
ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยแีละส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อความ

พงึพอใจของผู้ใช้บริการแอพพลเิคช่ันที่ผูกกบับัตรเครดติ  

(กรณศึีกษา กรุงเทพมหานคร) 
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Cards For Customer In Bangkok 

 

ณิชมน เชาวว์ลัแล่น 

บทคดัย่อ 

วตัถุประสงคใ์นการวิจยัเพ่ือ(1)เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ท่ี

ผูกกับบตัรเครดิต(2)เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการแอพพลิเคชั่นท่ีผูกกับบัตร

เครดิตในเขตกรุงเทพมหานคร จาํแนกตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์(3)เพ่ือศึกษาอิทธิพล

ของปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อความพึง

พอใจของผูใ้ชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ท่ีผกูกบับตัรเครดิต ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์กลุ่มตัวอย่างของผู ้ใช้บริก่ีในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า เพศ อายุ อาชีพ และรายได้ต่างกันทําให้ความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ท่ีผูกกบับตัรเครดิตแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัท่ีระดบัทางสถิติ 

0.05 ส่วนเร่ืองการยอมรับเทคโนโลยีดา้นการรับรู้ประโยชน์มีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของ

การพยากรณ์มากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน ทศันคติท่ีมีต่อการ

ใช้งานและในส่วนของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา ด้านช่องทางการจัด

จาํหน่าย ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นการส่งเสริมการตลาด สามารถอธิบายความแปรปรวนดา้น

ความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการผูกบัตรเครดิตกับแอพพลิเคชั่นธนาคาร (กรณีศึกษา

กรุงเทพมหานคร)ไดร้้อยละ 65.8 และมีค่าความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ท่ี ± 0.141 

คาํสําคญั : แอพพลิเคชัน่บตัรเครดิต 



ABSTRACT 

 The Objectives of this research were: (1) to study the satisfaction of users of credit 

card-bound application services,(2) to study the satisfaction of users of credit card-bound 

applications in Bangkok. Classified by demographic factors.(3) to study the influence of 

technology acceptance factors and market contribution factors that affects user satisfaction 

with credit card-bound application services customers in Bangkok. 

 The results of the study found that sample of customers in Bangkok found that 

gender,age,occupation, and monthly income The differences result in satisfaction of service 

users of applications linked to credit cards, the overall image was significantly different at 

the statistical level of 0.05. As for the adoption of technology, perception of benefits has the 

greatest regressive coefficient of forecasting. The second is the perception of ease of use. 

Attitude towards use and as part of the price market mix factors, distribution channels, 

product andpromotion affects user satisfaction with credit card-bound application services 

customers in Bangkok by 65.8 percent and forecast error of ± 0.141 

Keyword : Credit card application 

 

บทนาํ 

การพฒันาทางดา้นเทคโนโลยีของอุปกรณ์ส่ือสารต่าง ๆ รวมไปถึงระบบเครือข่าย

สัญญาณอย่างต่อเน่ือง ทาํให้หลายประเทศทัว่โลกรวมถึงประเทศไทยไดก้า้วเขา้สู่ยุคของ

ระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทลัในระดบัท่ีแตกต่างกนัมีทั้งอยา่งค่อยเป็นค่อยไป ไปจนถึง

กา้วกระโดด ซ่ึงจะเห็นไดช้ดัเจนยิ่งในสังคมเมืองท่ีมีความเป็นพลวติัสูง ตวัอย่างเช่น ใน

พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครซ่ึงเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย ด้วยโครงสร้างเครือข่ายของ

ระบบสาธารณูปโภคท่ีรองรับความสามารถในการเขา้ถึงเทคโนโลยีของประชากรในพ้ืนท่ี 

ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ สังคมและรูปแบบการใชชี้วิตของสังคมเมืองลว้นเป็นเหตุให้การ

ยอมรับความเปล่ียนแปลงนั้นเป็นไปไดโ้ดยง่ายโดยเปรียบเทียบกบัพ้ืนท่ีอ่ืนท่ีขาดปัจจยั

สนบัสนุน 



 ทั้งน้ี หน่ึงในอุปกรณ์สําคญัท่ีทาํให้รูปแบบการใชจ่้ายของคนในยุคปัจจุบนัเปล่ียน

ผ่านเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจแบบสังคมไร้เงินสดได้ง่ายข้ึนนั้ นคือ โทรศัพท์มือถือ 

smartphone ท่ีเปรียบเสมือนตวัแทนของกระเป๋าสตางคย์คุเก่าสาํหรับใชใ้นการอาํนวยความ

สะดวกเพ่ือดาํเนินธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ โดยมีแอพพลิเคชั่นท่ีหลากหลายในการ

เช่ือมโยงกิจกรรมบนโลกออนไลน์คู่ขนานไปกบัการสนบัสนุนกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจของ

โลกออฟไลน์ และมีอยูไ่ม่นอ้ยท่ีแอพพลิเคชัน่ ในระบบมือถือแบบ smartphone นั้นใชบ้ตัร

เครดิตเป็นตวักลางในการทาํธุรกรรมการแลกเปล่ียนความตอ้งการระหว่างผูใ้ห้บริการและ

ผูใ้ชบ้ริการ  

 โดยบตัรเครดิต ถือเป็นบตัรอิเล็กทรอนิกส์ท่ีผูอ้อกบตัร (Issuer) ซ่ึงไดแ้ก่ ธนาคาร

พาณิชยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจบตัรเครดิตท่ีไม่ใช่สถาบนัการเงิน (Non-bank) ออกใหแ้ก่ลูกคา้ 

(ผูถื้อบตัร หรือ Card Holder) ใช้แทนเงินสดเพ่ือชาํระค่าสินคา้และบริการโดยยงัไม่ตอ้ง

จ่ายเงินในทนัที ร้านคา้ท่ีรับบตัรรวมถึงร้านคา้บนอินเทอร์เน็ต ซ่ึงผูใ้หบ้ริการบตัรเครดิตนั้น

จะดาํเนินการออกนโยบายเพ่ือจูงใจใหผู้บ้ริโภคหรือลูกคา้ของตนนั้นมีความตอ้งการในการ

รับบริการจากผลิตภณัฑ์ของตน ผ่านการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ตามช่องทางต่าง ๆ โดยมี

จุดมุ่งหมายในการสร้างความตระหนกัรู้และทศันคติท่ีดีต่อผลิตภณัฑข์องตน 

 จากการสาํรวจความคิดเห็นเก่ียวกบัการใชบ้ริการธนาคารพาณิชย ์ผลการสาํรวจใน

มุมมองต่างๆ ต่อการใช้บริการธนาคารพาณิชย์ ด้านการทําธุรกรรมทางการเงินแบบ

ออนไลน์ (Mobile Banking App) ท่ีไดรั้บความนิยมมากยิ่งข้ึนในยคุปัจจุบนัท่ีมีผูใ้ชบ้ริการ

มากท่ีสุดคือ ธนาคารกสิกรไทย รองลงมาธนาคารไทยพาณิชน์  ธนาคารกรุงเทพ 

ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกรุงศรี (WWW.AEC10NEWS.COM) 

สาเหตุหลกัของการนาํแอพพลิเคชัน่มาผูกกบับตัรเครดิตของธนาคาร เพ่ือตอ้งการ

ใหลู้กคา้ผูถื้อบตัรเครดิตไดรั้บความคล่องตวั ในการซ้ือสินคา้ หรือการทาํธุรกรรมต่างๆ บน

โลกออนไลน์ โดยไม่ตอ้งเดินทางไปโอนเงินผ่าน ไม่ตอ้งมีเงินฝากในบญัชีของธนาคาร 

เพียงแค่มีบตัรเครดิต มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต และมีโทรศพัท์มือถือ smartphone ท่ีรองรับ

แอพพลิเคชัน่ต่างๆ ได ้ ซ่ึงจะทาํใหลู้กคา้ไดรั้บความสะดวก แมใ้นขณะทาํงานท่ีบา้น (work 

from home) หรือสถานท่ีอ่ืนๆ ท่ีมีสญัญาณอินเตอร์เน็ต เขา้ถึง 



ดงันั้น การศึกษา ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยแีละส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผล

ต่อความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการแอพพลิเคชั่น ท่ีผูกกับบัตรเครดิต (กรณีศึกษา 

กรุงเทพมหานคร) เพ่ือตอ้งการยกระดบัคุณภาพการใหบ้ริการของลูกคา้ไดรั้บความพึงพอใจ

ในการให้บริการท่ีรวดเร็ว และรองรับการดาํรงชีวิตแบบวิถีใหม่ในยคุระบบเศรษฐกิจและ

สงัคมดิจิทลั 

วตัถุประสงค์ของงานวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ท่ีผกูกบับตัรเครดิต 

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการแอพพลิเคชั่นท่ีผูกกบับตัรเครดิตในเขต

กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

3. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีและปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ท่ีผูกกบับตัรเครดิต 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานในการวจิัย 

1. ปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อาย ุอาชีพ และรายได ้ท่ีต่างกนั 

น่าจะมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการผกูบตัรเครดิตกบัแอพพลิเคชัน่ธนาคาร

แตกต่างกนั 

2. ปัจจยัในการยอมรับเทคโนโลย ีและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4 P’s) ส่งผล

ทาํใหค้วามพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการผกูบตัรเครดิตกบัแอพพลิเคชัน่ธนาคาร 

3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4 P’s) ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการผกู

บตัรเครดิตกบัแอพพลิเคชัน่ธนาคาร 

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวความคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 

เกียรติพงษ ์อุดมธนะธีระ (2562) กล่าวว่ากลยทุธ์การตลาด 4Ps เกิดจากหลกัแนวคิด

ท่ีว่าก่อนท่ีจะมาทาํธุรกิจหรือการตลาดควรท่ีจะตอ้งมีความสนใจให้ความสําคญัในการ



กาํหนดหัวเร่ืองสําคญัท่ีธุรกิจควรนํามาพิจารณาถึงความพร้อมและใช้เป็นแนวก่อนเร่ิม

ดําเนินการทางธุรกิจโดยได้ใช้Pซ่ึงเป็นตัวหน้าของเ ร่ืองท่ีสนใจคือ Product-Price-

Promotion-Place โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ผลิตภณัฑ ์(Product) คือ สินคา้บริการท่ีธุรกิจสร้างข้ึนเพ่ือตอบความตอ้งการหรือ

ท่ีจะส่งมอบใหแ้ก่ลูกคา้หรือผูบ้ริโภค ตอ้งคาํนึงถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีเหมาะสมและชดัเจน ดูวา่

กลุ่มลูกคา้เป้าหมายเขาตอ้งการอะไรบา้งให้ใส่ใจในรายละเอียดนั้นสินคา้หรือการบริการท่ี

มีแตกต่างอย่างไรทาํให้ลูกคา้เกิดความสะดุดตาสะดุดใจในรูปลกัษณ์ รวมถึงการใช้งาน 

ความทนทาน และความปลอดภยั ตลอดจนการสร้างความประทบัใจให้แก่ลูกคา้ ทาํให้

ลูกคา้เกิดความสนใจและเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการของเรา และมีการบอกกนัปากต่อปาก 

เป็นตน้ 

2. ราคา (Price) คือ ราคาหรือส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งจ่ายเพ่ือแลกกบัการไดสิ้นคา้และบริการ 

อาจจะไม่ใช่เพียงแค่เงินเท่านั้นอาจรวมถึงเวลาหรือการกระทาํบางอยา่ง ดงันั้นการตั้งราคา

จึงตอ้งใหเ้หมาะสม  คาํนวณเร่ืองราคาตน้ทุนกบักาํไรวา่ มีความคุม้ค่าหรือไม่ มีกาํไรมาก

นอ้ยเพียงไร 

3. สถานท่ี (Place) คือ ช่องทางท่ีลูกคา้จะสามารถเขา้ถึงสินคา้และบริการของเราได้

เช่น ช่องทางการจดัจาํหน่าย ช่องทางการใหบ้ริการ รวมถึงทาํเลในการจดัจาํหน่ายสินคา้และ

บริการใหแ้ก่ลูกคา้ ควรจะตอ้งมีความสะดวก ปลอดภยั มีประสิทธิภาพ และเขา้ถึงไดอ้ยา่ง

รวดเร็วสามารถทาํใหเ้กิดผลกาํไรจากการกระจายสินคา้ไปสู่กลุ่มลูกคา้ใหต้รงกบั

กลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด 

4.การส่งเสริมการตลาด(Promotion) คือการส่ือสารการตลาดเพ่ือทาํใหธุ้รกิจสามารถ

ส่ือสารไปยงักลุ่มเป้าหมาย และนาํไปสู่การโนน้นา้วใหก้ลุ่มเป้าหมายตดัสินใจซ้ือสินคา้และ

บริการนับว่าเป็นหัวใจสําคญัของการตลาดโดยในปัจจุบนัสามารถทาํการโฆษณาในส่ือ

หลายรูปแบบหรืออาจเป็นการทาํกิจกรรมเพ่ือให้ลูกคา้ไดม้าร่วมเพ่ือจูงใจให้ลูกคา้สนใจ

และอยากเลือกสินคา้หรือบริการของเรา 

 

 



แนวความคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการยอมรับเทคโนโลย ี

สุธี พรหมเสนา (2563) กล่าววา่ ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลย(ีTAM) ซ่ึงทฤษฎีน้ีเป็น

ทฤษฎีแรก ๆ ท่ีคนในวงการ Management Information System (MIS) ตอ้งรู้และเขา้ใจ ซ่ึง

ทฤษฎีน้ีจะช่วยทาํใหเ้ราเขา้ใจพ้ืนฐานของการยอบรับและการปฏิเสธ ซ่ึงจริงๆ แลว้ตวัทฤษฎี

น้ีถูกพฒันามาจาก Theory of Reasoned Action  ใน Figure 2 อีกที โดยก่อนท่ีจะมีการใชง้าน

จริงหรือปฏิบติัจริงไดน้ั้น ตวั Users ตอ้งมี “ความตั้งใจ/เจตนา” (Behavioral Intention — B) 

ท่ีจะใชง้านตวัระบบฯก่อนถึงจะเกิดการใชง้านจริงได ้ ซ่ึงตวั “Behavioral Intention” น้ีเป็น

ส่วนประกอบหลกัของทั้ง 2 ทฤษฎี ทั้ง TAM และ TRA แต่ใน TAM นั้น การท่ีจะเกิด 

“Behavioral Intention — BI” ข้ึนไดน้ั้น จะมาจาก 2 ปัจจยัหลกันัน่กคื็อ “Attitude Toward 

Using — A” (ทศันคติท่ีมีต่อการใชง้านระบบฯนั้น) ร่วมกบั “Perceived Usefulness — U” 

(การรับรู้วา่ตวัระบบฯมีประโยชน์จากการใชง้าน)  

กรอบแนวความคดิ 

ตวัแปร X                                                                                              ตวัแปรตามY 

ประชากรศาสตร์ 

เพศ อาย ุอาชีพ และรายได ้                                                          พึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ                           

ส่วนประสมทางการตลาด (4P)                                                              แอพพลิเคชัน่                                                                                                

- ผลิตภณัฑ ์

- ราคา 

- ช่องทางจดัจาํหน่าย 

- การส่งเสริมการตลาด 

TAM – การยอมรับเทคโนโลย ี

- ทศันคติท่ีมีต่อการใชง้านแอพพลิเคชัน่ 

- การรับรู้ประโยชน์ของตวัระบบ 

- การรับรู้ความง่ายในการใชร้ะบบ 



วธีิดาํเนินการวจิัย 

 กลุ่มตัวอย่างท่ีผู ้วิจัยสนใจศึกษาในคร้ังน้ีคือ จํานวนประชากรท่ีใช้บริการ

แอพพลิเคชัน่ท่ีผูกกบับตัรเครดิตในเขตกรุงเทพมหานคร อา้งอิงจากธนาคารแห่งประเทศ

ไทย ปี 2565 ในจังหวดักรุงเทพมหานครมีจาํนวน 10,075,969 คน เพ่ือท่ีจะได้ขอ้มูลใน

การศึกษาคร้ังน้ีท่ีครบถว้นถูกตอ้ง การสุ่มเก็บกลุ่มตวัอยา่งผูวิ้จยัตอ้งจดัแบบสอบถามข้ึนมา

จาํนวน 400 ชุด เป็นการวิจยัแบบไม่ทดลอง ซ่ึงเป็นการวิจยัโดยไม่มีการจดักระทาํหรือ

ควบคุมตัวแปรใด ๆ ซ่ึงเป็นการศึกษาตามสภาพแวดล้อมท่ีเป็นอยู่จริงโดยไม่มีการ

เปล่ียนแปลงใด ๆ ผูวิ้จยัไดใ้ชเ้คร่ืองมือการวิจยัเป็นแบบสอบถามและการทาํการวิเคราะห์

ประมวลผลขอ้มูลดว้ยวิธีการทางสถิติ หาค่าความเ ชื่อมั่น  โดยนาํแบบสอบถาม 30 

ชุด  ที่ผ่านการตรวจความเที่ยงตรงของเ น้ือหา (IOC) จากอาจารทั้ ง  3  ท่าน ไป

ทดลองใช้(Try Out)กับกลุ่มตวัอย่าง 30 คน เพ่ือนาํมาหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอน

บาค ไดค่้าความเช่ือมนัแบบสอบถามในแต่ละดา้นมากกวา่ 0.70 (α > 0.70)  

สถิติและเทคนิคการวเิคราะห์ข้อมูล 

 จาํแนกตาม เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้โดยใชข้อ้มูลสถิติ t-test ตวัแปรดา้นเพศ เป็นการ

คิดหาค่าความแตกต่างค่าเฉล่ีย 2 กลุ่ม และ ใช้สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way 

ANOVA) กบัตวัแปรดา้น อาย ุอาชีพ และรายได ้เป็นการหาค่าความแตกต่างของค่าเฉล่ียท่ี

มากกว่า 2 กลุ่มข้ึนไป หากพบความแตกต่างจะนาํไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชวิ้ธี 

LSD และวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติถดถอยพหุคูณ 

ผลการวจิัย 

- ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามงานวิจยั เร่ืองปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยี

และส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการแอพพลิเคชัน่

ท่ีผูกกบับตัรเครดิต (กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร) ผลจากผูท้าํแบบสอบถาม โดย

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 201 คน ร้อยละ 50.2 อาย ุ24-40 ปี ร้อยละ 74.3 อาชีพ

ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 51.5 มีรายได ้15,001-35,000 บาท ร้อยละ 71.3 และ

เลือกใชบ้ตัรเครดิตธนาคารกรุงไทย ร้อยละ 29.0 



- ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ท่ี

ผูกกบับตัรเครดิต (กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร)ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.17 พิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือดา้น

ทัศนคติท่ีมีต่อการใช้แอพพลิเคชั่นค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.23 ถัดมาคือด้านการรับรู้

ประโยชน์ในการใช้งานค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20 และดา้นท่ีน้อยท่ีสุดคือดา้นการรับรู้

ความง่ายในการใชง้านค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.09 

- ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการผูใ้ชบ้ริการ

แอพพลิเคชัน่ท่ีผูกกบับตัรเครดิต (กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร)ในภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.90 ผลการพิจารณารายดา้นดงัน้ี ดา้นท่ีมากท่ีสุด

คือ ด้านช่องทางการจัดจาํหน่ายค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.05 ถัดมาคือ ด้านการส่งเสริม

การตลาดค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.04 ต่อไปคือ ดา้นราคาค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.78 และดา้นท่ีนอ้ย

ท่ีสุดคือ ดา้นผลิตภณัฑค่์าเฉล่ียเท่ากบั 3.72 

- ปัจจยัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ท่ีผูกกบับตัรเครดิต (กรณีศึกษา

กรุงเทพมหานคร)ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10  ผลการ

พิจารณารายดา้นดงัน้ี ดา้นท่ีมากท่ีสุดคือ ท่านจะแนะนาํคนใกลชิ้ดใชบ้ริการผกูบตัร

เครดิตกบัแอพพลิเคชัน่ธนาคารค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20 ถดัมาคือ ความน่าเช่ือถือของ

ธนาคารทาํใหเ้ลือกใชบ้ริการผูกบตัรเครดิตกบัแอพพลิเคชัน่ธนาคารค่าเฉล่ียเท่ากบั 

4.10 และดา้นท่ีน้อยท่ีสุดคือ จากปัจจยัท่ีท่านไดต้อบมาขา้งตน้ทาํให้ท่านพึงพอใจ

ต่อการผกูบตัรเครดิตกบัแอพพลิเคชัน่ธนาคารค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.99 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที ่1 ผลการวิเคราะห์พบวา่ เพศ ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีแตกต่างทาํใหค้วามพึงพอใจ

ของผูใ้ชบ้ริการผกูบตัรเครดิตกบัแอพพลิเคชัน่ธนาคาร(กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร)  เม่ือพิจารณา

แลว้โดยภาพรวม มีความแตกต่างกนัในดา้นความพึงพอใจ อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานท่ี 2 ผลของค่าการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณนั้นพบว่า ดา้นตวัแปร

อิสระของความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ท่ีผูกกบับตัรเครดิต (กรณีศึกษา

กรุงเทพมหานคร) โดยแสดงให้ เห็นว่าด้านผลิตภัณฑ์ (Sig. = 0.000) ด้านราคา 



(Sig.=0.001) การรับรู้ประโยชน์ (Sig.0.000) และการรับรู้ความง่าย(Sig.0.000)มีระดบั

นยัสาํคญัท่ี 0.05 แสดงใหเ้ห็นวา่ปัจจยัดงักล่าว มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการผกู

แอพพลิเคชัน่ท่ีผูกกบับตัรเครดิต (กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร) ขณะท่ีดา้นช่องทางการ

จดัจาํหน่าย (Sig. = 0.633) และทศันคติท่ีมีผลต่อการใชง้านแอพพลิเคชัน่ (Sig. = 0.185) 

นั้นไม่มีนยัสาํคญั แสดงใหเ้ห็นวา่ปัจจยัดงักล่าวไม่มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ

แอพพลิเคชัน่ท่ีผกูกบับตัรเครดิต (กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร) 

 ผลของการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

และการยอมรับเทคโนโลยีท่ีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ท่ีผูกกบั

บตัรเครดิต (กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร) นั้นพบว่าตวัแปรอิสระท่ีมีค่าพยากรณ์มาก

ท่ีสุดคือ การรับรู้ประโยชน์มีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์เท่ากบัเท่ากบั 0.593 รองลงมา

คือการรับรู้ความง่ายมีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์เท่ากับ 0.581 ด้านราคามีค่า

สัมประสิทธ์ิการพยากรณ์เท่ากบั 0.162 ดา้นผลิตภณัฑ์มีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์

เท่ากบั -0.284 และดา้นการส่งเสริมการขายมีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์เท่ากบั -0.348 

ทาํใหท้ั้ง 5 ตวัแปรสามารถอธิบายความแปรปรวนดา้นความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการผกู

บตัรเครดิตกบัแอพพลิเคชัน่ธนาคาร (กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร)ไดร้้อยละ 65.8 และมี

ค่าความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ท่ี ± 0.141 ซ่ึงสามารถสร้างสมการถดถอยไดด้งัน้ี 

ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการผกูบตัรเครดิตกบัแอพพลิเคชัน่ธนาคารใน

กรุงเทพมหานคร = 0.882+0.593 (การรับรู้ประโยชน์) + 0.581 (การรับรู้ความง่าย) + 

0.162 (ดา้นราคา) – 0.284 (ดา้นผลิตภณัฑ)์ – 0.348 (ดา้นการส่งเสริมการขาย) 

ตารางท่ี 1 ผลของค่าการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ(Regression)ของปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด (4 P’s) และการยอมรับเทคโนโลยท่ีีส่งผลต่อความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้ริการผกูบตัรเครดิตกบัแอพพลิเคชัน่ธนาคาร (กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร) 

 

 



 

ตวัแปร B Std. 

Error 

Beta t Sig. F Sig. 

Constant 0.882 0.141  6.274 0.000* 107.549 0.000* 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ -0.284 0.050 -0.433 -5.647 0.000*   

ดา้นราคา 0.162 0.049 0.202 3.290 0.001*   

ดา้นช่องทางการ

จาํหน่าย 

-0.024 0.051 -0.036 -0.477 0.633   

ดา้นการส่งเสริม

การขาย 

-0.348 0.051 -0.414 -6.878 0.000*   

ทศันคติท่ีมีต่อ

การใช้

แอพพลิเคชัน่ 

0.069 0.052 0.067 1.328 0.185   

การรับรู้

ประโยชน ์

0.593 0.065 0.651 9.150 0.000*   

การรับรู้ความ

ง่าย 

0.581 0.048 0.593 12.122 0.000*   

R = 0.811, 𝑅𝑅2 = 0.658, Adjusted R Square = 0.651, SEE = 0.352 

การอภิปรายผล 

 ตวัแปรอิสระของส่วนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยท่ีีมีอาํนาจใน

การพยากรณ์มากท่ีสุด คือ การยอมรับเทคโนโลยดีา้นการรับรู้ประโยชน์โดยผลการวิจยัมีค่า

สัมประสิทธ์ิถดถอยของการพยากรณ์ไดผ้ลเท่ากบั 0.593 เน่ืองจากการผูกบตัรเครดิตกบั

แอพพลิเคชัน่ธนาคารทาํใหป้ระหยดัเวลา ประหยดัค่าใชจ่้าย และวางแผนการใชชี้วิตง่ายข้ึน 



รองลงมาคือส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของการพยากรณ์

ได้ผลเท่ากับ 0.162 เน่ืองจากการผูกบัตรเครดิตกับแอพพลิเคชั่นธนาคารนั้ นมีอัตรา

ค่าธรรมเนียมตํ่ากวา่ช่องทางอ่ืนๆ ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมคัรใชแ้อพพลิเคชัน่ และอตัรา

ค่าบริการในการทาํธุรกรรมมีความเหมาะสม 

ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี 

1. ดา้นการยอมรับเทคโนโลย ีการรับรู้ประโยชน์และการรับรู้ความ

ง่ายในการใชง้านมีผลต่อความพึงพอใจในการผูกบตัรเครดิตกบั

แอพพลิเคชัน่ธนาคาร ดงันั้นธนาคารควรพฒันาแอพพลิเคชัน่ให้

มีความทนัสมยัอยู่ตลอด โดยผูใ้ชบ้ริการทุกเพศ ทุกวยัสามารถ

เขา้ถึงไดง่้าย 

2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ผลการวิจัยพบว่า

ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการผูกบัตรเครดิตกับ

แอพพลิเคชัน่ธนาคาร ดงันั้นควรมีการลดอตัราค่าธรรมเนียมใน

การใชบ้ริการ โดยหากลูกคา้ทาํรายการผ่านแอพพลิเคชัน่จะฟรี

ค่าธรรมเนียมในทุกรายการ เพ่ือดึงดูดให้ลูกคา้หันมาใชบ้ริการ

แอพพลิเคชัน่มากข้ึน 

ขอ้เสนอแนะการทาํวิจยัคร้ังต่อไป 

1. ควรทาํการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการผกู

บตัรเครดิตกับแอพพลิเคชั่นธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล 

2. การศึกษาคร้ังน้ีทาํการศึกษางานวิจยัแบบสาํรวจ โดยเก็บขอ้มูล

จากแบบสอบถาม ในคร้ังต่อไปควรมีการเก็บจากการสัมภาษณ์

เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลในเชิงลึกและทราบถึงขอ้มูลท่ีแทจ้ริงมากข้ึน     
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