรายคู่ดว้ย Fisher’s Least Significant Difference (LSD) ในการทดสอบพบว่า 

ลูกค้าที่ มี อายุ  20 – 29 ปี  กับลูกค้าที่ มี อายุ  30 – 39 ปี  มี ค่า Sig. เท่ ากับ  0.002  
ซึ่งน้อยกว่า  0.05 หมายความว่า ลูกค้าที่ มีอายุแตกต่างกัน มีการยอมรับในเทคโนโลยี  
Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ในดา้นความตัง้ใจใช ้
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยลูกคา้ที่มีอายุ 30 – 39 ปี มีการยอมรบัในเทคโนโลยี 
Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  ในด้านความตั้งใจใช้ มากกว่า
ลกูคา้ที่มีอาย ุ20 – 29 ปี  โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.391 

ลูกค้าที่ มี อายุ  30 – 39 ปี  กับลูกค้าที่ มี อายุ  50 – 59 ปี  มี ค่า Sig. เท่ ากับ  0.000  
ซึ่งน้อยกว่า  0.05 หมายความว่า ลูกค้าที่ มีอายุแตกต่างกัน มีการยอมรับในเทคโนโลยี  
Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ในดา้นความตัง้ใจใช ้
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยลูกคา้ที่มีอายุ 30 – 39 ปี มีการยอมรบัในเทคโนโลยี 
Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  ในด้านความตั้งใจใช้ มากกว่า
ลกูคา้ที่มีอาย ุ50 – 59 ปี โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.356 

ลูกค้าที่ มีอายุ  30 – 39 ปี  กับลูกค้าที่ มีอายุ  60 ปีขึ ้นไป  มี ค่า Sig. เท่ากับ 0.000  
ซึ่งน้อยกว่า  0.05 หมายความว่า ลูกค้าที่ มีอายุแตกต่างกัน มีการยอมรับในเทคโนโลยี  
Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ในดา้นความตัง้ใจใช้ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยลูกคา้ที่มีอายุ 30 – 39 ปี มีการยอมรบัในเทคโนโลยี 
Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความตั้งใจใช้  มากกว่า
ลกูคา้ที่มีอาย ุ60 ปีขึน้ไป โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.572 

ลูกค้าที่ มีอายุ  40 – 49 ปี  กับลูกค้าที่ มีอายุ  60 ปีขึ ้นไป  มี ค่า Sig. เท่ากับ 0.002  
ซึ่งน้อยกว่า  0.05 หมายความว่า ลูกค้าที่ มีอายุแตกต่างกัน มีการยอมรับในเทคโนโลยี  
Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ในดา้นความตัง้ใจใช้ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยลูกคา้ที่มีอายุ 40 – 49 ปี มีการยอมรบัในเทคโนโลยี 
Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความตั้งใจใช้  มากกว่า
ลกูคา้ที่มีอาย ุ60 ปีขึน้ไป โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.492 

ส าหรบัรายคู่อ่ืนพบว่า แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
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สมมติฐานที่ 1.3 ลูกค้าที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการยอมรับในเทคโนโลยี 
Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั  

H0: ลูกคา้ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking 
ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 

H1: ลูกคา้ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking 
ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั  

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหค์วามแตกต่างจะใชก้ารวิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย
ของกลุ่มตัวอย่างที่ มีมากกว่า 2 กลุ่ม  โดยใช้การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว  
(One-way analysis of variance) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เมื่ อ ค่า  Sig. มี ค่าน้อยกว่า  0.05 ดังนั้นถ้ายอมรับ 
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่ามีค่าเฉลี่ยอย่างนอ้ยหนึ่งคู่ที่แตกต่างกัน จะน าไปเปรียบเทียบ
เชิงซอ้น (Multiple comparison) ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใชว้ิธีทดสอบ
แบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบา้งแตกต่างกนัที่ระดบั
นยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เมื่อ
ค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 0.05 
 
ตาราง 35 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking 
ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อจ าแนกตามกลุม่ระดบัการศกึษา  
 

การยอมรบัในเทคโนโลยี  

Mobile Bankingของลกูคา้

ธนาคารกรุงไทยในเขต

กรุงเทพมหานคร 

แหลง่ความ

แปรปรวน 
df SS MS F Sig. 

ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่เกิด

จากการใชง้าน 

ระหว่างกลุม่ 3 2.871 0.957 3.827* 0.010 

ภายในกลุม่ 396 99.024 0.250     

รวม 399 101.894       
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ตาราง 35 (ต่อ) 

 

การยอมรบัในเทคโนโลยี  

Mobile Bankingของลกูคา้

ธนาคารกรุงไทยในเขต

กรุงเทพมหานคร 

แหลง่ความ

แปรปรวน 
df SS MS F Sig. 

ดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายใน 

การใชง้าน 

ระหว่างกลุม่ 3 .193 0.064 0.170 0.916 

ภายในกลุม่ 396 149.851 0.378     

รวม 399 150.044       

ดา้นทศันคติที่มีต่อการใช ้ ระหว่างกลุม่ 3 .420 0.140 0.580 0.629 

ภายในกลุม่ 396 95.580 0.241     

รวม 399 96.000       

ดา้นความตัง้ใจใช ้ ระหว่างกลุม่ 3 5.482 1.827 5.486* 0.001 

ภายในกลุม่ 396 131.922 0.333     

รวม 399 137.404       
 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตาราง 35 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการยอมรับในเทคโนโลยี  
Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อจ าแนกตามกลุ่ม 
ระดบัการศกึษา พบว่า 

ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน มีค่า Sig. เท่ากบั 0.010 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 
หมายความว่า ลกูคา้ที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกัน มีการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking 
ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั ในดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่เกิดจากการ
ใชง้าน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชว้ิธี
ทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) เพื่ อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่
ปรากฏผลดงัตาราง 37 
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ด้านการรับรู ้ถึงความง่ายในการใช้งาน  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.916 ซึ่งมากกว่า 0.05 
หมายความว่า ลกูคา้ที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกัน มีการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking 
ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั ดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้ 

ด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.629 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า 
ลูกค้าที่ มี ระดับการศึกษาแตกต่างกัน  มีการยอมรับในเทคโนโลยี  Mobile Banking ของ
ธนาคารก รุงไทยใน เขตก รุงเทพมหานคร ไม่ แตก ต่างกัน  ด้านทัศนค ติที่ มี ต่ อการใช้  
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

ดา้นความตั้งใจใช  ้มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ลูกคา้ที่มี
ระดับการศึกษาแตกต่างกนั มีการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยใน
เขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ในดา้นความตั้งใจใช้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant 
Difference (LSD) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ปรากฏผลดงัตาราง 38 
 
ตาราง 36 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking  
ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน 
จ าแนกตามกลุม่ระดบัการศึกษา เป็นรายคู่ ดว้ย Fisher’s Least Significant Difference (LSD) 
 

ระดบัการศึกษา x̄  
ต ่ากว่าปรญิญาตรี ปรญิญาตรี ปรญิญาโท ปรญิญาเอก 

4.13 4.39 4.52 4.63 

ต ่ากว่าปรญิญาตรี 4.13 - 0.268* 

(0.038) 

0.390* 

(0.004) 

0.500* 

(0.037) 

ปรญิญาตรี 4.39 - - 0.126* 

(0.030) 

0.231 

(0.263) 

ปรญิญาโท 4.52 - - - 0.109 

(0.600) 

ปรญิญาเอก 4.63 - - - - 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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จากตาราง 36 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการยอมรับในเทคโนโลยี  
Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่เกิด
จากการใช้งาน  จ าแนกตามกลุ่มระดับการศึกษา เป็นรายคู่ด้วย  Fisher’s Least Significant 
Difference (LSD) ในการทดสอบพบว่า 

ลูกคา้ที่มีระดับการศึกษา ต ่ากว่าปริญญาตรี กับลูกคา้ที่มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี  
มีค่า Sig. เท่ากับ 0.038 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ลูกคา้ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน  
มีการยอมรับในเทคโนโลยี  Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  
แตกต่างกัน ในดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 โดยลูกคา้ที่มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี มีการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของ
ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน มากกว่า
ลกูคา้ที่มีระดบัการศกึษา ต ่ากว่าปรญิญาตรี โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.268 

ลูกคา้ที่มีระดับการศึกษา ต ่ากว่าปริญญาตรี กับลูกคา้ที่มีระดับการศึกษา ปริญญาโท  
มีค่า Sig. เท่ากับ 0.004 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ลูกคา้ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน  
มีการยอมรับในเทคโนโลยี  Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  
แตกต่างกัน ในดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 โดยลูกคา้ที่มีระดับการศึกษา ปริญญาโท มีการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของ
ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน มากกว่า
ลกูคา้ที่มีระดบัการศกึษา ต ่ากว่าปรญิญาตรี โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.390 

ลกูคา้ที่มีระดับการศึกษา ต ่ากว่าปริญญาตรี กับลูกคา้ที่มีระดับการศึกษา ปริญญาเอก  
มีค่า Sig. เท่ากับ 0.037 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ลูกคา้ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน  
มีการยอมรับในเทคโนโลยี  Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  
แตกต่างกัน ในดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 โดยลกูคา้ที่มีระดบัการศึกษา ปริญญาเอก มีการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของ
ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน มากกว่า
ลกูคา้ที่มีระดบัการศกึษา ต ่ากว่าปรญิญาตรี โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.500 

ลูกค้าที่มี ระดับการศึกษา ปริญญาตรี กับลูกค้าที่มีระดับการศึกษา ปริญญาโท  
มีค่า Sig. เท่ากับ 0.030 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ลูกคา้ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน  
มีการยอมรับในเทคโนโลยี  Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  
แตกต่างกัน ในดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
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0.05 โดยลูกคา้ที่มีระดับการศึกษา ปริญญาโท มีการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของ
ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน มากกว่า
ลกูคา้ที่มีระดบัการศกึษา ปรญิญาตร ีโดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.126 

ส าหรบัรายคู่อ่ืนพบว่า แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
 
ตาราง 37 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของ
ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นความตัง้ใจใช ้จ าแนกตามกลุม่ระดบัการศกึษา  
เป็นรายคู่ ดว้ย Fisher’s Least Significant Difference (LSD) 
 

ระดบัการศึกษา x̄  
ต ่ากว่าปรญิญาตรี ปรญิญาตรี ปรญิญาโท ปรญิญาเอก 

4.08 4.36 4.57 4.33 

ต ่ากว่าปรญิญาตรี 4.08 - 0.273 

(0.067) 

0.187* 

(0.002) 

0.250 

(0.366) 

ปรญิญาตรี 4.36 - - 0.214* 

(0.001) 

0.023 

(0.924) 

ปรญิญาโท 4.57 - - - 0.237 

(0.326) 

ปรญิญาเอก 4.33 - - - - 
 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 

จากตาราง 37 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการยอมรับในเทคโนโลยี  
Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นความตัง้ใจใช้ จ าแนกตาม
กลุ่มระดบัการศึกษา เป็นรายคู่ดว้ย Fisher’s Least Significant Difference (LSD) ในการทดสอบ
พบว่า 

ลูกคา้ที่มีระดับการศึกษา ต ่ากว่าปริญญาตรี กับลูกคา้ที่มีระดับการศึกษา ปริญญาโท  
มีค่า Sig. เท่ากับ 0.002 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ลูกคา้ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน  
มีการยอมรับในเทคโนโลยี  Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  
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แตกต่างกัน ในด้านความตั้งใจใช้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยลูกค้าที่มีระดับ
การศึกษา ปริญญาโท มีการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร ในด้านความตั้งใจใช้ มากกว่าลูกค้าที่มีระดับการศึกษา ต ่ากว่าปริญญาตรี 
โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.187 

ลกูคา้ที่มีระดบัการศกึษา ปรญิญาตรี กบัลกูคา้ที่มีระดบัการศกึษา ปรญิญาโท มีค่า Sig. 
เท่ากบั 0.001 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า ลกูคา้ที่มีระดบัการศกึษาแตกต่างกนั มีการยอมรบั
ในเทคโนโลยี  Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน  
ในด้านความตั้งใจใช้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.0 โดยลูกค้าที่มีระดับการศึกษา  
ปริญญ าโท  มี การยอมรับ ใน เทคโน โลยี  Mobile Banking ของธนาคารก รุงไทยใน เขต
กรุงเทพมหานคร ในด้านความตั้งใจใช้  มากกว่าลูกค้าที่มี ระดับการศึกษา ปริญญาตรี  
โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.214 

ส าหรบัรายคู่อ่ืนพบว่า แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
 
สมมติฐานที่ 1.4 ลกูคา้ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการยอมรบัในเทคโนโลยี  

Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั  
H0: ลู กค้าที่ มี ราย ได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อนแตก ต่างกัน  มี ก ารยอม รับ ใน เทค โน โลยี  

Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 
H1: ลู กค้าที่ มี ราย ได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อนแตก ต่างกัน  มี ก ารยอม รับ ใน เทค โน โลยี  

Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
 สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหค์วามแตกต่างจะใชก้ารวิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่าง

ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใชก้ารวิเคราะหค่์าความแปรปรวนทางเดียว  
(One-way analysis of variance) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้นถ้ายอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่ามีค่าเฉลี่ยอย่างนอ้ยหนึ่งคู่ที่แตกต่างกนั จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซอ้น  
(Multiple comparison) ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีทดสอบแบบ 
Fisher’s Least Significant Difference (LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างแตกต่างกันที่ ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1)  
เมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 0.05 
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ตาราง 38 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking  
ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อจ าแนกตามกลุม่รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน  
โดยใช ้One way ANOVA 
 

การยอมรบัในเทคโนโลยี  

Mobile Banking ของลกูคา้

ธนาคารกรุงไทยในเขต

กรุงเทพมหานคร 

แหลง่ความ

แปรปรวน 
df SS MS F Sig. 

ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่เกิด

จากการใชง้าน 

ระหว่างกลุม่ 5 5.372 1.074 4.386* 0.001 

ภายในกลุม่ 394 96.522 0.245     

รวม 399 101.894       

ดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายใน 

การใชง้าน 

ระหว่างกลุม่ 5 7.773 1.555 4.305* 0.001 

ภายในกลุม่ 394 142.271 0.361     

รวม 399 150.044       

ดา้นทศันคติที่มีต่อการใช ้ ระหว่างกลุม่ 5 1.942 0.388 1.627 0.152 

ภายในกลุม่ 394 94.058 0.239     

รวม 399 96.000       

ดา้นความตัง้ใจใช ้ ระหว่างกลุม่ 5 7.761 1.552 4.717* 0.000 

ภายในกลุม่ 394 129.644 0.329     

รวม 399 137.404       

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 

จากตาราง 38 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการยอมรบัในเทคโนโลยี 
Mobile Banking ของลูกคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อจ าแนกตามกลุ่มรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ในการทดสอบพบว่า  
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ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน มีค่า Sig. เท่ากบั 0.001 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 
หมายความว่า ลูกค้าที่ มี รายได้เฉลี่ ย ต่อเดือนแตกต่างกัน  มีการยอมรับในเทคโนโลยี  
Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน  ในด้านการรบัรูถ้ึง
ประโยชน์ที่เกิดจากการใชง้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงท าการทดสอบความ
แตก ต่ างเป็ น รายคู่ โดย ใช้วิ ธีทด สอบแบบ  Fisher’s Least Significant Difference (LSD)  
เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ปรากฏผลดงัตาราง 40 

ด้านการรับรู ้ถึงความง่ายในการใช้งาน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่า  0.05 
หมายความว่า ลูกค้าที่ มี รายได้เฉลี่ ย ต่อเดือนแตกต่างกัน  มีการยอมรับในเทคโนโลยี  
Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน  ในด้านการรบัรูถ้ึง
ความง่ายในการใชง้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงท าการทดสอบความแตกต่าง
เป็นรายคู่โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) เพื่อเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยรายคู่ปรากฏผลดงัตาราง 41 

ด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.152 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า 
ลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการยอมรับในเทคโนโลยี Mobile Banking ของ
ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ในด้านทัศนคติที่มี ต่อการใช้ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

ดา้นความตัง้ใจใช  ้ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า ลูกคา้ที่มี
รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มีการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทย
ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั ในดา้นความตัง้ใจใช ้อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 
จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant 
Difference (LSD) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ปรากฏผลดงัตาราง 42 
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ตาราง 39 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking 
ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน 
จ าแนกตามกลุม่ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน เป็นรายคู่ ดว้ย Fisher’s Least Significant Difference 
(LSD) 
 

รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน x̄  

ต ่ากว่า

หรือ

เทียบเท่า 

15,000 

บาท 

15,001 

- 

20,000 

บาท 

20,001  

-  

30,000 

บาท 

30,001  

-  

40,000 

บาท 

40,001  

-  

50,000 

บาท 

50,001 

บาทขึน้

ไป 

4.38 4.00 4.36 4.43 4.09 4.15 

ต ่ากว่าหรือเทียบเท่า 

15,000 บาท 

4.38 - 0.175 

(0.362) 

0.088 

(0.629) 

0.290 

(0.125) 

0.007 

(0.966) 

-0.018 

(0.917) 

15,001 – 20,000 บาท 4.00 - - -

0.263* 

(0.005) 

-

0.465* 

(0.000) 

0.167 

(0.118) 

0.193* 

(0.027) 

20,001 – 30,000 บาท 4.36 - - - -

0.201* 

(0.020) 

0.096 

(0.277) 

0.069 

(0.280) 

30,001 - 40,000 บาท 4.43 - - - - 0.297* 

(0.003) 

0.272* 

(0.001) 

40,001 - 50,000 บาท 4.09 - - - - - 0.026 

(0.745) 

50,001 บาทขึน้ไป 4.15 - - - - - - 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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จากตาราง 39 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการยอมรับในเทคโนโลยี 
Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่
เกิดจากการใช้งาน  จ าแนกตามกลุ่ม รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นรายคู่ด้วย  Fisher’s Least 
Significant Difference (LSD) ในการทดสอบพบว่า 

ลกูคา้ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนต ่ากว่าหรือเทียบเท่า 15,001 – 20,000 บาท กบัลกูคา้ที่มี
รายได้ เฉลี่ ย ต่อ เดือน  20,001 – 30,000 บาท  มี ค่า  Sig. เท่ ากับ  0.005 ซึ่ งน้อยกว่า  0.01 
หมายความว่า ลูกค้าที่ มี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  แตกต่างกัน  มีการยอมรับในเทคโนโลยี  
Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ในด้านการรบัรูถ้ึง
ประโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยลูกคา้ที่มีรายไดเ้ฉลี่ย 
ต่ อ เ ดื อ น  20,001 - 30,000 บ าท   มี ก า รย อ ม รับ ใน เท ค โน โล ยี  Mobile Banking ข อ ง
ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  ในดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน มากกว่า
ลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต ่ากว่าหรือเทียบเท่า  15,001 - 20,000 บาท โดยมีผลต่างของ
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.263 

ลกูคา้ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนต ่ากว่าหรือเทียบเท่า 15,001 - 20,000 บาท กบัลูกคา้ที่มี
รายได้ เฉลี่ ย ต่อ เดือน  30,001 - 40,000 บาท  มี ค่ า  Sig. เท่ ากับ  0.000 ซึ่ งน้อยกว่า  0.01 
หมายความว่า ลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile 
Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ในดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่
เกิดจากการใช้งาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
30,001 - 40,000 บาท มีการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่เกิดจาก การใชง้าน มากกว่าลกูคา้ที่มีรายไดเ้ฉลี่ย
ต่อเดือนต ่ากว่าหรือเทียบเท่า 15,001 - 20,000 บาท โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.465 

ลกูคา้ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนต ่ากว่าหรือเทียบเท่า 15,001 - 20,000 บาท กบัลูกคา้ที่มี
รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 50,001 บาทขึน้ไป มีค่า Sig. เท่ากบั 0.027 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 หมายความว่า 
ลูกค้าที่ มี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  แตกต่างกัน มีการยอมรับในเทคโนโลยี  Mobile Banking  
ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ในดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่เกิดจาก  
การใชง้าน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยลกูคา้ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 50,001 บาท
ขึน้ไป มีการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 
ในดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน มากกว่าลกูคา้ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนต ่ากว่าหรือ
เทียบเท่า 15,001 - 20,000 บาท โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.193 
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ลกูคา้ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 30,001 - 40,000 บาท กับลูกคา้ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
40,001 - 50,000 บาท มีค่า Sig. เท่ากบั 0.003 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 หมายความว่า ลกูคา้ที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยใน
เขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ในด้านการรับรูถ้ึงประโยชน์ที่ เกิดจากการใช้งาน  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยลูกคา้ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 30,001 - 40,000 บาท มีการ
ยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  ในดา้นการ
รบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน  มากกว่าลูกคา้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 - 50,000 
บาท โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.297 

ลกูคา้ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 30,001 - 40,000 บาท กับลูกคา้ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
50,001 บาทขึน้ไป มีค่า Sig. เท่ากบั 0.001 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 หมายความว่า ลกูคา้ที่มีรายไดเ้ฉลี่ย
ต่อเดือน แตกต่างกัน มีการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ในดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยลูกคา้ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 30,001 - 40,000 บาท มีการยอมรบัใน
เทคโนโลยี Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านการรับรูถ้ึง
ประโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน มากกว่าลูกคา้ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 50,001 บาทขึน้ไป โดยมี
ผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.272 

ส าหรบัรายคู่อ่ืนพบว่า แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
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ตาราง 40 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking 
ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน
จ าแนกตามกลุม่ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน เป็นรายคู่ดว้ย Fisher’s Least Significant Difference 
(LSD) 
 

รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน x̄  

ต ่ากว่า

หรือ

เทียบเท่า 

15,000 

บาท 

15,001  

- 

20,000 

บาท 

20,001  

-  

30,000 

บาท 

30,001  

-  

40,000 

บาท 

40,001  

-  

50,000 

บาท 

50,001 

บาทขึน้

ไป 

4.50 4.45 4.46 4.64 4.43 4.53 

ต ่ากว่าหรือเทียบเท่า 

15,000 บาท 

4.50 - 0.375 

(0.108) 

0.017 

(0.938) 

0.055 

(0.810) 

0.289 

(0.208) 

0.225 

(0.302) 

15,001 – 20,000 บาท 4.45 - - 0.357* 

(0.002) 

0.430* 

(0.001) 

0.085 

(0.511) 

0.150 

(0.159) 

20,001 – 30,000 บาท 4.46 - - - 0.072 

(0.493) 

0.272* 

(0.011) 

0.207* 

(0.008) 

30,001 - 40,000 บาท 4.64 - - - - 0.344* 

(0.005) 

0.280* 

(0.004) 

40,001 - 50,000 บาท 4.43 - - - - - 0.065 

(0.515) 

50,001 บาทขึน้ไป 4.53 - - - - - - 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 

จากตาราง 40 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการยอมรับในเทคโนโลยี  
Mobile Banking ของลูกคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึงความง่าย
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ในการใชง้าน จ าแนกตามกลุ่ม รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน เป็นรายคู่ดว้ย Fisher’s Least Significant 
Difference (LSD) ในการทดสอบพบว่า 

ลกูคา้ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท กับลูกคา้ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
20,001 - 30,000 บาท มีค่า Sig. เท่ากบั 0.002 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า ลกูคา้ที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยใน
เขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ในดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน  อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  20,001 - 30,000 บาท มีการยอมรับใน
เทคโนโลยี Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึงความ
ง่ายในการใชง้าน มากกว่าลกูคา้ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท โดยมีผลต่างของ
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.357 

ลกูคา้ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท กับลูกคา้ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
30,001 - 40,000 บาท มีค่า Sig. เท่ากบั 0.001 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า ลกูคา้ที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยใน
เขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ในดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน  อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  30,001 - 40,000 บาท มีการยอมรับใน
เทคโนโลยี Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  ในดา้นการรบัรูถ้ึงความ
ง่ายในการใชง้าน มากกว่าลกูคา้ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท โดยมีผลต่างของ
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.430 

ลกูคา้ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท กับลูกคา้ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
40,001 - 50,000 บาท มีค่า Sig. เท่ากบั 0.011 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า ลกูคา้ที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยใน
เขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ในดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน  อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  40,001 - 50,000 บาท มีการยอมรับใน
เทคโนโลยี Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  ในดา้นการรบัรูถ้ึงความ
ง่ายในการใชง้าน มากกว่าลกูคา้ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท โดยมีผลต่างของ
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.272 

ลกูคา้ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท กับลูกคา้ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
50,001 บาทขึน้ไป มีค่า Sig. เท่ากบั 0.008 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า ลกูคา้ที่มีรายไดเ้ฉลี่ย
ต่อเดือน แตกต่างกัน มีการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขต
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กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั ในดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 โดยลูกคา้ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 50,001 บาทขึน้ไป มีการยอมรบัในเทคโนโลยี  
Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  ในดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายในการ 
ใชง้าน มากกว่าลูกคา้ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 0.207  

ลกูคา้ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 30,001 - 40,000 บาท กับลูกคา้ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
40,001 - 50,000 บาท มีค่า Sig. เท่ากบั 0.005 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า ลกูคา้ที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยใน
เขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ในดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน  อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  30,001 - 40,000 บาท มีการยอมรับใน
เทคโนโลยี Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  ในด้านการรับรูถ้ึง 
ความง่ายในการใช้งาน  มากกว่าลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 - 50,000 บาท โดยมี
ผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.344 

ลกูคา้ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 30,001 - 40,000 บาท กับลูกคา้ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
50,001 บาทขึน้ไป มีค่า Sig. เท่ากบั 0.004 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า ลกูคา้ที่มีรายไดเ้ฉลี่ย
ต่อเดือน แตกต่างกัน มีการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั ในดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ที่ระดับ 0.05 โดยลูกคา้ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 50,001 บาทขึน้ไป มีการยอมรบัในเทคโนโลยี 
Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายในการ 
ใชง้าน มากกว่าลูกคา้ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 30,001 - 40,000 บาท โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 0.280 

ส าหรบัรายคู่อ่ืนพบว่า แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
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ตาราง 41 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking 
ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นความตัง้ใจใช ้จ าแนกตามกลุม่  
รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน เป็นรายคู่ดว้ย Fisher’s Least Significant Difference (LSD) 
 

รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน x̄  

ต ่ากว่า

หรือ

เทียบเท่า 

15,000 

บาท 

15,001  

- 

20,000 

บาท 

20,001  

-  

30,000 

บาท 

30,001  

-  

40,000 

บาท 

40,001  

-  

50,000 

บาท 

50,001 

บาทขึน้

ไป 

4.50 4.03 4.35 4.52 4.55 4.45 

ต ่ากว่าหรือเทียบเท่า 

15,000 บาท 

4.50 - 0.466* 

(0.036) 

0.145 

(0.491) 

0.020 

(0.927) 

0.046 

(0.834) 

0.050 

(0.810) 

15,001 – 20,000 บาท 4.03 - - -

0.321* 

(0.003) 

-

0.486* 

(0.000) 

0.512* 

(0.000) 

0.416* 

(0.000) 

20,001 – 30,000 บาท 4.35 - - - 0.165 

(0.099) 

0.191 

(0.062) 

0.095 

(0.199) 

30,001 - 40,000 บาท 4.52 - - - - 0.026 

(0.823) 

0.070 

(0.452) 

40,001 - 50,000 บาท 4.55 - - - - - 0.096 

(0.313) 

50,001 บาทขึน้ไป 4.45 - - - - - - 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 

จากตาราง 41 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการยอมรับในเทคโนโลยี  
Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นความตัง้ใจใช ้จ าแนก
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ตามกลุ่ม รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นรายคู่ด้วย  Fisher’s Least Significant Difference (LSD)  
ในการทดสอบพบว่า 

ลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต ่ากว่าหรือเทียบเท่า 15,000 บาท กับลูกค้าที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท มีค่า Sig. เท่ากับ 0.036 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า 
ลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  แตกต่างกัน มีการยอมรับในเทคโนโลยี Mobile Banking ของ
ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ในดา้นความตัง้ใจใช้ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิ ติที่ ระดับ 0.05 โดยลูกค้าที่ มี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต ่ ากว่าหรือเทียบเท่า  15,000 บาท  
มีการยอมรับในเทคโนโลยี  Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  
ในดา้นความตัง้ใจใช้ มากกว่าลกูคา้ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท โดยมีผลต่าง
ของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.466 

ลกูคา้ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท กับลูกคา้ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
20,001 - 30,000 บาท มีค่า Sig. เท่ากบั 0.003 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า ลกูคา้ที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยใน
เขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ในดา้นความตั้งใจใช้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
โดยลูกค้าที่ มี รายได้ เฉลี่ ย ต่อ เดื อน  20,001 - 30,000 บาท  มี การยอมรับ ใน เทคโน โลยี  
Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความตั้งใจใช้ มากกว่า
ลกูคา้ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.321 

ลกูคา้ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท กับลูกคา้ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
30,001 - 40,000 บาท มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า ลกูคา้ที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยใน
เขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ในดา้นความตั้งใจใช้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
โดยลูกค้าที่ มี รายได้ เฉลี่ ย ต่อ เดื อน  30,001 - 40,000 บาท  มี การยอมรับ ใน เทคโน โลยี  
Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความตั้งใจใช้ มากกว่า
ลกูคา้ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.486 

ลกูคา้ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท กับลูกคา้ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
40,001 - 50,000 บาท มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า ลกูคา้ที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยใน
เขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ในดา้นความตั้งใจใช้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
โดยลูกค้าที่ มี รายได้ เฉลี่ ย ต่อ เดื อน  40,001 - 50,000 บาท  มี การยอมรับ ใน เทคโน โลยี  
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Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความตั้งใจใช้  มากกว่า
ลกูคา้ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.512 

ลกูคา้ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท กับลูกคา้ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
50,001 บาทขึน้ไป มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า ลกูคา้ที่มีรายไดเ้ฉลี่ย
ต่อเดือน แตกต่างกัน มีการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ในด้านความตั้งใจใช้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
โดยลกูคา้ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 50,001 บาทขึน้ไป มีการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking 
ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นความตัง้ใจใช ้มากกว่าลกูคา้ที่มีรายไดเ้ฉลี่ย
ต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.339 

ส าหรบัรายคู่อ่ืนพบว่า แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
 

สมมติฐานที่ 1.5 ลูกค้าที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีการยอมรบัในเทคโนโลยี 
Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั  

H0: ลูกคา้ที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking 
ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 

H1: ลูกคา้ที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking 
ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหค์วามแตกต่างจะใชก้ารวิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย
ของกลุ่มตัวอย่างที่ มีมากกว่า 2 กลุ่ม  โดยใช้การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว  
(One-way analysis of variance) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้นถ้ายอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่ามีค่าเฉลี่ยอย่างนอ้ยหนึ่งคู่ที่แตกต่างกนั จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซอ้น 
(Multiple comparison) ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีทดสอบแบบ 
Fisher’s Least Significant Difference (LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างแตกต่างกันที่ ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1)  
เมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 0.05 
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ตาราง 42 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking 
ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อจ าแนกตามกลุม่สถานภาพสมรส 
 

การยอมรบัในเทคโนโลยี  

Mobile Bankingของลกูคา้

ธนาคารกรุงไทยในเขต

กรุงเทพมหานคร 

แหลง่ความ

แปรปรวน 
df SS MS F Sig. 

ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่เกิด

จากการใชง้าน 

ระหว่างกลุม่ 2 1.114 0.557 2.195 0.113 

ภายในกลุม่ 397 100.780 0.254     

รวม 399 101.894       

ดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายใน 

การใชง้าน 

ระหว่างกลุม่ 2 .163 0.081 0.216 0.806 

ภายในกลุม่ 397 149.882 0.378     

รวม 399 150.044       

ดา้นทศันคติที่มีต่อการใช ้ ระหว่างกลุม่ 2 2.843 1.421 6.057* 0.003 

ภายในกลุม่ 397 93.157 0.235     

รวม 399 96.000       

ดา้นความตัง้ใจใช ้ ระหว่างกลุม่ 2 2.716 1.358 4.002* 0.019 

ภายในกลุม่ 397 134.689 0.339     

รวม 399 137.404       

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 

จากตาราง 42 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการยอมรับในเทคโนโลยี  
Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อจ าแนกตามกลุ่ม 
สถานภาพสมรส พบว่า 

ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.113 ซึ่งมากกว่า 0.05 
หมายความว่า  ลูกค้าที่ มี สถานภาพสมรส  แตกต่างกัน  มี การยอมรับ ใน เทคโน โลยี  
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Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ในดา้นการรบัรูถ้ึง
ประโยชน์ที่ เกิดจากการใช้งาน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่วางไว ้

ด้านการรับรู ้ถึงความง่ายในการใช้งาน  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.806 ซึ่งมากกว่า 0.05 
หมายความว่า  ลูกค้าที่ มี สถานภาพสมรส  แตกต่างกัน  มี การยอมรับ ใน เทคโน โลยี  
Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ในดา้นการรบัรูถ้ึง
ความง่ายในการใช้งาน  อย่ างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ  0.05 ซึ่ ง ไม่ สอดคล้องกับ 
สมมติฐานที่วางไว ้

ดา้นความตั้งใจใช  ้มีค่า Sig. เท่ากับ 0.003 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ลูกคา้ที่มี
สถานภาพสมรสแตกต่างกนั มีการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยใน
เขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ในดา้นความตั้งใจใช้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant 
Difference (LSD) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ปรากฏผลดงัตาราง 45 

ด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.003 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า 
ลูกค้าที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีการยอมรับในเทคโนโลยี  Mobile Banking ของ
ธนาคารก รุงไทยใน เขตก รุง เทพมหานคร แตกต่างกัน  ในด้านทัศนค ติที่ มี ต่ อการใช ้ 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชว้ิธีทดสอบ
แบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ปรากฏผล 
ดงัตาราง 46 

 
ตาราง 43 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking 
ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นทศันคติที่มีต่อการใชจ้ าแนกตามกลุม่ 
สถานภาพสมรส เป็นรายคู่ดว้ย Fisher’s Least Significant Difference (LSD) 
 

สถานภาพสมรส x̄  
โสด สมรส หมา้ย/หย่ารา้ง 

4.45 4.48 4.21 

โสด 4.45 - 0.065 

(0.201) 

0.335* 

(0.001) 
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ตาราง 43 (ต่อ) 

สถานภาพสมรส x̄  
โสด สมรส หมา้ย/หย่ารา้ง 

4.45 4.48 4.21 

สมรส 4.48 - - 0.269* 

(0.007) 

หมา้ย/หย่ารา้ง 4.21 - - - 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 

จากตาราง 43 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการยอมรับในเทคโนโลยี  
Mobile Banking ของลูกคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นทัศนคติที่มีต่อการใช ้
จ าแนกตามกลุ่ม สถานภาพสมรส เป็นรายคู่ดว้ย Fisher’s Least Significant Difference (LSD)  
ในการทดสอบพบว่า 

ลกูคา้ที่มีสถานภาพโสด กบัลกูคา้ที่มีสถานภาพหมา้ย/หย่ารา้ง มีค่า Sig. เท่ากบั 0.001 
ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า ลูกคา้ที่มีสถานภาพโสด แตกต่างกัน มีการยอมรบัในเทคโนโลยี 
Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั ในดา้นทัศนคติที่มีต่อ 
การใช้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยลูกค้าที่มีสถานภาพสมรส มีการยอมรบัใน
เทคโนโลยี Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นทัศนคติที่มีต่อ 
การใช ้มากกว่าลกูคา้ที่มีสถานภาพหมา้ย/หย่ารา้ง โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.335 

ลูกค้าที่มีสถานภาพสมรส กับลูกค้าที่มีสถานภาพหม้าย/หย่ารา้ง มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.007 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า ลูกคา้ที่มีสถานภาพสมรส แตกต่างกัน มีการยอมรบัใน
เทคโนโลยี  Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน  
ในดา้นทศันคติที่มีต่อการใช ้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยลกูคา้ที่มีสถานภาพสมรส 
มีการยอมรับในเทคโนโลยี  Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  
ในดา้นทัศนคติที่มีต่อการใช ้มากกว่าลูกคา้ที่มีสถานภาพสมรสหมา้ย/หย่ารา้ง โดยมีผลต่างของ
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.269 
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ตาราง 44 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking 
ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นความตัง้ใจใช ้จ าแนกตามกลุม่  
สถานภาพสมรส เป็นรายคู่ ดว้ย Fisher’s Least Significant Difference (LSD) 
 

สถานภาพสมรส x̄  
โสด สมรส หมา้ย/หย่ารา้ง 

4.47 4.35 4.19 

โสด 4.47 - 0.119 

(0.169) 

0.284* 

(0.005) 

สมรส 4.35 - - 0.164 

(0.213) 

หมา้ย/หย่ารา้ง 4.19 - - - 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 

จากตาราง 44 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการยอมรับในเทคโนโลยี  
Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นความตัง้ใจใช ้จ าแนก
ตามกลุ่ม สถานภาพสมรส เป็นรายคู่ดว้ย Fisher’s Least Significant Difference (LSD) ในการ
ทดสอบพบว่า 

ลกูคา้ที่มีสถานภาพโสด กบัลกูคา้ที่มีสถานภาพหมา้ย/หย่ารา้ง มีค่า Sig. เท่ากบั 0.005 
ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า ลกูคา้ที่มีสถานภาพสมรส แตกต่างกนั มีการยอมรบัในเทคโนโลยี 
Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ในดา้นความตัง้ใจใช้ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยลูกคา้ที่มีสถานภาพโสด มีการยอมรบัในเทคโนโลยี 
Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความตั้งใจใช้ มากกว่า
ลกูคา้ที่มีสถานภาพหมา้ย/หย่ารา้ง โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.284 
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สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) มีความสมัพันธ์กับการยอมรบั
ในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 2.1 ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด (7P’s) มีความสมัพนัธก์บัการยอมรบั
ในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรู ้
ถึงประโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน 

H0: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  (7P’s) ไม่มีความสัมพันธ์กับการยอมรับใน
เทคโนโลยี Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึง
ประโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน 

H1: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) มีความสมัพนัธก์ับการยอมรบัในเทคโนโลยี 
Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่
เกิดจากการใชง้าน 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหจ์ะใชก้ารทดสอบค่าสมัประสิทธ์สหสมัพันธอ์ย่างง่ายของเพียร์
สัน  (Pearson product moment correlation coefficient) ที่ ระดับความ เชื่ อมั่ น ร้อยละ  95  
เพื่อวิเคราะหค์วามสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทัง้สองตัว ถา้มีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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ตาราง 45 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด (7P’s) กบัการ
ยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้น
การรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน 
 

ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด 

การยอมรบัในเทคโนโลยี 

Mobile Banking ของ

ลกูคา้ธนาคารกรุงไทยใน

เขตกรุงเทพมหานคร ใน

ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน์

ที่เกิดจากการใชง้าน 

ระดบัความสมัพนัธ ์ ทิศทาง 

r Sig. 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.566** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

ดา้นราคา 0.443** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 0.488** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 0.333** 0.000 ต ่า เดียวกนั 

ดา้นบคุคล 0.448** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร 0.647** 0.000 สงู เดียวกนั 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 0.543** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

โดยรวม 0.617** 0.000 สงู เดียวกนั 

 

**มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

 

จากตาราง 45 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
(7P’s) กับการยอมรับในเทคโนโลยี  Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารก รุงไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน พบว่า  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภัณฑ์ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 
0.01 หมายความว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับการ
ยอมรับในเทคโนโลยี  Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  
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ในดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน  โดยมีค่าสมัประสิทธ์สหสมัพันธ์เท่ากับ 0.566 
โดยมีความสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
หมายความว่า 

ถ้าธนาคารกรุงไทย  ใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มากขึน้กับ 
เทคโนโลยี  Mobile Banking จะท าให้ลูกค้ามี การยอมรับในเทคโนโลยี  Mobile Banking  
ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน 
เพิ่มมากขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 
หมายความว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา  มีความสัมพันธ์กับการยอมรับใน
เทคโนโลยี Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึง
ประโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน  โดยมีค่าสมัประสิทธส์หสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.443 โดยมีความสมัพนัธ์
ระดบัปานกลาง และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 หมายความว่า 

ถา้ธนาคารกรุงไทย ใชปั้จจัยส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา มากขึน้กบั เทคโนโลยี 
Mobile Banking จะท าให้ลูกค้ามี การยอมรับ ใน เทคโนโลยี  Mobile Banking ของลูกค้า
ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน เพิ่มมาก
ขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 
ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย  
มีความสัมพันธ์กับการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลูกคา้ธนาคารกรุงไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน โดยมีค่าสมัประสิทธส์หสมัพนัธ์
เท่ากับ 0.488 โดยมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดบั 0.01 หมายความว่า 

ถ้าธนาคารกรุงไทย ใชปั้จจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  
มากขึ ้นกั บ  เท ค โน โลยี  Mobile Banking จ ะท า ให้ ลู ก ค้ ามี ก า รยอม รับ ใน เท ค โน โล ยี  
Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่
เกิดจากการใชง้าน เพิ่มมากขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000  
ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด  
มีความสัมพันธ์กับการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลูกคา้ธนาคารกรุงไทยในเขต
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กรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน โดยมีค่าสมัประสิทธส์หสมัพนัธ์
เท่ากับ 0.333 โดยมีความสัมพันธ์ระดับต ่า และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดบั 0.01 หมายความว่า 

ถ้าธนาคารกรุงไทย  ใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด  
ม ากขึ ้น กั บ  เท ค โน โลยี  Mobile Banking จ ะท า ให้ ลู ก ค้ ามี ก า รยอม รับ ใน เทค โน โล ยี  
Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่
เกิดจากการใชง้าน เพิ่มมากขึน้ในระดบัต ่า ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ดา้นบุคคล มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 
หมายความว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านบุคคล มีความสัมพันธ์กับการยอมรบัใน
เทคโนโลยี Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึง
ประโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน โดยมีค่าสมัประสิทธส์หสมัพันธ์เท่ากบั 0.448 โดยมีความสมัพันธ์
ระดบัปานกลาง และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 หมายความว่า 

ถา้ธนาคารกรุงไทย ใชปั้จจยัสว่นประสมทางการตลาด ดา้นบคุคล มากขึน้กบั เทคโนโลยี 
Mobile Banking จะท าให้ลูกค้ามี การยอมรับ ใน เทคโนโลยี  Mobile Banking ของลูกค้า
ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน เพิ่มมาก
ขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการให้บริการ  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000  
ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการให้บริการ  
มีความสัมพันธ์กับการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลูกคา้ธนาคารกรุงไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน โดยมีค่าสมัประสิทธส์หสมัพนัธ์
เท่ากับ 0.647 โดยมีความสัมพันธ์ระดับสูง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั 0.01 หมายความว่า 

ถา้ธนาคารกรุงไทย ใชปั้จจัยส่วนประสมทางการตลาด ดา้นกระบวนการใหบ้ริการมาก
ขึน้กับ เทคโนโลยี Mobile Banking จะท าให้ลูกค้ามีการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking 
ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน 
เพิ่มมากขึน้ในระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000  
ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพ  
มีความสัมพันธ์กับการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลูกคา้ธนาคารกรุงไทยในเขต
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กรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน โดยมีค่าสมัประสิทธส์หสมัพนัธ์
เท่ากับ 0.543 โดยมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดบั 0.01 หมายความว่า 

ถ้าธนาคารกรุงไทย ใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพ  
มากขึ ้นกั บ  เท ค โน โลยี  Mobile Banking จ ะท า ให้ ลู ก ค้ ามี ก า รยอม รับ ใน เท ค โน โล ยี  
Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่
เกิดจากการใชง้าน เพิ่มมากขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยรวม  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 
หมายความว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยรวม  มีความสัมพันธ์กับการยอมรับใน
เทคโนโลยี Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึง
ประโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน  โดยมีค่าสมัประสิทธส์หสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.617 โดยมีความสมัพนัธ์
ระดบัสงู และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 หมายความว่า 

ถา้ธนาคารกรุงไทย ใชปั้จจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยรวม มากขึน้กับ เทคโนโลยี 
Mobile Banking จะท าให้ลูกค้ามี การยอมรับ ใน เทคโนโลยี  Mobile Banking ของลูกค้า
ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน เพิ่มมาก
ขึน้ในระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

 
สมมติฐานที่ 2.2 ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด (7P’s) มีความสมัพนัธก์บัการยอมรบั

ในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรู ้
ถึงความง่ายในการใชง้าน 

H0: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  (7P’s) ไม่มีความสัมพันธ์กับการยอมรับใน
เทคโนโลยี Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึง
ความง่ายในการใชง้าน 

H1: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) มีความสมัพนัธก์ับการยอมรบัในเทคโนโลยี 
Mobile Banking ของลูกคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึงความง่าย
ในการใชง้าน 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหจ์ะใชก้ารทดสอบค่าสมัประสิทธ์สหสมัพันธอ์ย่างง่ายของเพียร์
สัน (Pearson product moment correlation coefficient) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 เพื่อ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสองตัว ถ้ามีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
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สมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ตัวแปรทั้งสองมี
ความสมัพนัธก์นัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
ตาราง 46 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด (7P’s) กบัการ
ยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้น
การรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน 
 

ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด 

การยอมรบัในเทคโนโลยี 

Mobile Banking ของ

ลกูคา้ธนาคารกรุงไทยใน

เขตกรุงเทพมหานคร ใน

ดา้นการรบัรูถ้ึงความง่าย

ในการใชง้าน 

ระดบัความสมัพนัธ ์ ทิศทาง 

r Sig. 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.637** 0.000 สงู เดียวกนั 

ดา้นราคา 0.555** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 0.576** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 0.388** 0.000 ต ่า เดียวกนั 

ดา้นบคุคล 0.473** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร 0.651** 0.000 สงู เดียวกนั 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 0.602** 0.000 สงู เดียวกนั 

โดยรวม 0.690** 0.000 สงู เดียวกนั 

 

**มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

 

จากตาราง 46 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
(7P’s) กับการยอมรับในเทคโนโลยี  Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารก รุงไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน พบว่า  
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภัณฑ์ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 
0.01 หมายความว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับการ
ยอมรับในเทคโนโลยี  Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  
ในด้านการรับรู ้ถึงความง่ายในการใช้งาน  โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.637  
โดยมีความสัมพันธ์ระดับสูง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
หมายความว่า 

ถ้าธนาคารกรุงไทย  ใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มากขึน้กับ 
เทคโนโลยี Mobile Banking จะท าให้ลูกค้ามีการยอมรับในเทคโนโลยี Mobile Banking ของ
ลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน เพิ่มมาก
ขึน้ในระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 
หมายความว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา  มีความสัมพันธ์กับการยอมรับใน
เทคโนโลยี Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึง
ความง่ายในการใชง้าน โดยมีค่าสมัประสิทธส์หสมัพันธ์เท่ากับ 0.555 โดยมีความสัมพันธ์ระดับ
ปานกลาง และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 หมายความว่า 

ถา้ธนาคารกรุงไทย ใชปั้จจัยส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา มากขึน้กบั เทคโนโลยี 
Mobile Banking จะท าให้ลูกค้ามี การยอมรับ ใน เทคโนโลยี  Mobile Banking ของลูกค้า
ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน เพิ่มมากขึน้ใน
ระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 
ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย   
มีความสัมพันธ์กับการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลูกคา้ธนาคารกรุงไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน โดยมีค่าสมัประสิทธส์หสมัพนัธเ์ท่ากบั 
0.576 โดยมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั 0.01 หมายความว่า 

ถ้าธนาคารกรุงไทย ใชปั้จจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  
มากขึ ้นกั บ  เท ค โน โลยี  Mobile Banking จ ะท า ให้ ลู ก ค้ ามี ก า รยอม รับ ใน เท ค โน โล ยี  
Mobile Banking ของลูกคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึงความง่าย
ในการใชง้าน เพิ่มมากขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000  
ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด   
มีความสัมพันธ์กับการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลูกคา้ธนาคารกรุงไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน โดยมีค่าสมัประสิทธส์หสมัพนัธเ์ท่ากบั 
0.388 โดยมีความสมัพนัธร์ะดับต ่า และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
หมายความว่า 

ถ้าธนาคารกรุงไทย  ใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด  
มากขึ ้นกั บ  เท ค โน โลยี  Mobile Banking จ ะท า ให้ ลู ก ค้ ามี ก า รยอม รับ ใน เท ค โน โล ยี  
Mobile Banking ของลูกคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึงความง่าย
ในการใชง้าน เพิ่มมากขึน้ในระดบัต ่า ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ดา้นบุคคล มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 
หมายความว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านบุคคล มีความสัมพันธ์กับการยอมรบัใน
เทคโนโลยี Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึง
ความง่ายในการใชง้าน โดยมีค่าสมัประสิทธส์หสมัพันธ์เท่ากับ 0.473 โดยมีความสัมพันธ์ระดับ
ปานกลาง และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 หมายความว่า 

ถา้ธนาคารกรุงไทย ใชปั้จจยัสว่นประสมทางการตลาด ดา้นบคุคล มากขึน้กบั เทคโนโลยี 
Mobile Banking จะท าให้ลูกค้ามี การยอมรับ ใน เทคโนโลยี  Mobile Banking ของลูกค้า
ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน เพิ่มมากขึน้ใน
ระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการให้บริการ  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000  
ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการให้บริการ  
มีความสัมพันธ์กับการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลูกคา้ธนาคารกรุงไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน โดยมีค่าสมัประสิทธส์หสมัพนัธเ์ท่ากบั 
0.651 โดยมีความสมัพนัธ์ระดบัสูง และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.01 
หมายความว่า 

ถ้าธนาคารกรุงไทย ใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการให้บริการ  
มากขึ ้นกั บ  เท ค โน โลยี  Mobile Banking จ ะท า ให้ ลู ก ค้ ามี ก า รยอม รับ ใน เท ค โน โล ยี  
Mobile Banking ของลูกคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึงความง่าย
ในการใชง้าน เพิ่มมากขึน้ในระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000  
ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพ  
มีความสัมพันธ์กับการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลูกคา้ธนาคารกรุงไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน โดยมีค่าสมัประสิทธ์สหสมัพนัธเ์ท่ากบั 
0.602 โดยมีความสมัพนัธ์ระดบัสูง และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.01 
หมายความว่า 

ถ้าธนาคารกรุงไทย ใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพ  
มากขึ ้นกั บ  เท ค โน โลยี  Mobile Banking จ ะท า ให้ ลู ก ค้ ามี ก า รยอม รับ ใน เท ค โน โล ยี  
Mobile Banking ของลูกคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึงความง่าย
ในการใชง้าน เพิ่มมากขึน้ในระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยรวม  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 
หมายความว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยรวม  มีความสัมพันธ์กับการยอมรับใน
เทคโนโลยี Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึง
ความง่ายในการใชง้าน โดยมีค่าสมัประสิทธส์หสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.690 โดยมีความสมัพนัธร์ะดบัสงู 
และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 หมายความว่า 

ถา้ธนาคารกรุงไทย ใชปั้จจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยรวม  มากขึน้กับ เทคโนโลยี 
Mobile Banking จะท าให้ลูกค้ามี การยอมรับ ใน เทคโนโลยี  Mobile Banking ของลูกค้า
ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน เพิ่มมากขึน้ใน
ระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

 
 
 
 
สมมติฐานที่ 2.3 ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด (7P’s) มีความสมัพนัธก์บัการยอมรบั

ใน เทค โน โลยี  Mobile Banking ของลู กค้ าธน าคารก รุง ไท ย ใน เขตก รุง เทพ มหานค ร  
ในดา้นทศันคติที่มีต่อการใช ้

H0: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  (7P’s) ไม่มีความสัมพันธ์กับการยอมรับใน
เท ค โน โล ยี  Mobile Banking ข อ งลู ก ค้ า ธ น าค า รก รุ ง ไท ย ใน เข ต ก รุ ง เท พ ม ห าน ค ร  
ในดา้นทศันคติที่มีต่อการใช ้
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H1: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) มีความสมัพนัธก์ับการยอมรบัในเทคโนโลยี 
Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นทศันคติที่มีต่อการใช ้

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์จะใช้การทดสอบค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของ  
เพียรส์ัน (Pearson product moment correlation coefficient) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95  
เพื่อวิเคราะหค์วามสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทัง้สองตัว ถา้มีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
ตาราง 47 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด (7P’s) กบัการ
ยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 
ในดา้นทศันคติที่มีต่อการใช ้
 

ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด 

การยอมรบัในเทคโนโลยี 

Mobile Banking ของ

ลกูคา้ธนาคารกรุงไทยใน

เขตกรุงเทพมหานคร ใน

ดา้นทศันคติที่มีต่อการใช ้

ระดบัความสมัพนัธ ์ ทิศทาง 

r Sig. 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.446** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

ดา้นราคา 0.371** 0.000 ต ่า เดียวกนั 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 0.370** 0.000 ต ่า เดียวกนั 

ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 0.398** 0.000 ต ่า เดียวกนั 
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ตาราง 47 (ต่อ) 

 

ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด 

การยอมรบัในเทคโนโลยี 

Mobile Banking ของ

ลกูคา้ธนาคารกรุงไทยใน

เขตกรุงเทพมหานคร ใน

ดา้นทศันคติที่มีต่อการใช ้

ระดบัความสมัพนัธ ์ ทิศทาง 

r Sig. 

ดา้นบคุคล 0.450** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร 0.616** 0.000 สงู เดียวกนั 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 0.533** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

โดยรวม 0.572** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

 

**มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

 
จากตาราง 47 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

(7P’s) กับการยอมรับในเทคโนโลยี  Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารก รุงไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร ในดา้นทศันคติที่มีต่อการใช ้พบว่า  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภัณฑ์ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 
0.01 หมายความว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับการ
ยอมรับในเทคโนโลยี  Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  
ในดา้นทัศนคติที่มีต่อการใช ้ โดยมีค่าสมัประสิทธ์สหสมัพันธ์เท่ากับ 0.446 โดยมีความสัมพันธ์
ระดบัปานกลาง และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 หมายความว่า 

ถ้าธนาคารกรุงไทย  ใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มากขึน้กับ 
เทคโนโลยี  Mobile Banking จะท าให้ลูกค้ามี การยอมรับในเทคโนโลยี  Mobile Banking  
ของลูกคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นทัศนคติที่มีต่อการใช ้เพิ่มมากขึน้ใน
ระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 
หมายความว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา  มีความสัมพันธ์กับการยอมรับใน
เทคโนโลยี Mobile Banking ของลูกคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นทัศนคติที่ 
มีต่อการใช ้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.371 โดยมีความสัมพันธ์ระดับต ่า และมี
ทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 หมายความว่า 

ถา้ธนาคารกรุงไทย ใชปั้จจัยส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา มากขึน้กบั เทคโนโลยี 
Mobile Banking จะท าให้ลูกค้ามี การยอมรับ ใน เทคโนโลยี  Mobile Banking ของลูกค้า
ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้ เพิ่มมากขึน้ในระดับต ่า  
ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 
ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย   
มีความสัมพันธ์กับการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลูกคา้ธนาคารกรุงไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร ในด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้  โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.370  
โดยมีความสัมพันธ์ระดับต ่า และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
หมายความว่า 

ถ้าธนาคารกรุงไทย ใชปั้จจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  
มากขึ ้นกั บ  เท ค โน โลยี  Mobile Banking จ ะท า ให้ ลู ก ค้ ามี ก า รยอม รับ ใน เท ค โน โล ยี  
Mobile Banking ของลูกคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นทัศนคติที่มีต่อการใช ้
เพิ่มมากขึน้ในระดบัต ่าซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000  
ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด   
มีความสัมพันธ์กับการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลูกคา้ธนาคารกรุงไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร ในด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้  โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.398  
โดยมีความสัมพันธ์ระดับต ่า และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
หมายความว่า 

ถ้าธนาคารกรุงไทย  ใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด  
มากขึ ้นกั บ  เท ค โน โลยี  Mobile Banking จ ะท า ให้ ลู ก ค้ ามี ก า รยอม รับ ใน เท ค โน โล ยี  
Mobile Banking ของลูกคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นทัศนคติที่มีต่อการใช ้
เพิ่มมากขึน้ในระดบัต ่า ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ดา้นบุคคล มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 
หมายความว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านบุคคล มีความสัมพันธ์กับการยอมรบัใน
เทคโนโลยี Mobile Banking ของลูกคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นทัศนคติที่ 
มีต่อการใช ้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสมัพันธ์เท่ากับ 0.450 โดยมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง  
และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 หมายความว่า 

ถา้ธนาคารกรุงไทย ใชปั้จจยัสว่นประสมทางการตลาด ดา้นบคุคล มากขึน้กบั เทคโนโลยี 
Mobile Banking จะท าให้ลูกค้ามี การยอมรับ ใน เทคโนโลยี  Mobile Banking ของลูกค้า
ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  ในด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้ เพิ่มมากขึน้ในระดับ 
ปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการให้บริการ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000  
ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการให้บริการ   
มีความสัมพันธ์กับการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลูกคา้ธนาคารกรุงไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร ในด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.616  
โดยมีความสัมพันธ์ระดับสูง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
หมายความว่า 

ถ้าธนาคารกรุงไทย ใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการให้บริการ  
มากขึ ้นกั บ  เท ค โน โลยี  Mobile Banking จ ะท า ให้ ลู ก ค้ ามี ก า รยอม รับ ใน เท ค โน โล ยี  
Mobile Banking ของลูกคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นทัศนคติที่มีต่อการใช ้
เพิ่มมากขึน้ในระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000  
ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพ  
มีความสัมพันธ์กับการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลูกคา้ธนาคารกรุงไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร ในด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.533  
โดยมีความสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
หมายความว่า 

ถ้าธนาคารกรุงไทย ใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพ  
มากขึ ้นกั บ  เท ค โน โลยี  Mobile Banking จ ะท า ให้ ลู ก ค้ ามี ก า รยอม รับ ใน เท ค โน โล ยี  
Mobile Banking ของลูกคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นทัศนคติที่มีต่อการใช ้
เพิ่มมากขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยรวม  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 
หมายความว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยรวม  มีความสัมพันธ์กับการยอมรับใน
เทคโนโลยี Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นทศันคติที่มี
ต่อการใช ้ โดยมีค่าสมัประสิทธส์หสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.572 โดยมีความสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง และ
มีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 หมายความว่า 

ถา้ธนาคารกรุงไทย ใชปั้จจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยรวม  มากขึน้กับ เทคโนโลยี 
Mobile Banking จะท าให้ลูกค้ามี การยอมรับ ใน เทคโนโลยี  Mobile Banking ของลูกค้า
ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  ในด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้ เพิ่มมากขึน้ในระดับ 
ปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

 
สมมติฐานที่ 2.4 ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด (7P’s) มีความสมัพนัธก์บัการยอมรบั

ใน เทค โน โลยี  Mobile Banking ของลู กค้ าธน าคารก รุง ไท ย ใน เขตก รุง เทพ มหานค ร  
ในดา้นความตัง้ใจใช ้

H0: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  (7P’s) ไม่มีความสัมพันธ์กับการยอมรับใน
เท ค โน โล ยี  Mobile Banking ข อ งลู ก ค้ า ธ น าค า รก รุ ง ไท ย ใน เข ต ก รุ ง เท พ ม ห าน ค ร  
ในดา้นความตัง้ใจใช ้

H1: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) มีความสมัพนัธก์ับการยอมรบัในเทคโนโลยี 
Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นความตัง้ใจใช ้

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์จะใช้การทดสอบค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของ  
เพียรส์ัน (Pearson product moment correlation coefficient) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 
เพื่อวิเคราะหค์วามสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทัง้สองตัว ถา้มีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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ตาราง 48 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด (7P’s) กบัการ
ยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  
ในดา้นความตัง้ใจใช ้
 

ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด 

การยอมรบัในเทคโนโลยี 

Mobile Banking ของ

ลกูคา้ธนาคารกรุงไทยใน

เขตกรุงเทพมหานคร ใน

ดา้นความตัง้ใจใช ้

ระดบัความสมัพนัธ ์ ทิศทาง 

r Sig. 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.450** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

ดา้นราคา 0.302** 0.000 ต ่า เดียวกนั 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 0.323** 0.000 ต ่า เดียวกนั 

ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 0.311** 0.000 ต ่า เดียวกนั 

ดา้นบคุคล 0.468** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร 0.536** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 0.461** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

โดยรวม 0.510** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

 

**มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

 

จากตาราง 48 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
(7P’s) กับการยอมรับในเทคโนโลยี  Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารก รุงไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร ในดา้นความตัง้ใจใช ้พบว่า  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภัณฑ์ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 
0.01 หมายความว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับการ
ยอมรับในเทคโนโลยี  Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  
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ในด้านความตั้งใจใช ้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.450 โดยมีความสัมพันธ์ระดับ 
ปานกลาง และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 หมายความว่า 

ถ้าธนาคารกรุงไทย  ใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มากขึน้กับ 
เทคโนโลยี Mobile Banking จะท าให้ลูกค้ามีการยอมรับในเทคโนโลยี Mobile Banking ของ
ลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นความตัง้ใจใช ้เพิ่มมากขึน้ในระดบัปานกลาง  
ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 
หมายความว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา  มีความสัมพันธ์กับการยอมรับใน
เท ค โน โล ยี  Mobile Banking ข อ งลู ก ค้ า ธ น าค า รก รุ ง ไท ย ใน เข ต ก รุ ง เท พ ม ห าน ค ร  
ในดา้นความตัง้ใจใช ้ โดยมีค่าสมัประสิทธส์หสมัพันธ์เท่ากบั 0.302 โดยมีความสมัพันธร์ะดับต ่า 
และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 หมายความว่า 

ถา้ธนาคารกรุงไทย ใชปั้จจัยส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา มากขึน้กบั เทคโนโลยี 
Mobile Banking จะท าให้ลูกค้ามี การยอมรับ ใน เทคโนโลยี  Mobile Banking ของลูกค้า
ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  ในด้านความตั้งใจใช้ เพิ่ มมากขึ ้นในระดับต ่ า  
ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000  
ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย   
มีความสัมพันธ์กับการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลูกคา้ธนาคารกรุงไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร  ในด้านความตั้งใจใช้  โดยมี ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.323  
โดยมีความสัมพันธ์ระดับต ่า และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
หมายความว่า 

ถ้าธนาคารกรุงไทย ใชปั้จจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  
มากขึ ้นกั บ  เท ค โน โลยี  Mobile Banking จ ะท า ให้ ลู ก ค้ ามี ก า รยอม รับ ใน เท ค โน โล ยี  
Mobile Banking ของลูกคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  ในดา้นความตั้งใจใช ้เพิ่ม
มากขึน้ในระดบัต ่า ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000  
ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด   
มีความสัมพันธ์กับการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลูกคา้ธนาคารกรุงไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร  ในด้านความตั้งใจใช้  โดยมี ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.311  
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โดยมีความสัมพันธ์ระดับต ่า และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
หมายความว่า 

ถ้าธนาคารกรุงไทย  ใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด  
มากขึ ้นกั บ  เท ค โน โลยี  Mobile Banking จ ะท า ให้ ลู ก ค้ ามี ก า รยอม รับ ใน เท ค โน โล ยี  
Mobile Banking ของลูกคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  ในดา้นความตั้งใจใช ้เพิ่ม
มากขึน้ในระดบัต ่า ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ดา้นบุคคล มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 
หมายความว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านบุคคล มีความสัมพันธ์กับการยอมรบัใน
เท ค โน โล ยี  Mobile Banking ข อ งลู ก ค้ า ธ น าค า รก รุ ง ไท ย ใน เข ต ก รุ ง เท พ ม ห าน ค ร  
ในดา้นความตัง้ใจใช ้ โดยมีค่าสมัประสิทธส์หสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.468 โดยมีความสมัพนัธร์ะดบัปาน
กลาง และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 หมายความว่า 

ถา้ธนาคารกรุงไทย ใชปั้จจยัสว่นประสมทางการตลาด ดา้นบคุคล มากขึน้กบั เทคโนโลยี 
Mobile Banking จะท าให้ลูกค้ามี การยอมรับ ใน เทคโนโลยี  Mobile Banking ของลูกค้า
ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความตั้งใจใช้ เพิ่มมากขึน้ในระดับปานกลาง  
ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการให้บริการ  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000  
ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการให้บริการ  
มีความสัมพันธ์กับการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลูกคา้ธนาคารกรุงไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร  ในด้านความตั้งใจใช้  โดยมี ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.536  
โดยมีความสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
หมายความว่า 

ถ้าธนาคารกรุงไทย ใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการให้บริการ  
มากขึ ้นกั บ  เท ค โน โลยี  Mobile Banking จ ะท า ให้ ลู ก ค้ ามี ก า รยอม รับ ใน เท ค โน โล ยี  
Mobile Banking ของลูกคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  ในดา้นความตั้งใจใช ้เพิ่ม
มากขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000  
ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพ  
มีความสัมพันธ์กับการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลูกคา้ธนาคารกรุงไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร  ในด้านความตั้งใจใช้  โดยมี ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.461  
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โดยมีความสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
หมายความวา่ 

ถ้าธนาคารกรุงไทย ใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพ  
มากขึ ้นกั บ  เท ค โน โลยี  Mobile Banking จ ะท า ให้ ลู ก ค้ ามี ก า รยอม รับ ใน เท ค โน โล ยี  
Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  ในด้านความตั้งใจใช ้ 
เพิ่มมากขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยรวม  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 
หมายความว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยรวม  มีความสัมพันธ์กับการยอมรับใน
เท ค โน โล ยี  Mobile Banking ข อ งลู ก ค้ า ธ น าค า รก รุ ง ไท ย ใน เข ต ก รุ ง เท พ ม ห าน ค ร  
ในด้านความตั้งใจใช ้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.510 โดยมีความสัมพันธ์ระดับ 
ปานกลาง และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 หมายความว่า 

ถา้ธนาคารกรุงไทย ใชปั้จจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยรวม  มากขึน้กับ เทคโนโลยี 
Mobile Banking จะท าให้ลูกค้ามี การยอมรับ ใน เทคโนโลยี  Mobile Banking ของลูกค้า
ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความตั้งใจใช้ เพิ่มมากขึน้ในระดับปานกลาง  
ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

 
สมมติฐานที่ 2.5 ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด (7P’s) มีความสมัพนัธก์บัการยอมรบั

ในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม 
H0: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  (7P’s) ไม่มีความสัมพันธ์กับการยอมรับใน

เทคโนโลยี Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม 
H1: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) มีความสมัพนัธก์ับการยอมรบัในเทคโนโลยี 

Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์จะใช้การทดสอบค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของ  

เพียรส์ัน (Pearson product moment correlation coefficient) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 
เพื่อวิเคราะหค์วามสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทัง้สองตัว ถา้มีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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ตาราง 49 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด (7P’s) กบัการ
ยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม 
 

ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด 

การยอมรบัในเทคโนโลยี 

Mobile Banking ของ

ลกูคา้ธนาคารกรุงไทยใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

โดยรวม 

ระดบัความสมัพนัธ ์ ทิศทาง 

r Sig. 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.606** 0.000 สงู เดียวกนั 

ดา้นราคา 0.483** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 0.508** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 0.410** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

ดา้นบคุคล 0.530** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร 0.703** 0.000 สงู เดียวกนั 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 0.615** 0.000 สงู เดียวกนั 

โดยรวม 0.688** 0.000 สงู เดียวกนั 

 

**มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

 

จากตาราง 49 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
(7P’s) กับการยอมรับในเทคโนโลยี  Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารก รุงไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวม พบว่า  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภัณฑ์ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 
0.01 หมายความว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับการ
ยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม  
โดยมีค่าสมัประสิทธส์หสมัพันธ์เท่ากับ 0.606 โดยมีความสมัพันธร์ะดบัสงู และมีทิศทางเดียวกัน 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 หมายความว่า 
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ถ้าธนาคารกรุงไทย  ใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มากขึน้กับ 
เทคโนโลยี Mobile Banking จะท าให้ลูกค้ามีการยอมรับในเทคโนโลยี Mobile Banking ของ
ลูกคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม เพิ่มมากขึน้ในระดับสูง ซึ่งสอดคลอ้งกับ
สมมติฐานที่วางไว ้

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 
หมายความว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา  มีความสัมพันธ์กับการยอมรับใน
เทคโนโลยี  Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยรวม 
โดยมีค่าสมัประสิทธ์สหสมัพันธ์เท่ากับ 0.483 โดยมีความสมัพันธ์ระดับปานกลาง และมีทิศทาง
เดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 หมายความว่า 

ถา้ธนาคารกรุงไทย ใชปั้จจัยส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา มากขึน้กบั เทคโนโลยี 
Mobile Banking จะท าให้ลูกค้ามี การยอมรับ ใน เทคโนโลยี  Mobile Banking ของลูกค้า
ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม เพิ่มมากขึน้ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกับ
สมมติฐานที่วางไว ้

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000  
ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย   
มีความสัมพันธ์กับการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลูกคา้ธนาคารกรุงไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวม โดยมีค่าสมัประสิทธส์หสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.508 โดยมีความสมัพนัธร์ะดบั
ปานกลาง และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 หมายความว่า 

ถ้าธนาคารกรุงไทย ใชปั้จจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  
มากขึ ้นกั บ  เท ค โน โลยี  Mobile Banking จ ะท า ให้ ลู ก ค้ ามี ก า รยอม รับ ใน เท ค โน โล ยี  
Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม เพิ่มมากขึน้ในระดบั
ปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000  
ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด   
มีความสัมพันธ์กับการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลูกคา้ธนาคารกรุงไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวม โดยมีค่าสมัประสิทธส์หสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.410 โดยมีความสมัพนัธร์ะดับ
ปานกลาง และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 หมายความว่า 

ถ้าธนาคารกรุงไทย  ใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด  
มากขึ ้นกั บ  เท ค โน โลยี  Mobile Banking จ ะท า ให้ ลู ก ค้ ามี ก า รยอม รับ ใน เท ค โน โล ยี  
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Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยรวม เพิ่มมากขึน้ใน 
ระดบัต ่า ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ดา้นบุคคล มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 
หมายความว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านบุคคล มีความสัมพันธ์กับการยอมรบัใน
เทคโนโลยี  Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยรวม  
โดยมีค่าสมัประสิทธ์สหสมัพันธ์เท่ากับ 0.530 โดยมีความสมัพันธ์ระดับปานกลาง และมีทิศทาง
เดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 หมายความว่า 

ถา้ธนาคารกรุงไทย ใชปั้จจยัสว่นประสมทางการตลาด ดา้นบคุคล มากขึน้กบั เทคโนโลยี 
Mobile Banking จะท าให้ลูกค้ามี การยอมรับ ใน เทคโนโลยี  Mobile Banking ของลูกค้า
ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม เพิ่มมากขึน้ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกับ
สมมติฐานที่วางไว ้

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการให้บริการ  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000  
ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการให้บริการ  
มีความสัมพันธ์กับการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลูกคา้ธนาคารกรุงไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวม โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.703 โดยมีความสัมพันธ์
ระดบัสงู และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 หมายความว่า 

ถ้าธนาคารกรุงไทย ใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการให้บริการ  
มากขึ ้นกั บ  เท ค โน โลยี  Mobile Banking จ ะท า ให้ ลู ก ค้ ามี ก า รยอม รับ ใน เท ค โน โล ยี  
Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยรวม เพิ่มมากขึน้ใน
ระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000  
ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพ  
มีความสัมพันธ์กับการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลูกคา้ธนาคารกรุงไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวม โดยมีค่าสมัประสิทธส์หสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.615 โดยมีความสมัพนัธร์ะดบั
ปานกลาง และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 หมายความว่า 

ถ้าธนาคารกรุงไทย ใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพ  
มากขึ ้นกั บ  เท ค โน โลยี  Mobile Banking จ ะท า ให้ ลู ก ค้ ามี ก า รยอม รับ ใน เท ค โน โล ยี  
Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม เพิ่มมากขึน้ในระดบั
ปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยรวม  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 
หมายความว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยรวม  มีความสัมพันธ์กับการยอมรับใน
เทคโนโลยี  Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยรวม  
โดยมีค่าสมัประสิทธส์หสมัพันธ์เท่ากับ 0.688 โดยมีความสมัพันธร์ะดบัสงู และมีทิศทางเดียวกัน 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 หมายความว่า 

ถา้ธนาคารกรุงไทย ใชปั้จจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยรวม  มากขึน้กับ เทคโนโลยี 
Mobile Banking จะท าให้ลูกค้ามี การยอมรับ ใน เทคโนโลยี  Mobile Banking ของลูกค้า
ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยรวม เพิ่มมากขึน้ในระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่วางไว ้

 
สมมติฐานที่  3 คุณภาพของระบบสารสนเทศมีความสัมพันธ์กับการยอมรับใน

เทคโนโลยี Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานที่ 3.1 คุณภาพของระบบสารสนเทศมีความสัมพันธ์กับการยอมรับใน

เทคโนโลยี Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึง
ประโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน 

H0: คุณภาพของระบบสารสนเทศ  ไม่มีความสัมพันธ์กับการยอมรับในเทคโนโลยี  
Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่
เกิดจากการใชง้าน 

H1: คุณภาพของระบบสารสนเทศมีความสัมพันธ์กับการยอมรับในเทคโนโลยี  
Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่
เกิดจากการใชง้าน 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์จะใช้การทดสอบค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของ 
เพียรส์ัน (Pearson product moment correlation coefficient) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 
เพื่อวิเคราะหค์วามสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทัง้สองตัว ถา้มีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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ตาราง 50 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างคณุภาพของระบบสารสนเทศกบัการยอมรบัใน
เทคโนโลยี Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึง
ประโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน 
 

คณุภาพของระบบสารสนเทศ 

การยอมรบัในเทคโนโลยี 

Mobile Banking ของ

ลกูคา้ธนาคารกรุงไทยใน

เขตกรุงเทพมหานคร ใน

ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน์

ที่เกิดจากการใชง้าน 

ระดบัความสมัพนัธ ์ ทิศทาง 

r Sig. 

คณุภาพระบบโครงสรา้ง 0.554** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

คณุภาพของขอ้มลู 0.627** 0.000 สงู เดียวกนั 

คณุภาพของการบรกิาร 0.589** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

ความพงึพอใจของผูใ้ช ้ 0.611** 0.000 สงู เดียวกนั 

โดยรวม 0.675** 0.000 สงู เดียวกนั 

 

**มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

 

จากตาราง 50 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างคณุภาพของระบบสารสนเทศกบั
การยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลูกคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานครใน
ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน พบว่า  

คุณภาพของระบบสารสนเทศ ดา้นคุณภาพระบบโครงสรา้ง มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000  
ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า คุณภาพของระบบสารสนเทศ  ด้านคุณภาพระบบโครงสรา้ง  
มีความสัมพันธ์กับการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลูกคา้ธนาคารกรุงไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน โดยมีค่าสมัประสิทธส์หสมัพนัธ์
เท่ากับ 0.554 โดยมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดบั 0.01 หมายความว่า 
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ถ้าธนาคารกรุงไทย ให้คุณภาพของระบบสารสนเทศ  ด้านคุณภาพระบบโครงสรา้ง  
มากขึ ้นกั บ  เท ค โน โลยี  Mobile Banking จ ะท า ให้ ลู ก ค้ ามี ก า รยอม รับ ใน เท ค โน โล ยี  
Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่
เกิดจากการใชง้าน เพิ่มมากขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

คุณภาพของระบบสารสนเทศ  ด้านคุณภาพของข้อมูล มี ค่า Sig. เท่ากับ  0.000  
ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า คุณภาพของระบบสารสนเทศ  ด้านคุณภาพของข้อมูล  
มีความสัมพันธ์กับการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลูกคา้ธนาคารกรุงไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน โดยมีค่าสมัประสิทธส์หสมัพนัธ์
เท่ากับ 0.627 โดยมีความสัมพันธ์ระดับสูง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั 0.01 หมายความว่า 

ถา้ธนาคารกรุงไทย ใหค้ณุภาพของระบบสารสนเทศ ดา้นคณุภาพของขอ้มลู มากขึน้กับ 
เทคโนโลยี Mobile Banking จะท าให้ลูกค้ามีการยอมรับในเทคโนโลยี Mobile Banking ของ
ลูกคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน 
เพิ่มมากขึน้ในระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

คุณภาพของระบบสารสนเทศ  ด้านคุณภาพของการบริการ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000  
ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า คุณภาพของระบบสารสนเทศ  ด้านคุณภาพของการบริการ  
มีความสัมพันธ์กับการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลูกคา้ธนาคารกรุงไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน โดยมีค่าสมัประสิทธส์หสมัพนัธ์
เท่ากับ 0.589 โดยมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดบั 0.01 หมายความว่า 

ถ้าธนาคารกรุงไทย ให้คุณภาพของระบบสารสนเทศ ด้านคุณภาพของการบริการ  
มากขึ ้นกั บ  เท ค โน โลยี  Mobile Banking จ ะท า ให้ ลู ก ค้ ามี ก า รยอม รับ ใน เท ค โน โล ยี  
Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่
เกิดจากการใชง้าน เพิ่มมากขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

คุณภาพของระบบสารสนเทศ  ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000  
ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า คุณภาพของระบบสารสนเทศ  ด้านความพึงพอใจของผู้ใช ้ 
มีความสัมพันธ์กับการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลูกคา้ธนาคารกรุงไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน โดยมีค่าสมัประสิทธส์หสมัพนัธ์
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เท่ากับ 0.611 โดยมีความสัมพันธ์ระดับสูง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั 0.01 หมายความว่า 

ถ้าธนาคารกรุงไทย  ให้คุณภาพของระบบสารสนเทศ  ด้านความพึงพอใจของผู้ใช ้ 
มากขึ ้นกั บ  เท ค โน โลยี  Mobile Banking จ ะท า ให้ ลู ก ค้ ามี ก า รยอม รับ ใน เท ค โน โล ยี  
Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่
เกิดจากการใชง้าน เพิ่มมากขึน้ในระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

คุณภาพของระบบสารสนเทศ  โดยรวม มีค่า Sig. เท่ากับ  0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 
หมายความว่า คณุภาพของระบบสารสนเทศ โดยรวม มีความสมัพนัธก์บัการยอมรบัในเทคโนโลยี 
Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่
เกิดจากการใชง้าน  โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.675 โดยมีความสมัพันธ์ระดับสูง  
และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 หมายความว่า 

ถ้าธนาคารกรุงไทย ให้คุณภาพของระบบสารสนเทศ โดยรวม มากขึน้กับ เทคโนโลยี 
Mobile Banking จะท าให้ลูกค้ามี การยอมรับ ใน เทคโนโลยี  Mobile Banking ของลูกค้า
ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน เพิ่มมาก
ขึน้ในระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

 
สมมติฐานที่ 3.2 คุณภาพของระบบสารสนเทศมีความสัมพันธ์กับการยอมรับใน

เทคโนโลยี Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึง
ความง่ายในการใชง้าน 

H0: คุณภาพของระบบสารสนเทศ  ไม่มีความสัมพันธ์กับการยอมรับในเทคโนโลยี  
Mobile Banking ของลูกคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึงความง่าย 
ในการใชง้าน 

H1: คุณภาพของระบบสารสนเทศมีความสัมพันธ์กับการยอมรับในเทคโนโลยี  
Mobile Banking ของลูกคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึงความง่าย 
ในการใชง้าน 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์จะใช้การทดสอบค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของ 
เพียรส์ัน (Pearson product moment correlation coefficient) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 
เพื่อวิเคราะหค์วามสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทัง้สองตัว ถา้มีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
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สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 
ตาราง 51 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างคณุภาพของระบบสารสนเทศกบัการยอมรบัใน
เทคโนโลยี Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึง
ความง่ายในการใชง้าน 
 

คณุภาพของระบบสารสนเทศ 

การยอมรบัในเทคโนโลยี 

Mobile Banking ของ

ลกูคา้ธนาคารกรุงไทยใน

เขตกรุงเทพมหานคร ใน

ดา้นการรบัรูถ้ึงความง่าย

ในการใชง้าน 

ระดบัความสมัพนัธ ์ ทิศทาง 

r Sig. 

คณุภาพระบบโครงสรา้ง 0.635** 0.000 สงู เดียวกนั 

คณุภาพของขอ้มลู 0.658** 0.000 สงู เดียวกนั 

คณุภาพของการบรกิาร 0.604** 0.000 สงู เดียวกนั 

ความพงึพอใจของผูใ้ช ้ 0.604** 0.000 สงู เดียวกนั 

โดยรวม 0.706** 0.000 สงู เดียวกนั 

 

**มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

 

จากตาราง 51 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างคณุภาพของระบบสารสนเทศกบั
การยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  
ในดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน พบว่า  

คุณภาพของระบบสารสนเทศ ดา้นคุณภาพระบบโครงสรา้ง มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000  
ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า คุณภาพของระบบสารสนเทศ  ด้านคุณภาพระบบโครงสรา้ง  
มีความสัมพันธ์กับการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลูกคา้ธนาคารกรุงไทยในเขต
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กรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน โดยมีค่าสมัประสิทธส์หสมัพนัธเ์ท่ากบั 
0.635 โดยมีความสมัพนัธ์ระดบัสูง และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.01 
หมายความว่า 

ถ้าธนาคารกรุงไทย ให้คุณภาพของระบบสารสนเทศ  ด้านคุณภาพระบบโครงสรา้ง  
มากขึ ้นกั บ  เท ค โน โลยี  Mobile Banking จ ะท า ให้ ลู ก ค้ ามี ก า รยอม รับ ใน เท ค โน โล ยี  
Mobile Banking ของลูกคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึงความง่าย
ในการใชง้าน เพิ่มมากขึน้ในระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

คุณภาพของระบบสารสนเทศ  ด้านคุณภาพของข้อมูล มี ค่า Sig. เท่ากับ  0.000  
ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า คุณภาพของระบบสารสนเทศ  ด้านคุณภาพของข้อมูล  
มีความสัมพันธ์กับการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลูกคา้ธนาคารกรุงไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน โดยมีค่าสมัประสิทธส์หสมัพนัธเ์ท่ากบั 
0.658 โดยมีความสมัพนัธ์ระดบัสูง และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.01 
หมายความว่า 

ถา้ธนาคารกรุงไทย ใหค้ณุภาพของระบบสารสนเทศ ดา้นคณุภาพของขอ้มลู มากขึน้กับ 
เทคโนโลยี Mobile Banking จะท าให้ลูกค้ามีการยอมรับในเทคโนโลยี Mobile Banking ของ
ลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน เพิ่มมาก
ขึน้ในระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

คุณภาพของระบบสารสนเทศ  ด้านคุณภาพของการบริการ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000  
ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า คุณภาพของระบบสารสนเทศ  ด้านคุณภาพของการบริการ  
มีความสัมพันธ์กับการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลูกคา้ธนาคารกรุงไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร ในด้านการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใช้งาน   โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์
เท่ากับ 0.604 โดยมีความสัมพันธ์ระดับสูง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั 0.01 หมายความว่า 

ถ้าธนาคารกรุงไทย ให้คุณภาพของระบบสารสนเทศ  ด้านคุณภาพของการบริการ  
มากขึ ้นกั บ  เท ค โน โลยี  Mobile Banking จ ะท า ให้ ลู ก ค้ ามี ก า รยอม รับ ใน เท ค โน โล ยี  
Mobile Banking ของลูกคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึงความง่าย
ในการใชง้าน เพิ่มมากขึน้ในระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

คุณภาพของระบบสารสนเทศ  ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000  
ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า คุณภาพของระบบสารสนเทศ  ด้านความพึงพอใจของผู้ใช ้ 
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มีความสัมพันธ์กับการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลูกคา้ธนาคารกรุงไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน โดยมีค่าสมัประสิทธส์หสมัพนัธเ์ท่ากบั 
0.604 โดยมีความสมัพนัธ์ระดบัสูง และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.01 
หมายความว่า 

ถ้าธนาคารกรุงไทย  ให้คุณภาพของระบบสารสนเทศ  ด้านความพึงพอใจของผู้ใช ้ 
มากขึ ้นกั บ  เท ค โน โลยี  Mobile Banking จ ะท า ให้ ลู ก ค้ ามี ก า รยอม รับ ใน เท ค โน โล ยี  
Mobile Banking ของลูกคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึงความง่าย
ในการใชง้าน เพิ่มมากขึน้ในระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

คุณภาพของระบบสารสนเทศ  โดยรวม มีค่า Sig. เท่ากับ  0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 
หมายความว่า คณุภาพของระบบสารสนเทศ โดยรวม มีความสมัพนัธก์บัการยอมรบัในเทคโนโลยี 
Mobile Banking ของลูกคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึงความง่าย
ในการใชง้าน โดยมีค่าสมัประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.706 โดยมีความสมัพันธ์ระดับสูง และมี
ทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 หมายความว่า 

ถ้าธนาคารกรุงไทย ให้คุณภาพของระบบสารสนเทศ โดยรวม มากขึน้กับ เทคโนโลยี 
Mobile Banking จะท าให้ลูกค้ามี การยอมรับ ใน เทคโนโลยี  Mobile Banking ของลูกค้า
ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน เพิ่มมากขึน้ใน
ระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

 
สมมติฐานที่ 3.3 คุณภาพของระบบสารสนเทศมีความสัมพันธ์กับการยอมรับใน

เทคโนโลยี Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นทศันคติที่มี
ต่อการใช ้

H0: คุณภาพของระบบสารสนเทศ  ไม่มีความสัมพันธ์กับการยอมรับในเทคโนโลยี  
Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นทศันคติที่มีต่อการใช ้

H1: คุณภาพของระบบสารสนเทศมีความสัมพันธ์กับการยอมรับในเทคโนโลยี  
Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นทศันคติที่มีต่อการใช ้

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์จะใช้การทดสอบค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของ  
เพียรส์ัน (Pearson product moment correlation coefficient) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 
เพื่อวิเคราะหค์วามสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทัง้สองตัว ถา้มีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
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สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 
ตาราง 52 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างคณุภาพของระบบสารสนเทศกบัการยอมรบัใน
เทคโนโลยี Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นทศันคติ 
ที่มีต่อการใช ้
 

คณุภาพของระบบสารสนเทศ 

การยอมรบัในเทคโนโลยี 

Mobile Banking ของ

ลกูคา้ธนาคารกรุงไทยใน

เขตกรุงเทพมหานคร ใน

ดา้นทศันคติที่มีต่อการใช ้

ระดบัความสมัพนัธ ์ ทิศทาง 

r Sig. 

คณุภาพระบบโครงสรา้ง 0.556** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

คณุภาพของขอ้มลู 0.568** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

คณุภาพของการบรกิาร 0.614** 0.000 สงู เดียวกนั 

ความพงึพอใจของผูใ้ช ้ 0.652** 0.000 สงู เดียวกนั 

โดยรวม 0.679** 0.000 สงู เดียวกนั 

 

**มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

 

จากตาราง 52 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างคณุภาพของระบบสารสนเทศกบั
การยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลูกคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานครใน
ดา้นทศันคติที่มีต่อการใช ้พบว่า  

คุณภาพของระบบสารสนเทศ ดา้นคุณภาพระบบโครงสรา้ง มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000  
ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า คุณภาพของระบบสารสนเทศ  ด้านคุณภาพระบบโครงสรา้ง  
มีความสัมพันธ์กับการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลูกคา้ธนาคารกรุงไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร ในด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.556  
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โดยมีความสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
หมายความว่า 

ถ้าธนาคารกรุงไทย ให้คุณภาพของระบบสารสนเทศ  ด้านคุณภาพระบบโครงสรา้ง  
มากขึ ้นกั บ  เท ค โน โลยี  Mobile Banking จ ะท า ให้ ลู ก ค้ ามี ก า รยอม รับ ใน เท ค โน โล ยี  
Mobile Banking ของลูกคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นทัศนคติที่มีต่อการใช ้
เพิ่มมากขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

คุณภาพของระบบสารสนเทศ  ด้านคุณภาพของข้อมูล มี ค่า Sig. เท่ากับ  0.000  
ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า คุณภาพของระบบสารสนเทศ  ด้านคุณภาพของข้อมูล  
มีความสัมพันธ์กับการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลูกคา้ธนาคารกรุงไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร ในด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.568  
โดยมีความสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
หมายความว่า 

ถา้ธนาคารกรุงไทย ใหค้ณุภาพของระบบสารสนเทศ ดา้นคณุภาพของขอ้มลู มากขึน้กับ 
เทคโนโลยี Mobile Banking จะท าให้ลูกค้ามีการยอมรับในเทคโนโลยี Mobile Banking ของ
ลูกคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นทัศนคติที่มีต่อการใช ้เพิ่มมากขึน้ในระดับ
ปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

คุณภาพของระบบสารสนเทศ  ด้านคุณภาพของการบริการ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000  
ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า คุณภาพของระบบสารสนเทศ  ด้านคุณภาพของการบริการ  
มีความสัมพันธ์กับการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลูกคา้ธนาคารกรุงไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร ในด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.614  
โดยมีความสัมพันธ์ระดับสูง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
หมายความว่า 

ถ้าธนาคารกรุงไทย ให้คุณภาพของระบบสารสนเทศ  ด้านคุณภาพของการบริการ  
มากขึ ้นกั บ  เท ค โน โลยี  Mobile Banking จ ะท า ให้ ลู ก ค้ ามี ก า รยอม รับ ใน เท ค โน โล ยี  
Mobile Banking ของลูกคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นทัศนคติที่มีต่อการใช ้
เพิ่มมากขึน้ในระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

คุณภาพของระบบสารสนเทศ  ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000  
ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า คุณภาพของระบบสารสนเทศ  ด้านความพึงพอใจของผู้ใช ้ 
มีความสัมพันธ์กับการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลูกคา้ธนาคารกรุงไทยในเขต



  144 

กรุงเทพมหานคร ในด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.652  
โดยมีความสัมพันธ์ระดับสูง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
หมายความว่า 

ถ้าธนาคารกรุงไทย  ให้คุณภาพของระบบสารสนเทศ  ด้านความพึงพอใจของผู้ใช ้ 
มากขึ ้นกั บ  เท ค โน โลยี  Mobile Banking จ ะท า ให้ ลู ก ค้ ามี ก า รยอม รับ ใน เท ค โน โล ยี  
Mobile Banking ของลูกคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นทัศนคติที่มีต่อการใช ้
เพิ่มมากขึน้ในระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

คุณภาพของระบบสารสนเทศ โดยรวม มีค่า Sig. เท่ากับ  0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 
หมายความว่า คณุภาพของระบบสารสนเทศ โดยรวม มีความสมัพนัธก์บัการยอมรบัในเทคโนโลยี 
Mobile Banking ของลูกคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นทัศนคติที่มีต่อการใช ้ 
โดยมีค่าสมัประสิทธส์หสมัพันธ์เท่ากับ 0.679 โดยมีความสมัพันธร์ะดบัสงู และมีทิศทางเดียวกัน 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 หมายความว่า 

ถ้าธนาคารกรุงไทย ให้คุณภาพของระบบสารสนเทศ โดยรวม มากขึน้กับเทคโนโลยี 
Mobile Banking จะท าให้ลูกค้ามี การยอมรับ ใน เทคโนโลยี  Mobile Banking ของลูกค้า
ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้เพิ่มมากขึน้ในระดับสูง  
ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้
 

สมมติฐานที่ 3.4 คุณภาพของระบบสารสนเทศมีความสัมพันธ์กับการยอมรับใน
เท ค โน โล ยี  Mobile Banking ข อ งลู ก ค้ า ธ น าค า รก รุ ง ไท ย ใน เข ต ก รุ ง เท พ ม ห าน ค ร  
ในดา้นความตัง้ใจใช ้

H0: คุณภาพของระบบสารสนเทศ  ไม่มีความสัมพันธ์กับการยอมรับในเทคโนโลยี  
Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นความตัง้ใจใช ้

H1: คุณภาพของระบบสารสนเทศมีความสัมพันธ์กับการยอมรับในเทคโนโลยี  
Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นความตัง้ใจใช ้

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์จะใช้การทดสอบค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของ  
เพียรส์ัน (Pearson product moment correlation coefficient) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 
เพื่อวิเคราะหค์วามสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทัง้สองตัว ถา้มีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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ตาราง 53 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างคณุภาพของระบบสารสนเทศกบัการยอมรบัใน
เทคโนโลยี Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  
ในดา้นความตัง้ใจใช ้
 

คณุภาพของระบบสารสนเทศ 

การยอมรบัในเทคโนโลยี 

Mobile Banking ของ

ลกูคา้ธนาคารกรุงไทยใน

เขตกรุงเทพมหานคร ใน

ดา้นความตัง้ใจใช ้

ระดบัความสมัพนัธ ์ ทิศทาง 

r Sig. 

คณุภาพระบบโครงสรา้ง 0.498** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

คณุภาพของขอ้มลู 0.557** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

คณุภาพของการบรกิาร 0.542** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

ความพงึพอใจของผูใ้ช ้ 0.673** 0.000 สงู เดียวกนั 

โดยรวม 0.645** 0.000 สงู เดียวกนั 

 

**มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

 

จากตาราง 53 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างคณุภาพของระบบสารสนเทศกบั
การยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  
ในดา้นความตัง้ใจใช ้พบว่า  

คุณภาพของระบบสารสนเทศ ดา้นคุณภาพระบบโครงสรา้ง มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000  
ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า คุณภาพของระบบสารสนเทศ  ด้านคุณภาพระบบโครงสรา้ง  
มีความสัมพันธ์กับการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลูกคา้ธนาคารกรุงไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร  ในด้านความตั้งใจใช้ โดยมี ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ ากับ 0.498  
โดยมีความสมัพนัธร์ะดับปานกลาง และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
หมายความว่า 
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ถ้าธนาคารกรุงไทย ให้คุณภาพของระบบสารสนเทศ  ด้านคุณภาพระบบโครงสรา้ง  
มากขึ ้นกั บ  เท ค โน โลยี  Mobile Banking จ ะท า ให้ ลู ก ค้ ามี ก า รยอม รับ ใน เท ค โน โล ยี  
Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  ในด้านความตั้งใจใช ้ 
เพิ่มมากขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

คุณภาพของระบบสารสนเทศ  ด้านคุณภาพของข้อมูล มี ค่า Sig. เท่ากับ  0.000  
ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า คุณภาพของระบบสารสนเทศ  ด้านคุณภาพของข้อมูล  
มีความสัมพันธ์กับการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลูกคา้ธนาคารกรุงไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร  ในด้านความตั้งใจใช้ โดยมี ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ ากับ 0.557  
โดยมีความสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
หมายความว่า 

ถา้ธนาคารกรุงไทย ใหค้ณุภาพของระบบสารสนเทศ ดา้นคณุภาพของขอ้มลู มากขึน้กับ 
เทคโนโลยี Mobile Banking จะท าให้ลูกค้ามีการยอมรับในเทคโนโลยี Mobile Banking ของ
ลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นความตัง้ใจใช ้เพิ่มมากขึน้ในระดบัปานกลาง  
ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

คุณภาพของระบบสารสนเทศ  ด้านคุณภาพของการบริการ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000  
ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า คุณภาพของระบบสารสนเทศ  ด้านคุณภาพของการบริการ  
มีความสัมพันธ์กับการยอมรับในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลูกคา้ธนาคารกรุงไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร  ในด้านความตั้งใจใช้  โดยมี ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.542  
โดยมีความสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
หมายความว่า 

ถ้าธนาคารกรุงไทย ให้คุณภาพของระบบสารสนเทศ ด้านคุณภาพของการบริการ  
มากขึ ้นกั บ  เท ค โน โลยี  Mobile Banking จ ะท า ให้ ลู ก ค้ ามี ก า รยอม รับ ใน เท ค โน โล ยี  
Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  ในด้านความตั้งใจใช ้ 
เพิ่มมากขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

คุณภาพของระบบสารสนเทศ  ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000  
ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า คุณภาพของระบบสารสนเทศ  ด้านความพึงพอใจของผู้ใช ้ 
มีความสัมพันธ์กับการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลูกคา้ธนาคารกรุงไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร  ในด้านความตั้งใจใช้  โดยมี ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.673  
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โดยมีความสัมพันธ์ระดับสูง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
หมายความว่า 

ถ้าธนาคารกรุงไทย  ให้คุณภาพของระบบสารสนเทศ  ด้านความพึงพอใจของผู้ใช ้ 
มากขึ ้นกั บ  เท ค โน โลยี  Mobile Banking จ ะท า ให้ ลู ก ค้ ามี ก า รยอม รับ ใน เท ค โน โล ยี  
Mobile Banking ของลูกคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  ในดา้นความตั้งใจใช ้เพิ่ม
มากขึน้ในระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

คุณภาพของระบบสารสนเทศ  โดยรวม มีค่า Sig. เท่ากับ  0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 
หมายความว่า คณุภาพของระบบสารสนเทศ โดยรวม มีความสมัพนัธก์บัการยอมรบัในเทคโนโลยี 
Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  ในด้านความตั้งใจใช ้ 
โดยมีค่าสมัประสิทธส์หสมัพันธ์เท่ากับ 0.645 โดยมีความสมัพันธร์ะดบัสงู และมีทิศทางเดียวกัน 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 หมายความว่า 

ถ้าธนาคารกรุงไทย ให้คุณภาพของระบบสารสนเทศ โดยรวม มากขึน้กับ เทคโนโลยี 
Mobile Banking จะท าให้ลูกค้ามี การยอมรับ ใน เทคโนโลยี  Mobile Banking ของลูกค้า
ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  ในด้านความตั้งใจใช้ เพิ่ มมากขึ ้นในระดับสูง  
ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

 
สมมติฐานที่ 3.5 คุณภาพของระบบสารสนเทศมีความสัมพันธ์กับการยอมรับใน

เทคโนโลยี Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม 
H0: คุณภาพของระบบสารสนเทศ ไม่มีความสัมพันธ์กับการยอมรับในเทคโนโลยี  

Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม 
H1: คุณภาพของระบบสารสนเทศมีความสัมพันธ์กับการยอมรับในเทคโนโลยี  

Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์จะใช้การทดสอบค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของ  

เพียรส์ัน (Pearson product moment correlation coefficient) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 
เพื่อวิเคราะหค์วามสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทัง้สองตัว ถา้มีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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ตาราง 54 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างคณุภาพของระบบสารสนเทศกบัการยอมรบัใน
เทคโนโลยี Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม 
 

คณุภาพของระบบสารสนเทศ 

การยอมรบัในเทคโนโลยี 

Mobile Banking ของ

ลกูคา้ธนาคารกรุงไทยใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

โดยรวม 

ระดบัความสมัพนัธ ์ ทิศทาง 

r Sig. 

คณุภาพระบบโครงสรา้ง 0.646** 0.000 สงู เดียวกนั 

คณุภาพของขอ้มลู 0.693** 0.000 สงู เดียวกนั 

คณุภาพของการบรกิาร 0.673** 0.000 สงู เดียวกนั 

ความพงึพอใจของผูใ้ช ้ 0.729** 0.000 สงู เดียวกนั 

โดยรวม 0.777** 0.000 สงู เดียวกนั 

 

**มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

 

จากตาราง 54 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างคณุภาพของระบบสารสนเทศกบั
การยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยรวม พบว่า  

คุณภาพของระบบสารสนเทศ ดา้นคุณภาพระบบโครงสรา้ง มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000  
ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า คุณภาพของระบบสารสนเทศ  ด้านคุณภาพระบบโครงสรา้ง  
มีความสัมพันธ์กับการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลูกคา้ธนาคารกรุงไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวม โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.646 โดยมีความสัมพันธ์
ระดบัสงู และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 หมายความว่า 

ถ้าธนาคารกรุงไทย ให้คุณภาพของระบบสารสนเทศ  ด้านคุณภาพระบบโครงสรา้ง  
มากขึ ้นกั บ  เท ค โน โลยี  Mobile Banking จ ะท า ให้ ลู ก ค้ ามี ก า รยอม รับ ใน เท ค โน โล ยี  
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Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยรวม เพิ่มมากขึน้ใน
ระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

คุณภาพของระบบสารสนเทศ  ด้านคุณภาพของข้อมูล มี ค่า Sig. เท่ากับ  0.000  
ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า คุณภาพของระบบสารสนเทศ  ด้านคุณภาพของข้อมูล  
มีความสัมพันธ์กับการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลูกคา้ธนาคารกรุงไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวม โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.693 โดยมีความสัมพันธ์
ระดบัสงู และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 หมายความว่า 

ถา้ธนาคารกรุงไทย ใหค้ณุภาพของระบบสารสนเทศ ดา้นคณุภาพของขอ้มลู มากขึน้กับ 
เทคโนโลยี Mobile Banking จะท าให้ลูกค้ามีการยอมรับในเทคโนโลยี Mobile Banking ของ
ลูกคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม เพิ่มมากขึน้ในระดับสูง ซึ่งสอดคลอ้งกับ
สมมติฐานที่วางไว ้

คุณภาพของระบบสารสนเทศ  ด้านคุณภาพของการบริการ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000  
ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า คุณภาพของระบบสารสนเทศ  ด้านคุณภาพของการบริการ  
มีความสัมพันธ์กับการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลูกคา้ธนาคารกรุงไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวม โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.673 โดยมีความสัมพันธ์
ระดบัสงู และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 หมายความว่า 

ถ้าธนาคารกรุงไทย ให้คุณภาพของระบบสารสนเทศ  ด้านคุณภาพของการบริการ  
มากขึ ้นกั บ  เท ค โน โลยี  Mobile Banking จ ะท า ให้ ลู ก ค้ ามี ก า รยอม รับ ใน เท ค โน โล ยี  
Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยรวม เพิ่มมากขึน้ใน
ระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

คุณภาพของระบบสารสนเทศ  ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000  
ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า คุณภาพของระบบสารสนเทศ  ด้านความพึงพอใจของผู้ใช ้ 
มีความสัมพันธ์กับการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลูกคา้ธนาคารกรุงไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวม  โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.729 โดยมีความสัมพันธ์
ระดบัสงู และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 หมายความว่า 

ถ้าธนาคารกรุงไทย  ให้คุณภาพของระบบสารสนเทศ  ด้านความพึงพอใจของผู้ใช ้ 
มากขึ ้นกั บ  เท ค โน โลยี  Mobile Banking จ ะท า ให้ ลู ก ค้ ามี ก า รยอม รับ ใน เท ค โน โล ยี  
Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยรวม เพิ่มมากขึน้ใน
ระดบัสงู ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้
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คุณภาพของระบบสารสนเทศ  โดยรวม มีค่า Sig. เท่ากับ  0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 
หมายความว่า คณุภาพของระบบสารสนเทศ โดยรวม มีความสมัพนัธก์บัการยอมรบัในเทคโนโลยี 
Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม โดยมีค่าสมัประสิทธ์
สหสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.777 โดยมีความสมัพนัธร์ะดบัสงู และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.01 หมายความว่า 

ถ้าธนาคารกรุงไทย ให้คุณภาพของระบบสารสนเทศ โดยรวม มากขึน้กับ เทคโนโลยี 
Mobile Banking จะท าให้ลูกค้ามี การยอมรับ ใน เทคโนโลยี  Mobile Banking ของลูกค้า
ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยรวม เพิ่มมากขึน้ในระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่วางไว ้
 

3. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

ตาราง 55 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ สถิติที่ใช ้

สมมติฐานที่ 1 ลูกค้าที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพ

สมรสแตกต่างกัน มีการยอมรับในเทคโนโลยี Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขต

กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

1.1 ลูกคา้ที่มีเพศแตกต่างกัน มีการยอมรบัใน

เทคโน โลยี  Mobile Banking ของธนาคาร 

กรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

  

- ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน 

 

ไม่สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

Independent 

Sample t-test 

- ดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน 

 

ไม่สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

Independent 

Sample t-test 

- ดา้นทศันคติที่มีต่อการใช ้ สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

Independent 

Sample t-test 
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ตาราง 55 (ต่อ)  

 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ สถิติที่ใช ้

- ดา้นความตัง้ใจใช ้

 

สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

Independent 

Sample t-test 

1.2 ลูกคา้ที่มีอายุแตกต่างกัน มีการยอมรบัใน

เทคโน โลยี  Mobile Banking ของธนาคาร 

กรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

  

- ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน 

 

สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

One way ANOVA 

- ดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน 

 

สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

One way ANOVA 

- ดา้นทศันคติที่มีต่อการใช ้ สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

One way ANOVA 

- ดา้นความตัง้ใจใช ้

 

สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

One way ANOVA 

1.3 ลกูคา้ที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มี

การยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking 

ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

แตกต่างกนั 

  

- ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน 

 

สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

One way ANOVA 

- ดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน 

 

ไม่สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

One way ANOVA 
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ตาราง 55 (ต่อ)  

 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ สถิติที่ใช ้

- ดา้นทศันคติที่มีต่อการใช ้ ไม่สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

One way ANOVA 

- ดา้นความตัง้ใจใช ้

 

สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

One way ANOVA 

1.4 ลูกคา้ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน  

มีการยอมรับในเทคโนโลยี Mobile Banking 

ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

แตกต่างกนั 

  

- ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน 

 

สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

One way ANOVA 

- ดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน 

 

สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

One way ANOVA 

- ดา้นทศันคติที่มีต่อการใช ้ ไม่สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

One way ANOVA 

- ดา้นความตัง้ใจใช ้

 

สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

One way ANOVA 

1.5 ลูกค้าที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน  

มีการยอมรับในเทคโนโลยี Mobile Banking 

ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

แตกต่างกนั 

  

- ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน 

 

ไม่สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

One way ANOVA 

- ดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน 

 

ไม่สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

One way ANOVA 
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ตาราง 55 (ต่อ) 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ สถิติที่ใช ้

- ดา้นทศันคติที่มีต่อการใช ้ สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

One way ANOVA 

- ดา้นความตัง้ใจใช ้

 

สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

One way ANOVA 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) มีความสมัพนัธก์บัการยอมรบัในเทคโนโลยี 

Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) มี

ความสัมพันธ์กับการยอมรับในเทคโนโลยี 

Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงไทย

ในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านการรับรู ้ถึง

ประโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน 

  

- ดา้นผลิตภณัฑ ์ สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

 

 

 

 

Pearson product 

moment correlation 

coefficient 

 

 

 

 

- ดา้นราคา สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 

 

สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ดา้นบุคคล สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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ตาราง 55 (ต่อ) 

 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ สถิติที่ใช ้

- ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

 

Pearson product 

moment correlation 

coefficient 

 

- ดา้นลกัษณะทางกายภาพ สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- โดยรวม 

 

สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

2.2 ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด (7P’s)  

มีความสมัพนัธก์บัการยอมรบัในเทคโนโลยี 

Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทย

ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึง

ความง่ายในการใชง้าน 

  

- ดา้นผลิตภณัฑ ์

 

สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

 

 

 

 

Pearson product 

moment correlation 

coefficient 

 

 

 

- ดา้นราคา 

 

สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 

 

สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ดา้นบุคคล สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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ตาราง 55 (ต่อ) 

 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ สถิติที่ใช ้

- ดา้นลกัษณะทางกายภาพ สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

Pearson product 

moment correlation 

coefficient 

 

- โดยรวม สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

2.3 ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด (7P’s)  

มีความสมัพนัธก์บัการยอมรบัในเทคโนโลยี 

Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทย

ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นทศันคติที่มีต่อ 

การใช ้

  

- ดา้นผลิตภณัฑ ์ สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

 

 

 

 

Pearson product 

moment correlation 

coefficient 

 

 

 

- ดา้นราคา สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ดา้นการสง่เสรมิการตลาด สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ดา้นบุคคล สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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ตาราง 55 (ต่อ) 

 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ สถิติที่ใช ้

- ดา้นลกัษณะทางกายภาพ สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

 

- โดยรวม สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

2.4 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s)  

มีความสมัพนัธก์บัการยอมรบัในเทคโนโลยี 

Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทย

ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นความตัง้ใจใช ้

  

- ดา้นผลิตภณัฑ ์ สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

 

 

 

 

 

 

Pearson product 

moment correlation 

coefficient 

 

 

 

- ดา้นราคา สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ดา้นการสง่เสรมิการตลาด สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ดา้นบุคคล สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ดา้นลกัษณะทางกายภาพ สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- โดยรวม สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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ตาราง 55 (ต่อ) 

 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ สถิติที่ใช ้

2.5 ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด (7P’s)  

มีความสมัพนัธก์บัการยอมรบัในเทคโนโลยี 

Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทย

ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม 

  

- ดา้นผลิตภณัฑ ์ สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

 

 

 

 

 

 

Pearson product 

moment correlation 

coefficient 

 

 

 

- ดา้นราคา สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ดา้นการสง่เสรมิการตลาด สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ดา้นบุคคล สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ดา้นลกัษณะทางกายภาพ สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- โดยรวม สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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ตาราง 55 (ต่อ) 

 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ สถิติที่ใช ้

สมมติฐานที่  3 คุณภาพของระบบสารสนเทศมีความสัมพันธ์กับการยอมรับในเทคโนโลยี  

Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.1 คุ ณ ภ าพ ข อ ง ร ะ บ บ ส า ร ส น เท ศ มี

ความสัมพันธ์กับการยอมรับในเทคโนโลยี 

Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงไทย

ในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านการรับรู ้ถึง

ประโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน 

  

- คณุภาพระบบโครงสรา้ง สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

 

 

 

Pearson product 

moment correlation 

coefficient 

- คณุภาพของขอ้มลู สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- คณุภาพของการบริการ สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ความพงึพอใจของผูใ้ช ้ สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- โดยรวม สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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ตาราง 55 (ต่อ) 

 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ สถิติที่ใช ้

3.2 คุ ณ ภ าพ ข อ ง ร ะ บ บ ส า ร ส น เท ศ มี

ความสัมพันธ์กับการยอมรับในเทคโนโลยี 

Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงไทย

ในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านการรับรู ้ถึง 

ความง่ายในการใชง้าน 

  

- คณุภาพระบบโครงสรา้ง สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

 

 

 

Pearson product 

moment correlation 

coefficient 

 

 

- คณุภาพของขอ้มลู สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- คณุภาพของการบริการ สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ความพงึพอใจของผูใ้ช ้ สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- โดยรวม สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

3.3 คุ ณ ภ า พ ข อ ง ร ะ บ บ ส า ร ส น เท ศ มี

ความสัมพันธ์กับการยอมรับในเทคโนโลยี 

Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงไทย

ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นทัศนคติที่มีต่อ 

การใช ้

  

- คณุภาพระบบโครงสรา้ง 

 

สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

Pearson product 

moment correlation 

coefficient - คณุภาพของขอ้มลู 

 

สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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ตาราง 55 (ต่อ) 

 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ สถิติที่ใช ้

- คณุภาพของการบริการ สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

 

Pearson product 

moment correlation 

coefficient 

- ความพงึพอใจของผูใ้ช ้

 

สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- โดยรวม สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

 3.4 คุ ณ ภ าพ ข อ ง ร ะ บ บ ส า ร ส น เท ศ มี

ความสัมพันธ์กับการยอมรับในเทคโนโลยี 

Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงไทย

ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นความตัง้ใจใช ้

  

- คณุภาพระบบโครงสรา้ง สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

 

 

 

Pearson product 

moment correlation 

coefficient 

- คณุภาพของขอ้มลู สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- คณุภาพของการบริการ สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ความพงึพอใจของผูใ้ช ้ สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- โดยรวม สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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ตาราง 55 (ต่อ) 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ สถิติที่ใช ้

3.5 คณุภาพของระบบสารสนเทศมี

ความสมัพนัธก์บัการยอมรบัในเทคโนโลยี 

Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทย

ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม 

  

- คณุภาพระบบโครงสรา้ง สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

 

 

 

Pearson product 

moment correlation 

coefficient 

- คณุภาพของขอ้มลู สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- คณุภาพของการบริการ สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- ความพงึพอใจของผูใ้ช ้ สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

- โดยรวม สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้



 
 

 

บทที ่5  
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยครัง้นี ้มุ่งศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และคุณภาพของระบบ
สารสนเทศที่มีความสัมพันธ์ต่อการยอมรับในเท (Armstrong G & Kotler P, 2009)คโนโลยี 
Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อใหท้ราบถึงการยอมรบัใน
เทคโนโลยี Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามขอ้มลู
ประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้ และสถานภาพสมรส เพื่อให้ทราบถึง
ความสมัพันธร์ะหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) คณุภาพของระบบสารสนเทศ และ
การยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อ
เป็นประโยชน์ส าหรบัฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกลยุทธ์ทางการตลาดธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบ Mobile Banking และพัฒนาระบบให้
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใชบ้ริการใหไ้ด้มากที่สุด และเพื่อน าผลการวิจัยไปเป็น
แนวทางในการศึกษาเก่ียวกับการยอมรบัในเทคโนโลยี  Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทย 
จ ากดั (มหาชน) ในอนาคต 

1. สังเขปการวิจัย 
1.1 ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลูกคา้ธนาคารกรุงไทย 
ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามขอ้มูลประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้ 
และสถานภาพสมรส 

2. เพื่ อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s)  
และการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างคณุภาพของระบบสารสนเทศและการยอมรบัใน
เทคโนโลยี Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
1.2 สมมติฐานในการวิจัย 

1. ผูบ้ริโภคที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดแ้ละสถานภาพสมรสแตกต่างกัน  
มีการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยที่แตกต่างกนั 

2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มีความสัมพันธ์กับการยอมรับใน
เทคโนโลยี Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 
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3. ปัจจยัคณุภาพของระบบสารสนเทศที่มีความสมัพนัธก์บัการยอมรบัในเทคโนโลยี  
Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยเรื่อง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และคุณภาพของระบบสารสนเทศที่มี

ความสัมพันธ์ต่อการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัสามารถสรุปผลไดด้งันี ้

ส่วนที่ 1 การวิเคราะหข์อ้มูลเชิงพรรณนา ประกอบดว้ยความถ่ี รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และ
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งผลวิเคราะหอ์อกเป็น 5 ตอน ดงันี ้ 

ตอนที ่1 ขอ้มลูเก่ียวกบัประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
เพศ ผูท้ี่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 277 คน คิดเป็นรอ้ยละ 

69.25 รองลงมา คือ เพศชาย จ านวน 123 คน คิดเป็นรอ้ยละ 30.75 ตามล าดบั 
อายุ ผูท้ี่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 50 – 59 ปี จ านวน 136 คน คิดเป็นรอ้ย

ละ 34.00 รองลงมา คือ อายุ 30 – 39 ปี จ านวน 102 คน คิดเป็นรอ้ยละ 25.50 อายุ 20 – 29 ปี 
จ านวน 79 คน คิดเป็นรอ้ยละ 19.75 อายุ 60 ปีขึน้ไป จ านวน 55 คน คิดเป็นรอ้ยละ 13.75 และ
อาย ุ40 – 49 ปี จ านวน 28 คน คิดเป็นรอ้ยละ 7.00 ตามล าดบั 

ระดับการศึกษา ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 
จ านวน 263 คน คิดเป็นรอ้ยละ 65.75 รองลงมา คือ ปริญญาโท จ านวน 115 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
28.75 ต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 16 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4.00 และปริญญาเอก จ านวน 6 คน  
คิดเป็นรอ้ยละ 1.50 ตามล าดบั 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
50,001 บาทขึน้ไป จ านวน 160 คน คิดเป็นรอ้ยละ 40.00 รองลงมา คือ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
20,001 – 30,000 บ าท  จ าน วน  95 ค น  คิ ด เป็ น ร้อ ย ล ะ  23.75 ร า ย ได้ เฉ ลี่ ย ต่ อ เดื อ น  
30,001 - 40,000 บ าท  จ า น วน  50 ค น  คิ ด เป็ น ร้อ ย ล ะ  12.50 รา ย ได้ เฉ ลี่ ย ต่ อ เดื อ น  
40,001 - 50,000 บ าท  จ า น วน  47 ค น  คิ ด เป็ น ร้อ ย ล ะ  11.75 รา ย ได้ เฉ ลี่ ย ต่ อ เดื อ น  
15,001 – 20,000 บาท จ านวน 40 คน คิดเป็นรอ้ยละ 10.00 และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนต ่ากว่าหรือ
เทียบเท่า 15,000 บาท จ านวน 8 คน คิดเป็นรอ้ยละ 2.00 ตามล าดบั 

สถานภาพสมรส  ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน  
213 คน คิดเป็นรอ้ยละ 53.25 รองลงมา คือ สถานภาพสมรส จ านวน 159 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
39.75 และสถานภาพหมา้ย/หย่ารา้ง จ านวน 28 คน คิดเป็นรอ้ยละ 7.00 ตามล าดบั 
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ตอนที่ 2 ขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการยอมรบัในเทคโนโลยี  

Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของธนาคารกรุงไทยโดยรวม ลูกค้าที่ตอบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.19 เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
ลูกค้ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  ปัจจัยด้าน
กระบวนการใหบ้ริการ ปัจจยัดา้นราคา และปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.45 4.31 4.26 และ 4.26 ตามล าดับ และลูกค้ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ไดแ้ก่ ปัจจัยด้าน
ผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นบุคคล และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.07 4.07 
และ 3.89 ตามล าดบั 

ด้ านผลิตภัณฑ์  ลูกค้าที่ ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ ในระดับ ดี  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ลูกค้ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก 
ได้แก่ ข้อรูส้ึกว่า ข้อมูลทางการเงินใน Mobile Banking มีความถูกต้องและสามารถเชื่อถือได ้ 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 และลูกค้ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ได้แก่  ขอ้รูส้ึกว่า รูปแบบของ 
แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ใชง้านง่ายและสะดวก ขอ้รูส้ึกว่า Mobile Banking มีการอพัเดต
ขอ้มลูอย่างสม ่าเสมอ ขอ้รูส้ึกว่า ความแตกต่างของผลิตภณัฑห์รือบรกิารมีความแปลกใหม่ ในการ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ และขอ้รูส้ึกว่า Mobile Banking มีการประมวลผลที่รวดเร็ว 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.18 4.03 3.96 และ 3.92 ตามล าดบั 

ด้านราคา ลูกคา้ที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.26 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ลูกค้ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่   
ขอ้รูส้ึกว่า การใหบ้ริการผ่าน Mobile Banking โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมรายปีในการใชบ้รกิาร 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 และลูกคา้มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ไดแ้ก่ ขอ้ รูส้ึกว่า การคิดอัตรา
ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการธนาคารผ่าน Mobile Banking ในการท าธุรกรรมบางรายการมี
ค่าธรรมเนียม ถูกกว่าการใช้บริการที่ธนาคาร  เช่น บริการโอนเงินระหว่างบัญชี และขอ้รูส้ึกว่า 
ความเหมาะสมของอัตราค่าบริการเมื่อเปรียบเทียบกับคุณสมบัติของ การใช้บริการผ่าน  
Mobile Banking โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.20 และ 4.14 ตามล าดบั 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ลกูคา้ที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบั
ดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ลูกคา้มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี
มาก ได้แก่  ข้อรู ้สึกว่า Mobile Banking ช่วยประหยัดเวลาในการท าธุรกรรมทางการเงิน  
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ขอ้รูส้ึกว่า สามารถท าธุรกรรมได้ทุกสถานที่ที่มีระบบอินเตอรเ์น็ต ข้อรูส้ึกว่า Mobile Banking 
สามารถเข้าถึงได้ทุกที่  ทุกเวลาและข้อรู ้สึกว่า ขั้นตอนการสมัครใช้บริการ  Mobile Banking  
มีความสะดวกและง่ายต่อการใชง้าน  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 4.59 4.48 และ 4.25 ตามล าดับ 
และลูกคา้มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ไดแ้ก่ ขอ้รูส้ึกว่า มีความหลากหลายของช่องทางในการ
สอบถามรายละเอียดเก่ียวกับการใชบ้ริการผ่าน Mobile Banking เพิ่มเติม เช่น โทรศัพทติ์ดต่อ
พนักงาน Call Center มี ช่องทางในการช่วยแก้ไขปัญหาไดอ้ย่างรวดเร็ว เป็นตน้  โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.20 

ด้านการส่งเสริมการตลาด ลกูคา้ที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ลูกคา้มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีทุกขอ้ 
ไดแ้ก่ ขอ้รูส้ึกว่า ธนาคารมีการประชาสมัพันธ์ ข่าวสารเก่ียวกับ Mobile Banking ใหท้่าน ทราบ
อย่างต่อเนื่อง ข้อรูส้ึกว่า ความหลากหลายของการโฆษณาประชาสัมพันธ์การใช้บริการผ่าน  
Mobile Banking เป็นสิ่งที่กระตุน้ความสนใจ ขอ้รูส้ึกว่า ท่านพิจารณาถึงการแนะน าและใหค้วามรู้
เก่ียวกับการใชบ้ริการธนาคารผ่าน  Mobile Banking จากพนักงานประจ าสาขา และขอ้รูส้ึกว่า 
ธนาคารมีโปรโมชั่นส าหรบัการท าธุรกรรมทางการเงินผ่าน Mobile Banking อย่างต่อเนื่อง โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.01 3.99 3.83 และ 3.72 ตามล าดบั 

ด้านบุคคล ลกูคา้ที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
4.07 เมื่ อพิ จารณ าเป็น รายข้อ  พบว่า  ลูกค้ามี ความ คิด เห็ นอยู่ ใน ระดับ ดีมาก  ได้แก่  
ขอ้รูส้ึกว่า ความรวดเร็วในการใหบ้ริการของพนักงานเป็นสิ่งส าคญั โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.40 และ
ลูกคา้มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ได้แก่ ขอ้รูส้ึกว่า ความกระตือรือรน้ในการใหค้ าปรึกษาหรือ
ค าแนะน าของพนกังานดว้ย ความเต็มใจในการใหบ้ริการ ขอ้รูส้ึกว่า พนกังานธนาคารใส่ใจในการ
บริการทุกขัน้ตอน ขอ้รูส้ึกว่า พนกังานธนาคารมีความเชี่ยวชาญในการแนะน าการใชบ้ริการ และ
ขอ้รูส้ึกว่า Call center สามารถใหค้ าตอบทุกขอ้ไดช้ัดเจน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 4.06 3.97 
และ 3.77 ตามล าดบั 

ด้านกระบวนการให้บริการ ลกูคา้ที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.31 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ลกูคา้มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก 
ได้แก่ ขอ้รูส้ึกว่า ค านึงถึงนโยบายที่ชัดเจนในการรกัษาขอ้มูลส่วนตัวของลูกคา้และการอ านวย
ความสะดวกแก่ลูกคา้ที่ใชบ้ริการผ่าน Mobile Banking ขอ้รูส้ึกว่า ระบบป้องกันความปลอดภัย 
และกระบวนการรกัษาความลบัมีผลต่อการ ใชบ้ริการ ขอ้รูส้ึกว่า การยืนยนัการท าธุรกรรมทุกครัง้
มีความน่าเชื่อถือ และข้อรูส้ึกว่า การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้กับระบบการให้บริการผ่าน 
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Mobile Banking มีการพัฒนาอย่างสม ่าเสมอ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 4.34 4.31 และ 4.31 
ตามล าดั บ  แล ะลู กค้ ามี ค วาม คิ ด เห็ น อยู่ ใน ระดั บ ดี  ได้ แก่  ข้อ รู ้สึ ก ว่ า  ขั้น ตอนการ 
ใชง้านง่าย การเขา้สูร่ะบบรวดเรว็ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.17 

ด้านลักษณะทางกายภาพ ลกูคา้ที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.26 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ลกูคา้มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก 
ได้แก่  ข้อ รู ้สึกว่า  ภาพลักษณ์ ของธนาคารและความน่ าเชื่ อ ถือมี ผลต่อการใช้บริการ  
ขอ้รูส้ึกว่า ค านึงถึงความรวดเร็วในการเชื่อมต่อระบบการใหบ้ริการของธนาคาร  และขอ้รูส้ึกว่า 
ค านึงถึงความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 4.25 และ 4.23 
ตามล าดับ และลูกค้ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ได้แก่ ข้อรู ้สึกว่า ความรวดเร็วของการ
ประมวลผลในการใหบ้รกิารตรงตามความตอ้งการของท่าน และขอ้รูส้กึว่า ขัน้ตอนการใชบ้รกิารไม่
ยุ่งยาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.19 และ 4.18 ตามล าดบั 

 
ตอนที่ 3 ขอ้มูลเก่ียวกับคุณภาพของระบบสารสนเทศในการยอมรบัในเทคโนโลยี  

Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 
คุณภาพของระบบสารสนเทศของธนาคารกรุงไทยโดยรวม ลูกค้าที่ตอบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า ลูกคา้มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก ไดแ้ก่ คุณภาพของการบริการ และความพึงพอใจ
ของผูใ้ช ้โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 และ 4.27 ตามล าดับ และลูกคา้มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี 
ได้แก่ คุณภาพระบบโครงสรา้ง และคุณภาพของข้อมูล โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 และ 4.17 
ตามล าดบั 

ด้านคุณภาพระบบโครงสร้าง ลูกค้าที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ลูกคา้มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ 
ดีมาก ไดแ้ก่ ขอ้คิดว่า การใชง้านสามารถเขา้ถึงไดห้ลายช่องทาง เช่น สมารท์โฟน แท็บเล็ต เป็น
ตน้  ขอ้คิดว่า การใชบ้ริการผ่าน Mobile Banking เป็นตัวช่วยในการใชง้านที่ง่าย และขอ้คิดว่า 
สารมารถเข้าใช้งานผ่าน Mobile Banking ได้เมื่อต้องการ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 4.33 และ 
4.29 ตามล าดับ และลูกค้ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ได้แก่ ข้อคิดว่า การใช้บริการผ่าน  
Mobile Banking มี ฟั งก์ชันการท างานที่ เหมาะสม  และข้อ คิดว่ า  บริการธนาคารผ่ าน  
Mobile  Banking มีระบบโครงสรา้งการใชง้านที่มีความเสถียร โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.04 และ 3.81 
ตามล าดบั 
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ด้านคุณภาพของข้อมูล ลกูคา้ที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.17 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ลกูคา้มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก ไดแ้ก่ 
ขอ้คิดว่า ขอ้มลูที่ท่านไดจ้ากการใชบ้ริการผ่าน Mobile Banking เป็นขอ้มลูที่เชื่อถือได ้และขอ้คิด
ว่า ข้อมูลที่ท่านได้จากการใช้บริการผ่าน Mobile Banking เป็นข้อมูลที่สามารถเข้าใจได ้ 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 และ 4.21 ตามล าดับ และลูกค้ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ได้แก่ 
ขอ้คิดว่า ขอ้มูลที่ท่านได้จากการใชบ้ริการผ่าน Mobile Banking เป็นขอ้มูลที่ทันสมัย ขอ้คิดว่า 
ขอ้มลูที่ท่านไดจ้ากการใชบ้รกิารผ่าน Mobile Banking เป็นขอ้มลูที่น่าสนใจ และขอ้คิดว่า ขอ้มลูที่
ท่านได้จากการใช้บริการธนาคารผ่าน Mobile Banking เป็นข้อมูลที่มีความครบถ้วนสมบูรณ ์ 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.16 4.14 และ 4.09 ตามล าดบั 

ด้านคุณภาพของการบริการ ลกูคา้ที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบั
ดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ลูกคา้มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี
มากทุกขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้คิดว่า การตอบสนองอย่างเต็มใจ ใส่ใจในการบริการต่อความตอ้งการของ
ท่านเป็นสิ่ งส าคัญ  ข้อคิดว่า ท่านรู้สึกดีเวลาที่มีบุคลากรที่มีความรู้มาช่วยตอบค าถาม  
เมื่อท่านมีปัญหาในการใช้บริการผ่าน Mobile Banking ข้อคิดว่า เมื่อท่านมีปัญหาในการใช้
บริการผ่าน Mobile Banking ท่านจะรูส้ึกดี หากท่านไดร้บัความช่วยเหลือ  ขอ้คิดว่า การใหบ้รกิาร
ผ่าน Mobile Banking สามารถเขา้ถึงไดง้่าย และขอ้คิดว่า ท่านรูส้ึกดีกับการใหบ้ริการของระบบ
การใหบ้ริการธนาคารผ่าน  Mobile Banking โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 4.34 4.27 4.26 และ 4.26 
ตามล าดบั 

ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้ ลกูคา้ที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
ดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ลูกคา้มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี
มาก ไดแ้ก่ ขอ้รูส้กึพึงพอใจกับคณุภาพการใหบ้ริการผ่าน Mobile Banking ขอ้รูส้กึพงึพอใจการใช้
งานแอปพลิเคชนันี ้และขอ้รูส้ึกพึงพอใจกบัประสิทธิภาพการใหบ้รกิารผ่าน  Mobile Banking โดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 4.30 และ 4.28 ตามล าดับ และลูกค้ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ได้แก่  
ขอ้รูส้กึพึงพอใจกบัความรูห้รือขอ้มลูที่ไดร้บัจากการใหบ้ริการผ่าน Mobile Banking โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.19 
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ตอนที่  4 ข้อมูลเก่ียวกับการยอมรับในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลูกค้า
ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

การยอมรับในเทคโนโลยี Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยโดยรวม ลกูคา้
ที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.39 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ลูกค้ามีความคิดเห็นอยู่ ในระดับดีมากทุกด้าน ได้แก่  ทัศนคติที่มี ต่อการใช ้ 
การรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน ความตั้งใจใช ้และการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน  
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.50 4.42 4.41 และ 4.22 ตามล าดบั 

ด้านการรับรู้ถึงประโยชนท์ีเ่กิดจากการใช้งาน ลกูคา้ที่ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ลูกคา้มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ ข้อคิดว่า การใช้บริการผ่าน Mobile Banking มีประโยชน์ต่อ
ชีวิตประจ าวนั ขอ้คิดว่า การใชบ้ริการผ่าน Mobile Banking ไดร้บัความสะดวก รวดเร็ว มากกว่า
ผ่านเคานเ์ตอรเ์ซอรว์ิส และขอ้คิดว่า การใชบ้ริการผ่าน Mobile Banking ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การท าธุรกรรมทางการเงิน รวมถึงการบริการจัดการเงินที่ดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 4.57 และ 
4.45 ตามล าดับ และลูกค้ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ได้แก่ ข้อคิดว่า การใช้บริการผ่าน  
Mobile Banking มีความปลอดภยัในการท าธุรกรรมทางการเงิน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.09 

 ด้านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน ลูกคา้ที่ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ลูกคา้มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก ไดแ้ก่ ขอ้คิดว่า การเขา้ถึงขัน้ตอนการช าระเงินผ่านทาง Mobile Banking 
เป็นเรื่องง่าย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.35 และลกูคา้มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี ไดแ้ก่ ขอ้คิดว่า การ
ใช้บริการผ่าน Mobile Bankingมีขั้นตอนที่ใช้งานง่ายและสะดวก ขอ้คิดว่า การใช้บริการผ่าน 
Mobile Banking เป็นเรื่องง่าย สามารถเรียนรูไ้ด ้ท าความเขา้ใจไดเ้อง และขอ้คิดว่า การใชง้านไม่
ตอ้งใชค้วามพยายามในการใชง้านมากนกั  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.18 4.17 และ 4.16 ตามล าดบั 

ด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้ ลกูคา้ที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.50 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ลกูคา้มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก
ทุ ก ข้ อ  ได้ แ ก่  ข้ อ คิ ด ว่ า  ก า ร ใช้จ่ า ย ผ่ า น  Mobile Banking ท า ให้ ท่ า น ส ะด วกส บ าย  
ขอ้คิดว่า การใชบ้ริการผ่าน Mobile Banking ท าใหท้่านรูส้ึกพึงพอใจ ขอ้คิดว่า การช าระเงินผ่าน 
Mobile Banking เป็นวิ ธีการที่ ทันสมัย  และข้อคิดว่า การช าระเงินผ่ าน  Mobile Banking  
เป็นประสบการณท์ี่ดีน่าสนใจ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.55 4.50 4.48 และ 4.47 ตามล าดบั 
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ด้านความตั้งใจใช้ ลูกคา้ที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ลูกค้ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก 
ทกุขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้จะใชบ้รกิารผ่าน Mobile Banking อย่างต่อเนื่องในอนาคต ขอ้ตัง้ใจที่จะใชบ้รกิาร
ผ่าน Mobile Banking ทันทีที่มีโอกาสอย่างแน่นอน และข้อจะแนะน าผู้อ่ืนให้ใช้บริการผ่าน 
Mobile Banking โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.46 4.42 และ 4.34 ตามล าดบั 

 
ส่วนที ่2 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงอนมุานเพื่อทดสอบสมมติฐาน จ านวน 2 ขอ้ดงันี ้

สมมติฐานที ่1 ลกูคา้ที่มีเพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชีพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน และ
สถานภาพสมรสแตกต่างกนั มีการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยใน
เขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

สมมติ ฐานที่  1.1 ลูกค้าที่ มี เพศแตกต่างกัน  มี การยอมรับใน เทค โน โลยี  
Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั พบว่า 

ลูกค้าที่ มี เพศแตกต่างกัน  มีการยอมรับในเทคโนโลยี  Mobile Banking ของ
ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั ในดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่เกิดจากการ
ใชง้าน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

ลูกค้าที่ มี เพศแตกต่างกัน  มีการยอมรับในเทคโนโลยี  Mobile Banking ของ
ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั  ในดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

ลูกค้าที่ มี เพศแตกต่างกัน  มีการยอมรับในเทคโนโลยี  Mobile Banking ของ
ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน   ในด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้ โดยผู้บริโภคเพศชายมี
ค่าเฉลี่ยมากกว่าผูบ้รโิภคเพศหญิง 0.158 

ลูกค้าที่ มี เพศแตกต่างกัน  มีการยอมรับในเทคโนโลยี  Mobile Banking ของ
ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั  ในดา้นความตัง้ใจใช ้อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว ้โดยผูบ้ริโภคเพศชายมีค่าเฉลี่ยมากกว่า
ผูบ้รโิภคเพศหญิง 0.137 

สมมติ ฐานที่  1.2 ลูกค้าที่ มี อายุแตก ต่างกัน  มี การยอมรับ ใน เทคโนโลยี  
Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั พบว่า 
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ลูกค้าที่ มีอายุแตกต่างกัน  มีการยอมรับในเทคโนโลยี  Mobile Banking ของ
ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ในด้านการรับรูถ้ึงประโยชน์ที่ เกิดจาก  
การใชง้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดย
ใช้วิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) โดยลูกค้าที่มีอายุ 20 – 29 ปี  
มีการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้น
การรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน มากกว่าลกูคา้ที่มีอาย ุ50 – 59 ปี  

ลูกค้าที่ มี อายุ  30 – 39 ปี  มี การยอมรับใน เทคโนโลยี  Mobile Banking ของ
ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน มากกว่า
ลู กค้ าที่ มี อ ายุ  50 – 59 ปี  และลูกค้าที่ มี อ ายุ  30 – 39 ปี  มี การยอม รับ ใน เทค โน โลยี  
Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่เกิด
จากการใชง้าน มากกว่าลกูคา้ที่มีอาย ุ60 ปีขึน้ไป 

ลูกค้าที่ มีอายุแตกต่างกัน  มีการยอมรับในเทคโนโลยี  Mobile Banking ของ
ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ในดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน  
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชว้ิธีทดสอบ
แบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) โดยลกูคา้ที่มีอาย ุ20 – 29 ปี มีการยอมรบัใน
เทคโนโลยี Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  ในดา้นการรบัรูถ้ึงความ
ง่ายในการใชง้าน มากกว่าลูกค้าที่มีอายุ 50 – 59 ปี ลูกค้าที่มีอายุ 30 – 39 ปี มีการยอมรบัใน
เทคโนโลยี Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึงความ
ง่ายในการใชง้าน มากกว่าลูกค้าที่มีอายุ 50 – 59 ปี ลูกค้าที่มีอายุ 30 – 39 ปี มีการยอมรบัใน
เทคโนโลยี Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  ในดา้นการรบัรูถ้ึงความ
ง่ายในการใชง้าน มากกว่าลกูคา้ที่มีอายุ 60 ปีขึน้ไป และลกูคา้ที่มีอายุ 40 – 49 ปี มีการยอมรบัใน
เทคโนโลยี Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  ในดา้นการรบัรูถ้ึงความ
ง่ายในการใชง้าน มากกว่าลกูคา้ที่มีอาย ุ50 – 59 ปี 

ลูกค้าที่ มีอายุแตกต่างกัน  มีการยอมรับในเทคโนโลยี  Mobile Banking ของ
ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ในด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้  อย่างมี
นยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ 
Fisher’s Least Significant Difference (LSD) โดยลูกค้าที่มีอายุ 30 – 39 ปี  มีการยอมรับใน
เทคโนโลยี Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  ในดา้นทัศนคติที่มีต่อ
การใช  ้มากกว่าลูกค้าที่มีอายุ 20 – 29 ปี ลูกค้าที่มีอายุ 30 – 39 ปี มีการยอมรบัในเทคโนโลยี 
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Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  ในด้านทัศนคติที่มีต่อการใช ้
มากกว่าลูกค้าที่มีอายุ 50 – 59 ปี และลูกค้าที่มีอายุ 30 – 39 ปี มีการยอมรับในเทคโนโลยี  
Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านทัศนคติที่มีต่อการใช ้
มากกว่าลกูคา้ที่มีอาย ุ60 ปีขึน้ไป 

ลูกค้าที่ มีอายุแตกต่างกัน  มีการยอมรับในเทคโนโลยี  Mobile Banking ของ
ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ในดา้นความตัง้ใจใช้ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least 
Significant Difference (LSD) โดยลูกค้าที่ มี อายุ  30 – 39 ปี  มี การยอม รับ ใน เทคโน โลยี  
Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความตั้งใจใช้  มากกว่า
ลูกคา้ที่มีอายุ 20 – 29 ปี ลูกคา้ที่มีอายุ 30 – 39 ปี มีการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking 
ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร   ในด้านความตั้งใจใช้ มากกว่าลูกค้าที่มีอาย ุ 
50 – 59 ปี  ลูกค้าที่ มี อายุ  30 – 39 ปี  มี การยอม รับ ใน เทค โน โลยี  Mobile Banking ของ
ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นความตัง้ใจใช้ มากกว่าลูกคา้ที่มีอายุ 60 ปีขึน้ไป 
และลกูคา้ที่มีอายุ 40 – 49 ปี มีการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยใน
เขตกรุงเทพมหานคร  ในดา้นความตัง้ใจใช ้มากกว่าลกูคา้ที่มีอาย ุ60 ปีขึน้ไป 

สมมติฐานที่ 1.3 ลูกคา้ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกนั มีการยอมรบัในเทคโนโลยี 
Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั พบว่า 

ลูกคา้ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking 
ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน   ในดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่เกิดจาก
การใช้งาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้ โดย
ผูบ้รโิภคระดบัการศกึษาปรญิญาตรี ปรญิญาโท และปรญิญาเอกมีค่าเฉลี่ยมากกว่าผูบ้รโิภคระดบั
การศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรี 

ลูกคา้ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking 
ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั  ในดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใช้
งาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

ลูกคา้ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking 
ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ในดา้นทัศนคติที่มีต่อการใช้ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้
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ลูกคา้ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการยอมรบัในเทคโนโลยี  Mobile Banking 
ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั   ในดา้นความตัง้ใจใช  ้อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้โดยผูบ้ริโภคระดบัการศกึษาปริญญาโท
มีค่าเฉลี่ยมากกว่าผูบ้รโิภคระดบัการศกึษาต ่ากว่าหรือเท่ากบัปรญิญาตรี 

สมมติฐานที่  1.4 ลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการยอมรับใน
เทคโนโลยี Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั พบว่า 

ลูกค้าที่ มี ราย ได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อนแตก ต่ างกัน  มี ก ารยอม รับ ใน เทค โน โลยี  
Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ในด้านการรบัรูถ้ึง
ประโยชน์ที่เกิดจากการใชง้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงท าการทดสอบความ
แตกต่างเป็นรายคู่โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) โดยลกูคา้
ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 30,001 - 40,000 บาท มีการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของ
ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่เกิดจาก การใชง้าน มากกว่า
ลกูคา้ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนต ่ากว่าหรือเทียบเท่า 15,001 – 20,000 บาท ลูกคา้ที่มีรายไดเ้ฉลี่ย
ต่อเดือน 30,001 - 40,000 บาท มีการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทย
ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน  มากกว่าลกูคา้ที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 - 50,000 บาท และลูกคา้ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 30,001 - 40,000 บาท  
มีการยอมรับในเทคโนโลยี  Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  
ในดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน มากกว่าลูกคา้ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 50,001 
บาทขึน้ไป 

ลูกค้าที่ มี ราย ได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อนแตก ต่ างกัน  มี ก ารยอม รับ ใน เทค โน โลยี  
Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน  ในด้านการรบัรูถ้ึง
ความง่ายในการใชง้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงท าการทดสอบความแตกต่าง
เป็นรายคู่โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) โดยลูกค้าที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท มีการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของ
ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  ในดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน มากกว่าลกูคา้
ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต ่ากว่าหรือเทียบเท่า  15,001 – 20,000 บาท ลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 30,001 - 40,000 บาท มีการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยใน
เขตก รุง เทพมหานคร ในด้านการรับ รู ้ถึ งความง่ายในการใช้งาน  มากกว่ าลูกค้าที่ มี 
รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนต ่ากว่าหรือเทียบเท่า15,001 – 20,000 บาท ลูกคา้ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน  
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40,001 - 50,000 บาท มีการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน มากกว่าลกูคา้ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
20,001 - 30,000 บาท  ลูกค้าที่มี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  50,001 บาทขึ ้นไป  มีการยอมรับใน
เทคโนโลยี Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึงความ
ง่ายในการใชง้าน มากกว่าลกูคา้ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท ลูกคา้ที่มีรายได้
เฉ ลี่ ย ต่ อ เดื อ น  30,001 - 40,000 บ าท  มี ก า รย อ ม รับ ใน เท ค โน โล ยี  Mobile Banking  
ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน มากกว่า
ลกูคา้ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 40,001 - 50,000 บาท และลูกคา้ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 50,001 
บาทขึ ้น ไป  มี การยอม รับ ใน เทค โน โลยี  Mobile Banking ของธนาคารก รุงไทยใน เขต
กรุงเทพมหานคร  ในดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน มากกว่าลกูคา้ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
30,001 - 40,000 บาท 

ลูกค้าที่ มี ราย ได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อนแตก ต่ างกัน  มี ก ารยอม รับ ใน เทค โน โลยี  
Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ในดา้นทัศนคติที่มี
ต่อการใช ้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

ลูกค้าที่ มี ราย ได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อนแตก ต่ างกัน  มี ก ารยอม รับ ใน เทค โน โลยี  
Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ในดา้นความตัง้ใจใช ้
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชว้ิธีทดสอบ
แบบ  Fisher’s Least Significant Difference (LSD)  โด ยลู กค้ าที่ มี ร าย ได้ เฉ ลี่ ย ต่ อ เดื อน  
20,001 – 30,000 บาท มีการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร  ในด้านความตั้งใจใช้ มากกว่าลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต ่ากว่าหรือ
เที ยบ เท่ า  15,001 – 20,000 บาท  ลูกค้าที่ มี รายได้ เฉลี่ ย ต่อ เดือน  30,001 - 40,000 บาท  
มีการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้น
ความตัง้ใจใช ้มากกว่าลูกคา้ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนต ่ากว่าหรือเทียบเท่า 15,001 – 20,000 บาท 
ลกูคา้ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 40,001 - 50,000 บาท มีการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking 
ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  ในดา้นความตัง้ใจใช ้มากกว่าลกูคา้ที่มีรายไดเ้ฉลี่ย
ต่อเดือนต ่ ากว่าหรือเทียบเท่า  15,001 – 20,000 บาท และลูกค้าที่มี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
50,001 บาทขึน้ไป  มีการยอมรับในเทคโนโลยี Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร ในดา้นความตัง้ใจใช ้มากกว่าลกูคา้ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนต ่ากว่าหรือเทียบเท่า 
15,001 – 20,000 บาท 
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สมมติฐานที่ 1.5 ลกูคา้ที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มีการยอมรบัในเทคโนโลยี 
Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั พบว่า 

ลู ก ค้ าที่ มี ส ถ าน ภ าพ ส ม รส  แ ต ก ต่ า งกั น  มี ก า รย อม รับ ใน เท ค โน โล ยี  
Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ในดา้นการรบัรูถ้ึง
ประโยชน์ที่ เกิดจากการใช้งาน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่วางไว ้

ลู ก ค้ าที่ มี ส ถ าน ภ าพ ส ม รส  แ ต ก ต่ า งกั น  มี ก า รย อม รับ ใน เท ค โน โล ยี  
Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ในดา้นการรบัรูถ้ึง
ความง่ายในการใช้งาน  อย่ างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ  0.05 ซึ่ ง ไม่ สอดคล้องกับ 
สมมติฐานที่วางไว ้

ลู ก ค้ า ที่ มี ส ถ าน ภ าพ ส ม รส แต ก ต่ า งกั น  มี ก า รย อ ม รับ ใน เท ค โน โล ยี  
Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั  ในดา้นทัศนคติที่มีต่อ
การใช ้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชว้ิธี
ทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) โดยลูกค้าที่มี สถานภาพสมรส  
มีการยอมรับในเทคโนโลยี  Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  
ในด้านทัศนคติที่มี ต่อการใช้ มากกว่าลูกค้าที่มีสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง  และลูกค้าที่มี 
สถานภาพสมรส  มีการยอมรับในเทคโนโลยี Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร ในดา้นทศันคติที่มีต่อการใช ้มากกว่าลกูคา้ที่มีสถานภาพสมรสหมา้ย/หย่ารา้ง 

ลู ก ค้ า ที่ มี ส ถ าน ภ าพ ส ม รส แต ก ต่ า งกั น  มี ก า รย อ ม รับ ใน เท ค โน โล ยี  
Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ในดา้นความตัง้ใจใช ้
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชว้ิธีทดสอบ
แบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) โดยลูกคา้ที่มีสถานภาพโสด มีการยอมรบัใน
เทคโนโลยี Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นความตั้งใจใช ้
มากกว่าลกูคา้ที่มีสถานภาพหมา้ย/หย่ารา้ง 

 
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  (7P’s) มีความสัมพันธ์กับการ

ยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานที่ 2.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) มีความสัมพันธ์กับการ

ยอมรับในเทคโนโลยี  Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  
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ในดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน พบว่า ดา้นผลิตภัณฑ ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ดา้นบุคคล และดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.0000 ทั้งหา้ดา้น 
ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 หมายความว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา 
ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย ดา้นบุคคล และดา้นลักษณะทางกายภาพ มีความสมัพันธ์กับการ
ยอมรับในเทคโนโลยี  Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  
ในดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน  โดยมีค่าสมัประสิทธ์สหสมัพันธ์เท่ากับ 0.566 
0.443 0.488 0.448 และ 0.543 โดยมีความสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

ปั จ จั ย ส่ ว น ป ระ ส ม ท า งก า รต ล าด  (7P’s) ด้ า น ก า รส่ ง เส ริ ม ก า รต ล า ด  
มีความสัมพันธ์กับการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลูกคา้ธนาคารกรุงไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน โดยมีค่าสมัประสิทธส์หสมัพนัธ์
เท่ากับ 0.333 โดยมีความสัมพันธ์ระดับต ่า และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั 0.01 

ปั จ จั ย ส่ ว น ป ระ ส ม ท า งก า รต ล าด  (7P’s) ด้ า น ก ระ บ วน ก า ร ให้ บ ริ ก า ร  
มีความสัมพันธ์กับการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลูกคา้ธนาคารกรุงไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน โดยมีค่าสมัประสิทธส์หสมัพันธ์
เท่ากับ 0.647 โดยมีความสัมพันธ์ระดับสูง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั 0.01 

สมมติฐานที่ 2.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) มีความสัมพันธ์กับการ
ยอมรับในเทคโนโลยี  Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  
ในด้านการรับรู ้ถึงความง่ายในการใช้งาน พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  (7P’s)  
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านลักษณะทางกายภาพ  มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.0000 ทั้งสามด้าน ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ปจจัยส่วนประสมทางการตลาด  (7P’s)  
ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีความสมัพันธก์บัการ
ยอมรับในเทคโนโลยี  Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  
ในดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน  โดยมีค่าสมัประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.637 0.651 
และ 0.602 โดยมีความสัมพันธ์ระดับสูง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
ระดบั 0.01 
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ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด (7P’s) ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และ
ด้านบุ คคล  มี ค่ า  Sig. เท่ ากับ  0.0000 ทั้ งสามด้าน  ซึ่ งน้ อยกว่ า  0.01 ห ม ายความ ว่ า  
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย และดา้นบุคคล  
มีความสัมพันธ์กับการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลูกคา้ธนาคารกรุงไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน โดยมีค่าสมัประสิทธส์หสมัพนัธเ์ท่ากบั 
0.555 0.576 และ  0.473 โดยมี ความสัมพั น ธ์ระดับ ป านกลาง  และมี ทิ ศทางเดียวกัน  
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสมัพันธ์
กบัการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 
ในด้านการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.388 โดยมี
ความสมัพนัธร์ะดบัต ่า และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

สมมติฐานที่ 2.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) มีความสัมพันธ์กับการ
ยอมรับในเทคโนโลยี  Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  
ในดา้นทัศนคติที่มีต่อการใช้ พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภัณฑ ์ดา้นบุคคล 
และด้านลักษณะทางกายภาพ  มี ค่า Sig. เท่ ากับ  0.000 ทั้งสามด้าน  ซึ่ งน้อยกว่า 0.01  
หมายความว่ า  ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด  (7P’s) ด้านผลิ ตภัณ ฑ์  ด้านบุ คคล  
และดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีความสมัพนัธก์บัการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของ
ลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นทัศนคติที่มีต่อการใช ้ โดยมีค่าสมัประสิทธ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.446 0.450 และ 0.533 โดยมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง และมีทิศทาง
เดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด (7P’s) ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และ
ด้านการส่ ง เส ริม การตลาด  มี ค่ า  Sig. เท่ ากับ  0.000 ทั้ งส ามด้าน  ซึ่ งน้อยกว่ า  0.01  
หมายความว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย 
และดา้นการส่งเสรมิการตลาด มีความสมัพนัธก์บัการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของ
ลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นทัศนคติที่มีต่อการใช ้ โดยมีค่าสมัประสิทธ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.371 0.370 และ0.398 โดยมีความสัมพันธ์ระดับต ่า และมีทิศทางเดียวกัน 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร มีค่า Sig. เท่ากบั 
0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 หมายความว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ดา้นกระบวนการ
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ให้บ ริก าร  มี ค วามสัมพั น ธ์กับ การยอม รับ ใน เทค โน โลยี  Mobile Banking ของลู กค้ า
ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  ในด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์
สหสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.616 โดยมีความสมัพนัธร์ะดบัสงู และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถติิที่ระดบั 0.01 

สมมติฐานที่ 2.4 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) มีความสัมพันธ์กับการ
ยอมรับในเทคโนโลยี  Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  
ในดา้นความตัง้ใจใช้ พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ดา้นผลิตภัณฑ ์ดา้นบุคคล 
ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านลักษณะทางกายภาพ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ทั้งสี่ด้าน  
ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ด้านผลิตภัณฑ ์ 
ด้านบุคคล ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กับ 
การยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  
ในด้านความตั้งใจใช้  โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.450 0.468 0.536 และ 0.461  
โดยมีความสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด (7P’s) ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และ
ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ทัง้สามดา้น ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 หมายความว่า 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการ
ส่งเสริมการตลาด  มีความสัมพันธ์กับการยอมรับในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลูกค้า
ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นความตัง้ใจใช ้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์
เท่ากับ 0.302 0.323 และ 0.311โดยมีความสัมพันธ์ระดับต ่า และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

สมมติฐานที่ 3 คุณภาพของระบบสารสนเทศมีความสัมพันธ์กับการยอมรบัใน
เทคโนโลยี Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 3.1 คุณภาพของระบบสารสนเทศมีความสมัพันธ์กับการยอมรบัใน
เทคโนโลยี Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึง
ประโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน พบว่า คณุภาพของระบบสารสนเทศ ดา้นคณุภาพระบบโครงสรา้ง 
และด้านคุณภาพของการบริการ มี ค่า Sig. เท่ากับ  0.000 ทั้งสองด้าน ซึ่งน้อยกว่า 0.01 
หมายความว่า คณุภาพของระบบสารสนเทศ ดา้นคณุภาพระบบโครงสรา้ง และดา้นคณุภาพของ
การบริก าร  มี ความสัมพั นธ์กับการยอมรับ ใน เทคโน โลยี  Mobile Banking ของลูกค้า
ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  ในด้านการรับรู ้ถึงประโยชน์ที่ เกิดจากการใช้งาน  
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โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.554 และ 0.589 โดยมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง  
และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

คุณภาพของระบบสารสนเทศ ดา้นคุณภาพของขอ้มูล และดา้นความพึงพอใจของ
ผูใ้ช ้มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ทั้งสองด้าน ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า คุณภาพของระบบ
สารสนเทศ ดา้นคณุภาพของขอ้มลู และดา้นความพงึพอใจของผูใ้ช ้มีความสมัพนัธก์บัการยอมรบั
ในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรู ้
ถึงประโยชน์ที่ เกิดจากการใช้งาน   โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.627 และ 0.611  
โดยมีความสมัพนัธร์ะดบัสงู และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

สมมติฐานที่ 3.2 คุณภาพของระบบสารสนเทศมีความสมัพันธ์กับการยอมรบัใน
เทคโนโลยี Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึง
ความง่ายในการใช้งาน พบว่า คุณภาพของระบบสารสนเทศ ด้านคุณภาพระบบโครงสรา้ง  
ดา้นคุณภาพของขอ้มูล ดา้นคุณภาพของการบริการ และดา้นความพึงพอใจของผูใ้ช้ มีค่า Sig. 
เท่ากับ  0.000 ทั้งสี่ด้าน ซึ่ งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า คุณภาพของระบบสารสนเทศ  
ดา้นคณุภาพระบบโครงสรา้ง ดา้นคณุภาพของขอ้มลู ดา้นคณุภาพของการบรกิาร และดา้นความ
พึงพอใจของผู้ใช้ มีความสัมพันธ์กับการยอมรับในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลูกค้า
ธนาคารก รุงไทยใน เขตก รุงเทพมหานคร  ในด้านการรับ รู ้ถึ งความง่ายในการใช้งาน  
โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.635 0.658 0.604 และ 0.604 โดยมีความสัมพันธ์
ระดบัสงู และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

สมมติฐานที่ 3.3 คุณภาพของระบบสารสนเทศมีความสมัพันธ์กับการยอมรบัใน
เทคโนโลยี Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นทศันคติที่มี
ต่อการใช ้พบว่า คุณภาพของระบบสารสนเทศ ดา้นคุณภาพระบบโครงสรา้ง และดา้นคุณภาพ
ของขอ้มูล มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ทั้งสองด้าน ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า คุณภาพของ
ระบบสารสนเทศ ดา้นคณุภาพระบบโครงสรา้ง และดา้นคณุภาพของขอ้มลู มีความสมัพนัธก์บัการ
ยอมรับในเทคโนโลยี  Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  
ในด้านทัศนคติที่มี ต่อการใช้  โดยมี ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.556 และ 0.568  
โดยมีความสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

คณุภาพของระบบสารสนเทศ ดา้นคุณภาพของการบริการ และดา้นความพึงพอใจ
ของผูใ้ช ้มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ทัง้สองดา้น ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 หมายความว่า คณุภาพของระบบ
สารสนเทศ ดา้นคุณภาพของการบริการ และดา้นความพึงพอใจของผูใ้ช้ มีความสมัพันธ์กับการ



  179 

ยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้น
ทัศนคติที่ มี ต่อการใช้  โดยมี ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ  0.614 และ 0.652 โดยมี
ความสมัพนัธร์ะดบัสงู และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

สมมติฐานที่ 3.4 คุณภาพของระบบสารสนเทศมีความสมัพันธ์กับการยอมรบัใน
เทคโนโลยี Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นความตัง้ใจ
ใช ้พบว่า คุณภาพของระบบสารสนเทศ ดา้นคุณภาพระบบโครงสรา้ง ดา้นคุณภาพของขอ้มูล 
และคณุภาพของการบรกิาร มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ทัง้สามดา้น ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 หมายความว่า 
คณุภาพของระบบสารสนเทศ ดา้นคณุภาพระบบโครงสรา้ง ดา้นคณุภาพของขอ้มลู และคณุภาพ
ของการบริการ มีความสัมพันธ์กับการยอมรับในเทคโนโลยี  Mobile Banking ของลูกค้า
ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นความตั้งใจใช้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์
เท่ากบั 0.498 0.557 และ 0.542 โดยมีความสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง และมีทิศทางเดียวกนั อย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

คณุภาพของระบบสารสนเทศ ดา้นความพึงพอใจของผูใ้ช ้มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 
ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า คุณภาพของระบบสารสนเทศ ด้านความพึงพอใจของผู้ใช ้มี
ความสัมพันธ์กับการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร  ในด้านความตั้งใจใช้ โดยมี ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ ากับ 0.673  
โดยมีความสมัพนัธร์ะดบัสงู และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

3. อภปิรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจยัเรื่อง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และคณุภาพของระบบสารสนเทศ

ที่มีความสมัพันธ์ต่อการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลูกคา้ธนาคารกรุงไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร มีประเด็นที่สามารถน ามาอภิปรายผล ดงันี ้

1. ลกัษณะประชากรศาสตร ์
1.1 เพศ ลกูคา้ที่มีเพศแตกต่างกนั มีการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของ

ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั พบว่า 
ลกูคา้เพศชาย มีการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยใน

เขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นทัศนคติที่มีต่อการใชม้ากกว่าลูกคา้เพศหญิง อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากเพศชายมีความสนใจในเรื่องของเทคโนโลยีมากกว่า มีมุมมอง 
แนวโน้มการใชง้านและทัศนคติต่อเทคโนโลยีจะมีการศึกษาวิเคราะหก์่อนการตัดสินใจ เลือกใช ้ 
จึงท าใหลู้กคา้เพศชาย มีการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขต
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กรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นวชยั อธิปชาติศิริ (2552) ไดท้ าการศึกษาปัจจยัที่
มีผลต่อแนวโน้มในการยอมรบัระบบการใหบ้ริการการจองพืน้ที่ระวางสินคา้อิเล็กทรอนิกสข์อง
พนักงานภายใต้แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี กรณีศึกษา : บริษัท K Kingdom จ ากัด  
จากการวิเคราะหข์อ้มลูท าใหส้ามารถสรุปผลการวิจยัไดว้่าการที่พนกังานรบัรูว้่าระบบ E-Booking 
ง่ายต่อการใช้งาน ท าให้ทัศนคติของพนักงานที่มีต่อระบบ E-Booking ดีขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานของงานวิจัยนีแ้ละขอ้เท็จจริงที่ว่าผูใ้ชง้านแอปพลิเคชันย่อมตอ้งการความง่ายและ
สะดวกสบาย หากแอปพลิเคชนัที่เลือกใชบ้ริการสามารถใชง้านไดง้่าย ผูใ้ชง้านย่อมยินดีเลือกใช้
บริการมากขึน้ และนอกจากจะท าให้ทัศนคติดีขึน้แล้วการใช้งานง่ายย่อมส่งผลถึงความมี
ประโยชนข์องแอปพลิเคชนัดว้ย 

ลกูคา้เพศชาย มีการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยใน
เขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นความตัง้ใจมากกว่าลกูคา้เพศหญิง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.05 เนื่องจากลูกค้าเพศชายเป็นกลุ่มที่ ให้ความสนใจและมีการศึกษาเก่ียวกับการใช้งาน
เทคโนโลยี ทัง้นีห้ากเพศชายมีการยอมรบัเก่ียวกบัเทคโนโลยีตวัใดแลว้มกัจะใชเ้ทคโนโลยีนัน้จาก
ความตั้งใจที่ศึกษาเก่ียวกับเทคโนโลยีนั้น จึงท าให้ลูกค้าเพศชาย มีการยอมรบั ในเทคโนโลยี 
Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นความตัง้ใจใชม้ากกว่าลกูคา้
เพศหญิง สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ วรพิน งามไกวัล (2557) ไดศ้ึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ยอมรบันวตักรรมหนังสืออิเล็คทรอนิคสข์องผูบ้ริโภคชาวไทย ผลของการทดสอบสมมติฐานพบว่า
ปัจจัยลักษณะประชากรศาสตรม์ีผลต่อการยอมรับนวัตกรรมหนังสืออิเล็คทรอนิคส์และ
องคป์ระกอบการรบัรูม้ีผลต่อการยอมรบันวตักรรมหนงัสืออิเล็คทรอนิคสอ์ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั 0.05 

ทั้งนี ้ลูกคา้ทั้งเพศชายและหญิง มีการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของ
ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั ในดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่เกิดจากการ
ใช้งานและด้านการรับรู ้ถึงความง่ายในการใช้งาน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 
เนื่องจากทุกคน ทุกเพศ ต่างมีการยอมรับเก่ียวกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน เพราะปัจจุบัน
โทรศัพท์เคลื่อนที่เสมือนเป็นปัจจัยที่  5 ของคนส่วนใหญ่ อีกทั้งยังมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เก่ียวกับ
โทรศัพทเ์คลื่อนที่เขา้มาอย่างต่อเนื่อง จึงท าใหเ้มื่อมีเทคโนโลยีใหม่ๆเขา้มา และเปลี่ ยนแปลงไป  
มีผลท าให้ลูกค้าทั้งเพศชายและหญิงยอมรบัในเรื่องของเทคโนโลยี สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ 
อรทัย เลื่อนวัน (2555) ไดศ้ึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยเก่ียวกับงานที่มีผลต่อการยอมรบั
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบติังาน โดยศึกษาดา้นการรบัรูค้วามง่ายต่อการใชง้านและดา้น
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การรบัรูป้ระโยชน ์ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าเพศที่แตกต่างกนัมีการรบัรูป้ระโยชนแ์ละความ
ง่ายในการใชง้านไม่มีความแตกต่างกนัในทกุดา้น 

1.2 อายุ ลูกค้าที่มีอายุแตกต่างกัน มีการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking 
ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั พบว่า 

ลูกค้าที่ มี อายุ  30 – 39 ปี  มี การยอมรับใน เทคโนโลยี  Mobile Banking ของ
ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั ในดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่เกิดจากการใช้
งาน ดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน ดา้นทศันคติที่มีต่อการใชแ้ละดา้นความตัง้ใจใชม้าก
ที่สดุทัง้สี่ดา้น อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 เนื่องจากลกูคา้อายุ 30 – 39 ปี เป็นกลุ่มวัย
ท างานที่มีหนา้ที่การงานค่อนขา้งมั่นคง มีการท างานมาสกัระยะหนึ่ง มีประสบการณ์ในดา้นการ
ท างานระยะหนึ่ง กระบวนการคิดหรือการตดัสินใจสามารถตดัสินใจไดด้ว้ยตนเอง ซึ่งแตกต่างจาก
กลุ่มผูบ้ริโภคที่มีอายุนอ้ย จึงท าใหผู้บ้รโิภคช่วงอายุนีส้ามารถตดัสินใจในเรื่องต่างๆ ไดด้ว้ยตนเอง 
สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ จีรนันท ์ต๊ะมอญ และ วรทัยา ชินกรรม (2560) ไดศ้ึกษาการวิจัยเรื่อง
พฤติกรรมและปัจจยัการยอมรบันวตักรรมของผูใ้ชบ้รกิารธนาคารออมสินผ่านโทรศพัทเ์คลื่อนที่ใน
เขต อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยการยอมรบันวัตกรรม
พบว่า อายุมีความสมัพนัธก์บัการรบัรูค้ณุประโยชนข์องผลิตภณัฑอ์ายุมีความสมัพนัธก์บัการรบัรู ้
คณุประโยชนข์องผลิตภณัฑ ์

1.3 ระดับการศึกษา ลูกค้าที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการยอมรับใน
เทคโนโลยี Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั พบว่า 

ลูกค้าที่ มี ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญ าตรี  มี การยอมรับ ใน เทคโนโลยี  
Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่เกิด
จากการใชง้าน และด้านความตั้งใจใช้มีค่าเฉลี่ยมากกว่าผู้บริโภคระดับการศึกษาต ่ากว่าหรือ
เท่ากบัปรญิญาตรี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 เนื่องจากผูบ้รโิภคที่มีการศึกษาระดบัสงู
กว่าปริญญาตรี เป็นกลุ่มที่มักจะศึกษาหาความรูอ้ย่างสม ่าเสมอ การยอมรบัเก่ียวกับเทคโนโลยี 
Mobile Banking มักจะมีการศึกษาถึงขอ้ดี ขอ้เสีย และมีการเปรียบเทียบในแต่ละแบรนดส์ินคา้
มากกว่าผู้บริโภคกลุ่มอ่ืน ท าให้เมื่อผู้บริโภคกลุ่มดังกล่าวจะท าการศึกษาก่อนการตัดสินใจ  
จึงท าให้ผู ้บริโภคกลุ่มที่มี ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีการยอมรับในเทคโนโลยี  
Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่เกิด
จากการใชง้าน และดา้นความตั้งใจใช ้สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ณัฐปภัสร ์ดาราพงษ์ (2560) 
ไดท้ าการศึกษาวิจยัเรื่อง ปัจจยัที่ส่งผลต่อการยอมรบัเทคโนโลยี Mobile Banking มีวตัถุประสงค์
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เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี Mobile Banking และศึกษาเปรียบเทียบ
พฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลยี  Mobile Banking ของกลุ่มอายุและการศึกษาที่แตกต่างกัน  
จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีต้องการให้แอปพลิเคชั่ น 
มีความใชง้่าย มีประโยชนส์  าหรบักลุ่มที่พ่อแม่ พี่นอ้ง เพื่อนสนิท ญาติ หรือ บุคคลใกลช้ิดมีผลต่อ
การใช ้Mobile Banking 

ทั้ งนี ้  ลู กค้าที่ มี ระดับการศึ กษ าแตก ต่างกัน  มี ก ารยอม รับ ใน เทคโน โลยี  
Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ในดา้นการรบัรูถ้ึง
ความง่ายในการใชง้าน และดา้นทัศนคติที่มีต่อการใช้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
เนื่องจากการใช้ Mobile Banking ของแต่ละแบรนด์ค่อนข้างใกล้เคียงกัน ในการใช้บริการ  
จึงท าใหไ้ม่ว่าจะเป็นลกูคา้ที่ระดบัการศึกษาต ่ากว่าหรือเท่ากบัปริญญาตรี และสงูกว่าปริญญาตรี 
ต่างใช้บริการ Mobile Banking ไม่ต่างกัน จึงท าให้ทุกคนรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน และมี
ทัศนคติที่มีต่อการใช้งานที่คล้ายกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัญชลีย์ เจนวิถีสุข (2540) 
ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศโดยใช้คอมพิวเตอร์
เครือข่ายในการบรกิารผูป่้วยนอก พบว่า ปัจจยัลกัษณะประชากร ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา
และรายไดท้ี่แตกต่างกนั ไม่มีผลต่อการยอมรบัการใชร้ะบบสารสนเทศ 

1.4 รายได้ เฉ ล่ี ยต่ อ เดื อน  ลูกค้าที่ มี ราย ได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อนแตก ต่ างกัน  
มีการยอมรับในเทคโนโลยี  Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  
แตกต่างกนั พบว่า 

ลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 - 40,000 บาท มีการยอมรบัในเทคโนโลยี 
Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ในด้านการรบัรูถ้ึง
ประโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน และดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้านมากท่ีสดุซึ่งแตกต่างจาก
กลุ่ ม อ่ื น ๆ  อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ท างสถิ ติ ที่ ระ ดั บ  0.05 ซึ่ ง ส อดคล้อ งกั บ งาน วิ จั ย ขอ ง  
กัฑนา ลิ่มชวลิต (2539) ได้ท าการศึกษาเรื่องการยอมรับนวัตกรรมของบุคลากรในองค์กร 
กรณีศึกษาการน าระบบคอมพิวเตอรม์าใชง้านในการบริหารงานพบว่า ปัจจัยดา้นบุคคล ไดแ้ก่ 
เพศ อาย ุระดบัเงินเดือน มีความสมัพนัธก์บัการยอมรบัการใชค้อมพิวเตอรใ์นการบรหิาร 

ลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 - 50,000 บาท มีการยอมรบัในเทคโนโลยี 
Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ในดา้นความตัง้ใจใช ้
มากที่สุดซึ่งแตกต่างจากกลุ่มอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
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งานวิจัยของ วิฑูร พานทอง (2540)ไดศ้ึกษาการยอมรบัเทคโนโลยีคอมพิวเตอรข์องขา้ราชการ
ต ารวจ พบว่า บคุลากรที่มีรายไดแ้ตกต่างกนัมีการยอมรบัเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ์ตกต่างกนั 

ทั้งนี ้  ลูกค้าที่ รายได้เฉลี่ ย ต่อเดือนแตกต่างกัน  มีการยอมรับ ในเทคโนโลยี  
Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ในดา้นทัศนคติที่มี
ต่ อการใช้ อย่ างมีนัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ  0.05 เนื่ องมาจากการรับ รู ้ข่ าวสารของ  
Mobile Banking ไม่ไดม้ีการแบ่งเพศ อายุ การศึกษา รายไดห้รืออาชีพในการรบัรูข้่าวสาร ดังนั้น
จึงถือได้ว่าโดยส่วนมากไม่ว่าจะเป็นเพศใด อายุเท่าไหร่ มีรายได้ที่แตกต่างกันหรือมีอาชีพที่
แตกต่างกนัออกไป ไดร้บัข่าวสารที่เท่ากนัซึ่งสง่ผลใหเ้มื่อเกิดการรบัสารที่เหมือนกนัจึงสง่ผลใหเ้กิด
การยอมรบันวัตกรรมที่ไม่แตกต่างกันไปดว้ย สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ กฤษฎา หวังศิริ (2553)  
ที่ศึกษาเก่ียวกบั การยอมรบันวัตกรรม สมุดหนา้เหลืองของผูใ้ชโ้ทรศัพทใ์นกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล กรณีศึกษา บริษัท เทเล อินโฟ มีเดีย จ ากดั (มหาชน) พบว่า ไม่ว่าจะเพศชายหรือเพศ
หญิง อาย ุและรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกนั ลว้นมีการยอมรบันวตักรรมที่ไม่แตกต่างกนั 

1.5 สถานภาพสมรส ลูกค้าที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีการยอมรับใน
เทคโนโลยี Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั พบว่า 

ลูก ค้ าส ถ านภ าพ โสด  มี ก ารยอม รับ ใน เท ค โน โลยี  Mobile Banking ขอ ง
ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน  ในด้านความตั้งใจใช้ มากกว่าลูกค้าที่มี
สถานภาพหมา้ย/หย่ารา้ง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากลูกคา้สถานภาพโสด 
เป็นกลุ่มลูกค้าที่อาศัยหรือใช้ชีวิตคนเดียว หากตนเองมีความต้องการใช้ Mobile Banking  
ในการท าธุรกรรมส่วนตัวในเรื่องต่างๆ ดว้ยตนเองค่อนขา้งมาก ตอ้งพึงพาตนเอง สอดคลอ้งกับ
งานวิจัยของ นงลักษณ์ สวัสดิผล (2541) ได้ท าการศึกษาเรื่องเทคโนโลยีคอมพิวเตอรใ์นการ
ปฏิบติังานของบุคลากรส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม พบว่า สถานภาพ จะมีผลต่อ
ความพงึพอใจและการยอมรบัในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบติังานที่แตกต่างกนั 

ลูกค้าสถานภาพสมรส  มี การยอม รับ ใน เทคโน โลยี  Mobile Banking ของ
ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั ในดา้นทศันคติที่มีต่อการใช ้มากกว่าลกูคา้ที่
มีสถานภาพหมา้ย/หย่ารา้ง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 เนื่องจากลูกคา้ที่มีสถานภาพ
สมรส อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวมีจ านวนสมาชิกหลายคนแตกต่างจากลูกค้าสถานภาพอ่ืนๆ  
จึงท าใหเ้มื่อตอ้งมีการใช ้Mobile Banking ลกูคา้กลุม่ดงักลา่วจะมีการใชท้ี่มีจ  านวนสงูตามจ านวน
สมาชิกครอบครวั จึงท าใหล้กูคา้ที่มีสถานภาพสมรส มีการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking 
ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ในดา้นทัศนคติที่มีต่อการใช ้มากกว่า
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ลกูคา้ที่มีสถานภาพหมา้ย/หย่ารา้ง สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ วรพิน งามไกวลั (2557) ไดศ้ึกษา
ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการยอมรบันวตักรรมหนงัสืออิเล็คทรอนิคสข์องผูบ้รโิภคชาวไทย การวิจยัครัง้
นี ้มีวัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้เคยใช้หรือรู ้จักหนังสือ
อิเล็คทรอนิคสท์ี่มีอิทธิพลต่อการยอมรับนวัตกรรมหนังสืออิเล็คทรอนิคส์ ผลของการทดสอบ
สมมติฐานพบว่าปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์มีผลต่อการยอมรับนวัตกรรมหนังสือ
อิเล็คทรอนิคสแ์ละองคป์ระกอบการรบัรูม้ีผลต่อการยอมรบันวตักรรมหนงัสืออิเล็คทรอนิคสอ์ย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ทั้ งนี ้  ลูกค้าที่ มี ระดับการศึ กษ าแตก ต่างกัน  มี ก ารยอม รับ ใน เทคโน โลยี  
Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ในดา้นการรบัรูถ้ึง
ประโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน และดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 เนื่องจากการใชง้าน Mobile Banking ส่วนใหญ่มีการออกแบบการใชง้านที่ง่าย
เพื่อให้เข้าถึงผู้ใช้บริการมากยิ่งขึน้ รวมไปถึงการรวบรวมการบริการต่างๆให้เป็นประโยชน์ต่อ
ผูใ้ชบ้ริการใหม้ากขึน้ดว้ย จึงส่งผลใหไ้ม่ว่าจะเป็นลกูคา้ที่มีสถานภาพสมรสแบบไหนก็สามารถใช้
บริการไดไ้ม่แตกต่างกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อญัชลีย ์เจนวิถีสขุ (2540) ไดท้ าการศึกษา
เรื่องปัจจยัที่มีผลต่อการยอมรบัการใชร้ะบบสารสนเทศโดยใชค้อมพิวเตอรเ์ครือข่ายในการบริการ
ผู้ป่วยนอก พบว่า ปัจจัยลักษณะประชากรที่ แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อการยอมรับการใช้ 
ระบบสารสนเทศ 

2. ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด 
2.1 ด้ า น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  มี ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั บ ก า รย อ ม รับ ใน เท ค โน โล ยี  

Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่
เกิดจากการใช้งาน  ด้านการรับ รู ้ถึงความง่ายในการใช้งาน  ด้านทัศนคติที่ มี ต่อการใช ้ 
และด้านความตั้งใจใช้ โดยมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง และสูง และมีทิศทางเดียวกัน  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เนื่องจากธนาคารกรุงไทยมีการสื่อสารทางการตลาด
หลากหลายช่องทาง ท าใหผู้บ้รโิภครูจ้กัผลิตภณัฑ ์Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทย และรบัรู ้
ถึงประโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน ความง่ายในการใชง้าน จึงท าใหผู้บ้รโิภคมีทศันคติที่ดี  และตัง้ใจ
ใชผ้ลิตภณัฑท์ี่สามารถตอบสนองผูบ้ริโภคไดอ้ย่างหลากหลายในการใชผ้ลิตภณัฑ ์สอดคลอ้งกับ
งานวิจยัของ วรวฒุิ มีชยั (2555) ไดศ้ึกษาเรื่อง ปัจจยัที่มีผลต่อการตัดสินใจใชบ้ริการธุรกรรมทาง
การเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจัยทาง
ประชากรศาสตรแ์ละปัจจยัในการตดัสินใจที่มีผลต่อสว่นประสมทางการตลาด ผลการศกึษาพบว่า 
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ปัจจยัในการตดัสินใจ ท าใหส้่วนประสมทางการตลาดทัง้ 7 ดา้นมีผลต่อการใชบ้รกิารธุรกรรมทาง
การเงินผ่านโทรศพัทเ์คลื่อนที่อยู่ในระดบัมาก โดยความจ าเป็นและความตอ้งการใชบ้รกิารมีผลต่อ
ส่วนประสมทางการตลาดแรงจูงใจมีผลในดา้นผลิตภัณฑ์ และการเรียนรูใ้นการใชม้ีผลในดา้น
กระบวนการ 

2.2 ด้านราคา มีความสมัพันธ์กับการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของ
ลูกคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน 
ด้านการรับรู ้ถึงความง่ายในการใช้งาน  ด้านทัศนคติที่มี ต่อการใช้ และด้านความตั้งใจใช ้ 
โดยมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง และต ่า และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 เนื่องจากธนาคารกรุงไทยมีบริการผ่านทาง Mobile Banking ในการท าธุรกรรม
ทางด้านต่างๆ อย่างหลากหลาย โดยการคิดอัตราค่าธรรมเนียมบางรายการถูกกว่า หรือไม่มี
ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ ธนาคารได้ค านึงถึงความเหมาะสมของอัตราค่าบริการต่างๆ  
เมื่อเปรียบเทียบกบัคุณสมบติัในการใชบ้ริการผ่าน Mobile Banking ซึ่งมีความง่ายในการใชง้าน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดุษฎี ศรีสว่างสุข (2557) ไดท้ าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ 
การยอมรบัการใชง้านเครื่องท าธุรกรรมทางการเงินอตัโนมติั : กรณีศกึษาเครื่องฝาก-ถอนอตัโนมติั  
ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในดา้นราคา มีอิทธิพลต่อการรบัรูป้ระโยชน ์
และมีอิทธิพลต่อการบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน ท าใหส้่งผลต่อการยอมรบัและส่งผลต่อพฤติกรรม
ความตั้งใจในการใช้งานเครื่องท าธุรกรรมทางการเงินอัตโนมัติในปัจจุบัน  และมี ระดับ
ความสมัพนัธป์านกลางและต ่า 

2.3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีความสัมพันธ์กับการยอมรบัในเทคโนโลยี  
Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่
เกิดจากการใชง้าน ด้านการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน ดา้นทัศนคติที่มีต่อการใช้ และด้าน
ความตัง้ใจใช ้โดยมีความสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง และต ่า และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.01 เนื่องจากธนาคารกรุงไทยมีความหลากหลายของช่องทางในการสอบถาม
รายละเอียดเก่ียวกบัการใชบ้รกิารผ่าน Mobile Banking ในการสมคัรใชบ้ริการมีความสะดวกและ
ง่ายต่อการใชง้าน ท าใหผู้บ้ริโภครบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน รบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่เกิดจากการใช้
งาน จึงท าให้ผู ้บริโภคมักกลับมาใช้บริการอย่างสม ่าเสมอ งานวิจัยของ วรวุฒิ มีชัย (2555)  
ไดศ้ึกษาเรื่อง ปัจจยัที่มีผลต่อการตัดสินใจใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพทเ์คลื่อนที่ใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจัยทางประชากรศาสตรแ์ละปัจจัยในการ
ตดัสินใจที่มีผลต่อสว่นประสมทางการตลาด ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัในการตดัสินใจ ท าใหส้่วน
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ประสมทางการตลาดทั้ง 7 ดา้นมีผลต่อการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศพัทเ์คลื่อนที่อยู่
ในระดับมาก โดยความจ าเป็นและความตอ้งการใชบ้ริการมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดใน
ดา้นการจดัจ าหน่ายและบรกิาร 

2.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับการยอมรับในเทคโนโลยี  
Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่
เกิดจากการใชง้าน ด้านการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน ดา้นทัศนคติที่มีต่อการใช้ และด้าน
ความตั้งใจใช้ โดยมีความสัมพันธ์ระดับต ่า และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ  0.01 เนื่ องจากธนาคารกรุงไทยมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์การใช้บริการผ่าน  
Mobile Banking หลากหลายช่องทางเพื่อเป็นการกระตุ้นความสนใจของผู้บริโภค และมีการ
ประชาสมัพันธอ์ย่างต่อเนื่อง จึงท าใหผู้บ้ริโภคนึกถึงการใชบ้ริการผ่านท่าง Mobile Banking ของ
ธนาคารกรุงไทย และมีทัศนคติที่ ดีต่อธนาคารกรุงไทย รวมไปถึงมีความตั้งใจในการใช้บริการ 
สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ สญัชาย นัดกลิ่น (2553) ไดศ้ึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึง
พอใจของผู้ใช้ตู้เอที เอ็ม ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อใชป้รบัปรุงการบริการตูเ้อทีเอ็มของบมจ.ธนาคารกรุงไทยใหม้ีประสิทธิภาพมาก
ขึน้ ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยดา้นช่องทางการใหบ้ริการ และดา้นการส่งเสริมการขาย มีผลท าให้
ผูใ้ชบ้รกิารนัน้รูส้กึพงึพอใจในเชิงบวกในดา้นที่มีผลมากท่ีสดุ 

2.5 ด้านบุคคล มีความสมัพันธก์ับการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของ
ลูกคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน 
ดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน ดา้นทัศนคติที่มีต่อการใช้ และดา้นความตั้งใจใช้ โดยมี
ความสัมพันธ์ระดับปานกลาง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
เนื่องจากธนาคารกรุงไทยใหค้วามส าคัญกับการบริการ พนักงานธนาคารควรมีความรูแ้ละความ
เชี่ยวชาญในการแนะน าการบริการ ใส่ใจในการบริการ จึงท าใหผู้บ้ริโภคมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้
บริการ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ดษุฎี ศรีสว่างสขุ (2557) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง ปัจจยัที่มีอิทธิพล
ต่อการยอมรบัการใช้งานเครื่องท าธุรกรรมทางการเงินอัตโนมัติ : กรณีศึกษาเครื่องฝาก -ถอน
อตัโนมัติ ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในดา้นบุคคล มีอิทธิพลต่อการรบัรู ้
ประโยชน ์และมีอิทธิพลต่อการบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน ท าใหส้่งผลต่อการยอมรบัและส่งผลต่อ
พฤติกรรมความตัง้ใจในการใชง้านเครื่องท าธุรกรรมทางการเงินอัตโนมัติในปัจจุบัน  และมีระดับ
ความสมัพนัธป์านกลาง 
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2.6 ด้านกระบวนการให้บริการ มีความสัมพันธ์กับการยอมรับในเทคโนโลยี  
Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่
เกิดจากการใชง้าน ด้านการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน ดา้นทัศนคติที่มีต่อการใช้ และด้าน
ความตัง้ใจใช ้โดยมีความสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง และสงู และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 เนื่องจากธนาคารกรุงไทยมีการพัฒนาระบบการใหบ้ริการอย่างสม ่าเสมอ
เพื่อตอบสนองเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด รวมไปถึงใหค้วามส าคัญกับระบบการ
ให้บริการผ่านทาง Mobile Banking ส่งผลให้ผู้บริโภครับรู ้ถึงประโยชน์ที่ เกิดจากการใช้งาน
เทคโนโลยี มีทัศนคติที่ดีต่อการใชง้าน และเชื่อมั่นในการใช้บริการ สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ  
สุชาดา บวัทองสุข (2553) ไดศ้ึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนผสมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมใชบ้ริการ
ธนาคารอินเตอรเ์น็ต ของลกูคา้ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในเขตอ าเภอสามพราน จงัหวัด
นครปฐม โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อทราบถึงความตอ้งการของลกูคา้ และเป็นแนวทางในการพัฒนา
รูปแบบการบรกิารใหล้กูคา้พงึพอใจสงูสดุ ผลการศกึษาพบว่าลกูคา้ส่วนใหญ่ของธนาคาร รูจ้กัการ
บริการบวัหลวงไอแบงคก์ิง้จากพนกังานแนะน ามากที่สดุ และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ผลต่อพฤติกรรมมากที่สุด คือ ปัจจยัดา้นกระบวนการ เหตุผลที่ลูกคา้เลือกใชบ้ริการส่วนใหญ่จะ
เป็นเรื่องของความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใชจ้่าย นอกจากนีลู้กคา้ยังมีการแนะน า
บรกิารนีใ้หผู้อ่ื้นใชต้ามอีกดว้ย 

2.7 ด้านลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กับการยอมรับในเทคโนโลยี  
Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่
เกิดจากการใชง้าน ด้านการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน ดา้นทัศนคติที่มีต่อการใช้ และด้าน
ความตัง้ใจใช ้โดยมีความสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง และสงู และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.01 เนื่องจากธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารที่ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่รูจ้กัและคุย้เคยใน
การใช้บริการ มีภาพลักษณ์ของธนาคารที่มีความน่าเชื่อถือ ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการของ
ผูบ้ริโภค รวมไปถึงธนาคารค านึงถึงความรวดเร็วของระบบการใชง้านเพื่อตอบสนองการใชง้าน
ของผูบ้ริโภค เมื่อระบบมีการใชง้านที่ง่าย สะดวกรวดเร็วจะส่งผลต่อทัศนคติที่มีต่อการใช ้และ
ความตัง้ใจใชง้านอย่างต่อเนื่องของผูบ้ริโภค สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ดษุฎี ศรีสว่างสขุ (2557) 
ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรบัการใช้งานเครื่องท าธุรกรรมทางการเงิน
อัตโนมัติ : กรณีศึกษาเครื่องฝาก -ถอนอัตโนมัติ  ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดในดา้นลักษณะทางกายภาพ มีอิทธิพลต่อการรบัรูป้ระโยชน์ และมีอิทธิพลต่อการบัรู ้
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ความง่ายในการใชง้าน ท าใหส้ง่ผลต่อการยอมรบัและสง่ผลต่อพฤติกรรมความตัง้ใจในการใชง้าน
เครื่องท าธุรกรรมทางการเงินอตัโนมติัในปัจจบุนั และมีระดบัความสมัพนัธป์านกลางและสงู 
 

3. คณุภาพของระบบสารสนเทศ 
3.1 คุณภาพระบบโครงสร้าง มีความสัมพันธ์กับการยอมรับในเทคโนโลยี  

Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่
เกิดจากการใชง้าน ด้านการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน ดา้นทัศนคติที่มีต่อการใช้ และด้าน
ความตัง้ใจใช ้โดยมีความสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง และสงู และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 เนื่องจากธนาคารกรุงไทยมีการพฒันาระบบโครงสรา้งในการใชบ้ริการผ่าน  
Mobile Banking ให้มีคุณภาพ มีความเสถียรในการใช้งาน สามารถเข้าใช้งานได้หลากหลาย
ช่องทาง เพื่อตอบสนองความตอ้งการใชง้านที่หลากหลายของผูบ้ริโภค จึงท าใหผู้บ้ริโภครูส้ึกถึง
ความง่ายในการใชง้าน คุณภาพของระบบมีการพัฒนาเพื่อการใชง้านไดต้รงตามความตั้งใจใช้
งานของผูบ้รโิภค สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ วิศวะ การะเกต ุ(2559) ไดศ้ึกษาวิจยัเรื่องการยอมรบั
เทคโนโลยีทางการเงิน กรณีศึกษา การช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ บริบท Startup Financial 
งานวิจยันีม้ีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาปัจจยัที่สง่ผลต่อการยอมรบัเทคโนโลยีทางการเงิน ผลการวิจยั
จากการศึกษาจากกลุ่มตวัอย่าง พบว่า คณุภาพของระบบ คณุภาพของขอ้มลู คณุค่าที่ไดร้บั และ
การออกแบบระบบ ซึ่งสามารถอธิบายปัจจยัดา้นการรบัรูก้ารใชง้านง่ายเป็นปัจจยัที่ส่งผลต่อการ
ยอมรบัเทคโนโลยีมากที่สดุคือ คณุภาพของระบบ มีความสมัพนัธต่์อกนัในเชิงบวก 

3.2 คุณ ภ าพของข้ อมู ล  มี ความสัมพั น ธ์กับ การยอม รับ ใน เทค โน โลยี  
Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่
เกิดจากการใชง้าน ด้านการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน ดา้นทัศนคติที่มีต่อการใช้ และด้าน
ความตัง้ใจใช ้โดยมีความสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง และสงู และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.01 เนื่องจากการใชบ้รกิารผ่าน Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทย คณุภาพ
ของขอ้มลูถือเป็นสิ่งส าคญัในการใหบ้ริการ การใชบ้ริการ Mobile Banking มีบรกิารที่หลากหลาย
ในการใช้บ ริการ ไม่ ว่ าจะ เป็นช าระบิ ล ค่าบริการต่ างๆ  ธุ รกรรม โอน เงิน ต่างประ เทศ  
อตัราแลกเปลี่ยน เป็นตน้ คุณภาพของขอ้มูลตอ้งเป็นขอ้มูลที่เชื่อถือได ้มีความครบถว้น ทันสมัย 
เข้าใจได้ง่าย คุณภาพข้อมูลที่ดีส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการใช้บริการของผู้บริโภค จึงท าให้
ผูบ้ริโภคมีทัศนคติที่ดีต่อการใชง้าน และรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้านที่สามารถเขา้ถึง
ขอ้มูลได้อย่างสะดวก รวมถึงมีความเชื่อมั่นต่อคุณภาพของข้อมูล สอดคล้องกับงานวิจัยของ  



  189 

วิศวะ การะเกต ุ(2559) ไดศ้ึกษาวิจยัเรื่องการยอมรบัเทคโนโลยีทางการเงิน กรณีศึกษา การช าระ
เงินผ่านโทรศัพท์มือถือ บริบท Startup Financial งานวิจัยนี ้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อการยอมรบัเทคโนโลยีทางการเงิน ผลการวิจัยจากการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง พบว่า 
ปัจจยัที่ส่งผลกระทบทางออ้ม ไดแ้ก่ คณุภาพของระบบ คณุภาพของขอ้มลู คณุค่าที่ไดร้บั และการ
ออกแบบระบบ ซึ่งสามารถอธิบายปัจจัยด้านการรบัรูก้ารใช้งานง่าย  และคุณภาพของระบบ 
คณุภาพของขอ้มลู และดา้นการรบัรูก้ารใชง้านง่ายซึ่งสามารถอธิบายปัจจยัดา้นการรบัรูป้ระโยชน์ 
มีความสมัพนัธต่์อกนัในเชิงบวก 

3.3 คุณภาพของการบริการ  มีความสัมพันธ์กับการยอมรับในเทคโนโลยี  
Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่
เกิดจากการใชง้าน ด้านการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน ดา้นทัศนคติที่มีต่อการใช้ และด้าน
ความตัง้ใจใช ้โดยมีความสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง และสงู และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 เนื่องจากการใชบ้ริการผ่าน Mobile Banking สามารถเข้าถึงได้ง่ายและ
รวดเร็วในการใชบ้รกิาร และในการใชบ้รกิาร Mobile Banking หากมีขอ้สงสยัหรือค าถามเก่ียวกบั
การใชบ้ริการทางธนาคารมีช่องทางในการติดต่อช่วยเหลือในการใชบ้ริการ การใส่ใจต่อคุณภาพ
การบริการ การตอบสนองอย่างเต็มใจ ใส่ใจในการบริการเป็นสิ่งส าคัญต่อการยอมรบัการใชง้าน
อย่างต่อเนื่องในการท าธุรกรรมทางการเงิน จึงท าให้ผู ้บริโภคมี ทัศนคติที่ ดี ต่อการใช้งาน  
Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทย รบัรูถ้ึงประโยชนแ์ละความง่ายในการใชง้าน สอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของ ธนวรรณ ส านวนกลาง (2559) ไดศ้ึกษาวิจัยการยอมรบัเทคโนโลยีการท าธุรกรรม
ทางการเงินรูปแบบ “M-Banking” ผลการวิจยั พบว่า คณุภาพของการบริการสง่ผลกระทบเชิงบวก
ต่อการรบัรูก้ารใชง้านง่าย มีความสมัพนัธต่์อกนัในเชิงบวก 

3.4 ความพึงพอใจของผู้ ใช้  มีความสัมพันธ์กับการยอมรับในเทคโนโลยี  
Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่
เกิดจากการใชง้าน ด้านการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน ดา้นทัศนคติที่มีต่อการใช้ และด้าน
ความตั้งใจใช้ โดยมีความสัมพันธ์ระดับสูง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 เนื่องจากการใชบ้ริการผ่านทาง Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทยมีการเติบโต
เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องในการใชบ้ริการ มีการพัฒนาระบบ ปรบัปรุงประสิทธิภาพการใหบ้ริการให้
สอดคลอ้งกับการใชง้านของผูบ้ริโภคอย่างสม ่าเสมอ จึงท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความรูส้ึกที่ดีต่อการใช้
งานตามที่คาดหวัง รวมถึงทัศนคติที่ดีต่อการใชง้าน ส่งผลไปถึงความตั้งใจใชง้านที่กลับมาใช้
บรกิารซ า้ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นรศิลป์ ชชูื่น และคนอ่ืน ๆ (2560) ไดท้ าการวิจยัเรื่องปัจจยัที่
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มีผลต่อการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพทเ์คลื่อนที่ (Mobile Banking) ของธนาคาร
พาณิชยใ์นประเทศไทยจากการวิจยัพบว่า ปัจจัยดา้นการยอมรบันวัตกรรมและเทคโนโลยีและ
ปัจจยัดา้นคณุภาพของระบบสารสนเทศในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 

4. ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากงานวิจัย 
ผลจากการวิจยั ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และคุณภาพของระบบสารสนเทศที่มี

ความสัมพันธ์ต่อการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ ดงันี ้

1. หากทราบในส่วนผลวิจัยว่ากลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่คือเพศหญิง 
อายุ 50 – 59 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี รายได ้50,001 บาทขึน้ไป และสถานภาพโสด ดงันัน้
ฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์ทางการตลาดสามารถน าขอ้มูลที่ได้จากงานวิจัยก าหนดแผนในการ
สื่อสารทางการตลาดกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่ใช้บริการแอปพลิเคชันKrungthai NEXT ของ
ธนาคารกรุงไทย รวมถึงแนวทางในการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อให้ตรงกับสิ่งที่ลูกค้ามีความ
ตอ้งการมากที่สดุ 

2. ในส่วนของฝ่ายการตลาดและฝ่ายเก่ียวกับดา้นผลิตภัณฑ์ของธนาคารกรุงไทย 
จ ากัด (มหาชน) ควรท าการส่งเสริมและสนับสนุนการสื่อสารทางการตลาดตามสื่อหรือช่องทาง
ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อช่องทางออนไลนท์ี่ในปัจจุบนัค่อนขา้งมีอิทธิพลกบัผูบ้ริโภค เก่ียวกับ
การโฆษณา การสง่เสริมการขาย เพื่อใหผู้บ้ริโภคกลุม่เป้าหมายเขา้ถึงข่าวสารไดส้ะดวกมากยิ่งขึน้ 
ตลอดจนสามารถจดจ าแอปพลิเคชนัของธนาคารกรุงไทย เพราะจากผลการวิจัย ผูบ้ริโภคมีความ
คิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ระดับสูง และด้าน
กระบวนการให้บริการ มีความสมัพันธ์กับการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลูกคา้
ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านการรับรู ้ถึงประโยชน์ที่ เกิดจากการใช้งาน  
ด้านการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใช้งาน และด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้ โดยมีความสัมพันธ์อยู่
ในช่วงสงูและปานกลาง และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

3. ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ ์ควรให้การส่งเสริมและท าการสื่อสารข่าวสารในเรื่องการ
ควบคุมคณุภาพของระบบสารสนเทศใหม้ีความเสถียร มีความปลอดภัยของขอ้มูลทุกขัน้ตอนใน
การใชบ้รกิาร รวมถึงการบรกิารหลงัการขายที่ครอบคลมุทุกช่องทาง ทัง้ดา้น Call Center และแจง้
ปัญหาผ่านเว็บไซต ์ช่องทาง Line Official Account เป็นตน้ เพื่อใหผู้บ้ริโภคเกิดความมั่นใจและ
เชื่อมั่นในคุณภาพของระบบ หากใช้บริการแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT เพราะผู้บริโภค 
มีความคิดเห็นเก่ียวกบัคณุภาพของขอ้มลู และความพึงพอใจของผูใ้ชใ้นระดบัสงู มีความสมัพนัธ์
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กบัการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 
ในด้านการรับรู ้ถึงประโยชน์ที่ เกิดจากการใช้งาน  ด้านการรับรู ้ถึงความง่ายในการใช้งาน  
ดา้นทศันคติที่มีต่อการใช ้และดา้นความตัง้ใจใช ้โดยมีความสมัพนัธร์ะดบัสงู และปานกลาง และ
มีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

4. ฝ่ายพฒันาผลิตภณัฑแ์ละฝ่ายควบคมุคณุภาพของผลิตภณัฑ ์ตลอดจนพนกังาน
ทุกภาคส่วน ควรใหค้วามส าคัญกับคุณภาพของระบบสารสนเทศ คุณภาพของขอ้มูล ส่วนของ
บริการ รวมไปถึงความพึงพอใจของผู้ใช ้เพื่อเป็นการสรา้งความเชื่อมั่นในการใชบ้ริการแอปพลิเค
ชัน Krungthai NEXT ของธนาคารกรุงไทย ทั้งนี ้ระบบต่างๆ ที่ เก่ียวข้องในการใช้งาน ควรมี
มาตรฐาน มีระบบความคุมความปลอดภัยในทุกๆ ดา้น ทัง้นีเ้พื่อที่จะสรา้งความไวใ้จ เชื่อใจกับ
ผูบ้ริโภค และเกิดความประทับใจทุกครัง้จากการใชบ้ริการผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT 
เนื่องจากผลการวิจัย ด้านคุณภาพของระบบสารสนเทศ มีความสัมพันธ์กับการยอมรับใน
เทคโนโลยี Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึง
ประโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน ดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน ดา้นทัศนคติที่มีต่อการใช ้
และดา้นความตัง้ใจใช ้โดยมีความสมัพันธร์ะดบัปานกลาง และสูง และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

5. ฝ่ายสื่อสารทางการตลาด ควรท าการสื่อสารทางการตลาด โดยเน้นในส่วนของ
แอปพลิเคชนั Krungthai NEXT ที่มีการขยายเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบโฆษณา สื่อออนไลน ์
เพราะทางธนาคารมีการพฒันาระบบ ปรบัปรุงประสิทธิภาพการใหบ้รกิารตรงตามการใชง้านอย่าง
สม ่าเสมอ ส่งผลให้เกิดความรูส้ึกที่ดีต่อการใช้งานตามที่คาดหวัง ทั้งนี ้ผลที่ได้เพื่อกระตุ้นให้
ผูบ้รโิภคสนใจการใชบ้ริการธนาคารกรุงไทยเพิ่มมากขึน้ เนื่องจากผลการวิจยัพบว่า ดา้นความพึง
พอใจผูใ้ชม้ีความสมัพนัธก์บัการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทย
ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่เกิดจากการใชง้าน ดา้นการรบัรูถ้ึงความง่าย
ในการใชง้าน ดา้นทศันคติที่มีต่อการใช ้และดา้นความตัง้ใจใช ้โดยมีความสมัพนัธร์ะดบัสงู และมี
ทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
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5. ข้อเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังต่อไป 
ผลจากการวิจยัเรื่อง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และคณุภาพของระบบสารสนเทศ

ที่มีความสมัพันธ์ต่อการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลูกคา้ธนาคารกรุงไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะในงานวิจยัต่อไป ดงันี ้

1. ควรศึ กษาปั จจัยทฤษฎี อ่ืน ๆ  ที่ เ ก่ี ย วข้องกับการยอมรับ ใน เทคโน โลยี  
Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงไทย ได้แก่ ความปลอดภัยของข้อมูล พฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภค เป็นตน้ เพราะขอ้มูลที่ไดจ้ะสามารถน ามาพัฒนาแอปพลิเคชันใหต้รงกับความตอ้งการ
ของผูบ้รโิภคไดเ้ป็นอย่างดี 

2. ควรศึกษาเปรียบเทียบกับแอปพลิเคชัน อ่ืนๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน  
เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลที่เก่ียวกับข้อดีข้อเสีย หรือเอกลักษณ์ของแต่ละแอปพลิเคชัน รวมไปถึง
สามารถน าแนวทางขอ้มูลต่างๆ ที่ได้ น ามาพัฒนามาตราฐานในการพัฒนาแอปพลิเคชันของ
ธนาคารกรุงไทยใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

3. ควรศึกษาเพิ่มเติมในส่วนขอ้มูลวิจยัเชิงคณุภาพ การสมัภาษณ ์จดักลุ่มสนทนาผู้
ที่มีส่วนเก่ียวข้องในการใช้แอปพลิเคชัน เช่น ผู้บริโภค เพื่อที่จะทราบถึงความคิดเห็นและ
ขอ้แนะน าของผูบ้รโิภคเพื่อน าผลขอ้มลูที่ไดไ้ปต่อยอดในการพฒันาผลิตภณัฑเ์พื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภคต่อไป 
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แบบสอบถาม 

งานวิจยัเรื่อง ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด และคณุภาพของระบบสารสนเทศที่มีความสมัพนัธ์

ต่อการยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

ค าชีแ้จง 

 แบบสอบถามฉบับนี ้เป็นแบบสอบถามเพื่อการวิจัยเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด และคุณภาพของระบบสารสนเทศที่มีความสัมพันธ์ต่อการยอมรับในเทคโนโลยี  

Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบไปดว้ย ดงันี ้

 สว่นที่ 1 ขอ้มลูเก่ียวกบัประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 

 ส่วนที่  2 ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการยอมรับในเทคโนโลยี 

Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  

ส่วนที่  3 ข้อมูลเก่ียวกับคุณภาพของระบบสารสนเทศในการยอมรับในเทคโนโลยี  

Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  

ส่วนที่  4 การยอมรบัในเทคโนโลยี Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงไทยในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 ผูว้ิจยัขอความกรุณาตอบแบบสอบถามใหค้รบถว้นทุกขอ้ และตอบใหต้รงกบัสภาพความ

เป็นจริงที่สุด ขอ้มลูที่ไดจ้ากการตอบแบบสอบถามฉบบันี ้จะน าเสนอในภาพรวม ไม่มีผลกระทบ

ใดๆต่อการประกอบอาชีพของท่าน และน าขอ้มลูไปใชเ้พื่อการศกึษาวิจยัเท่านัน้ 

 

ขอขอบคณุส าหรบัความรว่มมือในการตอบแบบสอบถามชดุนี  ้

ผูว้ิจยั 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากรศาสตรข์องผู้ตอบแบบสอบถาม 

 1. เพศ 

  (  ) ชาย 

  (  ) หญิง 

 2. อายุ 

  (  ) 20 – 29 ปี 

  (  ) 30 – 39 ปี 

  (  ) 40 – 49 ปี 

  (  ) 50 – 59 ปี 

  (  ) 60 ปีขึน้ไป 

 3. ระดบัการศกึษา 

  (  ) ต ่ากว่าปรญิญาตรี 

  (  ) ปรญิญาตรี 

  (  ) ปรญิญาโท 

  (  ) ปรญิญาเอก 

 4. รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 

  (  ) ต ่ากว่าหรือเทียบเท่า 15,000 บาท 

  (  ) 15,001 – 20,000 บาท 

  (  ) 20,001 – 30,000 บาท 

  (  ) 30,001 - 40,000 บาท 

  (  ) 40,001 - 50,000 บาท 

  (  ) 50,001 บาทขึน้ไป 

 5. สถานภาพสมรส 

  ( ) โสด 

  ( ) สมรส 

  ( ) หมา้ย/หย่ารา้ง 
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ส่วนที ่2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการยอมรับในเทคโนโลยี 
Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงไทย 

ค าชีแ้จง กรุณาใสเ่ครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง  โดยเลือกค าตอบเพียง 1 ค าตอบ โปรดระบคุวาม

คิดเห็นของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการยอมรบัเทคโนโลยี Mobile Banking ของลูกคา้

ธนาคารกรุงไทย 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการยอมรบัเทคโนโลยี 
Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทย 

ระดบัความคดิเห็น 
 เห็น 
ดว้ย 
อย่าง 
ยิ่ง 
5 

เห็น 
ดว้ย 
 4 

ไม่ 
แน่ใจ  

3 

ไม่เห็น
ดว้ย  

2 

ไม่เห็น
ดว้ย

อย่างยิ่ง  
1 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ ์(Product)           
1. ท่านรูส้กึว่า รูปแบบของแอปพลิเคชนั  
    Krung thai NEXT ใชง้านงา่ยและสะดวก           
2. ท่านรูส้กึว่า Mobile Banking มีการประมวลผลที่ 
    รวดเรว็           
3. ท่านรูส้กึว่า Mobile Banking มีการอพัเดต ขอ้มลูอย่าง 
    สม ่าเสมอ           
4. ท่านรูส้กึว่า ขอ้มลูทางการเงินใน Mobile Banking  
    มีความถกูตอ้งและสามารถเชื่อถือได ้      
5. ท่านรูส้กึว่า ความแตกตา่งของผลิตภณัฑห์รือบรกิารมี 
    ความแปลกใหม่ ในการตอบสนองความตอ้งการของ 
    ลกูคา้      

ปัจจัยด้านราคา (Price)           
6. ท่านรูส้กึว่า การคิดอตัราค่าธรรมเนียมในการใชบ้รกิาร 
    ธนาคารผ่าน Mobile Banking ในการท าธุรกรรมบาง 
    รายการมีค่าธรรมเนียมถกูกว่าการใชบ้รกิารท่ีธนาคาร  
    เช่น บรกิารโอนเงินระหว่างบญัชี           
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ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการยอมรบัเทคโนโลยี 
Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทย 

ระดบัความคดิเห็น 
เห็น 
ดว้ย 
อย่าง 
ยิ่ง 
5 

เห็น 
ดว้ย 

4 

ไม่ 
แน่ใจ 

3 

ไม่เห็น
ดว้ย 

2 

ไม่เห็น
ดว้ย

อย่างยิ่ง 
1 

7. ท่านรูส้กึว่า การใหบ้รกิารผ่าน Mobile Banking  
    โดยไม่มีการคิดคา่ธรรมเนียมรายปีในการใชบ้รกิาร      
8. ท่านรูส้กึว่า ความเหมาะสมของอตัราค่าบรกิารเมื่อ 
    เปรียบเทียบกบัคณุสมบตัขิองการใชบ้รกิารผ่าน  
    Mobile Banking      
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place)      
9. ท่านรูส้กึว่า Mobile Banking สามารถเขา้ถึงไดท้กุที่  
    ทกุเวลา      
10. ท่านรูส้กึวา่ Mobile Banking ช่วยประหยดัเวลาใน 
      การท าธุรกรรมทางการเงิน      
11. ท่านรูส้กึวา่ สามารถท าธุรกรรมไดท้กุสถานท่ีที่มี 
      ระบบอินเตอรเ์น็ต      
12. ท่านรูส้กึวา่ มีความหลากหลายของช่องทางในการ 
      สอบถามรายละเอียดเก่ียวกบัการใชบ้รกิารผ่าน  
      Mobile Banking เพิ่มเติม เชน่ โทรศพัทต์ิดต่อ 
      พนกังาน Call Center มชี่องทางในการช่วยแกไ้ข 
      ปัญหาไดอ้ย่างรวดเรว็ เป็นตน้      
13. ท่านรูส้กึวา่ ขัน้ตอนการสมคัรใชบ้รกิาร 
      Mobile Banking มีความสะดวกและง่ายต่อ 
      การใชง้าน      
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ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการยอมรบั
เทคโนโลยี Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทย 

ระดบัความคดิเห็น 
 เห็น 
ดว้ย 
อย่าง 
ยิ่ง 
5 

เห็น 
ดว้ย 
 4 

ไม่ 
แน่ใจ  

3 

ไม่เห็น
ดว้ย  

2 

ไม่เห็น
ดว้ย

อย่างยิ่ง  
1 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)           
14. ท่านรูส้กึวา่ ธนาคารมกีารประชาสมัพนัธ ์
      ข่าวสารเก่ียวกบั Mobile Banking ใหท้า่น   
      ทราบอย่างต่อเนื่อง           
15. ท่านรูส้กึวา่ ธนาคารมีโปรโมชั่นส าหรบัการ 
     ท าธุรกรรมทางการเงินผ่าน Mobile Banking  
     อย่างต่อเนื่อง           
16. ท่านรูส้กึวา่ ท่านพิจารณาถึงการแนะน าและ 
      ใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัการใชบ้รกิารธนาคารผ่าน   
      Mobile Banking จากพนกังานประจ าสาขา           
17. ท่านรูส้กึวา่ ความหลากหลายของการ 
      โฆษณาประชาสมัพนัธก์ารใชบ้รกิารผ่าน  
      Mobile Banking เป็นส่ิงที่กระตุน้ความสนใจ      

ปัจจัยด้านบุคคล (People)           
18. ท่านรูส้กึวา่ พนกังานธนาคารมีความเชี่ยวชาญใน 
      การแนะน าการใชบ้รกิาร           
19. ท่านรูส้กึวา่ Call center สามารถใหค้  าตอบทกุขอ้ได ้
      ชดัเจน      
20. ท่านรูส้กึวา่ พนกังานธนาคารใส่ใจในการบรกิาร 
      ทกุขัน้ตอน      
21. ท่านรูส้กึวา่ ความรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร 
      ของพนกังานเป็นส่ิงส าคญั      
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ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการยอมรบั
เทคโนโลยี Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทย 

ระดบัความคดิเห็น 
 เห็น 
ดว้ย 
อย่าง 
ยิ่ง 
5 

เห็น 
ดว้ย 
 4 

ไม่ 
แน่ใจ  

3 

ไม่เห็น
ดว้ย  

2 

ไม่เห็น
ดว้ย

อย่างยิ่ง  
1 

22. ท่านรูส้กึวา่ ความกระตือรือรน้ในการใหค้  าปรกึษา 
      หรือค าแนะน าของพนกังานดว้ยความเต็มใจในการ 
      ใหบ้รกิาร           

ปัจจัยด้านกระบวนการใหบ้ริการ (Process)      
23. ท่านรูส้กึวา่ ขัน้ตอนการใชง้านง่าย การเขา้สู่ระบบ 
      รวดเรว็           
24. ท่านรูส้กึวา่ การยืนยนัการท าธุรกรรมทกุครัง้ 
      มีความน่าเชื่อถือ      
25. ท่านรูส้กึวา่ ระบบป้องกนัความปลอดภยัและ 
      กระบวนการรกัษาความลบัมีผลต่อการใชบ้รกิาร      
26. ท่านรูส้กึวา่ ค านงึถงึนโยบายที่ชดัเจนในการรกัษา  
      ขอ้มลูส่วนตวัของลกูคา้และการอ านวยความสะดวก 
      แก่ลกูคา้ที่ใชบ้รกิารผ่าน Mobile Banking      
27. ท่านรูส้กึวา่ การน าเทคโนโลยีที่ทนัสมยัมา 
      ใชก้บัระบบการใหบ้รกิารผ่าน Mobile Banking  
      มีการพฒันาอย่างสม ่าเสมอ      
ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ 
(Physical Evidence)      
28. ท่านรูส้กึวา่ ภาพลกัษณข์องธนาคารและ 
      ความนา่เชื่อถือมีผลต่อการใชบ้รกิาร      
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ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการยอมรบั
เทคโนโลย ีMobile Banking ของลูกคา้

ธนาคารกรุงไทย 

ระดบัความคดิเหน็ 

 เหน็ 
ดว้ย 
อย่าง 
ยิง่ 
5 

เหน็ 
ดว้ย 
 4 

ไม ่
แน่ใจ  

3 

ไม่เหน็
ดว้ย  
2 

ไม่เหน็
ดว้ย

อย่างยิง่  
1 

29. ท่านรูส้กึวา่ ขัน้ตอนการใชบ้รกิารไม่ยุ่งยาก      
30. ท่านรูส้กึวา่ ความรวดเรว็ของการประมวลผล 
      ในการใหบ้รกิารตรงตามความตอ้งการของท่าน           
31. ท่านรูส้กึวา่ ค านงึถงึความรวดเรว็ในการ 
      เชื่อมต่อระบบการใหบ้รกิารของธนาคาร           
32. ท่านรูส้กึวา่ ค านงึถงึความสะดวกในการติดต่อ 
      ขอรบับรกิาร           

 
ส่วนที ่3 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพของระบบสารสนเทศในการยอมรับเทคโนโลยี  
Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงไทย 

ค าชีแ้จง กรุณาใสเ่ครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง  โดยเลือกค าตอบเพียง 1 ค าตอบ โปรดระบคุวาม

คิดเห็นของคุณภาพของระบบสารสนเทศในการยอมรบัเทคโนโลยี Mobile Banking ของลูกค้า

ธนาคารกรุงไทย 

 

คณุภาพของระบบสารสนเทศในการยอมรบัเทคโนโลยี 
Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทย 

ระดบัความคดิเห็น 

 เห็นดว้ย
อย่าง 
ยิ่ง  
5 

เห็น 
ดว้ย 
 4 

ไม่ 
แน่ใจ  

3 

ไม่ 
เห็น 
ดว้ย  

2 

ไม่เห็น
ดว้ย
อย่าง 
ยิ่ง  
1 

คุณภาพระบบโครงสร้าง (System Quality)           
1. ท่านคิดว่า การใชบ้รกิารผ่าน Mobile Banking  
    มีฟังกช์นัการท างานท่ีเหมาะสม      
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คณุภาพของระบบสารสนเทศในการยอมรบัเทคโนโลยี 
Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทย 

ระดบัความคดิเห็น 

 เห็นดว้ย
อย่าง 
ยิ่ง  
5 

เห็น 
ดว้ย 
 4 

ไม่ 
แน่ใจ  

3 

ไม่ 
เห็น 
ดว้ย  

2 

ไม่เห็น
ดว้ย
อย่าง 
ยิ่ง  
1 

2. ท่านคิดว่า การใชบ้รกิารผ่าน Mobile Banking  
    เป็นตวัช่วยในการใชง้านท่ีงา่ย           
3. ท่านคิดว่า บรกิารธนาคารผ่าน Mobile Banking  
    มีระบบโครงสรา้งการใชง้านท่ีมีความเสถียร           
4. ท่านคิดว่า สามารถเขา้ใชง้านผ่าน Mobile Banking  
    ไดเ้มื่อตอ้งการ       
5. ท่านคิดว่า การใชง้านสามารถเขา้ถงึไดห้ลายช่องทาง    
    เช่น สมารท์โฟน แท็บเล็ต เป็นตน้      

คุณภาพของข้อมูล (Information Quality)           
6. ท่านคิดว่า ขอ้มลูที่ทา่นไดจ้ากการใชบ้รกิาร  
    ผ่าน Mobile Banking เป็นขอ้มลูที่สามารถเขา้ใจได ้      
7. ท่านคิดว่า ขอ้มลูที่ทา่นไดจ้ากการใชบ้รกิาร  
    ผ่าน Mobile Banking เป็นขอ้มลูที่เชื่อถือได ้           
8. ท่านคิดว่า ขอ้มลูที่ทา่นไดจ้ากการใชบ้รกิารธนาคาร 
    ผ่าน Mobile Banking เป็นขอ้มลูที่มีความครบถว้น   
    สมบรูณ ์           
9. ท่านคิดว่า ขอ้มลูที่ทา่นไดจ้ากการใชบ้รกิาร  
    ผ่าน Mobile Banking เป็นขอ้มลูที่ทนัสมยั      
10. ท่านคดิวา่ ขอ้มลูที่ท่านไดจ้ากการใชบ้รกิาร 
      ผ่าน Mobile Banking เป็นขอ้มลูที่น่าสนใจ      
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คณุภาพของระบบสารสนเทศการยอมรบัเทคโนโลยี 
Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทย 

ระดบัความคดิเห็น 
 เห็น
ดว้ย
อย่าง 
ยิ่ง  
5 

เห็น 
ดว้ย 
 4 

ไม่ 
แน่ใจ  

3 

ไม่ 
เห็น 
ดว้ย  

2 

ไม่เห็น
ดว้ย
อย่าง 
ยิ่ง  
1 

 คุณภาพของการบริการ (Service Quality)           
11. ท่านคดิวา่ เมื่อทา่นมีปัญหาในการใชบ้รกิาร 
      ผ่าน Mobile Banking ทา่นจะรูส้กึดี หากทา่นไดร้บั 
      ความช่วยเหลือ           
12. ท่านคดิวา่ การใหบ้รกิารผ่าน Mobile Banking  
      สามารถเขา้ถงึไดง้า่ย           
13. ท่านคดิวา่ ท่านรูส้กึดเีวลาที่มีบคุลากรท่ีมคีวามรูม้า 
      ช่วยตอบค าถาม เมื่อท่านมีปัญหาในการใชบ้รกิาร 
      ผ่าน Mobile Banking      
14. ท่านคดิวา่ ท่านรูส้กึดีกบัการใหบ้รกิารของ 
     ระบบการใหบ้รกิารธนาคารผ่าน Mobile Banking      
15. ท่านคดิวา่ การตอบสนองอยา่งเต็มใจ ใส่ใจในการ 
      บรกิารต่อความตอ้งการของท่านเป็นส่ิงส าคญั      

ความพึงพอใจของผู้ใช้ (User Satisfaction)      
16. ท่านรูส้กึพึงพอใจกบัประสิทธิภาพการใหบ้รกิารผ่าน   
      Mobile Banking      
17. ท่านรูส้กึพึงพอใจกบัความรูห้รือขอ้มลูที่ไดร้บัจาก 
      การใหบ้รกิารผ่าน Mobile Banking      
18. ท่านรูส้กึพึงพอใจกบัคณุภาพการใหบ้รกิาร 
      ผ่าน  Mobile Banking           

19. ท่านรูส้กึพึงพอใจการใชง้านแอปพลิเคชนันี ้      
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ส่วนที ่4 การยอมรับเทคโนโลยี Mobile Banking ของลูกค้าธนาคารกรุงไทย 
ค าชีแ้จง กรุณาใสเ่ครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง  โดยเลือกค าตอบเพียง 1 ค าตอบ โปรดระบคุวาม

คิดเห็นของการยอมรบัเทคโนโลยี Mobile Banking ของลกูคา้ธนาคารกรุงไทย 

การยอมรบัเทคโนโลยี Mobile Banking ของลกูคา้

ธนาคารกรุงไทย 

ระดบัความคดิเห็น 
 เห็น
ดว้ย
อย่าง 
ยิ่ง  
5 

เห็น 
ดว้ย 
 4 

ไม่ 
แน่ใจ  

3 

ไม่ 
เห็น 
ดว้ย  

2 

ไม่เห็น
ดว้ย
อย่าง 
ยิ่ง  
1 

การรับรู้ถึงประโยชนท์ีเ่กิดจากการใช้งาน 
(Perceive usefulness)           
1. ท่านคิดว่า การใชบ้รกิารผ่าน Mobile Banking  
    ไดร้บัความสะดวก รวดเรว็ มากกวา่ผ่าน 
    เคานเ์ตอรเ์ซอรว์ิส           
2. ท่านคิดว่า การใชบ้รกิารผ่าน Mobile Banking    
    มีความปลอดภยัในการท าธุรกรรมทางการเงิน           
3. ท่านคิดว่า การใชบ้รกิารผ่าน Mobile Banking  
    มีประโยชนต์่อชีวิตประจ าวนั      
4. ท่านคิดว่า การใชบ้รกิารผ่าน Mobile Banking  
    ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท าธุรกรรมทางการเงิน  
    รวมถึงการบรกิารจดัการเงินท่ีดี      
การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน 
(Perceive ease of use)           
5. ท่านคิดว่า การใชบ้รกิารผ่าน Mobile Banking  
    เป็นเรื่องง่าย สามารถเรียนรูไ้ด ้ท าความเขา้ใจไดเ้อง           
6. ท่านคิดว่า การใชบ้รกิารผ่าน Mobile Banking  
    มีขัน้ตอนท่ีใชง้านงา่ยและสะดวก      
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การยอมรบัเทคโนโลยี Mobile Banking ของลกูคา้

ธนาคารกรุงไทย 

ระดบัความคดิเห็น 
 เห็น
ดว้ย
อย่าง 
ยิ่ง  
5 

เห็น 
ดว้ย 
 4 

ไม่ 
แน่ใจ  

3 

ไม่ 
เห็น 
ดว้ย  

2 

ไม่เห็น
ดว้ย
อย่าง 
ยิ่ง  
1 

7. ท่านคิดว่า การเขา้ถงึขัน้ตอนการช าระเงิน 
    ผ่านทาง Mobile Banking เป็นเรื่องงา่ย           
8. ท่านคิดว่า การใชง้านไม่ตอ้งใชค้วามพยายาม 
    ในการใชง้านมากนกั           

ทัศนคตทิีมี่ตอ่การใช้ (Attitude toward use)      
9. ท่านคิดว่า การใชจ้า่ยผ่าน Mobile Banking  
    ท าใหท้่านสะดวกสบาย      
10. ท่านคดิวา่ การช าระเงินผ่าน Mobile Banking  
      เป็นประสบการณท์ี่ดีน่าสนใจ           
11. ท่านคดิวา่ การช าระเงินผ่าน Mobile Banking  
      เป็นวิธีการท่ีทนัสมยั           
12. ท่านคดิวา่ การใชบ้รกิารผ่าน Mobile Banking  
      ท าใหท้่านรูส้กึพึงพอใจ      

ความตัง้ใจใช้ (Intention to use)           
13. ท่านจะใชบ้รกิารผ่าน Mobile Banking  
      อย่างต่อเนื่องในอนาคต           
14. ท่านตัง้ใจที่จะใชบ้รกิารผ่าน Mobile Banking  
      ทนัทีที่มีโอกาสอย่างแน่นอน      
15. ท่านจะแนะน าผูอ้ื่นใหใ้ชบ้รกิารผ่าน  
      Mobile Banking      
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ขอ้เสนอแนะ 
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ภาคผนวก ข 
รายนามผู้เช่ียวชาญตอบแบบสอบถาม  
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม 

รายชื่อ     ต าแหน่งและสถานทีท่ างาน 
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      มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
2. อาจารย ์ดร.เพชรรตัน ์จินตน์พุงศ ์  อาจารยป์ระจ าคณะบรหิารธุรกิจเพื่อสงัคม 
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