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บทคัดย่อ 

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาอิทธิพลการตลาดผ่านสังคมออนไลน์ การยอมรับเทคโนโลยี  
ความไว้วางใจ และการรับรู้ความเสี่ยงส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการธุรกรรมผ่านแอพพลิเคชั่น K PLUS ของบุคลากร
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปัจจัยได้แก่  การตลาดผ่านสังคมออนไลน์ การยอมรับเทคโนโลยี ความไว้วางใจ และ
การรับรู้ความเสี่ยง โดยใช้กลุ่มตัวอย่างคือ บุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจำนวน 328 คนโดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใช้สถิติการทดสอบแบบ t-test แบบสถิติความแปรปรวน
ทางเดียว (One - Way ANOVA) และสถิติการถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression Analysis) 
 ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรสำนักงานการตรวจเงนิแผน่ดิน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 25-35 ปี สถานภาพโสด 
มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นข้าราชการ และมีรายได้ต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท การตลาดสังคมออนไลน์ 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (�̅� = 4.27) เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือด้านความ

เฉพาะเจาะจง  (�̅� = 4.29)  การยอมรับเทคโนโลยี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.30) เม่ือพิจารณารายด้าน 

พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านการรับรู้ความงา่ยในการใช้งาน (�̅� = 4.32) ความไว้วางใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มากที่สุด (�̅� = 4.29) การรับรู้ความเสี่ยง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (�̅� = 4.39) และความตั้งใจใช้บริการ
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ธุรกรรมผ่านแอพพลิเคชั่น K PLUS ของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  

(�̅� = 4.28)  
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า (1) ปัจจัยส่วนบุคคล จำแนกตาม เพศสถานภาพ ระดับการศึกษา  

ประเภทบุคลากร และรายได้ต่อเดือน ต่างกันทำให้ความตั้งใจใช้บริการธุรกรรมผ่านแอพพลิเคชั่น K PLUS  

ของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (2) การตลาดผ่านสังคม

ออนไลน์ ด้านการตลาดแบบปากต่อปาก ด้านความนิยม ด้านความเฉพาะเจาะจง และด้านการปฏิสัมพันธ์ มีผลต่อ

ความตั้งใจใช้บริการธุรกรรมผ่านแอพพลิเคชัน่ K PLUS ของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 (3) การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน และด้านการรับรู้ประโยชน์  

มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการธุรกรรมผ่านแอพพลิเคชั่น K PLUS ของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (4) ความไว้วางใจ และ การรับรู้ความเสี่ยง มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการธุรกรรมผ่าน

แอพพลิเคชั่น K PLUS ของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

คำสำคัญ: ความตัง้ใจใช้บริการธุรกรรมผ่านแอพพลเิคชั่น K PLUS 
Abstract 

The purpose of this study is to examine the Influence, social media marketing, technology 
acceptance, trust and perceived risk affect intention to use transaction service via K PLUS 
application of personnel the Office Auditor General of Thailand, factors include demographic factors, 
social media marketing, technology acceptance, trust and perceived risk.  The 328 samples were 
drawn from a personnel the Office Auditor General of Thailand. Data were analyzed by using the 
frequency, percentage, mean, and standard deviation and collected data from questionnaires with T-Test, 
F-Test (One way ANOVA), and Multiple Regression Analysis. 
 The study indicated that the most personnel the Office Auditor General of Thailand of  
the respondents were female, age 25 - 35 years old, single, received Bachelor’s Degree, government 
officer and received monthly income of 20,001 – 30,000 bath. Social media marketing were at high level  

(�̅� = 4.27). When each aspect, it was found that the aspect has the highest mean were customization 

(�̅� = 4.29). Technology acceptance were at highest level (�̅� = 4.30). When each aspect, it was found 

that the aspect has the highest mean was perceived ease of use (�̅� = 4.32). Trust were at highest level  

(�̅� = 4.29). Perceived risk were at highest level (�̅� = 4.39).  The overall intention to use transaction 
service via K PLUS application of personnel the Office Auditor General of Thailand were rated at a 

highest level (�̅� = 4.28).  
 The results of hypothesis test show that (1) The personnel the Office Auditor General of 

Thailand with different age, status, education, occupation and income had different overall intention to 

use transaction service via K PLUS application of personnel the Office Auditor General of Thailand 
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at statistical significance of 0.05 levels. (2) Social media marketing, word of mouth, trendiness, 

customization and Interaction had effect intention to use transaction service via K PLUS application 

of personnel the Office Auditor General of Thailand at statistical significance of 0.05 levels.  

(3) Technology acceptance, perceived ease of use and perceived usefulness had effect intention to 

use transaction service via K PLUS application of personnel the Office Auditor General of Thailand 

at statistical significance of 0.05 levels. (4) Trust and perceived risk had effect intention to use 

transaction service via K PLUS application of personnel the Office Auditor General of Thailand at 

statistical significance of 0.05 levels. 

Keyword: Intention to Use Transaction Service Via K PLUS Application 

บทนำ 

การเปลี่ยนแปลงจากยุคเก่าเข้าสู่ยุดดิจิทัล ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้

เข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศในทุกด้านและระบบการสื่อสารที่ได้รับความนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายใน

ขณะน้ีก็คือ สื่อสังคมดิจิทัล (Digital Media) ทำให้ เกิดเป็นสังคมแห่งข้อมูลข่าวสาร ( Information Society) 

เน่ืองจากประชาชนล้วนมีความต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในทุกๆ ด้าน  (ธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์, 2561) 

สำหรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงในยุตดิจิทัลน้ัน อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาท

มากขึ้นทำให้โลกในปัจจุบัน กิจกรรมออนไลน์ที่นิยมทำมากที่สุด 10 อันดับแรก คือ การติดต่อสื่อสาร สูงถึงร้อยละ 77 

รองลงมาคือ กิจกรรมดูรายการโทรทัศน์ ดูคลิป ดูหนัง ฟังเพลงออนไลน์ร้อยละ 62.4 และเพื่อค้นหาข้อมูลออนไลน์ 

ร้อยละ 60.1 ในขณะที่ลำดับถัดๆ ไป จะมีในส่วนของอ่านข่าว บทความ หรือหนังสือ ร้อยละ 54.2 ซ้ือสินค้า บริการ 

ร้อยละ 47.7 รับ-ส่งอีเมลร้อยละ 45.0 และทำธุรกรรมทางการเงินร้อยละ 41.7 เป็นต้น โดยส่วนใหญ่ผู้ใช้จะเลือก

แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย มีชื่อเสียง สามารถทำการตลาดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ตรงกลุ่มเป้าหมายโดยมีค่าใช้จ่ายใน

การดำเนินการถูก และมีช่องทางการชำระเงินที่หลากหลาย  ส่วนธุรกรรมทางการเงินน้ันช่องทางการชำระเงินค่า

สินค้า บริการออนไลน์ที่คนเลือกใช้มากที่สุด 5 อันดับแรก คือ แอปพลิเคชันของธนาคาร (Mobile Banking) ร้อยละ

59.9 รองลงมาคือ การชำระเงินปลายทาง (Cash on Delivery) ร้อยละ53.4 การใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตร้อยละ 

46.8 การโอนเงิน หรือชำระเงินผ่านบัญชีโดยไปที่ธนาคารร้อยละ 38.4 และการใช้ Wallet ของแพลตฟอร์มที่เปิด

ให้บริการ เช่น Lazada Wallet, Shopee Wallet อยู่ที่ร้อยละ 34.7 เม่ือมีการใช้ช่องทางออนไลน์ในการชำระเงิน

เป็นจำนวนเพิ่มมากขึ้น พบว่าประเด็นที่คนทำธุรกรรมการเงินออนไลน์กังวลหรือเป็นปัญหามากที่สุด คือ ความไม่

เชื่อม่ันในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของแพลตฟอร์ม รองลงมา คือ ความกังวลเร่ืองการถูก

หลอกลวง เช่น ในรูปแบบของการใช้อีเมลหรือหน้าเว็บไซต์ปลอมเพื่อหลอกเอาข้อมูล และปัญหาที่อาจจะส่งผลต่อ

ความไม่สะดวกในการซ้ือของออนไลน์ในบางร้าน คือ การไม่มีบริการรับชำระเงินออนไลน์ไว้ให้บริการกับลูกค้า 

(สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอีเล็กทรอนิกส์, 2564)   



 
4 

 

 จากความเป็นมาและความสำคัญที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทำการศึกษาอิทธิพล

การตลาดผ่านสังคมออนไลน์ การยอมรับเทคโนโลยี  ความไว้วางใจและการรับรู้ความเสี่ยงส่งผลต่อความตั้งใจใช้

บริการธุรกรรมผ่านแอพพลิเคชั่น K PLUS ของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อให้ได้ผลการศึกษา 

ที่บุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผน่ดินหรือผู้ที่พัฒนาแอปพลเิคชนัที่เก่ียวข้องสามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ใน

การวางแผนทางการตลาด ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคและความต้องการในยุคปัจจุบัน 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความตั้งใจใช้บริการธุรกรรมผ่านแอพพลิเคชั่น K PLUS ของบุคลากรสำนักงานการตรวจ 
เงินแผ่นดิน 

2. เพื่อศึกษาความความตั้งใจใช้บริการธุรกรรมผ่านแอพพลิเคชั่น K PLUS ของบุคลากรสำนักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินจำแนกตาม ปัจจัยส่วนบุคคล  

3. เพื่อศึกษาการตลาดผ่านสังคมออนไลน์ การยอมรับเทคโนโลยี ความไว้วางใจ การรับรู้ความเสี่ยงที่มีผลตอ่

ความตั้งใจใช้บริการธุรกรรมผ่านแอพพลิเคชั่น K PLUS ของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

ขอบเขตของการวจิัย 

งานวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาอิทธิพลการตลาดผา่นสังคมออนไลน์ การยอมรับเทคโนโลยี  ความไว้วางใจ

และการรับรู้ความเสี่ยงสง่ผลต่อความตั้งใจใชบ้ริการธุรกรรมผ่านแอพพลิเคชั่น K PLUS ของบคุลากรสำนักงานการ

ตรวจเงินแผ่นดิน 

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังน้ี คือ บุคลากร ส่วนกลางสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ปฏิบัติงานจริง  

ในปี พ.ศ. 2565จำนวนทั้งสิ้น 1,831 คน ใช้วิธีการกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ Yamane (1973) ที่ระดับ

ความเชื่อม่ันร้อยละ 95 และกำหนดค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับร้อยละ 5 จะได้จำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 328 คน  

2. การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจัยเก่ียวกับเร่ืองอิทธิพลการตลาดผ่านสังคมออนไลน์การยอมรับ

เทคโนโลยี ความไว้วางใจและการรับรู้ความเสี่ยงส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการธุรกรรมผ่านแอพพลิเคชั่น K PLUS ของ

บุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยทางผู้วิจัยจะทำการศึกษาถึงตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยส่วนบุคคล การตลาด

ผ่านสังคมออนไลน์ การยอมรับเทคโนโลยี ความไว้วางใจและการรับรู้ความเสี่ยง ตัวแปรตาม คือ ความตั้งใจใช้บริการ

ธุรกรรมผ่านแอพพลิเคชั่น K PLUS ของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  

สมมติฐานของการวจิัย 

 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันทำให้ความตั้งใจใช้บริการธุรกรรมผ่านแอพพลิเคชั่น K PLUS  

ของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่างกัน  

 สมมติฐานที่ 2 การตลาดผ่านสังคมออนไลน์ ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการธุรกรรมผ่านแอพพลิเคชั่น  

K PLUS ของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 



 
5 

 

 สมมติฐานที่ 3 การยอมรับเทคโนโลยี ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการธุรกรรมผ่านแอพพลิเคชั่น K PLUS  

ของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสมมติฐานที่ 4 ความไว้วางใจส่งผลต่อ ความตั้งใจใช้บริการธุรกรรมผ่าน

แอพพลิเคชั่น K PLUS ของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

 สมมติฐานที่ 5 การรับรู้ความเสี่ยงส่งผลต่อ ความตั้งใจใช้บริการธุรกรรมผ่านแอพพลิเคชั่น K PLUS  

ของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ทำให้ทราบถึงความตั้งใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชั่น K PLUS ของธนาคารกสิกรไทยของ

บุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผน่ดิน จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล การตลาดผ่านสังคมออนไลน์ การยอมรับเทคโนโลยี 

ความไว้วางใจ และการรับรู้ความเสี่ยง 

2. ผู้ที่สนใจ นักวิชาการ และนักวิจัยที่ต้องการศึกษาเก่ียวกับความตั้งใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน

แอพพลิเคชั่น K PLUS ของธนาคารกสิกรไทยสามารถนำผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางให้กับงานวิจัยที่เก่ียวข้องและ

เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไป 

แนวคิดและทฤษฎี 

แนวคิดความตั้งใจในการใช้บริการ  
 Seer and Avournicului (2015) กล่าวว่า ประสบการณ์ในการเลือกซ้ือสินค้าและการเข้าถึงข้อมูลเป็น
องค์ประกอบสำคัญที่จะส่งผลต่อความตั้งใจในการซ้ือสินค้าออนไลน์ เช่น การซ้ือสินค้าจากร้านค้าออนไลน์มีความ
สะดวกสบาย ในการเลือกซ้ือสินค้าเกิดการประหยัดเวลาและทำให้การเลือกซ้ือสินค้าเป็นเร่ืองง่ายสำหรับผู้บริโภค 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตลาดผ่านสังคมออนไลน์ 

Kaur (2016) ให้ความหมายการตลาดสังคมออนไลน์ คือ รูปแบบของการสร้างเคร่ืองมือทางการตลาดบน
โลกอินเทอร์เน็ต ซ่ึงมีการใช้สื่อออนไลน์ในการกระจายและสร้างมูลค่าทางการตลาด โดยการสร้างการติดต่อสื่อสาร 
และสร้างตราสินค้าให้บรรลุตามความต้องการ ซ่ึงพื้นฐานการสร้างการตลาดสังคมออนไลน์น้ันเป็น การสร้างกิจกรรม
ทางการตลาดทั้งเน้ือหา รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียงเพื่อวัตถุประสงค์หลักของ การตลาดเพื่อกระจายเน้ือหาไปยัง
ผู้บริโภค สามารถพัฒนาช่องทางที่หลากหลายในการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการได้หลากหลายรูปแบบ นอกจากน้ี
การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นการใช้สื่อสังคมออนไลน์ใน ฐานะเคร่ืองมือที่จะเติมเต็มสิ่งที่ขาดในการตลาด
แบบเดิม เพิ่มกิจกรรมการตลาดที่ทำผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ที่ทำให้สามารถส่งผ่านข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับสินค้า
หรือบริการกระจายสู่ ผู้บริโภค  (Dahnil, et al., 2014) 

Kietzmann, et al.  (2011)   กล่าวว่า การตลาดในยุคปัจจุบันจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีทำการตลาดให้สอดรับ
กับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป และควรทำความเข้าใจเส้นทางที่ผู้บริโภค ซ้ือสินค้าเพื่อหาช่องว่างในการมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจของผู้บริโภค มีอยู่ 5 ขั้น คือ ขั้นที่หน่ึง การรับรู้ในสินค้าในแบรนด์จากสื่อโฆษณาต่าง ๆ ขั้นที่สอง 
การจดจับ สนใจในแบรนด์สินค้าน้ัน ๆ ขั้นทีส่าม การสอบถาม หาข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจซ้ือสินค้า ขั้นทีส่ี่ การซ้ือ
สินค้า ขั้นทีห่้า การแนะนํา บอกต่อ  
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี 
การยอมรับเทคโนโลยีไว้ว่า หมายถงึ การที่บุคคลตัดสินใจนำเทคโนโลยีใหม่ไปใช้อย่างสมบูรณ์เน่ืองจาก

มองเห็นว่าเป็นสิ่งทีด่ีและมีประโยชน์กว่าสิง่ที่มีอยูแ่ล้ว ซ่ึงกระบวนการการยอมรับเทคโนโลยีในแต่ละบุคคลจะมีความ
แตกตา่งกัน อันเน่ืองมาจากเงื่อนไขลักษณะส่วนบคุคลด้านต่าง ๆ ซ่ึง ประกอบไปด้วย 5 ระยะ ดงัน้ี ระยะตื่นตัว ระยะ 
สนใจ ระยะ ประเมินผล   ระยะทดลอง และระยะยอมรับ (Rogers, 1983) 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความไว้วางใจ 
 Kim et al. (2008) ได้กล่าวไว้ว่า ความไว้วางใจ (Trust) จะถูกเชื่อมโยงเข้ากับความตั้งใจซ้ือ (Purchase 
Intention) กล่าวคือ หากผู้บริโภคเกิดความไว้วางใจและความเชื่อม่ันต่อผู้ขายสินค้าหรือบริการออนไลน์ในระดับสูง 
จะส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความตั้งใจซ้ือสินค้าหรือบริการผ่านช่องทางออนไลน์ที่สูงขึ้นตามไปด้วย  และ Crotts and 
Turner (1999) ได้แบ่งระดับความไว้วางใจออกได้เป็น 5 ระดับ ความไว้วางใจแบบไร้เหตุผล ความไว้วางใจแบบมี
แผน ความไว้วางใจท่ีสามารถพิสูจน์ได้ ความไว้วางใจท่ีได้รับมอบจากอีกฝ่ายหน่ึง และความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ความเส่ียง 

Rotchanakitumnuai (2008) กล่าวว่าการซ้ือสินค้าผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ซ้ือและขายอยูห่่างไกลกัน
และไม่เห็นตัวตนของ ผู้ซ้ือและผู้ขาย ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการซ้ือขายและเป็นอุปสรรคในการตัดสินใจซ้ือ 
วิธีดำเนินการวิธีวิจัย 

1. การออกแบบการวิจัย 

          การศึกษาน้ีเป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจัยที่ มีการศึกษาตามสภาพที่

เป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจัดกระทำ หรือควบคุมตัวแปรใด  ๆเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม แบบวิจัยตัดขวาง  

(Cross Sectional Studies) คือเป็นการเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึงเพียงคร้ังเดียว โดยใช้เคร่ืองมือการวิจัยเป็น

แบบสอบถาม (Questionnaire) ทำการเก็บรวบรวมข้อมูล และนำไปไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์ทางสถิติ 

2. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ บุคลากรส่วนกลางสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จำนวนทั้งสิ้น  

328 คน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้การคำนวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ Yamane (1973) ในการกำหนดขนาด

ของกลุ่ม ตัวอย่าง ที่ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 9 และกำหนดค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับร้อยละ 5 ได้ขนาดของกลุ่ม

ตัวอย่าง จำนวน 328คน หลังจากกำหนดกลุ่มตัวอย่างแล้ว เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างกระจายครอบคลุมทั่วประชากร  

ผู้ศึกษาจึง เลือกใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified sampling) โดยการแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นชั้นภูมิตามประเภท

บุคลากร หลังจากได้ตัวอย่างในแต่ละชั้นภูมิแล้ว ผู้ศึกษาจึงทำการสุ่มตัวอย่างจากแต่ละชั้นภูมิโดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง

แบบไม่อาศัย ความน่าจะเป็น (non-probability sampling) ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (accidental 

sampling) 

3. เครื่องมือใช้ในการวิจัย 

การวิจัยในคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสอบถามน้ันเป็นเคร่ืองมือหลัก 

ที่นำมาเก็บรวบรวมข้อมูล โดยทางผู้วิจัยก็ได้มีการศึกษาหาความรู้ ค้นคว้าทบทวนวรรณกรรม แนวคิดและทฤษฎี
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ต่างๆ เอกสารทางวิชาการ รวมไปถึงงานวิจัยที่เก่ียวข้องเพื่อที่จะนำความรู้ที่ไดม้าน้ันไปกำหนดกรอบแนวความคดิของ

งานวิจัยที่ผู้วิจัยศึกษา ซ่ึงแสดงให้เห็นตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง โดยตัวแปรท่ีได้มาน้ันจะช่วยพัฒนาการสร้างแบบสอบถามใน

การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่กำหนด โดยแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 6 ส่วนดังต่อไปน้ี 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับปัจจัยส่วนบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นคำถามเก่ียวขอ้งกับลกัษณะปจัจัย
ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากรและรายได้ต่อเดือน มีคำถามทั้งหมด 6 ข้อ 
เป็นลักษณะคำถามปลายปิด แบบตรวจสอบรายการ (Check list) กำหนดให้ผู้ตอบแบบถามเลือกตอบเพียงข้อเดียว  

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับการตลาดผ่านสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจจะใช้แอพพลิเคชั่น K PLUS 
ของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นคำถามที่เก่ียวข้องกับการตลาดผ่านสังคมออนไลน์ ซ่ึงประกอบด้วย ด้าน
การปฏิสัมพันธ์ ด้านความนิยม ด้านความเฉพาะเจาะจง และด้านการตลาดแบบปากต่อปากมีคำถามทั้งหมด 19 ข้อ 

ส่วนที่ 3  ข้อมูลเก่ียวกับการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อการกระบวนการตัดสินใจจะใช้แอพพลิเคชั่น K PLUS 

ของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นคำถามที่เก่ียวข้องกับการยอมรับเทคโนโลยี ซ่ึงประกอบด้วย ด้านการ

รับรู้ความง่ายในการใช้งาน ด้านการรับรู้ประโยชน์ และด้านครอบครัว มีจำนวนข้อคำถามทั้งหมด 8 ข้อ 

ส่วนที ่4 ข้อมูลเก่ียวกับความไว้วางใจท่ีมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจจะใช้แอพพลิเคชั่น K PLUS ของบุคลากร

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นคำถามที่เก่ียวข้องกับความไว้วางใจ ซ่ึงประกอบด้วย ด้านรูปแบบการดำรงชีวิต ด้าน

แรงจูงใจ และด้านความเชื่อม่ัน มีจำนวนข้อคำถามทั้งหมด 10 ข้อ 

ส่วนที่ 5 ข้อมูลเก่ียวกับการรับรู้ความเสี่ยงที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจจะใช้แอพพลิเคชั่น K PLUS ของ

บุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นคำถามที่เก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์

ผ่านแอพพลิเคชั่น K PLUS มีจำนวนข้อคำถามทั้งหมด 6 ข้อ 

ส่วนที่ 6 ข้อมูลเก่ียวกับความตั้งใจใช้บริการธุรกรรมผ่านแอพพลิเคชั่น K PLUS ของบุคลากรสำนักงานการ

ตรวจเงินแผ่นดิน ท่านพิจารณาจากอะไร เป็นคำถามที่เก่ียวข้อกับการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจจะ

ใช้แอพพลิเคชั่น K PLUS ของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจำนวนข้อคำถาม 3 ข้อ 

4. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 การวิจัยในคร้ังน้ีได้มีการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย โดยผู้วิจัยได้มีการนำแบบสอบถามมาใช้เป็นเคร่ืองมือ

ในการวิจัย ซ่ึงการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย สามารถสรุปเป็นขั้นตอนได้ดังน้ี  

 1. การศึกษาค้นคว้าข้อมูล แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับตัวแปรคุณภาพชีวิตในการทำงาน  

 2. นิยามศัพท์เฉพาะของตัวแปรตาม ทำขึ้นเพื่อทำให้ความหมายของตัวแปรต่างๆ 

 3. นำนิยามศัพท์เฉพาะที่ได้มาสร้างเป็นข้อคำถามที่มีความครอบคลุม และสัมพันธ์กับนิยามศัพท์ของตัวแปรทั้งหมด  

 4. จัดทำร่างแบบสอบถาม  

 5. ผู้วิจัยนำแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ป รึกษาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาว่า

แบบสอบถามมีการใช้ภาษาและลักษณะของข้อความเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างที่จะดำเนินการวิจัย 
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5.การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 

1. ผู้วิจัยดำเนินการการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา และความน่าเชื่อถือ ก่อนนำแบบสอบถามไป

ดำเนินการวิจัยใช้งานจริง โดยนำร่างแบบสอบถามให้อาจารย์ที่ปรึกษาทำการตรวจสอบคำถาม การใช้ภาษาใน

แบบสอบถาม เพื่อความครอบคลุมเน้ือหาที่ต้องการศึกษา โดยใช้วิธีการวัดความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content 

Validity) ตามตารางตรวจสอบคุณภาพความครอบคลุมด้านเน้ือหาการวิจัย รวมไปถึงใช้ภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม

หรือไม่ ซ่ึงผู้วิจัยจะนำคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษามาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม ก่อนนำไปใช้งานจริง 

2. ผู้วิจัยได้มีการจัดทำแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่ทางผู้วิจัยใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย จำนวน 30 คน เพื่อทำการตรวจสอบหาค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยใช้วิธีการหาค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ) ( Cronbach, 1974)การตลาดผ่านสังคมออนไลน์โดยภาพรวม
เท่ากับ0.968 ด้านการปฏิสัมพันธ์เท่ากับ0.823 ด้านความนิยมเท่ากับ 0.774 ด้านความเฉพาะเจาะจงเท่ากับ 0.910 
และด้านการตลาดแบบปากต่อปากเท่ากับ 0.974 การยอมรับเทคโนโลยี โดยภาพรวมเท่ากับ 0.955 ด้านการรับรู้
ความง่ายในการใช้งานเท่ากับ 0.924 และด้านการรับรู้ประโยชน์อยู่เท่ากับ 0.956 ความไว้วางใจ เท่ากับ 0.983 และ
การรับรู้ความเสี่ยง เท่ากับ 0.871 และค่าความเชื่อม่ันของความตั้งใจใช้บริการธุรกรรมผ่านแอพพลิเคชั่น K PLUS 
ของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เท่ากับ 0.979 

3. เม่ือผู้วิจัยนำข้อบกพร่องมาปรับปรุง แก้ไข โดยขอคำปรึกษาและผ่านความคิดเห็นและความเห็นชอบของ

อาจารย์ที่ปรึกษาอีกคร้ัง จนได้เคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพ จึงนำแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ ไปสอบถามกลุ่มตัวอย่าง 

6.การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการแก้ไขและผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษามา
ดำเนินการจัดทำแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อทำการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่กำหนด จำนวน 328 คน ซ่ึงกลุ่ม
ตัวอย่างคือ บุคลากรส่วนกลางสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ปฏิบัติงานจริงในปี พ.ศ. 2565 โดยการสุ่มแบบแบ่ง
ชั้นภูมิ (Stratified sampling) โดยการแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นชั้นภูมิตามประเภทบุคลากร หลังจากได้ตัวอย่างในแต่ละ
ชั้นภูมิแล้ว ผู้ศึกษาจึงทำการสุ่มตัวอย่างจากแต่ละชั้นภูมิโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น  
(non-probability sampling) ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (accidental sampling) จนครบจำนวน 328 
ตัวอย่าง ซ่ึงหลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลครบจำนวน 328 ชุดแล้ว ผู้วิจัยได้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ผู้วิจัยทำการ
นำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์คำนวณผลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปทางสถิติ SPSS  
7. เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล 

เม่ือผู้วิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามแล้ว ผู้วิจัยได้ดำเนินการนำข้อมูลที่ได้มาประมวลผลด้วยการ
วิเคราะห์ข้อมูลดังรายละเอียดดังน้ี 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
  1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุ่ม 
ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ ประเภทบุคลากร สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน 
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  1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรที่มีระดับ
การวัดเชิงปริมาณ ได้แก่ การตลาดผ่านสังคมออนไลน์ การยอมรับเทคโนโลยีความไว้วางใจและการรับรู้ความเสี่ยง
ของบุคลากรของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  

2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 
  2.1 ความตั้งใจใช้บริการธุรกรรมผ่านแอพพลิเคชั่น K PLUS ของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินจำแนกตามเพศ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติทดสอบ t-test 
  2.2 ความตั้งใจใช้บริการธุรกรรมผ่านแอพพลิเคชั่น K PLUS ของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน อายุ สถานภาพ การศึกษา ประเภทบุคลากร และรายได้ต่อเดือน และระดับการศึกษา ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนำไปสู่การเปรียบเทียบรายคู่ โดยใช้วิธีของ 
Least-Significant Different (LSD)  
  2.3 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล การตลาดผ่านสังคมออนไลน์ การยอมรับเทคโนโลยี ความไว้วางใจ  
และการรับรู้ความเสี่ยง ที่มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการธุรกรรมผ่านแอพพลิเคชั่น K PLUS ของบุคลากรสำนักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis 
ผลการวจิัย 

การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย เร่ืองอิทธิพลการตลาดผ่านสงัคมออนไลน์ การยอมรับเทคโนโลยี  
ความไว้วางใจและการรับรู้ความเสีย่งสง่ผลต่อความตัง้ใจใช้บริการธุรกรรมผ่านแอพพลิเคชั่น K PLUS ของบุคลากร
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สามารถสรปุผลการวิจัยได้ดงัต่อไปน้ี 
 1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พบว่า ส่วนใหญ่ เป็นเพศ
หญิง มีอายุ 25 - 35 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทบุคลากรเป็นข้าราชการ และมีรายได้ต่อ
เดือน 20,001 - 30,000 บาท 
 2. ผลการวิเคราะห์การตลาดผ่านสังคมออนไลน์ของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยภาพรวม 
อยู่ในระดับความสำคัญมากที่สุด เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับสำคัญมากที่สุด โดยเรียงตามลำดับ
ดังน้ี ด้านความเฉพาะเจาะจง ด้านการปฏิสัมพันธ์ ด้านความนิยม และด้านการตลาดแบบปากต่อปาก 
 3. ผลการวิเคราะห์การยอมรับเทคโนโลยีของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับความสำคัญมากที่สุด  เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับสำคัญมาก โดยเรียงตามลำดับดังน้ี ด้าน
การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน และด้านการรับรู้ประโยชน์ 
 4. ผลการวิเคราะห์ความไว้วางใจ การรับรู้ความเสี่ยง และความตั้งใจใช้บริการธุรกรรมผ่านแอพพลิเคชั่น  
K PLUS ของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อยู่ในระดับความสำคัญมากที่สุด  
 5. ผลการเปรียบเทียบความตั้งใจใช้บริการธุรกรรมผ่านแอพพลิเคชั่น K PLUS ของบุคลากรสำนักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน จำแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร และรายได้ต่อเดือน สามารถ
สรุปการวิจัย ได้ดังน้ี 
 5.1 บุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ มีเพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร  
และรายได้ต่อเดือน ปฏิบัติงานต่างกัน ทำให้ความตั้งใจใช้บริการธุรกรรมผ่านแอพพลิเคชั่น K PLUS โดยภาพรวม
ต่างกัน  
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 5.2 บุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ มีอายุต่าง กัน ทำให้ความตั้งใจใช้บริการธุรกรรมผ่าน
แอพพลิเคชั่น K PLUS ไม่ต่างกัน 
 6. ผลการวิเคราะห์การตลาดผ่านสังคมออนไลน์ ด้านการตลาดแบบปากต่อปาก ด้านความนิยม ด้านความ
เฉพาะเจาะจง และด้านการปฏิสัมพันธ์ มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการธุรกรรมผ่านแอพพลิเคชั่น K PLUS ของบุคลากร
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
 7. ผลการวิเคราะห์การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน และด้านการรับรู้ประโยชน์ มี
ผลต่อความตั้งใจใช้บริการธุรกรรมผ่านแอพพลิเคชั่น K PLUS ของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
 10. ผลการวิเคราะห์ความไว้วางใจและการรับรู้ความเสี่ยง มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการธุรกรรมผ่าน
แอพพลิเคชั่น K PLUS ของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
บทสรปุและอภปิรายผล 

1. ผลการวิเคราะห์ความตั้งใจใช้บริการธุรกรรมผ่านแอพพลิเคชั่น K PLUS ของบุคลากรสำนักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อยที่สุด คือ
ท่านวางแผนที่จะใช้แอพพลิเคชั่น K PLUS ต่อไปเร่ือย ๆ อาจเป็นเพราะแอพพลิเคชั่น มีความหลากหลาย ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ท่านตั้งใจที่จะใช้แอพพลิเคชั่น K PLUS อย่างต่อเน่ืองสม่ำเสมอ ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ณัฐพล สุทธิศักดิ์ศรี (2563) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน 
Mobile Banking ของธนาคารออมสินในเขตราชบุรี ผลการศึกษาพบว่าระดับความคิดเห็นที่มีต่อความตั้งใจใช้บริการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Mobile Bankingในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
  2. ผลการศึกษาความความตัง้ใจใช้บริการธุรกรรมผ่านแอพพลเิคชั่น K PLUS จำแนกตามปัจจยับคุคล ไดแ้ก่ 
เพศ อาย ุสถานภาพ ระดับการศกึษา ประเภทบคุลากร และรายไดต้่อเดือน สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 2.1 บคุลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่มีเพศ ระดบัการศกึษา ประเภทบคุลากร และรายได้ต่อเดือน
ต่างกัน ทำใหค้วามตัง้ใจใช้บริการธุรกรรมผ่านแอพพลิเคชั่น K PLUS ตา่งกัน แสดงว่าเพศ ระดับการศึกษา ประเภท
บุคลากร และรายได้ต่อเดือน มีผลต่อความตัง้ใจใช้บริการธุรกรรมผ่านแอพพลิเคชั่น K PLUS ซ่ึงสอดคล้องกับวิจัย
ของ รอชดิ้า ยีสมาน และบุฏกา ปัณฑุรอัมพร (2563) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการทาง
การเงินผ่านทาง Mobile Banking Application โดยพบว่า เพศ ระดับการศึกษา รายไดต้่อเดือนและอาชีพ ที่
แตกตา่งกันสง่ผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านทาง Mobile Banking Applicationในสถานการณ์ 
COVID –19 แตกตา่งกัน 
 2.2 บุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ที่มีอายุต่างกัน ทำให้ความตั้งใจใช้บริการธุรกรรมผ่าน
แอพพลิเคชั่น K PLUS ไม่ต่างกัน แสดงว่าอายุไม่มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการธุรกรรมผ่านแอพพลิเคชั่น K PLUS  
โดยมีอายุต่างกันไม่สามารถบอกได้ว่าระดับความตั้งใจใช้บริการธุรกรรมผ่านแอพพลิเคชั่น K PLUS ที่ต่างกัน ซ่ึง
สอดคล้องกับวิจัยของ  จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี (2558) ได้ทำการศึกษาปัจจัยที่ มีผลต่อการซ้ือสินค้าผ่านทาง
แอพพลิเคชั่นออนไลน์ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบว่า อายุแตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินคา้
ผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่างในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน 
 2.3 บุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่มีสถานภาพต่างกัน ทำให้ความตั้งใจใช้บริการธุรกรรมผ่าน
แอพพลิเคชั่น K PLUS ต่างกัน แสดงว่าสถานภาพมีผลต่อความตั้งใจใช้บริการธุรกรรมผ่านแอพพลิเคชั่น K PLUS ซ่ึง
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ กัญญาภัทร ไสวอมร และกิติมา ทามาลี (2563) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับ
นวัตกรรมบริการธนาคารออนไลน์ในการทาธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าธนาคารกรุงไทย จ ำกัด (มหาชน) 
ในจังหวัดสุพรรณบุรีโดยพบว่าลูกค้าธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ในจังหวัดสุพรรณบุรี  ที่มีสถานภาพสมรส 
ต่างกัน มีการยอมรับนวัตกรรมบริการธนาคารออนไลน์ในการทำธุรกรรมทางการเงิน โดยรวม แตกต่างกัน 
 3. ผลการศึกษาการตลาดผ่านสังคมออนไลน์ ที่มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการธุรกรรมผ่านแอพพลิเคชั่น  
K PLUS ของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสามารถสรุปได้ดังน้ี 
 3.1 การตลาดผ่านสงัคมออนไลน์ ด้านการปฏสิัมพันธ ์มีผลต่อความตัง้ใจใช้บริการธุรกรรมผ่านแอพพลิเคชั่น 
K PLUS ของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซ่ึงผูว้ิจัยมีความเห็นว่า บคุลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้
ความสำคัญการตลาดผ่านสงัคมออนไลน์ ด้านการปฏิสัมพันธ์ ในระดับมากที่สุด มีความเห็นว่า องค์กรควรพฒันาด้าน
การปฏิสัมพันธ์ ผา่นแอพพลิเคชั่น K PLUS ใหเ้ข้าถึงลูกค้าแบบ Realtime ให้เสมือนไดโ้ตต้อบกับเจ้าหน้าที่จริงๆ ซ่ึง
สอดคล้องกับงานของสภุาวดี ปิ่นเจริญ (2558) ทีศ่ึกษาการตลาดผ่านสื่อสงัคมออนไลน์และการยอมรับเทคโนโลยีที่มี
ผลต่อการตดัสินใจใช้บริการจองร้านอาหารผ่านโมบายล์แอปพลเิคชันของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครผูบ้ริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ มีผลต่อการตัดสินใจ
ใช้บริการจองร้านอาหารผา่นโมบายล์แอปพลิเคชันของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคญัที่ระดับ .05 
 3.2 การตลาดผ่านสังคมออนไลน์ ด้านความนิยม มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการธุรกรรมผ่านแอพพลิเคชั่น  
K PLUS ของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงนิแผ่นดิน ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า บุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้
ความสำคัญการตลาดผ่านสังคมออนไลน์ ด้านความนิยม ในระดับมากที่สุด มีความเห็นว่า องค์กรควรเพิ่มความ
หลากหลายและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่าง ๆ ในแอพพลิเคชั่น K PLUS  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาวดี 
ปิ่นเจริญ (2558) ได้ทำการศึกษาการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์และการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการจองร้านอาหารผ่านโมบายล์แอปพลิเคชันของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  
ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ด้านกระแสนิยม มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการจองร้านอาหาร
ผ่านโมบายล์แอปพลิเคชันของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3.3 การตลาดผ่านสังคมออนไลน์ ด้านความเฉพาะเจาะจง มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการธุรกรรมผ่าน
แอพพลิเคชั่น K PLUS ของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า บุคลากรสำนักงานการ
ตรวจเงินแผน่ดินให้ความสำคัญการตลาดผ่านสังคมออนไลน์ ด้านความเฉพาะเจาะจง ในระดับมากที่สุด มีความเห็นว่า 
องค์กรควรเพิ่มความหลากหลายและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้มีความเป็นเอกลักษณ์ และตรงกับความต้องการ
ที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละกลุ่มคน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ มัสลิน ใจคุณ (2561) ได้ทำการศึกษา การยอมรับ
เทคโนโลยี ความไว้วางใจ และการตลาดผ่านสังคมออนไลน์ ที่มีผลต่อความตั้งใจซ้ือสินค้าผ่านช่องทางเฟซบุ๊กไลฟ์ 
(Facebook LIVE) ของกลุ่มผู้บริโภค Generations X, Y, Z โดยพบว่า ปัจจัยการตลาดผ่านสังคมออนไลน์ ด้านความ
เฉพาะเจาะจง มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสินค้าผ่านช่องทาง เฟซบุ๊ก ไลฟ์ (Facebook LIVE) ของกลุ่มผู้บริโภค  
 3.4 การตลาดผ่านสังคมออนไลน์ ด้านการตลาดแบบปากต่อปาก มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการธุรกรรมผ่าน
แอพพลิเคชั่น K PLUS ของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า บุคลากรสำนักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินให้ความสำคัญการตลาดผ่านสังคมออนไลน์ ด้านการตลาดแบบปากต่อปาก ในระดับมากที่สุด  
มีความเห็นว่า องค์กรควรวางกลยุทธในการสร้างเครือข่ายผู้ใช้งาน ซ่ึงเป็นวิธีท่ีเข้าถึงลูกค้าโดยตรง และลูกค้ายังได้ส่ง
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ต่อข้อมูลไปยังคนใกล้ตัว ทั้งน้ีถือเป็นการสร้างกระแสความนิยมในโลกออนไลน์ด้วย  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
มัสลิน ใจคุณ (2561) ได้ทำการศึกษา การยอมรับเทคโนโลยี ความไว้วางใจ และการตลาดผ่านสังคมออนไลน์   
ที่มีผลต่อความตั้งใจซ้ือสินค้าผ่านช่องทางเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook LIVE) ของกลุ่มผู้บริโภค Generations X, Y, Z โดย
พบว่า ปัจจัยการตลาดผ่านสังคมออนไลน์ ด้านการตลาดแบบปากต่อปาก มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสินค้าผ่านช่องทาง  
เฟซบุ๊ก ไลฟ์ (Facebook LIVE) ของกลุ่มผู้บริโภค  

4. ผลการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการธุรกรรมผ่านแอพพลิเคชั่น K PLUS ของ
บุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สามารถสรุปได้ดังน้ี 
 4.1 การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการธุรกรรมผ่าน
แอพพลิเคชั่น K PLUS ของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า บุคลากรสำนักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ให้ความสำคัญต่อการยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน ในระดับมากที่สุด   
มีความเห็นว่า องค์กรควรการออกแบบ แอพพลิเคชั่น K PLUS มีความชัดเจนง่ายต่อการใช้งาน สามารถเรียนรู้ง่ายทำ
ความเข้าใจได้เอง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของธัญยากร ขวัญใจสกุล (2560) ได้ทำการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความตั้งใจใช้บริการชำระเงินผ่านระบบโมบายแบงก์ก้ิงและระบบโมบายเพย์เม้นต์ โดยพบว่า การรับรู้ถึงความง่ายใน
การใช้งาน ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้งานระบบโมบายแบงก์ก้ิงและระบบโมบายเพย์เม้นต์  
  4.2 การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ประโยชน์ มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการธุรกรรมผ่านแอพพลิเคชั่น  
K PLUS ของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่าบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ให้ความสำคัญต่อการยอมรับเทคโนโลยีด้านการรับรู้ประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุด มีความเห็นว่าองค์กรควรพัฒนา 
แอพพลิเคชั่น K PLUS ให้มีความสะดวก ลดขั้นตอนการใช้งาน มีบริการที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับรู้ถึง
ประโยชน์มากที่สุด ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญยากร ขวัญใจสกุล (2560) ได้ทำการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความตั้งใจใช้บริการชำระเงินผ่านระบบโมบายแบงก์ก้ิงและระบบโมบายเพย์เม้นต์ โดยพบว่า การรับรู้ถึงประโยชน์
จากการใช้งาน ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้งานระบบโมบายแบงก์ก้ิงและระบบโมบายเพย์เม้นต์  

5. ผลการศึกษาความไว้วางใจ ที่มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการธุรกรรมผ่านแอพพลิเคชั่น K PLUS ของ
บุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สามารถสรุปได้ดังน้ี 

5.1 ความไว้วางใจ มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการธุรกรรมผ่านแอพพลิเคชั่น K PLUS ของบุคลากรสำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า บุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้ความสำคัญต่อการต่อความ
ไว้วางใจ ในระดับมากที่สุด มีความเห็นว่า องค์กรควรออกแบบแอพพลิเคชั่น K PLUS ให้มีความน่าเชื่อถือ ปลอดภัย 
ถูกต้อง และแม่นยำเพื่อสร้างความม่ันใจให้แก่ผู้ใช้บริการ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญยากร ขวัญใจสกุล (2560) 
ได้ทำการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจใช้บริการชำระเงินผ่านระบบโมบายแบงก์ก้ิงและระบบโมบายเพย์เม้นต์ 
โดยพบว่า ความเชื่อม่ันไว้ใจในผู้ให้บริการ ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้งานระบบโมบายแบงก์ก้ิงและระบบโมบาย
เพย์เม้นต์  

6. ผลการศึกษาการรับรู้ความเสี่ยงที่มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการธุรกรรมผ่านแอพพลิเคชั่น K PLUS  
ของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสามารถสรุปได้ดังน้ี 

6.1 การรับรู้ความเสี่ยง มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการธุรกรรมผ่านแอพพลิเคชั่น K PLUS ของบุคลากร
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า บุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้ความสำคัญต่อการ
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รับรู้ความเสี่ยงในระดับมากที่สุด มีความเห็นว่า การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์สมาร์ตโฟน ควรกำหนด
รหัสผ่านก่อนเข้าเคร่ืองเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนตวั ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Kim and Kang (2012) ได้ทำการศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการใช้สมาร์ทโฟนแบงก้ิงทั้งการตรวจสอบบัญชีและธุรกรรมการโอนบัญชี โดยพบว่า ความ
เสี่ยงด้านความปลอดภัย ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้สมาร์ทโฟนแบงก้ิง และยงัสอดคลอ้งกับ Cheah, et al. (2011) ได้
ศึกษาเก่ียวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนำระบบธนาคารบนมือถือในมาเลเซีย โดยพบว่าการรับรู้ความเสี่ยง เป็นปัจจัยที่
ส่งผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของผู้ใช้มือถือเพื่อใช้บริการธนาคารบนมือถือ ตามลำดับ   
ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยคร้ังน้ี มีข้อเสนอแนะในการวิจัย เพื่อสำหรับผู้ที่พัฒนาแอปพลิเคชันขององค์กรสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการวางแผนทางการตลาด ให้สอดคล้องกับพฤติกรรม  ผู้บริโภคและความต้องการในยุค
ปัจจุบันทันต่อสภาวะการแข่งขันที่เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ดังต่อไปน้ี 
ปัจจัยการตลาดผ่านสังคมออนไลน์  
  1. ด้านการปฏิสัมพันธ์ จากผลการวิจัยแสดงให้เหน็ว่า การตลาดผ่านสังคมออนไลน์ด้านการปฏิสัมพันธ์ มีผล
ต่อระดับความตั้งใจใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชั่น K PLUS  ดังน้ัน องค์กรควรพัฒนาด้านการ
ปฏิสัมพันธ์ ผ่านแอพพลิเคชั่น K PLUS ให้เข้าถึงลูกค้าแบบ Realtime ให้เสมือนได้โต้ตอบกับเจ้าหน้าที่จริง ๆ  
 2. ด้านความนิยม จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การตลาดผ่านสังคมออนไลน์ด้านความนิยม มีผลต่อระดับ
ความตั้งใจใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชั่น K PLUS  ของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ดังน้ัน องค์กรควรเพิ่มความหลากหลายและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่าง ๆ ในแอพพลิเคชั่น K PLUS   
 3. ด้านความเฉพาะเจาะจง จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การตลาดผ่านสังคมออนไลน์ ด้านความ
เฉพาะเจาะจง มีผลต่อระดับความตั้งใจใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชั่น K PLUS  ดังน้ัน องค์กรเพิ่ม
ความหลากหลาย และตรงกับความต้องการที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละกลุ่มคน  
  4. ด้านการตลาดแบบปากต่อปาก จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การตลาดผ่านสังคมออนไลน์ ด้าน
การตลาดแบบปากต่อปาก มีผลต่อระดับความตั้งใจใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชั่น K PLUS ดังน้ัน 
องค์กรควรวางกลยุทธในการสร้างเครือข่ายผู้ใช้งาน ทั้งน้ีถือเป็นการสร้างกระแสความนิยมในโลกออนไลน์ด้วย 

ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี 
 1. ด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้
ความง่ายในการใช้งาน มีผลต่อระดับความตั้งใจใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชั่น K PLUS ดังน้ัน องค์กร
ควรพัฒนาแอพพลิเคชั่น K PLUS ให้มีความชัดเจน ง่ายต่อการใช้งาน ติดตั้งใช้งานได้สะดวกรวดเร็ว  
   2. ด้านการรับรู้ประโยชน์ มีผลต่อระดับความตั้งใจใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชั่น K PLUS 
ดังน้ัน องค์กรควรพัฒนาแอพพลิเคชัน่ K PLUS ให้มีความสะดวก ลดขั้นตอนการใช้งาน มีบริการที่หลากหลาย เพื่อให้
ผู้ใช้บริการได้รับรู้ถึงประโยชน์มากที่สุด 
ปัจจัยความไว้วางใจ 
 1. ความไว้วางใจ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ความไว้วางใจ มีผลต่อระดับความตั้งใจใช้บริการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชั่น K PLUS ของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ดังน้ัน องค์กรควรออกแบบ
แอพพลิเคชั่น K PLUS ให้มีความน่าเชื่อถือ ปลอดภัย ถูกต้อง และแม่นยำเพื่อสร้างความม่ันใจให้แก่ผู้ใช้บริการ 
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ปัจจัยการรับรู้ความเส่ียง 
 1. การรับรู้ความเสี่ยง จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การรับรู้ความเสี่ยง มีผลต่อระดับความตั้งใจใช้บริการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชั่น K PLUS ของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ดังน้ัน องค์กรควรสร้าง
ม่ันใจให้แก่ผู้ใช้บริการ ว่าการใช้แอพพลิเคชั่น K PLUS น้ัน มีความปลอดภัย ในการใช้งาน 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการทำวิจัยครั้งต่อไป 
 1. เน่ืองจากความตั้งใจใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอพพลิเคชั่น K PLUS เป็นเร่ืองที่เก่ียวกับทัศนคติ
ของบุคคล มิใช่เป็นสิ่งที่ถาวร ดังน้ันการวิจัยซ้ำในเร่ืองน้ีจึงเป็นสิ่งที่น่ากระทำ โดยมีระยะเวลาห่างกันพอสมควร  
 2. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเท่าน้ัน ในการวิจัยคร้ังต่อไป 
ควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาให้กว้างและครอบคลุมมากขึ้น  
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