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บทคดัย่อ 

 การวิจยัเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการน าเทคโนโลยีทางการเงินไปใช้ใน

ชีวติประจ าวนัของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ Krungsri Mobile App ในเขตกรุงเทพมหานคร    มีวตัถุประสงค์

เพื่อศึกษาทศันคติดา้นการยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินและส่วนประสมทางการตลาดของบริการ 

Krungsri Mobile App ของลูกคา้ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจ ากดั(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ประชากรท่ีท าการศึกษาคือ กลุ่มลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ Krungsri 

Mobile App ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการส ารวจดว้ยแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์รวมทั้งส้ิน 

404 ชุด ผลการวิจยัพบว่า ระดบัการศึกษาและระดบัรายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผลต่อการน าเทคโนโยลี

ทางการเงินไปใชใ้นชีวติประจ าวนัแตกต่างกนั ส่วนเพศ อายแุละอาชีพ ไม่มีผลต่อการน าเทคโนโยลี

ทางการเงินไปใชใ้นชีวติประจ าวนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  ส่วนการน าเทคโนโลยทีางการเงินไปใช้

ในชีวิตประจ าวนัมีผลจากการยอมรับเทคโนโลยีทางการเงิน ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ของบริการ 

Krungsri Mobile App มากท่ีสุดรองลงมาคือรู้สึกวา่ Krungsri Mobile App ใชง้านง่าย        ส่วนดา้น 

ค าส าคญั  การยอมรับเทคโนโลย ี ,ส่วนประสมทางการตลาด,การใชง้านเทคโนโลยีทางการเงินใน

ชีวติประจ าวนั 
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ความปลอดภยัพบว่ากลุ่มตวัอยา่งยงัมีความรู้สึกกงัวลต่อความปลอดภยัในการใชง้าน  ส่วนประสม

ทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ท าให้ลูกคา้รู้สึกใชง้านไดห้ลากหลาย สะดวกและให้ผลลพัธ์การใช้

งานแม่นย  า และส่วนประสมทางการตลาดดา้นกายภาพ มีการเช่ือมต่อระบบรวดเร็ว ติดต่อเขา้รับ

บริการง่ายและการใชบ้ริการไม่ซบัซอ้น  ซ่ึงส่วนประสมทางการตลาดทั้งสองดา้นน้ีมีผลต่อการน า

เทคโนโลยีทางการเงินไปใช้ในชีวิตประจ าวนั  ส่วนดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้น

ส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคลและดา้นกระบวนการไม่ส่งผลต่อการน าเทคโนโยลีทางการเงินไปใช้

ในชีวติประจ าวนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

Abstract 

 This research The Influences of Marketing Mix(7Ps) the usage of Financial Technology in 

daily life of customer who use Krungsri Mobile App in Bangkok  The purposes of this study 

innovation and technology acceptance, technology usage, and Marketing Mix(7Ps) of   Krungsri 

Mobile App . Close-ended questionnaires were used to analyzed and passed the standards for the 

reliability and content validity of the data collection.  The samples consisted of  404  people in 

Bangkok . The sample consisted of customers who used the difference in personal factors including 

education level and monthly income resulted in difference behaviors in using service. And factors 

affecting Krungsri Mobile App’s customer satisfaction are  perceived usefulness and ease of use, 

and safety. Marketing mix factors in product ang  physical evident are influenced to the usage of 

Financial Technology in daily life , Marketing mix factors in price place promotion people and 

process don’t affects to usage of Financial Technology in daily life. 

______________________________________________________________________________ 

Keyword      Technology acceptance, Marketing Mix, The usage of Financial Technology in daily 

life 

 



บทน า   

 กระแสสังคมไร้เงิน ท่ีเข้ามาในประเทศไทยท าให้เทคโนโลยีทางการเงิน (Finance 

Technology) ถูกพูดถึงกนัมากทั้งท่ีในชีวติประจ าวนัของเราไดมี้การใชเ้ทคโนโลยทีางการเงินทุกวนั

อยา่งแยกไม่ออก เช่น การช าระค่าอาหารผา่นคิวอาร์โคด้ โอนเงินค่าสินคา้และบริการ กระทัง่ ATM 

ก็นบัว่าเป็นเทคโนโลยีทางการเงินล าดบัแรกๆท่ีเขา้มามีบทบาทในการด าเนินชีวิตของสังคมไทย

(http://www.kbtg.tech/th)  และเทคโนโลยีทางการเงินท่ีแพร่หลายท่ีสุดคือ กลุ่มธุรกรรมการโอน

เงิน การช าระเงิน ดว้ยเหตุผลว่าท าไดง่้ายเพียงมีโทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟนท่ีเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต

เท่านั้น(วรรณพร หวลมานพ,2558)   ดงัจะเห็นตวัเลขของผูใ้ชง้านการท าธุรกรรมระบบโมบายแบ

งก้ิงในปี 2561 สูงถึง 37,973,421 บญัชี (เพิ่มจากปีก่อนหนา้ 44.26%) โดยมีจ านวนธุรกรรมผ่านโม

บายแบงก้ิงจ านวน 575,376,000 รายการ (เพิ่มจากปีก่อนหน้า 124.94%) (สถิติการเติบโตของ

ช่องทางการท าธุรกรรมออนไลน์ในประเทศไทย(  http://www.bltbangkok.com/CoverStory) 

ธนาคารแต่ละธนาคารจึงพยายามคิด พฒันา บริการโมบายแบงก้ิง ซ่ึงเป็นระบบการช าระและโอน

เงินอ านวยความสะดวกและเป็นการชักชวนให้ประชาชนมาเป็นลูกค้าของธนาคาร  นับเป็น

จุดเร่ิมตน้ท่ีดีในการสร้างความเช่ือใจของลูกคา้ท่ีใชเ้ทคโนโลยีทางการเงิน (Finance Technology) 

(สฤณี อาชวานนัทกลุ,2560) 

 แต่แมว้า่เทคโนโลยทีางการเงินกลุ่มช าระเงิน โอนเงิน เช่น โมบายแบงก้ิงจะมีส่วนท าใหก้าร

ท าธุรกรรมง่ายข้ึน สะดวกสบาย ลดเวลาและตน้ทุนในการเดินทางมาใชบ้ริการท่ีธนาคาร แต่ยงัมี

ลูกคา้อีกจ านวนไม่นอ้ยท่ียงัเขา้ไปใชบ้ริการท่ีสาขาของธนาคารหรือแมแ้ต่ผูท่ี้ใชบ้ริการกลุ่มโมบาย

แบงก้ิงอยูแ่ลว้กย็งัเขา้ไปใชบ้ริการท่ีสาขาของธนาคารเพื่อท าธุรรรมอ่ืนๆ จึงเกิดเป็นค าถามน าวิจยั

ในคร้ังน้ีว่าการยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินและส่วนประสมทางการของบริการโมบายแบงก้ิงมี

ผลต่อการน าเทคโนโลยีไปใช้ในชีวิตประจ าวนัอย่างไร โดยการวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจัยเลือกศึกษา

เทคโนโลยีทางการเงินของธนาคารกรุงศรีอยุธยาจ ากดั(มหาชน) คือ Krungsri Mobile App หรือ 

KMA ด้วยเหตุผลว่า จ  านวนผู ้ใช้งาน  Krungsri Mobile App ของธนาคารกรุงศรีอยุธยาจ ากัด
(มหาชน)  ติดอนัดบั  1 ใน 5 ของจ านวนบญัชีท่ีใชง้านโมบายแบงก้ิง 

http://www.kbtg.tech/th
http://www.bltbangkok.com/CoverStory


วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

1.เพื่อศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลของลูกคา้ธนาคารกรุงศรีอยธุยาจ ากดั (มหาชน)   ไดแ้ก่ เพศ 

อาย ุการศึกษา รายได ้อาชีพ  

           2. เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อการยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินของลูกคา้ธนาคารกรุง

ศรีอยธุยาจ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

          3.เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) Krungsri Mobile App    

ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา สถานท่ีจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคคล กระบวนการและลกัษณะ
ทางกายภาพ ของลูกคา้ธนาคารกรุงศรีอยธุยาจ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร  

 4.เพื่อศึกษาระดบัการยอมรับการใชง้าน Krungsri Mobile App ในชีวิตประจ าวนัของลูกคา้
ธนาคารกรุงศรีอยธุยาจ ากดั (มหาชน)  ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 5.เพื่อศึกษาการยอมรับการใช้งาน Krungsri Mobile App ในชีวิตประจ าว ันของลูกค้า 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยาจ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครจ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล 

 6.เพื่อศึกษาการยอมรับการใช้งานเทคโนโลยีทางการเงิน ท่ีมีผลต่อ Krungsri Mobile App 
ในชีวติประจ าวนัของลูกคา้ธนาคารกรุงศรีอยธุยาจ ากดั (มหาชน)  ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 7.เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีมีผลต่อการน า Krungsri Mobile App ไปใช้
ในชีวติประจ าวนัของลูกคา้ธนาคารกรุงศรีอยธุยาจ ากดั (มหาชน)  ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานของการวจิัย 

 1.ลูกคา้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ  ากดั(มหาชน) ท่ีเพศแตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อการ
ใชง้าน Krungsri Mobile App ในชีวติประจ าวนัแตกต่างกนั 



2. ลูกคา้ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ  ากดั(มหาชน) ท่ีช่วงอายแุตกต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นต่อ

การใชง้าน Krungsri Mobile App ในชีวติประจ าวนัแตกต่างกนั 

3.ลูกคา้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ  ากดั(มหาชน) ท่ีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีระดบัความ

คิดเห็นต่อการใชง้าน Krungsri Mobile App ในชีวติประจ าวนัแตกต่างกนั 

 4.ลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ  ากัด(มหาชน) ท่ีระดับรายได้แตกต่างกนัมีระดับความ

คิดเห็นต่อการใชง้าน Krungsri Mobile App ในชีวติประจ าวนัแตกต่างกนั 

5.ลูกคา้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ  ากดั(มหาชน) ท่ีอาชีพแตกต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นต่อ

การใชง้าน Krungsri Mobile App ในชีวติประจ าวนัแตกต่างกนั 

 6. การรับรู้ถึงความปลอดภัยของการใช้เทคโนโลยีทางการเงินมีผลต่อการน า Krungsri 

Mobile App ไปใชไ้ปใชใ้นชีวติประจ าวนั 

7.การรับรู้ถึงประโยชน์ของการใช้งานเทคโนโลยีทางการเงินมีผลต่อการน า Krungsri 

Mobile App ไปใชไ้ปใชใ้นชีวติประจ าวนั 

8.การรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้านเทคโนโลยีทางการเงินมีผลต่อการน า Krungsri Mobile 

App ไปใชไ้ปใชใ้นชีวติประจ าวนั 

9.ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) มีผลต่อการน า Krungsri Mobile App 

ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 

10.ส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา (Price) มีผลต่อการน า Krungsri Mobile App ไปใช้

ในชีวติประจ าวนั 

11. ส่วนประสมทางการตลาดด้านสถานท่ีจัดจาหน่าย (Place) มีผลต่อการน า Krungsri 

Mobile App ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 



12.ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีผลต่อการน า 

Krungsri Mobile App ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 

13.ส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคคล (Person) มีผลต่อการน า Krungsri Mobile App ไป

ใชใ้นชีวติประจ าวนั 

14.ส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการใหบ้ริการ (Process) มีผลต่อการน า Krungsri 

Mobile App ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 

15. ส่วนประสมทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) มีผลต่อการน า 

Krungsri Mobile App ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 

 

ขอบเขตการวจิัย 

 1.ขอบเขตเน้ือหา ศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลของผูใ้ช้บริการ Krungsri Mobile App ศึกษา

ระดับความคิดเห็นด้านการยอมรับเทคโนโลยีและส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการน า 

Krungsri Mobile App ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 

2.ระยะเวลาท่ีศึกษา พฤษภาคม พ.ศ.2562 – มิถุนายน พ.ศ. 2562 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1.ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ลูกคา้ท่ีธนาคารกรุงศรีอยุธยาจ ากดั (มหาชน) ท่ีใช้

บริการ Krungsri Mobile App โดยศึกษาแบบสุ่มตวัอย่างจากประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 5,676,648 คน (ขอ้มูลจากระบบสถิติทางการทะเบียน ณ เดือนธนัวาคม 2561) 

 2.กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาแบบสุ่มผูใ้ชบ้ริการ Krungsri Mobile App จ  านวน 404 คน
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 



กรอบแนวคดิการวจิัย 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีก าหนดตวัแปรอิสระ (independent variables) และตวัแปรตาม(dependent 

variables ) ดงัมีตวัแปรอิสระ (independent variables) คือ 

 1.ลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถาน ระดบัการศึกษา  รายได ้และอาชีพ 

 2.ระดบัความคิดเห็นดา้นความปลอดภยัและการยอมรับเทคโนโลย ีไดแ้ก่ ดา้นความ

ปลอดภยั ดา้นการรับรู้ถึงประโยชนข์องการใชง้านและดา้นการรับรู้ถึงความง่ายของการใชง้าน 

 3.ระดบัความคิดเห็นของปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภฑั ์ราคา ช่องทางการจดั

จ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคคล กระบวนการและลักษณะทางกายภาพ(ชัญญาพทัธ์ จง

ทว,ี2558) 

 ตัวแปรตาม (dependent variables ) ได้แ ก่  การน า เทคโนโลยีทางการ เ งินไปใช้ใน

ชีวติประจ าวนั 

 

                                                                                                                  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 

 เน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงอนุมาน (inferenteial research) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ

เกบ็ขอ้มูลเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการน าเทคโนโลยีทางการ

เงินไปใช้ในชีวิตประจ าวนั ของลูกคา้ผูใ้ช้บริการ Krungsri Mobile App ในเขตกรุงเทพมหานคร 
แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบ
แบบสอบถาม 



 ส่วนท่ี 2 ทศันคติดา้นความปลอดภยัและการยอมรับเทคโนโลยี ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้

บริการ Krungsri Mobile App 

 ส่วนท่ี 3 ทศันคติต่อส่วนประสมทางการตลาดของบริการ Krungsri Mobile App 

 ส่วนท่ี 4 ความคิดเห็นดา้นการน า Krungsri Mobile App ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 

 ขอ้ค าถามไดผ้า่นการหาค่าความเช่ือมัน่ (reliability) โดยผูว้จิยัจะน าแบบสอบถามไปทดลอง

ใช ้(try-out) กบักลุ่มประชากรท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีจะวจิยั จ  านวน 30 คนหลงัจาก

นั้นน าแบบสอบถามมาวิเคราะห์เพื่อหาค่าความเช่ือมัน่ โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ 

Cronbach (Cronbach Alpha coefficient) ซ่ึ ง ค่ าแอลฟา ท่ีได้  แสดง ถึงระดับความคง ท่ีของ

แบบสอบถามโดยมีค่าระหวา่ง0 <  α <1  ถา้มีค่าใกลเ้คียงกบั 1 มาก แสดงวา่ มีความเช่ือมัน่มาก ผล

การหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั เท่ากบั 0.960 

 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะส่วน

บุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชค่้าสถิติ         

 1) ร้อยละ (percentag) 

2)ค่าเฉล่ีย (mean) 

 3)ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(standard deviation) 

2. การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชท้ดสอบสมมติฐาน 

1) วเิคราะห์ Independent Samples T-test และ One-Way ANOVA เพื่อทดสอบวา่ระดบัการ

น า Krungsri Mobile App ไปใชง้านในชีวติประจ าวนั จะแตกต่างกนัไปตามปัจจยัดา้นลกัษณะส่วน
บุคคลหรือไม่ 



2)การวเิคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) เพื่อจดักลุ่มตวัแปรในแต่ละปัจจยัท่ีศึกษา ผูว้จิยัจะใช้

สถิติวเิคราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA) เพื่อวเิคราะห์ความแตกต่างดา้น ความรู้ความ

เขา้ใจและการยอมรับเทคโนโลย ีท่ีมีความแตกต่างทางดา้น  อาย ุ ระดบัการศึกษา อาชีพ  รายได ้ซ่ึง

ในกรณีท่ีมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั ผูว้จิยัจะวเิคราะห์ความแตกต่างรายคู่ (Post-hoc analysis) 

เพื่อวเิคราะห์   ความแตกต่างนั้นเกิดข้ึนระหวา่งกลุ่มใด โดยวธีิของ LSD 

3) การวเิคราะห์การถดถอย (Regression) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง ปัจจยัท่ีไดจ้ากการ

วิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis)    กบัการน า Krungsri Mobile App     ไปใชง้านในชีวิตประจ าวนั
ของกลุ่มตวัอยา่ง 

 

สรุปอภิปรายและข้อเสนอแนะ 

 สรุปผลการวจิัย 

1. กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  และส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26-30 ปี จบการศึกษา 
ระดบัการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด  ส่วนใหญ่เป็นผูมี้ระดบัรายได ้มากกว่า 40,001 บาทข้ึนไปมาก
ท่ีสุด และกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน 

2. กลุ่มตวัอย่างมีทศันคติดา้นการยอมรับเทคโนโลยีรวมอยู่ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณาราย

ดา้น พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้ถึงประโยชน์ของการใชง้านระดบัมากท่ีสุด  รองลงมาคือการรับรู้

ถึงความง่ายของการใชง้าน และดา้นความปลอดภยั   

3.พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดของ Krungsri Mobile 

App รายดา้นดงัน้ี ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย (Place) ดา้น

บุคคล (Person) ด้านกระบวนการให้บริการ(Process)และ ด้านลักษณะทางกายภาพ(Physical 
Evidence) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ส่วนดา้นการส่งเสริมการตลาด(Promotion) อยูใ่นระดบัมาก 



4.กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติต่อการยอมรับการใชง้านเทคโนโลยทีางการเงินในชีวิตประจ าวนัอยู่

ในนระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่ากลุ่มตวัอย่างจะการแนะน าบริการ Krungsri Mobile App 

ให้กบัผูอ่ื้นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือการใช้บริการ Krungsri Mobile App อย่างต่อเน่ืองใน

อนาคตและการใช ้Krungsri Mobile App ในการท าธุรกรรมทุกคร้ังเม่ือมีการท าธุรกรรมทางการเงิน

ตามล าดบั 

 
อภิปรายผล 

 การน าเทคโนโลยไีปใชใ้นชีวติประจ าวนัของลูกคา้ธนาคารกรุงศรีอยธุยาจ ากดั (มหาชน)ใน

เขตกรุงเทพมหานครมีประเด็นจากสมติฐานสามารถอภิปรายผลได ้ดงัน้ี เพศ อาย ุและ อาชีพ มีการ

น าเทคโนโลยทีางการเงินไปใชท่ี้ไม่แตกต่างกนัซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานส่วนระดบัการศึกษา

และระดบัรายไดมี้การน าเทคโนโลยีทางการเงินไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัแตกต่างกนัสอดคลอ้งกบั

งานของภทัรา มหามงคล(2554)     อธิบายไดว้า่ระดบัการศึกษาเน่ืองจากผูท่ี้มีการศึกษาต่างกนั ยอ่ม 

มีความรู้ในดา้นเทคโนโลยี ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัต่อการใช้บริการ Krungsri Mobile App แตกต่าง กนั 

และรายไดท่ี้แตกต่างกนั ก็มกัจะมีการท าธุรกรรมท่ีต่างกนั จึงมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 

Krungsri Mobile App แตกต่างกนั ซ่ึงผลการวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สุดาพร กุณฑลบุตร 

(2549) ท่ี กล่าวว่า รายไดเ้ป็นตวัก าหนดอ านาจซ้ือของผูบ้ริโภค และเป็นจุดเร่ิมตน้ของการเกิด

ผลิตภณัฑ์ท่ี แตกต่างกนัในสายผลิตภณัฑ์เดียวกนั อีกทั้งมุมมองในการรับทราบขอ้มูลข่าวสาร 

ความรู้และการยอมรับเทคโนโลยท่ีีแตกต่างกนัท าใหก้ลุ่มตวัอยา่งมีการน าเทคโนโลยทีางการเงินไป

ใชแ้ตกต่างกนั 

การน าเทคโนโลยไีปใชใ้นชีวติประจ าวนัของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ทศันคติดา้นความปลอดภยั

และการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการน าเทคโนโลยีทางการเงินไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั ไดแ้ก่ 

การรับรู้ถึงความง่ายของการใชง้านเทคโนโลยทีางการเงิน และการรับรู้ถึงประโยชนข์องการใชง้าน

เทคโนโลยทีางการเงิน สอดคลอ้งกบังานของ พรชนก พลาบูลย(์2560)ท่ีพบว่าการรับรู้ความง่ายต่อ



การใชง้านแรงจูงใจดา้นอารมณ์ อิทธิพลของสังคม การรับรู้ถึงประโยชน ์ส่ิงอานวยความสะดวกใน

การใชง้านส่งผลต่อความตั้งใจของประชาชนในการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผา่นระบบพร้อม

เพยข์องรัฐบาลไทย   แต่ในด้านความปลอดภัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างยงัมีความไม่มั่นใจในความ

ปลอดภยัของการใชง้านและกงัวลกบัความรับผดิชอบของธนาคารหากมีขอ้ผิดพลาดจากการบริการ 

Krungsri Mobile App  

  ส่วนทศัคติดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการน าเทคโนโลยทีางการเงินไปใชใ้น

ชีวิตประจ าวนั ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑแ์ละดา้นลกัษณะทางกายภาพสอดคลอ้งกบังานของ ณัฐณี คุรุ

กิจวาณิชย(์2558)พบวา่ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑแ์ละดา้นส่ิงแวดลอ้มทาง

กายภาพ ส่งผลต่อการตดัสินใชบ้ริการธนาคารทางโทรศพัท ์ ส่วนดา้นอ่ืนๆไม่สามารถท านายผล

การน าเทคโนโลยีไปใชง้านในชีวิตประจ าวนัได ้สอดคลอ้งกบังานของภคัจิรา นิลเกษม(2556)ซ่ึง
พบวา่ส่วนประสมการตลาดไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารบนอินเตอร์เน็ต  

 
ข้อเสนอแนะ 

1.ผลการศึกษาด้านปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีพบว่ากลุ่มตัวอย่างยงัมีความรู้สึกไม่
ปลอดภัยเม่ือใช้งานบริการ Krungsri Mobile App ดังนั้ นธนาคารควรพัฒนาระบบรักษาความ
ปลอดภยัและความความเช่ือมัน่ในการใชบ้ริการใหก้บัลูกคา้ 

2.ผลการศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ท่ีส่งผลต่อการน าเทคโนโลยทีางการเงิน
ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดแ้ก่ ส่วนประสมทางตลาดดา้นผลิตภณัฑม์ากท่ีสุด โดยเฉพาะดา้นความ
หลากหลายของการท าธุรกรรมและการใชง้านไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็วครอบคลุมทุกพื้นท่ี ดงันั้น
ธนาคารจึงควรน าขอ้มูลดงักล่าวไปพฒันาผลิตภณัฑใ์หต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้ 

3.จากผลการวิจยั แมว้่าส่วนประสมทางการตลาด ราคา ช่องทางการจ าหน่าย การส่งเสริม
การตลาด บุคคคลและกระบวนการ จะไม่ส่งผลต่อการน าเทคโนโลยีทางการเงินไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั แต่กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติต่อส่วนประสมทางการตลาดในดา้น  การตลาด ราคา ช่อง
ทางการจ าหน่าย บุคคคลและกระบวนการ อยู่ในระดบัมาก หากธนคารพฒันาส่วนประสมทาง



การตลาดดา้นดงักล่าวใหต้รงตามความตอ้งการในอนาคตอาจส่งผลต่อการน าเทคโนโลยไีปใชใ้น
ชีวติประจ าวนัมากข้ึน 
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